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 – עשרי� שנה לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות
  קווי� לדמותה של מהפכה משפטית בהתהוות

  *שגית מור

מאמר זה מבקש לפרו� את התשתית הנורמטיבית לזכויות אנשי� ע� 

עשרי� שנה לאחר חקיקת חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� , מוגבלויות כיו�

האחרוני� חלה התקדמות בשלושת העשורי� . 1998–ח"התשנ, מוגבלות

א� בפועל מצב הזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות , ניכרת בתחו� זה

התשתית הנורמטיבית הנפרשת . בישראל עודנו רחוק מלהשביע רצו�

אלא תיאור הפוטנציאל , במאמר זה אינה תיאור פוזיטיבי של המצב הקיי�

הקיי� להרחבתה ולהעמקתה של מהפכת הזכויות של אנשי� ע� 

. הביקורתית למוגבלות� תו� אימו� תובנות מ� הגישה החברתית, בלויותמוג

טענת המאמר היא שהיק� תחולת� של זכויות אנשי� ע� מוגבלויות הינו 

לפיכ� בכל סוגיה הקשורה . ולמעשה חולש על המשפט כולו, רחב משנדמה

וכ� בכל , לזכאויות או לשירותי� בתחו� המוגבלות, למדיניות, לזכויות

בו אחד הצדדי� לסכסו� הוא אד� ע� מוגבלות והדבר רלוונטי מקרה ש

יש לפנות לחוק השוויו� ולסעיפי העקרונות הכלליי� שבו וכ� , לאותו סכסו�

מנת להבטיח תוצאה ראויה ההולמת את עיד� �להסתייע באמנה על

עוד טוע� המאמר כי ייצור� של תקדימי� מכונני� בתחו� . הזכויות

רכזי בדר� ליצירת קוהרנטיות וחשיבה שיטתית המוגבלות הינו אפיק מ

  .בהינת� חקיקת זכויות חלקית בלבד, במשפט ביחס למוגבלות

  : תכני�, מבנה,  רקע–חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות . א. המשפט בספרי�: פתיחה
 – "יש"ה. 3; ביוגרפיה ומבנה: רקע כללי. 2;  תשתית חוקתית–מקורות נורמטיביי� כלליי� . 1

  .  הרכיבי� החסרי� בחקיקה–" אי�"ה. 4; תעסוקה ונגישות: עיקריו של חוק השוויו�
השלמת החסרי� באמצעות סעיפי העקרונות שבחוק . 1: השלמת חסרי� ופיתוח המשפט. ב

  .  מביזור לחשיבה כוללת–חקיקה ספציפית . 3;  מסמ� חזו� מקי�–האמנה . 2; השוויו�
העשור . 2; � בוצר"בג: לפני החוק. 1:  וגיבוש קוהרנטיות יצירת דוקטרינה–תקדימי� . ג

_____________________________________  

תחילתו של מאמר זה בדברי	 שנשאתי . אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי	, מרצה בכירה   *
דילמות של :  בי� חזו� למציאות–עשרי	 שנה לחוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות "בכנס 
תודתי העמוקה נתונה לרינה בודניצקי . 11.12.2018שנער� באוניברסיטת חיפה בתארי� " ייצוג

ר וינברגר על הערותיה	 ליאיר שגיא ולוויקטו, לרוני רוטלר; מחקר מצוינת�פיקל על עזרת
  .העת על עבודת העריכה המוקפדת�ולמערכת כתב; המועילות
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יציאה : סיכו�. ה .� מחמלי"עניי� המר ובג: העשור השני. 3; � לוי"� יתד ובג"בג: הראשו�
  .לפעולה

  המשפט בספרי�: פתיחה

עשרי� , מאמר זה מבקש לפרו� את התשתית הנורמטיבית לזכויות אנשי� ע� מוגבלויות כיו�
חוק : להל� (1998–ח"התשנ, ת חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלותשנה לאחר חקיק
הכוללת את , בשלושת העשורי� האחרוני� חלה התקדמות ניכרת בתחו� זה). השוויו� או החוק

לאומית בדבר זכויות אנשי� ע� �את החתימה על האמנה הבי�, חקיקת חוק השוויו�
די� רבי� בערכאות � פסקי,  תקדימי� מרכזיי�כמה,  תיקוני חקיקה ספציפיי� רבי�1,מוגבלויות

מטרתו של המאמר אינה ,  ע� זאת2.בעיקר בתחומי החקיקה הראשית, וכ� תקנות רבות, נמוכות
שכ� בפועל מצב הזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות , רק לחגוג את ההישגי� והנצחונות

 מי שחווי� את הפער בי� במיוחד לגבי, ולעיתי� א� מתסכל ומייאש, בישראל הינו מורכב למדי
  .ההבטחה לבי� מימושה בחיי היומיו�

אני מבקשת לאפיי� את המשאב המשפטי של ימינו הקרוי : מטרתי במאמר זה היא אחרת
ולהראות , מאפייניו ופוטנציאל ההשפעה שלו, לעמוד על טיבו, "זכויות אנשי� ע� מוגבלויות"

טענתי היא שהיק� תחולת� . וק השוויו�כיצד נית� להשתמש בו מעבר למה שנאמר במפורש בח
 ובכלל זה תחו� פרישתו של חוק השוויו� ותחו� השפעתה –של זכויות אנשי� ע� מוגבלויות 

, לפיכ�. ולמעשה חולש על המשפט כולו,  הינו רחב משנדמה במבט ראשו�–של האמנה 
, ו� המוגבלותלזכאויות או לשירותי� בתח, למדיניות, בכל סוגיה שקשורה לזכויות, לטענתי

, וכ� בכל מקרה שבו אחד הצדדי� לסכסו� הוא אד� ע� מוגבלות והדבר רלוונטי לאותו סכסו�
מנת �יש לפנות לחוק השוויו� ולסעיפי העקרונות הכלליי� שבו וכ� להסתייע באמנה על

  .להבטיח תוצאה ראויה ההולמת את עיד� הזכויות
, � תיאור פוזיטיבי של המצב הקיי�התשתית הנורמטיבית הנפרשת במאמר זה אינה א� כ

אלא תיאור הפוטנציאל הקיי� להרחבתה ולהעמקתה של מהפכת הזכויות של אנשי� ע� 
 ניצניה של מהפכה 3.הביקורתית למוגבלות� תו� אימו� תובנות מ� הגישה החברתית, מוגבלויות

 משפטיי� התפתחו בשנות השמוני� וזכו בהישגי�, זו הנצו בשנות השבעי� של המאה העשרי�
בפועל מצב הזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות אינו , ע� זאת. מרשימי� למ� שנות התשעי�

  .וה� במישור המעשה, דהיינו להלכה,  ה� במישור הפורמלי–משביע רצו� 

_____________________________________  

�אושררה ב( )�2007נפתחה לחתימה ב (1, 63א "כ, תיואמנה בדבר זכויות אנשי	 ע	 מוגבלו  1
 Convention on the Rights of Persons with ;)	"האמנה או אמנת האו: להל�( )2012

Disabilities, Dec. 13, 2006, 2515 U.N.T.S. 3. 
בי� "לסקירת ההתפתחויות המשפטיות בתקופה שעד כעשור לאחר חקיקת החוק ראו שגית מור   2

נגישות לצדק " חסמי	 במימוש זכויות אנשי	 ע	 מוגבלויות: המשגה פוליטית להכרה משפטית
ה פוליטית בי� המשג"מור : להל�) (2009, וני גל ומימי אייזנשטדט עורכי	'ג (79 חברתי בישראל

 .)"להכרה משפטית
עיוני "  מתיקו� הפרט לתיקו� החברה–שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלויות בתעסוקה "שגית מור   3

 .")מתיקו� הפרט לתיקו� החברה"מור : להל�) (2012 (97 לה משפט
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תיאור המשאב המשפטי הקיי� במאמר זה נמצא בתוו� בי� שני פערי� שמאפייני� את 
י למשפט הרצוי והפער בי� המשפט בספרי� הפער בי� המשפט המצו: המחקר המשפטי
שאלת הפער בי� המצב המשפטי הרצוי לבי� זה המצוי נמצאת ביסוד רובו . למשפט בפעולה

שהוא מחקר נורמטיבי המבקש להתוות למשפט דר� פעולה , המכריע של המחקר המשפטי
ת הפער בי� א� נבח� א. דר� שתהא צודקת יותר או מועילה יותר לחברה, כלומר, יותר נכונה

נמצא שהמצב הקיי� , המשפט המצוי למשפט הרצוי בהקשר של זכויות אנשי� ע� מוגבלויות
אל שזכויות אנשי� ע� יעל האידשכ� הוא אינו עונה , א� אינו מיטבי, אכ� טוב מבעבר

, זכויות בחברה�ער� ושווי�פיו אנשי� ע� מוגבלויות ה� שווי�שעל, מוגבלויות שואפות אליו
ואינ� סובלי� מנחיתות חברתית , � בקהילה הפוליטית שה� משתייכי� אליהחברי� מלאי

 יה� שלהנחת התשתית הנורמטיבית לקידו� זכויות. וכלכלית בשל היות� אנשי� ע� מוגבלויות
 המשפט המצוי –אנשי� ע� מוגבלויות במאמר זה נשענת על המצב משפטי הפוזיטיבי הקיי� 

 שהתשתיתמנת להראות � גבולותיו ככל האפשר עלא� באותה עת היא מבקשת למתוח את –
סקירה זו מבקשת א� כ� לתת כלי� לקידו� המשפט . הקיימת רחבה מכפי שנדמה במבט ראשו�

 לקד� הכרה פורמלית ,כלומר, של זכויות אנשי� ע� מוגבלויותמההיבט אל עבר המצב הרצוי 
עריכת וה לזכויות אלה בעת משקל גבולתת דוקטרינה הולמת לעצב , בכל הזכויות הרלוונטיות

  . זכויות ואינטרסי� מתנגשי�ע�איזוני� 
פער שני שהמחקר המשפטי עוסק בו באופ� תדיר הוא כאמור הפער בי� המשפט בספרי� 

המדגישה ,  זוהי ֵתמה מרכזית הנובעת מהביקורת הריאליסטית על המשפט4.למשפט בפעולה
קיי� לבי� מה שהוא מצליח לעשות את הפערי� בי� מה שהמשפט מבקש לעשות ומתיימר ל

 בדבריי כא� אבקש לעמוד 5.בפועל לנוכח הכוחות המשפיעי� עליו ומעצבי� את אופ� פעולתו
. כדי לפרו� את התשתית שכנגדה נית� לבחו� את המשפט בפעולה, דווקא על המשפט בספרי�

 החולש –ויות לש� כ� אציג כאמור את המבנה הנורמטיבי הכולל של זכויות אנשי� ע� מוגבל
בעיקר מאז ,  כפי שהתגבש במהל� העשורי� האחרוני�–כאמור על המשפט הישראלי כולו 

חקיקה ראשית ופסיקה : מבנה זה כולל שני מקורות משפטיי� עיקריי�. נחקק חוק השוויו�
אל שזכויות י בפועל ג� החקיקה והתקדימי� הקיימי� אינ� עוני� בהכרח על האיד.תקדימית

הפער בי� משפט בספרי� למשפט בפעולה שא� הקושי , גבלויות שואפות אליואנשי� ע� מו
בחיי היומיו� ובהתדיינויות בערכאות ,  המשפט בפועלו שלמצביע עליו הוא שאופ� פעולת

בכל זירות הפעולה ניכרי� פערי� רבי� . נורמות שהוכרזואת ה אינו תוא� בהכרח ,הנמוכות
מחויבות נמוכה לזכויות אנשי� ע� מוגבלויות והיכרות , חוסר קוהרנטיות, עקב חוסר עקביות

א� הפער הניכר ביותר בי� המשפט בספרי� . היסוד שלו�מוגבלת ע� התחו� וע� הנחות
שכ� כל אימת שאד� ע� מוגבלות מגיע , לעול� הממשילמשפט בפעולה מתרחש בעת היציאה 

 בחקיקה לבי� מציאות הוא חווה את הפער בי� ההבטחה לנגישות המצויה, נגיש�למקו� לא
הספר �כ� ג� כאשר תלמידה ע� מוגבלות מבקשת ללמוד בבית. היומיו� של העדר נגישות

_____________________________________  

4  Roscoe Pound, Law in Books and Law in Action, 44 AM. L. REV. 12 (1910). 
ראו את אמירתו ). 2008 (55 ד די� ודברי�"  מדוע המשפט פוליטי–המל� אינו עירו	 "י גד ברזיל  5

 ;"אלא חיי	 של ניסיו�, חיי המשפט אינ	 חיי היגיו�"לפיה שפט הולמס שושל ה המפורסמת
OLIVER WENDELL HOLMES, JR., THE COMMON LAW 1 (1881). 
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�השכונתי א� הדבר נמנע ממנה בשל העדר נגישות או העדר שירותי תמיכה לימודיי� בבית

לעבוד בעבודה , או כאשר אישה ע� מוגבלות מבקשת לגור בקהילה באופ� עצמאי, הספר
ירתה או לקבל החלטה משמעותית הנוגעת בחייה א� הדבר נמנע ממנה בשל מפרנסת לבח

הפליה והעדר התאמות במקומות עבודה או , העדר מסגרות או שירותי תמיכה למגורי� בקהילה
 .התנגדות של האפוטרופוס שלה
שבי� המשפט המצוי מבקשת לצמצ� את הפער  במאמר זה שתהתשתית הנורמטיבית הנפר

צביעה על הצור� בביסוס המשפט שבספרי� ועל הכלי� הקיימי� לגישור על ומ, למשפט הרצוי
הפער שבינו לבי� המשפט בפעולה באמצעות אימו� של גישת הזכויות והגישה החברתית 

אי� להסיק ממנו על חשיבותו , יהא הפוטנציאל הטמו� במשפט שבספרי� אשר יהא. למוגבלות
 אלא יש למק� את המשפט ככלי אחד מני רבי� ,או עליונותו של המשפט ככלי לשינוי חברתי

א� ג� אינו חסר ,  הוא אינו החשוב ביותר–בארגז הכלי� של המאבקי� לשינוי חברתי 
  .א� ג� אינו מציאות שאפשר להיאחז בה, הוא אינו אשליה; חשיבות

בפרק א של המאמר אציג את חוק השוויו� תו� התייחסות : מהל� הדברי� יהיה כדלקמ�
 התכני� הקיימי� בה –בחקיקה " אי�"וה" יש"כולל בחינת ה, בנה ולתכני� של החוקלמ, לרקע

בפרק ב אבח� את שאלת הכלי� המשפטיי� הקיימי� לפיתוח המשפט בתחו� . ואלה שחסרי�
ואקרא , לאומית�כולל סעיפי העקרונות שבחוק השוויו� והוראות האמנה הבי�, המוגבלות

פרק ג יתמקד בשאלת קיומ� של תקדימי� . נושאלגיבושה של חשיבה שיטתית כוללת ב
לסיכו� . די� מובילי��ויפרו� את ההתפתחויות באמצעות סקירה של פסקי, מכונני� בתחו�

 בכל מקרה שעולה סוגיה הקשורה למוגבלות או שאחד לפיהשאחזור להצעתי המרכזית 
� שבחקיקה הצדדי� לסכסו� הוא אד� ע� מוגבלות יש לפנות לסעיפי העקרונות הכלליי

  .ולהסתייע באמנה

  תכני�, מבנה,  רקע–חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות . א

העוג� המרכזי לזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות במשפט הישראלי הוא חוק שוויו� זכויות 
בשל המימד החוקתי הגלו� , חוק זה זכה מתחילת דרכו במעמד מיוחד. לאנשי� ע� מוגבלות

 6".יסוד�  כמוהו כחוקי–דובר אלינו בלשו� נאצלה "קבע לגבי חוק זה כי הוא השופט חשי� . בו
לתאר בקצרה את המהלכי� , בפרק זה אבקש למק� את החוק בהקשר החוקתי והחוקי הישראלי

בהמש� אציי� ג� . לתאר את מבנהו ולפרט לגבי הפרקי� האופרטיביי� שבו, שהובילו לחקיקתו
  .השלימואת מה שנעדר ממנו ואת הדרכי� ל

   תשתית חוקתית– מקורות נורמטיביי� כלליי�. 1

!רי�ת התשתית הנורמטיבית של התחו� מחייבת התייחסות ג� למקורות משפט כלליי� אשר 
, רלוונטיי� להצגת התמונה המשפטית במלואה ה� בשל תרומת� לשיח וה� בשל מגבלותיה�

חשובי� בהקשר זה ה� הכרזת שני מקורות . אשר מצביעות יחדיו על הצור� בחקיקת החוק
_____________________________________  

 .)1998 (335, 323) 5(ד נב"פ, רושלי�פקיד הבחירות לעיריית י' אבר� נ 6790/98� "בג  6
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 8).היסוד�חוק: להל� (1992כבוד האד� וחירותו משנת : יסוד� וחוק19487העצמאות משנת 
וג� מעמד , למקורות אלה יש תפקיד היסטורי בהתגבשות שיח הזכויות במשפט הישראלי

א� לא היה בה� כדי לקד� זכויות של , על�על או מעי� נורמת�נורמטיבי מיוחד של נורמת
העל החוקתית של המשפט � הכרזת העצמאות אומנ� לא הוכרה כנורמת. נשי� ע� מוגבלויותא

המשפט העליו� בפסיקתו � א� היה לה תפקיד בניסוח מגילת זכויות האזרח שיצר בית, הישראלי
 לענייננו חשוב לציי� כי הכרזת העצמאות 9.ובראשה המחויבות לשוויו�, במהל� השני�

כאשר ". גזע ומי�, רתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דתשויו� זכויות חב"הבטיחה 
מכ� �ורק לאחר, חברתימסתכלי� על נוסח זה רואי� כי ההבטחה הראשונה היא לשוויו� 

ואילו השוויו� האזרחי , א� ברבות השני� נחלש חזו� השוויו� החברתי, מובטח שוויו� מדיני
יש לזכור כי הכרזת העצמאות , ראשית. #ונותהסיבות לכ� מג. נטמע בזה המדיני ונהפ� למרכזי

מכ� בהכרזה לכל �כפי שאומ� כחצי שנה לאחר, לאומי�נחתמה בטר� נוסח שיח הזכויות הבי�
מכ� פיצול ונוצר מדרג שלפיו � וכי ג� בשיח זה התרחש לאחר10,באי עול� בדבר זכויות האד�

באות� ,  יתרה מזו11.חברתיותשל הזכויות הנהנות ממעמד גבוה יותר מזה הזכויות האזרחיות 
שני� לא הייתה כלל מודעות לאנשי� ע� מוגבלויות כקבוצת מיעוט ולמוגבלות כקטגוריה 

ההבטחה , במישור המקומי, נוס� על כ�". גזע ומי�, דת"חברתית החולקת קווי� משותפי� ע� 
לושת ע� ירידת הציונות הסוציאליסטית במהל� ש, לשוויו� חברתי התמסמסה לאור� השני�

 12.העשורי� הראשוני� לקיומה של המדינה ועליית שיח זכויות האזרח למ� שנות השבעי�
לירידה זו במעמדו של השוויו� החברתי יש השפעה ניכרת על היכולת לקד� ולהטמיע זכויות 

, שכ� זכויות אנשי� ע� מוגבלויות ה� זכויות חברתיות במהות�, של אנשי� ע� מוגבלויות
ולא רק שוויו� , כלכלי�ל אנשי� ע� מוגבלויות כולל בהכרח שוויו� חברתיוקידו� השוויו� ש
  13.הזדמנויות ליברלי

_____________________________________  

 .1ח "ר התש"ע, הכרזה על הקמת מדינת ישראל  7
 .150ב "ח התשנ"ס, כבוד האד	 וחירותו: יסוד�חוק  8
73/53� " דוגמת בג,המשפט העליו�� די� של בית� ת העצמאות נדו� בשורת פסקיזרהכמעמדה של   9 

אמנו� רובינשטיי� וברק מדינה ראו  .)1953 (871ד ז "פ, �שר הפני' מ נ"בע" קול הע�"חברת 
 .)2005, מהדורה שישית (49–37  עקרונות יסוד–א  כר� המשפט החוקתי של מדינת ישראל

10  G.A. Res. 217 (III) A, Universal Declaration of Human Rights (Dec. 10, 1948). 
11  Farrokh Jhabvala, On Human Rights and the Socio-Economic Context, 31 NETH. INT’L L. 

REV. 149 (1984). 
הגנה עקיפה ואתגרי	 להמש� , הגנה ישירה: יישראלבמשפט הזכויות חברתיות "ארז �דפנה ברק  12

 .)2017, אוהד גורדו� עור� (58–57, 53 אדמונד לויספר " הדר�
, זכויות כלכליות" יומיי	 בי� זכויות חברתיות לצרכי	 ק–אנשי	 ע	 מוגבלויות "נטע זיו   13

בי� זכויות "זיו : להל�) (2004, יור	 רבי� ויובל שני עורכי	 (813 חברתיות ותרבותיות בישראל
הזכויות החברתיות והמאבק על אזרחות "ארז ואייל גרוס �  דפנה ברק;)"חברתיות לצרכי	 קיומיי	

דורית ביניש ויעד , אלמוגשולמית  (189 ספר דליה דורנר" מעבר לזכות לכבוד: חברתית בישראל
ביקורת  –הזכות לנגישות ונגישות למשפט : משפט נגיש לכל" שגית מור ;)2009, רות	 עורכי	

 Daphne Barak-Erez & Aeyal; ")משפט נגיש לכל"מור : להל�) (2016 (15 ח חוקי�" מוגבלות
M. Gross, Introduction: Do We Need Social Rights? Questions in the Era of Globalisation, 
Privatisation, and the Diminished Welfare State, in EXPLORING SOCIAL RIGHTS: BETWEEN 

THEORY AND PRACTICE 1, 5–7 (Daphne Barak-Erez & Aeyal M. Gross eds., 2007). 
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" עלי ספר"על ויסוד למגילת זכויות הפרט החוקתית הכתובה �החוק שמהווה נורמת
חוק זה כולל כידוע רשימה חלקית של . כבוד האד� וחירותו: יסוד�ישראל הוא חוק�במדינת

היסוד � חוק. ובראש� הזכויות לכבוד ולחירות, תוצר של פשרה פוליטיתזכויות וחירויות שהיא 
ובכ� א� , היווה נקודת שיא בתהלי� התבססותו של שיח הזכויות הליברלי במשפט הישראלי

ולהגנה על קבוצות , כולל המשפט הפרטי, היווה זרז להתרחבות השיח לתחומי משפט נוספי�
לא היה בו כדי לבסס את מעמד� של זכויות ,  ע� זאת.כולל אנשי� ע� מוגבלויות, מיעוט שונות

, הגנה על זכויות אלה מצריכה מודעות לחשיבות� ולמהות�, ראשית. אנשי� ע� מוגבלויות
 –היסוד �חוק, שנית. היסוד�אול� ה� היו רק בראשית דרכ� בישראל בתקופה שבה נחקק חוק

הפרשנות שניתנה , שלישית. ויו� לא כלל בי� הוראותיו את הזכות לשו–באופ� מודע ומפורש 
היסוד הייתה כזו שהעמיקה את הבכורה שניתנה ממילא לזכויות האזרחיות על הזכויות �לחוק

 על רקע זה היה ברור שנדרשת חקיקה ספציפית שתית� מענה כולל ומותא� 14.החברתיות
העקרונות היסוד ניכר בסעיפי �חשוב ע� זאת לציי� כי חותמו של חוק. לאנשי� ע� מוגבלויות

  15.שבפתח חוק השוויו�
–ח"תשמה, חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודהשני חוקי� כלליי� רלוונטיי� נוספי� ה� 

, בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי�, וק איסור הפליה במוצרי�וח, 1988
� לחוקי� אלה יש מעמד מעי�). שירותי�ב במוצרי� והפליהחוק איסור : להל� (2000–א"תשסה

חוק שוויו� . שכ� ה� עיגנו בחקיקה את הזכות הכללית לשוויו� במשפט הישראלי, חוקתי
יחד ע� החקיקה , ההזדמנויות בעבודה שימש מודל לפרק התעסוקה בחוק השוויו�

מי� מספר  חוק זה הורחב ותוק� פע16.שהיוותה א� היא מקור השראה חשוב, האמריקאית
א� , כ� שבסופ� הוא כלל רשימה רחבה של עילות בדבר הפליה אסורה, במהל� שנות התשעי�

שכ� איסור ההפליה של אנשי� ע� מוגבלויות בתעסוקה הוסדר ,  ביניה�ה נכללאלמוגבלות 
נחקק כשנתיי� , לעומת זאת,  חוק איסור הפליה במוצרי� ובשירותי�17.בחוק ייעודי נפרד

א� זה הוצא מהחוק כעבור , וכלל בהתחלה איסור הפליה מטעמי מוגבלות, וויו�לאחר חוק הש
 מעניי� 18.חמש שני� ועבר לחלק העוסק באיסור הפליה בתו� פרק הנגישות שבחוק השוויו�

א� כ� שלשני חוקי השוויו� המרכזיי� במשפט הישראלי יש מקבילה בתו� פרקיו האופרטיביי� 
שכ� העדרה של קטגוריית המוגבלות מהחקיקה , ה שאלותעניי� זה מעל. של חוק השוויו�

החקיקה הייעודית יוצרת כלי� ייחודיי� , א� מאיד� גיסא, הכללית מנציחה את ההפרדה
_____________________________________  

 פרשנות –כר� שלישי  פרשנות במשפט ברק �ד האד	 ראו אהרולהרחבה על היק� תחולתו של כב  14
כיווני התפתחות שלאחר המהפכה : המשפט החוקתי"גרשו� גונטובניק ; )1994 (413 חוקתית

זכויות "על תפיסה זו ראו גיא מונדלק לביקורת  ).1999 (129 כב עיוני משפט" החוקתית
" מזכויות חברתיות לממד החברתי של זכויות האד	: כלכליות בשיח החוקתי החדש�חברתיות

כלי לצדק חלוקתי או כלי : החוקה הישראלית"אייל גרוס ; )1999 (65 ז בודהשנתו� משפט הע
 .)2000, מנח	 מאוטנר עור� (79 צדק חלוקתי בישראל" ?נגדי

 .74–65ש "ראו להל� ליד ה  15
16  Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12102 (1990)) להל� :ADA( ;Neta Ziv, Civil 

Rights and Disability Law in Israel and the United States, 28 ISR. Y.B. HUM. RTS. 171, 
171–172 (1998). 

 .3ש "לעיל ה, "מתיקו� הפרט לתיקו� החברה"מור   17
 .45–43' בעמ, 13ש "לעיל ה, "משפט נגיש לכל"מור   18
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החשוב בעיניי בשלב זה הוא להכיר בהשפעות ההדדיות בי� . ואפקטיביי� יותר במאבק לשוויו�
סות דוקטרינריות זה מזה בעת דברי החקיקה השוני� וביכולת לשאוב גישות ערכיות ותפי

  .הצור�

  ביוגרפיה ומבנה: רקע כללי. 2

בזכות " נולדה והתגבשה במשרדיו של ארגו� 19הצעת חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות
ארגו� זה הוק� "). בזכות"ארגו� : להל�" ( המרכז לזכויות אד� של אנשי� ע� מוגבלויות–

צר כלי חקיקתי מקי� לקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מהרה נוכח בצור� ליי� ועד, 1992בשנת 
 שהתבססה על הניסיו� שצבר הארגו� בשטח – ההכרה בצור� נוצרה מתו� הבנה 20.מוגבלויות

 שהכלי� המשפטיי� שהיו קיימי� בראשית שנות התשעי� אינ� מספיקי� לקידומ� של זכויות –
ידי פרטי� וג� �כויות המועלות עלג� ברמה הפרטנית של טענות הפליה ופגיעה בז, זאת. אלה

 נדרשה 21בוצר� "בבג, למשל, כ�. רוחב�ברמה הכללית של קידו� מדיניות ויצירת שינוי
�מנת לקבוע את הקביעה המינימלית כל�המשפט על�פרשנות תכליתית אקטיביסטית של בית

מנת � על כיתות הנגישה לבי� השירותי� הנגישי�בי� קומת ה" קשר אפקטיבי"כ� שחייב להיות 
,  המציאות שכנגדה צמחה הצעת החוק הייתה מציאות חברתית22.ספר ייחשב נגיש�שבית

אלא של הבחנה , משפטית ופוליטית שבה מוגבלות לא היוותה קטגוריה של הפליה אסורה
 של אנשי� זכויותיה�; טר� התגבש וטר� התמלא בתוכ� של ממש" נגישות"המושג ; מותרת

הדיור והחינו� היו תלויות בחקיקה בעלת אופי רפואי ושיקומי , ע� מוגבלויות בתחומי הרווחה
; עול� של הפרדה וחסד�והתבססו על תפיסות, ובהגדרות מנהליות מצומצמות ופטרנליסטיות

על רקע זה נית� . די��ומעמד� המשפטי של אנשי� ע� מוגבלויות רבי� היה של חסויי� ופסולי
ידי פיתוח כלי� משפטיי� � בי� את עומקה ורוחבה של המהפכה שחוק השוויו� בא לקד� עללה

  .אפקטיביי� במאבק לקידו� זכויותיה� והשתתפות� של אנשי� ע� מוגבלויות בחברה
 23.א� ג� מעידה על הפשרה שבבסיסו, הביוגרפיה של חקיקת חוק השוויו� קצרה ומרשימה

. 1995ידי מספר רב של חברי כנסת בשנת �ק פרטית עלהצעת חוק השוויו� הוגשה כהצעת חו
, בריאות, חינו�, נגישות, ביניה� תעסוקה, וכללה תחומי� רבי�, הצעת החוק הייתה מקיפה

ומייד , 1996החוק עבר בקריאה הראשונה בשנת . ועוד, תרבות פנאי וספורט, דיור וסיוע אישי
 בנושא זכויותיה� של אנשי� ע� מכ� הוקמה ועדה ציבורית אשר פרסמה דוח מקי��לאחר

_____________________________________  

הצעת חוק : להל� (628ח "ה, 1996–ו"התשנ, הצעת חוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות  19
 ).השוויו�

20  Ziv ,"אריאלה אופיר וד� אורנשטיי� ; 174–171' בעמ, 16ש "לעיל ה 	חוק שוויו� זכויות לאנשי
 53–52, 41 ספר מנח� גולדברג" �20אמנציפציה בסו� המאה ה: 1998–ח"התשנ, ע	 מוגבלות

 .)2001, עורכי	' אהר� ברק ואח(
להרחבה ראו להל� . )1996 (19) 1(ד נ"פ, "רעות� מכבי�"מועצה מקומית ' בוצר נ 7081/93� "בג  21

 .1פרק ג�תת
 .27' בעמ, ש	  22
ש "לעיל ה, אופיר ואורנשטיי�; 175–173' בעמ, 16ש "הלעיל , Zivלפירוט הליכי החקיקה ראו   23

 .54–53' בעמ, 20
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 דוח זה היווה שלב חשוב בהתהוותו 24.המפרט את מצב� בכל תחו� נכו� לאותה עת מוגבלויות
בהכרה בזכויות אלה ובהכרה באנשי� ע� , של שיח הזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות

רה  נחקק החוק במעי� פש1998 בשנת 25.מוגבלויות כקבוצת מיעוט החשופה להפליה ולהדרה
שני פרקי� אופרטיביי� של תעסוקה ונגישות , שכללה חלק פותח של עקרונות כלליי�

. ופרק סוגר שבמסגרתו הוקמה נציבות שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות, לתחבורה ציבורית
, ע� זאת. אשר חות� את מבנהו הנוכחי של החוק,  נוס� לחוק פרק נגישות מקי�2005בשנת 

  .� לדיו� ולהכרעהפרקי� נוספי� ממתיני
, החלק הפותח של החוק עוסק כאמור בעקרונות כלליי�: כיו� מבנה החוק הוא כדלהל�
זכותו של אד� ע� ; החירות וכבוד האד� שנברא בצל�, ועיקריו ה� הכרה בערכי השוויו�

; מוגבלות להשתתפות שוויונית פעילה בכל התחומי� ולקבלת מענה הול� לצרכיו המיוחדי�
וכ� ; סעי� הגדרות; זכותו של אד� ע� מוגבלות לקבל החלטות בנוגע לחייו; תהעדפה מתקנ

 חולשי� למעשה על הסעיפי� אל. סעי� כללי בדבר עקרונות במימוש זכויות ובמת� שירותי�
ליבו של החוק כולל שני . עיגו� בחקיקהבכולל התחומי� שלא זכו , המשפט הישראלי כולו

. לגבי שניה� אפרט מייד. והאחר עניינו נגישות, עסוקההאחד עניינו ת: פרקי� משמעותיי�
 והלוואה לדיור לאד� נגישות לתחבורה ציבורית –לציד� קיימי� עוד שני פרקי� אופרטיביי� 

 חלקו 26.יחד ע� פרק הנגישות הכללי, בעיניי,  שיש לקרוא אות�–ע� מוגבלות מקצרת חיי� 
 הוא אינו מתווה עקרונות וכללי� .האחרו� של החוק מוקדש להקמת הנציבות ולאפיונה

א� בהקימו את הנציבות הוא יצר מסגרת ממוסדת לקידו� זכויות של , משפטיי� מהותיי�
. לקביעת מדיניות בנושא ולהעלאת המודעות אליו, אנשי� ע� מוגבלויות בהליכי חקיקה

� ה עלהנציבות מהווה ג� אפיק ממוסד להשמעת קול� של אנשי� ע� מוגבלויות בתהליכי� אל

ידי היוועצות ע� ארגוני� העוסקי� בקידו� זכויות של אנשי� ע� מוגבלויות וע� הוועדה 
וכ� , פועלת באופ� נרחב להגשמת החוק ולאכיפתו כיו� הנציבות 27.המייעצת של הנציבות

וה� במעמדה , כיוזמת ההלי� או כמייצגת בו, מעורבת בהליכי ליטיגציה ה� כצד להלי�
  .המשפט בהליכי� השוני��דעת ועמדות כידידת בית�תכמומחית המגישה חו$

  תעסוקה ונגישות:  עיקריו של חוק השוויו�–" יש"ה. 3

. תעסוקה ונגישות: חוק השוויו� בנוסחו הנוכחי נועד א� כ� לקד� שני תחומי משפט עיקריי�
 ומוסי� עליו, דומה במבנהו הבסיסי לחוק שוויו� ההזדמנויות בעבודהשבחוק  פרק התעסוקה

_____________________________________  

דוח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה משרד המשפטי	 ומשרד העבודה והרווחה   24
 .)ריתדוח הוועדה הציבו: להל�) (1997 (זכויות אנשי� ע� מוגבלות: בנושא

, קיפוח, זוהי קבוצת מיעוט אשר סבלה בעבר ועדיי� סובלת מהפליה": 12' בעמ, ראו ש	  25
 ."כלכלית�סגרגאציה ונחיתות חברתית

זה יש הפרק האת .  והוא זכר לחוק השוויו� בנוסחו הראשו�,פרק ה לחוק עוסק בתחבורה ציבורית  26
. שירות ציבורילתייחס למקו	 ציבורי ו המ– 1 פרק ה–  יחד ע	 פרק הנגישות הכלליילקרוא בעיני

ג	 פרק .  ועניינו הלוואה לדיור לאד	 ע	 מוגבלות מקצרת חיי	,2018 לחוק נוס� בשנת 2פרק ה
את נגישותו של שירות ולראותו כפרק שמסדיר ,  ע	 פרק הנגישות הכללי בעיניי יחדזה יש לקרוא

 .תחו	 חוזי הביטוחושא הנגישות בנמסדיר את הכללי ק הנגישות ר ח בפ'שסיכש	 , ענ� מסוי	ב
לאור� החוק לעניי� התקנת תקנות מכוח חוק הוראות היוועצות כ� ולחוק השוויו� פרק ו ראו   27

 .השוויו�
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על כל שלביה ,  בתעסוקהאיסור הפליה פרק זה כולל סעי� מרכזי של 28.רכיבי� ייחודיי�
וכלה , בקידו� ובהטבות הסוציאליות, המש� בהכשרה, החל בקבלה לעבודה, ורכיביה

פרק התעסוקה הוא חלק ממורשת ותיקה של איסור הפליה בתעסוקה , במוב� זה. בפיטורי�
יש לציי� כי ככל הידוע לי לא נעשו , ע� זאת). ורמליהפ�במישור החוקי(במשפט הישראלי 

  .נסיונות להגיש תביעות הפליה על בסיס מוגבלות לפני חקיקת החוק
נפרד � כחלק בלתיחובת התאמותפרק התעסוקה בחוק השוויו� כולל ג� רכיב חדשני של 

�וזאת בהשראת המנגנוני� שנוצרו בחקיקת ה, מאיסור ההפליהADAבארצות �כ�  ב29.הברית
החוק מכיר בעובדה שמניעת הפליה של אנשי� ע� מוגבלויות קשורה ג� לעיצוב מחדש של 

אלא , )לסטיגמה( אי� די במת� מענה לתיוג השלילי –הסביבה הפיזית וסביבת העבודה הרחבה 
ואת סביבת העבודה ) כל עוד אי� מדובר בדרישות מהותיות(חובה לשנות את דרישות התפקיד 

מנת לאפשר לאנשי� ע� מוגבלויות ליטול �על) אינ� משיתות נטל כבד מדיכל עוד ההתאמות (
המטיל חובה פעילה לשנות את פניו של ) אפירמטיבי( זהו רכיב חיובי 30.חלק בשוק העבודה

תקנות שוויו� זכויות לאנשי� ע� תקנות משלימות חשובות בהקשר זה ה� . עול� העבודה
הקובעות כללי� והנחיות , 2006–ו"תשסה, )ותהשתתפות המדינה במימו� התאמ(מוגבלות 
  .לעניי� זה

עקרו� ההעדפה המתקנת נקבע במפורש . העדפה מתקנתהחוק כולל ג� מנגנוני� של 
 ובצידו נקבעו שני מנגנוני� ספציפיי� בפרק 31,במסגרת העקרונות הכלליי� של החוק

החלה על כל , ות של אנשי� ע� מוגבלויחובת ייצוג הול� האחד קובע 32.התעסוקה שבחוק
שהוא ,  המנגנו� האחר33. המעסיק יותר מעשרי� וחמישה עובדי�– ג� במגזר הפרטי –מעסיק 

מחייב חברות המעסיקות יותר , "ייצוג הול�" של ההוראה הרכה בדבר 2016הרחבה משנת 
 שלפיה לפחות שלושה אחוזי� מעובדיה� יהיו מכסת ייצוג קשיחהממאה עובדי� לעמוד ב

 בשירות המדינה נקבעה מכסה 34.גבלויות העוני� על ההגדרה שאומצה לצור� זהאנשי� ע� מו
 רובד נוס� בחקיקה נמצא בסעיפי� אשר מסמיכי� את השר המתאי� 35.של חמישה אחוזי�

לפתח ולהכי� תוכניות בקשר , ומטילי� עליו ליזו�, להתקי� תקנות בכל הנוגע ביישו� החוק
וכ� להקי� מער� אבחו� , "במקומות עבודה רגילי� "תו� העדפת השילוב, לתעסוקה ולשיקו�

 מכוח סעי� זה ומתוק� כוחה הכללי של הרשות המבצעת 36.תעסוקתי ומער� ייעו� למעסיקי�

_____________________________________  

 'בעמ, 3ש "לעיל ה, "מתיקו� הפרט לתיקו� החברה"מור  לסקירה מקיפה של פרק התעסוקה ראו  28
 .72–63' בעמ, 20ש "לעיל ה, יי�אופיר ואורנשט; 127–115

29  ADA ,16ש "לעיל ה. 
הצדקות לחובה לערו� התאמות בתחו	  "ספירגדעו�  להצדקות השונות לחובת ההתאמות ראו  30

 .)2010 (411 יג משפט וממשל" התעסוקה בעבור אנשי	 ע	 מוגבלות
 .וויו� לחוק הש3' ס  31
ייצוג הול	 של אנשי	 ע	 מוגבלויות בתעסוקה "לסקירה מקיפה ראו עינת אלבי� ושגית מור   32

 ).2018 (78, 75 טו חברה ומשפט, עבודה" בישראל
 . לחוק השוויו�9' ס  33
צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשי	 ע	 מוגבלות לפי חוק  וכ�, ב לחוק השוויו�9' ס  34

 .)צו ההרחבה: להל� (48ה "התשעפ "י, 1957–ז"התשי, הסכמי	 קיבוציי	
 .ב לחוק השוויו�9' ס  35
 . לחוק השוויו�16' ס  36
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א� כי , הותקנו כמה תקנות נוספות ונחקקו דברי חקיקה משלימי� המושפעי� מעיד� הזכויות
שכ� תוכנ� אינו עומד , מחלוקתה� נטועי� עדיי� בעול� הרווחה המסורתי ושנויי� לפיכ� ב

שכר מותא� (תקנות שכר מינימו� המרכזיי� שביניה� ה� . תמיד בסטנדרטי� של שיח הזכויות
מינימו� � תקנות שכר: להל� (2002–ב"תשסה, )לעובד ע� מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת

  38".לרו�חוק "המכונה , 2008–ח"התשס,  לחוק הביטוח הלאומי109'  ותיקו� מס37,)מותא�
, מבנהו של פרק זה ייחודי. פרק הנגישותהפרק הנוס� המסדיר תחו� משפטי רחב הוא 

, ג� כאלה העוסקי� בתחו� המוגבלות, והוא אינו מוכר או מוב� למשפטני� ופעילי זכויות רבי�
והיא ייחודית , הזכות לנגישות הינה זכות חדשה במשפט הישראלי. בי� היתר בשל אופיו הטכני

א� שמאבקי זכויות רבי� , זאת. ה שהיא הוענקה עד כה רק לאנשי� ע� מוגבלויותבמוב� ז
בעיקר ככל שמדובר בנגישות למשפט או לזכויות סוציאליות , כוללי� רכיב של נגישות

, ג� תחו� הנגישות מתאפיי� ביסוד חיובי,  כמו תחו� ההתאמות39.ולשירותי� חברתיי�
  .ל וא� להשקיע משאבי� בשינוי פני הסביבההמחייב את המדינה וגופי� פרטיי� לפעו

; עקרונות רחבי� והגדרות כלליות: מבנהו הכללי של פרק הנגישות כולל שלושה רבדי�
ורובד שלישי ; )חלק� כלליי� וחלק� ייעודיי� לתחו� מסוי�(כללי� משפטיי� קונקרטיי� 

להתקי� תקנות  ברובד היישו� נית� למצוא את החובה 40.במניעה ובאכיפה, העוסק ביישו�
נגישות ואת סמכות �את הקמת הפרופסיה של מורשי, משלימות המוטלת על השרי� הממוני�

הפרק כולו . ההוצאה של צווי נגישות שהוקנתה לנציבות שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות
במוב� זה , המוגדרי� כציבוריי� בצורה רחבה, חל ג� על מקו� ציבורי וג� על שירות ציבורי

העוסק בכללי� המשפטיי� , במאמר זה אתמקד ברובד השני 41.משרתי� את כלל הציבורשה� 
זכות אישית , פליההאיסור : רובד זה כולל ארבעה רכיבי� משלימי�. הקיימי� בחקיקה

  .חובת נגישות המוטלת על גופי� ציבוריי� וחובת התאמות, לנגישות
לחלק , למעשה,  זהה כמעט במקומות ושירותי� ציבוריי�איסור הפליההחלק העוסק ב

בעברו היה איסור ההפליה על בסיס . המקביל לו בחוק איסור הפליה במוצרי� ובשירותי�
הוא הוצא , א� משנחקק פרק הנגישות, מוגבלות חלק מרשימת העילות האסורות בחוק הכללי

_____________________________________  

כלכלת שוק והבניה , שכר מינימו	 מותא	"לביקורת הסדר חוקי זה ראו נטע זיו ודבורית גלעד   37
אדוה , ארלי� קנטר, נטע זיו, שגית מור (82 מקראה: לימודי מוגבלות" חברתית של מוגבלות

 .)2016, חי עורכי	איכנגרי� וניסי	 מזר
התיקו� קרוי ). חוק לרו�: להל�( 671ח "ס, 2008–ח"התשס, )109 'תיקו� מס(חוק הביטוח הלאומי   38

 לדוח .ועדה שהמליצה על חקיקתוו שישב בראש ה,לרו�אפרי	 ש	 השופט �על" חוק לרו�"
ח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכי� ולקידו� "דוהממשלה משרד ראש הוועדה ראו 

 ).2005 (10 שילוב� בקהילה
וני גל ומימי 'ג (17, 11 נגישות לצדק חברתי בישראל" מבוא"וני גל ומימי אייזנשטדט 'ג  39

 ).2009, אייזנשטדט עורכי	
המהפכה החקיקתית "ד� אור� ונטע דג� ; 28–23' בעמ, 13ש "לעיל ה, "משפט נגיש לכל"מור   40

דינה  (135 �21 נגישות החברה הישראלית לאנשי� ע� מוגבלות בפתח המאה ה" בתחו	 הנגישות
נגישות החברה : הספר להל�) (2007, עורכי	' יעל דניאלי להב ושמואל חיימובי�, פלדמ�

נגישות החברה " יקה בעול	הזכות לנגישות בחקיקה הישראלית ובחק"צביה אדמו� ; )הישראלית
 .177, ש	, הישראלית

 .י לחוק השוויו��19ז ו19' ס  41
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שכ� הנושא נהפ� , זהו הפסד וחיסרו�, מחד גיסא. מהחוק הכללי ועבר לחוק השוויו�
א� . מיקומו בחוק השוויו� הופ� אותו לכלי רב עוצמה, מאיד� גיסא. יוורסלי לפרטיקולרימאונ

יש לו תפקיד בעל , אלא מוק� במסגרת פרק הנגישות, שהוא לא קיבל מקו� נפרד ומובח� בחוק
 רכיב השוויו� הכלליזהו למעשה . פוטנציאל רב בקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות

ליה מטעמי מוגבלות ג� במרחב הציבורי וג� במרחב הנחשב באופ� מסורתי האוסר הפ, בחוק
לספק מוצר או לאפשר שימוש , לתת שירות,  למקו�סירוב לאפשר גישההוא כולל . מרחב פרטי

נית� לעשות שימוש בסעי� זה ג� בהקשרי� של . בשירות ציבורי או הנאה משירות ציבורי
באותו אופ� שבו חוק איסור הפליה במוצרי� , יבתרבות או בפנא, בדיור, הפליה בחינו�

יש לציי� כי הסירוב לאפשר גישה למקו� הוא ייחודי לחוק . ובשירותי� משמש למטרות אלה
חובה זו מצויה בסעיפי� העוסקי� בזכות ; סעי� זה אינו כולל חובת התאמות, ע� זאת. זה

נת לממש את מלוא מ�לפיכ� יש לקרוא ולייש� את שני הרכיבי� יחדיו על. לנגישות
  .הפוטנציאל הטמו� בפרק זה

כל אלה יוצרות . חובת הנגישות וחובת ההתאמות, הזכות לנגישותבלב הפרק נמצאות 
הזכות לנגישות הינה זכות אישית לכ� שמקומות ושירותי� , ראשית: יחדיו מארג חוקי מורכב

חירות היא שמהותה , יקרהבעזכות פוליטית זכות זו הינה . כנדרש בחוק ובתקנות, יהיו נגישי�
 בצידה 42".הבסיס למימוש זכויות"והיא למעשה , התנועה והפעולה של אנשי� ע� מוגבלויות

ג� א� לא הועלתה דרישה , נמצאת חובת נגישות כללית החלה על מקומות ושירותי� ציבוריי�
ת ללא צור� בבקשו, שתפקידה יצירת מרחב נגיש מלכתחילה, קונקרטית מצד נפגע ספציפי

החסמי� המונעי� מאנשי� ע� משמעותה של חובה זו היא הסרה מראש של . נגישות פרטניות
משלימה אות� חובת . למצות את זכויותיה� והעדפותיה�ולממש את האפשרות מוגבלויות 
שהיא חובה פרטנית לתת מענה קונקרטי כאשר חובת הנגישות הכללית אינה עונה , ההתאמות

ככל שחובת הנגישות , ככלל. דרשת הסרתו של חס� קונקרטיעל צרכיו של אד� מסוי� ונ
  .מתמעט הצור� בהתאמות פרטניות, מיושמת ונאכפת במלואה

, הגשת� של תביעות בנושא הנגישות כרוכה במכשולי� רבי�, א� החקיקה המקיפה�על
כולל היבטי� הקשורי� לכדאיותה ולמורכבותה של , הקשורי� להגשת תביעות באופ� כללי

לעיתי� קרובות ,  בשל חסמי� כלליי� אלה ובשל אופיי� של תביעות בנושאי נגישות43.התביעה
, תביעות אלה מאחדות נפגעי� רבי�. האפיק המתאי� להגשת� הוא זה של תביעות ייצוגיות

מפעילי� , ומייצרות סנקציה אפקטיבית יותר כלפי בעלי�, מעלות את כדאיותה של התביעה
  44.וספקי� של מקומות ושירותי�

_____________________________________  

 11' פס, משרד התחבורה' בזכות המרכז לזכויות אד� של אנשי� ע� מוגבלויות נ 4267/16� "בג  42
, 13ש "לעיל ה, "משפט נגיש לכל" ורמ; )29.1.2019, פורס	 בנבו(דינו של השופט הנדל �לפסק
 .28' בעמ

 507–506, 497 ג עלי משפט" נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט"יובל אלבש�   43
 .)2006, אורי ר	 וניצה ברקובי� עורכי	 (274 שוויו�/אי" משפט"גד ברזילי ; )2003(

בורית אגד אגודה שיתופית לתחבורה צי' דבוסקי� נ 29387�09�14) 'מרמחוזי (צ "ת, למשל, ראו  44
וגשה נגד אגד בגי� העדר הסדר פשרה מיטיב בתביעה שה ()4.1.2017, פורס	 בנבו (מ"בע

 )16.7.2018, פורס	 בנבו (מועצה מקומית מגאר' רזק נ 44105�11�17) 'נצמחוזי (צ "ת; )כריזה
תביעות שעניינ� הפליה על רקע מוגבלות זוכות לעיתי	 ). נגישי	� בנייני ציבור לאתביעה בנוגע ל(
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א� אציי� לסיו� עוד כמה הערות לגבי רכיביו , צר המקו� מלהרחיב בסוגיות סבוכות אלה
, לאחר הצגת הזכות לנגישות וחובת הנגישות הכלליות, ראשית. ומבנהו של פרק הנגישות

מוסדות , ביניה� שירותי בריאות, החוק מסדיר את תחו� הנגישות בהקשרי� קונקרטיי� רבי�
החוק , בכל הקשור לנגישות פיזית,  שנית45.חוזי ביטוח ועוד, ה גבוההמוסדות השכל, חינו�

לגבי : ויוצר הסדרה שונה בהתא�, מבחי� בי� מבני� ותשתיות קיימי� לבי� מבני� חדשי�
;  יש חובת הנגשה מדורגת ומנגנוני פטור– אלה שנבנו לפני החקיקה החדשה –מבני� קיימי� 

א לחוק 1 ההסדרי� החדשי� המצויי� כיו� בפרק הואילו לגבי מבני� חדשי� חלי� במלוא�
יש לשי� לב למנגנוני� המאזני� הקיימי� ,  שלישית1965.46–ה"התשכ, התכנו� והבניה

,  רביעית47.ביניה� פטור מטעמי אופיו המיוחד של המקו� או מטעמי נטל כבד מדי, בחקיקה
אשר , נחקקו מאז הוס� פרק הנגישות לחוק השוויו�יש לשי� לב לתקנות הנגישות הרבות ש

כגו� נגישות לבניי� ציבורי קיי� ונגישות לשירות , מסדירות תחומי� ספציפיי� רבי�
  48.)המתייחסת לתחו� של מת� שירות לציבור ולתחו� התקשורת והמידע(

_____________________________________  

שוויו�  נציבות ה שלתמיכתובמימו� של הקר� למימו� תובענות ייצוגיות במשרד המשפטי	 ב
ח פעילות הקר� למימו� תובענות ייצוגיות לשנת "דו" לפרטי	 ראו .תאנשי	 ע	 מוגבלולזכויות 

 .www.gov.il/he/Departments/General/representative_actions_fund זמי� בכתובת, "2017
שירותי	 ומקומות , תחבורה שירותי לש כולל חובת נגישות לחוק השוויו�) 1ה�ה ו(ות פרק הנגיש  45

 . שירותי דת וביטוח,מוסדות השכלה, בריאות, ציבוריי	
שוויו� זכויות לאנשי	 ע	  לחוק 7 'סמסגרת בשנעשה , הלחוק התכנו� והבני 71' תיקו� מסראו   46

 .323, 288ח "ס, 2005–ה"תשסה, )2' תיקו� מס(מוגבלות 
 . לחוק השוויו�)ג(–)ב(יב�19ו) ג(–)ב(ט19 'ראו ס  47
תקנות : שכ� רבות מה� אינ� מוכרות, כדאי להתעכב ולעיי� ברשימת התקנות המלאה שלהל�  48

; 2001–ב"תשסה, )עדיפות במקומות חניה במקו	 העבודה(שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות 
–ו"תשסה, )שתתפות המדינה במימו� התאמותה(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות 

, )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2006
תשתיות , מורשי	 לנגישות מבני	(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2003–ג"התשס

, )מורשי	 לנגישות השירות(בלות תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוג; 2007–ז"תשסה, )וסביבה
–ח"התשס, )התאמות נגישות לאתר(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2007–ז"תשסה

–ט"התשס, )נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2008
, )וסד חינו� קיי	התאמות נגישות במ(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2009

תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 ; )תקנות הנגישות למוסד חינו� קיי	: להל� (2011–א"התשע
תקנות שוויו� ; 2011–ב"התשע, )התאמות נגישות למקו	 ציבורי שהוא בניי� קיי	(מוגבלות 

–ב"תשעה, )הקמת ועדת תלונות) (מת� יחס שונה בחוזה ביטוח(זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות 
–ג"התשע, )נגישות רכב השכרה ואוטובוסי	(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2012
 2013–ג"תשעה, )התאמות נגישות לשירות(תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2012

התאמות נגישות (תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; )תקנות הנגישות לשירות: להל�(
הנחה (תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2013–ד"התשע, )ורי שאינו בניי�למקו	 ציב

תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ; 681ת "ק, 2014–ד"תשעה, )מאגרת רישיו� להפעלת מונית נגישה
תקנות שוויו� זכויות ; 2014–ה"תשעה, )התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית(ע	 מוגבלות 

 2016–ו"תשעה, )התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינת	(ות לאנשי	 ע	 מוגבל
הודעת (תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; )תקנות הנגישות לשירותי בריאות: להל�(

תקנות שוויו� זכויות ; 2016–ו"תשעה, )מבטח בדבר מת� יחס שונה לאד	 או בדבר סירוב לבטחו
גישות למקומות ציבוריי	 קיימי	 שה	 מוסדות להשכלה גבוהה התאמות נ(לאנשי	 ע	 מוגבלות 

מוסדות לנגישות תקנות ה: להל� (2016–ז"תשעה, )ולשירותי השכלה גבוהה שה	 נותני	
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, המפורש בחוק עוסק בנגישות ובתעסוקה בלבד" יש"לסיו� אבקש להדגיש כי א� שה
, זאת. המשלי� על תחומי� רבי� נוספי�, ק הנגישות יש פוטנציאל השפעה רחב מאודלפר

הודות לאיסור ההפליה הרחב המופיע בו ולחובת הנגישות המקיפה שבצידה הסדרי� 
המשלימות את תחומי , יחד ע� תקנות הנגישות לשירות, קונקרטיי� לתחומי הפעולה השוני�

יש בו חלקי� העוסקי� , פרק העוסק בזכות לחינו�א� שאי� בחוק , כ�. הכיסוי של החוק
,  באופ� דומה49.שבציד� תקנות בנושאי� אלה, ספר ומוסדות השכלה גבוהה� בתינגישות של ב

 וא� שאי� בחוק זכות 50, שירותי בריאותלשנגישות יש בו חובת , א� שאי� בחוק זכות לבריאות
ובכלל זה את תהליכי קביעת , משליש בו חובה להנגיש את כל שירותי המ, לביטחו� סוציאלי

א� שאי� בחוק חלק מפורש העוסק בנגישותו של ,  נוס� על כ�51.הזכאות להטבות ולגמלאות
החוק מחייב את הנגשת כל מערכת המשפט ומערכות הלוויי� שלה וכ� את הנגשת , המשפט

� זכויותיש לשי� לב שאי� בזכות לנגישות כדי לייתר את ההכרה ב,  ע� זאת52.ההלי� המשפטי

אי� בכוחה של הזכות לנגישות למוסדות חינו� להקי� את כלל , לדוגמה, כ�. היסוד המהותיות
  .וכ� ג� בשאר ההקשרי�, היבטיה של הזכות לחינו�

עד כה סקרתי את תחומי המשפט העיקריי� המוסדרי� בחוק השוויו� ואת המנגנוני� 
  .לא הוסדרו בחקיקהכעת אעבור לבחו� את מעמד� של אות� תחומי� ש. למימוש�

   הרכיבי� החסרי� בחקיקה–" אי�"ה. 4

, בריאות, דיור, א� אי� בו חינו�, יש בו תעסוקה ונגישות. מבנה החוק מספר ג� את מה שאי� בו
נוצרה הבחנה ברורה , למעשה. א� שכל אלה היו בהצעת חוק השוויו� המקורית, תרבות ופנאי

יות האזרחיות שנהנות ממעמד גבוה יחסית שה� חלק מעול� הזכו, בי� הזכויות שנחקקו
הסובלות , השייכות לעול� הזכויות החברתיות, לבי� אלה שלא נחקקו, במשפט הישראלי

: יסוד� במערכת משפט שאי� בה חוק53.ממעמד נחות יחסית במערכת המשפט הישראלית
רה ואשר אינה מכי, שהזכות החוקתית לכבוד האד� מפורשת בה בצמצו�, זכויות חברתיות

 כיצד נית� להכיר בזכויות אלה 54,א� לא כזכויות יצירות פסיקה, ברוב הזכויות החברתיות

_____________________________________  

מסירת מידע ועיבודו לצור� עמידה (תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; )להשכלה גבוהה
נגישות חושית (ויות לאנשי	 ע	 מוגבלות  תקנות שוויו� זכ;2017–ח"תשעה, )ביעד הייצוג

תקנות שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות ; 2017–ח"תשעה, )עירוניי	�באוטובוסי	 בי�
תקנות בדבר התאמות : להל� (2018–ח"תשעה, )התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה(

 ).נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה
תקנות בדבר ; מוסד חינו� קיי	לנגישות ה תקנות ;השוויו� לחוק 1בפרק ה )3לד19–כז19 'ס( ז 'סי  49

 .מוסדות להשכלה גבוההלנגישות וכ� תקנות ה; התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה
 .נגישות לשירותי בריאות לחוק השוויו� וכ� תקנות ה1בפרק ה )כו19–טו19 'ס( ו 'סי  50
 .תקנות הנגישות לשירות לחוק השוויו� וכ� 1בפרק ה )1די19–י19 'ס(ה –ד 'סי  51
משפט נגיש "וכ� מור ,  לתקנות הנגישות לשירות50–38 'ס,  לחוק השוויו�1 בפרק הה– ד'סי  52

 .13ש " לעיל ה,"לכל
 רקע –נגישות לזכויות חברתיות ? ספר�ספר נשארות עלי�מדוע זכויות עלי"פוקס �אמיר פז  53

 ).2009, וני גל ומימי אייזנשטדט עורכי	'ג (29 תי בישראלנגישות לצדק חבר" תיאורטי
ד "פ, ישעיהו' גמזו נ 4905/98א "מצומצמת וחלקית בזכות לדיור ברעבצורה הפסיקה הכירה   54

 כי א	 ,שאינה שווה בהיקפה לזכות לבריאות(בזכות לשירותי בריאות ; )2001 (360) 3(נה
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א� שו� אזרח בישראל אינו נהנה מהזכות לבריאות או , במילי� אחרות? בהקשר של מוגבלות
במוב� ? מדוע שדווקא אנשי� ע� מוגבלויות ייהנו מזכויות אלה, יסוד�מהזכות לדיור כזכויות

ל הזכויות החברתיות מחוק השוויו� הוא למעשה סיפורו של המשפט הישראלי העדר� ש, זה
להכיר בה� ,  להמשיג את הזכויות החברתיות– ואולי א� אינו מעוניי� –אשר אינו יודע , כולו

היחידה מבי� הזכויות שהיא ,  חריגה בהקשר זה היא הזכות לחינו�55.ולתת לה� תוכ� מהותי
 הכרה שהושגה במסגרת – המשפט העליו�� בפסיקת ביתיסוד�החברתיות שהוכרה כזכות

 חיבור זה בי� זכויות 56.ע� מוגבלויות לשוויו� בחינו�תלמידי� זכות� של עתירה שעסקה ב
והצלחתו מעידה על הפוטנציאל הטמו� , אנשי� ע� מוגבלויות לבי� זכויות חברתיות אינו מקרי

  .רתיות באופ� כלליבמאבקיה� של אנשי� ע� מוגבלויות לקידו� זכויות חב
ההכרה בזכויות אנשי� ע� מוגבלויות נתקלת בחסמי� ייחודיי� נוספי� הנובעי� בראש 

מתפקיד� , ובראשונה מהמש� אחיזת� של הגישות האינדיווידואליות והרפואיות למוגבלות
 בהתוויית המדיניות בתחו� )להבדיל מאנשי� ע� מוגבלויות(מקצוע �המרכזי של אנשי

 57.וכ� ממרכזיות� של שיקולי� תקציביי� וכלכליי� בתחו� המוגבלות, ישומההמוגבלות ובי
הגישות האינדיווידואליות והרפואיות למוגבלות אינ� מכירות בתפקידה של החברה ביצירתה 

ובמקו� זאת מציבות את המוגבלות כבעיה בתחומו של הפרט ואת הפתרו� לה , של המוגבלות
התחומי� המשויכי� לקטגוריה של זכויות חברתיות ,  יותרבאופ� קונקרטי. בריפויו ובשיקומו

אשר מחזיקי� , הרווחה והחינו�, ידי מומחי� ממקצועות הבריאות�נשלטי� עדיי� ברוב� על
ואינ� אצי� לאמ� את גישת זכויות האד� , מסורתיות למוגבלות�בעמדות אינדיווידואליות

ניכרי� שחלו בעול� ובישראל א� שינויי� �על. לתו� הפרקטיקה המקצועית והטיפולית
�נושאי� אלה שנויי� עדיי� במחלוקת בקרב אנשי, בתחומי הדיור בקהילה והשילוב בחינו�

חוששי� להעניק לאנשי� ע� מוגבלויות ולבני , ורבי� מה� דוגלי� בהפרדה, המקצוע
ונרתעי� מההשלכות המבניות של , חופש בחירה בתחומי החינו� והדיור משפחותיה�

שאינ� מנותקי� מהשפעת� של , על אלה נוספי� החסמי� התקציביי�.  הנדרשותהרפורמות
מקצוע המחזיקי� בעמדות � הגישות האינדיווידואליות והרפואיות ומתפקיד� המרכזי של אנשי

אלא , שהרי זה יהיה חסר תמיד, שכ� הבעיה התקציבית אינה העדר תקציב בהכרח, מסורתיות
  .העול� החברתית המניעה אות��התקציב ותפיסתסדרי העדיפויות העומדי� מאחורי 

ביטחו� סוציאלי וזכויות בתחו� הבית  :שני תחומי� חשובי� נוספי� נפקדי� מ� החוק
נושאי� אלה לא נכללו ג� בהצעת החוק , להבדיל מהנושאי� שהזכרתי לעיל. והמשפחה

בחינה בי� שנתפסה כמקיפה וככזו שאינה מ, הצעת חוק השוויו� הראשונית, כ�. המקורית
לא כללה המשגה מוצעת לזכות לביטחו� סוציאלי או לזכות , זכויות אזרחיות לזכויות חברתיות

 58.הינו נחות במיוחד במשפט הישראלי, כזכות אוניוורסלית, מעמדה של זכות זו. לחיי� בכבוד
_____________________________________  

ובזכות מינימלית ; )2008 (1) 1(ד סג"פ, ת ישראלממשל' לוזו� נ 3071/05� "גבב) מצומצמת יותר
להרחבה ראו ). 2004 (729) 1(נטד "פ, שר האוצר' מנור נ 5578/02� "לביטחו� סוציאלי בבג

 ).2010 (307 ה די� ודברי�" נגישות יתר ונגישות חסר לזכויות חברתיות וכלכליות"פוקס � אמיר פז
 .309–308' בעמ, ש	  55
 .2רק גפ�תתלפירוט ראו להל�   56
 .123–115' בעמ, 2ש "לעיל ה, "בי� המשגה פוליטית להכרה משפטית"לפירוט ראו מור   57
 .54ש "לעיל ה, פוקס�פז  58
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היא הייתה יכולה לחזק את המאבק לקצבת נכות ראויה ולקד� את , אילו נעשתה המשגה כזו
, גג אחת ע� שאר המאבקי� לקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות�ללתו תחת קורתהכ

 הצעת החוק כללה 59.א� נראה שזו הייתה מחו� לתחומי הדמיו� של מנסחי החקיקה
 א� ג� אלה, התייחסויות לתמיכה מסוג קצבה בתחומי� כגו� סיוע אישי במסגרת דיור בקהילה

  . בסופו של דברלא היוו חלק מנוסח החוק שהתקבל
. הנושא השני שלא נכלל כאמור בהצעת החוק הוא אגד הזכויות הקשורות לבית ולמשפחה

, זוגיות, ילודה, בשל המורכבות העמוקה הכרוכה בסוגיות של הורות, ככל הנראה, זאת
כפי , דווקא אגד זכויות זה זוכה במעמד אית� ור� במשפט הישראלי. מיניות וכדומה, נישואי�

יש בהענקת זכויות אלה ,  א� כאשר מדובר באנשי� ע� מוגבלויות60.הפסיקה בנושאשמעידה 
 61,"התינוק המושל�"אשר מתאפייני� במרד� אחר , איו� על יסודות הפריו� והילודה בישראל

מקצוע לגבי �וכ� התנגשות פוטנציאלית ע� עמדת המשפט וע� עמדותיה� של מומחי� ואנשי
יכולת ההגנה על ,  הסיבה אשר תהאתהא 62.יות לשמש הורי�יכולותיה� של אנשי� ע� מוגבלו

  .תחו� הבית והמשפחה של אנשי� ע� מוגבלויות חלשה במיוחד

  השלמת חסרי� ופיתוח המשפט. ב

בעיקר , בפרק זה אעמוד על המשאבי� המשלימי� הקיימי� במשפט לצור� פיתוח המשפט
, א� ג� באלה שהוכרו, טחו� סוציאלידיור ובי, חינו� כגו�, באות� תחומי� שלא הוכרו בחקיקה

, ע� משאבי� אלה נית� למנות את סעיפי העקרונות שבחוק השוויו�. תעסוקה ונגישות, דהיינו
שה� ג� משאב וג� מושא לפיתוח באמצעות , � וכ� דברי חקיקה ספציפיי�"את אמנת האו

  .הכלי� המשפטיי� השוני�
  

_____________________________________  

"  דילמות של מאבק לשינוי חברתי–לקראת רדיקליזציה של קצבת נכות כללית "שגית מור   59
לקראת  "מור: להל�) (2008, גיא מונדלק עורכי	ומימי אייזנשטדט ( 112, 91 העצמה במשפט

 )."רדיקליזציה של קצבת נכות כללית
הוועדה ' משה נ 5771/12� " בג;)28.1.2014, פורס	 בנבו (משרד הפני�' מגד נ 566/11� "בג  60

ד אישור הסכ� ומעמ(לאישור הסכמי� לנשיאת עוברי� לפי חוק הסכמי� לנשיאת עוברי� 
 שרות בתי הסוהר' דוברי� נ 2245/06� "בג; )18.9.2014, פורס	 בנבו (1996–ו"התשנ, )היילוד

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  –עדאלה  7052/03� " בג;)13.6.2006,  בנבו	פורס(
 .)2006 (202) 2(ד סא"פ, שר הפני�' בישראל נ

: לימודי מוגבלות" ישראל לאמבט : קותביקורת מוגבלות על ברירת עוברי	 בשל ל"שגית מור   61
 .395 ,37ש "לעיל ה, מקראה

62  Doron Dorfman, The Inaccessible Road to Motherhood – The Tragic Consequence of Not 
Having Reproductive Policies for Israelis with Disabilities, 30.1 COLUM. J. GENDER & L. 49 

" אימה�ת ישראלית וטכנולוגיות פריו� בראי זכויותיה� של נשי	 ע	 מוגבלות"רוני רוטלר ; (2015)
לפרו� את " הזכות להורות וזכויות הילד"כ� ראו רוני רוטלר ). 2018 (67, 103 ביטחו� סוציאלי
, )2019, ר�פוירשטיי� עו' רפאל ש (96  זוגיות ונישואי� לאנשי� ע� מוגבלות–חומת הזכוכית 

ואילו בחקיקת המשפחה היחס , המראה כי בחקיקת המוגבלות אי� כמעט התייחסות למשפחה
 .למוגבלות הוא ברובו שלילי
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  וק השוויו�השלמת החסרי� באמצעות סעיפי העקרונות שבח. 1

קידומ� עודנו אפשרי בזכות סעיפי החוק , א� העדר� של זכויות רבות מחוק השוויו��על
לסעיפי עקרונות אלה עשויה להיות חשיבות גדולה . היסוד של החקיקה�העוסקי� בעקרונות

יש לה� מימד חוקתי , ראשית. מאוד בקידו� הזכויות שלא זכו בעיגו� ובהכרה בחוק השוויו�
כי היא נאצלה כלשונ� של , כאמור, שלגביה קבע השופט חשי�, ה שה� נוקטי�הניכר בשפ

חוקתית של סעיפי העקרונות מאפשרת לה� �לשונ� הרחבה והמעי�,  שנית63.היסוד�חוקי
לחלוש על המשפט הישראלי כולו ולהשפיע על פרשנות החקיקה והמשפט בעת הכרעה 

הול� את שיח שוויו� הזכויות לאנשי� ע� בסכסוכי� שוני� המתעוררי� במגוו� זירות באופ� ש
מכא� שסעיפי העקרונות רלוונטיי� ג� לזכויות שאינ� מנויות וג� לתחומי משפט . מוגבלויות

, הדיור, הבריאות, באמצעות� אפשר להשפיע על תחומי החינו�; שאינ� תחומי זכויות קלסיי�
המשפט הפלילי , החוזי�, יקי�וכ� על סוגיות בתחומי הנז, הביטחו� הסוציאלי והבית והמשפחה

ככל שעולה בה� סוגיה שיש לה נגיעה בתחו� המוגבלות או באנשי� ע� , ודיני הקניי�
שכ� , להל� אתעכב על סעיפי� אלה ועל הפוטנציאל הטמו� בה�. מוגבלויות כצדדי� לסכסו�

ומי זהו הגרעי� לפיתוח עתידי של דוקטרינה המקדמת זכויות אנשי� ע� מוגבלויות בכל תח
  .המשפט

זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלות "קובע כי , "עקרו� יסוד"הקרוי ,  לחוק1סעי� 
על , מושתתות על ההכרה בעקרו� השוויו�, ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה

למעשה את עקרו� סעי� זה מעג� ". ההכרה בער� האד� שנברא בצל� ועל עקרו� כבוד הבריות
במוב� .  החל בכל תחו� והקשר,יסוד במשפט הישראלי� וגבלויות כעקרו�השוויו� לאנשי� ע� מ

כי עליו נאמר כבר בתחילת דרכו ש, 1951–א"התשי, שההאזה הוא דומה לחוק שיווי זכויות 
קיפוח "כל " לעקור מ� השורש" המבקש ,"חברה�סדרי�משנה, מהפכני, אולוגייאיד"חוק הוא 

 החוק ממשי� ג� מסורת פסיקתית ענפה אשר ביססה את עקרו� השוויו� 64.של האישה" משפטי
כבוד : יסוד�שחוק השוויו� נחקק לאחר חקיקת חוקמעניי� . יסוד במשפט הישראלי�כעקרו�

א� דבריו של , שבו נמנע המחוקק במפורש מלתת ביטוי חוקתי לעיקרו� זה, האד� וחירותו
ועל הפסיקה " המהפכה החוקתית"י החוק דווקא נישא על גלי כ, לדעתי, השופט חשי� מעידי�

 עוד יש לציי� את העקרונות 65.היסוד אשר קראה לתוכו את עקרו� השוויו��שלאחר חוק
כבוד האד� שנברא בצל� ועקרו� : הלקוחי� מ� המשפט העברי, המשלימי� לעקרו� השוויו�

האנוש ברואי� �רואה בכל בניה, אלה מגלמי� את תפיסת השוויו� ההלכתית. כבוד הבריות

_____________________________________  

 .335' בעמ, 6ש " הלעיל, אבר�עניי�   63
 1537, 1528ד יב "פ, ירושלי�, הדי� הרבני הגדול�הנשיא וחברי בית' ס ניסיד 202/57� "בג  64

, 221) 2(ד מח"פ, בית הדי� הרבני הגדול' בבלי נ 1000/92� "האמירות בבגאת  ראו ג	 .)1958(
מעג� בחקיקתה של המדינה את עקרו� "אשר " מלכותי" מדובר בחוק �לפיהש, )1994 (240

 ."השוויו�
ס האינטר, כבוד האד	: המשפט העליו��הזכות החוקתית לשוויו� בפסיקת בית"ברק מדינה ראו   65

� "בגבהמשפט העליו� �פסיקת ביתאת  וכ�, )2016 (63 יז  וממשלמשפט" הציבורי וצדק חלוקתי
 .)1995 (94) 4(ד מט"פ, שר הביטחו�' מילר נ 4541/94
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 66.מעצ� העובדה שה� נבראו בצלמו ומכוח היות� בריותיו של הבורא, שווי� לפני האל
הוא מבקש לגשר על המתח בי� ערכיה של , ראשית: החיבור להלכה מעניי� כא� מכמה פני�

 מתח שלבש צורה חדשה לאחר חקיקת –ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית �מדינת
הוא מעיד על החיבורי� הפוליטיי� שברקע החוק בי� מגוו� רחב של חברי , שנית; היסוד�חוק

שהוביל את , ל"ובראש� שאול יהלו� מסיעת המפד, ביניה� חברי כנסת מסיעות דתיות, כנסת
הוא מבטא את הקואליציה הערכית העומדת בבסיס התחו� של זכויות , שלישית; המהל�

של המפה הפוליטית " שמאלי"נו מזוהה דווקא ע� הצד האשר אי, אנשי� ע� מוגבלויות
אלא מתחבר ג� ע� עקרונות של , )המתאפיי� בתמיכה יחסית בזכויות אד� ובזכויות חברתיות(

  67.חסד וצדקה
חוק זה מטרתו להג� על כבודו וחירותו של אד� "קובע כי , סעי� המטרה של החוק, 2סעי� 

וכ� , שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיי�ולעג� את זכותו להשתתפות , ע� מוגבלות
, לתת מענה הול� לצרכיו המיוחדי� באופ� שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית

חלקו הראשו� . מבנה הסעי� כולל כמה חלקי�". תו� מיצוי מלוא יכולתו, בפרטיות ובכבוד
ופ� אותו לחוק שלשונו אכ� ובכ� ה, כבוד האד� וחירותו: יסוד� יוצר חיבור ישיר ומפורש לחוק

ואשר תפקידו הוא לפרוט לפרטי� את משמעות� של עקרונות כבוד האד� וחירותו , חוקתית
  .לגבי אנשי� ע� מוגבלויות

השתתפות שוויונית "וכולל ג� , היסוד�המש� הסעי� מרחיב את המצע הערכי של חוק
שני רכיבי� המעשירי� את  –לצורכיה� של אנשי� ע� מוגבלויות " מענה הול�"וכ� " ופעילה

הזכות להשתתפות שוויונית ופעילה לא זכתה עד כה . תפיסת שוויו� הזכויות שבבסיס החוק
א� יש להתעכב עליה שכ� היא מכניסה בצורה עקיפה את עקרו� , בהתייחסות מובחנת במשפט

 תו� שהיא מעניקה לו תוכ� מהותי שעיקרו הכרה, השוויו� אל תו� סעי� המטרה של החוק
מתכתב ג� " השתתפות" המושג 68.בהדרה שאנשי� ע� מוגבלויות חווי� בכל תחומי החיי�

המהווי� עקרונות חשובי� במסגרת שיח הזכויות של אנשי� , "הכללה"ו" שילוב"ע� המושגי� 
 הופ� –) אקטיבית" (השתתפות פעילה "–" פעיל" א� חיבורו ע� התואר 69,ע� מוגבלויות

, צירו� זה אינו מסתפק בשילוב או השתתפות לכאוריי� או סבילי�שכ� , אותו לאפקטיבי יותר
נית� , לטענתי,  לפיכ�70.אלא מקי� חובה לייצר את התנאי� שבה� תתאפשר השתתפות פעילה

 –ובהתא� (וא� ראשית עיגו� לזכות לנגישות , לראות בביטוי זה ג� עיגו� לחובת ההתאמות
  71.י הכרחי להשגת השתתפות פעילה כאמורשכ� התאמות ונגישות ה� תנא, )לחובת ההנגשה

_____________________________________  

" שילוב	 של אנשי	 ע	 מוגבלות בחברה על פי ההלכה היהודית"להרחבה ראו רחלי שולשטיי�   66
" ? מאי� ולא�–דרכי חקיקת	 ופרשנות	 :  היסודחוקי"לו� מנח	 אֵ ראו ג	 ). 2012 (74 פרלמנט

כבוד האד	 : 'בצל	 אלוהי	 ברא אותו'"לו�  מנח	 אֵ ;)1995( 272, 253 יב מחקרי משפט
 ).ב"התשס (47 פרשת השבוע" וחירותו

 .115–114' עמב, 2ש "לעיל ה, "בי� המשגה פוליטית להכרה משפטית"מור   67
 .820' בעמ, 13ש "לעיל ה, " זכויות חברתיות לצרכי	 קיומיי	בי�"זיו   68
 .ש	  69
 .20ש "לעיל ה,  אופיר ואורנשטיי�;ש	  70
משפט נגיש "מור ; 821–820' בעמ, 13ש "לעיל ה, "בי� זכויות חברתיות לצרכי	 קיומיי	"זיו   71

 .432–430' בעמ, 30ש "לעיל ה, ספיר; 31–29 'בעמ, 13ש "לעיל ה, "לכל
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 הוא 72.עקרו� המענה ההול� מרחיב עוד יותר את תפיסת השוויו� והזכויות שבבסיס החוק
מהווה הכרה בחובות החיוביות המוטלות על המדינה בכל הנוגע בהגנה על זכויותיה� של 

 רעיונות אלה 73.וכ� בעקרו� השוני כבסיס לשוויו� מהותי, אנשי� ע� מוגבלויות ובמימוש�
א� רק אנשי� ע� מוגבלויות זכו לכ� שהעיקרו� המעג� חובות , נכוני� לגבי כל פרט וכל קבוצה
על המדינה לספק מענה , פי עקרו� המענה ההול�� על. חוקתית� אלה יוכר בחקיקה ראשית מעי�

 ה� כל עוד, ג� כאשר צרכי� אלה הינ� ייחודיי� לקבוצה, לצורכיה� של אנשי� ע� מוגבלויות
בפרטיות , לחיות את חייו בעצמאות מרבית"מנת לאפשר לאד� ע� מוגבלות �נדרשי� על

כא� מדובר במעני� אשר יס#וגו . כמילות הסיפא של הסעי�, "תו� מיצוי מלוא יכולתו, ובכבוד
כגו� תוכניות , לרוב כזכויות חברתיות או כזכאויות בתחו� הרווחה והשירותי� החברתיי�

מת� קצבה או שירות של , שירותי סיוע בחינו�, הקמת מערכי דיור בקהילה, הכשרה בתעסוקה
  74.ועוד, סיוע אישי או ניידות

המשכו של הסעי� מבהיר כי מדובר במענה , "מענה הול�"א� שהחקיקה נוקטת לשו� 
, כ�.  נוסח שהוא זכר למושגי� שאינ� תואמי� את שפת הזכויות–" צרכי� מיוחדי�"הול� ל
בעוד , "תלמידי� ע� צרכי� מיוחדי�"עוסק ב, 1988–ח"התשמ, ו� מיוחדחוק חינ, למשל

יה ואילו החלק בחוק התכנו� והבנ, "תלמידי� ע� מוגבלויות"שהוא היה צרי� למעשה לעסוק ב
בחלו� השני� וע� השתכללות ,  כעת75".סידורי� מיוחדי� לנכי�"שעוסק בנגישות נקרא בעבר 

�או לכל, "מיוחדי�"ללא תיאור� כ, "ה הול� לצרכיומענ"נראה שאפשר לתק� ולומר , השיח

כש� שלכל קבוצה יש , שכ� הצרכי� אומנ� ייחודיי�, "צרכיו הייחודיי�"הפחות לשנות זאת ל
 לסיו� הדיו� בסעי� זה 76.במוב� התיוגי והמפלה" מיוחדי�"א� לא , צרכי� ייחודיי� משלה

שכ� המענה הנית� לאנשי� ע� , ול�ראוי לציי� כי יש לעשות שימוש זהיר בעקרו� המענה הה
, שיקומית וסגרגטיבית, מוגבלויות במסגרת מדינת הרווחה עלול להיות נטוע בתפיסה פטרונית

לפיכ� יש לקרוא את הסיפא של הסעי� כמכלול המספק מסגרת . שאינה הולמת עיד� של זכויות
 מיצוי מלוא תו�, בפרטיות ובכבוד, בעצמאות מרבית: "ערכית למת� שירותי� חברתיי�

  .של האד�" יכולתו
אי� רואי� כהפליה פסולה "ולפיו ,  בחקיקהעקרו� ההעדפה המתקנת מעג� את 3סעי� 

פעולה שנועדה לתק� הפליה קודמת או קיימת של אנשי� ע� מוגבלות או שנועדה לקד� את 
 הסעי� מבטא את ההכרה הגוברת בעקרו� ההעדפה המתקנת. "השוויו� של אנשי� ע� מוגבלות

_____________________________________  

 .19'  בעמ,24ש "הלעיל , דוח הוועדה הציבורית  72
 .57' בעמ, 20 ש"לעיל ה, אופיר ואורנשטיי�  73
ביטא בעת החקיקה . 821' בעמ, 13ש "לעיל ה, "בי� זכויות חברתיות לצרכי	 קיומיי	"ראו ג	 זיו   74

אמריקאית לבי� גישת השירותי	 החברתיי	 �פליה האנגלוהה ניסיו� לגשר בי� גישת איסור 2 'ס
 .57–56' בעמ, 20ש "לעיל ה, אופיר ואורנשטיי�ראו .  וליצור סינתזה בי� השתיי	,הסקנדינבית

ח "ס, 1971–א"תשלה, )5' תיקו� מס) (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר (התקנות התכנו� והבניראו   75
 כ� ." ציבורי�סידורי	 מיוחדי	 לנכי	 בבניהתקנת "ש	 כונה חלק ה לחוק התכנו� והבנייה , 1039
 .2ש "לעיל ה, " משפטית להכרה פוליטיתהמשגהבי� "מור ראו 

לימודי מוגבלות בעברית : מבוא"שגית מור ואדוה איכנגרי� , וכ� נטע זיו, 101' בעמ, ראו ג	 ש	  76
נצ� אלמוג ; 37–31' בעמ, 11, 37ש "לעיל ה, מקראה: לימודי מוגבלות"  שדה אקדמי בהתהוות–

: לימודי מוגבלות" תביעה מחדש של מוגבלות בישראל: לקרוא את לינטו� בעברית"ויובל גרבר 
 .139, 37ש "לעיל ה, מקראה
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 לחוק שיווי זכויות 2000כפי שיעיד ג� התיקו� משנת , עת חקיקת החוק, בשנות התשעי�
 בצד זאת הוא מבטא ג� הכרה בצור� העמוק בהעדפה מתקנת של 77.הנושא אופי דומה, שההא

ביטוי לצור� זה נמצא במנגנוני ההעדפה . אנשי� ע� מוגבלויות לש� תיקו� עוולות העבר
אשר מחיל את עקרו� הייצוג ההול� , � בפרק התעסוקה שבחוקהמתקנת המתקדמי� הנמצאי

ואשר זכה בשני� , ג� על מעסיקי� פרטיי� המעסיקי� יותר מעשרי� וחמישה עובדי�
לאחרונה נוס� בחוק מנגנו� של מכסות לייצוג ,  כפי שראינו78.האחרונות ג� בפיתוח פסיקתי

ו נקבע מנגנו� מכסות נוס� החל על ולציד, הול� של אנשי� ע� מוגבלויות בגו� ציבורי גדול
  79.חברות המעסיקות יותר ממאה עובדי�

תפקיד זה מתחבר . א� לעקרו� ההעדפה המתקנת יש תפקיד ג� מעבר לתחו� התעסוקה
לשוויו� המהותי , לחובות החיוביות של המדינה בקידו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות

כל אימת שהמדינה מקצה .  כזכויות חברתיותשזכויות אלה נשענות עליו בהכרח ולאופיי�
חשבו� ציבור אחר או כלל � קידו� השוויו� בא לכאורה על, משאבי� ייחודיי� לתחו� המוגבלות

היא מייצרת העדפה , כאשר רשות מקומית מקצה משאבי� להנגשת המרחב הציבורי. הציבור
עניקי� לאד� ע� מוגבלות כאשר מ. לזכויות אנשי� ע� מוגבלויות על אינטרסי� וצרכי� אחרי�

העדפה , על פניה, יש בפעולה זו, עדיפות בקבלת שירות ללא תור או פטור מתשלו� למלווה
  . יכול לסייע3 בכל אלה סעי� 80.של אנשי� ע� מוגבלויות

היסוד של �והוא מתחבר לאחד מעקרונות, הזכות לקבל החלטות לחוק עניינו 4סעי� 
" שו� דבר עלינו בלעדינו: "אשר נהפ� ג� לסיסמתה, ותהתנועה לזכויות אנשי� ע� מוגבלוי

)“Nothing About Us Without Us”( .רובד : את הסיסמה הזו אני מציעה לקרוא בשני רבדי�
העוסק בקבלת , ורובד קבוצתי; העוסק בקבלת החלטות הנוגעות בגורלו של הפרט, אישי

 ייצוג קולקטיבי לקול� של שבה� מתבקש, משפט וכיוצא באלה, החלטות בתחומי מדיניות
אד� ע� מוגבלות זכאי "ולפיו ,  עוסק ברובד האישי4 סעי� 81.אנשי� ע� מוגבלויות כקבוצה
סעי� ". והכל בהתא� להוראות כל די�, על פי רצונו והעדפותיו, לקבל החלטות הנוגעות לחייו

כשרות  בתחו� ה– הנמצאת כיו� בעיצומה –זה היווה את הסנונית שבישרה את המהפכה 
תיגר על תפיסת הכשרות �כבר בעת חקיקתו היה בו משו� קריאת. המשפטית והאפוטרופסות

שבא לסייג את עקרו� קבלת ההחלטות ולהכפיפו , ולכ� נוס� לו הסיפא, המשפטית הרווחת
 דברי 1962.82–ב"התשכ, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כלומר, לחוק הקיי�

_____________________________________  

 .לחוק שיווי זכויות האישה) 2(ב1 'סראו   77
לפסיקה מוקדמת יותר ראו . )5.5.2014, פורס	 בנבו (רשרות בתי הסוה' מחמלי נ 6069/10� "בג  78

עוד בנושא זה ). 10.7.2005, פורס	 בנבו (א הזורע.ב. מ–קסטרו �דה 1732/04) 'אזורי נצ(' עב
 .146–144 ,126' בעמ, 3ש "לעיל ה ,"מתיקו� הפרט לתיקו� החברה" מור ורא

אלבי� ג	 ראו . 34ש "לעיל ה, הרחבהה וכ� צו תב לחוק שוויו� זכויות אנשי	 ע	 מוגבלו9' סראו   79
 .78' בעמ, 32ש "לעיל ה, מורו

 .לתקנות הנגישות לשירות 14–13' ס  80
 ,Sagit Mor, Nothing About Us Without Us: A Disability Challenge to Bioethicsלהרחבה ראו   81

in BIOETHICS AND BIOPOLITICS IN ISRAEL: SOCIO-LEGAL, POLITICAL, AND EMPIRICAL 

ANALYSIS 97 (Hagai Boas et al. eds., 2018) )להל�: Mor, Nothing About Us Without Us.( 
כחלק נוספי	 מזכיר שני דברי חקיקה ה ,26' בעמ, 24ש "לעיל ה,  הציבוריתהועדודוח הראו   82

. 1991–א"התשנ, חוק טיפול בחולי נפשו ,1996–ו"התשנ,  וה	 חוק זכויות החולה,מהדי� הקיי	
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 ובפרט –י� הייתה לעג� את זכות� של אנשי� ע� מוגבלויות החקיקה מעידי� כי מטרת הסע
  83. לאוטונומיה–של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או נפשית 

�ישראל את האמנה הבי�� אשררה מדינת2012בשנת .  היווה סנונית בלבד4סעי� , כאמור

 ובמסגרת האשרור הכירה בצור� לשנות את חוק, לאומית בדבר זכויות אנשי� ע� מוגבלויות
,  תוק� החוק2016בשנת , אכ�.  לאמנה12בהתא� לסעי� , הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 חלופה –לאפוטרופסות  כחלופה פרק העוסק בקבלת החלטות נתמכת, בי� היתר, ונוס� לו
שהיא הביטוי הרדיקלי ביותר כיו� להכרה ביכולת� של אנשי� ע� מוגבלויות לקבל החלטות 

ולא להחליט עבורו , אמי� אישית שמטרת� לבטא את רצו� האד�בעזרת מנגנוני תמיכה מות
 עוסק בהכרה לא רק במעמד� השווה של אנשי� ע� מוגבלויות לפני 4 א� סעי� 84.מהי טובתו

, לדיור, בי� בנוגע לחינו�, אלא ג� במעמד� בכל תהלי� קבלת החלטות בעניינ�, החוק
מימוש האוטונומיה . צבעה בבחירותלטיפול רפואי או למימוש חופש הה, להתאמות בתעסוקה

של הפרט בכל אלה מצרי� פעמי� רבות מנגנוני� של תמיכה בקבלת החלטות שיאפשרו לכל 
  .אד� לקבל את ההחלטה הנכונה מבחינתו

 לאד� ע� מת� שירותי�במימוש זכויות ועקרונות בשעניינו , 6סעי� , לסיו� חלק זה
"  כבוד האד� וחירותו והגנה על פרטיותותו� הקפדה על"קובע כי אלה ייעשו  ,מוגבלות

 85".תו� ביצוע ההתאמות הנדרשות, במסגרת השירותי� הניתני� והמיועדי� לכלל הציבור"ו
בתו� זמ� , באיכות נאותה"על גו� זה לתית� , ידי גו� ציבורי� לגבי זכויות ושירותי� הניתני� על

ורות המימו� העומדי� והכל במסגרת מק, סביר ובמרחק סביר ממקו� מגוריו של האד�
הפע� בתהליכי המימוש של ,  סעי� זה מחזק א� הוא את מעמדו של הפרט86]".ו[לרשות

 הוא 4יחד ע� סעי� . הפרדה�נגד אל מול ֶהסדרי� מבוססי�ומהווה משקל, זכויות ושירותי�
אלא כזו שבה האד� יכול לעמוד על , מבקש להבטיח אפשרות בחירה שאינה ריקה מתוכ�

,  זאת87.וכ� על זכותו להיות חלק מהמרחב הציבורי ומהציבור הרחב, רותו ופרטיותוחי, כבודו
בפרט ככל , ועמידה על סטנדרט של סבירות" נפרד אבל שווה"תו� התנגדות להיגיו� של 

בחירה בי� שירות פטרנליסטי או . שמדובר בשירותי� וטובי� חברתיי� הניתני� לכלל הציבור
בסעי� זה נעשה שימוש רב במסגרת תביעות . כלל אינה בחירהסגרגטיבי לבי� העדר שירות 

 88,יתד �"בגהיה ב, למשל, כ�. ועתירות שונות אשר קידמו זכויות של אנשי� ע� מוגבלויות
  .מנת לחזק את עקרו� השילוב בחינו�� על6ש� הזכירה השופטת דורנר את סעי� 

_____________________________________  

שהוא  המעידה על החשש מכ� , לסיפא של הסעי�"בזכות"ההסתייגות שהציג ארגו� ג	 את ראו 
, " המשגה פוליטית להכרה משפטיתבי�"להרחבה ראו מור ). ש	 (תחת רעיו� האוטונומיהיחתור 
 .98–95' בעמ, 2ש "לעיל ה

 .26' בעמ, 24ש "לעיל ה, ועדה הציבוריתודוח ה  83
84  Arlene S. Kanter & Yotam Tolub, The Fight for Personhood, Legal Capacity, and Equal 

Recognition Under Law for People with Disabilities in Israel and Beyond, 39 CARDOZO L. 
REV. 557 (2017). 

 .61–59' בעמ, 20ש "לעיל ה, ראו ג	 אופיר ואורנשטיי�. לחוק השוויו�) 2(–)1()א(6 'ס  85
 . לחוק השוויו�)3)(א(6 'ס  86
87  Mor, Nothing About Us Without Us ,108–106' בעמ, 81ש "לעיל ה. 
 845, 834) 5(ד נו"פ, משרד החינו�'  עמותת הורי� לילדי תסמונת דאו� נ–יתד  2599/00� "בג  88

)2002(. 
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סעיפי העקרונות שבחוק השוויו� מהווי� א� כ� משאב משפטי חשוב בקידו� זכויותיה� 
ה� משלימי� את הסעיפי� . של אנשי� ע� מוגבלויות ובתמיכה בהגשת תביעות ועתירות

האופרטיביי� שבחוק ומסייעי� בפיתוח המשפט כולו באופ� התוא� ומקד� זכויות אנשי� ע� 
כגו� נזיקי� , אלא ג� בתחומי משפט כלליי�, מי החינו� והדיורלא רק בתחו, זאת. מוגבלויות

הדי� � לחוק בפסק2� ו1המשפט שימוש בסעיפי� �במסגרת דיני הנזיקי� עשה בית. ומשפחה
ר� חייה� של אנשי� ע� מוגבלות ע"אשר ביטל את עילת החיי� בעוולה וקבע כי , המרבעניי� 

 במסגרת דיני המשפחה נית� לפתח בעזרת סעיפי� אלה דיני� 89".הוא מוחלט ולא יחסי
ער� בשאלות �שוויוניי� המכבדי� את האוטונומיה של אנשי� ע� מוגבלויות כהורי� שווי

תו� הבטחת מענה הול� בדמות מת� , לטכנולוגיות פריו� ועוד, לאימו�, הקשורות למשמורת
סעיפי העקרונות מסמני� . ע� מוגבלויותשירותי רווחה התומכי� בהורות ובזוגיות של אנשי� 

והוא יכול להגיע הרחק מעבר , אלא ג� לא� הוא יכול להגיע, א� כ� לא רק לא� החוק מגיע
  .לתחומי� שנקבעו בחקיקה הראשית

   מסמ� חזו� מקי�–האמנה . 2

. לאומית בדבר זכויות אנשי� ע� מוגבלויות�מסמ� משלי� לחוק השוויו� נמצא באמנה הבי�
ידיה �וא� אושררה על, 2006בשנת , ישראל סמו� לאימוצה�ידי מדינת� שנחתמה על– האמנה
א� מרגע שהיא ,  אומנ� אינה חוק ואינה מהווה חלק ממשפט המדינה הפנימי– 2012בשנת 

,  להבדיל מחוק השוויו�90.אושררה המדינה מחויבת להתאי� את המצב המשפטי להוראותיה
אמנה זו זכתה .  חזו� שמתייחס כמעט לכל תחומי החיי�האמנה מגלמת מסמ�, שהיקפו מוגבל

אשר מציגה תפיסת זכויות , בשבחי� רבי� בהיותה אמנת זכויות האד� המקיפה ביותר
צהרת עקרונות רחבה  האמנה כוללת ה91.מתקדמת ומל#וה מנגנוני מעקב ויישו� חדשניי�

כגו� , קבוצות שונותכלל זה וב, למגוו� הקיי� בקרב אנשי� ע� מוגבלויותומתייחסת , ומפורטת
האמנה מגלמת ,  יתרה מזו92.פריפריה– ויחסי מרכזילדי� ע� מוגבלויות, נשי� ע� מוגבלויות

שהובל , את המעבר שהתרחש בתחו� של זכויות אנשי� ע� מוגבלויות משיח של זכויות אזרח
�ידי המודל האמריקאי המגול� ב�עלADA,93וכו את הכולל בת,  אל עבר שיח של זכויות אד�

תו� שהוא מחבר בי� זכויות אזרחיות לזכויות חברתיות כזכויות , כל מכלול הזכויות הקיי�

_____________________________________  

, פורס	 בנבו (יבלי�דינו של המשנה לנשיא ר� לפסק27' פס, עמית' המר נ 1326/07א "ע  89
28.5.2012(. 

ר#!י ֵסי!ל  (65 משפט בינלאומי" מעמדו של המשפט הבינלאומי במשפט המדינתי"תומר ברודי   90
 .)2016, שלישיתמהדורה , ויעל רונ� עורכי	

 HUMAN RIGHTS AND DISABILITY ADVOCACY (Maya Sabatello & Marianneלהרחבה ראו   91
Schulze eds., 2013); ARLENE S. KANTER, THE DEVELOPMENT OF DISABILITY RIGHTS UNDER 

INTERNATIONAL LAW: FROM CHARITY TO HUMAN RIGHTS (2014). 
 26 ,25, 9 ' וס;העוסק בילדי	 ע	 מוגבלות, לאמנה 7 ' ס;העוסק בנשי	 ע	 מוגבלות, לאמנה 6 'ס  92

 . בפריפריההמתייחסי	 במפורש לנגישות, לאמנה
93  ADA ,16ש "לעיל ה. 
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ומכיר בהיבטי� של כוח ועוני בהבניית המושג , חשיבות לכל דבר�מעמד ושוות�שוות
  94.ובקביעת מעמד� של אנשי� ע� מוגבלויות בחברה" מוגבלות"

העול� �ורבי� מה� מתמצתי� את תפיסת, סעיפי האמנה מתייחסי� למגוו� תחומי החיי�
באמנה . בבהירות ובפשטות יחסית, העדכנית של זכויות אד� של אנשי� ע� מוגבלויות בחדות

, פני החוקלשוויו� ב, מצבי חירו�ב, זכות לחיי�ב, נגישותיש סעיפי� קונקרטיי� העוסקי� ב
, מאיי� ושילוב בקהילהחיי� עצב, חופש תנועהב, חופש מעינויי� ומיחס אכזריב, לצדקבגישה 

, בכל הקשור לזוגיות(כבוד לבית ולמשפחה ב, כבוד לפרטיותב, חופש הביטוי וגישה למידעב
רמת ב, עבודה ותעסוקהב, הכשרה ושיקו�ב, בריאותב, חינו�ב, )פוריותולהורות ל, �נישואיל

ת בחיי השתתפווכ� ב, השתתפות בחיי� פוליטיי� וציבוריי�ב, חיי� והגנה סוציאלית נאותות
  .העוסק בעיקר בתעסוקה ובנגישות, לעומת חוק השוויו�, זאת. פנאי וספורט, בילוי, תרבות

ומגלמי� תפיסת זכויות , עול� ביקורתית של מוגבלות�סעיפי האמנה מקדמי� תפיסת
עומק מבני ביחסי� החברתיי� שבה� נטועות ההפליה וההדרה �ושוויו� שמבקשת לקד� שינוי

 –ה� מחילי� חובות חיוביות על המדינה במימוש הזכויות המנויות . יותשל אנשי� ע� מוגבלו
לרבות , חובת התאמות וקידו� שירותי� חברתיי� מתקדמי�, דר� אימו� תפיסת נגישות רחבה

  95. וכ� מבקשי� להעניק אוטונומיה וחופש בחירה לפרט בכל היבט בחייו–מנגנוני תמיכה 
ידו� השוויו� והזכויות של אנשי� ע� לפיכ� האמנה מהווה משאב חשוב נוס� בק

דר� , התחייבותה של המדינה לאמנה, ראשית. מוגבלויות ג� במשפט הישראלי המקומי
מחזקת באופ� עקי� את אות� תחומי� שלא הוכרו בחקיקה המקומית א� הוכרו , אשרורה

ח האמנה מהווה מודל והשראה לניסו, שנית. כפי שעולה מהרשימה המפורטת שלעיל, באמנה
, למשל, כ�. בעיקר באות� הקשרי� שלא טופלו עד כה בחוק השוויו�, שפת זכויות מקומית

תהא לאנשי� ע� מוגבלויות הזדמנות "הסעי� העוסק בחיי� עצמאיי� ושילוב בקהילה קובע כי 
וכי לא יחויבו להתגורר , בשוויו� ע� אחרי�, לבחור את מקו� מגוריה� והיכ� וע� מי יגורו

בהעניקו לאנשי� ע� , הוא רדיקלי ביותר,  א� שסעי� זה קצר96".מסוי�בהסדר מגורי� 
בצד זאת הסעי� קובע ג� כי . מוגבלויות את החירות לקבל החלטות בתחו� הדיור עבור עצמ�

 לרבות סיוע אישי ...תהא לאנשי� ע� מוגבלויות גישה למגוו� שירותי תמיכה קהילתיי�"
 97".וכדי למנוע בידוד או הפרדה מהקהילה,  בהשנדרש כדי לתמו� בחיי� בקהילה ובשילוב

בכ� הוא מבקש להבטיח מעטפת של שירותי� חברתיי� המאפשרי� את החיי� בקהילה 
ומבקר במפורש הסדרי מגורי� , ומספקי� מענה הול� לצורכיה� של מי שחיי� בקהילה

אל כי ישר�� הכריזה מדינת"בחותמה על אמנת האו. המבוססי� על בידוד והפרדה מהקהילה
ושואפת לצמצ� את הפער בי� המצב בפועל לבי� , היא מאמצת עקרונות ורעיונות אלה

_____________________________________  

ומתייחסת מפורשות להיבטי	 של , האמנה מכירה בהיותה של המוגבלות תוצר של יחסי כוחות  94
מוגבלות היא מושג "לפיה ש, )ה(' בפס, לאמנההגדרת המוגבלות במבוא את י� זה יראו בענ. עוני

י� בי� אנשי	 ע	 לקויות לבי� מחסומי	 של גישה ושל נובעת מיחסי גומל] והיא[ ...מתפתח
 1 ' וכ� בס,"התועלת בחברה בשוויו� ע	 אחרי	�המעכבי	 את השתתפות	 המלאה ובת, סביבה
 . לאמנה28 'סב וכ� ,)כ(� ו)יג(' בפס , לאמנהההוראות לעניי� עוני במבואאת כ� ראו . לאמנה

95  HUMAN RIGHTS AND DISABILITY ADVOCACY ,91ש " הלעיל ;Kanter & Tolub ,84ש "ה לעיל. 
 .לאמנה) א(19 'ס  96
 .לאמנה) ב(19 'ס  97
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מבקשת לתק� , המונחת על שולח� הכנסת, הצעת חוק בנושא, אכ�. האידיאל המוכרז באמנה
  98.את חוק השוויו� ולהוסי� לו פרק ברוח זו

בתהלי� . טיתתחו� אחד ראוי לציו� שבו התרחש שינוי כזה הוא תחו� הכשרות המשפ
אשרור האמנה התבהר למשרד המשפטי� כי זהו התחו� שבו קיי� הפער המשמעותי ביותר בי� 

,  לאמנה12סעי� . ישראל�הקו שהאמנה מתווה לבי� המצב המשפטי והמצב בפועל במדינת
, לאנשי� ע� מוגבלויות הזכות להכרה בכל מקו�"קובע כי , "הכרה שווה בפני החוק"שעניינו 

בכל היבטי , בעלי כשרות משפטית שווה לזו של אחרי�"וכי ה� , "בפני החוקכבני אד� 
אמצעי� הולמי� כדי להבטיח לאנשי� "הסעי� א� מרחיב ומחייב את המדינות לנקוט ". החיי�

מנת לממש את כשרות�  על, ע� מוגבלויות גישה לתמיכה שה� עשויי� להזדקק לה
התחייבו , של ארגוני חברה אזרחית בנושאובמקביל לאקטיביז� נרחב , לפיכ�". המשפטית

ובתו� ארבע שני� מאשרור האמנה תוק� , משרד המשפטי� ונציבות השוויו� לשינוי חקיקתי
אד� שמונה לו "הוחל� ב" חסוי"המושג : חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

קבלת ונוצרו מנגנוני� מתקדמי� של , הושתו מגבלות נוספות על האפוטרופוס, "אפוטרופוס
  99. כחלופות לאפוטרופסותכוח מתמש��החלטות נתמכת וייפוי

תחומי� אחרי� שבה� יש לאמנה פוטנציאל השפעה ניכר ה� תחו� הבית והמשפחה ותחו� 
 שני תחומי� שהמצב המשפטי בעניינ� טר� עבר שינוי ואינו מבטא –האשפוז הפסיכיאטרי 

לביעור "וקורא , "בית ולמשפחהכבוד ל" לאמנה מכונה 23סעי� . תפיסה של זכויות אד�
, הורות ומערכות יחסי�, משפחה, הפליה כנגד אנשי� ע� מוגבלויות בכל הקשור לנישואי�

הזכות לקבל החלטות בתחומי , כולל הזכות להינשא ולהקי� משפחה, "בשוויו� ע� אחרי�
וי  המאבק לשינ100.וכ� שימור פוריות� של אנשי� ע� מוגבלויות, הילודה ותכנו� המשפחה

�העוסק באי, 14ביניה� סעי� , פניו של הטיפול הפסיכיאטרי נשע� על שורת סעיפי� באמנה

העוסק , 17סעי� ; העוסק בחופש מעינויי� ומיחס או ענישה אכזריי�, 15סעי� ; שלילת חירות
  101.העוסק בטיפול רפואי בהסכמה חופשית ומדעת, 25וסעי� ; בשלמות הגו� והנפש

א� היא , נ� אינה מסמ� משפטי בעל תחולה אופרטיבית באר�האמנה אומ, א� כ�, כיו�
. מסמנת יעד ודר� לנסח את זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות בצורה הדוקה ופשוטה יחסית

שכ� , האתגר הוא לגייס מקבלי החלטות וקובעי מדיניות לתמיכה בשינויי� ברוח האמנה
ג� �כמו, לטת ביחס למוגבלותהעול� הערכית והמקצועית הש�א� תפיסת, הניסוח קיי�

  102.דר��צריכות עדיי� לעבור כברת, הכלכליות הרווחות�התפיסות החברתיות

_____________________________________  

–ו"התשע, ) דיור בקהילה וסיוע אישי–תיקו� (הצעת חוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות   98
 .3167/20/פ, 2016

תיקו� : להל� (798ח "ס, 2016–ו"התשע, )18' תיקו� מס(טרופסות חוק הכשרות המשפטית והאפו  99
 ). לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות18' מס

 . לאמנה23' ס  100
101  The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities , Tina Minkowitz

 .JYRACUSE S34  ,atric Interventionsand the Right to Be Free from Nonconsensual Psychi
)7200 (540 .OMC & .LL ’NTI. 

הבוח� את הפער בי� האמנה לבי� המצב בפועל בארבעה תחומי	 , לפירוט ראו את המסמ� הבא  102
, רוני רוטלר ויות	 טולוב, רו� דר�: משפחה ותעסוקה, דיור בקהילה,  כשרות משפטית–מרכזיי	 
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   מביזור לחשיבה כוללת–חקיקה ספציפית . 3

א� אי� הוא דבר , חוק השוויו� הוא דבר החקיקה הראשי העוסק בזכויות אנשי� ע� מוגבלויות
רבה המסדירה את חייה� של אנשי� ע� קיימת חקיקה ספציפית . החקיקה היחיד העוסק בכ�

מדובר . או מכתיבה עקרונות במימוש�, מקנה זכויות וזכאויות או שוללת אות�, מוגבלויות
אשר טר� התאימה את , נטולת קוהרנטיות ושיטתיות מחשבתית, בחקיקה פזורה ומבוזרת

ור מאז חתמה א� שעברו עשרי� שנה מאז נחקק חוק השוויו� ויותר מעש, עצמה לעיד� הזכויות
א� בדברי� ,  לא אסקור כא� את כל החקיקה הקיימת בתחו�103.�"ישראל על אמנת האו

לסיו� אטע� כי את החקיקה הקיימת . הבאי� אבקש להציע מיפוי כללי של מגמות מרכזיות
� באות� תחומי� שלא הוסדרו במסגרת חוק השוויו� יש לקרוא לאורו של חוק השוויו� ותפיסת

המציעה חזו� , �"וכ� בעזרת אמנת האו,  בדבר זכויות אנשי� ע� מוגבלויותהעול� שהוא מציע
  .משלי� כולל

רוב דברי החקיקה בתחו� המוגבלות שקדמו לחוק השוויו� עסקו בהטבות וזכאויות בתחו� 
,  חוקי� אלה105. או בהסדרת שירותי� שהמדינה מעניקה בתחו� הרווחה104הקצבאות

עול� �היו נטועי� בתפיסת ,אשוני� של המדינהבשלושת העשורי� הרבמקור� התקבלו ש
אשר , ה� המשיכו לשק� אותה תפיסה, א� התיקוני� שנעשו בה��ועל, מסורתית למוגבלות

ביקשה להיטיב ע� אנשי� ע� מוגבלויות א� בפועל פעלה בפטרונות וחיזקה את ההפרדה 
  .והתיוג השלילי שאפיינו את היחס כלפיה�

: השוויו� החלו להתקבל חוקי� בשני מישורי� מרכזיי�במהל� השני� עד לחקיקת חוק 
בתחו� הנגישות תוקנו התקנות והחוקי� בתחו� התכנו� והבנייה שקבעו . נגישות וחינו�

 כ� נקבעו כללי� בדבר הנמכת מדרכות 106.בבנייני� ציבוריי�" סידורי� מיוחדי� לנכי�"
גיות כגו� הוספת כתוביות  ובהמש� נוספו חוקי� המבקשי� להסדיר סו107,ונגישות לקלפיות

נחייה וקביעת �ידי כלבי�איסור הפליית עיוורי� המל#וי� על, לחירשי� בשידורי הטלוויזיה
_____________________________________  

הפורו	  (� בדבר זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות בישראל"יישו� אמנת האו: דוח צללי�
 ).2018, האזרחי ליישו	 האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיה	 של אנשי	 ע	 מוגבלויות

103  Arie Rimmerman et al., Mapping the Terrain of Disability Legislation: The Case of Israel, 
30 DISABILITY & SOC’Y 46 (2015). 

ח "ס, ]נוסח משולב [1959–ט"תשיה, )תגמולי	 ושיקו	(בי� חוקי הקצבאות בולטי	 חוק הנכי	   104
ח " ס,1995–ה"תשנה, ]נוסח משולב[ וחוק הביטוח הלאומי ,ל" המעניק הטבות לנכי צה,295

פרק ט (וכ� ביטוח נכות כללי ) פרק ה לחוק(עבודה �תאונותלנפגעי  הכולל ביטוח נכות ,1552
לקראת רדיקליזציה של קצבת "לפירוט ראו מור (נוספי	 אלה יש חוקי קצבאות רבי	 בצד ). לחוק

ח "ס, 1951–ח"תשיה, חוק שירותי הסעדוקיי	 ג	  ,)109–106 'בעמ, 59ש "לעיל ה, "נכות כללית
 . היוצר מסגרת חוקית להענקת סיוע כלכלי נוס� לנזקקי	,103

שונה בהמש� לחוק הסעד אשר שמו  (558ח "ס, 1969–ט"תשכה, ) במפגרי	טיפול (חוק הסעד  105
חוק טיפול ; )132ח "ס, 1969–ט"תשכה, )התפתחותית�טיפול באנשי	 ע	 מוגבלות שכלית(

� יא� לא ביטא עדי 1955אשר החלי� חוק יש� משנת  ,58ח "ס, 1991–א"תשנה, בחולי נפש
 .י שעמד בבסיס החוק היש�ריכו� של המודל הרפוארק  אלא ,תפיסת זכויות

; 1039ת "ק, 1971–א"התשל, )5' תיקו� מס) (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תקנות התכנו� והבניה   106
 .109ח "ס, 1981–א"התשמ, )15' תיקו� מס (החוק התכנו� והבני

חוק לתיקו� דיני הבחירות  ;104ח " ס,1988–ח"תשמה, )סידורי	 לנכי	(חוק הרשויות המקומיות   107
 ).העוסק בהצבעת אנשי	 המוגבלי	 בניידות (162ח "ס, 1990–�"תש ה,)ו	 קלפימק(
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בשנת ,  בתחו� החינו� היה זה חוק חינו� מיוחד שיצר לראשונה108.חניות מסומנות לנכי�
אומנ� חוקי� אלה החלו . חובה של המדינה לספק חינו� חובה לילדי� ע� מוגבלויות, 1988

, א� בכל הנוגע בהענקת זכויות ובמכ#ונ#ת של זכויות ה� היו מינימליי� וחלקיי�, לבשר שינוי
  109.ולרוב לא נאכפו

 חלק� –נית� להיווכח בהליכי חקיקה מג#וני� , 1998בשנת , לאחר חקיקת חוק השוויו�
שוויו�  המעידי� על השפעת� של חוק ה–חוקי� חדשי� וחלק� תיקוני� של חקיקה קודמת 

מייד . אזכיר את חלק�. על החקיקה בכללותה) שהחוק הינו חלק ממנו(ושל עיד� הזכויות 
חוק שיקו� נכי . בתחילת שנות האלפיי� תוקנו כמה דברי חקיקה המבקשי� לקד� דיור בקהילה

 ביקש לתת מענה כולל לשיקומ� של אנשי� ע� מוגבלות 2000,110–ס"התש, נפש בקהילה
טיפול (ואילו לחוק הסעד , � המענה הממוסד בדמות אשפוז פסיכיאטריבמקו, נפשית בקהילה

חוק : להל�) (לשעבר חוק הסעד טיפול במפגרי�) (התפתחותית�באנשי� ע� מוגבלות שכלית
 באותה שנה חוקקו ותוקנו חוקי� 111.הקובע עדיפות לשילוב בקהילה, א7הוס� סעי� ) הסעד

שבא להבטיח מסגרת , מעונות יו� שיקומיי�ביניה� חוק , חשובי� הנוגעי� בתחו� החינו�
,  בהמש�112.שהוס� לו פרק השילוב, וכ� חוק חינו� מיוחד, טיפולית שיקומית לפעוטות
נחקק חוק , מינימו� מופחת�מת� שכרבנקבעו תקנות הנוגעות , בתחו� הביטחו� הסוציאלי

� שנקבעה  ותוק� חוק הביטוח הלאומי כ,העוסק במעמד� של אנשי� המועסקי� כמשתקמי�
  קבוצת חוקי�113.לאנשי� המשתתפי� במעגל העבודה, ולא גורפת, הפחתת קצבה מדורגת

בקבוצה זו . עוסקת בנגישותו של המשפט, המתאפיינת במכ#ונ#ת מוצהרת של זכויות, נוספת
שכלית ,  לאנשי� ע� מוגבלות נפשיתכלולי� החוק העוסק בהתאמת הליכי חקירה והעדה

 לצד חוקי� אלה נית� 115. לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכ� התיקו�114ואוטיז�
כגו� הנחה , למצוא עשרות הוראות חוק ותקנות הנוגעות בהנחות והטבות בשירותי� שוני�

_____________________________________  

, חוק איסור הפליית עיוורי	 המלווי	 בכלבי נחייה; 116ח "ס, 1992–ב"תשנה, חוק הקלות לחרש  108
 .28ח "ס, 1993–ד"תשנה, חוק חניה לנכי	; 48ח "ס, 1993–ג"תשנה

לעיל , "קיומיי	לצרכי	 חברתיות בי� זכויות " זיו ;51–48'  בעמ,20ש "לעיל ה, אופיר ואורנשטיי�  109
 .31–25 'בעמ, 13ש "ה

 .231ח "ס, 2000–ס"התש, חוק שיקו	 נכי נפש בקהילה  110
ח "ס, 2000–ס"התש, )4' תיקו� מס) (טיפול במפגרי	(חוק הסעד  ראושבו הוס� הסעי� לתיקו�   111

212. 
–ג"התשס, )7' תיקו� מס(חוק חינו� מיוחד ; 169ח "ס, 2000–ס"תשה, חוק מעונות יו	 שיקומיי	  112

 .90ח "ס, 2002
חוק זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות המועסקי	 ; מינימו	 מותא	�תקנות שכר, בהתאמה, ראו  113

 .חוק לרו� ;)2017החוק פקע בשנת  (450ח "ס, 2007–ז"התשס, )הוראת שעה(כמשתקמי	 
ח "ס, 2005–ו"תשסה, )התאמה לאנשי	 ע	 מוגבלות שכלית או נפשית(העדה חוק הליכי חקירה ו  114

 לתקנות הנגישות לשירות לעניי� נגישות בחקירה 41–38' ראו ג	 את ההוראות המשלימות בס. 42
כ� ראו את ההוראות לעניי� . מוגבלות חושית או מוגבלות בתקשורת, לאנשי	 ע	 מוגבלות פיזית

 .ה לתקנות' יפוטיות בסיהתאמות הנגישות בערכאות ש
 .חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ל18' תיקו� מס  115
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דירה �סיוע בשכר, פטורי� מתשלומי�, זיכויי מס, ארנונה ומי�, טלפו�, בחשבונות חשמל
  116.הדיור והחינו�,  בתחומי הבריאותוכ� תקנות ונהלי� נוספי�, וברכישת ציוד ותרופות

, כל אלה נתפסי� פעמי� רבות כמצויי� מחו� לעול� הזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות
תפיסה הוליסטית של החקיקה תכיר בכ� שזכויות אנשי� ע� .  מלאהבנפרדותוכמתנהלי� 

תי� בצורה לעי, פני החקיקה כולה�אלא פזורות על, מוגבלויות אינ� נמצאות רק בחוק השוויו�
, להתאמות, ככל ששמו של החוק מעיד על תוכ� שקרוב לנגישות. גלויה ולעיתי� בצורה סמויה

העול� של זכויות אנשי� �כ� קל יותר לזהותו ככזה ולהחיל עליו את תפיסת, לשילוב ולקהילה
או בתחומי� קלסיי� של , בתשלומי� ובקצבאות, ככל שמדובר בהטבות. ע� מוגבלויות

הפליה , כ� יקט� הסיכוי להחלה של תפיסת זכויות המזהה דפוסי� של הדרה, וחהמדיניות רו
בעיקר , הפיזור והעדר השיטתיות של חוקי� אלה. ופטרונות ומבקשת לערער עליה� ולשנות�

תורמי� לכ� שה� נבחני� , כאשר מדובר בתיקוני� מקומיי� לחקיקה אנכרוניסטית רחבה יותר
  .י� בתחו�העומק המתרחש�במבודד משינויי

וכל ליטיגציה שבה , לכ� נדרשת חשיבה כוללת המזהה כל נושא הקשור למוגבלות ולנכות
 בפועל או –כמקרה ששיי� , נפשית או אחרת, שכלית, חושית, מעורב אד� ע� מוגבלות פיזית

, ואשר מצרי� שימוש בכלי� מעול� הזכויות,  לעול� הזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות–בכוח 
הראשוני� מהווי� . לאומית�היסוד של חוק השוויו� או סעיפי האמנה הבי�� עקרונותיהיו אלה

כלי פרשני ממדרגה ראשונה שבעזרתו נית� לזהות דפוסי� והטיות שבבסיס� גישה שלילית 
, כבוד האד�, דר� זכויות ועקרונות בדבר שוויו�, למוגבלות או לאנשי� ע� מוגבלויות

,  האחרוני� מהווי� מודל וחזו� חלופיי� לכללי� הקיימי�.מענה הול� וכ� הלאה, השתתפות
זה , בכ� ה� הופכי� את המצב המשפטי הנתו�. ומאפשרי� לדמיי� מציאות משפטית אחרת

ה� מסייעי� ג� במת� משקל . ראוי�למצב משפטי שאינו הכרחי ואולי א� בלתי, "שבספרי�"
יות חברתיות וזכויות מעול�  כולל זכו–גבוה לשיקול של זכויות אנשי� ע� מוגבלויות 

התנגדות של , כ�.  בעת עריכת איזוני� בי� אינטרסי� וזכויות מתנגשי�–הביטחו� הסוציאלי 
דיירי בית משות� להתאמות עבור שכנה ע� מוגבלות בניידות או התנגדויות של שכני� 

, � לקניי�לפתיחת דירה בקהילה לאנשי� ע� אוטיז� מגלמות התנגשות זכויות קלסית בי� שוויו
שפתרונה עלול לנטות באופ� שיטתי לטובת זכות הקניי� של הפרט הנפגע בהעדר תפיסת 
שוויו� מעמיקה המתאפיינת בשיטתיות מחשבתית ובהענקת משקל ראוי לזכויות אנשי� ע� 

הכללתה של קצבת שירותי� ,  באופ� דומה117.מוגבלויות בכלל ולחיי� בקהילה בפרט
, סגרת חישוב ההכנסה לצורכי קביעת זכאות לסיוע משפטיבמ, מיוחדי� בגדר ההכנסות

 וכ� ג� יצירת כללי� 118,מתעלמת ממציאות חייה� של אנשי� המתקיימי� מקצבות קיו�

_____________________________________  

 – "אנשי	 ע	 מוגבלויות" תחת ,"כל זכות"לפירוט בהיר ומעודכ� ראו אתר   116
 ./www.kolzchut.org.il/heמוגבלויות_ע	_אנשי	

�ביתדחה שבו  ()16.5.2005, פורס	 בנבו (סלי�' ליבני נ 9582/99) 	�ישלו	 (א " ת,למשל, ראו  117
 תו� אזכור חוק השוויו� ,תביעת מטרד בגי� נסיעת רכביה	 של נכי	 בשביל ציבוריהמשפט 

שבו ) (29.1.2012, פורס	 בנבו (שח�' דובינסקי נ 50900�01�12 )'שלו	 חי (א"ת; )וחשיבותו
 .)אנשי	 ע	 מוגבלויות שונותשל  הד לשמש קבוצעהתנגדות שכני	 לפתיחת בית שמיונדחתה 

פורס	  (מחוז ירושלי� והדרו�, ראש לשכת הסיוע המשפטי' יהודה נ 1076/02) 	�ימחוזי (ש "ע  118
 ).2.3.2003, בנבו
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משפחה � לנכי� קרובי" הסכ� הניידות"פי � לעניי� הלוואה לרכישת רכב על– ומפלי� –שוני� 
,  לעיתי�119.ד מה� יש רישיו�שיו� נהיגה או כאשר רק לאחיהגרי� יחד כאשר לשניה� יש ר

המשפט למק� את הסוגיות השונות במסגרת חוק �השכיל בית, כמו במקרי� המאוזכרי� לעיל
בחלק הבא אתמקד . שלא הייתה מובנת מאליה לזמנה, ופסק בצורה חדשנית, השוויו�

עול� �בתקדימי� משפטיי� ובתפקיד� בחיזוק תשתית חשיבתית מעמיקה המעוגנת בתפיסת
  .ות אנשי� ע� מוגבלויותשל זכוי

   יצירת דוקטרינה וגיבוש קוהרנטיות–תקדימי� . ג

ולמעשה אינ� , תקדימי� מכונני� בתחו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות ה� מעטי� מאוד
מאבקי� לשינוי חברתי כמו מאבק� של אנשי� ע� מוגבלויות מבקשי� לגייס . כמעט קיימי�

צעות חקיקה ותקדימי� שיסייעו בהנעת נושא המאבק את המשפט לשינוי פני החברה באמ
חשיבותו של התקדי� נובעת מהיותו מקור נורמטיבי מרכזי בשיטת . מהשוליי� אל המרכז

בעיקר ככל שמדובר ,  התקדי� יוצר כלל שחל במקרי� הבאי�120.המשפט הישראלית
וג� בהשפעה לפיכ� יש לו תפקיד ג� ביצירת דוקטרינה ובפיתוח המשפט . בערכאות נמוכות

לא כל תקדי� , ע� זאת. על ההתנהגות האנושית ועל האופ� שבו אנשי� מכלכלי� את מעשיה�
תקדי� מכונ� הוא אותו תקדי� שזכה להיות בעל חשיבות מיוחדת משו� . נהפ� לתקדי� מכונ�

שכ� ,  לתקדי� כזה יש ג� תפקיד סימבולי121.שהוא צוטט ונהפ� למשאב בהתדיינות מאוחרת
ובכ� לחרוג , ו לרומ� נושא מסוי� ולסמנו כבעל חשיבות ערכית ומשפטית גבוההיש ביכולת

בעת אי� לשכוח את הביקורות על הנטייה � בה. בהשפעתו מעבר להקשר הספציפי שבו הוא נית�
עי� של שינוי בזמ� שהמצב �שכ� ה� עלולי� לייצר מראית, להתפע� מתקדימי� מעי� אלה

 וכ� בשל החסמי� 122,הדי��המשתק� לכאורה מפסקהמשפטי והחברתי בפועל רחוק מזה 
להתדיינות המשפטית יש תפקיד , ע� זאת. הרבי� בדר� להגשת תביעה ולהצלחה בהתדיינות

עליו להיות מושכל , וככל שנעשה שימוש בכלי זה, חשוב בפתרו� סכסוכי� ובפיתוח המשפט
  .ומיטבי

להצביע על תרומת� , ותבחלק זה אבקש לסמ� תקדימי� משפיעי� אחדי� בתחו� המוגבל
 הסקירה שלהל� תצביע על שינוי שהתרחש במהל� שני 123.לתחו� ולציי� ג� את מגבלותיה�

_____________________________________  

 .)6.6.2013, פורס	 בנבו( שר האוצר' ועקני� נ 2021/11� "בג  119
 בשיטת המשפט יווהלכותהתקדי	 לסקירה מקיפה של תולדות .  השפיטה:יסוד�חוק ל20' ס  120

 ).1987 (446–387 שיקול דעת שיפוטירק  ראו אהר� בתהישראלי
מאה התקדימי	 המובילי	 "מירו� גרוס וחנ� גולדשמידט , יור	 שחרעל תקדימי	 מובילי	 ראו   121

 ).2004 (243 ז משפט וממשל"  ניתוח כמותי–המשפט העליו� �בפסיקת בית
IGHTSRF OICS OLITPHE T, CHEINGOLDS .ATUART S: ראו " מיתוס הזכויות"לביקורת סמינלית על   122

)1974 ()2010. nd ed2 (HANGECOLITICAL PND A ,OLICYPUBLIC P ,AWYERSL . ביקורת זו היא
 ".המשפט בפעולה"לבי� " המשפט בספרי	"כמוב� ביטוי לפער שעליו הצביעו הריאליסטי	 בי� 

מי	 תקדיבכמה אלא מתמקדת א� ורק , הפסיקה כולהאבקש להבהיר כי הצגה זו אינה ממצה את   123
� שכ� יש פסקי, זוהי תמונה משפטית מוגבלת של מצב הפסיקה. המשפט העליו�� מובילי	 של בית
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בעוד שבעשור הראשו� לא נמצאו הלכות שנהפכו . העשורי� למ� חקיקתו של חוק השוויו�
בעשור השני נית� לזהות שני תקדימי� מובילי� שמבטאי� גישת , לתקדימי� מובילי� בתחו�

שני . ואשר יש לה� פוטנציאל ליהפ� למכונני�, ות ומאמצי� גישה חברתית למוגבלותזכוי
מעידי� ג� על פוטנציאל ההשפעה הרחב של גישת , מחמלי� " ובגהמרעניי� , התקדימי� הללו

הזכויות מעבר ליישו� הפרקי� האופרטיביי� שבחוק השוויו� ומעבר לתחומי הזכויות 
אבקש לטעו� כי ייצור� של תקדימי� .  וכלל תחומי המשפטהחברתיות אל עבר דיני הנזיקי�

וכי זהו אפיק מרכזי בדר� ליצירת קוהרנטיות , מכונני� הוא אפשרי א� מצרי� אסטרטגיה
  .בהינת� חקיקת זכויות חלקית בלבד, וחשיבה שיטתית במשפט ביחס למוגבלות

  בוצר� "בג: לפני החוק. 1

 היו� בתחו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות התקדי� המכונ� הראשו� והחשוב ביותר עד
הדי� הראשו� � א� זהו פסק125,הדי� הראשו� בתחו� זה� אי� זה פסק124.בוצר� "הוא בג

העומק המשפיעי� �שמגל� הבנה מעמיקה של גישת הזכויות בהקשר של מוגבלות ושל דפוסי
� עוסק בהנגשת בית בוצר� "בג. על הפליית� של אנשי� ע� מוגבלויות ועל הדרת� מ� החברה

בי� מפלס שלו עצמאי באופ� שיאפשר מעבר גלגלי� �ספר יסודי לתלמיד המתנייד בכיסא
קביעה זו דרשה מהל� של פרשנות תכליתית של חוק התכנו� . השירותי� למפלס הכיתות

הדי� הוא הקביעה � שיאו של פסק. אינטרסי� שביסוד החקיקהולתו� היזקקות לערכי� , הוהבני
  :הנשיא אהר� ברקמפי הבאה 

מטרתה לאפשר . תכלית החקיקה היא לאפשר את שילובו של הנכה בחברה
היא נועדה . לנכה להשתת� באופ� מלא בחיי החברה בכל תחומי החיי�

היא נועדה להעניק . להגשי� את הער� המרכזי של השוויו� בכל הנוגע לנכה
היא באה . תלות� היא באה לאפשר לנכה עצמאות ואי. לנכה שוויו� של הזדמנות

ידי הבטחת שוויו� והשתתפות בחברה �להג� על כבודו של הנכה וחירותו על
כ� יש �ועל, ה הוא שונהכבעבר שררה ההשקפה כי הנ, אכ�. בכל תחומי החיי�

כיו� שוררת ההשקפה . )”separate but equal“(לטפל בו תו� הפרדה מהחברה 
 ויו� של הזדמנותכי יש לשלב את הנכה בתו� החברה ולהבטיח לו שו

)“integrated and equal”( .הגישה המודרנית הינה כי הפרדה מעמיקה את , אכ�
אי� הוא מצוי . הנכה הוא אד� שווה זכויות. חוסר השוויו� ומנציחה הפליה

מטרת ההסדרי� . הוא חבר רגיל בחברה שבה הוא חי. מחו� לחברה או בשוליה

_____________________________________  

ערכאות של די� רבי	 �פסקיג	  ויש ,המשפט העליו� שלא הוזכרו�נוספי	 של ביתחשובי	 די� 
 .תרומה לפיתוח התחו	לה	 יש נמוכות ש

וצוי� כמעט בכל דוח רשמי ובכל מאמר בנושא , טט פעמי	 רבותצו ,21ש "לעיל ה, בוצר� "בג  124
 .זכויותיה	 של אנשי	 ע	 מוגבלויות

 המפקח הארצי על 'פרקש נ 162/89� "בגזה הוא הדי� המוקד	 ביותר שמצאתי בתחו	 �פסק  125
די� זה ראו � לדיו� מפורט בפסק. קלפיות הלש �עסק בנגישותש ,)1989 (790) 4(ד מב"פ, הבחירות

 .104–101' בעמ, 2ש "לעיל ה, " פוליטית להכרה משפטיתבי� המשגה"מור 
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 בתו� שימוש לעתי� בהעדפה –אלא לשלבו , אינה להיטיב עמו בבדידותו
  126. במירק� הרגיל של חיי החברה–מתקנת 

אלא ג� משו� שמאז לא יצאה , קביעה זו ראויה לציטוט ארו� ומלא לא רק בשל עוצמתה
. מדויקת ומרשימה בעומק ההבנה שלה ביחס לנושא, המשפט העליו� אמירה כה חדה�מבית

הדי� לא ביקר את אופיו �פסק, ראשית. בוצר� "חשוב לציי� שתי מגבלות בקשר לבג, ע� זאת
אלא קבע כי דרישות החקיקה , ה שהיה קיי� באותה עתהמינימלי של חוק התכנו� והבני

מושג האיזו� בי� צורכי הנכה לבי� אפשרויות בכ� "וכי , ה� מספקות, לשיטתו, המינימליות
ותו ומעמדו של אי� בו כדי לבסס את חשיב, די� מוקד��בשל היותו פסק,  שנית127".הציבור

תוו� בפסיקה הקשורה �כעמודחוק השוויו� כחוק ש!רי�תו רחבה ומגיעה אל המשפט כולו ו
יצר טקסט , הודות לפרשנות התכליתית שנקט, בוצר� "בג, ע� זאת. אנשי� ע� מוגבלויותל

סידורי� "שהשלכותיו חורגות מעבר לעובדות המקרה שלפניו ומעבר לסוגיה הקונקרטית של 
העדפה מתקנת , שוויו�, השתתפות, תו� שימוש במושגי� של שילוב, הספר� במבנה בית" לנכי�

  .ונגישות

  לוי� " ובגיתד� "בג: העשור הראשו�. 2

משנת , יתד� "הדי� בבג�התקדי� השני בתחו� זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות הוא פסק
ה עסק במת� עדיפות  אותו מקר128.שעניינו הזכות לחינו� של ילדי� ע� מוגבלויות, 2002

בהקצאת המשאבי� הנדרשי� , לשילוב� של תלמידי� ע� מוגבלויות במערכת החינו� הכללית
התקצוב יוצר למעשה בי� תלמידי� ממשפחות מבוססות לבי� אלה � לכ� ובמניעת ההפליה שאי

תכליתו הפרטיקולרית "המשפט קבע כי �בית. שאינ� יכולות לממ� בעצמ� את עלויות השילוב
וק חינו� מיוחד היא להעניק חינו� מיוחד חינ� לכל ילד בעל צרכי� מיוחדי� כדי להביא של ח

הסיוע וכי על המדינה לממ� את , "למימוש הפוטנציאל הטמו� בו ולאפשר את שילובו בחברה
כאשר ,  לפיכ�129.צרכי� מיוחדי� במוסד חינוכי רגילע� ילד לצור� שילובו של הדרוש 

לב לבו של "הדבר פוגע ב, על השילוב א� ורק בשל מצב� הכלכלימאלצי� את ההורי� לוותר 
הזדמנות שווה לכל ילדה וילד בישראל למצות את הפוטנציאל "ובמת� " השוויו� המהותי

  130".הטמו� בה�
וא� ,  מהווה אומנ� תקדי� מכונ� בתחו� המשפט החוקתי הישראלייתד� "בג, לטענתי

 א� תקדי� מפוספס מבחינת זכויותיה� של ,תקדי� חשוב בפרשנות של חוק חינו� מיוחד
די� זה נובעת מכ� שבמסגרתו �חשיבותו החוקתית הכללית של פסק. אנשי� ע� מוגבלויות

ג� , יסוד חוקתית במשפט הישראלי�המשפט העליו� לראשונה בזכות לחינו� כזכות�הכיר בית

_____________________________________  

 .26' בעמ, 21 ש"לעיל ה, בוצר� "בג  126
 .27' בעמ, ש	  127
 .88ש "לעיל ה, יתד� "בג  128
 .847–846' בעמ, ש	  129
 .847' בעמ, ש	  130
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בותו בתחו�  חשי131.יסוד הנגזרת מהזכות לכבוד�א� הוא נמנע מלקבוע כי מדובר בזכות
אשר קרא את , המשפט� ידי בית� החינו� המיוחד נובעת מהפרשנות התכליתית שהופעלה בו על

הדי� לתיקונו של חוק חינו� מיוחד �באופ� זה תר� פסק. הגיו� השילוב אל תו� החקיקה
די� שחייבו את משרדי �והוביל לרצ� של פסקי, 2002ולהוספת פרק השילוב לחוק זה בשנת 

  132.א� כי יש לציי� כי יעד זה טר� הושג, � לתקצב את מדיניות השילובהאוצר והחינו
הדי� וחשיבותו בתחו� החינו� �למרות חשיבותו החוקתית הכללית של פסק, כאמור

 מלעג� יתד� "המשפט בבג�נמנע בית, מבחינת זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות, המיוחד
ולא , יפי העקרונות הרחבי� של החוקהוא נמנע מלהשתמש בסע. את החלטתו בחוק השוויו�

�בית, למעשה. השכיל לזהות את ההפליה המדוברת באותו מקרה כהפליה על בסיס מוגבלות

המשפט לא זיהה את ההפליה בחינו� באותו מקרה ספציפי כהפליה על בסיס קבוצתי בי� 
י� אלא כהפליה על בסיס תקציבי ב, תלמידי� ע� מוגבלות לבי� תלמידי� ללא מוגבלות

תלמידי� מרקע מבוסס לבי� תלמידי� מרקע אמיד פחות שאינ� יכולי� לשאת בנטל הפרטי של 
ההכרה � זיהוי ההפליה על בסיס מוגבלות לבי� אי� לכ� ג� יש קשר הדוק בי� אי. עלויות השילוב

  .הגורמת להשפלה, בפגיעה בזכות לחינו� כפגיעה בליבת הכבוד
 מקרי� שבה� הגשת העתירה הובילה לפתרו� סוג אחר של תקדימי� מפוספסי� ה� אות�

התפתחויות מעי� אלה . הסכסו� הספציפי או לשינוי מדיניות רחב אשר ייתרו את העתירה
אי� להמעיט , אומנ�. די� בעל ער� תקדימי� רוב למחיקת העתירה ולהעדר פסק� פי� מובילות על

שכ� זו , י המדיניותבדמות פתרו� הסכסו� או שינו, בער� השינוי המעשי שהולידה העתירה
אותה , "המשפט בספרי�"א� מבחינת . הייתה המטרה העיקרית בפתיחת ההלי� המשפטי

 – שהייתה כנראה מוצדקת שכ� היא באה על פתרונה ולעיתי� א� יצרה שינוי רוחבי –עתירה 
לכונ� נורמות חוקיות או , לא הניבה טקסט משפטי תקדימי שיוכל להשפיע על המקרי� הבאי�

 מלמד על 133לוי �"בגסיפורו של . וליהפ� למשאב במאבקי� עתידיי�, ות חדשותחוקתי
ידי ארגו� �באותו מקרה דובר בעתירה שהוגשה על. המורכבויות הכרוכות בעתירות מעי� אלה

ולא , לגור בקהילה, אנשי� ע� מוגבלות שכלית, ואשר עניינה היה רצונ� של העותרי�" בזכות"
א 7המידה שקבע משרד הרווחה לפרשנות של סעי� � העתירה תקפה את אמות. מעו� פנימייתיב

בעקבות . אשר היו מצומצמות ומנעו מהעותרי� אפשרות זו, שעניינו דיור בקהילה, לחוק הסעד
הכובד ממוסדות �העתירה שינה משרד הרווחה את מדיניותו במוב� זה שהוא התיק את מרכז

_____________________________________  

. בכתיבתו האקדמית ואשר אומ� בפסיקה ברק �ידי אהר�בהתא	 למודל החוקתי שהוצע על, תזא  131
המרכז האקדמי למשפט  2605/05� " וכ� בג13ש "הרחבה ראו את המקורות המצויני	 לעיל בהל

הדי� שימש �פסק, ע	 זאת). 2009 (545) 2(ד סג"פ,  שר האוצר'חטיבת זכויות האד� נ, ולעסקי�
 משפט ,טבקה 7426/08� "בדר� להכרה בזכות לחינו� כנגזרת של הזכות לכבוד בבגנקודת ציו� 

הזכות  "חז��ט	 פרילראו ג	 ). 2010 (820) 1(ד סד"פ, שרת החינו�' וצדק לעולי אתיופיה נ
 .)2013( 151 טז משפט ועסקי�" קווי	 לדמותה בעיד� של מהפכה חוקתית :לחינו�

' שר האוצר נ 247/04� " דנג;)2003 (270) 2(ד נח"פ, שר האוצר' מרציאנו נ 6973/03� "בג  132
לסקירה רחבה של הנושא . 88 ש"לעיל ה, יתד� "ראו ג	 בג). 10.5.2004, פורס	 בנבו (מרציאנו

 – ב 52דוח שנתי " ו� הרגילשילוב תלמידי	 בעלי צרכי	 מיוחדי	 בחינ"ראו מבקר המדינה 
 .)2002 (224 2000 ולחשבונות שנת הכספי� 2001לשנת 

 .)3.2.2010, פורס	 בנבו (מדינת ישראל' לוי נ 3304/07� "בג  133
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 הקושי היה שמשרד הרווחה 134.המידה לזכאות לדיור בקהילה�ותלהוסטלי� וריכ� את אמ
אשר ביקשו דירה , מה שלא היה מספק מבחינת העותרי�, "דיור בקהילה"ראה בהוסטלי� 

. אלא להמשי� בהתדיינות, והעותרי� החליטו לא למשו� את העתירה" בזכות"ארגו� . עצמאית
די� �המשפט נת� פסק�בית. ממשלהדי� שמאשר את מדיניות ה�התוצאה המאכזבת הייתה פסק

שבו הוא הכיר בשינוי שהגיע בעקבות חוק השוויו� א� הסתפק בצעדי� המינימליי� , "מעורב"
אשר לא תאמו את המצב , שנקטה המדינה ובהצהרותיה בדבר מחויבותה לדיור בקהילה

  :בשטח

אי� עוד מחלוקת באשר לכברת הדר� שעשתה המדינה לצור� קידו� התכלית 
אי� ספק . ..בקהילה, דוגמת העותרי�, ה של שילוב אנשי� ע� מוגבלותהחשוב

כי המהלכי� הנעשי� בתחו� הדיור בקהילה ה� חלק מרכזי מתהלי� רחב 
וחיוני של קידו� השוויו� של אנשי� ע� מוגבלות וההגנה על זכות� לכבוד 

ראו המסגרת החקיקתית הקבועה בחוק שוויו� (ולהשתתפות פעילה בחברה 
על היבטיו , יש לקוות כי תהלי� זה). 1998–ח"התשנ,  ע� מוגבלותאנשי�
יוכיח את עצמו כמהפכה של ממש בתחו� זכויות אנשי� ע� , הרבי�

  135...לותבמוג

המשפט העליו� תקדי� �במש� יותר מעשור מאז נחקק חוק השוויו� לא נית� בבית, למעשה
קטרינה לאורו של החוק או התווה אשר יצר דו, מכונ� בתחו� של זכויות אנשי� ע� מוגבלויות

אשר , לוי� " ובגיתד� "בג. מעלה�דר� לשימוש בחוק כמקור משפטי בעל מעמד נורמטיבי ר�
השפיעה על כ� בוודאי . היו עדי� לשינוי המתרחש א� לא נטלו בו חלק פעיל, ניתנו בתקופה זו

דומ� הצרי� העובדה שמדובר בשני נושאי� שלא הוכרו במפורש בחוק השוויו� ואשר קי
ניכר שגישת הזכויות הרחבה למוגבלות , א� מעבר לכ�. שימוש בסעיפי העקרונות הכלליי�

מה שמנע אותו מלזהות הפליה על , המשפט� והגישה החברתית המזינה אותה טר� חלחלו לבית
 ומלתבוע ממשרד הרווחה לממש את הזכות לדיור יתד� "בסיס קבוצתי של מוגבלות בבג

עוד בלטו בחסרונ� . לוי� "וא� את סעיפי העקרונות שבחוק השוויו� בבגבקהילה באופ� שת
  . תעסוקה ונגישות–הליבה של החוק �בתקופה זו תקדימי� העוסקי� בתחומי

  מחמלי� " ובגהמרעניי� : העשור השני. 3

המשפט העליו� הפיק שני תקדימי� �ובית, בעשור השני של שנות האלפיי� חל מפנה מסוי�
, השניו;  עסק בביטולה של עילת החיי� בעוולה בדיני הנזיקי�136,המר עניי�, ו�הראש: מובילי�

 התווה לראשונה תפיסה דוקטרינרית שלמה ומגובשת ביחס לפרק התעסוקה 137,מחמלי עניי�
  .בחוק השוויו�

_____________________________________  

 .ש	  134
 .4–3 'בעמ, ש	  135
 .89ש "לעיל ה, המרעניי�   136
 .78ש "לעיל ה, מחמלי� "בג  137
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י שטלטל את דיני הנזיקי� ואשר הדיו די� מהפכנ�היה זה פסק. 2012נפסק בשנת  המרעניי� 
המשפט העליו� �באותו עניי� ביטל בית. נמשכו עוד שני� רבות בשל חוסר היציבות שהוא יצר

,  הלכה בת עשרי� ושש שני� שאפשרה הגשת תביעות בגי� חיי� בעוולה– 138זייצובאת הלכת 
מדובר בתביעת רשלנות רפואית ". דתיהיה עדי� אילולא נול"שעיקר� הוא טענת התובעת כי 

בש� מי שנולד ע� מוגבלות נגד מי שבגלל התרשלותו לא זוהתה הלקות בזמ� ההיריו� ובשל 
תביעת החיי� . דר� הפסקת היריו��כ� נמנעה האפשרות לא להביא את התובע לעול� על

 ע� השני� 139.מוסריי� ועוד, לוגיי�,  דוקטרינריי�–בעוולה עוררה קשיי� במישורי� רבי� 
 מהכיוו� 140.והקשיי� המעשיי� והערכיי� הכרוכי� בה גברו, הל� והתרחב השימוש בעילה זו

הדיו� . של ביקורת המוגבלות הקושי העיקרי היה המסר שחיי� ע� מוגבלות אינ� חיי� ראויי�
נועד לעשות סדר בתחו� ולתת מענה , שהיה למעשה איחוד של חמישה תיקי�, המרבעניי� 

בשל מורכבותה של הבעיה קמה ועדה ציבורית בנושא . עשיי� והערכיי� כאחדלקשיי� המ
נציב שוויו� זכויות לאנשי� ע� ,  אחד החברי� בוועדה היה אחיה קמארה141".הולדה בעוולה"

אשר דאג לייצוג של אנשי� ע� מוגבלויות ושל חוקרי� ופעילי� בתחו� לפני , מוגבלויות
,  הציבורית בנושא ביטא לא רק קשיי� מעשיי�התוצאה הייתה שדוח הוועדה. הוועדה

אלא ג� את ביקורת המוגבלות בנוגע להשפעת� של תביעות הולדה בעוולה , משפטיי� ואתיי�
�הדיו של דוח הוועדה הציבורית ניכרי� בפסק. על ההבניה החברתית השלילית של מוגבלות

, זייצובמאז נפסק עניי� המשפט מתייחס לשינויי� שהתרחשו בשני� הרבות שחלפו � בית. הדי�
ושל חוק , המקדש את ער� החיי�, כבוד האד� וחירותו: יסוד�ביניה� חקיקת� של חוק

על פי תפיסתנו "וקובע כי ,  לחוק השוויו�2� ו1המשפט מצטט את סעיפי� � בית142.השוויו�
 הגדרת חייו של אד� –במסגרת אמונתנו המוסרית ומכוח עקרונותינו המשפטיי� , החברתית

ער� חייה� של אנשי� ע� ... אינה מוסרית ואינה אפשרית,  אינה ראויה'נזק'כל מוגבלות בע
  143".מוגבלות הוא מוחלט ולא יחסי
משמעית נגד התיוג � נעוצה א� כ� בהתייצבותו החדהמרדי� �תרומתו העיקרית של פסק

 עדי� השלילי שלפיו חייו של אד� ע� מוגבלות ה� בעלי ער� נמו� עד כדי כ� שהעדר חיי�
קרי את אפשרות� , הדי� את עילת ההולדה בעוולה על כנה�אול� בצד זאת הותיר פסק. עליה�

ובכ� הותיר על כנו ג� את התיוג , של הורי� לתבוע בגי� הנזק שבגידול ילד ע� מוגבלות
, א� הקושי הערכי�על, מאיד� גיסא. א� א� בשינוי אדרת, השלילי הטמו� בתביעות מסוג זה

ת אלה על כנ� מאפשרת לתובעי� לקבל סכו� שיאפשר לה� לממ� את עלויות הותרת תביעו

_____________________________________  

 ).1986 (85) 2(ד מ"פ, כ�' זייצוב נ 518/82א "ע  138
כטעות ' חיי	 בעוולה'תביעות נזיקי� בגי� ? הא	 זו השאלה: להיות או לא להיות"רונ� פרי   139

 ).2003 (507  לגמשפטי�" קונספטואלית
 –ביעות של חיי	 בעוולה והולדה בעוולה הצור� בהכרעות קשות בת" רועי גילבר ,למשל, ראו  140

 441  זמאזני משפט" מדינת ישראל'  פלוני נ259/02) חיפה�מחוזי(א "הערות והארות בעקבות ת
)2010.( 

 ).דוח הולדה בעוולה: להל�) (2012 (די� וחשבו� "הולדה בעוולה"הוועדה הציבורית בנושא ראו   141
 .דינו של המשנה לנשיא ריבלי�� לפסק26 'פס, 89ש "לעיל ה, המרעניי�   142
 .דינו של המשנה לנשיא ריבלי�� לפסק27' פס, ש	  143
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 התייחס להיבט של התיוג המרדי� � קושי אחר קשור לכ� שפסק144.החיי� ע� מוגבלות
א� נמנע , בכ� שביקר את התפיסה המייחסת ער� שלילי לחיי� ע� מוגבלות, השלילי

גישות המשפיעי� על חייה� של של הפליה ונהחברתיי� והסביבתיי� מלהתייחס להיבטי� 
הדי� רובד חשוב המשפיע �בכ� פספס פסק. אנשי� ע� מוגבלויות ועל מקומ� השולי בחברה

על התפיסות החברתיות השליליות ביחס למוגבלות ועל ההחלטה לא להביא לעול� ילד ע� 
המתבטאת ג� , המרדי� � אול� בכל אלה אי� כדי לבטל את חשיבותו של פסק145.מוגבלות

סר החיובי לגבי חיי� ע� מוגבלות וג� בהדגמת פוטנציאל ההשפעה של גישת הזכויות ושל במ
  .חוק השוויו� ג� בתחומי המשפט הפרטי הקלסי שמחו� לנושאי� של הפליה ונגישות

די� מכונ� �נית� פסק, עשרה שני� לאחר חקיקת חוק השוויו��שש, 2014רק בשנת 
 התאפיינה מחמלי� "עד לבג.  פרק התעסוקה–� ומשמעותי ביחס לאחד מפרקיו האופרטיביי

פסיקת התעסוקה בהעדר תשתית דוקטרינרית מגובשת ובהעדר תקדימי� המתווי� דר� לתחו� 
הסוהר אשר בעקבות אירוע לב � באותו מקרה דובר בקצי� בדרגת כלאי בשירות בתי146.כולו

ה שכ� לטענתו הוא העותר טע� להפלי).  משרה3/4(שבו לקה החל לעבוד רק שש שעות ביו� 
המשפט העליו� קיבל את העתירה וקבע כי �בית. לא ק#ד� בעבודה בשל מוגבלותו הרפואית

, עול� מלאה וכוללת בדבר חוק השוויו��הדי� !ר� לראשונה תפיסת�פסק. העותר אכ� הופלה
וִקיי� דיו� מקי� במהותו של פרק התעסוקה , מעמדו הנורמטיבי וחשיבותו החברתית

המשפט מיק� את חוק השוויו� במסגרת ההקשר העולמי הרחב של �בית, ראשית. תיוובהוראו
�תו� התייחסות ספציפית ל, גל חקיקה בנושאADAוא� , �" האמריקאי ובהמש� לאמנת האו

את ענייניה� של אנשי� ע� מוגבלות כנושא , לראשונה בישראל,  העמידחוק השוויו�"קבע כי 
המשפט את חלקיות החקיקה בעי� �הדי� בח� בית�פסק בהמש� 147".מובהק של זכויות אד�

והביע תקווה , ציי� כי היא כוללת רק שניי� מ� התחומי� שנכללו בהצעת החוק, ביקורתית
 של אנשי� לאומית בדבר זכויותיה�� שהמש� החקיקה יקוד� הודות לאשרורה של האמנה הבי�

  –וקבע כי , י החקיקההעול� שמאחור�המשפט התייחס ג� לתפיסת� בית148.ע� מוגבלויות

אשר דומה כי היא זו שצריכה להתוות עתה את , הגישה החברתית למוגבלות
 – על מגוו� מאפייניה והיבטיה –רואה במוגבלות , הפרשנות לחוק השוויו�

המוגבלות איננה אלא ביטוי נוס� , על פי גישה זו. תוצר של הבניה חברתית
לנהוג באורח שוויוני כלפי , צידהמ, אשר נדרשת, למגוו� האנושי הקיי� בחברה

 על מנת לתק� ולהתאי� בפעולה אקטיביתובכלל זה לנקוט , כל אחד מחבריה

_____________________________________  

ועדה הציבורית לעניי� זה היה מתווה סוציאלי של מת� פיצוי על בסיס וידי ה�הפתרו� שהוצע על  144
 .141ש " ה לעיל,דוח הולדה בעוולה. בה	 נולד ולד ע	 מוגבלותש	 במקרי	 אחריות ללא אָש 

145  Sagit Mor, The Dialectics of Wrongful Life and Wrongful Birth Claims in Israel: A 
Disability Critique, 63 STUD. L. POL. & SOC’Y 113 (2014). 

 .3ש "לעיל ה, "מתיקו� הפרט לתיקו� החברה"מור   146
 .דינו של השופט מלצר� לפסק21' פס, 78ש "לעיל ה, מחמלי� "גב  147
 .דינו של השופט מלצר� לפסק23' פס, ש	  148
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באופ� שיאפשר את שילוב� ואת קידומ� בכל , את עצמה לאנשי� ע� מוגבלות
  149...לרבות בתחו� התעסוקה, תחומי החיי�

ק באיסור הפליה העוס,  לחוק8הדי� הוקדש להעמקה בהוראותיה� של סעי� �עיקר פסק
המשפט בח� כיצד מוכיחי� קיומה � בית. העוסק בייצוג הול�,  לחוק9וסעי� , ובחובת התאמות

� ולדר� שבה היא מגדירה את המושג "הפנה לש� כ� לאמנת האו, של הפליה בתעסוקה
על יסוד המשפט עמד �בית .י� האמורי�ויצר תשתית ערכית ודוקטרינרית לסעיפ, "הפליה"

אי� די בדרישה שאד� ע� מוגבלות יתאי� את  "שלפיה, תית שבחובת ההתאמותההבניה החבר
על הצור� כ�  ו,"שיש ג� להתאי� את מקו� העבודה לצרכיואלא , עצמו לדרישות התפקיד

, הכללה והשתתפות, שילוב:  שלהמחייבת פעולות אקטיביותליצוק למושג השוויו� משמעות "
לצורכיה� ' מענה הול�'"ידי מת� � על, בי� היתר,  וזאת"'שוויו� מהותי וממשי'על מנת להביא ל

  150".של אנשי� ע� מוגבלות
, ראשית. המשפט קביעות המעידות על מחויבותו לנושא�בהקשר של ייצוג הול� קבע בית

ג� על התעלמות של המעביד ממוגבלותו של האד� "הוא הבהיר כי חובת הייצוג ההול� חלה 
למימוש זכותו של האד� ע� המוגבלות להשתלב במקו� והיעדר נקיטה באמצעי� אקטיביי� 

ג� במקו� "המוגבלות ע� העובד הוא קבע כי יש להעדי� את ,  שנית151".העבודה ולהתקד� בו
ובלבד ... על כישוריו, באופ� יחסי, שבו כישוריה� של מועמדי� אחרי� לתפקיד עולי�

 לאחר ביצוע ההתאמות ,שהעובד ע� המוגבלות יהיה כשיר לבצע את התפקיד באופ� סביר
 מכישוריה� של המועמדי� האחרי� משמעותיוכישוריו אינ� נחותי� באופ� , הנדרשות

  152".לתפקיד
, המשפט להכרעה במקרה שלפניו�חזר בית, לאחר !רי�ת התשתית הנורמטיבית במלואה

 לצור� קידומ� של אנשי� ע� התאמות נדרשותלבצע "הסוהר �וקבע כי היה על שירות בתי
אשר בוודאי לא (העלות הכספית הנלווית לכ� ' ספיגת'וזאת ג� במחיר של ... בלות בארגו�מוג

, הגנה על זכויות אד� עולה כס�': שכ�, )ס"נית� לומר כי היא מטילה נטל כבד מדי על שב

עניי� כבר ב]ו... ['וחברה המכבדת זכויות אד� צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה הכספית

חברה האמונה על ערכי כבוד . טחת שוויו� ההזדמנויות לנכה עולה כס�הב':  נפסק כיבוצר
  153".'מוכנה לשל� את המחיר הנדרש, החירות והשוויו�, האד�

די� חשובי� �הדי� הארצי לעבודה כמה פסקי� יצאו מתחת ידיו של ביתמחמלי� "למ� בג
� " שבגאי� ספק. בתחו� התעסוקה אשר תרמו להמש� השתכללותה של הדוקטרינה בתחו�

פי שהוא נטוע � על� א�, יתר על כ�.  נהפ� לתקדי� מוביל המתווה דר� לפסיקות שאחריומחמלי
התור� , יש בו יסודות שהופכי� אותו לתקדי� חשוב באופ� כללי, בעול� ההפליה בתעסוקה

להעמקת האחיזה של זכויות אנשי� ע� מוגבלויות במשפט ולאימו� הגישה החברתית 
  .למוגבלות

_____________________________________  

 .דינו של השופט מלצר� לפסק26' פס, ש	  149
 .ש	  150
 .שופט מלצרדינו של ה� לפסק37' פס, ש	  151
 .דינו של השופט מלצר� לפסק38' פס, ש	  152
 ).ההפניות הוסרו(דינו של השופט מלצר � לפסק59' פס, ש	  153
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  יאה לפעולהיצ: סיכו�

עשרי� שנה לאחר חקיקת חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות ניכר שהמהפכה הטמונה בו 
כדי לפרו� את , במאמר זה ביקשתי לעמוד דווקא על המשפט בספרי�. טר� התממשה

התשתית שבעזרתה נית� להיאבק למע� צמצו� הפער בי� המשפט בספרי� למשפט בפעולה 
וי באופ� שיצמצ� את הפער בינו לבי� המשפט הרצוי בתחו� ולמע� פיתוח המשפט המצ

יש להביא ע� זאת בחשבו� שפערי� אלה הינ� . זכויותיה� של אנשי� ע� מוגבלויות
כ� שהעלמת , אינהרנטיי� למשפט וליחסי הכוחות אשר משפיעי� עליו ופועלי� במסגרתו

  . למשפט הרצוידעות ביחס�ג� שיש כמוב� חילוקי�מה, הפערי� כליל אינה אפשרית
מטרתו של המאמר הייתה לסייע ביצירת תשתית נורמטיבית מגובשת וקוהרנטית שתקד� 

ה� ,  ה� בחקיקה–זכויות אנשי� ע� מוגבלויות ותתא� גישה חברתית וביקורתית למוגבלות 
, ניירות עמדה, בפסיקה וה� בעבודה השוטפת לקידו� שינוי חברתי באמצעות מכתבי פנייה

הדר� לרתו� את המשפט למטרה זו היא , לטענתי. י� ושינוי נהלי� פנימיי�הליכי� מנהלי
זכאויות או מת� שירותי� לאד� , הטבות, להכיר בכ� שכל דיו� ציבורי או פרטני שנושאו זכויות

עשויי� לעורר , וכ� כל התדיינות שבה אחד הצדדי� הוא אד� ע� מוגבלות, ע� מוגבלות
ערנות וכ� נכונ#ת , לכ� נדרשות מודע#ת. � ע� מוגבלויותשאלות מתחו� זכויותיה� של אנשי
את תפיסת הזכויות ואת העקרונות הכלליי� , כפי הצור�, לייש� בכל אות� דיוני� והתדיינויות

ולכל אחד , ארגז הכלי� המשפטי מג#ו�. �"כפי שנוסחו בחוק השוויו� ובאמנת האו, שלה
אני תקווה כי מאמר זה אכ� יסייע . וי חברתימהכלי� בארגז זה יש תפקיד משלו בקידו� שינ

בחיזוק התשתית הנורמטיבית לדיוני� ולהתדיינות בתחו� , בשכלול ארגז הכלי� המשפטי
ובפיתוח דוקטרינה שהולמת את עיד� הזכויות של אנשי� ע� מוגבלויות בכל , המוגבלות

  .תחומי המשפט


