
 

 

 

 שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות אתגרים תפיסתיים )ועוד אתגר אחד( ביישום חוק

 –, עדיין באוויר ולצידה יש את היום שאחרי שעבר זה עתה ,על חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות ההשמח

להכיר גם את האתגרים העומדים כחברה  אותנו תאמונה בזכות לחיים בקהילה מחייב .וברוחו לעשייה הפיכת

בדמות תפיסות חברתיות המושרשות בנו עמוק. יש צורך לעקור גישות אלו על מנת קיימים אתגרים בדרך. 

אתגרים  3. בחרתי עימםהכרחיים בכדי לקחת עליהם אחריות ולהתמודד  שיומםאתגרים והכרה בשהחוק יוטמע. 

בכוונה אין ואתגר אחד הקשור בשיטה.  התייחס אליהם שבבסיסם עומדות תפיסות חברתיות שחשוב לשונים 

 :(בסוף המסמך מובאים קישורים להרחבה)כי אם טעימה  ותפיסה הרחבה לגבי כל מושג

התנהגות יפה הינה ערך כלפי כל אדם. רצוי שמקום  - לאנשים עם מוגבלות "להתנהג יפה"תפיסה כי יש  .1

 העבודה, נותן שירות או כל משאב קהילתי שהוא, גם יתנהג יפה, לכולם. אבל, שמירה על זכויות אינ

התנהגות יפה היא חובה. מוגבלות, אין משמעותה שצריך לגונן על אדם שזכויותיו מועטות )משמע ערכו 

וגבלות משמעותה בהקשר זה, הינה זכאות לזכויות ככל אדם ולפעמים פחות( ועל כן יש לנהוג בו יפה. מ

להעסיק  –. כלומר )למשל במקרים של העדפה מתקנת שתפקידה לתקן עוול חברתי או הפליה( קצת יותר

אדם עם מוגבלות, להנגיש מקום ציבורי, להשכיר נכס לאדם עם מוגבלות או לאפשר לו לצרוך שירותי 

 ה הדבר שעושים שומרי חוק.ז –ם בגדר התנהגות יפה בריאות/פנאי/תרבות אינ

שהוצגה בסעיף הקודם קיימת עוד תפיסה פטרונית בהמשך לתפיסה  –טובת האדם אל מול רצונו  .2

 כיתפיסה ה מושתתת עלהדאגה לטובתו של אדם, הגורסת כי יש לפעול לטובתו של אדם עם מוגבלות. 

החובה להגן על טובתו מפני הדחפים או האחראים לו מוטלת  הוריו על ילד, אשר הינו מוגבלות ההאדם עם 

לא חד הם. רצונו של  –קורה ורצון האדם וטובתו  ,בחיים בהם יש לאדם אוטונומיהוהרצונות הרגעיים. 

אך ראוי  ,כבודו. נושא זה מוכר ופחות שנוי במחלוקת )לפחות בקרב קבוצה זו( ולכן לא ארחיב עליו –אדם 

 .ובחירהסמים התפיסתיים המשמעותיים ביותר שמונעים אוטונומיה לציין שזהו אחד הח

תופעת החשד לשימוש לרעה  .חשש ציבורי מפני שימוש לרעה בזכויות של אנשים עם מוגבלות על ידם .3

בזכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל היא למעשה גלגול עדכני של חשד ישן לשימוש לרעה בזכאויות 

( לשיח הזכויות של Backlashום הקצבאות, אשר כיום מבטאת תגובת נגד )מתחום הרווחה, בעיקר בתח

, קיים אצל חלק שרוב האוכלוסייה אינה חושדת בשימוש יתר, החשד עצמואנשים עם מוגבלות. על אף 

ממלא מקום משמעותי אשר אנשים עם מוגבלות מרגישים צורך להוכיח את זכאותם מהאוכלוסייה, 

 .1דורון דורפמן בנושאשל המרתק להרחבה מומלץ לקרוא את מאמרו  רות.ולהשתמש בזכויותיהם בזהי

בדמות ה גישה מצמצמת. חיפוש פתרון דיור ינהתפיסה כי דיור הוא פתרון ה קונקרטי בלבד. כפתרוןדיור  .4

. דיור הוא הזדמנות את מהותו של הפרט לכדי קיום בסיסי ובטוח םמצמצ קורת גג או מענה גנרי לקבוצה

אפשר -אי"נפלא:  באופן שביטא  את הרעיון 2טט את אלון גילדיןחשוב שהיא תהיה הזדמנות טובה. אצ –

 להגזים בחשיבות של דירת המגורים לחיים של אדם..... מבחינת חשיבותו הרגשית. הדיור משפיע על 

                                                           
דורון דורפמן, " בין חשדנות לרחמים: תפיסות לגבי זכויות אנשים עם מוגבלויות כזכויות יתר ולגבי שימוש  1

 (.2020לרעה בחוק", משפט חברה ותרבות, כרך ג' )
 .331עמוד , 2018אלון גילדין, דיור בר השגה במשפט. הוצאת נבו  2



 

 

 

ו, על חיי החברה שיפתח, על עיצוב דרך חייו של הפרט, על עבודתו, על מסגרת החינוך שבה ילמדו ילדי

העצמי ועל הרגשות החיוביים או השליליים שיקננו בו. מחד גיסא, דירת המגורים מהווה חיץ בין האדם 

לבין העולם ויוצרת לו מרחב אישי שדרכו הוא יכול להגשים את עצמו; מאידך גיסא, דירת המגורים יוצרת 

בר המשליך על קשריו החברתיים. השילוב בין שני לאדם חיבור לחברה באמצעות מיקומה במרחב, ד

היבטים אלה של הדיור משפיע על חיי הדיירים, על פיתוח הזהות שלהם ועל אספקטים רבים בחוויות, 

בזיכרונות ובאפשרויות הפעולה שלהם. שילוב זה דומיננטי במיוחד כשהמקורות החברתיים והכלכליים 

צריך  רי נסוב על שאלת הדיור מתפספסת שאלת הזהות. דיורעל כן כשהדיון הציבו ."של הפרט מוגבלים

 של החלטות ובחירות.עוד פרמטר בודד )וחשוב( במארג גדול יותר  להיות

 החלחוק חובת המכרזים  סעיף זה אינו מתייחס לאתגר הקשור לעמדה חברתית כי אם לשיטה. – מכרזים .5

שירותי  חוקלעניינינו אינו מאפשר ללקוחותיו להיות צד בהתקשרות. על מיקור חוץ של שירותי רווחה 

לאנשים עם מוגבלות  כגון דיור, על שירותים הקשורים בתהליכים עם מרכיבים טיפוליים חל  רווחה

. חוק להבדיל מרכש ממשלתי סטנדרטי, תעסוקה, פנאי ואפילו טיפול מיני חברתי. אלו אינם "מוצרי מדף"

בין מפעילים, על  והשוויוןקד במדדים הקלים לכימות ששומרים על עיקרון התחרות חובת המכרזים מתמ

 לרצף טיפולי וכיו"ב. , חוק מדדים המתייחסים לרצון האדםקופת המדינה וכיו"ב אין ב

המותנה , חשוב לציין כי החוק אינו מתייחס לזכויות של אנשים עם מוגבלות כי אם לזכותם לשירות, לסיכום

דבר  –בכבוד עדיין נתונה לחסדי החברה על כן הזכות לחיים  – ובשיקול דעתן של וועדות מקצועיות בתקציבים

  עצמו אינו מכבד ולכן חשוב שהתפיסה של החברה תשתנה מגישת חסד לגישת זכויות.לכשש

יש  אין בדברים הכתובים לצאת כנגד החוק שהרי החוק חשוב, משמח ומעיד על שינוי תפיסתי שכבר החל.

חשיבות רבה להכרה עם החוק החדש, לחגוג את ההישג לקוות לעתיד טוב יותר ולקרבו. האפשרות 

שהושג שיתאפשרו חיים בכבוד תלויה רבות בחשיבה ביקורתית ובפעולה לאורה תוך אימוץ והכרה על הטוב 

 בעמל רב.

 "אבני דרך לחיים"עמותת , מנהלת שותפה, ענבל וורטמן שהם :כתבה

בקהילה לאנשי הספקטרום עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים 

 :האוטיסטי

פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים  תכניות

, סל שירותים גמיש דולבעצמאיים, מכינה למתנדבי שרות לאומי וצבאי, קומונת 

 .לחיים עצמאיים בקהילה ועוד

חליף המידע נאסף מתוך עבודת השטח של עמותת אבני דרך ואינו מהווה ת **

 .למידע הממשלתי הרשמי

  /https://www.avneiderech.org.il/spectrumהפרסומים הקודמים:  לקריאת
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