
מוגבלת לא גאווה

. •

v ~

גבוה. עדיפות ובסדר מוביל כערך בקהילה מוגבלות עם אנשים של לשילובם המובילה מדינה
י!דס לין / דעה סור

 טובה הזדמנות הן למדינה 70ה- גיגות
1 I ישראל מדינת שעשתה בדרך להתגאות 

I P להציב וגם מוגבלויות, עם לאנשים ביחס 
 בעשורים אליהם. להגיע יש שעדיין חדשים יעדים

 בנוגע מתקדמת חקיקה ישראל אימצה האחרונים
 שותפים ישראליים וארגונים מוגבלויות, עם לאנשים
 עם אנשים של להשתלבותם בנוגע גלובלית לחשיבה

בחברה. מוגבלויות
 בעשורים שרווחו הסטריאוטיפיות התפיסות

 מוגבלות עם אנשים ראו המדינה של הראשונים
 כחריגים ולחסד, לרחמים בזקוקים החברה, על כאיום

 הובילו אשר - אלו תפיסות ל״תקנם״. שיש וחולים
 אף ולעתים לשונה, סובלנות לחוסר חברתית, להדרה

 השנים במהלך התחלפו ־ מילולית או פיזית להתעללות
 בהשתלבות, הדוגלות יותר ונאורות מתקדמות בתפיסות

 והביאו חברתית, וסובלנות השונה קבלת זכויות, שיוויון
 מוגבלות, עם לאנשים זכויות שיוויון חוק לחקיקת

 עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ולהקמת ,1998 בשנת
 בא השינוי .2000 בשנת המשפטים, במשרד מוגבלות

 פיתוח ברמת הן וחקיקה, מדיניות ברמת הן ביטוי לידי
 מוגבלות עם אנשים ארגוני בהתעצמות והן השירותים,

האזרחית. והחברה ארגונים של הפעילות ובהתרחבות
 מרשימים להישגים שהגיעו מוגבלות עם אנשים

 קרן לדוגמה: הקהל, בדעת לשינוי הם גם תרמו
 ומורן בשחייה, אולימפיות במדליות שזכתה ליבוביץ
 קארין עולם; ואלופת פאראלימפית ספורטאית סמואל
 אמנים כנסת; כחברי המכהנים גילאון, ואילן אלהרר
 מדענים פרלמן; יצחק הכנר כמו העולמית בצמרת
 בשל הרחב בציבור מוכרים אלה - הוקינג כסטיבן

 חשוב מוגבלותם. עקב ולא הדופן יוצאות יכולותיהם
 לא הוא בחברה מוגבלות עם אנשים ששילוב לזכור

 הטוב את להגדיל ודרך בסיסית זכות אלא חסד, מעשה
לכולנו. המשותף

 בנוגע דרמטי שינוי בעולם התחולל השנים עם
 ידי על שהובל שינוי מוגבלויות, עם אנשים לתפיסת
 הדגש בהתחלה אם מוגבלויות. עם אנשים של תנועות

 תשומת שכיום הרי האדם, סובל ממנה המגבלה על היה
 את המונעים ופיזיים חברתיים לחסמים היא הלב

 מ״מודל כמעבר מוגדר זה תפיסתי שינוי בחברה; השילוב
 האדם של לסביבתו שבו חברתי", ל״מודל רפואי"

 יכול זה עוצמתה. ועל הנכות חוויית על מכרעת השפעה
 מתורגמן ללא שירות לקבל המגיע חירש אדם להיות
 ומגיעה גלגלים בכיסא המשתמשת אשה סימנים, לשפת
 בלימודים קשיים להם ילדים מעלית, ללא לבניין
 זקוקים הם להם וההתאמות הסיוע את מקבלים שאינם

 מתקבלים שאינם מבוגרים או אקדמית, להשתלב כדי
 המקרים לכל המשותף קדומות. דעות בגלל לעבודה

 "הבראת" ולא החברתי, החסם שהסרת הוא האלו
 תחומי בכל מוצלחת להשתלבות המפתח היא המוגבלות,

החיים.
 לשילוב האו״ם אמנת את ישראל אישררה 2012ב-

 נטלה שהמדינה היתה המשמעות מוגבלויות. עם אנשים
 מוגבלות עם אדם אף להותיר לא התחייבות עצמה על

 חקיקה בישראל מתבצעת תחומים במספר ואכן, מאחור.
 הנגישות בתחום לדוגמה בעולם, ומהמתקדמות נאורה

 מספק אינו השינוי עדיין אך השירות. נגישות או הפיזית
 עקב קרובות ולעתים הנושאים, בהיקף הן בקצב, הן

באכיפתה. דווקא אלא בחקיקה אינו האכילם
 חלק שינוי: מתחולל המקומיות הרשויות ברמת גם

 של שילובם נושא את הציבו המקומיות מהרשויות
 עדיפות ובסדר מוביל כערך בקהילה מוגבלות עם אנשים
 עם בשיתוף יזם שפירא איזי בית לדוגמה, גבוה. עירוני
 פארק שהוא חברים", "פארק הקמת את רעננה עיריית

 לפעילות מוגבלויות עם ובוגרים ילדים המשלב נגיש
 בינלאומיים, בפרסים זכה הפארק משפחותיהם. בני עם
לקחים הטמיעו הארץ ברחבי ומועצות ערים 30וכ-

 סיבה הן האלו ההצלחות בתחומן. באתרים מפעילותו
כולנו. עבור לגאווה נהדרת

 כוחנו את לרתום איך להבין מתחילים גם אנחנו
 חיים משנות טכנולוגיות לפיתוח הסטארטאפ כאומת

 מהמאמץ כחלק ובעולם. בארץ מוגבלות עם לאנשים
 שפירא איזי בית מפעיל ההייטק, עולם עם ידיים לשלב
 המאיץ את פרזנטנס, ארגון עם יחד האחרונות, בשנים

)accelerator( המעוניינים ביזמים ותמיכה לעידוד 
 של חייהם איכות את שישפרו מוצרים ולהפיץ לפתח

מוגבלות. עם אנשים
 אנחנו הקרובות בשנים לפנינו. רבה עבודה עוד יש

 ואת למעשים ההצהרות את לתרגם ללמוד צריכים
 זכויות שיוויון חוק פרו-אקטיבית. למדיניות החוקים
 צורך ויש הושלם לא עדיין מוגבלות עם לאנשים
 מוגבלות עם אנשים של זכותם את ולעגן להרחיבו
 עצמם עבור החלטות לקבל למשל: כמו שונים, בתחומים

 בקהילה מתאים בדיור לגור החלטה, תומכי בעזרת או
 להשתלב לצורכיהם, המותאם אישי סיוע סל עם

 החופשי בשוק בתעסוקה ולזכות בקהילה פנאי בפעילות
 ילדים של זכותם לעגן וכן וראויים, הולמים שכר בתנאי

 סל עם חינוכיות במסגרות להשתלב הרך מהגיל החל
אישית. מותאם תמיכה

 של ובהטמעה באכיפה הוא האתגר קרובות לעתים
החדשות. הנורמות

 שלה 80ה- שבשנת ישראל למדינת מאחלת אני
 בחירתם, פי על בקהילה מוגבלות עם אנשים יתגוררו

 הולמים ושכישוריהם חלמו הם שעליו במקצוע יעבדו
 בתפקידים יישאו בחסד, ולא בזכות בהישגים יזכו אותו,

 וילדים מבוגרים עבור לחיקוי מודל ויהיו ציבוריים,
 - קדימה עצום צעד כבר עשינו חלום. אינו זה כאחד.
מאיתנו. ואחת אחד בכל תלוי הדרך המשך

שפירא איזי בית מנכ״לית היא הכותבת
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