
 
 אדם עם מוגבלותבמפגש עם  אכיפה לצוותי הנחיות

  מסביבת ביתו. מטר 100לצאת למרחק העולה על יכול אדם עם מוגבלות 

 עם  אדם עם מוגבלות אינו חייב להזדהות ככזה ואינו חייב לשאת עליו תעודה המזהה אותו כאדם

 .מוגבלות

  מסביבת ביתו מטר 100למרחק העולה על עם מלווה אדם עם מוגבלות זכאי לצאת. 

 נהוג ברגישות ובאופן מכיל באינטראקציה עם אדם מוגבלות.יש ל 

  במקרים חיוניים  ותמותרת לאנשים עם מוגבל מטר 100יציאה ממקום המגורים למרחק העולה על

. נדרשם או המצב הנפשי שלו במקרים בהם הדבר על מנת לשמור על בריאות האד

 אלו יכולים לכלול: אנשים 

 אנשים על הרצף האוטיסטי  

  מוגבלות נפשיתאנשים עם 

 

 אנשים עם מוגבלות שכלית 

  הנובע ממוגבלותם צורך דומהאנשים עם  

 

או מסיבות  לשמור על בריאותםלצאת על מנת  כיםעם מוגבלות צרי אנשיםחלק מציבור חשוב לדעת: 

בדרכים שונות, למשל יציאה החוצה יכולה להיעשות . אחרות הנובעות מהיותם אנשים עם מוגבלות

 .ב, בטיול בשדה פתוח, בפעילות ספורטיבית או בטיול רגלי במסלול קבוע וידועבנסיעה ברכ

במידה שאינכם מזהים שמדובר באדם עם מוגבלות, תוכלו לתשאל אותו בעדינות לסיבת הימצאותו מחוץ 

. להימנע משיתוף פעולה ומענה לשאלות אדם לאיים  ולגרום לשימו לב, כי התייחסות נוקשה עלולה . לביתו

לעתים אדם לא יזהה עצמו כאדם עם מוגבלות, אבל מתשובתו תוכלו להבין שמדובר בצורך חיוני עבורו, 

 ., "בבית מרגיש שמזיק לעצמי""למשל "אני יוצא לטיול בכל יום

אות לפטור מהמתנה תור או מסמך לעתים לאדם עם מוגבלות יש תעודת נכה, תעודת זכחשוב לדעת: 

 הוא אינו חייב לשאת עליו את התעודה כשהוא יוצא מביתו .של איש מקצוע )עובד סוציאלי, רופא וכדומה(

 .ם עם מוגבלותדואינו חייב להזדהות כא

ן משפחה או המלווה יכול להיות כל אדם, לאו דווקא ב. פי הצורךאדם עם מוגבלות יכול לצאת עם מלווה ל

 ו.המתגורר עמאדם 

לעתים המלווה מסייע לאדם עם המוגבלות בזמן היציאה החוצה, כדי לשמור על בטיחותו או חשוב לדעת: 

 .בין אנשים אינה אפשרית מטר 2כזה, שמירה על המרחק המומלץ של  . במקרהוללסייע 

 דוגמאות למצבים שתוכלו להיתקל בהם:

 או קבועה כחלק משגרת יום  זה יכול להיות. ו ברכבה לילד על הרצף האוטיסטי מסיע אותהור
 .להפגה והרגעה

  מטייל בשדה פתוח משפיעה על מצבו הנפשיאדם עם מוגבלות נפשית שההסתגרות הממושכת ,
 . בסמוך למקום מגוריו

  .אדם הלום קרב, יוצא לריצה קצרה כדי להשתחרר ממחשבות ורגשות 
  לחלק מהאנשים הדבר מסייע לשמור  קבועמטייל במסלול  התפתחותית מוגבלות שכליתאדם עם

 על שגרה ותחושת ביטחון. 
  עם מלווהורץ מטייל  הרצף האוטיסטיעל אדם .  
 

קראו את , מהמראה ומההתנהגותסיפור, התרשמו הקשיבו לתמונה המלאה: התבוננו ב במפגש עם אדם

 המתאימות.פעולה דרכי הל רק אז החליטו ע .מרחק ממקום המגוריםבדקו את ה, אם יש לו תעודהה


	הנחיות לצוותי אכיפה במפגש עם אדם עם מוגבלות

