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ישראל"מדינת
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הויגיםשתל
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לגרוםהיחידה"הריר
תתאנשיםלהעסיקלמעסיקים
ואנינה.חקיקההיאמוגבלות
המקל"דקעובד,לאהגזד
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נכנסשטייןמייקלשפח־פ׳ך-
כיסא־עלישובלחדר,

הגלגלים
$TS1$כיסאהגלגלים$TS1$

$DN2$כיסאהגלגלים$DN2$,צורךשאיןנדמהשלו
ההתמחותתחוםמדועלתהות
לאנשיםזכויותשוויוןהואשלו
היאהאמתאבלמוגבלות.עם
הכיווןהיהלאבכללשזה
מישטיין,פרופ׳שלו.המקורי
"פרויקטבראשועומדשהקים
למשפטיםבביהסהמוגבלות"
)בקיימברידג׳הרווארדאוני׳של
בכללהתענייןמסצ׳וסטס(,
והתכווןהמשפט,שלבהיסטוריה
המשפטהתפתחותאתלחקור
הואכךלשםה־91.במאההבריטי
האחדדוקטורתוארישניסיים

בהיסטוריה.והאחדבמשפטים,
האישיהניסיוןהחיים,אבל
גלגלוהעולם,עםוההתמודדויות
אנשיםשללתחוםהיישראותו
פרופ׳היוםוכך,מוגבלות.עם
אקדמייםתאריםבעלשטיין,
אחדהואנכבדים,ובינלאומיים

בתחוםבעולםהחשוביםהמומחים
מוגבלות.עםאנשיםשל

פרופ׳הירבהשש,גילמאז
בילהואףבישראל,לבקרשטיין
היום,בעבר.כשנתייםכאן
לחייו,החמישיםשנותבאמצע
רעה,לאעבריתדוברהוא
הריאיוןאתלקייםמעדיףאבל
להביןקלבאנגלית.המקצועי
בעולם,שמסתובבמיאצלזאת
שונותשפותדובריבקרב
דברלמעןונאבקומגוונות,
מעמדםאתלקדםמרכזי:אחד
בכלמוגבלותעםאנשיםשל
להשוואתולסייעואתר,מקום
אדםכלשללאלוזכויותיהם
בחברה.אחר

הפעםהגיעהואלישראל
כיורהחדשתפקידובמסגרת
הגלובלית"המייעצת"הוועדה
)ראושפיראאיזיביתשל
הואאחדותשניםזהמסגרת(.
שפירא,איזיביתעםעובד

שעבורםהאנשיםעםובעיקר
תרתיביתמהווהזומסגרת
משמע.

בשלג,עצנ11גרר
קבייםעם

ניסיוןאיתומביאשטיין
הקשוריםנושאיםבקידוםרב
מוגבלותעםאנשיםלאוכלוסיית
לתפקידיובנוסףהעולם.ברחבי
הרביםהאקדמייםולתאריו
בסיןבדרום־אפריקה,בארהב,
זוכההואאחרים,רביםובמקומות
תרומתובזכותרבתילהכרה
האמנהלניסוחהמשמעותית
שלזכויותיהםבדברהאוםשל
(CRPD)מוגבלותעםאנשים

אבן־פינההיוםהמהווהאמנה
בעולם,ממשלותשלבעבודתן
אתלקדםהמאמציםבמסגרת
אנשיםשלומעמדםזכויותיהם
מוגבלות.עם

להתקבלכשביקש

התקבלהואלאוניברסיטה,
מוסדותולמספרלייללהרווארד,
בחרשטייןאחרים.מובילים
ללמוד"כשהתחלתיבהרווארד.
היולאהשמונים,שנותבאמצע
באוניברסיטה",נכיםסטודנטים
דיקןאת"פגשתימספר.הוא
שאניליונאמרהסטודנטים,
הנכבד,למוסדלהצטרףמוזמן
במעונות.חדרעבוריישואפילו
שאיןלדעתשעלייהיא,הבעיה
לאואםולמכבסה.למטבחגישה
גםלהשתמשאוכללאבכך,די
התושביםעלשמגינותבמנהרות,
גםאיןבחורף.ומהקורמהשלג

יכולהלאוהאוניברסיטהמעלית,
אבלאחר,דברבשוםלילסייע
שם".ללמודמוזמןבהחלטאני

להריםהחליטהצעירשטיין
אזללמוד.ולהתחילהכפפהאת
באותםכינורמלי,לונראהזה
לושמגיעחשבלאאישימים
לוהיואםגםמיוחד,משהו

תחילתשעםאלאקשות.מגבלות
לוהתבהרההמציאותהלימודים,
שמאות"הבנתי,קיצונית:בצורה
ללכת,יכוליםאחריםסטודנטים
רוצים,שהםאיפהולשבתלעמוד
ורקרוצים,שהםמהולעשות
לאהקשייםבקשיים".נתקלאני
לצוותלהצטרףמשטייןמנעו
Law^מגזיןשלהמקצועי

Review,המשפטיהביטאון
שמאוחרהרווראד,שלהמכובד
לנשיאאובמהברקאתימנהיותר
בחיוךשלו.הראשוןהשחור
שבאמצעותמספר,שטייןקטן
אובמההתענייןמשותף,מרצה
עלהתגברשטייןכיצדלדעת,
במערכתלושארבוהמחסומים
לושאללו,"אמרתיהביטאון.
הרבהשהואברורכילחשוש,
הקשורבכלממניטוביותר
לפוליטיקה".

גררללימודיו,הראשונהבשנה
במדרגותבשלג,שטייןעצמו



מאיריאמירצילום:סיפוקשלעמוקהלתחושהזוכהאנימוגבלות עםאנשיםעםבעבודה

יי^יו

קביים.עםהבנייניםובין
שיחליפודרשכברהואבהמשך,
"היום,קרקע.לקומתחדר,לו
והכולמאוד,השתנההעולם
עםרביםאנשיםנגיש.כמעט
גםמאודמצליחיםמוגבלות
באוניברסיטה".

עברלימודיו,תוםעם
המקובלהמסלולאתשטיין
צעיר,כעורך־דיןהתמחותשל
ובהמשךנכבדשופטשלכפקיד

כתיבהתוךלדוקטורטלמד
המשפט.שלההיסטוריהעל
ה־חוקעברתקופהבאותה

ADA
$1ST$הADA$1ST$

$2ND$הADA$2ND$זכויותיהםלגביהחוק
מוגבלותעםאמריקניםשל
ושטיין

$TS1$ושטיין$TS1$

$DN2$ושטיין$DN2$מבריטניהלחזורנקרא
באוני׳להעבירלארהב,
את)בקליפורניה(סטנפורד

אנשיםזכויותעלהראשוןהקורס
עלכותב"כשאנימוגבלות.עם
בריטית,משפטיתהיסטוריה
זהאבלאותי,מענייןמאודזה
שלובאושרםבחייהםנוגעלא
זאת,לעומתאמיתיים.אנשים
מוגבלותעםאנשיםעםבעבודה
שלעמוקהלתחושהזוכהאני
הםאיךרואהכשאניסיפוק,
רואיםהםשבההדרךאתמשנים
אתמשפריםהםאיךעצמם,את
אניבהתמדה.אבללאטחייהם
כזהסוגלקבלאפשרשאיחושב,
מכתיבהאומהוראהסיפוקשל
אקדמית".

ביותרעבדכברשטייןפרופ׳
לכלולמנסה"אנימדינות.מ־04

מוגבלותבעליהעסקתהמחייב"החוק
בעסקיםולאגדולותבחברותרקיועיל
במקל!מאמיןאניוססארס־אפים.קטנים
נקודותמהגזר.מתרשםאינוהעולם
אחריותעידודסובסידיות,במס,זיכוי
עובדים"לאאלוכלתמריציםתאגידית,

שעברומדינותמקומץחלקהיא"ישראל
וסינגורלייצוגאפוטרופסותמגישת
והיאמוגבלות,עםאנשיםשלעצמיים
לחיותצריכיםשהםבחשיבהגםמובילה
ואישיותקטנותובמסגרותהקהילהבתוך
ומנוכרים"גדוליםבמוסדותולא

שלהאפשרככלרחבמגוון
העבודהבשדהמוגבלויותסוגי
שאוכלוסייתראיתי,אבלשלי,
שכליתמוגבלותעםהאנשים
ביותר.המודרתהאוכלוסייההיא
בתוךגםאותם.רואיםפחותהכי
מוגבלות,עםאנשיםשלהעולם
החוצה".שנדחקיםאלוהם

עושה?אתהעבודהאיזו
ייעוץגםלהםנותןאתה
משפטי?

וכמהקבוצה,באיזותלוי"זה
הקבוצהאתאיתן.עובדאניזמן
בשנה.פעםרואהאניהישראלית
הרבהאנשיהעםמדבראני
לדעתרוציםהםזכויות.על
אפשרואיךבעולם',קורה׳מה
שלהםהחייםעלמכךלהשליך
בשנה,פעםמגיעאניבישראל.
הכנסאחרימידבדרך־כלל
להםמסייעואנישלהם,השנתי
הכנסלשיפורבדרכיםלדון
מטרותלהשגתובדרכיםעצמו,
בחברה".שוויוןשלמשמעותיות

עבודתיותרזובעצם,
עבודהדווקאולאוהעצמה,
משפטית.

שאחתלזכור,חשוב"בהחלט.
אמנתשלהמרכזיותההשפעות
השינויהיאcrpdהאום
שלבתפיסהחוללהשהיא
במשךמוגבלות.עםאנשים
אוישירבאופןלהםנאמרשנים

שאינםרצויים,אינםשהםעקיף,
אחר.למקוםושילבושייכים,

שלהםשהממשלותאחריהיום,

הםהאמנה,אתואישררוחתמו
שלהםהמדינהשגםשומעים
שהםומבינההעולם,עםמסכימה
בכלאחר.אדםכלכמוחשובים
גםהאמנהאושררהשבומקום
הדברכיצדרואיםבישראל
שלהם,העצמיתפיסתאתמשנה
ושבהמדבריםהםשבההדרךאת
שלהם.עללעמודנאבקיםהם
יפה".דברזהבעיניי,

שטיין,פרופ׳מצהירושובשוב
הדרךאםושגםאופטימי,שהוא
הצעדיםנעשוכברארוכה,עדיין
מעמדםשיפורלקראתהראשונים
במיוחדמוגבלות.עםאנשיםשל
התהליכיםאתמדגישהוא
למעברהמוביליםבכנסת,
אפוטרופסות,שלכוללתמגישה
וסינגורייצוגשללתפיסה
מוגבלות,עםאנשיםשלעצמיים
הזה,שבמובןלהדגיש"וחשוב
קטןמקומץחלקהיאישראל
זאת".שעשומדינותשלמאוד
גםמובילהישראללדבריו,
שבהןהדרכיםעלבחשיבה
בתוךלחיותצריכיםאנשים
מסגרותהעדפתועלהקהילה
מוסדותפניעלואישיותקטנות
ומנוכרים.גדולים

ישראלשטייןפרופ׳אצל
בנושאגם"עובר"לציוןזוכה
מאודלאוהואהפיזית,הנגישות
הבגץדוגמתמצעדיםמתרגש
המקומיהשלטוןמרכזשהגישו
לטעוןבניסיוןעיריות,ומספר
תהליכיאתעליהםלכפותשאין

חוק.על־פיהנדרשיםההנגשה
שינוי.רואיםזאת,"למרות
אוטובוסיםלראותמתחילים
נגישות,מעליותנגישים,
לשפתתרגוםבטלוויזיהיש
הסימנים".

הקצבאותנושאזאת,עם
בגדרלדעתועדייןנותרלנכים
שתהליך"עדיףמורכבת.סוגיה
קצריהיההקצבאותהגדלת
שנים.חמשייארךולאיותר,
לכךלדאוגחשובמקרה,ובכל
כשאנשיםתיפגעלאשהקצבה
למשל,בארהב,לעבוד.יוצאים
הפסקתמאוד.גרועהמצב
לצאתשבחרולמיהקצבאות
רב.חברתינזקגרמהלעבודה

הקצבאותביןהקישורגםכך
דולר,2,000שלעצמיהוןלבין
עםאנשיםמחייביםאםלמשל.
חלקלהיותאםלבחורמוגבלות
שכרלקבלאוהקצבאותממערך
אותםמכניסיםעבודה,תמורת
מאוד".קשהלדילמה

השתןתיאוריית
עובדתלאהחופשי

פרופ׳שלהרבהניסיון
היחידהשהדרךמראה,שטיין
אנשיםלהעסיקלשוקלגרום
באמצעותהיאמוגבלות,עם
עובד,לא"הגזרואכיפה.חקיקה
מעסיקיםלדבריו,המקל".רק
נקודותלקבליכוליםאמריקנים



שפיראאיזיביתקיבל2012בשנת
לאו“ם“.מייעץ”ארגוןשלמכובדמעמד
הישראלייםהארגוניםהםמעטים
זהמעמדהשאר,ביןזה.בכבודשזכו

אתלהעלותהחינוכילמוסדמאפשר
המוגבלויות,לנושאהציבוריתהמודעות

האמנה- CRPD יישוםאחרולעקוב
עםאנשיםשללזכויותיהםהבינלאומית

מוגבלות.
הבינלאומיתהעבודהאתלהעציםכדי

באחרונהנבחרהארגון,שלוהמקומית
בראשלעמודשטייןמייקלפרופ‘

שלהגלובליתהמייעצת”הוועדה
מנכ“ליתיודס,ג‘יןלדבריהארגון“.

בוועדה”מדוברשפירא,איזיבית
ההתנהלותאתלשפרשנועדהחדשה,
הגלובלית“.העשייהבמסגרתשלנו

וחשובבעולם,רבידעישלדבריה,
למגמותמודעיהיהשפיראאיזישבית

הגלובלי,מהשיחחלקויהיההחדשות
משמעותי.באופןלפעולברצונואם

בישראל,הרבהלעשייתובנוסף
בעולם.גםפועלשפיראאיזיבית
בבקשהמסין,אלינופנולמשל,”כך,

היאשפירא“,איזיבתישםשנקים
בסיןשפועלשטיין,פרופ‘מספרת.

אתעכשיומלווהרבות,שניםמזה
חלק”אנחנושם.הישראליתהפעילות
לשלבשנלחמתגלובלית,מתנועה
אומרתבחברה“,מוגבלותעםאנשים
ולהנחותללמדאותנו”מזמיניםיודס.
באירופה.בדרום–אפריקה,ביפן,

האוכלוסייהעםעובדיםאנחנובישראל
האוכלוסייהעםוגםהמקומית,

הפלסטינית“.
שלגדולהכיהמחסוםיודס,לדעת

מוגבלותעםאנשיםשלמלאשיתוף
שלהשליליותהדעותהואבחברה,
שטיין,פרופ‘כמואךכלפיהם.החברה

”אנירבה.אופטימיותמרגישההיאגם
אתויעשושעשושאנשיםמאמינה,
מוגבלותעםאנשיםהםהגדול,השינוי
אתלהזיזיכוליםעצמםהםרקבעצמם.
המאבקורקלהם,החשוביםהדברים
שתייצגמנהיגות,להניביכולשלהם
מאודדרךעודישאםגםבאמת.אותם

גםלטובה.השתנורביםדבריםארוכה,
¿בישראל“.

השליליותהדעותהואמוגבלותבעלילשיתוף”המחסום
לטובה“השתנורביםדבריםאךארוכהעודהדרך-עליהם



מעסיקיםהםאםבמס,זיכוי
”אבלמוגבלות.עםאנשים
שרובמראה,הסטטיסטיקה
בזיכוימשתמשיםלאהמעסיקים
לכסותעשוישהואאףהזה,
הנדרשתההיערכותאתבנדיבות
לאפשוטהםעובדים.לקליטת
מוגבלות.עםאנשיםמגייסים

שיטתהייתהלמשל,”לצרפת,
לאאבלבנושא,פליליתחקיקה
אכפו,כןבגרמניהאותה.אכפו
לשלםהעדיפוהחברותאבל
גבוהיםהיולאהםכיקנסות
ציניים,להיותרוציםאםמדי.
לשיטתדומהשזהלהגיד,אפשר
יהיהתמידזיהום.עלהקנסות
אתולשלםלזהםשיעדיףמי
שלמהפרקטיקהכחלקהקנס
להשקיעבמקוםעסקים,עשיית
זאת,לעומתהזיהום.בהפסקת
עםהחקיקה,נאכפהבברזיל
תזוזהשםורואיםכבדים,קנסות
ושיפור“.

לדעתו,לישראלובנוגע
המחייבהישראליהחוקולצערו,
אנשיםשלמסויםשיעורהעסקת
בחברותרקיועילמוגבלותעם
לגבייתפוסלא”הואהגדולות.
וסטארט–אפים.קטניםעסקים
יותראחריהתחתונה,בשורה
ועיסוקלימודשנותמ–52
העולםבמקל.מאמיןאניבתחום,
נקודותמהגזר.מתרשםאינו
עידודסובסידיות,במס,זיכוי
אלוכלתאגידיתאחריות
רציניתאכיפהרקעובדים.לא
עובדת“.

להביאיכולהאכיפההאם
תרבותיחברתי?לשינוי

גורמתהאכיפהכיכן.”לדעתי,
עסקיםעושיםשבהשהדרךלכך,
לגביהרגולציהגםמשתנה.
לקבלת–זכתהלאוגהותבטיחות
ובכלהעסקי.במגזראוהדתפנים
ברור,היוםהשתנו.דבריםזאת,
לקרינה,חשיפהכמושנושאים
דו–תחמוצתשלגבוהותלרמות
מתקבליםאינםועופרת,הפחמן
השתנו“.הנורמותהדעת.על

גורסשטייןלאכיפה,מעבר
לנצליכולותממשלותכי
כדישלהן,הרכשמערכתאת
אנשיםשלמצבםאתלשפר
הואלמשל,כך,מוגבלות.עם
אובמה,ממשלקבעכיצדמתאר
בתחום)בעיקרגדוליםשחוזים
לחברותרקיימסרוהביטחון(
אנשים%7שיעסיקוגדולות
מקל“,היה”זהמוגבלות.עם
ממשל”בינתיים,מדגיש.הוא
ביטולעלדיברלאעודטראמפ
היוםאיןגםאבלהזה,החוק
שפועלמיהעבודה,במשרד
שצריךכךהרגולציה,לאכיפת
קורהמההזמן,עםלבדוקיהיה
זה“.עם

אחראיותממשלותרקלא
שלהתעסוקהמצבלשיפור
”הבעיהמוגבלות.עםאנשים
משתמשיםלאשהמעסיקיםהיא,
זאתעושיםלאהםבתמריצים.
העסקה.לגביולאחדשנותלגבי
בארה“במשאבי–אנושמנהלי
שהםלציטוטשלאאומרים
אנשיםלהעסיקלאמעדיפים
שייתבעומחששמוגבלות,עם
למרותזאת,הדרך.בהמשך

%59כימראים,שהנתונים
אינןאפליהבסיסעלמהתביעות
מצליחות.

ישהנוכחיבמצבלכך,מעבר
תפקיד,לכלרביםמועמדים
תמרוץשוםלחברותשאיןכך
עםאנשיםולגייסלהתאמץ
בחברותהחשובהגורםמוגבלות.
הואההעסקהתפיסתלגבי
הםאםוהיו“ר.המנכ“להבעלים,
להם,חשובשהנושאמבהירים,
הנתוניםאחרייעקבוושהם
שמדוברלזכור,צריךיקרה.זה
במקריםעמוק.תרבותיבשינוי
רוציםלאעסקיםבעלירבים,
שלהם.בענייניםלהםשיתערבו
שלהם,העסקשזהחושביםהם
אותו“.לנהלאיךיודעיםוהם

מבוטלכמעטמיעוטואכן,
באמתלהתנהלבוחרחברותשל
לסביבה,מחויבותמתוך
”החברותלקיימות.לאנשים,
העסקיםאתכךעושותהאלה
ואכן,מרוצים;וכולםשלהן,
פרסיםושובשובמקבלותהן
שמדוברהיא,הבעיהומחמאות.
מראהוזהחברות,קומץבאותו
לאהחופשיהשוקשתיאוריית
התיאוריה,לפיכיעובדת.באמת
מהלבדוקאמוריםהיוכולם
שלההצלחהמאחוריעומד
מהם.וללמודהללו,המצליחנים
קורה“.לאזההצער,למרבה

שיכולהאחרון,הגורם
אנשיםשלמצבםעללהשפיע
עצמם.האנשיםהםמוגבלות,עם
גדולמאמיןהואשטייןפרופ‘
הכולועושהעצמי,בסינגור
האוכלוסיותאתלהעציםכדי
היותרהדרכים”אחתהללו.
בתחומיםלהצלחהאפקטיביות
שלמשותפתעבודההיאאלו
וגופיםהממשלהעסקי,הסקטור

sOGN. לא–ממשלתיים
לתווךכדישנמצאיםגופים
הממשלה,לביןהעסקיםבין
במקוםשיתוף–פעולה,ולאפשר
לעומתיות“.

מכיראתהשלך,בתחום
בישראל?גםכאלוגופים

כאלהגופיםמכיר”אני
כאלהגופיםשישייתכןבארה“ב.
מכירלאאניאבלבישראל,
אותם“.

אחדשטיין,פרופ‘לדעת
בישראלהקריטייםהתחומים
”המערכתהחינוך.נושאהוא
עודישאבלאמנם,השתפרה
עםילדיםלהתקדם.לאןהרבה
לתמיכהזוכיםאינםמוגבלות
איננהוהמערכתלה,זכאיםשהם
שהייתהכפיאותם,מכילה
מודרים“.עדייןהםצריכה.

עםהמועילהעבודתולמרות
האקדמיהשפירא,איזיבית
לאעדייןבישראלוהממשלה
שטייןבפרופ‘להיעזרבחרו
היהלאכה”עדמשמעותי.באופן
הממשלהעםפורמליפרויקטלי
לכך.שמחשהייתיאףעלבארץ,
וקשריםהתכתבויותישזאת,עם
יודעיםתפקידיםובעלימסוימים,
השבוע,לעזור.רוצהשאני
שירותבנציבותאבקרלמשל,
תהליכיםבפניהםואציגהמדינה,
לקדםבתקווהבעולם,שקורים
בישראל“.גםהמצבאת


