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  תמצית מחקר
  

  רקע
בהיותם של אנשים עם מוגבלויות חלק בלתי  האידאולוגיה הרווחת בעולם בשנים האחרונות דוגלת

מגמה זו דורשת להעמיד לרשותם .  זכאים לחיים רגילים ונורמליים-ן החברה הכללית ולפיכך נפרד מ

 טיפול -משרדי הממשלה השונים מספקים חלק ניכר של אותם השירותים . מערך שירותים תומכים

כמעט , למרות המגמה לשלב אנשים עם מוגבלות בחיים רגילים בקהילה. דיור ועוד, תעסוקה, פיזי

יום -צורכי היום, ה עד כה מאמץ מחקרי לעמוד על תפיסת החיים העצמאיים של האדם הנכהשלא נעש

  .ברה שלו והשירותים והעזרה הנחוצים לוחיי הפנאי והֶח, )בבית ומחוצה לו(שלו 

  

  מטרות ושיטות מחקר
  : מטרת המחקר הייתה כפולה

ואשר אי סיפוקם , לזהות את הצרכים  שאינם מסופקים על ידי מערכת השירותים הממשלתית 

 מקשה על הנכים לנהל חיים עצמאיים בקהילה
למפות יוזמות ותוכניות קיימות המספקות צרכים ושירותים לנכים החיים בקהילה ולבחון את  

 תרומתן לחיים עצמאיים 
 

כגון שירותי שיקום (הדוח אינו עוסק בשירותים הניתנים על ידי מערכת השירותים הממוסדת 

או שניתנים על ידי יוזמות , שירותים שאינם קיימים בכלל או כמעט אינם קיימיםאלא ב, )ותעסוקה

  .מקומיות

  

- אשר אינם מתגוררים במסגרת חוץ) 64-21גילים (אוכלוסיית המחקר הייתה נכים פיזיים בוגרים 

  .בעתיד ייערכו מחקרים משלימים על בעלי נכויות אחרות. ביתית מוסדית או בדיור מוגן

  

  :  על מגוון שיטות איכותניותהמחקר התבסס

 שתי קבוצות מיקוד הטרוגניות  
נכים צעירים ונכים , תכֹונשים ָנ(קבוצות ספציפיות של נכים -שלוש קבוצות מיקוד עם תת 

 )מהפריפריה
 ראיונות עם בעלי תפקידים שונים הממונים על פיתוח תוכניות ושירותים לנכים 
 בירושלים תצפיות על פעילויות המרכז לחיים עצמאיים  
סקירת אתרי אינטרנט בישראל ובעולם המספקים מידע רלוונטי לחיים עצמאיים של נכים  

  .בקהילה

  

  :ממצאי הדוח מתייחסים לשלוש סוגיות ואלו הן

 של האדם הנכה החי בקהילה " החיים העצמאיים"תפיסת  
 יום שלו ושל בני משפחתו -צורכי היום 
  הצעות למענים מקדמי עצמאות 
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  ממצאים
  " חיים עצמאיים"סת הנכים לגבי תפי
יומי -היום עצמאות בתפקוד - "חיים עצמאיים"הקשורים למשלימים ים ציינו שני תחומים נכה

הנקודות . של בני משפחתםהן שלהם ו הן –יום -ועצמאות בקבלת החלטות הנוגעות לחיי היום

 :העיקריות שעלו מדבריהם היו אלו
אמרו כי זכותו של הנכה לבצע בעצמו את מטלות נכים ם המרואייניה. יומי- היוםעצמאות בתפקוד

הוא . תפקוד עצמאי אינו מובן מאליו, לדבריהם.  בהתאם למידת יכולתובבית ומחוצה לו יום-היום

למרות החסמים האישיים והחברתיים , מר אותהלשאוף אליה ולַש, נתפס כהוויה שיש לטפח אותה

 .רעת על דימויו העצמי של הנכה ועל מעמדו החברתי שכן יש לה השפעה מכ;המגבילים את מימושה
המרואיינים הנכים ציינו את הצורך בעצמאותם לקבוע את סוג העזרה . עצמאות בקבלת ההחלטות

 למתן הם הפנו את דרישתם .את אופייה ואת המינון שלה, את הגורם המספק אותה, הנחוצה להם

שירותי , )או המתנדב( והמטפל אישי  בני המשפחה- לשלושה גורמים עצמאות בקבלת החלטות

  .הרווחה והחברה הכללית

  

   ושל בני משפחתויום של האדם הנכה החי בקהילה-םרכי היווצ
 צרכים בתוך הבית

מרמתה וממאפייני מעגל , טווח הצרכים של הנכה החי בביתו גדול ביותר ומושפע מסוג המוגבלות שלו

 .ים במידה כלשהי בתפקוד אישי ובניהול משק הביתכל המרואיינים ציינו כי הם מתקש .התמיכה שלו
 : ואלו הם שלושה תחומים עיקרייםהם ציינו בעיקר

בעניין זה הועלה הצורך החיוני בשירותי סיוע (ופנימית ) הגישה אל הבית( חיצונית –הנגשה פיזית  

 ) מקצועיים ובמימון ההתאמות הפיזיות בבית
התקנת מוט מעל המיטה שעוזר להתהפך בלילה : כגון, ביתיים-הדרכה לשימוש בעזרים טכניים תוך 

 ובמת הגבהה המקלה על השימוש באמבט, ולהתלבש בבוקר
 שירותי אחזקה ותיקונים לבית ושירותי אבטחה, שירותי רפואה: כגון, זמינות שירותי חירום 

  

 צורכי המשפחה של הנכה
  : שפחה ואלו הםבמחקר צוינו צרכים שונים הנוגעים לתפקודו של הנכה במסגרת המ

, בליווי ובסיוע בתקופת ההיריון ולאחר הלידה, למשל, מדובר. צרכים הקשורים לתפקוד כהורים 

 . בצריכת שירותי פנאי על ידי המשפחה ובשמירה על קשר עם מערכת החינוך
שירותי תמיכה נפשית , בכלל זאת; צרכים של בני המשפחה הקשורים לנכות של האב או של האם 

  .סובלים מעומס רגשי ופיזי רבאלה לעתים ילדים ש  מאחר הורים נכיםלילדיהם של

  

  צרכים מחוץ לבית

 הן חיצונית והן - הנכים ציינו כי העדר נגישות פיזית של מבני ציבור .מבני ציבור לשנגישות פיזית  

קושי נוסף .  מהווה חסם עיקרי ליכולתם לפעול ולתפקד באופן עצמאי במרחב הציבורי-פנימית 

 .בע מקיומם של פערי מידע לגבי המקומות שכן נגישיםנו
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תחבורה ציבורית זמינה ותדירה היא המפתח ליכולתו של הנכה  של הנגישות .תחבורה ונסיעות 

קושי זה חריף במיוחד בקרב . עירונית כאחד-מדובר בתנועה עירונית ובין ;לתפקד כאדם עצמאי

  . נכים המתגוררים בפריפריה או ביישובים קטנים

המרואיינים הנכים ציינו כבעיה את העדרם של בתי שימוש ציבוריים  .בתי שימוש ציבוריים 

מדובר בקושי . במרכזי קניות וברחובות עצמם,  במבנים ציבוריים-המותאמים לשימוש נכים 

 לנשים ולאלו שעקב מוגבלותם נאלצים להשתמש -אולם במיוחד , אמיתי לכלל ציבור הנכים

  .פותבשירותים לעתים תכו
  

  צורכי פנאי וצרכים חברתיים

נכים רבים ציינו כי הם אינם מסוגלים לצרוך שירותי בידור ופנאי רגילים משום שאלה אינם נגישים 

בשל . ולכן הם חשים כי אינם די עצמאיים, )וגנים לאומיים, בתי קולנוע, מסעדות, למשל(להם פיזית 

" קהילה תומכת" אם פרויקטים לנכים כמו בין, רבים מהם מחפשים מסגרות ייחודיות להם, כך

 היו מרואיינים שציינו את הצורך .ובין אם התארגנות ספונטנית של קבוצות נכים" קהילה נגישה"ו

פיתוח מסגרות שתאפשרנה מפגשים חברתיים בין נכים כדי לאפשר חיי חברה לאלו שעקב מוגבלותם ב

רקע בדידותם הרבה של חלק מן הנכים צורך זה בולט על . מתקשים להיפגש עם חברים קרובים

  .ביתיות-בעיקר לעומת הנכים המתגוררים במסגרות חוץ, המתגוררים לבדם בביתם
  

  צורכי מידע 

כדי שהנכה יוכל . נגישותו של מידע רלוונטי חיונית ליכולתו של הנכה לחיות חיים עצמאיים בקהילה

לאילו שירותים מסייעים הוא , ציאליותעליו לדעת מהן זכויותיו הסו, לממש את עצמאותו במלואה

 .י תמיכה וסיוע הוא יכול להיעזרזכאי ובאילו אמצֵע
בין אם לגבי , נכים רבים חשו שלא קיבלו די מידע על מכלול זכויותיהם. מידע על זכויות סוציאליות 

 .סיוע בדיור ובמטפל אישי ובין אם לגבי זכאות להנחות למיניהן
נכים רבים ציינו כי אין להם מידע על מקומות . טים נגישים לנכיםפרויקעל מידע על שירותים ו 

הצורך במידע על פרויקטים ועל תוכניות שעשויים להקל על . ועל שירותים נגישים מבחינה פיזית

 . החיים בקהילה התעורר בעיקר בקרב מי שאינם חברים ברשת חברתית פעילה ומאורגנת נכים
המרואיינים ציינו כי הם זקוקים חלק מ. גלגלים ורכב לנכים כיסאות - מידע על אמצעים טכניים 

פתרונות טכניים ואבזרי עזר שעשויים לסייע להם , כגון, למידע הקשור לאמצעים טכניים מסייעים

 . היכן ניתן להשיג אותם ומה עלותם, יומי-בתפקוד היום
  

 צרכים נוספים של נכים
ששיעור השימוש בעובדה  בהתחשב ,יונית לנכיםח של המרפאות ןנגישות .צריכת שירותים רפואיים 

המרואיינים .  יחסית לציבור הכללי,בשירותים רפואיים בקרב מקבלי קצבת נכות כללית גבוה

העדר מותאמים לנכים ונגישים ומחסור במתקנים רפואיים : הנכים ציינו שני קשיים עיקריים

 .אופן הטיפול באנשים עם מוגבלותע לבנוג רופאים ואנשי צוות אחרים  בקרבמקצועית וידע מודעּו
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 מן המחקר עולה שמספר בעלי המקצוע שמוסמכים לתקן כיסאות גלגלים .תיקון כיסא הגלגלים 

בשל חוסר מידע לגבי בעלי מקצוע , בנוסף לכך. רגילים וכיסאות גלגלים ממונעים מצומצם למדי

 . שירותיהם מתקשה להשתמש ב- בעיקר ביישובי הפריפריה -ציבור הנכים , אלה
  

  צרכים של נכים חדשים

 אלו שאינם נכים מלידה או -המרואיינים ציינו את צורכיה הייחודיים של אוכלוסיית הנכים החדשים 

הם . בעקבות מחלה או הידרדרות במצב בריאותם, אלא נעשו נכים במהלך חייהם הבוגרים, מילדות

. דד בעצמם עם תנאי החיים החדשיםונאלצים להתמו, אינם זכאים לשיקום מטעם רשויות הרווחה

הוא אינו מקבל הדרכה לגבי ; הנכה אינו מקבל מידע מגורם מוסמך על זכויותיו, בהעדר תהליך שיקום

נכים חדשים . לפחות במשך תקופת הסתגלותו למצב החדש, השינויים שהוא נדרש לעשות באורח חייו

אחרים ציינו שלא ; עם כיסא גלגלים חיים -ציינו למשל את הקושי שבהתאמת ביתם למצבם החדש 

צורך נוסף שהועלה היה בתחום הסיוע הפסיכולוגי לנכה עצמו . ידעו איזה כיסא גלגלים עליהם לרכוש

  .ולבני משפחתו

  

   ולהיעזרות במתנדבים למטפל האישיות הנוגעסוגיות

מטפלים פיקוח על הל, ייעוץ בבחירת עובדים מיומניםלו צרכים הנוגעים לסיוע וצוינבמחקר 

, בכלל זאת(צרכים הנוגעים להעסקת עובדים זרים למציאת מטפל מחליף בעת הצורך ול, הסיעודיים

מן  ). משטרת ההגירהעםקשיים הנוגעים לאישור עסקתו של העובד הזר והתמודדות העובד ומעסיקו 

- ום רבות לתפקודו היתורמת, לעתים במקביל להעסקת מטפל אישי, המחקר עולה שהעסקת מתנדבים

  .  למשל הצורך החברתי–יומי של הנכה ועונה על צרכים שהמטפל לא מסוגל או מתקשה לספק 

  

  צרכים של נכים בוגרים צעירים

ציינו את , בעיקר בראשית שנות העשרים לחייהם, נכים צעירים .תרומה לחברה ומעורבות חברתית 

 כי הם תורמים את חלקם  לחושנםבקשה זו ביטאה את רצו. צבא או בשירות לאומיברצונם לשרת 

 . כמו צעירים שאינם נכים,למדינה ולחברה
ות רבה יותר של מוקדי בילוי ופנאי הצעירים הדגישו את רצונם בנגישנכים  ה.תרבות ופנאי 

 .המשרתים את האוכלוסייה הצעירה הכללית
 הקושי.  הרצון בהרחבת המעגל החברתי צוין גם בקשר למציאת בן זוג.היכרויות ושידוכים 

 .בעיקר על רקע המעגל החברתי המוגבל יחסית של הנכה, במציאת בן זוג נעשה משמעותי יותר
,  מרואיינים ציינו כי דיור עצמאי לנכים צעירים חיוני ליכולתם לנהל חיים עצמאיים.דיור עצמאי 

 . שלעתים מהווה גורם מעכב עצמאות, תוך השתחררות מהמסגרת המשפחתית
  

   של נכים החיים בקהילהאותהצעות למענים מקדמי עצמ
יש להקים מערך שירותים , מהמחקר עולה כי כדי לעודד בעלי מוגבלויות פיזיות לנהל חיים עצמאיים

. חברתי-במעגל אנשי המקצוע ובמעגל הכלל, במעגל המשפחתי, תומכים במעגל התפקוד האישי

  :המרואיינים ציינו צרכים אלו
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  מעגל תפקוד אישי

התאמת הכניסה לבניין המגורים והמרחב הפנימי של הדירה לתנועה בכיסא  - סיוע בהנגשת הבית

המרואיינים הדגישו את החשיבות . גלגלים היא סוגיה מרכזית בהקשר של חיים עצמאיים עבור הנכה

 . ּפֶלגים המממנת ייעוץ והתאמה בתחום זה ואשר הוקפאה לאחרונה-בהחזרת פעילותה של קרן הָּפָרה
צוין הצורך הן להגדיל . י עזר טכניים לנכים והדרכה בשימוש באמצעים אלההפצת מידע על אמצֵע

את פעילותם של העמותות והגופים המספקים שירותי ייעוץ והדרכה לשימוש באבזרי עזר טכניים והן 

 . להגביר את הפצתו של המידע לגבי פעילותם בקרב ציבור הנכים
מרואיינים שציינו את הצורך להרחיב את המסגרות היו .  לניהול משק בית באופן עצמאיניכהסדנה וח

ובין ) אגף השיקום(בין אם על ידי גורמים ממשלתיים , של הדרכה וחניכה לתפקוד עצמאי של הנכה

המספק ליווי והדרכה לנכים , כגון המרכז לחיים עצמאיים בירושלים(אם על ידי גורמים וולונטריים 

 ).חדשים באמצעות חונכים
יש ליצור מערך תמיכה וסיוע לנכים החיים בביתם . פורמלי בניהול משק הבית-לתיסיוע פורמלי וב

, כביסה, בישול, קניות, למשל(יומי או בתדירות נמוכה יותר בניהול משק הבית -והזקוקים לסיוע יום

 ). רכישת תרופות וניהול פיננסי
פקים שירותים אלה לאחרונה החלו מופעלים מספר גורמים המס.  שעות ביממה24שירותי חירום 

) ן"ב ואיל"על ידי מט(המופעל כיום בשתי שכונות בירושלים , למשל, "שכונה תומכת"פרויקט . לנכים

דוגמת , עמותות אחרות. בית-מספק שירותי חירום למנויים המחוברים ללחצן מצוקה ולשירות של אב

מקצוע הנותנים שירותי מפיצות מידע לגבי בעלי " נגישות ישראל"המרכז לחיים עצמאיים ועמותת 

 .אולם אינן מספקות את השירות בעצמן, חירום
 השימוש ברשת האינטרנט עוזר מאוד לאנשים .יום-שימוש במחשבים וברשת האינטרנט בחיי היום

מחשב ולהתחבר ) או לשכור(השימוש באינטרנט מחייב לרכוש . עם מוגבלות לנהל חיים עצמאיים

  "). יד שרה"ארגון למשל כפי שמספק (לרשת האינטרנט 

  

  המעגל המשפחתי

צרכיו של הנכה כבן וכבעל משפחה : השירותים הנדרשים במעגל המשפחה כוללים צרכים משני סוגים

  .הקשורים לנכותו) ילדים, בן זוג, הורים(וצורכיהם של בני משפחתו 

  

 מקצועי וממוסד בכל ת ציינו את הצורך לקבל ייעוץכֹוָנ. בהיריון ולאחר לידה - תכֹוייעוץ והדרכה לָנ

חלק מהתחנות לבריאות . יומי-הקשור להשלכותיו הרפואיות של ההיריון על נכותן ועל תפקודן היום

, החולים מספקות הדרכה ביתית להורים עם בעיות רפואיות-האם והילד של לשכות הבריאות וקופות

ניתן . אות באופן רשמיאולם לא מדובר בפתרון המעוגן בתקנון ובתדריכים שעל פיהם פועלות המרפ

. הצוות יהיה כתובת לאימהות צעירות עם צרכים מיוחדים. ן של צוות אחיות בכל מחוזקנּולשקול ִת

חשוב לרתום לשם כך הן את המרפאות לאם ולילד של לשכת הבריאות והן , כדי שפתרון כזה אכן יועיל

  .החולים-את המרפאות של קופות

 
ראוי לבחון אפשרות של שילוב העזרה הנדרשת .  ולאחר הלידהסיוע של מתנדבים בתקופת ההיריון

  .במסגרת הפעלתו של מערך המתנדבים כפי שצוין לעיל
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 יש לשקול ליווי וייעוץ לקבוצה זו על ידי נכים .ייעוץ פסיכולוגי ותמיכה בהורים שהם נכים חדשים

-כדוגמת פרויקט ייעוץלמשל , םתומכים אשר התמודדו עם הקשיים בעצמם ויכולים לתרום מניסיונ

  .ובמקביל להפעיל מערך ייעוץ פסיכולוגי מקצועי בתחום זה, עמיתים של המרכז לחיים עצמאיים

 
הכוונה . יום- נראה כי הצורך הדחוף יותר הוא דווקא זה המתקשר לפעילויות היום.פעילויות פנאי

ילדים -ילות הוריםלהגדלת מספר גני השעשועים הנגישים לכיסאות גלגלים ומסגרות פנאי ופע

פתרון אפשרי להרחבת מסגרות הפנאי עשוי להיות בהנגשתן של מסגרות . ת גם להורים נכיםשנגישֹו

שרה למשל מפעיל מסגרות כאלה לילדים -ארגון יד. פנאי לילדים עם נכויות גם לילדים להורים נכים

 מילוי הצורך של הורים מוגבלים בחלק מסניפיו וניתן להרחיב את הפעילות של מסגרות אלה גם לשם

 .נכים וילדיהם
 

ניתן . במהלך המחקר צוין הצורך בחינוכו של הנכה לעצמאות עוד מגיל צעיר ."אח בוגר"פרויקט 

שבמסגרתו נכה מבוגר שחי חיים עצמאיים ילווה את הילד , "אח בוגר"לשקול את הקמתו של פרויקט 

ניתן . רום הן לנכה הצעיר והן לנכה המבוגרפרויקט מסוג זה עשוי לת. הנכה ויחנוך אותו לעצמאות

לשקול את הקמתו של הפרויקט במסגרת אחת מן העמותות המספקות שירותי ייעוץ עמיתים 

 . והתנדבות או במסגרת עמותה חדשה שתתמחה בתחום זה
  

  צורכי בני המשפחה של הנכה

יינו כי התנהגותם של  מרואיינים רבים צ.הדרכה להורים לילדים נכים כיצד לעודד עצמאות אישית

מממצא זה עולה כי . הוריהם השפיעה מאוד על דימוים העצמי ועל מוכנותם לחיים עצמאיים בקהילה

  . ייעוץ שיעודד ויכוון את הילד לעצמאות; יש לשקול ייעוץ מקצועי להוריהם של ילדים עם נכויות

 
 ייעוץ פסיכולוגי לילדים כאלה  יש לשקול את הקמתו של מערך.ייעוץ פסיכולוגי לילדים להורים נכים

למשל דרך משרד החינוך או דרך (או לחלופין לפתח תוכנית ייעוץ במסגרת השירותים הקיימים 

 ).שירותי הרווחה
  

  מעגל אנשי המקצוע

  מערכת הרווחה

  : הבאותנקודות המרואיינים ציינו את ה

לנכים ולשירותים יש להקפיד על שקיפות מלאה בכל הנוגע לזכויות הסוציאליות המגיעות  

 . התומכים הקיימים שהמערכת מספקת
יכולתה המצומצמת של מערכת הרווחה לפתח שירותים תומכים חדשים ולהרחיב את השירותים  

השחיקה בתקציבי הרווחה מביאה לכך שחלק מן השירותים . על רקע מצוקה תקציבית, הקיימים

 . סוגלים לקלוט משתתפים חדשיםאינם מ, מועדונים חברתיים ומרכזי יום, למשל, הקיימים
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 מערכת הבריאות
מן המחקר עולה כי קיים צורך בהדרכת רופאים ואנשי צוות רפואי אחר לגבי צורכיהם הייחודיים של 

  :על רקע הדיווחים הללו יש לשקול צעדים אלה. אנשים עם מוגבלות

בין , זאת.  מוגבלותבכל הנוגע לטיפול באנשים עם רפואיהצוות האחיות ואנשי , הדרכת רופאים 

ובין אם במסגרת של סדנאות שיינתנו , )'במהלך הסטאז, למשל(אם כחלק מהכשרתם הכללית 

 . לאנשי הצוות הרפואי במקום עבודתם
מן המחקר עולה הצורך . להדרכת אימהות נכותבתחנות לבריאות המשפחה הכשרת אחיות  

 .פי שפורט לעילכ, בהכשרת האחיות להדרכה ולייעוץ לאימהות צעירות נכות
 

  מערכת החינוך

 :ה הצורך בצעדים אלהמדבריהם של המרואיינים בנושא על
 .הדרכת מנהלי בתי ספר ויועצים חינוכיים לגבי צרכים של ילדים נכים וילדים להורים נכים 
 .הדרכת מורים שבכיתתם ילדים שהוריהם נכים כדי לסייע לילדים להתמודד עם הנושא 
ימי (בים של משרד החינוך לגבי התנהלות מערכת החינוך מול הורים נכים גיבוש קריטריונים מחיי 

 ).פעילויות בית ספריות אחרות, טיולים, הורים
  

 חברתי-המעגל הכלל
הכוונה לקמפיין אשר יעורר מודעות לצורכי .  הסברה ציבורי לגבי צורכי הנכים וזכויותיהםמסע

 . הנכים בקרב הציבור הרחב ובקרב קובעי מדיניות
" נגיש לכל"ו" ישראל-נגישות", "בזכות"כמו , מספר עמותות. נטי לחיים עצמאייםבהפצת מידע רל

ואף הנציבות לשוויון זכויות לאנשים , מרכזות מידע רלבנטי בתחומים אלה באתרי האינטרנט שלהן

הבעיה העיקרית היא שהמידע נמצא כמעט אך ורק ברשת . עם מוגבלות מפיצה מידע כזה באתר שלה

יש חשיבות רבה , כפי שצוין לעיל, לצד הנגשת האינטרנט. ינטרנט והיא אינה נגישה לנכים רביםהא

 . אשר תופץ מעת לעת לכלל ציבור הנכים) בדומה לדפי זהב(חוברת , כגון, לערוצי מידע אלטרנטיביים
. ריתהדרכת נהגי אוטובוסים ומוניות לגבי הסעת נכים בתחבורה הציבוו הנגשת התחבורה הציבורית

. יש להגדיל את מספר הקווים שבהם מופעלים האוטובוסים הנגישים ולהגביר את תדירות נסיעתם. 1

על משרד התחבורה גם לשקול את הפעלתו של מערך פיקוח כדי שהוא יאכוף את נגישות התחבורה 

 על פיקוח מעין זה להבטיח את זמינותם של. עירוניים-הציבורית לנכים בקווים עירוניים ובין

ואת מחירי , את ההקפדה של הנהגים להעלות נוסעים נכים, אוטובוסים ושל מוניות לנוסעים נכים

יש להגביר את מודעותם של נהגי התחבורה הציבורית לגבי תלותו של . 2 .הנסיעה הנגבים מנכים

האדם הנכה בשירותי התחבורה הציבורית ולהדריך אותם לגבי הסיוע שהם יכולים להושיט לנוסע 

 . ההנכ
מספר עמותות מספקות . )יומיות-םיו-פעילויות לא(הרחבת פעילויות הפנאי הנגישות לנכים 

עם זאת יש לבחון הפעלת תוכניות ". אתגרים"הבולטת בהן היא עמותת ; פעילויות פנאי אתגריות

 . נוספות אשר יאפשרו צריכה של פעילויות פנאי אחרות
עמותת  .ל ובשירות הלאומי"עירים בשירות צבאי צה הפרויקט לשילוב נכים צתו ומיסודו שלהרחב

ל בשיתוף "שהינו פרויקט גיוס של בני נוער נכים לצה" אתגרים במדים"אתגרים מפעילה את הפרויקט 

 . ל"האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך וצה
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 כי מן המחקר עולה. ן בתי שימוש ציבוריים נגישים לנכים ברשויות המקומיות ובמבני ציבורקנּוִת

יש להקפיד על כך . לשם פעולה עצמאית בזירה הציבורית, ובעיקר לנכות, מדובר בצורך חיוני לנכים

וכן לשקול הצבת בתי שימוש נגישים , שבתי השימוש הקיימים במבני הציבור יהיו נגישים לנכים

 .כגון פארקים וגנים לאומיים, באזורים ציבוריים פתוחים
  

  המלצות מערכתיות 
רי להקמת מערך שירותים תומכים לחיים עצמאיים של נכים פיזיים החיים בקהילה הוא המניע העיק

מן . בראש ובראשונה לסייע לאדם הנכה לצרוך את מכלול השירותים הנגישים לאוכלוסייה הכללית

  :המחקר עלה כי מערך זה צריך להתבסס על

 מגוון שירותים שיענו על צורכי הנכים ויגדילו את יכולת בחירתם 
 שיתופם של הנכים בקבלת ההחלטות לגבי השירותים הנדרשים ולגבי הפעלתם המעשית   
 כדי למנוע בזבוז משאבים ופגיעה באיכות השירות, שיתוף פעולה ותיאום בין ספקי שירותים 
זאת מאחר שהוא אמור לספק לנכה תמיכה ; ריכוז מערך השירותים והפעלתו ברמה המוניציפלית 

 .בעניין זה ראוי להתייחס לסוגיית ההסעות. )שכונה עיר מגורים, בית(וסיוע בסביבתו הקרובה 
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  דברי תודה
  

ם על נכים פיזיים הוא הראשון בסדרת מחקרים שנועדה להעמיק בהבנת משמעות החיים "מחקר מעצ

כל המחקרים יתבססו הן על הספרות המקצועית והן . העצמאיים של אנשים עם מוגבלות בקהילה

  .ת בפועל בישראלתוכניות המתבצעו

  

ראש אגף השיקום במשרד הרווחה אשר הסכים לעמוד בראש המהלך , ר שלמה אלישר"אנו מודים לד

  .וינט ישראל שיזמה את המחקר ומימנה אותו'וליחידה לנכויות ושיקום בג

  

  : תודתנו לחברים שסייעו בחשיבה ובמידע

  אגף השיקום, בקהילהמפקחת ארצית על שירותים , נילי דניאל'  גב-    משרד הרווחה
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  ל העמותה"מנכ, קלרה פלדמן'  גב-    "שקל"עמותת 

  מנהלת יחידת נכויות ושיקום, תמרה ברנע '  גב-    וינט ישראל'ג
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   -מכון ברוקדייל -נטוי'ג-מאיירס
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  .תובנות ותחושות בעלי ערך רב, לארגונים ולמרואיינים שחלקו אתנו ידעגם תודה 
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  מבוא. א
  

גישה זו . ה של שילוב אנשים עם מוגבלות בחיים רגילים בקהילהבשנים האחרונות קיימת מגמ

בזכותם לגור בסביבה , מתבססת על האידאולוגיה הדוגלת בנורמליזציה של חיי אנשים עם מוגבלות

וכן בהיותה של אוכלוסיית בעלי המוגבלות חלק בלתי נפרד מן החברה , בלתי מגבילה עד כמה שניתן

מתפתחת היא לאפשר לאדם עם המוגבלות לבחור את סגנון חייו וסוגי מגמה נוספת ההולכת ו. הכללית

מגמה זו דורשת להעמיד לרשות האנשים עם מוגבלות . השירות או הסיוע שמתאימים לו לפי תפיסתו

כגון טיפול , משרד הממשלה השונים מספקים חלק ניכר מאותם שירותים. מערך שירותים תומכים

  .תעסוקה ודיור, פיזי

  

כמעט לא נעשה עד כה , ה הגוברת בחשיבות של קידום החיים העצמאיים של האדם הנכהלצד ההכר

בבית ומחוץ (יום שלו -צורכי היום, מאמץ מחקרי לעמוד על תפיסת החיים העצמאיים של האדם הנכה

השירותים והעזרה שלהם הוא נזקק והקשיים בפיתוח , חיי הפנאי והחברה של האדם הנכה, )לבית

  .ם לחיים עצמאיים בקהילהשירותים תומכי

  

  רקע תיאורטי. 1
מקורה של ההכרה הגוברת בזכותם של הנכים לחיות חיים עצמאיים בקהילה הכללית היא בפעילותה 

תנועה אשר צמחה מתוך ההקשר של המאבק לזכויות אזרח ; ב"של התנועה לחיים עצמאיים בארה

 זו העתיקה את עקרונות השוויון תנועה). Nosek, 1988(לקבוצות מוחלשות בחברה האמריקנית 

הכרה בצורכיהם , האזרחי והחברתי לנושא הנכות והעלתה את הדרישה לזכויות אזרח מלאות לנכים

ואת , הורדת החסמים העמדתיים והסביבתיים המונעים מנכים לממש את עצמאותם, הייחודיים

 Lysack and(ועל גופם ההכרה של הממסד והחברה בחירות המלאה שצריכה להיות לנכים על חייהם 
Kaufert, 1994 .(ב יצרו למעשה "מכלול הרעיונות והתפיסות שקידמה התנועה לחיים עצמאיים בארה

תפיסה זו באה להדגיש את הממד ). DeJong, 1983(תפיסה פרדיגמטית חדשה בתחום השיקום 

מוקד הטיפול החברתי והסביבתי המשפיע על תפקודו של הנכה כאדם עצמאי ובכך היא העתיקה את 

בנושא מההתמקדות הכמעט בלעדית בשיקום הרפואי של הנכה להשתלבות שלו בסביבה החברתית 

  ).שם(הכללית 

  

של אנשים עם ) Independent Living" (חיים עצמאיים"הביטוי המעשי של התפיסה של , עד כה

 אשר בא לפתור החקיקתיהמישור הראשון הוא המישור : מוגבלויות הוא בשלושה מישורים עיקריים

של הזירה הציבורית לציבור הנכים ולהבטיח את שוויון ) accessibility(הבעיה של נגישות פיזית  את

חקיקה מסוג זה ניתן למצוא במרבית מדינות המערב וגם בחוק . ההזדמנויות של אנשים עם מוגבלות

 Thornton and, 13:2004 ,רמות (1998הישראלי לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות שהתקבל בשנת 
Lunt, 1997; Varela, 1983 .( שירותים תומכים לחיים עצמאייםהמישור השני מתייחס לתחום פיתוח 

ביטוי נרחב לכך ניתן למצוא במרכזי התמיכה והסיוע שהקימה התנועה לחיים עצמאיים . של נכים

)Independent Living Centers (ב "ברחבי ארה)Roberts, 1989 .(ים אלה מספקים מכלול של מרכז
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החל מן התפקוד שלהם בבית וכלה בהשתלבותם בזירה , שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלויות

מרבית המרכזים מופעלים על ידי עמותות של נכים למען נכים ואינם מהווים חלק . הציבורית ובעבודה

המישור השלישי הוא המישור . אינטגרלי ממערך השירותים שמספקת המדינה לאוכלוסיית הנכים

אנו מוצאים כי מרבית העבודה המחקרית שנעשתה עד כה בנושא חיים עצמאיים של אנשים . המחקרי

עם מוגבלויות נעשתה בהקשר של ההשלכות שיש לנושא על תהליך השיקום של הנכה ולא בתחום של 

ם תהליך השיקום מיפוי הצרכים של הנכים או פיתוח שירותים תומכים להם הוא יידרש גם לאחר סיו

  ). Counts, 1978; Roubenfeld, 1988למשל (

  

  מטרות המחקר. 2
לזהות את הצרכים של אנשים עם מוגבלות אשר אי סיפוקם , ראשית: מטרת המחקר הייתה כפולה

למפות יוזמות ותוכניות שונות קיימות , שנית. מקשה על חיים עצמאיים בקהילה בתחומים שונים

ים לנכים החיים בקהילה ולבחון את תרומתן לחיים עצמאיים של בעלי המספקות צרכים ושירות

כגון שירותי (הדוח אינו עוסק בשירותים הניתנים על ידי מערכת השירותים הממוסדת . המוגבלות

אלא בשירותים שאינם קיימים כלל או כמעט אינם קיימים או שירותים הניתנים על ) שיקום ותעסוקה

  .ידי יוזמות מקומיות

  

בעתיד צפויים להתבצע מחקרים משלימים על בעלי נכויות . חקר הנוכחי מתמקד בנכים פיזיתהמ

  .אחרות

  

  מבנה הדוח. 3
החלק . חלקו הראשון של הדוח עוסק בתפיסת החיים העצמאית של הנכים אשר השתתפו במחקר

 נכים יום השונים והצרכים של אוכלוסיות-םרכי הנכים בתחומי חיי היווהשני מתמקד בבירור צ

 מעבר לשירותים כיום ציג את השירותים התומכים הקיימיםמחלקו האחרון של הדוח . תספציפיו

עדיין יש לפתח על מנת שרכי הנכים ואת השירותים ו שמספקים מענה לצ שירותים-המוסדיים 

   .להבטיח חיים עצמאיים של נכים בקהילה

  

  השיטה. 4
  . במגוון שיטותהמידע לצורך עבודה זו נאסף ממקורות שונים ו

 במהלך המחקר בוצעו חמש קבוצות מיקוד עם נכים פיזיים בוגרים שחיים :קבוצות מיקוד .1

שלוש קבוצות . שתי קבוצות מיקוד היו הטרוגניות והורכבו מנשים וגברים בגילים שונים: בקהילה

 קבוצה של נכים, קבוצה של נשים(המיקוד האחרות הורכבו מתת קבוצות ספציפיות של נכים 

כהכנה למפגשים עם קבוצות המיקוד בוצעו ). צעירים וקבוצה של נכים המתגוררים בפריפריה

מטרת הראיונות הייתה למפות את . חמישה ראיונות עומק עם גברים ונשים עם נכות בגילים שונים

  . עולמות התוכן של נושא העצמאות ולשמש נקודת מוצא לקו המנחה לדיון עם קבוצות המיקוד

 במסגרת המחקר נערכו ראיונות עם בעלי תפקידים שונים הממונים :ם בעלי תפקידיםראיונות ע .2

מנהלי אגפי , רואיינו פעילים בעמותות של נכים, בין היתר. על פיתוח תוכניות ושירותים לנכים
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המסגרות . ומפעילי פרויקטים בתחום הרווחה במקומות שונים בארץ, שיקום ברשויות מקומיות

  . לצורך מחקר זה מפורטות בנספחשנציגיהן רואיינו

.  במהלך המחקר נערכו שתי תצפיות על פעילויות המרכז לחיים עצמאיים בירושלים:תצפיות

התצפית הראשונה נעשתה על ישיבת ועדת עובדים זרים של המרכז והתצפית השנייה על סדנת 

 .הדרכה למתנדבים לעזרה לנכים המתגוררים בקהילה
כה סקירה מקיפה של אתרי אינטרנט בארץ ובעולם המספקים  נער:סקירת אתרי אינטרנט .3

 . אינפורמציה רלוונטית לחיים עצמאיים של נכים בקהילה
 

  של האדם הנכה החי בקהילה" החיים העצמאיים"תפיסת . ב
  

נקודת המוצא לבירור הצרכים של בעלי מוגבלות החיים בקהילה הייתה כי יש לעמוד על האופן שבו 

הכוונה הייתה ללמוד מה , במילים אחרות; "חיים עצמאיים"ם ומגדירים הנכים עצמם תופסי

שתפיסת  מן המחקר עולה. עבור בני אדם בעלי מגבלה פיזית" אדם עצמאי"המשמעות של להיות 

והמישור , המישור התפקודי: החיים העצמאיים של נכים פיזיים מתייחסת לשני מישורים משלימים

  . וגעות לחיי היומיום של הנכה ושל בני משפחתושל אוטונומיה בקבלת החלטות הנ

  

  תפקוד עצמאי. 1
את מטלות , בהתאם ליכולתו, המשמעות התפקודית של העצמאות היא הזכות של הנכה לבצע בעצמו

. ולפעולות מחוץ לבית בזירה הציבורית, לתפקוד בבית, בכול הקשור לתפקודו האישי, יום שלו-היום

עליו , ד עולה התפיסה שגם כאשר הנכה זקוק לעזרה כלשהי או לתמיכהמן הראיונות ומקבוצות המיקו

תפיסה זו מתבססת על הנחה שיש דברים שהנכה יכול . בראש ובראשונה להסתייע בכוחות עצמו

חשוב להדגיש שהתפקוד העצמאי אצל . לשלוט בהם ולבצע אותם בעצמו למרות המגבלה הפיזית

לשאוף אליה , ם כמובן מאליו אלא כהוויה שיש לטפח אותההנכים שרואיינו במחקר אינו נתפס על יד

. למרות הקשיים והחסמים האישיים והחברתיים המגבילים את מימושה, ולשמר אותה, כל הזמן

התפקוד העצמאי והיכולת להפוך את המוגבלות הפיזית לכמה שפחות רלוונטית , מנקודת מבט זו

  .המאמץ שכרוך בכךביומיום הופכים להיות אידאל שיש לממשו למרות 

  

  :1מבהירה נקודה זו היטב, 25נכה בת , דבריה של שרון
העצמאות כרוכה בקשיים . יש קשיים.] ג. נ-השימוש במונח במקור [' עצמאיים'] נכים[גם ל"

הנכה כל הזמן צריך להוכיח לעצמו שהוא מסוגל ושהוא יכול , זה לא מובן מאליו. ובכאבים

  "לעשות דברים לבד
  

                                                   

 .שמור על פרטיותם של המרואייניםלכל הציטוטים בדוח מובאים בשם בדוי על מנת  1
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  :מוסיפה, 41בת , רינה
מהיכולת שלך לצאת מהמיטה . האתגר של להיות עצמאי מתחיל מהקימה בבוקר מהמיטה"

האדם הלא הנכה [שנראה לך , כל דבר כזה. מהיכולת להגיע לשירותים בבוקר. ולהתלבש לבד

גם של כוחות נפש וגם של אלתורים ופטנטים שעוזרים ] זה דורש... [אולי מובן מאליו.] ג. נ–

, כביסה, כל דבר שאת מצליחה לעשות לבד.  יותר עצמאי ופחות תלוי באחריםלו להיות

  ..."כל דבר כזה הוא ניצחון קטן, ארוחה לילדים
  

נכים שונים ציינו כי . העצמאות פעמים רבות עומדת בסתירה לתלות של הנכה בעזרתם של אחרים

בעיקר , היו גם נכים, צד זאתל. בשבילם להיות עצמאי הוא לעשות את הדברים לבד וללא עזרת הזולת

. שנקטו בגישה מרחיבה יותר של עצמאות, כאלה שפעילים בעמותות לקידום חיים עצמאיים בקהילה

ביטוי לחופש של הנכה , אלא להפך, "אבדן עצמאות"ההיעזרות בסביבה אינה בהכרח , לשיטתם

, על פי השקפה זו. ם שלועל מנת למלא אחר הצרכים האישיי, לפי בחירתו, להיעזר ולהסתייע באחרים

בוחר את הגורם המסייע ומבקש את , מבין לאיזה עזרה הוא זקוק, כאשר הנכה מאתר את הקושי שלו

  .  יש בכך ביטוי לא פחות של עצמאות אישית מאשר ביצוע המטלה בעצמו- בעצמוהעזרה 

  

דווקא . משפחהבמחקר היו נכים שציינו כי אחד הממדים לעצמאות הוא אי התלות בחברים ובבני ה

נכים אלה הביעו את , מתוך ההכרה במגבלות התפקודיות ובכך שהם זקוקים לעזרתם של אחרים

,  זאת–הצורך שלא לרתום את הסביבה המשפחתית והחברתית הקרובה כגורם מסייע על בסיס קבוע 

צמם הדבר תקף גם לחברים שהם ע. בעיקר על רקע החשש שהדבר יפגע במערכת היחסים עם סביבה זו

  .נכים

  

  :25בן , רונן
כשחברים מטפלים בך הם בסופו של . זה משהו שאני מאוד נזהר ממנו. נוצרת תלות בחברים"

זה משנה את כל ... הם הופכים להיות משהו אחר. דבר לא ממשיכים להיות חברים שלך

אני מוכן ושמח . נכים] בעצם[זה לא יותר קל כשמדובר בחברים שהם . הדינמיקה אתם

. ר באחרים כאשר זה חלק ממה שהם בלאו הכי מתכננים לעשות אבל לא כעשיית טובהלהיעז

אבל שזה לא יהפוך להסדר , אני אשמח לתפוס טרמפ, אם חבר ייסע לעשות קניות בסופר

  ..."קבוע או לעשיית טובה

  

מהראיונות גם עולה כי השאיפה למימוש העצמאות , מעבר להיבט המעשי של התפקוד העצמאי

היו נכים .  בתחומי החיים השונים היא קריטית גם לדימויו העצמי של הנכה ולדימויו החברתיהאישית

שציינו שהעצמאות התפקודית נתפסת על ידי נכים רבים כמדד עיקרי לשותפות ולהשתלבות בקהילה 

ולא (ההנחה היא שההשתלבות בחברה אינה נובעת מעצם העובדה שהנכה גר בקהילה . הכללית

אלא מכך שהוא לוקח חלק פעיל ומעשי בפעילויות ) ית או מסגרת סגרגטיבית אחרתבמסגרת מוסד

, מקיים חיי חברה ופנאי, צורך שירותי יומיום באופן עצמאי, ובכלל זאת; שהחברה הכללית מציעה

" כרטיס כניסה"היו נכים שציינו שהם רואים בתפקודם האישי העצמאי מעין . ופעיל מבחינה ציבורית

התפיסה הזו מבטאת אימוץ והפנמה של הסטיגמות . יקציה להיותם חלק ממנהלחברה ואינד

החברתיות כלפי המוגבלות והכרה בכך שהדרך המרכזית להתמודד ולהאבק בסטיגמות האלה היא 
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ושעל פני זאת הוא יכול לתפקד , שהנכה אינו בהכרח אדם חלש ותלותי) ולנכה עצמו(בהוכחה לחברה 

  .  בעצמוכאדם עצמאי ולנהל את חייו

  

המחקר מצא כי ישנם ארגוני נכים שונים המאמצים את התפיסה הזו של חיים עצמאיים ומדגישים 

את הצורך של הנכים להשתחרר מהסטיגמות החברתיות של הנכה כתלותי ולפעול להעצמתם 

  . החברתית של הנכים באמצעות טיפוח העצמאות האישית שלהם

  

  :פעילה מרכזית בארגון נכים, לאה
. וזה בהחלט שינוי תפיסתי לא פשוט. כה צריך ללמוד שהוא יכול לתפקד באופן עצמאיהנ"

מה שאנחנו . במשך תקופה מאוד ארוכה הוא הורגל לכך שהוא מוגבל ושהוא תלוי באחרים

דרך ההתנסות שלו בפעולות . מנסים לעשות זה להראות לו שזה לא בהכרח חייב להיות כך

ל עצמאות שתעזור לו לתפקד בעצמו גם בפעולות יותר פשוטות הוא יכול לפתח תחושה ש

  "מורכבות

  

  :41בת , דליה
חשוב ללמוד . זה גרוע מאוד להיות תלויים. אם לא נדע להסתדר בעצמנו נהיה אבודים"

  "'כל הזמן צריך עזרה, זה מסכן, 'שלא כל הזמן יסתכלו עליך ויגידו. לעשות דברים לבד
  

מארגוני הנכים להתרכז בסוציאליזציה של נכים אחרים מעלה את הנטייה של חלק גישה זו 

המטרה בהעצמת . אלמנט אשר מדגיש את היותו של התפקוד העצמאי אידאל שיש לטפח; לעצמאות

לחזק אצל הנכה את תחושת היכולת העצמית שלו ולטפח את תחושת , ראשית: הנכים היא כפולה

וי העמדות החברתיות השליליות כלפי המאמץ הזה גם נתפס כאמצעי לשינ, שנית. העצמאות שלו

  .לצמצום ולביטול האפליות שקיימות בחברה כלפי ציבור הנכים, אנשים עם מוגבלות

  

נתפסת על ידי חלק מן הנכים כביטוי לזכותם להיות כמו ,  חלקי ולּו, התביעה לתפקוד עצמאי, אולם

מה לכך היא הזכות לבצע בעצמם דוג. כולם ולחוות את החוויות שאנשים לא נכים יכולים לחוות אותן

  .את הקניות להן הם זקוקים

  

  :27בן , יוסי
לראות את המוצרים . זו חוויה בפני עצמה. אני לא רוצה לוותר על הקניות בסופרמרקט

יכול להיות שאם מישהו אחר היה עושה לי את הקניות . להתלבט מה בא לי לקנות, השונים

אני חושב שמגיע לי להחליט ... 'נוח'יותר חשובים מאבל יש דברים ', נוח'אז זה היה יותר 

  ..."בעצמי מה אני אוכל

  

היבט אחר של תפיסת העצמאות מן הפן התפקודי נוגע לדינמיות וליחסיות שלה מעצם כך שהיא נגזרת 

הטבה ביכולות התפקודיות או לחלופין . מן השינויים שעשויים לחול ביכולתו התפקודית של הנכה

  .להביא לשינוי בתפיסת העצמאות של הנכהעשויות , החמרה
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  :32בת , נורית
ולעשות , להתרחץ, אז יכולתי להתלבש... יש הבדל בעצמאות שלי מאז שעזבתי את אלין"

. והיום אני לא עצמאית... במשך השנים הגוף יותר נחלש ובאו עוד כמה מחלות. דברים לבד

... יש לי הסעה כל בוקר. בעבודההיום אני עצמאית ... החלום היה להיות עצמאית לגמרי

  ..."לחנויות לקנות משהו] מהעבודה[לפעמים עושה גיחות 

  

חלק מן הנכים ציינו את החשש מציפיות מוגזמות של החברה ליתר עצמאות של הנכה שהוא , מצד שני

אשר עלולה להביא , דעה זו מזהירה מפני קיצוניות רבה מדי בשאיפה לעצמאות. אינו מסוגל לה

לפעמים הציפיות לעצמאות מהנכה מצד אנשים שאינם נכים הן . ות שליליות עבור הנכהלתוצא

הדוגמה הבולטת שהובאה לנקודה זו . מוגזמות ונובעות מחוסר ידע לגבי המגבלות של הנכות

  .דרדרות תפקודית כעבור זמןיתופעה המביאה לה; פוליו-התייחסה לסינדרום פוסט

  

  :45בן , יוסי
חושבים , ואז אם הנכה לא רוצה לעשות משהו, ם מהנכים ליותר מדייש אנשים שמצפי "

לעיתים הנכים מתאמצים יותר , בגלל הציפיות המלחיצות. זה בעיקר בעבודה. שהוא מתעצל

זה . פוליו-זה קיים בעיקר אצל כאלה שיש להם סינדרום פוסט. מדי וזה מסכן את בריאותם

 " המוגבלותנובע מזה שהחברה הכללית לא יודעת מספיק על
  

  קבלת החלטות עצמאית. 2
מעביר את מרכז הכובד מהמישור התפקודי אל מישור קבלת " החיים העצמאיים"ההיבט השני של 

התפיסה משקפת מודעות לכך שעצמאותו של נכה היא בערבון מוגבל ושיש מגבלות . החלטות

וקנו המכשולים הפיזיים הקשורות בנכות אשר אינן מאפשרות לו לוותר על עזרת אדם אחר גם אם ית

דווקא ההכרה בקיומם של הקשיים התפקודיים היא זו שמביאה ומחזקת את התביעה של . לעצמאות

 בקבלת ההחלטות על ידי הנכה ההאוטונומי. 2הנכה לאוטונומיה בתחום קבלת ההחלטות הנוגעות לו

ל מה ללבוש ומה למש,  מהרמה היומיומית הבסיסית ביותר-עצמו מדגישה את זכות הבחירה שלו 

לימוד מקצוע , ועד סוגיות עקרוניות הרבה יותר הנוגעות למשל לסביבת המגורים, יהיה סדר יומו

הנכים שרואיינו למחקר מודעים למגבלות התפקודיות . וכדומה, בחירת הגורמים המסייעים לנכה

  .אבל מדגישים את החשיבות של יכולות הבחירה שלהם, שלהם

  

  :21בת , תמי
. אני למשל לא יכולה להגיע למקומות גבוהים. יש דברים שאני לא יכולה לעשות, סאין אפ"

אבל אני ,  אני לא יכולה לקום מהכיסא ולהוריד מוצרים ממדפים גבוהים בעצמיטבסופרמרק

זה . אם אני צריכה עזרה אני יכולה פשוט לבקש אותה. כן יכולה להחליט מה אני רוצה לקנות

  " חות עצמאי או תלותילא הופך אותי לבן אדם פ

                                                   

 .תפקודיתכדאי לציין כי עמדה זו בוטאה בעיקר על ידי הנכים הקשים יותר מבחינה  2
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מי ,  בקבלת ההחלטות מתייחסת לקביעת סוג העזרה לה הוא זקוקההתביעה של הנכה לאוטונומי

תביעות אלה מופנות לשלושה . ומה יהיה האופי והמינון של העזרה, יהיה הגורם שיספק לו את העזרה

, אם קיימים, )מתנדבאו ה(המעגל הצמוד ביותר של בני המשפחה והמטפל אישי : מעגלים עיקריים

  .המעגל של שירותי הרווחה והמעגל של החברה הכללית

  

   המעגל האישי2.1

נכים רבים שהשתתפו במחקר ציינו את הזכות שיש לנכה לקבוע את אופי העזרה שהוא רוצה לקבל 

ובין ) בגיל צעיר ובגילים מאוחרים יותר(בין אם זו המשפחה הקרובה , מהסביבה התומכת המיידית

מבחינות רבות המעגל . לעיתים במשך מרבית שעות היממה, ה המטפל האישי המסייע לנכהאם ז

האישי הוא החשוב ביותר משום שהוא זה שמקרין בצורה ישירה ביותר על עצמאותו המעשית של 

  . ואולי חשוב מכך גם על תחושת העצמאות שלו ועל דימויו העצמי, הנכה

  

ובמקרים , גרת המחקר הדגישו את ההשפעה הרבה שהייתהחלק לא מבוטל מן הנכים שרואיינו במס

ביטוי בולט לכך הוא התפקיד של המשפחה . למשפחה על מידת העצמאות שלהם, מסוימים עדיין ישנה

במובן זה המשפחה עשויה למלא . בפיתוח יכולת קבלת החלטות העצמאית של הנכה עוד בגיל צעיר

יתר ומצד שני היא עשויה לשמש סוכנת -כה הגנתתפקיד מעכב עצמאות כאשר היא מספקת לילד הנ

  .לעצמאות כאשר היא מעודדת את הילד לתפקוד עצמאי ולקבלת החלטות עצמאית מגיל צעיר

  

  :45בת , רות
היא כל הזמן עיכבה את העצמאות ... מא שליימגיל צעיר מצאתי את עצמי מתמודדת עם א"

והחליטה לי מה אני יכולה ,  לבדהיא לא חינכה אותי מגיל קטן לעשות את הדברים. שלי

כל הזמן אני זאת שהייתי צריכה להוכיח לה שאני יכולה לעשות דברים ... לעשות ומה לא

  ..."ודברים כאלה, לאכול לבד... להתלבש לבד... מסוימים לבד

  

  :60בן , נכה פיזי מלידה, יוסי
ד כשהוא גר עם ההורים עו... ילד נכה צריך ללמוד לפתח את העצמאות שלו כבר בגיל צעיר"...

לעודד את הילד לתפוס את ] הם צריכים... [להורים יש תפקיד חשוב מאוד בנושא הזה. שלו

זה נכון לגבי ... עצמו כעצמאי ושהוא יעשה כמה שיותר דברים בעצמו ויחליט החלטות בעצמו

  ..."כל ילד ובעיקר כשמדובר בילד נכה

  

  :21בת , רונית
תמיד עודדו אותי לעשות כל מה . ההורים דחפו...  ויתרו לילא. גדלתי על עצמאות בבית"

  ..." אמרו לי תביאי לעצמך, אם רציתי כוס מים. שאני רוצה
  

החשיבות של התמיכה המשפחתית בנכה ועידודו לקראת עצמאות אישית עלתה גם במחקר קודם 

שהשתלבו בקהילה מכון ברוקדייל ושעסק בסיפורי הצלחה של נכים -וינט'ג-שבוצע על ידי מאיירס
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מנדלר ונאון מצאו כי המסרים שהנכים קיבלו מהוריהם היוו מקור לאמונה ). 2002, מנדלר ונאון(

  :ולביטחון עצמיים בדבר היכולת לתפקד באופן עצמאי
  

צריך להיות , חלשים, אסור להיות נכים, מגיל צעיר טפטפו לי שצריך להיות כמו כולם"...

מנדלר " (מסר הזה היה דומיננטי אצלי שנים ארוכותה. להרגיש שווה, יותר מאחרים

  )16:2002,ונאון
  

  היציאה למסגרת וממסגרת כביטוי לעצמאות
היו נכים שציינו כי ההחלטה העצמאית הראשונה שלהם הייתה לגבי עצם היציאה מהמסגרת 

 שעצם לעומת זאת היו גם נכים אחרים שדיווחו. המוסדית שבה חיו במהלך התבגרותם לדיור בקהילה

ביתית היווה צעד משמעותי -למסגרת חוץ, שלא עודד לעצמאות, היציאה שלהם מבית המשפחה

מכאן שכאשר הדבר מלווה בהחלטה עצמאית של הנכה או לפחות . בפיתוח היכולת העצמאית שלהם

עצם המעבר ממסגרת אחת למסגרת אחרת עשוי לחזק את תחושת , בשיתוף בתהליך קבלת ההחלטות

  .הנכה ואת התחושה שהוא אדון לחייוהעצמאות של 

  

  :45בת , רות
הרגשתי שאני יותר .] ג. נ–מבית המשפחה [אבל דווקא כשעברתי למוסד , זה אולי מצחיק"

אבל דווקא שם הרגשתי שזה , נכון ששם זה במסגרת ושמכתיבים לך הרבה דברים. עצמאית

  "אתי מהמוסד לדירה משליזה מאוד עזר לי אחר כך כשיצ... שאני יוצאת אני יותר עצמאית

  

  העסקת מטפל וגיבוש התחושה של עצמאות אישית
אחד הממצאים המעניינים ביותר שעלו בקבוצות המיקוד נגע להשפעה שיש להיעזרות במטפל 

חלק מן הנכים שנעזרים במטפל אישי ציינו . על תחושת העצמאות של הנכה) במקרים רבים עובד זר(

של המטפל מאפשר להם לחוש שהם יותר עצמאיים " בוס"יק או כי עצם החזקתם בסטטוס של מעס

העצמאות באה לידי ביטוי בכך שהם יכולים להנחות את המטפל לסוג . ושיש להם שליטה בחייהם

גם , ובמקרה הצורך, להגדיר לו במה הם רוצים שהוא יעזור להם ובמה לא, העזרה שלה הם זקוקים

  .נםלפטר אותו אם העובד אינו משביע את רצו

  

  :31בן , חגי
עצמאות זה לא רק עצמאות . זה גם עצמאות, אם אתה אומר לעוזר שלך מה לעשות בשבילך"

אלא מה , זה לא חשוב אם אתה בעצמך מכפתר את הכפתורים של החולצה שלך. פיזית

אם אתה לא מצליח להסתדר עם העובד . שחשוב זה שאתה זה שקובע מה אתה רוצה לעשות

  "זה חלק מהעצמאות שלך.  לפטר אותושלך אתה פשוט יכול
  

ממצא זה מפתיע במיוחד על רקע יחסי התלות שיכולים להיווצר בין הנכה ובין המטפל בתחום 

נראה שגם בתוך מערכת יחסים , אולם. תלות אשר עשויה להביא לאבדן תחושת העצמאות, התפקודי

כמובן . יותו הגורם המעסיקמורכבת זו ניתן לפתח ולהבנות לנכה עמדה של כוח הנובעת מעצם ה
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אישיותו של , ובהם, שבתהליך זה יש לקחת בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על הצלחתו

  . ומעורבותם של בני המשפחה בפיקוח על המטפל, סוג המוגבלות שיש לו וחומרתה, הנכה

  

ו הגורם המסייע הדגש שניתן בקבוצות המיקוד לחשיבות עמדת הכוח של הנכה מול הגורם המטפל א

חלק מן , ערכה אחת מן התצפיות במחקרנבסדנה בה . עלתה גם בהקשר להיעזרות בעוזר מתנדב

קבעו את הכללים והגבולות למעורבותו של המתנדב בחיי יהנכים הדגישו כי חשוב להם שהם אלה ש

 להיעזר  תבעו את הזכות האינדיבידואלית לקבוע באיזה תחומים הם מוכניםיםהנכ. היומיום שלהם

, ראוי לציין שלמרות שמהמתנדבים בסדנה הכירו בחשיבות העניין. במתנדב ובאיזה תחומים לא

חלקם ציינו כי מדובר בתהליך מורכב וממושך ושראוי לחדד את הסוגיה כבר בשלבים מוקדמים של 

  .תנדב המסייעמזיווג בין הנכה לבין הה

  

   מעגל רשויות הרווחה2.2

יות הרווחה השונות מעורבות יותר מדי בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות נכים רבים ציינו כי רשו

העובדים הסוציאליים שעמם הם באו במגע לא שציינו גם חלק לא מבוטל מן הנכים ו, לנכים עצמם

   . בהחלטות הנוגעות לחייהם האישייםדיהתייעצו אתם 

  

  :50בן , יוסי
אני רציתי . שישאלו אותי לדעתי, להיות עצמאי זה שהממסד לא יחליט בשבילי מה לעשות"

דרשתי ממנה שתמצא לי . אבל העובדת הסוציאלית אמרה לי להישאר בבית, ללמוד גרפיקה

עד היום אני לא סולח ... תוך חודשיים מצאתי עבודה לבד. אבל היא לא עשתה כלום, עבודה

  "לה על זה

  

  :43בן , דני
לא נותנים לך את התחושה . םייש התנשאות על הנכים אצל חלק מהעובדים הסוציאלי"

התחושה היא שהם באים עם הפתרונות מראש עוד לפני . שאתה מחליט לבד על החיים שלך

  "ששמעו מי אתה ומה הבעיות שלך

  

בעיקר (אחד הביטויים לתחושה זו נבע מכך שנכים רבים דיווחו שהם חשים שאנשי רשויות הרווחה 

לא חושפים בפניהם את מגוון הזכויות המגיעות ) יתמהביטוח הלאומי ומאגף השיקום ברשות המקומ

וגם מקשה על הנכים , הנחה זו מחלישה את האמון של הנכים במערכת הרווחה באופן כללי. להם

לראות בעובד הסוציאלי אדם אשר יעשה מאמץ לענות על צורכיהם באופן פרטני תוך שיתופם בקבלת 

  . ההחלטות

  

חה שרואיינו למחקר הדגישו את החשיבות של שיתוף הנכה ראוי להדגיש שכלל אנשי מערכת הרוו

חלק מראשי אגפי השיקום ברשויות שנבדקו . בתהליך השיקום או בכל החלטה הנוגעת לו באופן אישי

אף טענו שיש לייצור מכניזם ממוסד שיאפשר את שיתופם של הנכים בתהליכי קבלת החלטות ברמת 

לדעת אנשי רשויות הרווחה הגורם ). הפרטנית(רו ובוודאי ברמת המיק) הקולקטיבית(המאקרו 



  10

המרכזי שמעכב את הדבר הוא היעדר גוף יציג לציבור הנכים שמקשה על שילובם בתהליכי קבלת 

  .ההחלטות

  

  חברתי- המעגל הכלל2.3

חברתי היא עמומה -ההתייחסות למעגל הכלל, לעומת המעגל המשפחתי והמעגל של רשויות הרווחה

במהלך הראיונות וקבוצות . היא אינה מופנית לגורמים ספציפיים ומוכריםוזאת משום ש, יותר

 לא רק -נכים רבים ביטאו תחושה כללית שהחברה תופסת אותם כתלותיים וכמוגבלים , המיקוד

התחושה היא שהחברה תופסת את הנכה הפיזי לא רק . מבחינה פיזית אלא גם מבחינה קוגניטיבית

  . ם ככזה שלא יכול לקבל החלטות בעצמוכמוגבל מבחינה תפקודית אלא ג

  :25בן , רונן
אם אני צריך ... זה מעצבן שאנשים ניגשים אליך ברחוב ומציעים לך עזרה מבלי שתבקש"

... אבל שלא יתייחסו אלי כאל מפגר או כמו אל ילד קטן, עזרה אני לא אתבייש ואני אבקש

ם צריכים להבין שזה שאנחנו נכים אנשי, אבל, אני יודע שברוב המקרים זה בא מכוונה טובה

  ..."זה לא אומר שאנחנו מפגרים או משהו

  

  :21בת , דלית
חשוב . אנשים לא מקבלים אותו בגובה העיניים. מה שהנכה רוצה זה שהחברה תקבל אותו"

הרבה פעמים אני הולכת עם . שלא ידברו עלינו אלא אלינו. לי שאנשים ידעו שיש לנו שכל

כאילו אני ... אבל מעל לראש שלי, ממש לידי...  ואנשים מדברים עליאמא שלי או עם חברה

  ..."כאילו אני לא מבינה, לא שומעת

  

  יום של האדם הנכה החי בקהילה-רכי יוםוצ. ג
  

המטרה המרכזית של המחקר הייתה לבחון מהם הצרכים ביומיום אשר אי סיפוקם מקשה על היכולת 

המחקר התמקד בבירור צרכים הנוגעים לתפקוד של . קהילה לחיות חיים עצמאיים בםשל נכים פיזיי

צורכי , צריכת שירותים מחוץ לבית, צורכי הנכה במשפחה וצורכי בני משפחתו, הנכה בתוך הבית

במהלך . וצרכים הקשורים לנגישות לאינפורמציה ולייעוץ הנדרשים לחיים עצמאיים, חברה ופנאי

המחקר , כאמור. כגון נכים צעירים, סיות נכים ספציפיותצרכים הנוגעים לאוכלו, המחקר עלו כמו כן

אולם יש בו , )כגון צרכים בריאותיים או תעסוקתיים(אינו בוחן את מכלול הצרכים של האדם הנכה 

  . להצביע על הקשר שבין צרכים אלה ואחרים לבין היכולת של הנכה לחיות חיים עצמאיים

  

  צרכים בתוך הבית. 1
מרמת המוגבלות , החי בביתו הוא גדול ביותר ומושפע מסוג המוגבלותטווח הצרכים של הנכה 

על רקע ההטרוגניות הרבה של ציבור הנכים קשה מאוד להגדיר . וממאפייני מעגל התמיכה של הנכה

כול הנכים שהשתתפו , עם זאת. מהם הצרכים האוניברסליים של כלל הנכים הפיזיים החיים בקהילה
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זקוקים לעזרה בהלבשה , למשל(ברמה כזו או אחרת בתפקוד האישי במחקר ציינו כי הם מתקשים 

חלק גדול , למרות ההכרה בקשיי התפקוד. 3)בישול וכביסה, ניקיון(ובניהול משק הבית ) וברחצה

את המטלות , לפחות באופן חלקי, בעצמם מהנכים שרואיינו במחקר ציינו שהיכולת שלהם למלא

  .  לחוש שהם שומרים על עצמאות אישיתהאלה חשובה להם מאוד על מנת שיוכלו

  

  :41בת , דליה
זה עניין של . זה קשה. כביסה, כלים,  מבשלת–חוץ מלנקות אני עושה ממש הכול , בבית"

הכול יותר קשה . אז אני מוצאת תנוחה, הכול בבית יותר גבוה ממני. יש שיטות... טכניקה

אני לא אוהבת עזרה ... לא. להתגבראבל אפשר , .]ג. נ–מאשר אצל אדם לא נכה [ויותר לאט 

  "בבית
  

  :42בת , רונית
הילדים עוזרים . בבית אני מסתדרת. דווקא בבית שלי הייתי רוצה שיעזרו לי כמה שפחות"

  "לי
  

  :47בת , יונה
אומרת לעצמי , ובכל זאת אני יושבת בבית ליד הכיור, ]סיעוד[ביום ראשון אין עובדת "

 –ויושבת ורוחצת חמש כוסות בשעתיים , ושעושה... ו דברשהכלים שעובדת עושה זה לא אות

  "אבל כל דבר שעושה בכוחות עצמי זה סיפוק

  

   הנגשת הבית1.1

. הנגישות הפיזית מתבררת כסוגיה מרכזית בהקשר ליכולת של הנכה לתפקד באופן עצמאי בביתו שלו

דריכלית של הבית כך זקוקים להתאמה א, שבמקרים רבים רתוקים לכיסאות גלגלים, נכים פיזיים

ההתאמה הנדרשת חייבת להיות מותאמת . יומיות-שיוכלו לנוע בתוכו ביתר קלות ולבצע מטלות יום

בדרך כלל ההתאמה כוללת . לסוג המוגבלות שלו ולחומרתה, לצרכים האינדיבידואליים של כל נכה

 של חדרי האמבטיה הרחבה, כך שיתאפשר לעבור בין החדרים בכיסא גלגלים, הרחבה של דלתות הבית

התאמה של החניה , הנמכה של המטבח ושל חבלי הכביסה, והשירותים לשימוש אישי של הנכה

משרד הבריאות אמור , ככלל. וכדומה, הצמודה לבית באופן שתתאפשר הפעלה בטוחה של רכב נכים

מגיע , םכאשר הדבר מתקיי). ּפֶלגים-קרן הָּפרה(לממן את ההתאמות על בסיס קרן מיוחדת לנושא 

שמגבש את המלצות התכנון ומעביר אותן , לבית מומחה לריפוי בעיסוק או אדריכל מומחה לעניין

פלגים -הפעילות של קרן הָּפרה, בפועל. למהנדס המחוז שאמור לאשר את השינויים בפועל ואת מימונם

מם שגם מצב זה מטיל את הוצאות המימון של ההתאמות על הנכים עצ. הוקפאה מסיבות תקציביות

                                                   

מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי -וינט'ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הממצאים של מחקר ג 3
 ממקבלי קצבת נכות כללית הם בעלי משפחות הזקוקים 34%- ל26%שמצא שבין ) 2004, שטרוסברג ואחרים(

ות בפעולה אחת בניהול  מכלל מקבלי קצבת נכות כללית מתקשים לפח81%-לעזרה כלשהי בטיפול האישי וש
 .משק הבית
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כולל (יש לציין שמשק בית שבו אין הכנסות נוספות לקצבת הנכות . כך מצויים במצוקה כלכלית

  . מעל קו העוני25% בטווח של עד –נמצא קרוב לקו העוני ) התוספת לתלויים

  

  ביתי-שימוש בעזרים טכניים בתפקוד התוך 1.2

. יומי בתוך הבית-פקוד היוםיש נכים שמשתמשים בעזרים טכניים שונים שמקילים עליהם את הת

המרכז (ת "חלק מהנכים שרואיינו במחקר ציינו שהם משתמשים בעזרים שפותחו על ידי מילב

עמותה האמונה על פיתוח כלים ; )בינוי ותחבורה לאנשים עם מוגבלויות, הישראלי לאבזרי עזר

ם מפתחים את העזרים נכים מעטים ציינו שה. יומיות-ואבזרים שמקלים על הנכה לבצע פעולות יויום

התקנת מוט מעל , שכוללים למשל מוט קצר המקל על לחיצה על מתגי החשמל הגבוהים בבית, בעצמם

מוט , במת הגבהה המקלה על השימוש באמבטיה, המיטה שעוזר להתהפך בלילה ולהתלבש בבוקר

שרואיינו רוב הנכים . 'וכד, המחובר לכיסא הגלגלים המאפשר נשיאה של סל הכביסה וסל קניות

בין אם מדובר בעזרים המיוצרים על ידי , למחקר ציינו כי היו רוצים לדעת יותר על עזרים כאלה

  .חברות ועמותות ובין אם מדובר בעזרים שנכים אחרים פיתחו בעצמם ויכולים להקל גם עליהם

  

  שירותים בחירום 1.3

ילה תלויה במידה רבה בקיומם מן המחקר עולה שיכולתם של נכים פיזיים לחיות חיים עצמאיים בקה

הכוונה למילוי שורה של צרכים אשר הנכה מתקשה או אינו מסוגל . של מספקי שירותים בחירום

שירותי אחזקה ותיקונים , שירותי רפואה בחירום, ובכלל זאת, למלא לבדו עקב מוגבלותו הפיזית

  .ושירותי ביטחון, לבית

  

ורך דחוף עבור נכים שאין להם מטפל אישי או עבור הצורך בשירותי חירום הוא בראש ובראשונה צ

ולא במסגרת מוסדית שבה בדרך כלל , המגורים של הנכים בקהילה. כאלה שמקבלים עזרה חלקית

מחייבים הקמה של מערך תומך שאליו הנכה יכול לפנות בעת , השירותים האלה ניתנים באופן שוטף

  .בחגים ובשעות הלילה, בעיקר בסופי שבוע, הצורך

  

  :25בן , רוני
אני לא יכול לעשות ... יפתח סתימה בכיור, הרבה פעמים צריך מישהו שיחליף נורה כשצריך"

ואז הרבה , זה הכי בעייתי כשזה קורה בשבת או באמצע הלילה... את הדברים האלה בעצמי

  ..."בעלי מקצוע לא באים או דורשים הרבה כסף
  

  :55בת , יפה
כל עוד הילדים היו בבית היה ...  בעלי נופל אין מי שירים אותואם... אני ובעלי שנינו נכים"

  ..."חשוב שיש למי לפנות כשדבר כזה קורה... אבל עכשיו אין, מי שיעזור
  

בעיקר , קיומו של מערך תומך המספק שירותים בחירום חשוב מאוד גם לתחושת הביטחון של הנכה

ציינו " קהילה תומכת"יים על שירותים של חלק מן הנכים במחקר שמנו, למשל. כאשר הוא גר לבדו

אבל עצם העובדה שיש למי , שהם אומנם עדיין לא השתמשו בשירותי החירום שהתוכנית מספקת

  .לפנות בעת הצורך משרה עליהם תחושה של ביטחון
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  :60בת , רחל
... היה מקרה ששמעתי רעש ליד החלון שלי וחשבתי לפנות למוקד שיבדקו אם הכול בסדר"

למרות שאני לא ... אבל זה טוב מאוד שיש למי, בסוף לא התקשרתי, לא... פחדתיממש 

זה טוב שיש למי לפנות בעת ... קשה לי לצאת החוצה ולבדוק אם הכול בסדר, בכיסא גלגלים

  "צרה

 
בהיעדרו . לעתים החשש של הנכה הוא דווקא מבעלי המקצוע שאמורים לספק את השירותים, עם זאת

הסתמכות זו . על הנכה להסתמך על בעלי מקצוע מן השוק החופשי, וסד ומוכרשל מערך תומך ממ

ובין אם בפגיעה פוטנציאלית בנכה עצמו , בין אם בהפקעת מחירים, מהווה פתח לניצולו של הנכה

היו נכים במחקר שציינו שהם מנסים . שמוגבל הרבה יותר מבחינת היכולת הפיזית שלו להגן על עצמו

  .על ידי כך שהם עובדים עם בעלי מקצוע קבועים ואמיניםלצמצם את הסיכון 

  

  :25בן , אורן
אני יוצר .  שעות ביממה24אני פיתחתי לעצמי שיטה לעבוד עם אנשים קבועים שעובדים "

אני יודע שהוא תמיד יגיע . הוא מכיר אותי ואני מכיר אותו. קשרים אישיים עם בעל המקצוע

  "רים ושהוא יעשה את העבודהשהוא לא יפקיע מחי, כשאני זקוק לו

  

  ניהול משק בית מבחינה כלכלית 1.4

נכים אלה . חלק מן הנכים במחקר ציינו כי הם זקוקים לעזרה בניהול משק הבית מבחינה כלכלית

בתקשורת עם הבנק ועם גבאי חשבונות , ציינו כי היו מעוניינים בסיוע בתכנון ההוצאות של משק הבית

הדבר חשוב בעיקר עבור נכים שיצאו לעצמאות לאחר ). 'ספקי גז וכד, שמלחברת הח, העירייה(שונים 

  . ששהו במסגרת מוסדית כלשהי

  

  צורכי המשפחה של הנכה. 2
צרכים אלה . במהלך המחקר הועלו שורה של צרכים הנוגעים לתפקיד של הנכה במסגרת המשפחה

  .4רים למגבלותיו הפיזיותנוגעים גם לתפקוד של הנכה עצמו וגם לצרכים של בני משפחתו שקשו

  

  רכי הנכה כהורהוצ 2.1
הכוונה . במהלך המחקר הועלה הצורך שבהדרכת נשים נכות בהיריון. ריוןיליווי וסיוע בתקופת הה 

גם בייעוץ מוסמך לגבי ההשלכות הרפואיות של הכניסה להיריון וגם לגבי ההתנהלות של הנכה 

י בתקופת ההיריון בה הנכה מוגבלת יותר מבחינה צורך נוסף הוא סיוע מעש. במהלך ההיריון עצמו

חלק מן הנשים שרואיינו במחקר ציינו למשל שהן היו מעוניינות בעזרה בניהול משק . תפקודית

                                                   

 מהנכים הפיזיים הם הורים לילד אחד לפחות מתחת לגיל 31%מסקר מקבלי קצבאות נכות כללית עולה כי  4
18. 
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הבית בתקופת ההיריון ובהשגחה על הילדים הגדולים במהלך תקופת ההיריון ובחודשים 

 . הראשונים שלאחר הלידה
  

  :50בת , דפנה
... כמו כל אמא... כמו כיצד להניק... יש ללמוד דברים. כל ההיריון עצמו. הלידה עצמה קשה"

  "אבל לנכה הרבה פעמים זה יותר מורכב ויותר קשה

 
, במחקר הועלו קשיים הקשורים לתפקוד של הנכים כהורים לתינוקות. נכים הורים לתינוקות 

ניים שיאפשרו ויקלו על הקושי העיקרי נבע מהיעדר סידורים טכ. בעיקר כאשר מדובר בילד ראשון

עגלת תינוק שניתן , לול עם דלת צידית, משטחי החתלה מותאמים לנכים, כגון, הטיפול בתינוק

המחסור באמצעים אלה יוצר תלות מוחלטת של ההורה בסביבה הלא . לחבר אותה לכיסא הגלגלים

 נגעה בצורך סוגיה נוספת שהועלתה בהקשר לכך. ופעמים רבות גם גורם לעומס נפשי קשה, נכה

אחת . בהדרכת אמהות ואבות נכים כיצד לטפל בתינוק באופן בטוח בהתחשב במוגבלות שלהם

 .דרך מרפאות טיפת חלב או דרך ארגוני הנכים, ההצעות הייתה להקים מערך הסברה בבתי החולים
  

  :47בת , יונה
... בזהצריך חוסן נפשי לעמוד ... זה משהו שמאוד חסר? איפה ההכנה? איפה ההדרכה"

פעם ... את יודעת מה זה לחתל תינוק עם השיניים... יותר קשה מאמא רגילה] לאמא נכה[

  ..."הזעקתי אמבולנס ואת כל העולם... אחת התינוק החליק לי מתחת למיטה

 
.  צורך זה נוגע ליכולת של ההורה הנכה לצרוך שירותי פנאי עם ילדיו.צריכת פנאי של המשפחה 

 לבלות ולשחק עם הילדים כמשפחה וגם ליכולת שלו לספק לילד את הדבר מתקשר גם ליכולת

הקושי בא לידי ביטוי מההיבט ). 'הופעות וכד, הצגות לילדים, כגון(שירותי הפנאי בהם הוא מעוניין 

של בעיית הנגישות הפיזית והיכולת התפקודית של הנכה וגם מההיבט של ההוצאה הגבוהה 

  .ילדיםהכרוכה בהשתתפות באירועי פנאי ל

  

  :31בת , רונית
פעם הייתי יושבת אתן . 4 וילדה בת 8יש לי ילדה בת ... זה מאוד מציק... אני יכולה לבכות"

לא . הקטע עם הילדים הכי מציק לי בעולם. היום אני לא מסוגלת. משחקת, על הרצפה

ת רוצים לצא, לרדת לחצר. זה מאוד קשה. מסוגלת לעשות אתן דברים שיכולתי לעשות בעבר

  "אני מאוד משתדלת לעשות מה שאפשר. ללכת להופעה, לפארק

 
היבט אחר הנוגע לתפקוד הנכים כהורים מתקשר לקשר עם מערכת . קשר עם מערכת החינוך 

נכים רבים במחקר ציינו כי הם מתקשים להגיע לאסיפות הורים בגלל בעיות של נגישות . החינוך

סמים אלה גם מגבילים את היכולת של הורים ח. בבית הספר עצמו או בגלל בעיות של תחבורה

ההצעה . וכדומה, טיולים שנתיים, כגון מסיבות, נכים להשתתף בפעילויות בית ספריות אחרות

 הייתה שמשרד החינוך יגבש הנחיות ברורות ומחייבות לגבי תפקוד בתי הספר מול הורים נכים
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ה של ההורים הנכים בגידולם של מקבוצות המיקוד חזרה ועלתה הנקודה שהאוטונומי. לתלמידים

 .הילדים ובחינוכם היא קריטית לתחושת העצמאות שלהם
  

  :47בת , רונית
היה לנו חשוב להיות מעורבים , איפה ילמדו,  קיבלנו החלטות גורליות–גידלנו ילדים לבד "

 "אם היו בעיות ידענו להיעזר גם בפסיכולוגים אם היה צריך. כמה שיותר
  

 ים להורים נכים צרכים של ילד2.2
עקב המגבלות הפיזיות של אחד ההורים או שניהם לעיתים קרובות מוטל על הילדים עול רב אשר בא 

וכן עול נפשי , עזרה במשק הבית, לידי ביטוי במילוי מטלות הקשורות לתפקוד האישי של ההורים

למרות . החברתיתבינו לבין עצמו ועם הסביבה , הנובע מהצורך של הילד להתמודד עם נכות הוריו

במהלך קבוצות המיקוד הועלו מספר צרכים הנובעים , שבמחקר לא רואיינו ילדים להורים נכים

 .מההשפעה של נכות ההורים על ילדיהם
 הורים אחרים ציינו את חוסר המודעות של מערכת החינוך לצרכים .צורך בתמיכה נפשית בילדים 

חלק מילדי הנכים מוטל עול כבד הנובע מהצורך על , ראשית. הייחודיים של ילדים להורים נכים

שילדה נעדר תדירות , אחת הנכות במחקר סיפרה למשל. שלהם לסייע להוריהם בפעילויות יומיום

הבעיה . מבית הספר בגלל הצורך שלו לסייע לה להגיע לבדיקות רפואיות ולעזור לה לקנות תרופות

 תבאיחורי הילד ולפחות בחלק מן ההיעדרויוהתעוררה כאשר לא הייתה נכונות בבתי הספר לראות 

חוסר הנכונות של בתי הספר להכיר במטלות , מחד גיסא. לסוגיה זו שני פנים. שלו כמוצדקים

הייחודיות המוטלות על ילדי הנכים עשוי לקדם את העיקרון שזה לא תפקידם של הילדים לטפל 

חלק מן , מאידך גיסא.  לימודיהםבעיקר לא על חשבון; ולסייע באופן יומיומי להוריהם הנכים

 . ההורים שרואיינו למחקר הביעו את המצוקה הנובעת מהיעדר גורם מסייע קבוע אחר
 הועלה הצורך להקים מערך ייעוץ לילדים להורים נכים שייתן מענה לצרכים .מערך ייעוץ 

  .הפסיכולוגיים של ילדים אלה

  

  צרכים מחוץ לבית. 3
הקושי המרכזי התייחס לבעיות של נגישות פיזית למבני , וץ לביתבכל הנוגע לצריכת שירותים מח

וחוסר ההתאמה של הסביבה החברתית לצורכי , נגישות למידע רלוונטי, בעיות של תחבורה, ציבור

ובכלל זאת , יומיות מחוץ לבית-קשיי הנכים נוגעים ליכולת שלהם לבצע פעולות יום. ציבור הנכים

לערוך סידורים ביורוקרטיים במשרדי , שירותים של בנקים ובתי דוארלהשתמש ב, לרכוש מזון וביגוד

  .ממשלה שונים וברשויות הרווחה בפרט ולצרוך שירותי בידור ופנאי

  

   נגישות פיזית3.1
של הזירה הציבורית לציבור הנכים היא בעיה שהפכה מוכרת בעיקר ) accessibility(נגישות פיזית 

היתר בחוקים לשוויון לאנשים עם מוגבלות במדינות שונות בעולם במהלך העשור האחרון וטופלה בין 

). 13:2004, רמות (1998וכן בחוק הישראלי לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות שהתקבל בשנת 

גן , בניין(הנגישות הפיזית מתייחסת לאפשרות של נכים להגיע ממקום למקום ולנוע בתוך כל אתר 
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אף שבישראל חלו בשנים האחרונות שינויים דרמטיים . ם כלשהםשבו הם צורכים שירותי) 'וכד

רשויות , עמותות ציבוריות, בין היתר על ידי המוסד לביטוח לאומי(בהנגשה של מבני ציבור לנכים 

גם הנכים שרואיינו במסגרת המחקר הנוכחי ). 16: שם(התהליך טרם הושלם , )וינט ועוד'הג, מקומיות

 גם -ם העיקרי ליכולת שלהם לפעול ולתפקד באופן עצמאי במרחב הציבורי ציינו כי עדיין מדובר בחס

. משום שחלק גדול ממרחב זה עדיין לא נגיש וגם משום שקיים פער מידע לגבי המקומות שהם נגישים

 שנה כל מקום ציבורי יהיה חייב 12בהקשר זה יש לציין את התיקון לחוק השוויון הקובע שתוך 

  .בהנגשה

  

 :49בת , יפית
כל הזמן עסוק . כשנכה צריך להגיע למקום כלשהו הוא כל הזמן עסוק בסיורים מקדימים"

הייתי חייבת . בשבוע שעבר נסעתי לחתונה, אני למשל. בלבדוק מבעוד מועד אם יש נגישות

לא רציתי שיקרה מצב שאני אגיע למקום . לנסוע יום לפני כן כדי לבדוק אם המקום נגיש

צריך לעשות סקר רציני בתחום הזה של . אגלה שאני לא יכולה להיכנסבערב האירוע ואז אני 

ככה ... אולי אפילו לחייב מקומות ציבוריים לפרסם אם הם נגישים או לא. מקומות ציבוריים

  "זה ישחרר את הנכה מהטרדה הזאת
  

  :21בת , דלית
יש אפילו , יש חניית נכים. הכניסה למקום נגישה. אני מנויה לבריכת שחייה בירושלים"

כך שאני לא יכולה , אבל דלת הכניסה לבריכה צרה מדי... רמפה לכיסא גלגלים עד לכניסה

אני צריכה שמישהו יעזור לי לעבור את הכניסה בלי . להיכנס עם כיסא הגלגלים בעצמי

  "אבל לא עד הסוף, זה קיים בהרבה מקומות שהם נגישים. זו רק דוגמה אחת. הכיסא
  

  :42בת , רונית
 אוהבת לעשות את הקניות שלי בקניונים משום שהיום כמעט כל הקניונים מונגשים אני"

אם זו חנות בגדים אז המעבר בין . אבל הבעיה היא שלא כל החנויות מונגשות. לנכים

שלא לדבר על תאי ההלבשה שכמעט , המתלים עם כיסא גלגלים לא נוח או בכלל לא אפשרי

שהמעבר , ואם זה חנויות מזון... סא גלגליםאף פעם אי אפשר להיכנס אליהם עם כי

ושאין מי שיעזור להוריד מוצרים גבוהים , שאין קופה נמוכה, במסדרונות בהן צרים מדי

נגישות זה לא רק להגיע פיזית למקום אלא גם היכולת להשתמש בו כמו אנשים . מהמדפים

  " לא נכים

  

כך , ש לטפל בסוגיה באופן הוליסטי יותרמן הציטוטים הללו עולה שכאשר עוסקים בהנגשה הפיזית י

 באופן שיאפשר המקוםשל וגם בנגישות הפיזית ,  עצמואל המקוםשייתייחס גם לנגישות הפיזית 

דוגמה להתאמה שכזו יכולה להיות הנמכת . לאנשים נכים לתפקד בתוכו כמו אנשים ללא מוגבלות

  . וכדומה, כי המעבר במוסדות ציבורהרחבת דר, מדפים והקמת קופה נגישה לנכים בבתי עסק ומסחר
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   תחבורה ונסיעות3.2
. האדם הנכה לתחבורה זמינה ותדירה היא מפתח ליכולת שלו לתפקד כאדם עצמאיהנגישות של 

היעדר אמצעי תחבורה כזה הופך את הנכה לאסיר בביתו ומתנה את צריכת השירותים מחוץ לבית 

מכון -וינט'ג-לפי מחקר של מאיירס. כה באחריםבגורמים מסייעים ובכך מגביר את תלותו של הנ

 ממקבלי קצבת נכות כללית זקוקים לסיוע בניידות מחוץ לבית 24%, ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אמנם מעניק קצבת ניידות שמהווה הלוואה . 5)18:2004, שטרוסברג ואחרים(

אולם אחוז לא מבוטל מן הנכים אינם , כב החודשיתלרכישת רכב למוגבל בניידות ועזרה באחזקת הר

בעיית התחבורה באה לידי ביטוי גם . סוג המוגבלות ורמת חומרתה, זכאים לקצבה זו עקב גילם

קושי זה חריף במיוחד בקרב נכים . עירונית-במגבלת התנועה בתוך הערים וגם בתנועה הבין

  .המתגוררים בפריפריה או ביישובים קטנים

  

,  השימוש ברכב נכים מחייב קיומן של חניות נכים במוסדות ציבור:ב מותאם לנכיםשימוש ברכ 

כך שהשימוש של נכה באמצעי תחבורה פרטי מותנה בהנגשת . וכדומה, מקומות בילוי, אזורי קניות

נכים רבים במחקר ציינו את הבעיה של היעדר חניית . הסביבה החברתית לשימוש בכלי רכב זה

ריים וגם את הבעיה שחלק מבעלי החניונים הפרטיים אינם מאפשרים להם נכים במקומות ציבו

  .אף שיש בו חניית נכים מוסדרת המהווה חלק מההרשאה להפעלתו, לחנות ללא תשלום בחניון

  

במצב . בעיית התחבורה חריפה הרבה יותר בקרב נכים שאינם נוהגים או שאין באפשרותם לרכוש רכב

  .יה בזמינות ובנגישות של התחבורה הציבוריתכזה התנועה ממקום למקום תלו

  

 במרבית הערים בישראל עדיין לא פועלים אוטובוסים המותאמים לשימוש של נכים :אוטובוסים 

חברות אגד ודן החלו , עם זאת). אוטובוסים מונמכים שמאפשרים עלייה ונסיעה עם כיסא גלגלים(

אוטובוסים אלה . ות להעלאת נכיםמפעילות בהדרגה אוטובוסים עירוניים עם רמפות מיוחד

אגד בירושלים (מסומנים על ידי מדבקה מיוחדת ואמורים לפעול בקווים מרכזיים בערים הגדולות 

בעיה ראשונה נוגעת . קיימות מספר בעיות המקשות את השימוש באוטובוסים). אביב-ודן בתל

 על קווי האוטובוסים אמנם מספקת אינפורמציה, למשל, חברת דן. לאינפורמציה לגבי השירות

אולם מידע זה אינו נמצא , הנגישים ועל שעות ההגעה שלהם באמצעות שירותי המודיעין הטלפוני

לפי המודיעין של . באתר האינטרנט של החברה שמספק אינפורמציה על האוטובוסים הרגילים

שרותם חברת אגד בירושלים האוטובוסים המונגשים פעילים בכל הקווים בעיר אולם אין באפ

גם אתר האינטרנט של חברת אגד אינו . לספק אינפורמציה לגבי תדירותם ושעת הגעתם לתחנה

 .מספק את האינפורמציה הדרושה
  

                                                   

 מטר ללא עזרה 400אם הוא יכול ללכת לפחות , במחקר המצוטט אדם הוגדר כעצמאי בניידות מחוץ לבית 5
 .של אדם בתחום זה הוא המדד המקובל בחוגים המקצועייםמדד זה למידת עצמאותו . כלשהי וללא קושי
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השימוש באוטובוסים המונגשים מחייב הכשרה מתאימה . בעיה נוספת נוגעת להפעלת השירות עצמו

הגים לעכב את הנסיעה עד לעלייתו הוא מותנה בנכונות של הנ, ויותר מכך, של הנהגים להפעלת הרמפה

  .הדורשת זמן ארוך יותר מאשר עלייתו לאוטובוס של נוסע שאינו נכה, של הנכה

  

שלפחות חלק מן הנהגים בחברה אינם יודעים להפעיל את ,  עולהYnet6מכתבה שפרסם אתר החדשות 

, לדברי החברה. בלי להעלות את הנכה לאוטובוס, וכמה מהם אף מעדיפים לחמוק מהתחנה, הרמפה

ואף ,  המיוחדיםםכל הנהגים באגד עוברים הדרכה תפעולית לנהיגה האוטובוסי, המצוטטים בכתבה

  .עוברים השתלמויות הכוללות בין היתר הדרכה לנקיטת סובלנות כלפי אנשים עם מוגבלויות

  

חלק . יםמן המחקר הנוכחי עולה שחלק גדול מן הנכים מביעים אי אמון בשירות האוטובוסים הנגיש

מהם ציינו כי קרה להם יותר ממקרה אחד שנהג האוטובוס לא התעכב על מנת לעזור להם לעלות 

והיו גם שציינו שהם לא , אחרים ציינו כי הם חוששים מהתעמתות עם סיטואציה כזו, לאוטובוס

  .מצליחים לברר היכן ומתי פועל אוטובוס שמותאם לשימוש נכים

  

  :35בת , נורית
, אני אף פעם לא יודעת מתי יגיע אוטובוס עם רמפה. שת באוטובוסיםאני לא משתמ"

, אם אני חייבת אני אקח מונית. ולפעמים צריך לחכות חמישה אוטובוסים עד שהוא יגיע

  "למרות שזה מאוד יקר
  

עלות . רבים מבין הנכים שרואיינו במחקר ציינו כי הם משתמשים במוניות :שימוש במוניות 

חלק מן . ודבר זה מכביד מאוד מבחינה כלכלית, הה יותר מאשר באוטובוסיםהנסיעה במונית גבו

. הנכים התלוננו שבמקרים רבים נהגי מוניות סירבו לקחת אותם מנימוקים שונים של קוצר זמן

בנוסף צוינו מקרים בהם הנהג התקשה להעלות בעצמו את הנכה למונית ונזקק לעזרה אקראית של 

 . אי נעימות רבה לנוסע הנכה מצב אשר גרר-עוברי אורח 
  

עבור נכים הרתוקים לכיסא גלגלים ממונע נדרש שימוש במוניות מיוחדות המאפשרות עלייה 

הגורם המרכזי המגביל את השימוש בשירות תחבורה זה . למונית של נכה אחד עם כיסא הגלגלים

 . מהשימוש במונית רגילה, יותר30%-כ, הוא המחיר הגבוה הנסיעה
  

שרה ועזר מציון מספקות שירותי הסעה לנכים - עמותות כמו יד:הסעה על ידי עמותותשירותי  

סאות גלגלים להגיע לבדיקות ולטיפולים רפואיים קבועים י לאנשים המרותקים לכיםמאפשרה

 חלק מן העמותות .עבודה ושמחות משפחתיות, לימודים, רועי תרבות וחברהיליטול חלק באו

  וחלקן גובות תשלום שאף עולה על נסיעה)או בתשלום סמלי(ום ללא תשלמספקות את השירות 

חשיבותו של השירות .  שעות מראש24השירות כרוך בהזמנה של לפחות בדרך כלל . במונית רגילה

                                                   

 .http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3036164,00.html: ראה 6
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שהוא נותן מענה לנכים רבים המתקשים להגיע ממקום למקום באמצעות היא בעיקר מכיוון 

חיסרון בולט בהסדר זה הוא הצורך . עות חריגותושהוא פעיל לעתים גם בש, התחבורה הציבורית

בדרך כלל . של הנכה לתכנן מראש את נסיעתו ולהיות תלוי בזמינותה של ההסעה במועד הנדרש

כך שהסעות ; סדר העדיפויות של מפעילי השירות הוא להסעת נכים הזקוקים לטיפול רפואי

סוגיה נוספת היא אי . שרותלא תמיד מתאפ, כמו קניות או צרכים חברתיים, לצרכים אחרים

עמידה בלוח זמנים של חלק מהמסיעים הגורמת לנכים להמתין זמן רב בחוץ עד אשר הרכב המסיע 

 . בלי יכולת להיעזר בחלופה, מגיע
  

  מחוץ לביתבתי שימוש 3.3
שבלטו בקבוצות המיקוד לגבי היציאה מן הבית הייתה העדרם של בתי שימוש ציבוריים אחת הבעיות 

בעוד שבקניונים ובמבני הציבור . במרכזי קניות וברחובות עצמם, מים לנכים במבנים ציבורייםהמותא

או שהם אינם נגישים מכיוון , בחלק מן המקומות אין כלל, החדישים יחסית יש שירותים לנכים

בעיה זו קיימת גם במקומות . שהמעבר לשירותים צר מדי או מכיוון שהשירותים נעולים בדרך קבע

מדובר בקושי אמיתי לכלל ציבור . אולם אין בהם שירותי נכים, י שונים שהם עצמם נגישים פיזיתבילו

מן המחקר . אולם בעיקר לנכים שעקב מוגבלותם נאלצים להשתמש בשירותים לעתים תכופות, הנכים

הדבר מביא נכים רבים שלא לצאת למשך זמן ממושך . עלה שבעיה זו חמורה במיוחד עבור נשים נכות

ומגביל מאוד את עצמאותם בזירה , להיות טרודים בתכנון זמני האכילה והשתייה שלהם, מחוץ לבית

  . הציבורית

  :19בת , אסתר
אם זה ... כמה זמן להגיע, בגלל השירותים צריך לחשב כל הזמן כמה זמן אהיה בכל מקום"

  "אז זה כבר בעיה, עוד שעה נסיעה הלוך וחזור
  

  :47בת , רונית
זה מאוד מציק ... סובלת מכך שאני מוגבלת באכילה ושתייה בגלל השירותיםאני מאוד "

כל הזמן מחשבת כמה אוכלת וכמה שותה כי אחרת אני כל הזמן בלחץ מעניין ... ומטריד

הגעתי עד קצה העולם ... אני רוצה עצמאות גם בתחום הזה שמאוד בוער לי... השירותים

אני רוצה לא להיות תלויה כל הזמן בצורך .  ליאבל התלות הזאת מאוד קשה, בדברים אחרים

  ..."הבסיסי הזה של להכנס לשירותים שלא תמיד נמצאים שם

  

  צרכים חברתיים פנאי וירכוצ. 4
במהלך המחקר חזרו ועלו נושאי הפנאי וחיי חברה כתחומים המתקשרים לתחושת העצמאות של 

לצרוך שירותי בידור ופנאי שנגישים נכים רבים ציינו כי הם אינם מסוגלים . הנכה שחי בקהילה

. לאוכלוסייה הכללית מפני שהם אינם נגישים פיזית ושהדבר גורם להם לחוש שהם אינם די עצמאיים

אתרים לפעילות , חופי רחצה, גנים לאומיים, תאטראות, בתי קולנוע, בתי קפה, הדבר כולל מסעדות

ם שלא לנסות ולצרוך את השירותים האלה מן המחקר עולה שנכים רבים בוחרי. וכדומה, ספורטיבית

קושי אחר נוגע לעלות הגבוהה של חלק . מכיוון שהם חוששים שהדבר יהיה כרוך בקשיים רבים מדי
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שמגבילה מאוד את הצריכה על ידי נכים מעוטי יכולת ) סרטי קולנוע, חוגים(מפעילויות הפנאי 

  . נכים רבים מן הקהילה הכלליתגורמים אלה מביאים להסתגרות ולבידוד חברתי של. כלכלית

  

הנגישות המוגבלת של חלק גדול ממוקדי הבילוי והפנאי גם מצמצמת מאוד את טווח הבחירה של 

) כמו תיאטרון וקולנוע(פעמים רבות הדבר מחייב את הנכה לצרוך שירותי פנאי קונבנציונליים . הנכים

רפואה  (New Ageפעילויות , גריולהיות מנוע מלצרוך פעילויות מגוונות יותר כמו ספורט את

או נסיעות לחוץ לארץ אף שלאחרונה החלו לפעול בתחומים ) סדנאות מדיטציה, שיאצו, אלטרנטיבית

נראה כי יש עדיין מקום רב לפתח ) סים"והחברה למתנ" אתגרים"כמו עמותת (האלה עמותות שונות 

  .את שירותי הפנאי הללו

  

היכולת והזכות להשתלב בפעילויות פנאי שנגישות , ים גם יחדבקרב הנכים שרואיינו עלו שני הדפוס

  .והרצון בפיתוח ובהרחבה של מסגרות פנאי נפרדות לנכים, לציבור הכללי

  

במובן זה הנכים . התביעה ליכולת ולזכות בצריכת שירותי פנאי כלליים מתבססת על עקרון השוויון

ותי הפנאי שקיימים לאוכלוסייה הכללית מביעים את התביעה הבסיסית ביותר להנגשה של כלל שיר

  .ומבלי שהדבר ייתפס כחסד

  

  :26בן , רונן
שיהיה ברור מאליו שיהיו . כשאני הולך למסעדה אני רוצה להרגיש שלא עושים לי טובה"

שולחנות נגישים לכיסא גלגלים או שלפחות ניתן יהיה להזיז את הכיסאות כך שאני אוכל 

, אם מדובר בפארק ציבורי. ר בפארקים שאני יוצא אליהםאותו הדב... לשבת ליד השולחן

  ..."או קלנועיות שיאפשרו גם לנכים לטייל שם, צריך שיהיו שם גם שבילים לנכים

  

מרחב הבחירה המצומצם וחוסר הנגישות של מקומות בילוי ופנאי מביאים נכים רבים לפנות ולמלא 

קהילה "ו" קהילה תומכת"קטים לנכים כמו בין אם במסגרת פרוי, את הצורך הזה במסגרות נפרדות

הרצון בפעילות פנאי נפרדת , לדברי הנכים. ובין אם בהתארגנות ספונטנית של קבוצות נכים" נגישה

הפעילות יחד עם נכים אחרים גורמת לחלק מהם לחוש שהם אינם , ראשית: בא לענות על שני צרכים

הבילוי יחד עם , שנית.  מן הבית ולבלותתלויים בסביבה הכללית על מנת שיהיה להם לאן לצאת

  .את מוגבלותם ולהתרכז בבילוי עצמו" לשים בצד"קבוצת השווים מאפשר להם 

  

  :43בת , נורית
אבל יחד עם אנשים כמוני יותר נוח , זה לא שאני לא אוהבת ללכת לקולנוע או משהו כזה"

  ..."אני לא צריכה לבקש טובות מאף אחד... לי
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  :27בת , דנה
שזה , ובריכה, כמו חוג התעמלות, שיהיו יותר חוגים. ייתי רוצה שיעשו עוד דברים לנכיםה"

חשוב לי גם שאני אוכל להיפגש עם אנשים כי בבית . יהיה רק לנכים ושיהיה ברור שהכול נגיש

  "אני לא יכולה

  

 צורך .הציטוט האחרון גם מעלה את הצורך בפיתוח מסגרות שתאפשרנה מפגשים חברתיים בין נכים

בעיקר לעומת הנכים המתגוררים , זה בולט על רקע הבדידות הרבה שחלק מן הנכים שרויים בה

היציאה ממסגרת מוסדית לחיים עצמאיים פעמים רבות מלווה בהתנתקות . ביתיות-במסגרות חוץ

בעיקר מסיבות , אחד הקשיים של נכים הגרים בקהילה הוא המגבלה שבאירוח הדדי. ממעגל חברתי

נכים שהצטרפו , ואכן. חב דירה צר מדי ומחוסר היכרות אישית מספקת עם הסביבה החברתיתשל מר

ציינו כי אחת הסיבות המרכזיות להצטרפותם הייתה היכולת לפגוש " קהילה תומכת"למשל לפרויקט 

  .אנשים חדשים ולהרחיב את המעגל החברתי

  

  :45בן , דני
נותן לך אפשרות לצאת . א לך חברים חדשיםזה מבי. בזכות הפרויקט אני מכיר יותר אנשים"

  "מהבית
  

  :23בת , דנה
, יש הרבה דברים לא כל כך טובים במוסד. כשאתה במוסד אתה כל הזמן מוקף באנשים"

 "כשאתה גר בדירה משלך הרבה יותר קשה למצוא חברים. אבל יש לך הרבה חברים
  

ה והיכולת המוגבלת שלו להיפגש עם במחקר הועלו גם צרכים הנוגעים לחיי החברה האישיים של הנכ

  .מסיבות של קשיי תחבורה או של נגישות פיזית, חבריו הקרובים

  

  :19בת , אפרת
אבל , לבקר אצלם, לצאת לטייל, הייתי רוצה לעשות דברים יותר מעניינים עם החברים שלי"

ם יכולים כול,  זה פשוט יותר קל–בסופו של דבר הם תמיד באים אלי ... אין מי שייקח אותי

כי אין מעלית ואני לא , יש חברות נשואות שאף פעם לא ראיתי את הבית שלהן. לבוא אלי

  "יכולה להגיע

 

  רכי מידעוצ. 5
כדי . הנגישות של מידע רלוונטי לציבור הנכים חיונית ליכולת של הנכה לחיות חיים עצמאיים בקהילה

, רב פוטנציאל העצמאות שלו הוא נדרש לדעת מהן זכויותיו הסוציאליותשהנכה יוכל לנצל את מ

  .לאיזה סוג של שירותים מסייעים הוא זכאי ובאילו אמצעי תמיכה וסיוע הוא יכול להיעזר
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 מידע על זכויות סוציאליות 5.1
 אם זה, קיימת תחושה בקרב הנכים שהם לא נחשפים מספיק למכלול הזכויות המגיעות להם, כאמור

לאחרונה עדיין . כמו הנחה בתשלומי הארנונה, סיוע בדיור ומטפל ואם זה בהנחות למיניהן המגיעות לו

. לא היה בנמצא גורם מוסמך ורשמי שריכז את האינפורמציה ודאג להפיצה באופן כולל לציבור הנכים

" ישראלזכויות אנשים עם מוגבלויות ב" הפיק המוסד לביטוח לאומי חוברת שכותרתה 2003בשנת 

. ובה מרוכז כל המידע הרלוונטי באשר לזכויות הסוציאליות של הנכים עם הקריטריונים למימושן

, הטבות ממשרדי הממשלה שונים, החוברת מרכזת את המידע לגבי גמלאות המוסד לביטוח לאומי

עם . אלמוסדות ועמותות שונות הפועלות למען ציבור הנכים בישר, ומידע הנוגע לפעילותם של ארגונים

נכים רבים לא . לפי דיווח הנכים במחקר היא לא הופצה באופן מלא ומקיף בקרב קהל היעד שלה, זאת

כך שנדרשת חשיבה כיצד יהיה . ורבים אחרים כלל לא יודעים על עצם קיומה, קיבלו אותה לידיהם

  .נכון ויעיל להפיץ את המידע המרוכז בה

  

 מידע על שירותים נגישים לנכים 5.2
. רבים במחקר ציינו כי אין להם אינפורמציה לגבי מקומות ושירותים שנגישים מבחינה פיזיתנכים 

, חנויות, מקומות בילוי ופנאי, נכים אלה ציינו כי היו רוצים לדעת יותר לגבי נגישות של מבני ציבור

ישות נג"אינפורמציה כזו קיימת באופן מפורט ביותר באתר האינטרנט של עמותת . וכדומה, מרפאות

אחרים , ולמרות שישנם נכים רבים שמשתמשים במקור מידע זה, )כפי שיפורט במשך הדוח" (ישראל

כך שיש למצוא דרך נוספת ; אינם מודעים לפעילותה של העמותה או אינם מחוברים לרשת האינטרנט

  .להפצת המידע הדרוש

  

  מידע על שירותים ופרויקטים למען נכים 5.3
למידע בדבר פרויקטים ותוכניות שעשויים היו להקל על יכולתם לחיות חיים נכים רבים אינם מגיעים 

. הנגישות שלו למידע רבה יותר, כל נכה המחובר לרשת חברתית פעילה ומאורגנת. עצמאיים בקהילה

במחקר נמצא כי קיים קושי בהפצת . הבעיה מתעוררת בעיקר בקרב נכים שאינם חברים ברשת כזו

בין היתר בגלל חוסר אינפורמציה לגבי פרטי אוכלוסיית היעד וכן על ,  כאלהדבר קיומם של פרויקטים

עובדים סוציאליים במחלקות שיקום , כגון, רקע של אי שיתוף פעולה מצד גורמים שהיו עשויים לסייע

  .וכדומה, עובדי המוסד לביטוח לאומי, בבתי חולים ובמרפאות

  

  רכב לנכים כיסאות גלגלים ו, מידע על אמצעים טכניים 5.4
הכוונה . חלק מן המשתתפים במחקר ציינו כי הם זקוקים למידע הקשור לאמצעים טכניים מסייעים

היכן ניתן להשיג , יומי-להיצע של פתרונות טכניים ואבזרי עזר שעשויים לסייע להם בתפקוד היום

 אינם מודעים נכים רבים, אישית בנושא זה-אף שנתקלנו בהעברת אינפורמציה בין. אותם ומה עלותם

 . לקיומו של המידע ולאחרים אין די נגישות למידע זה
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  צרכים נוספים של נכים . 6
כאשר מדובר במרפאות  בעיית הנגישות הפיזית שהוזכרה לעיל מחריפה :צריכת שירותים רפואיים 

הנגישות של הנכים למרפאות היא קריטית בהתחשב ששיעור השימוש בשירותים . שאינן מנוגשות

 66%יים בקרב מקבלי קצבת נכות כללית הוא גבוה יחסית לציבור הכללי ומגיע לכדי רפוא

 ). 27:2004, שטרוסברג ואחרים(
 

  :45בן , יוסי
הוא . בכל פעם שאני מגיע למרפאה אני לא יכול להגיע לרופא בגלל שאין מעלית מותאמת"

אני כבר .  יותר זמןכמובן זה מחייב ממני להמתין. צריך לרדת ולבדוק אותי בקומת הקרקע

זה פשוט אבסורד שאפילו . כמעט לעיני כול, שמעתי סיפורים על נכים שבדקו אותם במסדרון

  "לא ערוכות לקלוט פציינטים נכים, הדבר הכי אלמנטרי, מרפאות

  

הקושי בצריכת שירותי בריאות בא לידי ביטוי גם במחסור במתקנים רפואיים שמותאמים לשימוש על 

  .מה בולטת לכך היא המחסור בכיסאות גינקולוגיים לנשים נכותדוג. ידי נכים

  

  :48בת , וליה'ג
כרם יש מיטה נמוכה אחת שאמורה להיות -בהדסה עין. רפואת נשים זו בעיה לא פתורה"

כל , אין צוות שאמור לעזור. אבל בלי עזרה גם השימוש בה הוא בלתי אפשרי, מתאימה לנכים

ואת נשארת בלי מי שיעזור לך לעלות למיטה בשביל ' אתקרא להוא ותקרא להו'הזמן זה 

  "נקולוג שמומחה לטיפול בנשים עם מוגבלותיאין שם ג. להיבדק
  

הציטוט לעיל והציטוט הבא גם מעלים את הצורך בהדרכת הרופאים והצוות הרפואי לטיפול באנשים 

ם של הנכים והתאמה מן המחקר עולה שבפעמים רבות הצוות אינו מודע מספיק לצרכי. עם מוגבלות

  .הנדרשת של הציוד וכוח האדם על מנת שיוכלו לקבל את השירות הרפואי

  

  :32בת , נורית
הם , לפעמים זה משגע. אנשים עם מוגבלות' לאכול'לא יודעים איך ] הצוות הרפואי[הם "

כל אחד מרוכז ... הם לא רואים אותך? !?יודעים שאדם עם כיסא גלגלים מוגבל בתנועות 

  "שלו אבל לא מודעים לצרכים המיוחדים של אנשים עם מוגבלות] הרפואי[ם בתחו
  

, הקשיים הכרוכים בצריכת שירותי בריאות על ידי הנכים מביאים את חלקם לוותר על צריכת השירות

  .7למשל נשים נכות שמוותרות על הגעה לבדיקה גינקולוגית תקופתית

                                                   

מכון ברוקדייל העוסק בנשים עם מוגבלות בישראל עולה כי שיעור גבוה מהנשים - וינט'ג- ממחקר של מאיירס 7
 שהן נזקקות אףאו שלא מקבלות כלל טיפול רפואי ) 41%(עם מוגבלות חוות קשיים בקבלת טיפולים רפואיים 

 )2006, ריבליס-שטרוסברג ואיתן) (19%(לו 
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תהליך . תהליך הכרוך במכירה ובקנייה של דירה הועלה הצורך בעזרה בכל ה:עזרה במעבר דירה 

היו נכים במחקר . הכרוך בפרוצדורה ביורוקרטית מורכבת מחייב קשר עם בעלי מקצוע שונים

ושאין להם למי לפנות לייעוץ , שהסבירו שמוגבלותם הפיזית מקשה עליהם מאוד את התהליך

אולם עדיין , ל דירות נגישות לנכיםחלק מן הנכים ציינו שישנם מתווכים שמרכזים מידע ע. ולעזרה

. הועלה הצורך בגורם אמין שייצור את הקשר עם מתווכים אלה ושיעזור בתהליך המכירה והקנייה

בעיה זו בולטת בעיקר בפריפריה משום שהנכים מתקשים למכור את דירתם הנוכחית בסכום 

דירה בבניין עם , ירת קרקעד, כגון(המאפשר רכישה של דירה המאפשרת נגישות פיזית גבוהה יותר  

  ).מעלית וכדומה

  

ליווי בעת ,  הכוונה לעזרה באריזת החפצים.צורך נוסף הוא עזרה ביום המעבר הפיזי לדירה החדשה

  .המעבר לדירה וסיוע בארגון הדירה החדשה

  

 לכאורה התהליך הכרוך בתיקון רכב של נכים זהה לחלוטין לתיקון רכב רגיל על ידי :תיקון הרכב 

מכיוון שהנכה . הועלתה בעיה שחלק מן המוסכים אינם נגישים לנכים, עם זאת.  שאינו נכהאדם

פעמים רבות עליו להמתין במוסך שבו אין חדר המתנה , תלוי ברכבו על מנת להגיע ממקום למקום

 . נגיש
 

 חלק מן המרואיינים במחקר ציינו את הבעיה של מספר מצומצם מדי של :תיקון כיסא הגלגלים 

קיים , כאמור. י מקצוע שמוסמכים לתקן כיסאות גלגלים רגילים וכיסאות גלגלים ממונעיםבעל

בעיה זו . פער של מידע לגבי בעלי מקצוע אלה והדבר מקשה על ציבור המשתמשים באמצעי זה

בולטת בעיקר ביישובי הפריפריה שנדרשים להגיע למרכז הארץ על מנת לתקן את כיסא הגלגלים 

 .המתין זמן ממושך עד לתיקונוונדרשים ל, שלהם
  

  צרכים של נכים חדשים. 7
במהלך קבוצות המיקוד והראיונות עם הנכים שהשתתפו במחקר הועלו הצרכים הייחודיים של 

אלא כאלה , הכוונה לאנשים שאינם נכים מלידה ואף לא נכים מילדות. אוכלוסיית הנכים החדשים

 אדם לבעל מוגבלות בגיל מבוגר מלווה על פי רוב הפיכתו של. שהפכו נכים במהלך חייהם הבוגרים

רבות נכתב על הצורך בשיקום פסיכולוגי ותפקודי כאשר אדם הופך . במשבר אישי ומשפחתי קשה

אינם זכאים , אנשים שהפכו לנכים בעקבות מחלה או הידרדרות אחרת בבריאותם, עם זאת. לנכה

  . ם עם תנאי החיים החדשיםונאלצים להתמודד בעצמ, לשיקום מטעם רשויות הרווחה

  

בהיעדר תהליך שיקום הנכה אינו , ראשית: הקשיים של הנכה החדש באים לידי ביטוי במספר תחומים

הוא אינו מקבל , שנית. מקבל אינפורמציה מסודרת מגורם מוסמך לגבי הזכויות הסוציאליות שלו

 לפחות למשך תקופת ,הדרכה לגבי אורח החיים המשתנה ומה נדרש ממנו לשנות באורח חייו

נכים חדשים ציינו למשל את הקושי שבהתאמת הבית למצב החדש של חיים . ההסתגלות למצב החדש
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צורך . אחרים ציינו שלא ידעו איזה כיסא גלגלים לרכוש כך שיתאים לצרכים שלהם, עם כיסא גלגלים

  .נוסף שהועלה היה בתחום הסיוע הפסיכולוגי לנכה עצמו ולבני משפחתו

  

  :52בת , נכה חדשה, רינה
נהייתי נכה בעקבות מחלת סרטן שבה חליתי ולכן . כשנהייתי נכה הרגשתי שחרב עלי עולמי"

בארץ להיות נכה זה סוג של . לאחר זמן קצר גם בעלי הפך לנכה. לא הייתי זכאית לשיקום

ך אף אחד לא מסביר לך אי. לי נודע רק לאחר שלוש שנים של נכות מהן הזכויות שלי. מוות

 שעד תאיך נותנים מענה לבעיות הכי טריוויאליו, איך משתמשים בכיסא גלגלים, מסתדרים

  "אתמול יכולת לעשות אותן מבלי לחשוב בכלל
  

  :26בן , נכה חדש, יואב
הם לא ידעו מה לעשות . אחד הקשיים הכי גדולים שלי היה דווקא הקושי של ההורים שלי"

הם לא . בבית או לנסות ולעזור לי בדירה משליהאם להשאיר אותי אצלם . עם המצב החדש

. בלהעביר אותי מהכיסא גלגלים למיטה וחזרה... ידעו איך לעזור לי בדברים הכי קטנים

כשמדברים על צרכים של נכים צריך לזכור שלנכה יש משפחה ושגם לה יש צרכים ושגם היא 

  "עוברת משבר נורא גדול כשבן המשפחה הופך נכה
  

הדבר נובע פעמים .  של נכים שמתחילים תהליך שיקום אך נפלטים ממנו לפני סיומובעיה נוספת היא

מדי של הנכה בתהליך השיקום המביאה את המשקמים לשחררו מוקדם " מהירה"רבות מהתקדמות 

  .גם מבחינה פיזית וגם מבחינה פסיכולוגית, מבלי שמיצה את התהליך, מדי

  
   למטפל האישיות הנוגעסוגיות. 8

יומית -ק מן הנכים המטפל האישי נמצא במעגל הקרוב ביותר ומספק להם את התמיכה היוםעבור חל

ובמקרים , בחלק מן המקרים הוא גר בביתו של הנכה ומלווה אותו בכל שעות היממה. הבסיסית ביותר

הליווי הצמוד , הכניסה של המטפל לחייו הפרטיים של הנכה. אחרים הוא מצוי במחיצתו שעות רבות

הופכות את מערכת היחסים ,  חלק בפעולותיו האישיות ולעתים האינטימיות ביותר של הנכהונטילת

. במהלך המחקר הועלו סוגיות שונות הקשורות ליחסים אלה. בין הנכה לבין המטפל למורכבת ביותר

חלקן רלוונטיות לכלל הנכים המסתייעים במטפל סיעודי וחלקן רלוונטיות במיוחד לכאלה הנעזרים 

  . שהוא עובד זרבמטפל

או לכל הפחות בגורם ,  במהלך המחקר הועלה הצורך במנגנון:ייעוץ בבחירת עובדים מיומנים 

הנכים במחקר הדגישו את החשיבות . שיסייע להתאים באופן פרטני את המטפל לצרכיו של הנכה

 מן חלק. לסיוע לאנשים עם מוגבלות,  הבסיסית ביותרולּו, שבבחירת מטפל מיומן שעבר הכשרה

ומיומנותו , מבחינת כישורי השפה שלו, הנכים ציינו כי ההתאמה צריכה להיות מבחינה מגדרית

 . המקצועית
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  :47בת , רונית
קשה לי מאוד להסביר לה במה . המטפלת לא דוברת אנגלית ויודעת רק כמה מילים בעברית"

  "אני זקוקה לעזרה ואיך בדיוק לעזור לי

  

 היו נכים שהעלו את הצורך במערך או במנגנון שיפקח על :פיקוח על המטפלים הסיעודיים 

לדבריהם חברות הסיעוד וחברות כוח האדם שמתווכות בין הנכה למטפל . המטפלים הסיעודיים

נכים אלה הביעו את הצורך בגורם שניתן . אינן נטולות די פניות בשביל לבצע את הפיקוח בעצמן

להתייעץ לגבי היבטים , בצע את עבודתו כיאותיהיה לפנות אליו במקרים בהם המטפל אינו מ

 .ולהוות כתובת שתפקח על כל תהליך ההעסקה, ביורוקרטיים בהעסקתו של המטפל
מחיר העסקתו של העובד .  נכים רבים מתקשים מאוד לעמוד במימון עלות הטיפול:עלות הטיפול 

ת הכללית ומהגמלה לחודש שאותם נדרש הנכה לשלם מגמלת הנכו$ 700-600$מגיע לעיתים לכדי 

 . 8שהוא מקבל מן המוסד לביטוח לאומי במידה והוא זכאי לה) מ"שר(לשירותים מיוחדים 
 נכים רבים העלו את הקושי שבמציאת עובד מחליף כאשר :מציאת מטפל מחליף בעת הצורך 

פעמים רבות המשמעות של מציאת . העובד הקבוע שלהם נמצא בחופש או כאשר הוא חולה

 .תשלום גבוה מאוד בנוסף להמשך התשלום לעובד הנעדרהמחליף היא 
ההיעזרות במטפל זר .  נכים רבים הנעזרים במטפל אישי מעסיקים עובד זר:העסקת עובדים זרים 

-ההבדלים הבין. הופכת את נושא הטיפול האישי למורכב פי כמה מהיעזרות במטפל ישראלי

ניות הכללית כלפי העובדים הזרים היא אולם המדי, תרבותיים וקשיי התקשורת הם הבסיס לקושי

 :להלן הקשיים העיקריים. זו שגורמת לעיקר הקשיים שבהעסקתם על ידי הנכים
נכה המבקש להעסיק עובד זר כעובד סיעוד מחויב בקבלת היתר מיחידת  :קבלת היתר העסקה .1

קבלת ההיתר מלווה . המסחר והתעסוקה, הסמך לנושא העובדים הזרים במשרד התעשייה

הקושי מתעורר . בדיקת רופא של הנכה ובחוות דעת של מומחה לריפוי בעיסוק, ילוי טפסיםבמ

דבר היוצר . גם כאשר מדובר בנכה לצמיתות, על רקע הדרישה לחידוש ההיתר כל שלוש שנים

 .ביורוקרטיזציה חוזרת ונשנית של התהליך
ויזת העבודה . וויזת עבודה עבודתו של עובד זר בסיעוד מחויבת ב:אשרות הוויזה של העובד הזר .2

הדבר אינו מונע מן העובד לברוח מן המעסיק ולחפש , אולם, של העובד היא על שמו של המעסיק

, ראשית. מקרה כזה מעמיד בפני הנכה שורה של קשיים. מקום עבודה אחר במידה וזה רצונו

" נוסף"של עובד קושי שני נוגע לכך שהנכה מנוע מהעסקה . הקושי של העדר טיפול בטווח המידי

 .עד ללכידתו של העובד הבורח
  

                                                   

רמת . יומיות-הגמלה לשירותים מיוחדים משולמת לנכים קשים שתלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום 8
עמד , 2004פטמבר נכון לס, וגובהה הממוצע, הזכאות לקצבה זו נקבעת בהתאם לדרגת תלותו של הנכה בזולת

 ).המוסד לביטוח לאומי, ירבעון סטטיסט(ח " ש1,860על 
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  :ארגון נכי ישראל, טוב כהן-יום
היא . בראשון לחודש היא עזבה אותי. שנתיים וחצי היא עבדה אצלי, הייתה לי עובדת"...

אבל בגלל . היא באה לעבוד אצלי.) ג. נ–בארץ (כשהיא באה לעבוד . החליטה שהיא לא רוצה

היא , אתי כבר אין לה כוח לטפל בי... א לא יכולה לעבוד יותרהי, שקשה לעבוד עם משפחה

עד היום ל א מצאתי ... הולכת כשלא מוצא חן בעיניה ומשאירה אותי בלי טיפול... כבר עייפה

פרוטוקול הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים מיום : מתוך)" (חדש(עובד 

16.11.2004( 
  

גורמת לכך ) בדרך כלל לתקופה של עד שלוש שנים(ויזה זמנית בלבד היותה של ויזת העבודה , בנוסף

גם כאשר העובד המקורי נמצא כמיומן ומתאים לצורכי הנכה ושהנכה , שעל הנכה לחפש עובד אחר

  .מרוצה מעבודתו

 
חוקיים יצרה - מדיניות המאבק בתופעת העובדים הזרים הלא:התנהלותה של משטרת ההגירה .3

גם כאשר מדובר בהעסקה של , בור הנכים שנעזר בכוח העבודה הזרמצוקה קשה גם עבור צי

תחושת החרדה של העובדים מפני מעצרי שווא על ידי משטרת ההגירה מקרינה . עובדים חוקיים

 .יומית-על הנכה שתלוי במטפל שלו ובעזרתו היום
  

  :עכשיו-מטה מאבק הנכים ועמותת נכים, עליזה סוויסה
.  זה פוגע בנו–או ייאסר , יוכה, האם העובד שלנו יוטרד, הכשאנו חיים עם חוסר הידיע"

ומשום כך אין לנו מאגר של עובדים זרים בזמני , כשרשות ההגירה מגרשת אלפי עובדים זרים

כשהעובדים החוקיים שלנו אינם יכולים לחיות ...  זה פוגע בנו–חופשות או מקרי חירום 

כאשר אדם עם מוגבלות .  זה פוגע בנו-ם במצב של פחד תמידי ומחליטים לחזור לארצותיה

משום שהמטפלת החוקית , חמורה נשאר בוכה במיטתו בחיתול ספוג שתן במשך חמש שעות

פרוטוקול הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים : מתוך" ( זה פוגע בנו–שלו נאסרה 

  )16.11.2004הזרים מיום 

  

הודעה למעסיק הנכה הביאה את משטרת   אוהמשמעות של מעצר עובד סיעודי זר ללא התראה

לא תעצור עובדים זרים סיעודיים שהיא בדיון בוועדה לענייני עובדים זרים בכנסת  ההגירה להתחייב

, כל עובד שייתפס ללא מסמכים יילקח לבית מעסיקו לבדיקת זהותו ושיתפסו ללא מסמכים מזהיםיש

ם במחקר הנוכחי עלו מקרים בהם עובדי אולם ג. )2004, שפר (ואם יימצא דובר אמת ישוחרר מיד

  .סיעוד נעצרו ללא הודעה למעסיק הנכה

  

  העסקת מתנדבים 
תורמת רבות לתפקודו , לעיתים במקביל להעסקת מטפל אישי, מן המחקר עולה שהעסקת מתנדבים

היו נכים במחקר שציינו כי דווקא היותו של המתנדב כוח סיוע בלתי פורמלי . היומיומי של הנכה

 –שרת לו להשלים את עבודת המטפל ולענות על צרכים שהמטפל לא מסוגל או מתקשה לספק מאפ

  . למשל הצורך החברתי
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  :46בת , אפרת
אפילו , זה יותר טוב... הן מכינות ארוחת ערב וגם נותנות חברה... כל ערב יש בנות שבאות"

רק עם , שרלא עם כולן נוצר ק... זה יוצר קשר עם הסביבה החיצונית. שיש מטפלת

 –פרויקט מחויבות אישית [יש כאלה שעושות זאת בתור מחויבות של בית הספר ... המיוחדות

  "ויש כאלה שנוצר עמן קשר והן באות גם בצבא וגם אחרי זה, .]ג.נ

 

  צרכים של נכים בוגרים צעירים. 9
ת חיים מן המחקר עולה כי לנכים צעירים ישנם צרכים ייחודיים הנוגעים ליכולת שלהם לחיו

אולם גם בסוגיות , צרכים אלה מתמקדים בעיקר בתחום הפנאי ובתחום החברתי. עצמאיים בקהילה

  .נוספות הנוגעות לתחושת התרומה שלהם לחברה הכללית והשתלבותם בתוכה כאנשים עצמאיים

  

ציינו את , בעיקר בראשית שנות העשרים לחייהם,  נכים צעירים:תרומה לחברה ומעורבות חברתית 

בקשה זו ביטאה את הרצון לקחת חלק . ונם לקחת חלק בשירות צבאי או לחלופין בשירות לאומירצ

פעיל יותר בחברה הכללית ולחוש כי הם תורמים את חלקם למדינה ולחברה כמו צעירים שאינם 

חלק מן הנכים גם ציינו כי השירות הצבאי או הלאומי מהווה עבורם קריטריון , מעבר לכך. נכים

 .יותם אנשים עצמאיים ולא תלותייםמרכזי לה
  

  :20בן , יוני
במשך היום עבדתי בגן ... ההחלטה לעשות שירות לאומי הייתה רגע מאוד מרגש בשבילי"

יש לי עוד הרבה תפקידים מועילים . ועוד עבודות גננות שונות, בעבודות ניקיון, הבוטני

אני חושב שזה . שי הצוותזה שמקבלים אותי כאחד מאנ, ומה שהכי מצא חן בעיני. במקום

  "אני מרגיש שאני תורם. אפילו שאני לא בצבא... חשוב לתרום למדינה
  

  :19בת , עינת
את יכולה לחזור , מה את עושה פה'בפעם הראשונה שבאתי ללשכת הגיוס החיילים אמרו לי "

בסוף . והתחלתי לחפש מקום להתנדב אליו, נורא נעלבתי וביקשתי בקשה להתנדב. 'הביתה

בחרתי להתגייס לצנחנים ובינתיים . ציעו לי כמה תפקידים והייתי צריכה לבחור מביניהםה

הכרתי המון , מאז שהגעתי לצבא גיליתי עולם חדש... מטילים עלי כל מיני פרויקטים

  "זאת תחושה של הצלחה שהגעתי לשם... ה'חבר

  

מאות בקרב הנכה הצעיר השירות בצבא ובשירות הלאומי מתגלה כפלטפורמה לגיבוש של תחושת עצ

תרומה חשובה היא בהיותו של השירות נקודת מוצא להרחבת . ולהיותו כמו אחרים בקבוצת הגיל שלו

  .המעגל החברתי של הנכה

  

מוקדי  לש הנכים הצעירים שהשתתפו במחקר הדגישו את רצונם בנגישות רבה יותר :תרבות ופנאי 

, ובכלל זאת, ישים לאוכלוסייה הצעירה הכלליתההעדפה הייתה למקומות בילוי הנג. בילוי ופנאי
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רצון זה מבטא גם את השאיפה של הרחבת הפעילות החברתית אל מעבר . מועדונים ודיסקוטקים

 .לגבולות קבוצת השווים
  

  :20בן , עמית
צעירים יכולים יותר להשתלב ] נכים. [אני הייתי רוצה ללכת לדיסקוטקים לא רק עם נכים"

להתחבר אתם ולא ,  לבקש עזרה לעלותםלמשל בדיסקוטקי. בריאיםלהתחבר עם ה, בחברה

  "להיתקע בבית ולא לעשות כלום
  

 הרצון בהרחבת המעגל החברתי עולה גם בהקשר האישי יותר של הרצון :היכרויות ושידוכים 

הקושי במציאת בן זוג הופך למשמעותי יותר בעיקר על רקע המעגל החברתי . במציאת בן זוג

 של הנכה ומעורבותו המצומצמת במעגלי הפעילות הציבוריים שבדרך כלל מהווים המוגבל יחסית

לאחרונה החל לפעול אתר היכרויות ). 'לימודים וכד, עבודה(מקור להיכרויות בין המינים 

אולם נראה כי נכים רבים אינם מכירים את ,  לאנשים עם מוגבלותתבאינטרנט המתמחה בהיכרויו

 .ות נוספת בתחום זהוכי יש צורך בפעיל, האתר
 התלות של הנכה במעגל התמיכה של המשפחה פועלת פעמים רבות כגורם שמעכב את :דיור עצמאי 

במחקר היו נכים שציינו כי היו מעוניינים להתגורר . היציאה של הצעיר הנכה לחיים עצמאיים יותר

שכבר עשו צעד לעתים מדובר בנכים . בדירה משלהם או בהוסטל ושההורים אינם תומכים במהלך

ועתה מעוניינים לעשות צעד נוסף אשר נמנע , למשל ביציאה לעבודה, משמעותי להשתלבות בקהילה

 .מהם
  

  :26בת , רונית
אבל זה לא ,  שעות ביממה24יש לי עזרה . הייתי רוצה לגור לבד אבל אני צריכה עזרה בהכול"

בן זוג הרתוק [ם עופר זה הקטע על ההורים שלא סומכים על זה שאני אגור ע. הקטע הזה

 ]"בעצמו לכיסא גלגלים
  

  של נכים החיים בקהילההצעות למענים מקדמי עצמאות . ד
  

הנכים ואנשי המקצוע כאחד נראה כי קידום חיים עצמאיים בקרב , בהתבסס על דברי המרואיינים

ענה אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות מחייב הקמה של מערך רחב של שירותים תומכים אשר יתנו מ

הפרק הבא מבקש להציג את השירותים הדרושים לקידום . לצרכים של הנכים בתחומי החיים השונים

  . עצמאותו של האדם הנכה בהתייחס לצרכים שהועלו בפרקי הדוח השונים

  

: בחיי היומיום השירותים ממוינים לארבעת המעגלים העיקריים בהם פועל הנכה ושמהם הוא מושפע

למרות . חברתי-והמעגל הכלל, מעגל אנשי המקצוע, המעגל המשפחתי, מעגל התפקוד האישי

ועל , הם חופפים זה לזה בחלקם מבחינת תחומי חיים שונים שהם מכסים, שהמעגלים מוצגים בנפרד

כן יש לראות את מעגלי התמיכה ככאלה היוצרים מערך תמיכה כולל המאמץ ראייה הוליסטית של 

השירותים הקיימים כיום בשטח שנותנים , צגו הצרכים הנדרשיםבכל מעגל יו. צורכי הנכים השונים



  30

חלקו האחרון של פרק זה יוקדש להצגת המלצות . ושירותים נוספים שצריך לפתח, מענה לצרכים

  .כלליות מערכתיות יותר לגבי הקמת מערך שירותים תומכים לחיים עצמאיים של נכים בקהילה

  

  מעגל התפקוד האישי. 1
פלגים - לאחרונה הוקפאה פעילות קרן הפרא:ת של הבית והכניסה לביתסיוע בהנגשה פיזי 

קרן . שאמורה לממן את שירותי הייעוץ וההתאמה הדרושים על מנת להנגיש את בתיהם של הנכים

זו הופעלה תוקצבה על ידי משרד הבריאות והופעלה דרך קופות החולים והיוותה פתרון כמעט 

 .בלעדי לצורך זה
 

 מספר עמותות :צעי עזר טכניים לנכים והדרכה בשימוש באמצעים אלההפצת מידע על אמ 

הפועלת בבית , למשל, ת"עמותת מילב. מספקות ייעוץ והכוונה לנכים הזקוקים לאביזרים אלה

מפתחת אביזרים טכניים שונים המסייעים לתפקוד היומיומי של אנשים עם , השומר-החולים תל

 המוצעים באתר האינטרנט שלה וגם מקיימת תערוכות העמותה מפרטת את האמצעים. מוגבלויות

" עתיד"עמותה נוספת המציעה אינפורמציה בתחום אביזרי העזר היא עמותת . וסדנאות בתחום

אינם מודעים ) בעיקר בפריפריה(אולם נראה כי נכים רבים . שגם היא מפעילה אתר אינטרנט

ין נגישות לרשת האינטרנט ולכן חלק ולרבים אחרים א, לפעילות העמותות והשירות שהן מציעות

החלו לאחרונה מספר עמותות , מסיבה זו. גדול מן האינפורמציה הדרושה אינה נמצאת בהישג ידם

להפעיל סדנה לפיתוח ולהפצה של , דוגמת המרכז לחיים עצמאיים בירושלים, נכים למען נכים

.  בתחוםםפורמליי-מציה בלתיועל ידי כך ליצור ערוצי אינפור, אמצעי עזר לאנשים עם מוגבלות

 . ת ואשל"לאחרונה הוחל בהקמת מאגר מידע נוסף על ידי מילב
 

 מן המחקר עולה כי יש צורך במסגרת של הדרכה :סדנה וחניכה לניהול משק בית באופן עצמאי 

, כביסה, בישול, קניות(וחניכה לתפקוד עצמאי ולמילוי עצמאי עד כמה שניתן של מטלות הבית 

תוכנית כזו חיונית במיוחד עבור נכים חדשים ועבור נכים שיוצאים לחיים עצמאיים ). סיניהול פיננ

כיום ההדרכה היחידה הניתנת באופן פורמלי היא . בקהילה לאחר שהות ממושכת במסגרת מוסדית

אולם נכים רבים אינם עומדים , במסגרת שיקומית שמציע אגף השיקום במשרד הרווחה

בעיה נוספת היא שפעמים רבות השיקום הוא בעיקרו שיקום . ם שכזהבקריטריונים לקבלת שיקו

 .יומי עצמאי-מקצועי ולא עוסק מספיק בשיקום לתפקוד יום
  

. הוא פרויקט שמפעיל המרכז לחיים עצמאיים בירושלים, פתרון אלטרנטיבי לשיקום מעין זה

 שיצאו לחיים במסגרת פרויקט זה המרכז מספק מלווים שהם נכים לנכים חדשים או לנכים

. מלווים אלה חונכים את הנכים החדשים לתפקוד עצמאי בבית ומחוץ לבית. עצמאיים בקהילה

יום המהוות מסגרת נוספת -כמו כן המרכז מפעיל סדנאות הדרכה לתפקוד עצמאי בחיי היום

  .לקבלת סיוע והדרכה

 
יומי או חלקי - יום ישנם נכים הזקוקים לסיוע:פורמלי בניהול משק הבית-סיוע פורמלי ובלתי 

חלק מן הנכים ). רכישת תרופות וניהול פיננסי, כביסה, בישול, קניות, למשל(בניהול משק הבית 
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משתמשים בקצבה לשירותים מיוחדים לה הם זכאים מן המוסד לביטוח לאומי לשם מימון עזרה 

גמלה  משפחות של נכים אף מקבלות 260-כ, לפי אנשי אגף השיקום במשרד הרווחה. אישית

ההיתמכות בעוזר על בסיס קבוע גורמת לעתים לתלות של . משלימה ממשרד הרווחה למטרה זו

או לפחות לקבוע את סוג , הנכה ולחוסר מאמץ או אמונה שהוא כן יכול לבצע חלק מן המטלות

ה נכונה של מערכת היחסים בין הנכה מן המחקר עולה כי הבנָי, אולם. העזרה שבה הוא מעוניין

במידה והוא זה המכתיב את אופי העזרה , שויה להביא לפיתוח תחושת עצמאות אצל הנכהלעוזר ע

  .ואת מינונה

  

, נכים רבים מתקשים מאוד לתפקד ללא העובד המסייע. יש ליצור מכניזם אשר יבטיח רצף מסייע

, לא תמיד החברות המספקות את העובדים מקפידות על כך. וכשזה נעדר יש הכרח בעובד מחליף

  .תים קרובת הן דורשות מהנכה תשלום גבוה בעבור עובד מחליף והנכה מתקשה לעמוד בוולע

  

כפי שהוא מיושם על ידי , מודל אחר של סיוע הוא זה המתבסס על הפעלת מתנדבים מסייעים

הכולל תלמידי בית ) נכים ולא נכים(המרכז מפעיל מערך של מתנדבים . המרכז לחיים עצמאיים

. לנכים הזקוקים לעזרה" משודכים"הם . ואחרים) הלוקים בפיגור" (אלווין"מטופלי עמותת , ספר

בעיקר לאור העובדה שנכים רבים ציינו כי דווקא , ראוי לבחון את הרחבתו של המודל ומיסודו

פורמלי של הסיוע מתאים להם יותר וגם נותן מענה לצורך החברתי שלא תמיד -הפורמט הבלתי

 . סימטרית או בגלל קשיי שפה ומנטליות-ערכת היחסים הלאבגלל מ, ממולא על ידי המטפל
 

חלק מן .  נכים רבים נזקקים לסיוע בצריכת שירותי בריאות:סיוע בצריכת שירותי בריאות 

, ובחלקן הוא נזקק לסיוע, כגון רכישת תרופות באופן אישי, הפעולות הנכה חייב לעשות בעצמו

, לא תמיד ישנו גורם היכול לעשות זאת. ות עצמןלמשל בהגעה לבדיקות רפואיות ובביצוע הבדיק

בעיקר אם מדובר בנכה שלא זכאי לעובד סיעודי או שאינו יכול או מעוניין להסתמך על בני 

אין , למעט שירותי הסעה לבתי חולים ולמרפאות המופעלים על ידי עמותות שונות, כיום. משפחתו

 .גוף או גורם המספק שירותים תומכים שכאלה
 

בין אם ,  ההיעזרות של נכים רבים בכוח עזר: וייעוץ לגבי העסקת מטפלים ומתנדביםהדרכה 

השידוך בין הנכה לבין הגורם . מחייבת פעמים רבות הדרכה וייעוץ, מדובר במטפל או במתנדב

במקרה (מועסק -המסייע הינו תהליך מורכב של בניית יחסי אמון במקביל להבניית קשר של מעסיק

נראה כי יש צורך במסגרת או בתוכנית שתאפשר ייעוץ והדרכה בתחום רגיש . )של מטפל בתשלום

יש לשקול הפעלה של . מתנדב-המרכז לחיים עצמאיים עורך סדנה כזו המתמקדת ביחסי נכה. זה

 .מטפל וגם מחוץ לירושלים-סדנאות כאלה גם בנוגע ליחסי נכה
 

ם עצמאיים בקהילה מצריכה את  היכולת של הנכה לחיות חיי: שעות ביממה24שירותי חירום  

, בעיות חשמל(בין אם מדובר בתיקון תקלות דחופות בבית , קיומם של שירותי תמיכה בחירום

המגבלות של הנכה במתן . ובשירותי ביטחון אישי, בשירותי רפואה בחירום) למשל, אינסטלציה

 משפחתיות או מענה בעצמו לצרכים האלה וחוסר רצונו או יכולתו להסתמך על רשתות תמיכה
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לאחרונה החלו מופעלים מספר גורמים . חברתיות מעלות את הצורך בקיומו של סיוע חיצוני

המופעל כיום בשתי שכונות בירושלים , למשל" קהילה תומכת"פרויקט . המספקים את השירותים

התוכנית . בית-מספק עזרה בחירום למנויים המחוברים ללחצן מצוקה ושירות של אב, ובחדרה

תיקון עזרים : כגון, מספקת שירותים" קהילה נגישה"ן ו"איל, ב"פעלת על ידי עמותות מטהמו

תמורת , בהסכם עם חברת הסיעוד(גיבוי לשירותי עזרה ביתית , חילוץ, הרמה מנפילות, מסייעים

והזנקת , ביקור בית של רופא בשעות בהן המרפאה סגורהכמו כן התוכנית מספקת ). תשלום מיוחד

באחרונה גם חברות מסחריות . ינם לאחר אישור רופא בשעות בהן המרפאה סגורהאמבולנס ח

אולם שירותים אלה יקרים יותר ולא , )”Ace“חברת , למשל(החלו מספקות שירותי אחזקה בחירום 

נגישות "דוגמת המרכז לחיים עצמאיים ועמותת , עמותות אחרות. 9 שעות ביממה24תמיד זמינים 

אולם אינן מספקות את , לגבי בעלי מקצוע הנותנים שירותים בחירוםמפיצים מידע , "ישראל

 .השירות בעצמן
 

השימוש ברשת האינטרנט מתגלה כערוץ : יום-שימוש במחשבים וברשת האינטרנט בחיי היום 

הנכים יכולים לבצע מגוון של . יעיל במיוחד בפיתוח ובקידום חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות

רשת האינטרנט , בנוסף. באמצעות המחשב) צרכנות ושירותים פיננסיים, גוןכ(פעילויות יומיום 

מהווה ערוץ מרכזי לאינפורמציה הרלוונטית לחיים עצמאיים ולהרחבת המעגל החברתי באמצעות 

הרחבת השימוש באינטרנט מחייבת . פורומים המהווים זירת מפגש ותקשורת מקוונת בין נכים

משכיר מחשבים " יד שרה"ארגון , כיום. ר לרשת האינטרנטרכישה או שכירה של מחשב וחיבו

הארגון , בנוסף לכך. לתקופה קצובה של עד שלוש שנים ולאחריה מוכר את המחשב במחיר סמלי

רבים מן הנכים אינם מודעים , עם זאת. מספק שירותי תמיכה והדרכה הניתנים בהתנדבות

מסובסד לרשת האינטרנט אשר אינו קיים יש להשלים את הפרויקט בחיבור , מעבר לכך. לפרויקט

  . היום

  

יש להדגיש כי נכים רבים ציינו כי הם לא היו מעוניינים שהשימוש באינטרנט יהווה תחליף לפעילות 

לאור . עצמאית בזירה הציבורית והביעו חשש שהדבר יביא ליתר הסתגרות של הנכים בבתיהם

  . של הזירה הציבוריתיש לראות בכך כלי עזר משלים להנגשה הפיזית, זאת

  

  המעגל המשפחתי. 2
הצרכים של הנכה כבן : השירותים הנדרשים במעגל של המשפחה מתייחסים לשני סוגים של צרכים

  .הקשורים למצב הנכות) בן הזוג וילדיו, הוריו(וכבעל משפחה והצרכים של בני משפחתו של הנכה 

  

                                                   

 יחל השירות 2005/6במהלך . השירותים אינה ניתנים רק לנכים אלא לכלל האוכלוסייה תמורת דמי מנוי 9
 . בקעת בית שאןמועצה אזוריתסכנין ו, חיפה, שבע-באר, אביב-לפעול גם בתל
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   צורכי הנכה במשפחה2.1
 צורך זה נמצא כאחד מן :ולאחר לידה מבחינה רפואית ותפקודיתייעוץ והדרכה לנכות בהיריון  

נכות העלו את . הצרכים הקריטיים ביותר שעלו במחקר בכל הקשור לתפקוד של הנכה כהורה

הצורך בהענקת ייעוץ מקצועי וממוסד בכל הקשור להשלכות הרפואיות של ההיריון על הנכות ועל 

י והדרכה להורים נכים עם לידת ילדם הראשון בכל צורך משלים הוא בליוו. יומי-התפקוד היום

חלב של לשכות -חלק ממרפאות טיפת. הקשור לטיפול בתינוק מבחינה תפקודית ובטיחותית

אולם לא מדובר , החולים מספקות הדרכה ביתית להורים עם בעיות רפואיות-הבריאות וקופות

עולה , מעבר לכך. באופן רשמיבפתרון המעוגן בתקנון ובתדריכים שעל פיהם פועלות המרפאות 

להם ישנם , צורך בהתמחות ובהכשרה מקצועית של אחיות אלה בכל הקשור להדרכת הורים נכים

ניתן לשקול ִתקנּון של צוות אחיות בכל מחוז שיעבור . צרכים נוספים לאלה של הורים שאינם נכים

נת שפתרון כזה יהיה על מ. הכשרה שכזו ויהווה כתובת לאימהות צעירות עם צרכים מיוחדים

חלב של לשכת הבריאות והן את המרפאות של -אפקטיבי חשוב לרתום הן את מרפאות טיפת

 .החולים לסוג כזה של פרויקט-קופות
מהות נכות ציינו כי במהלך התקופה יא :סיוע של מתנדבים בתקופת ההיריון ולאחר הלידה 

 עמוסה זו עבור כל הורה הופכת תקופה. בטיפול במשק הביתלאחר הלידה הן נזקקות לסיוע ש

ראוי לבחון אפשרות של . בעיקר כאשר יש להם ילדים נוספים, לקשה הרבה יותר עבור הורים נכים

 .שילוב העזרה הנדרשת במסגרת הפעלתו של מערך המתנדבים כפי שצוין לעיל
ם חדשים  צורך זה הועלה בעיקר על ידי נכי:ייעוץ פסיכולוגי ותמיכה להורים שהם נכים חדשים 

יש לשקול ליווי וייעוץ . אשר דיווחו על קושי בהתמודדות עם הנכות במשפחה ובעיקר מול הילדים

למשל ,  האישיםעל יד נכים תומכים אשר התמודדו עם הקשיים בעצמם ויכולים לתרום מניסיונ

ובמקביל להפעיל מערך ייעוץ , עמיתים של המרכז לחיים עצמאיים-כדוגמת פרויקט ייעוץ

 .ולוגי מקצועי בתחום זהפסיכ
 הורים נכים שהשתתפו במחקר ציינו את הצורך במסגרות פנאי שיאפרו בילוי :פעילויות פנאי 

ופעילויות ) חוגים להורים ולילדים, כגון(הכוונה בפעילות פנאי יומיות . משותף שלהם עם ילדיהם

ף יותר הוא דווקא זה נראה כי הצורך הדחו). ימי הפנינג וטיולים בארץ, כגון(מיוחדות יותר 

הכוונה להרחבת גני השעשועים שנגישים לכיסאות גלגלים ומסגרות . יום-המתקשר לפעילויות היום

פתרון אפשרי להרחבת מסגרות הפנאי עשוי . ילדים שנגישות גם להורים נכים-פנאי ופעילות הורים

, למשל, שרה-ארגון יד. םלהיות בהנגשה של מסגרות פנאי לילדים עם נכויות גם לילדים להורים נכי

מפעיל מסגרות כאלה לילדים מוגבלים בחלק מסניפיו וניתן להרחיב את הפעילות של מסגרות אלה 

 .גם לשם מילוי הצורך של הורים נכים וילדיהם
 

התוכנית . בתחום של פעילויות פנאי לנכים פיזיים יחד עם בני המשפחה פועלות מספר תוכניות

פר פעילויות בשנה הכוללות את הנכים המנויים ואת בני מקיימת מס"  תומכתקהילה"

המרכז לחיים עצמאיים מספק פעילות חברתית  .טיוליםומסיבות ובכלל זאת , משפחותיהם

נגיש " עמותות . ולבני משפחותיהםמסיבות ונופשים משותפים לפעילי העמותה, הכוללת טיולים

. נופש ותרבות, טיולים, ים בדגש על טבעלהנגשת אתרי פנאי לנכפועלות " נגישות ישראל"ו "לכל



  34

 המשלבות גם את בני ופש פעיל ותוכניות שיקומיות וחינוכיות בטבעמקיימת נ" אתגרים" ועמותת

 .המשפחה של הנכים
 במהלך המחקר הועלה הצורך :לילד נכה שיהווה חונך לעצמאות מגיל צעיר" אח בוגר"פרויקט  

 ההנחה היא שחניכה שכזו תעודד את הנכה לתפקד .בחניכה לעצמאות של הנכה עוד מגיל צעיר

אח "על בסיס הנחה זו ניתן לשקול יסוד של פרויקט . באופן עצמאי ולתפוס את עצמו כאדם עצמאי

שבמסגרתו נכה מבוגר שחי חיים עצמאיים ילווה את הילד הנכה ויחנוך אותו לעצמאות " בוגר

ניתן לשקול את הקמתו של . כה המבוגרפרויקט מסוג זה עשוי לתרום לנכה הצעיר ולנ. אישית

הפרויקט במסגרת אחת מן העמותות המספקות שירותי ייעוץ עמיתים והתנדבות או במסגרת 

 . עמותה חדשה שתתמחה בתחום זה
  

  רכי בני המשפחה של הנכהוצ 2.2
 מן המחקר עולה כי להורים השפעה :הדרכה להורים לילדים נכים כיצד לעודד עצמאות אישית 

נכים רבים במחקר ציינו כי לאופן שבו נהגו . כילד וכאדם מבוגר, על דימויו העצמי של הנכהמכרעת 

ם העצמי ועל בהם הוריהם ולמידה שבה הם דחפו אותם לעצמאות הייתה השפעה רבה על דימוָי

מממצא זה עולה כי בצד הליווי והחניכה לעצמאות שיש לתת . מוכנותם לחיים עצמאיים בקהילה

ייעוץ כזה יכול לכלול ייעוץ . ש לשקול גם ייעוץ מקצועי להורים לילדים עם נכויותלילד עצמו י

ייעוץ חינוכי וייעוץ שיקומי אשר יתן להורים כלים על מנת לעודד ולכוון את הילד , פסיכולוגי

 . לעצמאות אישית
 מוטל  מן המחקר עולה כי על ילדים להורים עם נכויות:ייעוץ פסיכולוגי לילדים להורים נכים 

והן מן , הדבר נובע מעצם הקושי בהתמודדות עם סטטוס הנכות של ההורים. עומס רגשי ופיזי רב

, בקניות, למשל(הצורך לשאת לעיתים קרובת במעמסת הצרכים של ההורים ושל משק הבית 

יש לשקול הקמת מערך ייעוץ פסיכולוגי לילדים כאלה או ). ובביצוע מטלות שונות, בסידורים

דרך משרד החינוך או דרך , למשל(לפתח תוכנית ייעוץ במסגרת השירותים הקיימים לחלופין 

 ).שירותי הרווחה
  

  מעגל אנשי המקצוע. 3
המקצוע מתייחס לצורך בפיתוח שירותים מקצועיים תומכי עצמאות לאנשים עם  אנשי  שלמעגלה

וגע לצרכים של נכים ולצורך בהגברת המודעות של אנשי המקצוע בתחומים שונים בכל הנ, מוגבלות

מעגל זה מתייחס לשלוש . פיזיים החיים חיים עצמאיים בקהילה ולצרכים של בני משפחותיהם

וכן למערכת התחבורה , ומערכת החינוך, מערכת הבריאות, מערכת הרווחה, מערכות עיקריות

  . הציבורית

  

    הרווחהמערכת 3.1
א הקפדה על שקיפות מלאה בכל הנוגע המחויבות הבסיסית של מערכת הרווחה הי, לדברי הנכים

מן המחקר . לזכויות הסוציאליות המגיעות לנכים ולשירותים התומכים הקיימים שהמערכת מספקת

עולה כי נכים רבים אינם מודעים למכלול הזכויות והשירות העשויים לסייע להם בחיי היומיום 

 המרכזת מידע רלוונטי לאנשים המוסד לביטוח לאומי הפיק חוברת, כאמור. ולהגביר את עצמאותם
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הטבות ממשרדי הממשלה , עם מוגבלות הכולל אינפורמציה על גמלאות המוסד לביטוח לאומי

. ומידע הנוגע לפעילותם של ארגונים ועמותות שונים המספקים שירותים תומכי עצמאות, השונים

  .מיםחוברת זו לא הופצה לכלל ציבור הנכים ולכן פערי המידע עדיין קיי, אולם

  

. נדמה כי הבעיה החריפה ביותר בתחום זה היא חוסר האמון שחש ציבור הנכים כלפי מערכת הרווחה

נכים רבים שהשתתפו במחקר ציינו כי העובדים הסוציאליים המטפלים בהם אינם מספרים להם על 

  .פורמליים-וכי משום כך הם נאלצים לאתר את המידע באמצעים בלתי, זכויותיהם

  

 שעלתה מדברי המרואיינים נגעה ביכולת המצומצמת של מערכת הרווחה לפתח שירותים בעיה נוספת

השחיקה שחלה . תומכים חדשים ולהרחיב את השירותים הקיימים על רקע של מצוקה תקציבית

, למשל מועדונים חברתיים ומרכזי יום, בתקציבי הרווחה מביאה לכך שחלק מן השירותים הקיימים

  . משתתפים חדשיםאינם מסוגלים לקלוט 

  

רוב עובדי מערכת הרווחה של הרשויות , על רקע צמצום המשאבים וחוסר התקנים, בנוסף לכך

המקומיות נאלצים לעסוק כמעט אך ורק בטיפול פרטני ולא מתפנים לפיתוח וליוזמה של שירותים 

טים עירוניים קושי נוסף בפיתוח פרויק. תומכים העשויים לסייע לקהל האנשים עם המוגבלות ביישוב

מכיוון שרק חלק מן הנכים . לנכים החיים בקהילה נובע מהיעדר מידע לגבי היקף האוכלוסייה בעיר

, מוכרים לרשויות הרווחה ומכיוון שלא כל הנכים זכאים לקצבת נכות מן המוסד לביטוח לאומי

 ברשויות חלק מאנשי הרווחה, יתרה מזאת .לרשות המקומית קשה לאמוד את היקף הצרכים וטיבם

המקומיות שרואיינו במסגרת המחקר ציינו גם כי קיימת הנחה שציבור הנכים שאינם מגיעים 

לשירותי הרווחה לטיפול פרטני מעורים באוכלוסייה הכללית ואינם זקוקים לסיוע מיוחד מן הרשות 

 . המקומית ולשירותים ייחודיים כלשהם
  

, כגון(ומצם יחסית לטיפול באוכלוסיות אחרות גורם אחר לכך שהטיפול בציבור הנכים הפיזיים מצ

נובע מקיומם של חוקי שיקום וסעד לאוכלוסיות אלה ) קשישים והסובלים מפיגור, ילדים בסיכון

לכך שבחלק מהרשויות אין מדור נכות או בעל תפקיד , למשל, הדבר מביא.  לנכיםדומההעדר חוק ו

  .ספציפי הממונה בטיפול באוכלוסיית הנכים

  

החלו בשנים האחרונות לשתף אנשים עם מוגבלויות ) כמו באר שבע והרצליה(רשויות שונות , אתלצד ז

כמשקיפים בוועדות הרשות השונות וזאת מתוך שאיפה לייצוג האינטרס של האוכלוסייה בתהליך 

דעת המרואיינים במחקר הייתה כי , למרות שלמשקיפים אין מעמד פורמלי. קבלת ההחלטות העירוני

  .שתתפות תורמת לקידום פרויקטים ושירותים תומכים לנכים בעירעצם הה

 
 מערכת הבריאות 3.2
 מן המחקר עולה כי קיים צורך בהדרכת רופאים ואנשי :אחיות ואנשי צוות רפואי, הדרכת רופאים 

נכים רבים במחקר ציינו כי . צוות רפואי אחר לגבי הצרכים הייחודיים של אנשים עם מוגבלות
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חוסר , תקלו בחוסר מודעות של הרופאים לגבי צורכיהם במהלך הבדיקות הרפואיותפעמים רבות נ

 .מודעות אשר לעתים לּוותה גם בחוסר סובלנות
אם , על רקע הדיווחים הללו יש לשקול הכשרה של רופאים בכל הנוגע לטיפול באנשים עם מוגבלות

 של סדנאות שיינתנו ואם במסגרת) 'במהלך הסטאז, למשל(כחלק מן ההכשרה הכללית שלהם 

כחלק מן המאמץ בכיוון הזה ניתן לשקול מינוי של נציב . לאנשי הצוות הרפואי במקום עבודתם

לטיפול באנשים עם נכויות בבתי החולים ובקופות החולים שיהיה ממונה על נגישות פיזית של 

 .'קבלת תלונות על טיפול לא נאות וכד, הדרכת רופאים, מרפאות
 מן המחקר עולה הצורך בהכשרת אחיות טיפות :ת חלב להדרכת אמהות נכותהכשרת אחיות טיפ 

 .כפי שפורט לעיל, חלב להדרכת ולייעוץ לאמהות צעירות נכות
 

 מערכת החינוך 3.3
 .הדרכת מנהלי בתי ספר ויועצים חינוכיים לגבי צרכים של ילדים נכים וילדים להורים נכים 
 .ם כדי לסייע לילדים להתמודד עם הנושאהדרכת מורים שבכיתתם ילדים שהוריהם נכי 
ימי (גיבוש קריטריונים מחייבים של משרד החינוך לגבי התנהלות מערכת החינוך מול הורים נכים  

 ).פעילויות בית ספריות אחרות, טיולים, הורים
  

 תחבורה ציבורית 3.4
הגברת המודעות  הכוונה ל:הדרכת נהגי אוטובוסים ומוניות לגבי הסעת נכים בתחבורה הציבורית 

והדרכה , בקרב נהגי התחבורה הציבורית לגבי תלותו של האדם הנכה בשירותי התחבורה הציבורית

צורך זה חיוני במיוחד בתחבורה הציבורית הייעודית . לגבי הסיוע שהנהג יכול להושיט לנוסע הנכה

לנהגים של כיום חברות אגד ודן מבצעות הכשרות . כמו האוטובוסים הנגישים, לשימוש נכים

אולם הדגש בהכשרות אלה הוא על ההפעלה הטכנית של האוטובוסים ולא על , האוטובוסים הללו

יש . זכויות הנכה כנוסע וכדומה, סיוע מעשי לנכה, כגון, ההיבטים הרחבים יותר של הסעת נכים

 .לשקול מעורבות של משרד התחבורה בקיום ההכשרות ובפיקוח על השתתפות הנהגים בהן
 

 חברתי-מעגל הכללה. 4
חברתי מכוון לצרכים של הנכה הנובעים מעצם היותו חלק מן החברה הכללית -המעגל הכלל

  . ובשירותים תומכים הנדרשים למילוי חלקו של הנכה בחברה
 

 הכוונה לקמפיין אשר יעורר מודעות לצורכי :קמפיין הסברה ציבורי לגבי צורכי הנכים וזכויותיהם 

 . ב ובקרב קובעי מדיניותהנכים בקרב הציבור הרח
ובכלל זאת הנציבות ,  מספר גורמים ממשלתיים:)גישה אליהם וניידות בתוכם (הנגשת מבני ציבור 

פועלים להנגשה של מבני ציבור באמצעות חקיקה , לשוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים

מספר .  המקומיותובאמצעות הצבת ממוני שוויון ונגישות במשרדי הממשלה השונים וברשויות

וניהלו קמפיינים להגברת " קהילה נגישה"רשויות מקומיות אף שיתפו פעולה עם פעילי הפרויקט 

 .המודעות של בעלי עסק בעיר לסוגיית הנגישות
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 נוסף על הצורך בהפצת מידע לגבי זכויות סוציאליות :הפצת מידע רלוונטי לחיים עצמאיים 

בית (ביעו את הצורך בנגישות למידע על שירותים נגישים נכים רבים ה, ושירותים תומכי עצמאות

על תחבורה ציבורית לנכים ועל דירות , )מוסכים, בריאות, שירותים בחירום, מקומות בילוי, מסחר

מרכזות מידע רלוונטי בתחומים אלה " נגיש לכל"ו" ישראל-נגישות"כמו , מספר עמותות. נגישות

ציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפיצה מידע ואף הנ, באמצעות אתרי האינטרנט שלהן

הבעיה המרכזית היא שהמידע נמצא כמעט אך ורק ברשת האינטרנט . כזה באמצעות האתר שלה

יש חשיבות רבה לערוצי מידע , כפי שצוין לעיל, לצד הנגשת האינטרנט. שאינה נגישה לנכים רבים

 .אשר תופץ מעת לעת לכלל ציבור הנכים) בדומה לדפי זהב(חוברת , כגון, אלטרנטיביים
  

באחת מן . חשיבות רבה יש לנגישות למידע על השירותים העירוניים הניתנים לציבור הנכים

זכויות הנכה , הרשויות שנבדקו הופצה חוברת ובה מידע רלוונטי לגבי עמותות לנכים הפעולות בעיר

שירותים הציבוריים הנגישים פיזית וה, )למשל הנחות בארנונה ובמסגרות פנאי עירוניות(בעיר 

כי , מצב זה גורם לכך. כזוברשויות האחרות שנבדקו טרם נערכה חוברת מידע . לנכים שיש בעיר

  .ודעים לקיומםנכים רבים אינם מ, למרות שחלק מן השירותים קיימים ופועלים

  

ר חלק מהם יוקדש כאש, מידע על דירות נגישות ניתן להוסיף במדורים הקיימים בעיתונים היומיים

לפרסום ספציפי לדירות שכאלה או לחלופין יהיה סימן שיציין שהדירות המוצעות למכירה או 

 . להשכרה הן נגישות לנכים
 

 :הנגשת התחבורה הציבורית 
 קיים צורך בהרחבת הקווים בהם :הגברת תדירות האוטובוסים הנגישים בתוך הערים -

 .רות הנסיעה שלהםמופעלים האוטובוסים הנגישים והגברת תדי
 על משרד התחבורה לשקול הפעלת מערך פיקוח :אכיפת הנגישות לנכים לתחבורה הציבורית -

פיקוח שכזה צריך שיבטיח את עצם הזמינות . שיאכוף את נגישות התחבורה הציבורית לנכים

 .של אוטובוסים ומוניות לנוסעים נכים ואת ההקפדה של הנהגים להעלות נוסעים נכים
 נכון להיום כמעט ולא קיימת תחבורה ציבורית :עירונית-חבורה הציבורית הביןהרחבת הת -

יש לפעול . ושירותי הסעה של עמותות שונות" ספיישל"למעט מוניות , עירונית לנכים-בין

 .עירוניים-להרחבת השימוש באוטובוסים נגישים גם בקווים בין
העיקרון של נסיעות במחיר מוזל  יש ליישם את :פיקוח על מחירי התחבורה הציבורית לנכים -

 .בדומה להנחות הניתנות על ידי חברות האוטובוסים, לנכים במוניות
 

 אחד התחומים בהם :יומיות-םיו-הרחבת פעילויות הפנאי הנגישות לנכים בדגש על פעילויות לא 

-יום-אוכלוסיית הנכים מקופחת יחסית לאוכלוסייה הכללית הוא תחום פעילויות הפנאי הלא

מספר עמותות . New-Ageופעילויות , ספורט אתגרי, ל"יות הכולל בין היתר נסיעות לחויומ

עם זאת יש לבחון ". אתגרים"כאשר הבולטת שבהן היא עמותת , מספקות פעילויות פנאי אתגריות

מן המחקר עולה . הפעלת תוכניות נוספות אשר יאפשרו צריכה של פעילויות פנאי אחרות
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נאי בחברה הכללית עשויה לחזק את תחושת העצמאות של הנכה החי שהשתתפות בפעילויות פ

 .בקהילה ולעודד אותו למעורבות רבה יותר בחברה
 הרחבת מעגל הפנאי של נכים צעירים חשובה במיוחד :פעילויות פנאי וחברה לנכים צעירים 

ם מהם וכן על רקע רצון של רבי, לסוציאליזציה שלהם לתפקוד עצמאי ולחיזוק דימויים העצמי

לאחרונה החל לפעול אתר . להרחיב את המעגל החברתי שלהם וחיזוק הפוטנציאל למציאת בן זוג

 .וניתן לחשוב על הרחבת הפעילות בתחום זה" דווקא-Love"היכרויות באינטרנט בשם 
עמותת  :ל ובשירות הלאומי"הרחבה ומיסוד הפרויקט לשילוב נכים צעירים בשירות צבאי צה 

ל "שהוא פרויקט גיוס של בני נוער נכים לצה" אתגרים במדים"ת הפרויקט אתגרים מפעילה א

מן המחקר עולה כי לשירות בצבא או בשירות . ל"בשיתוף האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך וצה

-בדיוק כמו צעירים לא, הלאומי ישנה השפעה רבה על דימויו העצמי של הנכה כחבר תורם לחברה

 .  התפקודיות והחברתיותואת יכולותיוכן השפעה המעצימה , נכים
 מן המחקר עולה כי :ן בתי שימוש ציבוריים נגישים לנכים ברשויות המקומיות ובמבני ציבורקנּוִת 

. לפעול באופן עצמאי במרחב הציבורי, ובעיקר נשים נכות, מדובר בצורך קריטי ליכולתם של הנכים

ונות והם קיימים כיום בעיקר במסעדות מספר בתי השימוש הציבוריים התמעט מאוד בשנים האחר

וכן לשקול , יש להקפיד על כך שבתי השימוש הקיימים במבני הציבור יהיו נגישים לנכים. ובקניונים

 .כגון פארקים וגנים לאומיים, הצבת בתי שימוש נגישים באזורים ציבוריים פתוחים
לה כי יש מחסור בציוד רפואי  מן המחקר עו:ן ציוד רפואי המותאם לשימוש נכים במרפאותקנּוִת 

בעיה דומה קיימת גם לגבי ציוד .  של נכים במרפאות כלליות ובמרפאות שינייםםהמותאם לשימוש

על רקע הפערים הללו יש לשקול תיקנון של ציוד . גניקולוגי לטיפול ובדיקה של נשים עם מוגבלות

) כלליות ומרפאות שיניים (תיקנון מרפאות נגישות. שכזה ברמה מחוזית על ידי משרד הבריאות

 .ברמה מחוזית) כיסאות גניקולוגיים, למשל(וציוד רפואי מותאם לנכים 
  

  המלצות כלל מערכתיות . 5
הרציונל העומד בבסיס הקמתו של מערך שירותים תומכים לחיים עצמאיים של נכים פיזיים החיים 

וך את מכלול השירותים בקהילה הוא שעל מערך שכזה בראש ובראשונה לסייע לאדם הנכה לצר

ובצד זאת גם לפתח שירותים תומכים נוספים אשר יתנו מענה לצרכים , הנגישים לאוכלוסייה הכללית

מן המחקר הנוכחי עולה שראוי שמערך תומך שכזה יתבסס על . הייחודיים של אוכלוסיית הנכים

  : מספר עקרונות יסוד

  

הקפדה על . נים לאספקת השירותים התומכים נראה כי נכון לאמץ מודלים שו:מגוון של שירותים .1

 שהיאם של אוכלוסיית הנכים ימגוון של שירותים תאפשר מתן מענה לצרכים האינדיבידואלי

הדבר יגדיל את יכולת הבחירה של הנכה לבחור את ,  לכךבנוסף. אוכלוסייה הטרוגנית מאוד

וג המוגבלות ולפי טעמו לפי ס, לפי רמת מוגבלותו(השירות שמתאים לו יותר מבחינה אישית 

ישנה לכך חשיבות רבה על רקע המרכזיות של האוטונומיה בקבלת ההחלטות בתפיסת ). האישי

 . העצמאות האישית והחברתית של הנכה
 ראוי לשלב נכים בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים להקמתם :שיתוף הנכים בקבלת ההחלטות .2

וכלה , ביותר של הגיית התוכנית ותכנונההחל מן השלבים המוקדמים , מערכי תומכי עצמאות
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שילוב הנכים בתהליך יבטיח הלימה רבה יותר של השירות לבין הצורך . בהפעלתה המעשית

הדבר יביא למעורבות רבה יותר של ציבור הנכים בפעילות למען , כמו כן. שלמילויו הוא מסופק

לצד זאת ראוי להקפיד על . עצמם ולדימויים העצמי והחברתי כחברים פעילים ותורמים לחברה

על פי עיקרון זה יש להציג בפני . זכותו של הנכה להחליט איזה שירות הוא מעוניין לצרוך ואיזה לא

 את החלופות השונות ולתת להם - גם ברמה המאקרו חברתית וגם ברמה המיקרו חברתית -הנכים 

  .לבחור את סוג השירות המתאים להם ביותר
 מן המחקר עולה כי במערך השירותים התומכים ראוי :ותים התומכיםשילוב נכים בהפעלת השיר .3

שילוב כזה מביא להתאמה מוצלחת של השירותים . לתת דגש על שילוב של עמותות של נכים

ומעצים את תחושת הקומפטנטיות של הפעילים באופן אישי , התומכים לצורכי היומיום של הנכים

שילוב נכים באספקת השירותים גם יוצרת פוטנציאל , בנוסף. ושל קהילת הנכים באופן קולקטיבי

. להתפתחותם של הפרויקטים השונים לתחומים נוספים שלא אותרו בשלבים הראשונים להפעלתו

גיוסים של פעילים נכים נוספים עשויים לחשוף צרכים חדשים ובהמשך לכך לפיתוח של שירותים 

מערכים "תומכים עשוי להפוך אותם לנראה כי שילוב נכים במערכים ה, מבחינה זו. חדשים

מן הראוי להדגיש כי ההצלחה של המודל המשלב מותנית במידה רבה בייצוג של ". תומכים צומחים

שמתן מענה לצרכים השונים , כלומר. נכים פעילים בעלי מוגבלויות שונות וברמת מוגבלות שונה

 .מחייבת הכרה בהטרוגניות של אוכלוסיית הנכים וצרכיה
 המחקר מעלה כי חוסר שיתוף פעולה בין ארגונים :פעולה ותיאום בין מספקי שירותיםשיתוף  .4

וגופים שונים המספקים שירותים תומכים מביא לבזבוז משאבים ופגיעה באיכות השירות הכוללת 

מדעת (הדבר בא לידי ביטוי למשל באי העברת אינפורמציה לנכים . הניתנת לקהל צורכי השירותים

על מנת להתגבר על תופעה . לגבי שירותים תומכים הניתנים על ידי ארגונים אחרים) או שלא מדעת

זו יש לשקול הקמה של גוף מתאם שירכז אינפורמציה מספקי השירותים וידאג לזרימת 

 . אינפורמציה ולשיתוף פעולה ביניהם
  

 ו של מערך הצורך בהפעלת:ריכוז הפעלתו של מערך השירותים תומכי העצמאות ברמה המוניציפלית

, בבית(שירותים תומכי העצמאות ככזה האמור לספק תמיכה וסיוע בסביבתו המידית של הנכה 

. מובילה למסקנה שראוי לבחון את ריכוזו של המערך ברמה המקומית) בשכונה ובעיר המגורים

ם הכוונה לכך שבכל רשות מקומית יהיה גוף אשר יהיה מופקד על פיתוח שירותים תומכים ועל התיאו

ניתן לבחון את הקמתו של ). עמותות וארגונים, רשויות הרווחה(בין הגופים המספקים את השירותים 

הגוף הזה במסגרת הרשות המקומית אשר תמנה בעל תפקיד שירכז את התחום בשיתוף פעולה עם 

 או) שבע וחיפה-דוגמת באר(כאשר מדובר בערי מטרופולין . תושבים נכים או במסגרת של ארגון אחר

ניתן להקים מערך ) כמו למשל ערי גוש דן או ערי השרון(במספר ערים הנמצאות בסמיכות זו לזו 

צעד כזה עשוי . עירוני אשר יענה על צורכי הנכים בערים השונות וביישובי הסביבה-שירותים על
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להקטין את ההוצאות התקציביות וכן להביא להגדלת קהילת הנכים המקומית ולהרחיב את המעגל 

  .10רתי של הנכיםהחב

  

                                                   

שבו חברים נכים , )מועדון כנף(א בהפעלת מועדון חברתי לנכים בהרצליה דוגמה לפוטנציאל זה ניתן למצו 10
 .וממומן בסיוע ארבע העיריות, סבא- רעננה וכפר, רמת השרון, מהרצליה
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  סיכום. ה
  

לאחרונה מוענקת תשומת לב הולכת וגוברת לצורך ביצירת מערך שירותים תומכים אשר יסייעו לנכים 

גישה זו מתבססת על עקרון השוויון הרואה באוכלוסיית הנכים חלק . לחיות חיים עצמאיים בקהילה

ירותים שהחברה מציעה לחבריה בלתי נפרד מן החברה הכללית וציבור הזכאי לצרוך את מכלול הש

מגמה נוספת ההולכת ומתפתחת היא לאפשר לאדם עם המוגבלות לבחור את סגנון חייו . נכים-הלא

  .וסוגי השירות או הסיוע שמתאימים לו לפי תפיסתו ולפי צרכיו האינדיבידואליים

  

מהם , ביתהמחקר הנוכחי ביקש לעמוד על הצרכים של האדם הנכה בחיי היומיום בבית ומחוץ ל

ומהם הקשיים בפיתוח שירותים תומכים לחיים עצמאיים , השירותים והעזרה להם הוא נזקק

המחקר בירר את התפיסות השונות של אנשים עם מוגבלות פיזית לגבי המשמעות של , בנוסף. בקהילה

לכך יש חשיבות רבה בתכנון השירותים התומכים ואספקתם תוך רגישות . חיים עצמאיים בקהילה

  .תפיסות העצמאות השונות של הנכיםל

  

המחקר היה מחקר גישוש ובכך הוא מהווה נקודת מוצא למחקרים נוספים אשר יעמיקו את מיפוי 

רכי הנכים המתגוררים ובין היתר ראוי לבחון מהם צ. התחום של חיים עצמאיים של נכים בקהילה

תר מאשר בערים הגדולות ובמרכז שם היצע השירותים מצומצם הרבה יו, ישובים קטניםיבפריפריה וב

מהם הצרכים של נכים , )בני זוג וילדים, הורים(מהם הצרכים של בני משפחה של הנכים , הארץ

, וכן לבצע מחקרים אשר ימפו את תפיסות העצמאות והצרכים של נכים בעלי מוגבלות חושית, חדשים

הממצאים שהועלו כאן  , האלהלמרות שהמחקר הנוכחי נגע בחלק מן הסוגיות. נפשית וקוגניטיבית

  .מצביעים על הצורך במחקרי המשך אשר ירחיבו את ההבנה בתחום
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  ם"ותוכניות המרכיבים מעצשירותים  - נספח
  

ארגונים ותוכניות אשר מספקים שירותי תמיכה , מטרתו של הפרק הבא להציג דוגמאות של גופים

פרק זה מבוסס על ראיונות עם נציגים של מספר ארגונים . וסיוע לחיים עצמאיים של נכים בקהילה

רשויות מקומיות ומפעלים של , הקרן לפיתוח שירותים לנכים, משרד הרווחה,  השיקוםאגף, כגון

יש בסקירה הבאה כדי . לכן לא מדובר במיפוי מלא של השירותים הקיימים בשטח. פרויקטים שונים

יש . להציג מודלים שונים של שירותים תומכים ולהצביע על היתרונות והבעיות הכרוכות בהפעלתם

ועזר מציון המספקים שירותים רלוונטיים לנושא " יד שרה"כגון (ים ארגונים נוספים לציין שקיימ

זוסמן בתחום תיירות נכים -מרכז תלם; הסעות וטיפול בית, הדוח הנוגעים לעזרים מסייעים

 אך הם לא רואיינו במסגרת המוגבלת של דוח זה וייכללו -בתחום המידע " קשר"ועמותת ; בירושלים

  ).ם"ים בסדרת מעצבמחקרים הנוספ

  

  ארגונים נבחרים. א
  אגף השיקום-משרד הרווחה . 1

עיקר פעולתו . אגף השיקום במשרד הרווחה מפתח שורה של שירותים תומכים לנכים בוגרים בקהילה

מימון ופיקוח על ספקי , ליווי, של המשרד בתחום זה באה לידי ביטוי בפיתוח מודלים שונים של שירות

פעילותו של משרד הרווחה בתחום . ובכלל זאת לנכים פיזיים,  לבעלי מוגבלותשירותים קהילתיים

  :השירותים התומכים באה לידי ביטוי בתחומים הבאים

בהם הנכים מקבלים עזרה ) בחיפה ובבאר שבע(תמיכה בהפעלתם של שני מרכזי יום לנכים קשים  

 . ית כלשהימשתתפים בפעילות חברתית ומשתלבים במסגרת תעסוקת, בטיפול אישי
. תמיכה בהפעלת מועדונים חברתיים המספקים שירותי פנאי לנכים ברשויות מקומיות שונות בארץ 

 .  מדובר במסגרת נפרדת שיש לה ביקוש רב העולה על ההיצע הקיים כיום
שבאה לידי ביטוי " המרכז לחיים עצמאיים"ו" קהילה תומכת", "קהילה נגישה"שותפות בתוכניות  

 .ל מרכיבי התוכנית ובמעורבות ובעיצוב התכנים יחד עם השותפים הנוספיםבתקצוב חלקי ש
 
  הקרן לפיתוח שירותים לנכים–המוסד לביטוח לאומי . 2

 מן הגבייה המתוכננת עבור ביטוח נכות מוקצת על ידי המוסד לביטוח לאומי לפיתוח שירותים 5%

פעילות תוכניות לאוכלוסיית הנכים הקרן תומכת בשורה של ארגונים ועמותות המ. קהילתיים לנכים

  :מעורבותה של הקרן באה לידי בשני תחומים עיקריים. בכללותה ובכלל זאת גם לנכים פיזיים

  .  מעלות הפרויקטים80%תקצוב של עד  .1

 .מקצועי בתקופת הפעלתו הראשונית ייעוץ וליווי, מעורבות בעיצוב התוכנית .2
  

זמנית ומותנית בקיום מקורות תקציביים נוספים התמיכה של הקרן בפרויקט מסוים היא , ככלל

אשר יבטיחו את המשך הפעלות של ) רשות המקומית וקרנות אחרות, תמיכה ממשלתית, כגון(

  . הפרויקט לאורך זמן
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הקרן מעודדת פרויקטים של נכים למען עצמם מתוך ההכרה שציבור הנכים הוא הבקיא ביותר 

בעיקר על רקע העובדה , נציגי ציבור הנכים בוועדות הקרןהקרן אינה משתפת את , עם זאת. בצרכיו

מצב זה גורם לאי השתתפות של הנכים באופן פורמלי בתהליכי . שלציבור הנכים הכללי אין גוף יציג

מרכזים לחיים , "קהילה תומכת"כנית ו הקרן שותפה לפיתוח ומימון ת.קבלת ההחלטות של הקרן

  .עצמאיים וקהילה נגישה

  
 המקומיותהרשויות . 3

הטיפול של הרשויות המקומיות בציבור הנכים בעיר נעשה במסגרת היחידה לשירותים , ככלל

עיקר זמנם של עובדי הרווחה ברשויות המקומיות מוקדש לטיפול פרטני . חברתיים ואגף השיקום

לרשויות , עם זאת. כאשר אלה זקוקים לעזרתה של מערכת הרווחה, בנכים ובבני משפחותיהם

. ות חשיבות רבה ביכולת ליצור מערך של שירותים תומכי חיים עצמאות של הנכים בקהילההמקומי

  :מעורבותה של הרשות המקומית בתחום זה באה לידי בעיקר בתחומים הבאים

קהילה "ו" קהילה נגישה"שיתוף פעולה עם עמותות מן המגזר השלישי ובקידום פרויקטים דוגמת  .1

 . שיוצגו בהמשך" תומכת
בין היתר במסגרת החוק לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות , זית של היישובהנגשה פי .2

 .מתוקף הפעילות הנציבות במשרד המשפטים האמונה על יישום החוק" נאמן נגישות"והפעלתו של 

סיוע מקצועי בהנגשת בתי עסק , מעורבות זו מתבטאת באכיפת תקנות עירוניות בתחום הנגישות

 .מבצעים תקופתיים בנושאונתינת חסות ל, בעיר
 הנוגעות תבחלק מן הערים קיימת יוזמה של שילוב נכים בתהליכי קבלת ההחלטות המוניציפליו .3

הנכים שותפים כמשקיפים בוועדת , למשל, בהרצליה. ליכולת שלהם להשתלב בקהילה הכללית

יתוף פעולה ונושא ההנגשה של מוסדות ציבור והדרכים העירוניות נעשה בש, התכנון של העירייה

הפרויקט של קהילה נגישה מהווה פלטפורמה חשובה בקידום מעורבות , בין היתר. ובתיאום עמם

 . זו של הנכים
באחת מן הרשויות שנבדקו הופצה : אספקת מידע לגבי שירותים ציבוריים נגישים ותוכניות לנכים .4

למשל הנחות (כה בעיר זכויות הנ, חוברת ובה מידע רלוונטי לגבי עמותות לנכים הפעולות בעיר

ברשויות . והשירותים הציבוריים בעיר הנגישים פיזית לנכים, )בארנונה ובמסגרות פנאי עירוניות

מצב זה גורם לכך שלמרות . האחרות שנבדקו במסגרת המחקר טרם נערכה חוברת מידע שכזו

 .נכים רבים אינם מודעים להם, שחלק מן השירותים קיימים ופועלים
  

  נבחרותתוכניות . ב
  "קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים "תוכנית. 4

היא שירות חדש עבור אוכלוסיית הנכים החיים " קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים"התוכנית 

  . בקהילה באופן עצמאי המתבסס על מודל דומה שפותח על ידי אשל עבור אוכלוסיית הזקנים

  

ילה ולאפשר להם להמשיך לחיות חיים עצמאיים מטרת התוכנית לתת תמיכה לאנשים עם נכויות בקה

התוכנית מורכבת מסל שירותים המסופקים לנכים הגרים באזור גאוגרפי מוגדר ואשר . בבתיהם

סל השירותים ). עם סבסוד לחלשים כלכלית(ח " ש110-נרשמו לתוכנית תמורת תשלום חודשי של כ

  : כולל את המרכיבים הבאים
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, לבצע תיקונים קלים בבית המנוי, ך ביקורי בית אצל המנוייםשתפקידו הוא לערו :אב קהילה 

ללוות לטיפולים רפואיים , )בעיקר במקרי חירום(להביא תרופות ומצרכי מזון בשעת הצורך 

   ;ולהעניק למנויים יחס אישי ואוזן קשבת

הלחצן משמש להזעקת עזרה בבית ושירותים רפואיים במצב  : שעות ביממה24לחצן מצוקה הפועל  

  ;חירום

 ביקור בית של רופא בשעות בהן המרפאה :מוקד המקושר לשירותי חירום רפואיים הכוללים 

והזנקת אמבולנס חינם לאחר אישור רופא בשעות בהן המרפאה , סגורה הניתן תמורת תשלום נמוך

   ;סגורה

ביתית גיבוי לשירותי עזרה , חילוץ, הרמה מנפילות,  כגון תיקון עזרים מסייעים:שירותי חירום 

  ;)תמורת תשלום מיוחד, בהסכם עם חברת סיעוד(

החברה המפעילה את השירותים ,  פעמים רבות:תיווך בין הנכה לשירותים הפורמליים בקהילה 

למשל המוסד , מהווה חוליה מקשרת בין הנכה לבין גורמים המספקים לו שירותים פורמליים

  . 'רשויות העירייה וכד, לביטוח לאומי

לעיתים ההשתתפות בפעילויות כרוכה . הרצאות וחוגים, טיולים,  מסיבות:פעילות חברתית 

  . בתשלום נמוך מעבר לדמי המנוי

  

 בתי אב של נכים בשכונה אחת או במספר שכונות צמודות 120-קהילה תומכת לנכים יכולה לשרת כ

ות תומכות התוכנית הניסיונית יצאה לדרך עם שתי קהיל. גאוגרפית המונות בין כמאה אלף תושבים

 בחדרה וחמש קהילות יתחילו לפעול 2004-ואחת ב) בדרום ובצפון( בירושלים 2002-שהחלו לפעול ב

לאחר שלוש שנות הכוונה היא כי . אביב-סכנין ותל, בקעת בית שאן, באר שבע,  בחיפה2005בשנת 

   .ותי הרשויות המקומיות ועמותות רלוונטיל ידהפיתוח הראשונות השירות ייקלט במלואו ע

  

  יתרונות התוכנית
עולים מספר ) דוח פנימי, ברג(מכון ברוקדייל -וינט'ג-מממצאי מחקר הערכה שבוצע על ידי מאיירס

  : יתרונות בהפעלת התוכנית

על ידי , זאת. תרומתה מתבטאת בעיקר במתן יותר עצמאות ואוטונומיה בניהול חיי הנכים בקהילה .1

תיווך לגורמים בקהילה והרחבת , טלות יומיומיותעזרה במ, מתן כתובת למצבי חירום ומצוקה

 . המעגלים החברתיים בעזרת פעילות חברתית מגוונת
בהתאם להכנסת המשפחה ומספר , ח לחודש" ש110-40, עלות המנוי בקהילה התומכת נעה בין .2

 .ח לחודש" ש55אב עומדת בתקופת הפיתוח על -הנפשות במשק הבית השתתפות ממוצעת לבית
התוכנית התרחבה מאוד מאז . ה עם גורמים נוספים בקהילה הוא טוב בדרך כללשיתוף הפעול .3

כמו הרחבת היקף , בעזרת דינמיות רבה וגמישות נעשו מדי פעם התאמות לצרכים. הקמתה

בעבור מטפלת , למשל(תמורת סכום נמוך , הפעילות החברתית והספקת שירותים נוספים מהמוקד

 ). במקרי חירום
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  קהילה נגישה. 5
- וינט'ג, סים"החברה למתנ,  ושותפים לה משרד הרווחה1999מופעלת מסוף " קהילה נגישה"תוכנית 

 רשויות 40-כיום התוכנית מופעלת ב. משרד הבריאות ומשרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, ישראל

נקודת המוצא של התוכנית היא שעל מנת להביא לשילוב אמיתי של ילדים . סים ברחבי הארץ"ומתנ

. חברתיים ותקשורתיים, מבוגרים עם נכויות בקהילה יש להסיר חסמים ומכשולים סביבתייםו

  :לתוכנית ארבע מטרות מוגדרות

 ;מבנים ומגוון השירותים בקהילה לציבור הנכים, הנגשה והתאמה של תכנים 
 ;תרבות וחברה לנכים, פיתוח שירותי פנאי 
 ;פיתוח רשתות תמיכה לאנשים עם מוגבלויות בקהילה 
ארגונית -שיתוף ועזרה של נכים בקהילה תוך שותפות קהילתית ובין, העצמה ופיתוח מנהיגות 

 .רלוונטית ביישוב בו מופעלת התכנית
  

דגש עיקרי של התוכנית הוא בפיתוח מנהיגות מקומית של נכים אשר תחבור לכוחות החברתיים 

למשל באמצעות שותפות , הכלליתביישוב ושיביאו לאינטגרציה חברתית של ציבור הנכים עם הקהילה 

  . כפי שצוין לעיל, של הנכים בקבלת ההחלטות ברשות המקומית
  

  המרכז לחיים עצמאיים בירושלים. 6
המוסד , וינט ישראל' בסיוע ג2002בשנת " נכים עכשיו"המרכז לחיים עצמאיים הוקם על ידי עמותת 

פועל בהשראת מרכזי התנועה לחיים הוא . קרנות ותורמים פרטיים, משרד הרווחה, לביטוח לאומי

נכון להיום המרכז מהווה את הדוגמה המובהקת ביותר בישראל למודל זה של . ב"עצמאיים בארה

תפיסתו של המרכז לחיים עצמאיים בירושלים . אספקת שירותים תומכי עצמאות לנכים על ידי נכים

מת האדם הנכה ועל ידי היא שיש לקדם את עצמאותו של הנכה על ידי הדגשת החשיבות שבהעצ

מנוהל על ידם והם גם ספקי , המרכז שנולד ביוזמת אנשים עם נכויות. שילובו בקהילה הכללית

  :הוא מספק מגוון רחב ביותר של שירותים תומכי עצמאות למגוון של אוכלוסיות מוגבלות. השירותים

יצוי זכויות והתמצאות ייעוץ של אנשים עם מוגבלות לעמיתים שהם בעלי מוגבלות דומה בנושאי מ 

 ;בביורוקרטיה
בעיקר בקרב נכים חדשים או נכים שיצאו למגורים , העסקת מלווים ומלוות בניהול חיים עצמאיים 

 ;בקהילה ממסגרת מוסדית
בילוי , כגון, בנושאים שונים על פי צורכי הנכים, בין היתר מתנדבים נכים, סיוע של מתנדבים 

 ;בשעות הפנאי והקראה
 ;)'אינסטלציה וכו, חשמל(ל בעלי מקצוע בתחומים שונים מתן מידע ע 
 ;סדנת פיתוח אמצעי עזר לאנשים עם מוגבלות 
 ;כגון גננות, שיתוף אנשים עם פיגור קל במתן שירותים בחיי היומיום 
 ;וליועצים לנכים, למתנדבים, קורסי הכשרה לפעילים 
 ;ויון זכויותסנגור ושו, קבוצות תמיכה וסדנאות בנושאים של חיים עצמאיים 
 ;גיוס פעילים ומתנדבים חדשים, כנסים בנושאי חיים עצמאיים 
 ;פעילות חברתית הכוללת טיולים ומסיבות 
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ועדת , ועדת מעונות, ועדת נגישות(הפעלת ועדות בתחומים שונים לקידום חיי עצמאות של הנכה  

  ). ועדת מתנדביםועדת דיור ּו, ועדת בוגרים צעירים, עובדים זרים

  . איש בשנה1,500-אמור לשרת כהמרכז 

  

  יתרונות

 המרכז מאפשר :גיוס קהילת הנכים למען עצמה תוך נתינת דגש לשילובה בקהילה הכללית .1

לרתום את פעילי הקהילה וניסיון חייהם למען שיפור רווחתם של נכים אחרים והעצמתם של 

פרויקט ייעוץ הדבר בולט בעיקר ב. הנכים האחרים למען הרחבתה של רשת התמיכה הכללית

  . העמיתים ובפרויקט הליווי של המרכז

הפרטית אל העולם החיצוני של החברה הכללית תוך עידוד הכרתו " הבועה"הוצאת הנכה מן  .2

המרכז גם מעודד את הנכה ,  במובן זה:בערך עצמו והנכונות שלו לענות על צורכיו האישיים בעצמו

את המסגרת הארגונית והחברתית התומכת לעצמאות אישית בחיי היומיום שלו וגם מספק לו 

 . שמאפשרת לו לממש את עצמאותו הלכה למעשה
מערך תמיכה הוליסטי שמספק פתרונות למגוון צורכי היומיום של אנשים עם נכויות בתחומי  .3

 המרכז מהווה כתובת מוכרת וידועה לנכה שאינו צריך לפנות לגורמים או ארגונים :החיים השונים

המעורבות של המרכז , בנוסף. בל עצה או למצוא מענה לצורכי היומיום שלושונים על מנת לק

בתחומים מגוונים מאפשרת לו למצות את מערך הפעילים והמתנדבים הנותנים מענה מקיף יותר 

 . לציבור הפונים למרכז
 התפרסות התוכנית של המרכז מאפשרת לייצור את החיבורים בין הצרכים השונים של הנכים .4

סוק שלו בסוגיית העובדים הזרים מאפשרת לטפל גם במתן מענה לצורכיי היומיום העי, למשל

 .התפקודיים של הנכה וגם לפעול לקידום סוגיית הקשורות להעסקת העובדים הללו
 .הדגש מקומי של המרכז מחדד את הקשר עם הקהילה הכללית .5
  

   עמותת שוויון וצדק לנכים בבאר שבע-המרכז לחיים עצמאיים . 7
עיריית באר שבע ותורמים , ישראל-וינט'בסיוע ג" שוויון וצדק לנכים"על ידי עמותת ז הוקם המרכ

פרטיים ומספק שורה של שירותים תומכי חיים עצמאיים לנכים בעלי מוגבלויות שונות בעיר באר שבע 

  :שירותי העמותה כוללים. ומסביבתה

 ;ל משרדים ממשלתיים בעיקר למען מיצוי זכויות הנכים מו–ייעוץ עמיתים פרטני  
 ;קבוצות תמיכה לנכים 
 ;מסיבות ונופשים משותפים, פעילות חברתית הכוללת טיולים 
זכויות , ילדים-יחסי הורים, ניהול משק בית, כגון(הרצאות אורח הרלוונטיות לחיים עצמאיים  

 ;)ודרכי התמודדות עם הנכות, בריאות האישה הנכה, הנכה
 ;בתי עסק בעיר וקיצור תורים במשרדים ממשלתייםהענקת כרטיס נכה המקנה הנחות ב 
 ;פרויקט הסברה לציבור בנושאי חניית נכים ובעיות נגישות בעיר 
 ;הרצאות בבתי ספר להגברת מודעות בני נוער לצורכי הנכים 
 ;עזרה לנכים נזקקים במזון 
סיטת גיוס סטודנטים מתנדבים במסגרת שיתוף פעולה עם בית הספר לעבודה סוציאלית באוניבר 

 .גוריון בנגב-בן
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יתרונותיו של המרכז דומים לאלה של המרכז לחיים עצמאיים בירושלים למרות שמדובר בשתי 

עיקר הדגש במרכז בבאר שבע הוא על פיתוח פעילויות פנאי ותעסוקה לציבור הנכים . עמותות שונות

 הבדווי בעיר ורתימתם מפעל ייחודי של המרכז בבאר שבע הוא שיתוף פעולה עם נכים מן המגזר. בעיר

אשר נוטלים חלק בפעילות , מיזם נוסף הוא שיתוף פעולה ממוסד עם סטודנטים בעיר. לפרויקט

  .השוטפת של המרכז ומתגייסים לפרויקטים ייחודיים כמו ארגון ערבי התרמה לפעילות המרכז בעיר

  . איש בשנה1,500-המרכז אמור לשרת כ

  

  ב"מט. 8
במוסדות ובקהילה לאוכלוסיות , מספקת שירותים טיפול ורווחה בביתב היא עמותה ציבורית ה"מט

בשונה מעמותות ציבוריות אחרות התקציב של . ובכלל זאת לנכים פיזיים, בעלות צרכים מיוחדים

רשויות , משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, כגון, ב הוא כנגד מזמיני שירות שונים"עמותת מט

ההפעלה של העמותה אינה מתבססת על , בדרך כלל. שים פרטייםואנ, ישראל-וינט'ג, מקומיות

יוצאים מן הכלל הם . תרומות חיצוניות אלא על התקציב או התשלום שניתן תמורת אספקת השירות

  .הספציפי עד אותה לפרויקטפרויקטים שהפעלתם נעשית מתוקף של תרומה של גוף מסוים המָי

  

ת המעניקות סיוע בתשלום לאנשים בעלי מוגבלות בבית העמותה מחזיקה מערך של מטפלו, בין היתר

כאשר היקף הסיוע נקבע בהתאם לרמת , ועריכת סידורים, עבודות הבית, בתחום התפקוד האישי

בצפון ירושלים " קהילה תומכת"העמותה מפעילה את התכנית , כמו כן. התפקוד של בעל המוגבלות

  .בחדרה" קהילה תומכת"ושותפה להפעלה של 

העמותה מפעילה מערך של סומכות שתפקידן להדריך וללוות את האדם בעל המוגבלות ולחנוך , בנוסף

ונבחנת אפשרות , כיום הסומכות עובדות בעיקר עם אוכלוסיית הקשישים. אותו לחיים עצמאיים

  .להרחיב את המודל גם לאוכלוסיות נוספות כמו נכים פיזיים המתגוררים בקהילה

  

  בינוי ותחבורה לנכה, ראלי לאביזרי עזר המרכז היש–ת "מילב. 9
ה היא עמות בינוי ותחבורה לאנשים עם מוגבלויות,  המרכז הישראלי לאביזרי עזר– .ת.ב.ל.י.עמותת מ

 לקידום חיים הדרכה והייעוץפועלת בתחום ה. ת.ב.ל.י.מ ).ר"מלכ(ציבורית ללא מטרות רווח 

לאנשים עם ) אביזרי עזר(טכנולוגיים פתרונות   ובפיתוחעצמאיים של בעלי מוגבלות בקהילה

  . מוגבלויות

  

שעוסקים בפיתוח ובהתאמה אישית של  ,מומחים טכנייםרובם ,  מתנדבים100- כבעמותה פועלים

 ,נוסףב. מוצר מדף שמתאים לצורכי הפונהבשוק הכללי לא קיים  אביזרי עזר מיוחדים במקרים בהם

וכלוסייה בעלת המוגבלויות לבין התעשייה המקומית מהווה חולייה מקשרת בין צורכי הא. ת.ב.ל.י.מ

, וכן בין אוכלוסייה זו לבין היבואנים, במטרה להתוות אפיקים לפיתוח ולייצור של אביזרים מתאימים

  : העמותה פועלת במספר אפיקים.קשר המאפשר ייבוא מכוון של אביזרי עזר בהתאם לביקוש בארץ

אמצעי "או " טכנולוגיה מסייעת"המושג  :סייעתייעוץ בתחום אמצעי עזר או טכנולוגיה מ .1

מותאם אישית שמטרתו לשפר או להעצים את היכולות התפקודיות של אדם בעל  פירושו ציוד "עזר

 בתוך הבית  בכל תחום שהוא פעיל בו בחיי היום יום- פיזיות או קוגניטיביות -מגבלות תפקוד 
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. או להקל על הטיפול בו) בית ועוד, חהחיי משפ, פנאי, עבודה,  אישיתגיינהיה (ומחוצה לו

הטכנולוגיה המסייעת מספקת את ההתאמה הייחודית בין האדם בעל הצרכים המיוחדים לבין 

  .סביבתו
, אביזרי מטבח,  כגון:ל בתחומים מגוונים בחיי היומיום"פיתוח אמצעי עזר ויבוא אמצעים מחו .2

אמצעים , עזרים להורה הנכה, תקשורת, מחשוב ומתגים, פנאי, לבוש, אמצעי כתיבה, טיפוח עצמי

 .לפעילויות דת ועוד
סדנאות וסיורים ,  העמותה עורכת הדרכות במסגרת ימי עיון:הדרכות וסיורים מקצועיים .3

לספק מידע על פתרון מטרת הייעוץ .  באינטרנטפורומיםוכן מספקת ייעוץ באמצעות , מקצועיים

ההדרכות ממוקדות . פלים במסגרות השונותלצוות המטו, לבני משפחותיהם, בעיות למטופלים

מסייעת לפתור בעיות השימוש בטכנולוגיה  למשל, בסוג מגבלהבשימוש באמצעי עזר שונים או 

  ).כיצד מרימים חפצים מהרצפה, לדוגמה(הנובעות מישיבה על כיסא גלגלים 

שיתוף  .ותגשת מקוואות לנשים עם מוגבלויפרויקט להנ יזם לאחרונה משרד הדתות :שירותי דת .4

  .פעולה זה הניב יום עיון לבלניות בנושא הצרכים של נשים עם מוגבלויות

ייעוץ באיתור גורמי סיכון : למשל,  העמותה מספקת גם ייעוץ בתחומים נוספים:ייעוץ נוסף .5

ייעוץ ברכישת כיסא , ייעוץ בתחום התפקוד העצמאי של נשים עם נכויות, לנפילות ולהיפגעות בבית

שימוש , שימוש באביזרים חשמליים, ץ למניעת נפילות והיפגעויות בפעילויות חוץייעו, גלגלים

וייעוץ במפגש של האדם , ל"לנוסע הנכה לחו" טיפים", בטיחותי באמצעים שונים בבית ומחוץ לבית

 .הבריא עם אנשים עם מוגבלות
נכים  העמותה מפעילה פרויקטים מיוחדים במטרה לקדם את נגישות ה:פרויקטים מיוחדים .6

פרויקט בולט בהיקפו ובחשיבותו הוא זה המכוון לסייע . לשירותים הניתנים לאוכלוסייה הכללית

תפקוד , אימהּות, היריון,  תפקוד בבית ובעבודה, כגון, עם נושאיםןהתמודדותלנשים עם מוגבלות ב

 התפקוד של ייעוץ מקצועי אישי לשם שיפורבמסגרת הפרויקט ניתן . ועוד, בעיות גניקולוגיות, מיני

כיצד יכולה אמא בכיסא גלגלים : לדוגמה(האישה בעלת המוגבלות בהתאם למגבלה הפיזית שלה 

במגוון התנסות , )יכולה להאכיל תינוק ששתי ידיה משותקות  כיצד אמא אולהסיע עגלת ילדים

ת להפיכייעוץ ,  מרפאות נשים הנגישות לנשים בעלות מוגבלויותמידע לגבי,  לנשיםאביזרי עזר

ציוד מיוחד או פיתוח  , טכניקות בעזרתן ניתן להיבדק חרף המגבלה,מרפאות שאינן נגישות לנגישות

,  שמירה על היגיינה,מאולתר המאפשר ליצור תנוחות אופטימליות בעת בדיקה במרפאת נשים

 . לידה הקשורים לנכות האישה ועודרונות להפגת כאב וסבל לאחר פת
  

  עמותת נגישות ישראל. 10
הנגישות הפיזית והחושית בישראל   את במטרה לקדם1999תת נגישות ישראל הוקמה בשנת עמו

  :במסגרת העמותה מופעלים מספר פרויקטים לקידום מטרה זו. מידע וטכנולוגיה, למקומות

 אתרים נגישים 9,000- העמותה מפעילה אתר אינטרנט המרכז מידע על יותר מ:אתר אינטרנט .1

בתי מלון , מוזיאונים ותיאטראות, בתי משפט,  של רשויות מקומיותובכלל זאת שירותים, בארץ

. מרפאות ובתי חולים ועוד, ספקי שירותי חירום, רשתות מסחר, פארקים ומתקני ספורט, וצימרים

וכיצד הוא , בעזרת מנוע חיפוש הקיים באתר הגולש יכול הנכה לברר אילו שירותים בעירו נגישים

האתר מספק , בנוסף. לפני שהוא מגיע פיזית לצרוך אותם,  נוסףיכול ליצור אתם קשר לבירור
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הגולש באתר יכול לעדכן אותו בעצמו . מופעים וטיולים הנגישים לנכים, עדכונים על אירועי תרבות

באופן זה אתר האינטרנט הופך להיות . ולהוסיף מידע רלוונטי על אתרים ומקומות נגישים נוספים

 . עדכניים ביותר לגבי נגישות בישראלאחד מן המאגרים הכוללים וה
חולקים החברים יוצרים קשרים חברתיים ו.  מדובר בקבוצת דיון באינטרנט של נכים:פורום לנכים .2

לתחושת הבידוד החברתי , ולו חלקי,  פרויקט זה נותן מענה.האחד עם השני אינפורמציה רלוונטית

 . בנגישות פיזית או במקוםהוא יוצר קהילה חברתית שאינה תלויה. של חלק מן הנכים
אתרים ,  זה נועד לקידום הנגישות והשירות בפועל של מבנים פרויקט:"אות נגישות ישראל" .3

משרדי , רשויות מקומיות, עסקיות זה העמותה פועלת מול רשתות  בפרויקט.ועסקים בישראל

והן את הקיימים רטרואקטיבית את  הן ,ממשלה ויזמים על מנת שאלה ינגישו את מקומותיהם

 ".אות נגישות ישראל"כל מקום שנבדק ונגישתו נמצאת מתאימה לנכים זוכה ל .החדשים לבוא

 מסייע לחברות גםו, מסייע בכך לנכיםומקדם את הנגישות בפועל " אות נגישות ישראל "פרויקט

ומעורבות בו ,  זה מונגשים עשרות מקומות חדשים בכל שנהפרויקטבאמצעות  .מבחינה תדמיתית

  .ות הגדולות והמובילות בישראלהחבר

 . העמותה מסייעת לאזרחים נכים בטיפול בתלונות נגישות מול הרשויות ועסקים:ותנטיפול בתלו .4
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