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רבותלמאותשנהמדימסייעתמוגבלויותעםאנשיםלזכויותהקליניקה

אותםעםהעתיד\]'7yv/>Dשל^גשהמזכויותיהם.אתלממשאנשיםשל

הדרךתחילתאתלהוותעשויהישראליתהחברהבשוליהמצוייםאנשים

משבייםלחסמיםהנוגעבכל^חותהישראלית,בחברהעיוותיםלתיקון

אלהררקארין

מש־קליניקותשלבקיומןהצורךעלנכתברבות

פטיות

$TS1$משפטיות$TS1$

$DN2$משפטיות$DN2$אתבחברההמוחלשיםבידיייתנואשר

זכויותיהםמיצויאגבהכרוךהמשפטיוהייצוגהליווי

ולפ־להרחיבצורךעודאיןכיונדמההמשפטיות,

רט

$TS1$ולפרט$TS1$

$DN2$ולפרט$DN2$לה־אבקשזוברשימהלקיומן.ההצדקותמהן

ציג

$TS1$להציג$TS1$

$DN2$להציג$DN2$למשפטיםהפקולטהשלהייחודיתתרומתהאת

הקליניקות.למוסדביחסבר־אילןבאוניברסיטת

בר־אילן,באוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה

הקליניקות,שלבפעילותןרבהחשיבותרואהאשר

הסטודנטיםכלאתלחייבתשס״הבשנה״להחליטה

מהק־באחתחלקלקחתראשוןלתוארהלומדים

ליניקות

$TS1$מהקליניקות$TS1$

$DN2$מהקליניקות$DN2$מבקשתכךללימודים.השלישיתבשנתם

ראשית,חשובות.מטרותשלושלהשיגהפקולטה

הלומ־הסטודנטיםשלהמשפטיהידעאתלהעמיק

דים

$TS1$הלומדים$TS1$

$DN2$הלומדים$DN2$הנחוציםפרקטייםכליםהקנייתתוךבפקולטה

הפקולטהשללגישתההדין.עריכתבמקצועלעיסוק

כב־חשוביםשהינםתיאורטיים,בלימודיםדיאין

סיס,

$TS1$,כבסיס$TS1$

$DN2$,כבסיס$DN2$חשיבותישלבדם.לעמודיכוליםהםאיןאך

הנכוןבאופןשמתבצעתמעשית,ללמידהמכרעת

אמי־בתיקיםמטפליםהסטודנטיםכאשרביותר

תיים.

$TS1$.אמיתיים$TS1$

$DN2$.אמיתיים$DN2$היאהקליניקותבהתנסותהשנייההמטרה

ידהשאיןמוחלשתלאוכלוסייהמשפטיסיועמתן

ול־לקידוםשיפעלדיןעורךשירותישכירתמשגת

מימוש

$TS1$ולמימוש$TS1$

$DN2$ולמימוש$DN2$המתדפקיםאנשיםהמשפטיות.זכויותיה

בשוליהמצוייםאנשיםהינםהקליניקותדלתותעל

בשלאוענייםהיותםבשלאםהישראלית,החברה

הקליניקותשמעניקותהסיועועוד.מוגבלותמוצא,

אנו־בכבודחייםלקיוםקריטיהינוזולאוכלוסייה

שי.

$TS1$.אנושי$TS1$

$DN2$.אנושי$DN2$כמ־אותהמגדירשהפקולטהשלישית,מטרה

שימה

$TS1$כמשימה$TS1$

$DN2$כמשימה$DN2$שלהעתידדורחינוךהיאממש,שלחברתית

בוגריאםגםחברתית.למעורבותישראלמשפטני

אק־פרחברתיתדיןבעריכתיעסקולאהפקולטה

סלנס,

$TS1$,אקסלנס$TS1$

$DN2$,אקסלנס$DN2$יתברגוהפקולטהשבוגריהיאהמוצאנקודת

הישרא־במשקהבכירותהמשרותבמיטבויועסקו

לי.

$TS1$.הישראלי$TS1$

$DN2$.הישראלי$DN2$חוויהבוגריםלאותםתהיהכירצוןקייםלפיכך

שתתפתחמנתעלמוחלשות,לאוכלוסיותסיועשל

אוכלוסייהאותהכלפיגםחברתיתמחויבותאצלם

זכויותיה.מיצויבעבורטרחהשכרלשלםתוכלשלא

שמונהבושפועלותבמערךמתהדרתהפקולטה

אזרחימשפטילסיועהקליניקהשונות:קליניקות

ומדיניותלפרקטיקההקליניקהז"ל,שורג׳ונתןע״ש

לסיועהקליניקהעברי,למשפטהקליניקהסביבתית,

רקמן(,מרכזשל)מייסודומשפחהבעניינילנשים

הק־ז״ל,וינרדייוידד״רע״שפלילילמשפטהסדנה

עו׳׳ד

$TS1$הקעו׳׳ד$TS1$

$DN2$הקעו׳׳ד$DN2$אלהרר,קארין

הקליניקות,מערךמנהלת

למשפטים,הפקולטה

בר־אילןאוניברסיטת
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לאנשיםזכויותשוויוןחוק

1998תשנ״ח־מוגבלות,עם

בעניינםהשיחאתמעתיק

מוגבלותעםאנשיםשל

7unniההטבותמעולם

אתוקושרהזכויות,לעולם

זכויותלתחוםכולה\וגיה

לשוויוןלזכותובעיקרהאדם,

לזכויותהקליניקהסכסוכים,ויישובלגישורליניקה

אנשיםלזכויותוהקליניקהשואה,וניצוליקשישים

מוגבלויות,עם

פועלותהמערךבמסגרתהפועלותהקליניקותכל

תוךביותר,הטובהסיועאתלפוניםלהעניקמנתעל

הפועליםלסטודנטיםמעשיולימודערכיםהקניית

אתלהרחיבאבקשזוברשימהאולםבמסגרתה,

אנשיםלזכויותהקליניקהפעילותאודותעלהיריעה

מוגבלויות.עם

שוויוןחוקלתוקפונכנס1999שנתבראשית

החוק1998תשנ״ח־מוגבלות,עםלאנשיםזכויות

מוגבלותעםאנשיםשלבעניינםהשיחאתמעתיק

וקו־הזכויות,לעולםוהחסדיםההטבותמעולם

שר

$TS1$וקושר$TS1$

$DN2$וקושר$DN2$ובעי־האדם,זכויותלתחוםכולההסוגיהאת

קר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$ההסדרהבעצםלחידושמעברלשוויון.לזכות

עםאנשיםשלזכויותיהםשל

חידושיםבחוקישמוגבלות,
זכmwחןק

הטלתביניהםנוספים,רבים

גםהזכויותלכיבודהחובה
ות,מוגב

אתמעתיקגורףהכשרפרטיים,גופיםעל

מתקנת,העדפהלמדיניות
u1VJ!K

nnpmעצמאית״נציבות״

החוקאכיפתתפקידהשעיקר
!\7ההמעו

הזכויולעולםהח־תהליךהמשךעלושקידה

במרץבהמשך,בתחום.קיקה
כולה\וגיה

הנגישותפרקנחקק2005

רחבהחובהקובעאשרבחוק,
קוובעהאדם,

מקוםכלשלפיהוחדשנית

המוגבלויות.סוגילכליונגשישראלבמדינת

תשס״דהלימודיםבשנתהוקמההאמורהרקעעל

מתוךמוגבלויות,עםאנשיםלזכויותהקליניקה

מוג־בעליאנשיםשלזכויותיהםאתלקדםמטרה

בלות

$TS1$מוגבלות$TS1$

$DN2$מוגבלות$DN2$בקרבזהלנושאהמודעותהעלאתעםבבדבד

מרכזמהווההקליניקהלמשפטים.הסטודנטים

שאליוהסטודנטים,ידיעלהמופעלמשפטילסיוע

וכןמשפחותיהם,ובנימוגבלויותעםאנשיםפונים

הםכאשרבתחוםהעוסקיםשוניםוארגוניםגופים

הםכאשרוכןזכויותיהם,במיצויבבעיהנתקלים

חד־נושאיםלקדםמנתעלמשפטילסיועזקוקים

שים.

הסיוע

$TS1$חדהסיוע$TS1$

$DN2$חדהסיוע$DN2$פי־המוגבלויותסוגיכלעםלאנשיםניתן(

זית,

$TS1$,פיזית($TS1$

$DN2$,פיזית($DN2$,נפשיתשכלית,חושית)רחבבמגווןורגשית

חינוך,לאומי,ביטוחדיור,בריאות,כגוןנושאיםשל

תעסו־נגישות,אפוטרופסות,בטיחותיות,הסעות

קה,

$TS1$,תעסוקה$TS1$

$DN2$,תעסוקה$DN2$נפשיות.מוגבלויותעםאנשיםושיקום

המופניםבתיקיםהמעשיולטיפוללסיועבנוסף

עיוניבקורסהסטודנטיםמשתתפיםהקליניקהאל

הקורסמוגבלויות״.עםלאנשיםאדם״זכויותשבועי,

בהיבטיםושוויון,זכויותשלהתיאורטיבהיבטעוסק

ובנימוגבלויותעםלאנשיםהקשוריםהחברתיים

קלינית.עבודהשלאתייםובהיבטיםמשפחותיהם,

הצוותידיעלהןמועבריםבקורסהשיעורים

שלרחבממגווןאורחיםמרציםידיעלוהןהקליני

עםאנשיםזכויותלנושאנגיעהשלהםתחומים

תקשו־פסיכולוגיה,סוציאלית,עבודהמוגבלויות:

רת,

$TS1$,תקשורת$TS1$

$DN2$,תקשורת$DN2$במאבקיםחוויותיהםעלשסיפרושטחפעילי

ועוד.זכויות,להשגתשניהלו

הקלי־שלהמעשיבחלקה

ות

$TS1$הקליות$TS1$

$DN2$הקליות$DN2$לאנשים
הסטודנטים,מעניקיםניקה

עורכותשלובפיקוחבליווי

I33O JW

^קןחןתןייצןגייעןץהךי^

1TVהס־לסיוע.בבקשהשפוניםבעניינם $1ST$סהL$1ST$

$2ND$סהL$2ND$מוגבלות
וכללזוגות,מחולקיםטח־נטים

TS1$$הליתTS1$$הלי־שנתכלבמהלךפועלזוג

$DN2$הלית$DN2$זדוהח
ספציפיבנושאבעיקרמןךים

תעסוקהדיור,בריאות,)חינוך,אתוקושר

זכויותתחום
מביאהלנושאיםהחלוקהוכי(־

רוכשיםשהסטודנטיםלכך

טיפלו,שבובנושאמומחיות

מקצועיסיועלהעניקויכולים

נושא.באותולפונים

לע־אחראיםהסטודנטיםבתיקים,הטיפולמלבד

נות

$TS1$לענות$TS1$

$DN2$לענות$DN2$מתרכ־שאליוהטלפוניהפניותקוהחםלקו

זות

$TS1$מתרכזות$TS1$

$DN2$מתרכזות$DN2$אתמנהליםהסטודנטיםלקליניקה.הפניותרוב

התייעצותולאחרהפונים,עםהראשוניתהשיחה

מענה.עםפוניםאותםאלחוזריםהדיןעורכותעם

הפניותהיקףעמדתשע״אהלימודיםשנתבמהלך

בחודש.260כ־עללקליניקהשהגיעו

אר־ידיעלאליהמופניםהקליניקהלקוחות

גוני

$TS1$ארגוני$TS1$

$DN2$ארגוני$DN2$״קשר״,כמומוגבלויותעםלאנשיםזכויות

הג־ביתאנו״ש,איל״ן,לורן,ביתאלו״ט,אקי״ם,

לגלים,

$TS1$,הגלגלים$TS1$

$DN2$,הגלגלים$DN2$,ית״דישראל,נגישותאלי״ן,״לשם״,״אפי״

ברשויותהרווחהמחלקותידיעלגםכמוואחרים,

עצמאיותפניותבקליניקההתקבלוכןהמקומיות.
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מוגבלויות.עםמאנשים

העבו־כוללתפוניםשלולייצוגייעוץלמתןבנוסף

דה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$ודפיעמדהניירותכתיבתגםבקליניקההמעשית

עםאנשיםשלזכויותיהםאתלהנגישבמטרהמידע

בישראל.משפחותיהםובנימוגבלויות

חברהכךהחקיקה.בתחוםפועלתאףהקליניקה

בראשותארגוניםלפורוםשעברהבשנההקליניקה

משפטיליווילהעניקמנתעלשפירא״,איזי״בית

יל־עבורנכהילדבגמלתהעוסקותהתקנותלשינוי

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$בכנ־התקבלו2010ינוארבחודשמוגבלות.עם

סת

$TS1$בכנסת$TS1$

$DN2$בכנסת$DN2$2010תש״ע־נכה(,)ילדהלאומיהביטוחתקנות

עםילדיםהחדשות,התקנותלהוראותבהתאם

זכאיםמעתהיהיובעבר,זכאיםהיושלאמוגבלות,

הפורוםעםיחדממשיכההקליניקהנכה.ילדלגמלת

המו־בוועדותהחדשותהתקנותהטמעתאתללוות

סד

$TS1$המוסד$TS1$

$DN2$המוסד$DN2$לפוניםפרטניליווילתתגםכמולאומי,לביטוח

עליהן.בהסתמךנכהילדגמלתלקבלהמבקשים

בתילדהשלהואהקליניקהידיעלשטופלמקרה

לקותכבעלת)בגילמאוחרבגילרקשאובחנה12

והיהמוגבלותה,אותרהלאזהלגילעדקשה.שמיעה

אותההסובביםעםמתקשרתאינההיאכיחשש

בתבהיותההוריהעםלארץשעלתההעובדהבשל

שובצהשפה,כלשלמדהומבליאבחונהעםמיד

כלשבהבכיתהחירשיםלילדיםספרבביתהילדה

שפההסימנים,שפתבאמצעותתיקשרוהתלמידים

מצאהומשלאקצרזמןלאחרלה.מוכרתשאינה

פית־הילדההספר,בביתסביבתהעםלתקשרדרך

חה

$TS1$פיתחה$TS1$

$DN2$פיתחה$DN2$שנערכההשמהבוועדתקשות.התנהגותבעיות

גםאצלהקיימיםהשמיעהללקותבנוסףכינקבעלה

אורפואידו״חכלהיהלאכיאףאוטיסטיים,קווים

זו.קביעהלאשרכדיבושיהיהאחרמקצועי

התלמידהשובצהההשמהועדתשלזוקביעהנוכח

התערבותהבעקבותאוטיזם.עםלילדיםספרבבית

בעניינהחדשההשמהועדתנערכההקליניקהשל

הקושריםמהממצאיםבהחזרהאשרהילדה,של

הור־השיבוץוועדתאוטיסטיים,לקוויםהילדהאת

תה

$TS1$הורתה$TS1$

$DN2$הורתה$DN2$לקותעםלילדיםבכיתההילדהשלשיבוצהעל

המשמעותייםהפעריםובשללכך,בנוסףשמיעה.

הוחלטחריג,ובאופןהשניםבמשךהילדהשצברה

הלימודים.יוםכללאורךאישיתסייעתלהתוצמדכי

היאהקליניקהטיפלהשבולמקרהנוספתדוגמה

בעבודהושניראשוןתוארבעלראייהכבדאדםשל

סו־כעובד׳סבשבלעבודביקשאשרסוציאלית,

ציאלי

$TS1$סוציאלי$TS1$

$DN2$סוציאלי$DN2$זופנייהבעקבותמוגבלותו.רקעעלונדחה

מחדשיבחןכיבדרישההשב״סאלהקליניקהפנתה

הגישההשב״ס,החלטתשונתהמשלאהחלטתו.את

לעבו־הדיןלביתתביעההפונהשלבשמוהקליניקה

דה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$עםעובדלהעסיקשלאהשב״סשהחלטתבטענה

זכויותשוויוןחוקלהוראותבניגודהינהמוגבלות

ראשוןדיוןשלקיומולאחרמוגבלות.עםלאנשים

אשרהצדדים,ביןפשרההושגהלעבודההדיןבבית

אתהשב״סיפצהשלפיהדין,פסקשלתוקףקיבלה

עוגמתעליתנצלוכןשקלאלף25שלבסךהתובע

לתובע.שנגרמההנפש

שלהענפהלפעילותהדוגמאותשתירקהןאלה

רבותלמאותשנהמדימסייעתאשרהקליניקה,

מאוכלוסייתחלקשהינםמוגבלויותעםאנשיםשל

מאמי־אנושווה.ייצוגמגיעלהשגםישראלמדינת

נים

$TS1$מאמינים$TS1$

$DN2$מאמינים$DN2$העתידמשפטנישלאמצעיהבלתיהמפגשכי

הישרא־החברהבשוליהמצוייםאנשיםאותםעם

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$בחברהעיוותיםלתיקוןהדרךתחילתאתיהווה

הלוואימשפטיים.לחסמיםהנוגעבכלהישראלית

־^ישנצליח.

עמוד 3


