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 קליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויותפעילות הסיכום 

 שנת הלימודים תשע"דב

קידום  – שנים 11לפני  בשנת תשע"ד המשיכה הקליניקה לפעול בהתאם למטרה שלשמה נוסדה

זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות, בכל התחומים, בהתאם לרוחו של חוק שוויון זכויות 

. במסגרת דו"ח זה, אנחנו שמחים לשתף "(חוק השוויון)להלן: " 1991 –תשנ"ח לאנשים עם מוגבלות, ה

 פעילות הענפה שלנו.בחלק מהאתכם 

 התמחות נגישה –תעסוקה 

אל הקליניקה פנה א', אשר סיים בהצלחה את לימודי המשפטים וביקש להתחיל להתמחות. א' הינו 

לות זמן ניכר בכסא מיוחד המותקן בתוך אדם עם מוגבלות פיזית משמעותית אשר בשלה הוא נאלץ לב

תמחות תתבצע כאשר א' רוב ההש כךרכבו. בשל כך הגיע א' להסכמה עם עורך דין אשר יאמן אותו, 

. כאשר הגיע א' אל לשכת עורכי הדין על מנת לקבל נמצא בתוך הרכב, באמצעות המחשב והטלפון

שכת עורכי לא אינה עומדת בכללי אישור להתמחות, סירבה הלשכה לתת את האישור בטענה כי הי

בעקבות התערבותה של הקליניקה, בה  .1991 -הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(, התשכ"ב

העוסק בשוויון בתחום התעסוקה ובצורך לחוק השוויון,  1כי עמדת הלשכה נוגדת את סעיף  טענו

הלשכה והודיעה כי תאפשר לא' חזרה בה  בביצוע התאמות לצורך העסקתם של אנשים עם מוגבלויות,

 להתמחות בדרך בה ביקש.

 נגישות לאירועי תרבות

ו', אשה עם מוגבלות משמעותית בראיה, פנתה אל הקליניקה מאחר ובמועדון ה"זאפה" לא נשמר 

)התאמות נגישות לשירות(,  עבורה מקום נגיש, בניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קבות פניית הקליניקה למועדון, הודיע המועדון כי יפעל מיידית לחידוד הנהלים כך . בע1112 -התשע"ג 

 ו', ואנשים נוספים עם מוגבלות בראיה, יוכלו לקבל מקום שמור בקרבת הבמה וליהנות מהמופע.-ש

 נגישות להשכלה גבוהה

את לימודי  הקליניקה טיפלה בעניינה של נ', אשה עם לקות למידה משמעותית, אשר בשלה לא סיימה

ההידרותרפיה, ולכן נמנע ממנה מלעסוק במשלח היד בו בחרה. בעקבות התערבותה של הקליניקה 

נ' להשלים את -התקיימה פגישה במוסד הלימודי, במסגרתה הביע המוסד את נכונותו לאפשר ל

 תוך הפחתה משמעותית בשכר הלימוד. בצורה מותאמת לימודיה
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 נגישות פיזית לשירותי רווחה

יניקה ייצגה את א', אשה עם מוגבלות פיזית, אשר הגישה אל משרדי המוסד לביטוח לאומי בו היא הקל

מקבלת שירותי שיקום, לא היתה נגישה עבורה. בעקבות פנייתה של הקליניקה הודיעו שירותי הרווחה 

 כי ידאגו לנגישות המקום.

 ניידות –ביטוח לאומי 

איבד את זכויותיו לקצבת ניידות מוגדלת ולהלוואה עומדת  ש', אדם בעל מוגבלות פיזית ושכלית קשה,

לרכישת רכב, עקב מעבר דירה של אחותו, אשר שימשה כמורשת נהיגה שלו. האחות, השרויה במצוקה 

כלכלית, עברה לדירה המרוחקת מעט ממקום מגוריו של ש', אשר היתה הדירה היחידה, בנסיבות 

ההסכם בדבר גמלת תי הדירות עלה על המרחק המותר לפי העניין, בה יכלה להתגורר. המרחק בין ש

. "(הסכם הניידות)להלן: " 1911ביוני  1-ניידות שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד האוצר ב

בתביעה שהוגשה בשמו של ש' לבית הדין האזורי לעבודה טענו, כי במקרה זה יש לתת להסכם הניידות 

של ש' גדול מהקבוע  אחותו עברה לגור במקום אשר המרחק ממנו לביתופרשנות מרחיבה, ולכן על אף ש

, יש להמשיך ולאפשר לה להיות מורשת נהיגה שלו, על ההשלכות הכלכליות הנובעות מכך. בית בהסכם

הדין קיבל את טענותינו וקבע, כי בנסיבות המקרה, בהן נבחרה דירת מגוריה של האחות בשל מצוקה 

 הניידות פרשנות מרחיבה ולאפשר לה להמשיך ולהיות מורשת הנהיגה של ש'.כלכלית, יש לתת להסכם 

א', ילד עם מוגבלות פיזית ברגליו, שהה בבית החולים מספר חודשים לצורך קבלת טיפול רפואי. 

בעקבות זאת שלל המוסד לביטוח לאומי את גמלת הניידות שלו למשך חודשים אלה, מאחר ולגרסתו, 

ים על ידי משפחתו בתדירות הנדרשת בהסכם הניידות. בתביעה שהוגשה בשמו לא הוצא א' מבית החול

של א' לבית הדין האזורי לעבודה טענו, כי הפרשנות אשר נתן המוסד לביטוח לאומי להסכם הניידות 

הינה שגויה, וכי נדרשת פרשנות מרחיבה, הלוקחת בחשבון את משך השהות בבית, ולא רק את מספר 

בעקבות ניהול התיק והגשת הסיכומים על ידי הקליניקה, הודיע בית החולים. הפעמים בהם הוצא מ

 המוסד לביטוח לאומי כי הוא חוזר בו, ושילם לא' את מלוא קצבת הניידות המגיעה לו.

א' פנתה אל הקליניקה לאחר שהמוסד לביטוח לאומי סרב לאשר עבורה הלוואה עומדת לרכישת רכב, 

עמה, אושרה זה מכבר הלוואה עומדת לרכב משלו. בעקבות הגשת ערעור וזאת כיוון שלבנה, המתגורר 

 על ההחלטה לבית המשפט על ידי הקליניקה, אושרה ההלוואה העומדת גם עבור האם.

 קצבת נכות וגמלת ילד נכה –ביטוח לאומי 

הקליניקה ייצגה את ע', אשה עם מחלה ניוונית קשה, וסייעה לה להגדיל את אחוזי אי כושר 

ע' להגדיל את אחוזי הנכות -. כן סייעה הקליניקה לאת קצבת הנכות שלה –כרות, ובעקבות זאת ההשת
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ד', ילד עם מוגבלויות רבות, לקבל -הקליניקה סייעה גם ל; בניידות, בעקבות הרעה במצבה הרפואי

 )להלן: 1111 –וח הלאומי )ילד נכה( התש"ע לתקנות הביט ת ילד נכה תוך מתן פרשנות מרחיבהגמל

, והגעה להסכמה עם המוסד לביטוח לאומי אשר קיבלה תוקף של פסק דין "(תקנות גמלת ילד נכה"

בשנה זו תמשיך הקליניקה לייצג ילדים במסגרת  בנוגע למספר המחלות אשר בגינן הוא מקבל טיפול.

כה תיקים המתנהלים מזה זמן רב מול המוסד לביטוח לאומי, בנוגע לפרשנותן של תקנות גמלת ילד נ

 וחלותן על ילדים אלה.

 קצבת שירותים מיוחדים –ביטוח לאומי 

בעקבות תיק שניהלה הקליניקה בבית הדין האזורי לעבודה, הודיע המוסד לביטוח לאומי כי ישיב את 

מרכז מגורים קצבת השירותים המיוחדים לאשה עם מוגבלות פיזית אשר העתיקה את מגוריה ל

הקודמת, לפיה המדובר במגורים בבית סיעודי אשר אינם  נותוקהילתי עצמאי, ובכך ביטל את פרש

 מזכים בקצבת שירותים מיוחדים.

 אפליה בקיבוץ

הקליניקה מייצגת את א', אדם עם מגבלה נפשית, אשר נולד בקיבוץ ואשר מבקש להיות חבר בו. 

קליניקה ההיותו אדם עם מוגבלות. עובדת נעוץ אך ורק ב ירובו של הקיבוץ לקבל את א' לחברותס

סבורה, כי על אף הפררוגטיבה הרחבה של כל קיבוץ בעת החלטה על קבלת חברים לשורותיו, הרי 

בדבר זכויותיהם של אנשים עם  שבעת זו, ונוכח הוראותיו של חוק השוויון ושל האמנה הבינלאומית

קום בישראל , אין עוד מ"(האמנה הבינלאומיתמוגבלויות, אשר אושררה על ידי מדינת ישראל )להלן: "

 להחלטות כגון זו.

 זכויות רווחה

בתביעתו לקבל זכויות של סיוע הקליניקה מייצגת את ג', נער עם מוגבלויות פיזיות ושכליות קשות, 

והשירותים משרד הרווחה  וזאת עקב סירובו שלאישי לפי התע"ס )תקנון העבודה הסוציאלית(, 

לאגף  –באופן שרירותי  –והמשרד שייך אותו רק מאחר להעניק לו את זכויותיו אלה, החברתיים 

 . מסויים ולא לאגף אחר

 תג נכה לילד עם פיגור שכלי

, אשר יאפשר להוריו לנסוע איתו ממקום ד', ילד עם פיגור שכלי, לקבל תג נכה-הקליניקה סייעה ל

ינה שה –למקום בקלות רבה יותר. משרד התחבורה שלל את תג הנכה בתואנה כי מוגבלותו של הילד 

לא משפיעה על ניידותו, אולם בעקבות התערבותה של הקליניקה הוחזר תג הנכה  -מוגבלות שכלית 

 והזכויות הנלוות אליו.
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 זכויות בריאות במוסדות חינוך מיוחד

להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, פנתה אל  הקליניקה, בשיתוף עם ארגון "קשר"

לצורך קבלת שירותים רפואיים במוסדות  תנאיו של מכרז שפורסםאת לשנות  משרד החינוך בדרישה

לחינוך מיוחד. זאת, עקב קביעת תנאי סף נמוכים מדי בכל הנוגע לאיכות השירות הרפואי שיינתן 

 לילדים. בעקבות המכתב, הודיע משרד החינוך כי המכרז הוקפא.

 זכויות חולים 

ית החולים הסיעודי "הרצוג" בירושלים. בעקבות הקליניקה, ביחד עם ארגון "בזכות" ערכה סיור בב

ובו  -אשר שיתפה עמה פעולה במהלך הביקור  –הביקור הוציאה הקליניקה דו"ח להנהלת בית החולים 

 פירטה את הליקויים שהיתה עדה להם.

 אלרגיות

 –בעקבות יוזמה של סטודנטית מהקליניקה, עסקה הקליניקה במחקר ובקידום זכויות של אנשים 

עם אלרגיה. במסגרת זו שיתפה הקליניקה פעולה עם משרד החינוך בצוות חשיבה  –יקר ילדים ובע

שנועד לתת פתרון לילדים עם אלרגיות במוסדות החינוך; הקליניקה עסקה בכתיבת מסמך מקיף בנוגע 

לבעיות הנובעות מאלרגיה בתחום החינוך והתעסוקה; נושא הצורך בקידום רגולציה בתחום האלרגיה 

זכה לשיתוף פעולה אקדמי של הסדנה לרגולציה בפקולטה, אשר במסגרתה ניתנו פתרונות  אף

 רגולטוריים לבעיה זו.

 זכויות משפחה של אנשים עם מוגבלויות

השנה החלה הקליניקה להתמקד בנושא אשר עד כה כמעט ולא היה נוכח בשיח זכויותיהם של אנשים 

 –. במסגרת זו פעלה הקליניקה בכמה מישורים הזכות לחיי משפחה ולהורות –עם מוגבלויות 

וקרן משפחת  הקליניקה חברה בועדה הציבורית של מרכז חזו"ן שהוקם על ידי מכון פויירשטיין

המשפטי, האתי,  –במגוון תחומים  המשפחה של אנשים עם מוגבלויות, למחקר ולקידום חיי רודרמן

 ההלכתי, והסוציאלי. 

ליניקה הגישה לבית המשפט העליון בקשת "ידיד בית משפט" בעניינה של אורה מור יוסף, אשה עם הק

בדרך של תרומת ביצית, תרומת זרע, ופונדקאות, להיות לאם.  –מוגבלות פיזית קשה אשר ביקשה 

במסגרת בקשת הידיד הדגישה הקליניקה את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות לחיי משפחה 

לאמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם  12על פי הדין הישראלי ועל פי סעיף  ולהורות

מוגבלויות, וביקשה מבית המשפט להשתתף בקידום זכויות מסוג זה תוך יצירת ההתאמות 

הרלוונטיות. בקשתה של הקליניקה התקבלה, והיא הוזמנה לטעון בדיון שהתקיים בפני בית המשפט 
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שופטים. למרבה הצער, דחה בית המשפט העליון את ערעורה של אורה.  1חב של העליון בהרכב מור

 בשלב זה לא ניתנו נימוקים לדחייה.

הקליניקה מלווה זוג הורים עם מוגבלות שכלית מול רשויות הרווחה בעירם, וזאת על מנת לעזור להם 

אלים, על מנת ם סוצילהמשיך ולגדל את בנם הפעוט. במסגרת זו משתפת הקליניקה פעולה עם עובדי

 משפחתי כולל, לרווחתם ולרווחתו של בנם.-סוציאלי-ניתן להורים הינו מענה משפטילוודא כי המענה ש

 משפטי-טיפול סוציו

גם השנה המשיכה הקליניקה לפעול בשיתוף פעולה עם הפסיכיאטר ד"ר מוטי מרק, ולהעניק לפונים 

. במסגרת גם יחד ולל מענה משפטי ומענה טיפולימשפטי, הכ-הרוצים בכך אפשרות לקבל טיפול סוציו

]נוסח  ד', אדם עם מגבלה נפשית, בכל הנוגע לזכויותיו לפי חוק הביטוח הלאומי-זו ייעצה הקליניקה ל

; כן ייעצה הקליניקה להורים 1111 -, התש"ס וחוק שיקום נכי נפש בקהילה ,1991 –משולב[ התשנ"ה 

מוגבלות נפשית, ואשר ביקשו לבחון את הוצאת ילדיהם מבתי  אשר ילדיהם אושפזו באשפוז כפוי בשל

 שנגרמה מייצגת הקליניקה את י', אשה עם מגבלה פיזית ונפשית בנוסף, החולים הפסיכיאטריים.

 . הנפשי בעקבות תאונת עבודה, מול הביטוח הלאומי, בהגשת תביעה להחמרה במצבה

 מענה לפניות

מענה לפניות ידע שלה ולתת ייעוץ משפטי ראשוני באמצעות ניקה לחלוק את הגם השנה המשיכה הקלי

, והן באמצעות הפורום המשפטי באתר הן באמצעות תיבת הדוא"ל של הקליניקה ,הציבור, הן בטלפון

 להורים ומשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים". -ארגון "קשר "מקום מיוחד" של 

 הרצאות, כנסים, והפצת ידע

בהרצאות מול קהלים שונים, על מנת לחלוק את השקפת עולמה ולעודד את  הקליניקה עסקה השנה גם

קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בחברה. במסגרת זו, קיימה הקליניקה הרצאות ב"מרכז 

לעיוור", בפני עובדי חברת "המשקם", ובעמותת "מקום לכולם". הקליניקה הרצתה בכנס שערך 

, ואשר במסגרתו ביקש המוסד לקבל מידע בנוגע לאוכלוסיות הנזקקות המוסד לביטוח לאומי לעובדיו

לחוות את דעתה בנוגע לכשלים הקיימים בפעילותן של  הקליניקה הזמין המוסד אתלשירותיו. בנוסף, 

הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. בפן האקדמי, השתתפה הקליניקה בכנס השנתי של 

, במסגרת פאנל משפטי שהיא מקיימת-תה על שיתוף הפעולה הסוציוהאגודה למשפט וחברה, בו הרצ

החטיבה  –הארצי לשיקום של חומ"ש . הקליניקה הרצתה בכנס אשר עסק בגבולות מקצוע עריכת הדין

, בו שיתפה את הנוכחים בנסיונה ומחשבותיה בנוגע השיקומית של העובדים הסוציאלים בישראל
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ויות. כן הרצתה הקליניקה בבית הספר לעבודה סוציאלית לזכויות המשפחה של אנשים עם מוגבל

 בפני סטודנטים לתואר שני ובקולוקוויום של בית הספר.  –באוניברסיטת בר אילן 

 השתתפות בפורומים

מתוך רצונה להשפיע על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות המשיכה הקליניקה להשתתף גם השנה 

במסגרת זו משמשת הקליניקה, כאמור, כחברת המועצה  בפורומים שונים העוסקים בתחום זה.

הציבורית של מרכז חזו"ן של מכון פויירשטיין, לקידום זכויות משפחה של אנשים עם מוגבלות שכלית; 

ם כז על ידי ארגון "בזכות"; בפורוהיא חברה בפורום לקידום רפורמה בתחום האפוטרופוסות, המרו

שניהם  –פורום לקידום זכויותיהם של ילדים עם מוגבלויות , ובתלקידום הטמעת האמנה הבינלאומי

ב"בית איזי שפירא"; וכן בפורום ארגונים שנועד לשיתוף פעולה עם האגף לסיוע משפטי  מיםמתקיי

 במשרד המשפטים.

 סיורים

האחד לכנסת, ביום זכויות האדם הבינלאומי, במסגרתו  –השנה קיימה הקליניקה שני סיורים 

כויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. ביום זה ים בועדות הכנסת השונות אשר דנו בזסטודנטהשתתפו ה

 אירחה אותנו עו"ד קארין אלהרר, מנהלת הקליניקה לשעבר, עמה אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק.

עמותה המשלבת עבודה מעשית עם אנשים  ,בית נועם" -סיור ייחודי המתנהל ב"אלין הסיור השני הינו 

ויות פיזיות ושכליות, עם מחקר אקדמי בתחום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. בשל עם מוגבל

הערכה רבה לפעילותה של העמותה, הוענק לה השנה "אות הקליניקות" על ידי מערך הקליניקות 

 לארגון העוסק בפעילות חברתית ראויה לציון. אות המוענק מדי שנה – באוניברסיטת בר אילן

 ושות' , גרינברגנהנדלר, חודק, הלויוס, קליפעילות משרד גר

במהלך השנים האחרונות מקיימת הקליניקה שיתוף פעולה עם המשרד, באמצעות העברת מספר 

ל' אשה עם -בונו. השנה טיפל המשרד בהצלחה בהשגת פיצוי ל-פול המשרד פרותיקים כל שנה לטי

לת; בעקבות בעיות נגישות של מוגבלות פיזית אשר נתקלה בקשיי נגישות מהותיים במלון בו נפשה באי

מ', לקוחה נוספת, דאג המשרד לנגישות הבריכה במכון ויצמן, וכן לפיצוי של הלקוחה; כמו כן, המשרד 

 דו"ח זה הינו הזדמנותטיפל בהצלחה בחובות רפואיים שנוצרו ללקוחה הנתונה תחת אפוטרופסות. 

אשף, רן בן ארי, נועה עורכי הדין עבד נל –ילותו של המשרד עבורנו להודות ולהוקיר את פע מצויינת

מן, ובמיוחד לעורכי הדין נופר שטיין ושי ססברגר, אבי נדלר, שירה בלומר, הילה אוחיון גליקוק

ינהנדלר, על תמיכתם סטון, איתן גרינברג וג'ין קלהדר  –ינובסקי. עוד נודה מקרב לב לשותפי המשרד 

 , אשר איננה מובנת מאליה.ליניקהבינם לבין הק רבת השנים ועל השותפות שנוצרה
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 נפרדים מעו"ד מיה גפן

השנה נפרדה הקליניקה מעו"ד מיה גפן, אשר ניהלה את הקליניקה במהלך חמש השנים האחרונות, 

ואשר שוקדת בימים אלה על כתיבת דוקטורט בתחום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. תרומתה 

ן האישי, הינה עצומה ומורגשת במשך כל יום ויום. מיה אף של מיה לקליניקה, הן בפן המשפטי והן בפ

 תוארו במסמך זה. חלקן חתומה על הצלחות רבות של הקליניקה, אשר 

 תודות

על תרומתו הנדיבה, אשר סייעה רבות לפעילות למר עמנואל קרוניץ הקליניקה מבקשת להודות 

 הקליניקה בשנת הלימודים התשע"ד. 

, אשר תרומתו סייעה אף היא לפעילות הקליניקה בשנת לתורם האנונימי כן מבקשת הקליניקה להודות

 תשע"ד. 

אשר לקח על עצמו לתמוך למשרד עורכי הדין מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות' הקליניקה מודה 

 בפעילות הקליניקה בשנת תשע"ה, ובכך חיזק אותה והבטיח את פעילותה.

ע אשר השתתפו בשיעורים העיוניים ואשר תרמו מהידע שלהם הקליניקה מודה מקרב לב לאנשי המקצו

מארגון "יתד", לעו"ס  אילאיל לדרמארגון "בזכות", ל נעמה לרנרמארגון אס"י, ל רונן גילומנסיונם: ל

 פיליפ ג'נטיולפרופ' ממשרד עוה"ד הררי טויסטר ושות',  רונית עובדיה, לעו"ד מאיה גולדמן

 מאוניברסיטת קולומביה.

, שחר ליפשיץה מודה לפקולטה למשפטים, שמהווה עבורה בית חם ותומך, לדקאן פרופ' הקליניק

, לימור בר שדה, למסלם-שירי רגב, למנהלת מערך הקליניקות ד"ר מרב גבעוןלראש המנהל עו"ד 

 . אבשלום שטיינמץו אורי גולדשמידט, אורנה בן חיים, עליזה בנין

, ואפשרו לנו במסירות רבה תיקיםנה, אשר טיפלו בנבקש להודות לסטודנטים שלנו הש ובמיוחד,

גלעד אלון, אלה אלוני, ראם בן אור, יסמין בנוני, אור גולדשמיד, : בחדוות הלמידה שלהם השתתףל

צופיה דזאנהשוילי, דני וייסברג, מיכל זאבו, בת אל זגורי, איציק חפץ, לימור יקיר, רועי כהן, אפרת 

רימון, נעה שחף, -, רז עוזר, רותם שפיגלר, שירן קנפו, רוני שמעמושקוביץ, שרון נודל, מיטל עדני

 חננאל שקלאר, וליאור תלמוד.

  

  עו"ד איריס פינקלשטיין   עו"ד רוני רוטלר    פרופ' גדעון ספיר 

 מנהלות הקליניקה      מנחה אקדמי 


