
להעמקה בפעילות הקליניקה
ובפעילות קבוצת הנשים

המנהיגות בבית איזי שפירא  
 

עיקרי הממצאים – נשים עם מוגבלויות חוות אפליה בשירותי הבריאות בתחומים שונים, בניהם -

מחקר פעולה משתף של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ושל קבוצת מנהיגות נשים עם
מוגבלות מבית איזי שפירא

זכויות נשים עם מוגבלויות בתחום הבריאות

הבעיה – נשים עם מוגבלויות – פיזיות,
חושיות, שכליות ונפשיות, נתקלות בחסמים
במפגש שלהן עם מערכת הבריאות, חסמים
הנובעים מהדרה כפולה שלהן – כנשים

ונשים עם מוגבלות

מטרת המחקר – למפות את החסמים בהם
נתקלות נשים עם מוגבלות בתחום הבריאות
ולפתח הדרכה לנותני שירותי בריאות על
מנת להנגיש את מערכת הבריאות לנשים עם

מוגבלות

"לפעמים לרופאים לא תמיד יש

סבלנות להסביר עוד פעם ועוד פעם

עד שאני מבינה משהו... נכון שהכי

קל להגיד, תביא מתורגמנית לשפת

הסימנים, מה הבעיה? אבל אני... בן

אדם שמאוד אוהב לשמור על פרטיות

ולנהל את החיים העצמאיים לגמרי"

(אשה עם מוגבלות בשמיעה)

"קושי גדול הוא שכאשר אני

מגיעה עם מלווה אז אומרים

למלווה "תושיב אותה פה",

"תיקח אותה לשם", ובעצם

מדברים מעל הראש שלי. לא

מתייחסים אלי כאל אדם שיודע

לענות בעצמו" (אשה עם

מוגבלות בראיה ובשמיעה)

"הייתי צריכה להגיע

לטיפול שיניים, במרפאה

שאני מטופלת, רצו מכתב

מהפסיכיאטר

ומהפסיכולוגית שאני לא

אנשך אותה בטיפול"

(אשה עם מוגבלות נפשית)

"הייתה לי דלקת בשלפוחית

השתן והרופאה רצתה

לבדוק אותי אבל המיטה לא

נגישה אז ויתרתי על

הטיפול. לא רציתי לחוות

שוב את החוויה עם מיטה

לא נגישה" (אשה עם

מוגבלות פיזית)

"מיד שראו שאני עם כיסא גלגלים

רצו לאשפז אותי... הכלילו אותי

במסגרת נכה בכיסא גלגלים ולא

התחשבו ברצונות שלי... קבעו לי

תאריך לניתוח קיסרי וכששאלתי

למה אמרו לי שזה בגלל שאני

בכיסא גלגלים" (אשה עם מוגבלות

פיזית)

"הייתי שמחה אם היתה לי דרך

להתייעץ עם רופא נשים והם יענו,
אבל רופאי הנשים שאני מכירה לא
מכירים את התסמונת... אפילו ברמה
של איזה אמצעי מניעה מתאימים
לתסמונת שלי. אין תשובה, אין
תשובה, אין תשובה" (אשה עם

תסמונת נדירה המתבטאת במוגבלות
פיזית וקוגניטיבית)

התהליך המחקרי – במסגרת המחקר, ועל בסיס נסיונן
של הנשים מקבוצת המנהיגות, פיתחנו מדריך ראיון
המתמקד בשירותי בריאות ורפואה נשית. בהתאם למדריך
רואיינו 30 נשים עם כל סוגי המוגבלויות: פיזית, נפשית,
שכלית וחושית (ראיה ושמיעה). הראיונות נערכו בזוגות
על ידי סטודנטית מהקליניקה ומשתתפת בקבוצת
המנהיגות, תומללו על ידי הסטודנטיות, וניתוח ראשוני
שלהם נעשה על ידי מחלקת המחקר בבית איזי שפירא.
במהלך סמסטר ב' שנה"ל תשפ"ב ישמש החומר
המחקרי לבניית מודולות הדרכה לנותני שירותי

הבריאות

חוסר נגישות בקבלת

שירותים רפואיים

חוסר בפרטיות וביחס

מכבד

התנהלות רפואית

סטיגמטית

ויתור על בדיקות רפואיות לאור

חוסר בנגישות פיזית וריגשית

הפליה בתחום הפריון,

ההריון והלידה

חוסר בידע תואם של

הצוות הרפואי 

המחקר נערך על ידי: 

קבוצת הנשים המנהיגות, בית איזי שפירא, בליווי עו"ס קהילתית לילך בר: לימור ברנע, רז רובס, אופירה זנדני,

אפרת וקנין, גליה סגל, לירת שפיר שמש, מסק ותד, סיגל מרימי, איילת בכרך ורבקה חמאי.

סטודנטיות בקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, בהדרכת עו"ד רוני רוטלר: לאה בן-דיין ועדן דיאב (שנה"ל

תשפ"ב) נטע הובר, אביגיל טרסוב, נועה רובין, ושני רייך (שנה"ל תשפ"א).

בסיוע מחלקת המחקר של בית איזי שפירא: ד"ר דנה רוט וגב' דפנה רביב-כרמי, וכן בסיוע מחלקת ההדרכה של

בית איזי שפירא: ד"ר דליה נסים וגב' רוני גוטליב-ניצן.


