הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות
Disability Rights Clinic

סיכום פעילות הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות
בשנת הלימודים תשע"ה
בשנת תשע"ה המשיכה הקליניקה לפעול בהתאם למטרה שלשמה נוסדה לפני  12שנים – קידום
זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות ,בכל התחומים ,בהתאם לרוחו של חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק השוויון") .במסגרת דו"ח זה ,אנחנו שמחים לשתף
אתכם בחלק מהפעילות הענפה שלנו בשנה זו.
כשרות משפטית ואפוטרופסות
בשנים האחרונות מתגברת ברחבי העולם הביקורת על מוסד האפוטרופסות הקיים ,ומתגבשת הבנה כי
שלילת הכשרות המשפטית ,הכרוכה במוסד זה ,פוגעת בזכויות אדם בסיסיות – לכבוד ,לאוטונומיה,
לחירות ולקניין ,ודוחקת אנשים עם מוגבלויות לשולי החברה.
על רקע זה הבשיל הצורך בפיתוח תפיסה חדשה בנוגע לסוגיית הכשרות המשפטית בכלל ,וזו של אנשים
עם מוגבלויות בפרט .תפיסה זו מוצאת כבר כיום ביטוי מובהק בסעיף  12לאמנה הבינלאומית בדבר
זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ,אשר אושררה על ידי מדינת ישראל בשנת  .2012סעיף  12לאמנה
מבסס את ההכרה באנשים עם מוגבלויות כבעלי כשרות משפטית בכל היבטי החיים ,וקורא למדינות
להבטיח את גישתם של אנשים עם מוגבלויות לתמיכה שהם עשויים להזדקק לה על מנת לממש כשרות
זו ,וכן להבטיח כי האמצעים הנוגעים למימוש יכבדו את זכויותיהם ויהיו מידתיים ומותאמים להם.
רוחות השינוי בתחום הכשרות המשפטית לא פסחו על ישראל .בימים אלו דנה הכנסת בהצעת חוק
ממשלתית לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס'  )19התשע"ה –  ,2014ובתי
המשפט ,אשר לפתחם מגיעות סוגיות מורכבות של כשרות משפטית ,מתחילים לגלות מודעות לתפיסות
החדשניות בתחום ,ואף מסייעים בפיתוחן ,בתרגומן ,ובהוצאתן מהכוח אל הפועל.
היה זה אך טבעי עבור הקליניקה לקחת חלק פעיל ומרכזי בקידום תחום הכשרות המשפטית של
אנשים עם מוגבלויות .במסגרת זו ,ערכה הקליניקה בשנה"ל תשע"ה כנס רב-תחומי ,בשיתוף הקליניקה
לזכויות זקנים וניצולי שואה והאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי .בכנס חברו יחד אנשי אקדמיה,
שופטים ,עובדים סוציאלים ועורכי דין ממשרדי הרווחה והשירותים החברתיים ,הבריאות והמשפטים,
פסיכיאטרים ,ארגוני החברה האזרחית ,תאגידי אפוטרופסות ובני משפחה ,וכמובן – אנשים הנתונים,
או שהיו נתונים תחת אפוטרופסות .בכנס השתתפו למעלה מ 200-איש ,ובעקבות הצלחתו מתוכנן כנס
המשך אשר יתקיים בסמסטר ב' בשנה"ל תשע"ו .לחצו כאן לחוברת סיכום הכנס.
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הקליניקה גם חברה אל הקואליציה לקידום הכשרות המשפטית ,המרוכזת על ידי ארגון "בזכות",
המאגדת את הארגונים המרכזיים העוסקים בזכויות של אנשים עם מוגבלויות ושל זקנים .הקואליציה
ניהלה דיונים אינטנסיביים במהלך השנה וגיבשה עמדות בתחומים רבים הקשורים להצעת החוק
הממשלתית .בימים אלה מציגה הקואליציה את עמדותיה בועדת החוקה של הכנסת.
עוד בתחום הכשרות המשפטית ,מייעצת הקליניקה באופן שוטף לפרוייקט "נט.חבר" של עמותת אלין-
בית נעם ,מיזם בתחום הנגישות של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לרשתות החברתיות
באינטרנט ,המאתגר מכיוונים חדשים את מושג הכשרות המשפטית וגבולותיו.
בנוסף ,הקליניקה מעבירה הרצאות בנושא אפוטרופסות להורים לילדים בגירים עם מוגבלות ,במסגרת
קורסים הנערכים על ידי ארגון "קשר" ומכון חרוב.
על מנת לתרום את חלקה בהטמעת הערכים החדשים בבתי המשפט ,ייצגה הקליניקה במהלך השנה
בבית המשפט לענייני משפחה את ח'  ,אשה עם מחלת נפש אשר אחיה ביקש להתמנות כאפוטרופוס
עליה .הייצוג התקיים תוך שיתוף פעולה אינטרדיסציפלינרי וייחודי של הקליניקה עם מתאמת הטיפול
של ח' ועם הפסיכיאטר שלה .בסופו של דבר בית המשפט קיבל את עמדתנו ,דחה את בקשת
האפוטרופסות והכריז על ח' כבעלת כשרות משפטית לכל דבר ועניין .הפתיחה בהליך היוותה הזדמנות
עבור ח' להחזיר לעצמה את השליטה על חייה ,אשר נגזלה ממנה דה-פקטו ,שכן כל חייה היא נדרשה
לציית לאחיה בכל הקשור לענייניה האישיים והכלכליים .בעקבות ההליך ,סייעה הקליניקה לח' לפנות
אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את קצבת הנכות שלה בעצמה ,ולא באמצעות אחיה ,וכן סייעה
לה להחזיר לעצמה את חופש הפעולה בחשבונות הבנק שלה.
זכויות משפחה של אנשים עם מוגבלויות
בשנת תשע"ה המשיכה הקליניקה לעסוק בנושא הזכות לחיי משפחה ולהורות ,אשר עד לאחרונה כמעט
ולא היה נוכח בשיח הזכויות של אנשים עם מוגבלויות .במסגרת זו המשיכה הקליניקה לפעול בכמה
מישורים –
 הקליניקה חברה בועדה הציבורית של מרכז חזו"ן שהוקם על ידי מכון פויירשטיין וקרן משפחת
רודרמן ,למחקר ולקידום חיי המשפחה של אנשים עם מוגבלויות במגוון תחומים – המשפטי,
האתי ,ההלכתי ,והסוציאלי ,ומשתתפת בכתיבת ספר רב תחומי בנושא זה.
 הקליניקה ייצגה את ע' ,אשה עם מוגבלות שכלית אשר הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
(פונדקאות) דחתה את הבקשה שלה ושל בעלה לקיום הליך הפונדקאות  -על רקע מוגבלותה,
וזאת מבלי שנפגשה עמה כלל ,אלא על סמך מסמכים בלבד .בעקבות פנייתה של הקליניקה אל
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הועדה ,התקיימה פגישה של הועדה עם הפונה .בעקבות הפגישה שינתה הועדה את החלטתה
ואישרה את המשך הליכי הפונדקאות של ע' ובעלה.
 הקליניקה מלווה את א' וש' ,זוג הורים עם מוגבלות שכלית ונפשית ,מול רשויות הרווחה בעירם,
וזאת על מנת לעזור להם להמשיך ולגדל את בנם הפעוט .במסגרת זו משתפת הקליניקה פעולה
עם עובדים סוציאלים ועם פרוייקט ייחודי של ג'וינט ישראל – מסד נכויות ומכון אדלר ,על
מנת לוודא כי ניתן להורים מענה משפטי-סוציאלי-משפחתי כולל ,לרווחתם ולרווחתו של בנם.
במסגרת הייצוג ,הסכימו רשויות הרווחה שלא להמשיך את ההליכים להגדרתו של הבן
כ"קטין נזקק" בהתאם לחוק הנוער (טיפול והשגחה) תש"ך – .1960
אפליה בקיבוץ
הקליניקה מייצגת את א' ,אדם עם מגבלה נפשית ,אשר נולד בקיבוץ ומבקש להיות חבר בו .סירובו של
הקיבוץ לקבל את א' לחברות נעוץ בעובדת היותו אדם עם מוגבלות .הקליניקה סבורה ,כי למרות שלפי
החוק ההחלטה על קבלת חברים נתונה לשיקול דעתו של הקיבוץ ,בעת הזו ,ונוכח הוראותיו של חוק
השוויון ושל האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ,אשר אושררה על ידי
מדינת ישראל ,אין עוד מקום בישראל להחלטות כגון זו .הקליניקה ייצגה את א' מול הקיבוץ בדיון
אשר התקיים בעניינו בפני סגנית רשם האגודות השיתופיות .טרם התקבלה החלטה בעניין.
שלילת רשיון נהיגה
השנה פנו אל הקליניקה מ ספר אנשים עם מוגבלות נפשית אשר רשיון הנהיגה שלהם נשלל על ידי משרד
הרישוי ,בהמלצת הרשות לבטיחות בדרכים ,וזאת רק בשל מוגבלותם הנפשית ,ללא קשר להשפעת
המוגבלות על הנהיגה .בעקבות פניות של הקליניקה ,בשיתוף עם הפסיכיאטרים המלווים אשר הבהירו
כי לא קיימת כל סכנה בנהיגה ,הוחזרו רשיונות הנהיגה לפונים והם יוכלו להמשיך להתנייד ולממש את
חופש התנועה שלהם כבעבר.
תעסוקה – בחינות לשכת עורכי הדין
הקליניקה ליוותה את ו' ,מתמחה עם מוגבלות בראיה ,בפנייתה אל לשכת עורכי הדין בבקשה לקיים
בחינה מותאמת עבורה .בעקבות התערבותה של הקליניקה הודיעה הלשכה כי תתאים את בחינת
הלשכה לו' באמצעות הגדלת האותיות בשאלון הבחינה והוספת דפי טיוטה .על אף הבטחות הלשכה,
לצערנו ,ביום הבחינה עצמו גילתה ו' כי הבחינה לא הותאמה במלואה ,דבר שהשפיע לרעה על תוצאות
הבחינה וגרם לה לסבל רב .בעקבות פנייה של הקליניקה ללשכה בגין כך הודיעה הלשכה כי היא לוקחת
לתשומת ליבה את נושא ההתאמה בבחינות.
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נגישות בקמפוס
השנה פנו אל הקליניקה מספר אנשים אשר נתקלו בבעיות נגישות בקמפוס אוניברסיטת בר אילן.
בתחום זה קיים שיתוף פעולה בין הקליניקה לבין רשויות האוניברסיטה ,על מנת לדאוג לנגישות
מלאה .במסגרת זו תוקן בקע בקרקע אשר הקשה על הנגישות פיזית לאחד הבניינים ,ונאסר על חניית
מכוניות בדרך הקרובה לאחד משעוני הנוכחות באוניברסיטה ,באופן שהפך אותה לבלתי נגישה.
זכויות רווחה
בעקבות פניות שהגיעו אליה ,פנתה הקליניקה אל משרד הרווחה והשירותים החברתיים על מנת
להפסיק נוהג לפיו אנשים וילדים אשר הוגדרו כ"סיעודיים מורכבים" נאלצו להגיע למסגרות היום
שלהם בליווי צמוד .בעקבות פנייתה של הקליניקה ,ובסיוע התוכנית "יהיה בסדר" של גלי צה"ל ,הודיע
מנכ"ל המשרד על הפסקת הנוהג.
השכלה גבוהה
ט' ,סטודנטית עם לקות למידה משמעותית ,פנתה אל הקליניקה לאחר שנתקלה בקשיים ביישום
ההתאמות להן היא זכאית במסגרת לימודיה .בעקבות התערבותה של הקליניקה ,בשיתוף עם היחידה
למעורבות חברתית באוניברסיטה ,הוכרו כל ההתאמות להן היתה ט' זכאית והיא סיימה את לימודיה
בהצלחה.
ביטוח לאומי
הקליניקה ממשיכה להעניק ייצוג בתיקים מול המוסד לביטוח לאומי .במסגרת זו מייצגת הקליניקה
ילדים ובוגרים אשר אינם מקבלים את מלוא הקצבה המגיעה להם (ובין השאר  -גמלת ילד נכה ,קצבת
נכות ,וקצבת שירותים מיוחדים) .במסגרת זו ,ולאחר שנתיים של ליווי טיפולי-משפטי ,בשיתוף פעולה
פורה עם הפסיכיאטר ד"ר מוטי מרק ,התקבלה תביעתה של י' ,אישה עם מגבלה פיזית ונפשית שנגרמה
בעקבות תאונת עבודה ,להכרה בהחמרה במצבה הנפשי בעקבות תאונת העבודה.
קידום זכויות אנשים עם מוגבלויות בכנסת
ב מסגרת חברותה של הקליניקה בפורום לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלויות ,המרוכזת על ידי "בית איזי שפירא" וארגון "בזכות" ,השתתפה הקליניקה בהכנת חוברת
מיוחדת למחוקק ,המצביעה על האתגרים העומדים לפתחה של הכנסת בכל הנוגע לחקיקה המעגנת את
זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות .כמו כן ,לקראת הבחירות שהתקיימו במרץ  ,2015לקחה
הקליניקה חלק בארגון כנס מיוחד בו השתתפו ח"כים מכל הסיעות לדבר על פועלם בתחום זכויות
אנשים עם מוגבלויות ,ועל תוכניותיהם לעתיד בתחום זה.
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מענה לפניות וייעוץ שוטף
גם השנה המשיכה הקליניקה לחלוק את הידע שלה ולתת ייעוץ משפטי ראשוני באמצעות מענה לפניות
הציבור ,הן בטלפון ,הן באמצעות תיבת הדוא"ל של הקליניקה ,והן באמצעות הפורום המשפטי באתר
"מקום מיוחד" של ארגון "קשר  -להורים ומשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים".
הרצאות ,כנסים ,והפצת ידע
הקליניקה עסקה השנה בהרצאות לקהלים שונים ,על מנת לחלוק את השקפת עולמה ולעודד את קידום
זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בחברה .במסגרת זו ,הרצתה הקליניקה בכנס השנתי של אגודת
העובדים הסוציאלים בישראל (בשיתוף עם ד"ר דבורית גלעד מאוניברסיטת חיפה) ,בכנס "משפט
וחברה" השנ תי שהתקיים באוניברסיטת חיפה ,בכנס הבינלאומי של בית איזי שפירא ,בחוג לשיקום
בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן ובחוג למגדר באוניברסיטת בר אילן.
סיורים ושיעורים מיוחדים
הקליניקה השתתפה בסיור ייחודי המתנהל ב"אלין  -בית נועם" ,עמותה המשלבת עבודה מעשית עם
אנשים עם מוגבלויות פיזיות ושכליות ,עם מחקר אקדמי בתחום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.
במסגרת הסיור שוחחו הסטודנטים עם חניכי העמותה על כשרות משפטית ואפוטרופסות – נושא אשר
הקליניקה עסקה בו השנה באינטנסיביות .בנוסף לכך ערכה הקליניקה שיעור משותף עם
"האוניברסיטה המשולבת" הפועלת בקמפוס ובה לומדים סטודנטים עם מוגבלויות קוגניטיביות,
בהנחייתו של ד"ר בני הוזמי.
פעילות משרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'
בשנים האחרונות הקליניקה משתפת פעולה עם המשרד ,באמצעות העברת מספר תיקים כל שנה
לטיפול המשרד פרו-בונו .השנה מטפל המשרד בעניינו של ילד אשר העירייה בה הוא מתגורר סירבה
לשלבו בצהרון ,בעניין נגישות לבריכת שחיה בבניין מגורים ,ובעניין זכויותיו של ילד עם מוגבלות לקבל
קצבת נכות באופן רטרואקטיבי ,בשל טעות שחלה במוסד לביטוח לאומי .בנוסף ,ייצגו המשרד
והקליניקה במשותף את ארגון "קשר – הבית של המשפחות המיוחדות" בפניה אל יו"ר הכנסת ,יו"ר
ועדת האתיקה ,יו"ר ועדת הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת ,בעניין התבטאויותיו הפוגעניות של ח"כ
אורן חזן כלפי ח"כ קארין אלהרר וציבור האנשים עם המוגבלות ,על מנת להעביר את ח"כ חזן
מתפקידו כסגן יו"ר הכנסת.
דו"ח זה הינו הזדמנות מצויינת עבורנו להודות ולהוקיר את פעילותו של המשרד – לעורכי הדין דוד
פורר ,אמיר הלוי ,שחר קפושה ,הילה אוחיון גליקסמן ,שי ינובסקי ,אורי כיתוב ,עבד נאשף ,שירה
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בלומר ,אבינעם פכלר וניר דגן ,ולמתמחים אדר יצחק ,קובי ברקן וגיא בן ברוך .עוד נודה מקרב לב
לשותפי המשרד – הדר סטון ,איתן גרינברג וג'ין קלינהנדלר ,על תמיכתם רבת השנים ועל השותפות
שנוצרה בינם לבין הקליניקה ,ההולכת ומתהדקת ,ואשר איננה מובנת מאליה כלל וכלל.

תודות
למשרד עורכי הדין מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' אשר תרומתו הנדיבה בשנה"ל תשע"ה
חיזקה את הקליניקה ואת פעילותה.
למר עמנואל קרוניץ על תרומתו הנדיבה ,אשר סייעה רבות לפעילות הקליניקה בשנת הלימודים
התשע"ה.
לתורם האנונימי ,אשר תרומתו הנדיבה סייעה אף היא לפעילות הקליניקה בשנת תשע"ה ותמשיך
לסייע לנו בשנת תשע"ו ,במהלכה הפקולטה למשפטים ,בתמיכת אוניברסיטת בר אילן ,השוותה את
תמיכתה בקליניקה לתרומה זו (.)matching
לקרן משפחת רודרמן על תרומתה הנדיבה אשר במסגרתה תשתף הקליניקה פעולה עם רשת השילוב
של הקרן ,להעלאת המודעות לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה בישראל ,וזאת במהלך שנה"ל
תשע"ו.
למשרד עורכי הדין ילינק ,וייס ושות' אשר לקח על עצמו לתמוך בפעילות הקליניקה בשנה"ל תשע"ו –
הן באמצעות תרומה נדיבה והן באמצעות ייעוץ משפטי פרו-בונו במסגרת הקליניקה.
הקליניקה מודה מקרב לב לאנשי המקצוע אשר השתתפו בשיעורים העיוניים ואשר תרמו מהידע שלהם
ומנסיונם :לד"ר מוטי מרק על שיתוף הפעולה הטיפולי-משפטי ,לאחיה קמארה ,נציב שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,לרונן גיל מארגון אס"י ,לנעמה לרנר מארגון "בזכות" ,לאילאיל לדר מארגון
"יתד" ,לד"ר בני הוזמי ממכון טראמפ  -בית איזי שפירא והאוניברסיטה המשולבת ,לד"ר עו"ד מיטל
סגל-רייך מהקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה והאגף לסיוע משפטי ,לעו"ס מאיה גולדמן ,לעו"ד
רונית עובדיה ממשרד עוה"ד הררי טויסטר ושות' ,ולליאורה רופמן מהתוכנית למגדר באוניברסיטת בר
אילן.
הקליניקה מודה לנשות ואנשי תוכנית הרדיו "יהיה בסדר" של גלי צה"ל ,ובמיוחד לאביב לביא וליובל
עומר ,על שותפות לדרך שנרקמה השנה ,ואשר במסגרתה ,מחד ,מקדמת החשיפה התקשורתית של
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תיקי הקליניקה את פתרונם ,ומאידך – מועברים אל הקליניקה תיקים אשר לא באו לידי פתרון
באמצעי התקשורת ,לצורך ליווי משפטי.
הקליניקה מודה לפקולטה למשפטים ,שמהווה עבורה בית חם ותומך ,לדקאן פרופ' שחר ליפשיץ,
לראש המנהל עו"ד מרב גבעון ,למנהלות מערך הקליניקות ד"ר שירי רגב-מסלם ועו"ד קרן צפריר,
לרות מרגולין ,לימור בר שדה ,עליזה בנין ,אורנה בן חיים ,אורי גולדשמידט ואבשלום שטיינמץ.
ובמיוחד ,נבקש להודות לסטודנטים שלנו השנה ,אשר טיפלו בתיקים במסירות רבה ,ואפשרו לנו
להשתתף בחדוות הלמידה שלהם :ליעד אורן ,סילבי אבן-ארי ,בר איצקוביץ' ,רחלי אל-שי ,ליטל
אמזלג ,אור גזית ,גיתית גלבוע ,ירדן גנץ-הומינר ,הילה גפן-קוץ ,שלהבת הטלי ,אורן זפרני ,מיטל
טובי ,ליעד יוסקוביץ' ,עוז יעקובי ,הילה כהן ,מאיה מנור ,גלעד פרנקן ,יעל פרץ ,מיכל קדוש ,חן
שחם ,ערן שחר ,אלעד שלוש ,אדוה שלמה ועמוס שיפמן.

פרופ' גדעון ספיר
מנחה אקדמי

עו"ד רוני רוטלר

עו"ד איריס פינקלשטיין
מנהלות הקליניקה
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