
 

 

 

 בקידום פעיל חלק לקחת את רשת קהילות בקשר מובילות שינוי,  מזמין בזכות ארגון

 עם השונות בקהילות בנושא מפגשים לקדם נשמח ,בקהילה דיור בנושא חקיקה

 בזכות בארגון התחום את המובילה לרנר נעמה

 ,ריםקי הוריםחברי קבוצות מנהיגות 

 בחוק הדיור פרק את לקדם הורים בגיוס שנסייע מנת על אלינו פנה בזכות ארגון

 על ומודים מברכים כמובן ואנחנו( מצורף לעיונכם) מוגבלות עם לאנשים זכויות שיוויון

 . הזו חשובה כך הכל היוזמה

 בוגרים לחיים מעבר של נושאשה יודעים אנחנו אתכם הרבים המפגשים מתוך

 להם לסייע על מאמצי עושים ואתם ביותר קשה הוא בנותיכם/בניכם  של ועצמאיים

 .ועוד פנאי ,תעסוקה ,דיור ,החיים תחומי בכל וטוב מלא חיים מערך לבנות

 האנושית להוויה החשובים הדברים אחד הוא, חי האדם בו הבית למעשה שזה, דיור 

 .למשפחות תקווה הרבה לתת יכול, הזה החוק לקידום משותפים כוחות גיוס ולכן

 ?מציעים אנחנו מה אז

 גם ,הדרוש הרקע כל את תיתן, עמכם להיפגש תגיע בזכות מארגון לרנר שנעמה

 התגייסות של סוג איזה האופרטיבית ברמה וגם ,החוק של רעיונית התכנית ברמה

 האם החלטה תקבלו כבודדים או מנהיגות כקבוצת אתם. מהמשפחות נדרשת ועזרה

 .אופן ובאיזה מצטרפים אתם

 .נעמה עם המפגשים בתיאום לסייע מאוד נשמח

 אתם מוזמנים ליצור קשר 
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 פרק דיור בקהילה וסל סיוע אישי בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מוגבלות בתחומים שונים. נחקקו חוקים בעשרים השנים האחרונות משתנה היחס לאנשים עם 

שעיגנו את זכותם של אנשים עם מוגבלות לנגישות, לשילוב בחינוך, לשירותי שיקום לאנשים עם 

אט אט מתרחש גם השינוי בשטח. יותר ילדים עם מוגבלות  מוגבלות נפשית ולתעסוקה הולמת.

דים בכיסאות גלגלים וכו'. משולבים בבתי ספר רגילים, יותר מקומות נגישים לאנשים שמתניי

 אחד התחומים שבהם כמעט שלא השתנה דבר, הוא תחום המגורים בקהילה. 

לצאת אחר , מעוניינים כמו כל בוגר 18או  81בגיל  אנשים עם מוגבלות שמסיימים את לימודיהם

לחיים עצמאיים מחוץ לבית ההורים. הורים רבים מעוניינים לאפשר לילדיהם הבוגרים לצאת מן 

הבית ולחיות בצורה עצמאית. גם אנשים עם מוגבלות קשה, זכאים לחיים משל עצמם, עם תמיכה 

ניתן. אלא שהמסגרות הקיימות בישראל עבור אנשים שצריכים תמיכה אינטנסיבית ככל ש

במוסדות, מרוחקים מן מתגוררים כעשרת אלפים אנשים עם מוגבלות במגורים, אינן מספקות. 

, שאינם מעוניינים אלפים אחריםומאות בודדות בדיור מוגן בקהילה.  וממשפחותיהם, הקהילה

בתנאים של בדידות  בכוחות עצמם או בבתי הוריהם, מתגוררים בקהילהבשירותים הקיימים, 

 עיקר הטיפול נופל על ההורים. וללא שירותים בסיסיים המותאמים לצורכיהם. 

של את הזכות זכויות לאנשים עם מוגבלות שוויון להשלים את החסר ולעגן בחוק  תה העהגיע

התגורר בקהילה ולקבל בה שירותים תומכים שיאפשרו להם להתגורר בה לאנשים עם מוגבלות 

  בכבוד. 

הונחה על ידי חברי הכנסת אילן גילאון )מרצ( והרב אורי  : דיור בקהילה וסיוע אישי,הצעת החוק

 ותשל אנשים עם מוגבלארגונים  12 כנסת.תמו עליה כשלושים חברי מקלב )יהדות התורה(, וח

 .ובני משפחותיהם חברו ביחד כדי לקדם אותה

 מה אומרת הצעת החוק? 

, בעצמאות מרבית ותוך שילוב מרבי בחיי של כל אדם עם כל מוגבלות לגור בקהילה זכותו .8

לא משנה אם לילדך יש מוגבלות שכלית, אוטיזם או שהוא יושב בכיסא גלגלים, הקהילה. 

ולא משנה אם הוא עצמאי לגמרי או זקוק לתמיכה רבה מאוד, בכל מקרה הוא זכאי 

להתגורר בדיור בקהילה, ועל מדינת ישראל לספק לו דיור בקהילה ותמיכה ככל שהוא 

 צריך. . 

בבית משלו, בבית האם היכן יגור: זרת הוריו( ) בעצמו או בע זכותו של האדם לבחור .1

זכותו להחליט איזה גוף, עמותה או חברה, תיתן לו משפחתו או במסגרת מגורים מוגנת.  

 את שירותי הדיור. 

. בסל סל סיוע אישישיסייעו לו להתגורר בקהילה בכבוד, כלומר זכאי לשירותים האדם  .3

יום; סיוע וליווי בביצוע פעולות צרכניות; -סיוע בביצוע פעולות יוםנכללים שירותים כמו 

סיוע אישי בניהול הבית, משק הבית והמשפחה; תמיכה וייעוץ בקבלת החלטות ובמימוש 

הם יכולים  השירותים האלו מותאמים לצרכים האישיים של כל אדם ואדם. .זכויות



האדם, בעזרת משפחתו, מחליט להינתן לאדם בבית הוריו, בדיור מוגן או בדיור עצמאי. 

 אילו שירותים ברצונו לצרוך. 

שותף הינו , של משפחתו או של מתאם סל סיוע מטעם המדינה בעזרת תמיכה ,האדם .4

  .בקביעת תכנית הדיור ובבניית סל הסיוע האישי שלו ובילמ

כיום, אנשים רבים,  .בזמן סביריינתנו לאדם  שירותי הדיור וסל השירותים התומכים .5

בעיקר אלו עם מוגבלות מורכבת, ממתינים שנים לדיור בקהילה או עוברים למוסדות 

הצעת החוק מחייבת את  משום שהמדינה לא פיתחה עבורם שירותים מתאימים בקהילה.

 המדינה לספק שירותים טובים ומותאמים בזמן סביר. 

נגזרת במידה רבה זכאותו של אדם לדיור בקהילה , כיוםשוויון בין כל סוגי המוגבלויות.  .6

למשל, השירותים שמוצעים לאדם עם מוגבלות נפשית  לאיזה אגף הוא שייך.מהשאלה 

לתחושת הדבר מביא  ולאדם עם אוטיזם, ששניהם באותו מצב תפקודי, שונים לחלוטין.

, וגם קיפוח והתמרמרות מוצדקים בקרב חלק מאוכלוסיות של אנשים עם מוגבלות

. את ילדם מאגף לאגף, כדי לזכות בשירותים טובים יותר לניסיונות של הורים להעביר

צרכיו נגזר אך ורק מקבל  שכל אחד ממה דירה קריטריונים שוויוניים. צעת החוק מסה

 .שיש לו , ולא מסוג המוגבלותרצונותיומהאינדיבידואליים ו

מקינזי, ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות והחברה לייעוץ אסטרטגי 

ערכו מחקר שבדק את עלויות הצעת החוק ביחס להוצאות שמוציאה מדינת ישראל כיום על 

שירותי דיור )במוסדות ובדיור מוגן בקהילה( עבור אנשים עם מוגבלות. מסקנות המחקר 

המבנה החדש שמציעה הצעת החוק מוזיל את השירותים בעשרים אחוז, ובו בזמן מפתיעות: 

 גבלות לחיות בצורה מכובדת ושוויונית בקהילה. מאפשר לאנשים עם מו

אתם מרגישים שהדברים שעלו כאן נוגעים גם אליכם, אם אתם מעוניינים לדעת יותר, פנו  האם

אלינו. נשמח להגיע למפגשים עם קבוצות הורים שמעוניינות בכך, לספר יותר על האפשרויות 

ניינים לצאת מבית ההורים, ונשמח הקיימות כיום בתחום המגורים לאנשים עם מוגבלות שמעו

אם תתגייסו לסייע לנו לקדם את התחום החשוב הזה. 


