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 .1רקע
מסמ .זה נכתב בעבור הוועדה לקידו 2מעמד האשה לקראת ישיבה בנושא :שוויו& הזדמנויות
לנשי 2ע 2מוגבלות בתחומי השיקו ,2התעסוקה וההשכלה.
הבעיות והקשיי 2הניצבי 2בפני כלל אוכלוסיית הנשי 2בתחומי 2הנזכרי 2מועצמי 2כאשר
מדובר בנשי 2ע 2מוגבלות.
בשנת  1998התקבל בכנסת חוק שוויו /זכויות לאנשי' ע' מוגבלות ,התשנ"ח .19988החוק
מגדיר אד 2ע 2מוגבלות כאד 2ע 2לקות פיזית ,נפשית או שכלית ,לרבות קוגניטיבית ,קבועה או
זמנית ,אשר בשלה מוגבל תפקודו באופ& מהותי בתחו 2אחד ,או יותר ,מתחומי החיי 2העיקריי.2
יצוי& כי אי& כיו 2במדינת ישראל מאגר נתוני 2כולל ומידע מקי; על מספר בעלי המוגבלות החיי2
במדינה ועל היק; השירותי 2הדרושי 2והניתני 2לה .2המידע הקיי 2בישראל על אוכלוסייה זו
הוא חלקי ומפוזר בי& משרדי הממשלה ,הארגוני 2והעמותות העוסקי 2בתחו 1.2בשל בעיה זו
קשה להציג תמונת מצב מלאה בנושא נשי 2ע 2מוגבלות.

 .2קצבת נכות כללית
קצבת נכות כללית משולמת על<ידי המוסד לביטוח לאומי למבוטח שכתוצאה מלקות גופנית,
שכלית או נפשית הנובעת ממחלה ,מתאונה או ממו 2מלידה ,נגרמה לו נכות רפואית בשיעור 40%
2
לפחות .לעקרת בית הזכאות מותנית בדרגת נכות רפואית בשיעור  50%לפחות.
בחודש אוקטובר  2003קיבלו קצבת נכות כללית  159,201זכאי' ,בה'  68,077נשי' )כ43%8
3
מכלל הזכאי'( 15,385 ,מה /עקרות בית )כ 23%8מכלל הנשי' שקיבלו את הקצבה(.
ממחקר של "מכו /ברוקדייל" 4עולה כי בקרב מקבלי קצבת הנכות הכללית גדול שיעור בעלי
הלקות הפיזית בקרב הנשי' ) (58%יותר מאשר בקרב הגברי' ) ,(50%ואילו שיעור בעלי הלקות

 1מרכז מחקר ומידע ,הכנסת ,הקמת מאגר נתוני 2בנושא אנשי 2ע 2מוגבלות והוצאת דוח שנתי ,כתבה יפעת שי,
 1בדצמבר .2003
 2נוס; על שיעור הנכות הרפואית ,כדי לקבל קצבת נכות כללית צרי .להתקיי 2אחד מהתנאי 2האלה :א .אי&
למבוטח כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד והוא אינו משתכר סכו 2העולה על  25%מהשכר הממוצע לפי
חוק; ב .כושרו של המבוטח להשתכר מעבודה או ממשלח יד או השתכרותו בפועל צומצמו עקב הליקוי הרפואי
ב< 50%או יותר; ג .לעקרת בית – כושרה לבצע פעולות מקובלות במשק הבית צומצ 2ב< 50%או יותר .קצבת
נכות משולמת למי שנקבעה לו דרגה של אי<כושר השתכרות )הקצבה יכולה להיות צמיתה או זמנית( .קצבת
נכות מלאה משולמת לנכה שאושרה לו דרגת אי<כושר השתכרות בשיעור  75%ומעלה .גובה הקצבה המשולמת
לנכה משתנה על<פי דרגת האי<כושר ומספר התלויי.2
קצבת נכות מלאה ליחיד )ללא תלויי (2היא  1,886ש"ח ,שה 26.75% 2מהשכר הממוצע במשק.
המידע מתו .אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי,ww.btl.gov.il/Rivon/html/heb_rivon_1_08.htm ,
 ,www.btl.gov.il.benefit_rates/CLALIT.htmתארי .כניסה 26 :בנובמבר .2003
 3את הנתוני 2מסרה הגב' שנטל וסרשטיי& ,חוקרת מומחית ,רפרנטית לנושא נכות כללית ,ילדי 2נכי ,2שירותי2
מיוחדי 2וניידות ,מינהל המחקר והתכנו& – המוסד לביטוח לאומי ,בשיחת טלפו& 27 ,בנובמבר .2003
 4נורית שטרוסברג וגלית אית&<ריבליס ,ממצאי 2על נשי 2ע 2מוגבלות בישראל" ,ג'וינט < מכו& ברוקדייל" )טר2
פורס .(2המחקר הוא ניתוח משני של נתוני המחקרי 2האלה :מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת נכות
מעבודה ,צרכי 2ומעני ,2מחקר משות; של "ג'וינט < מכו& ברוקדייל" והמוסד לביטוח לאומי ,ובריאות ורווחה
של נשי 2בישראל ,ממצאי סקר ארצי" ,ג'וינט < מכו& ברוקדייל" .יצוי& כי הראיונות בעבור המחקר הראשו&
נערכו באמצעות מדג 2ארצי של  849נשי 2בגיל  22ומעלה במהל .ספטמבר–אוקטובר  .1998ההגדרה של
מוגבלות לצור .ההשוואה בי& נשי 2ע 2מוגבלות לבי& נשי 2ללא מוגבלות נעשתה על סמ .דיווח עצמי של
האשה על היותה בעלת מגבלה ,נכות או מחלה כרונית כלשהי המונעת ממנה להשתת; באופ& מלא בלימודי,2
בעבודה ,בעבודות בית או בפעילות אחרת .המחקר השני התבסס על  1,063ראיונות ע 2נשי 2ו< 963ראיונות ע2
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הנפשית גדול בקרב הגברי' ) (36%יותר מאשר בקרב הנשי' ) .(28%בנושא המצב התפקודי
עולה מהמחקר כי הנשי 2פחות עצמאיות מהגברי 2מבחינת הניידות מחו= לבית ובתוכו .עוד
נמצא כי שיעור גבוה יותר של נשי 2זקוקות לעזרה בתחו 2הטיפול האישי )צור .בסיוע בהלבשה,
ברחצה ובאכילה וצור .בהשגחה( ,וכי הנשי 2מוגבלות יותר מהגברי 2בביצוע רוב הפעילויות של
ניהול משק בית.

 .3שיקו' מקצועי
 3.1המוסד לביטוח לאומי
מטרת השיקו 2המקצועי היא הקניית מקצוע ו/או סיוע בהשתלבות בעבודה ,על<פי התאמה
אישית ויכולת .בשיקו 2המקצועי נכללי 2סיוע באבחו& ,הכוונה והכשרה מקצועית .במסגרת
תהלי .השיקו 2מממ& המוסד לביטוח לאומי מכשירי עבודה מיוחדי 2הדרושי 2לצור .התאמת
העבודה לנכי .2במקרי 2מסוימי 2משולמי 2דמי שיקו 2לכיסוי הוצאות מחיה וכ& הוצאות שונות
5
הקשורות בלימודי :2שכר לימוד ואבחו& ,אש"ל ,שכר דירה ועוד.
המוסד לביטוח לאומי מספק שיקו 2מקצועי לאנשי 2מכמה קטגוריות ,כמפורט להל& :נכי2
כלליי 2שנקבעה לה 2דרגת נכות רפואית בשיעור  20%לפחות ושאינ 2מסוגלי 2לעסוק בעבודת2
הקודמת או בכל עבודה מתאימה אחרת וה 2מתאימי 2לשיקו ;2נפגעי עבודה שנקבעה לה 2דרגת
נכות של  10%לפחות ואשר אינ 2מסוגלי 2לחזור לעבודת 2הקודמת או לכל עבודה מתאימה
6
אחרת וה 2מתאימי 2לשיקו ;2נפגעי איבה ואלמני /2אלמנות.
8
7
יצוי& כי המוסד לביטוח לאומי כמעט אינו מפנה לסיוע בעבודה מוגנת כחלק מתהלי .השיקו.2
לדברי ד"ר נירה דנגור מאג; השיקו 2במוסד לביטוח לאומי ,הזכות לשיקו 2ניתנת בדר .כלל
9
לאד 2שעל<פי אבחוני 2נראה כי יש לו פוטנציאל להשתלב כעובד בשוק החופשי.
בשנת  2002אישר המוסד לביטוח לאומי  9,058פניות חדשות של נכי 2לשיקו .2בתשעת החודשי2
הראשוני 2של שנת  2003אושרו  6,278פניות 10.לדברי הגב' לאה ענבר ,רפרנטית לנושא שיקו2
במינהל המחקר והתכנו& במוסד לביטוח לאומי ,כ 61%8מכלל המופני' לשיקו' ה' גברי',
ו 39%8נשי' )כלומר ,בשנת  2002הופנו לשיקו 2כ< 3,533נשי 2ובתשעת החודשי 2הראשוני 2של
שנת  2003הופנו לשיקו 2כ< 2,448נשי 11.(2יצוי /כי המוסד לביטוח לאומי מחויב להפנות לשיקו'
12
כל אד' שמתאי' לכ; ,ואינו פועל בעניי /זה לפי מכסה.

גברי ,2גילאי  ,59–18מקבלי קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי ,שנערכו בתקופה שבי& אוגוסט 1998
לינואר .2000
 5מתו :.המוסד לביטוח לאומי – מינהל המחקר והתכנו& ,רבעו /סטטיסטי ,אפריל–יוני  ,2003בתו .אתר
האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ,www.btl.gov.il ,תארי .כניסה 27 :בנובמבר .2003
 6במסמ .זה יפורט בנושא נכי 2כלליי 2ונפגעי עבודה בלבד.
 7מסגרת עבודה מוגנת היא מסגרת המותאמת למגבלות ולחסמי 2של בעלי המוגבלות .מסגרת זו אינה חלק
משוק העבודה החופשי מבחינת השכר ,שעות העבודה וכדומה.
 8המוסד לביטוח לאומי ,רבעו /סטטיסטי ל"ג מס'  ,3יולי–ספטמבר ,2003לוח  ,14.3אוקטובר .2003
 9ד"ר נירה דנגור ,רכזת בכירה ,אג; השיקו ,2המוסד לביטוח לאומי ,שיחת טלפו& 26 ,בנובמבר .2003
 10המוסד לביטוח לאומי ,רבעו /סטטיסטי ל"ג מס'  ,3יולי–ספטמבר ,2003לוח  ,14.2אוקטובר .2003
 11הגב' לאה ענבר ,רפרנטית בנושא שיקו ,2מינהל המחקר והתכנו& ,המוסד לביטוח לאומי ,שיחת טלפו&27 ,
בנובמבר .2003
12ד"ר נירה דנגור ,רכזת בכירה ,אג; השיקו ,2המוסד לביטוח לאומי ,שיחת טלפו& 26 ,בנובמבר .2003
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עוד יצוי& ,כי בשנת  2002היו כ< 67%מכלל הפניות החדשות לשיקו 2של בעלי נכות כללית )57%
מה& היו של גברי 2ו< 43%של נשי ,(2וכ< 11%היו של נכי 2נפגעי עבודה ) 90%מה& היו פניות של
13
גברי 2ו< 10%של נשי.(2
14

 3.2האג< לשיקו' במשרד הרווחה
האג; לשיקו 2במשרד הרווחה ,דר .המחלקות לשירותי 2חברתיי ,2מפנה לשיקו 2את מי שלא
נמצאו זכאי 2לשיקו 2דר .המוסד לביטוח לאומי ,בי& שלא נקבעו לה 2שיעורי נכות רפואית
מספיקי 2ובי& שה 2אינ 2זכאי 2לקצבת נכות מאחר שה 2סובלי 2ממגבלה הסתגלותית המלווה
במגבלה פיזית קלה או בבעיה נפשית המהווה מחסו 2להשתלבות בשוק העבודה.
יצוי& כי במסגרת השיקו 2שהאג; מאפשר כלולות מסגרות של עבודה מוגנת .אפשרויות השיקו2
של האג; ה& תלויות תקציב ,כלומר מספר המופני 2לשיקו 2מותא 2לתקציב האג; .בשנת 2002
ובמחצית שנת  2003טופלו על<ידי משרד הרווחה במרכזי השיקו 152כ< 10,000בני<אד) 2כ<6,700
בשנה( .במסגרת עבודה מוגנת מועסקי' כיו' כ 3,0008בני8אד' ,כ 35%8מה' נשי'.
במהל .שנת  2003קוצ= תקציב האג; ב< .36%הקיצו= פוגע ביכולת השיקו 2וביכולת ההשתלבות
של בעלי המוגבלות בעבודה – גברי 2ונשי 2כאחד .כתוצאה מהקיצו= בתקציב המשרד לא יוכלו
כ< 1,050בעלי מוגבלויות לקבל טיפול שיקומי.
נוס; על האמור ,עוד  1,010בני<אד 2ממתיני 2למקו 2עבודה במסגרת מוגנת )תור מצטבר של שנה
וחצי( .בעקבות הקיצו= צפוי בסו; שנת  2004תור של  1,700בני<אד) 2כ< 35%מה 2נשי (2שימתינו
למסגרת זו.
16

" 3.3הקר 8 /רשת מרכזי אבחו /ושיקו' מקצועי"
כ< 90%מהמופני 2לשיקו 2דר .המוסד לביטוח לאומי או דר .האג; לשיקו 2במשרד הרווחה
מופני 2ל"קר& – רשת מרכזי אבחו& ושיקו 2מקצועי" )להל& :הקר&( .מנתוני 2שהתקבלו מהקר&
עולה התמונה שלהל&:

 13המוסד לביטוח לאומי ,רבעו /סטטיסטי ל"ג מס'  ,3יולי–ספטמבר  ,2003לוח  ,14.2אוקטובר ;2003
הגב' לאה ענבר ,רפרנטית לנושא שיקו ,2מינהל המחקר והתכנו& ,המוסד לביטוח לאומי ,שיחת טלפו&27 ,
בנובמבר  ,2003ונתוני 2שמסרה ב< 30בנובמבר .2003
 14הגב' דיאנה ברע ,2מפקחת שיקו 2ארצית ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו& 25 ,בנובמבר .2003
 15במסגרת שירותי השיקו 2נכללי 2ג 2אבחו& תעסוקתי )כ< 3,800אנשי 2בשנת  (2002והשירות לעיוור ,וכ<10%
אשר מטופלי 2במוסדות שיקו 2שלא על<ידי הקר&.
 16נתוני 2שמסר מר אהרו& פרייברו& ,מנהל הקר& ,במכתב 27 ,בנובמבר  ,2003ונתוני 2שמסר מר שלו 2סרוסי,
מנהל חשבונות ראשי בקר& ,בשיחת טלפו& 30 ,בנובמבר .2003
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כלל מקבלי השירות בקר /על8פי מי /ועל8פי סוג השיקו' ,שנת 2002
מספר הנשי'
)שיעור מכלל מקבלי
השירות(

מספר הגברי'
)שיעור מכלל מקבלי
השירות(

כלל מקבלי השירות

הכשרה מקצועית

) 910כ<(50%

) 918כ<(50%

1,828

הכשרה לעבודה

) 631כ<(37%

) 1,064כ<(63%

1,695

תעסוקה נתמכת

) 244כ<(35%

) 462כ<(65%

705

תעסוקה מוגנת

) 852כ<(36%

) 1,534כ<(64%

2,386

מבדיקה שנערכה בקרב מי שהופנו על<ידי המוסד לביטוח לאומי להכשרה מקצועית ולהכשרה
לעבודה במפעלי השיקו 2של הקר& בשוק החופשי עולה התמונה שלהל&:
שיעור ההשמה 17בשוק החופשי בקרב המסיימי' הכשרה מקצועית והכשרה לעבודה במפעלי
הקר /מכלל המופני' על8ידי המוסד לביטוח לאומי2002 ,
גברי'

נשי'

הושמו בשוק
העבודה החופשי

הושמו בשוק
העבודה החופשי
סיימו הכשרה
מקצועית

158

92
)(58.23%

168

69
)(41.07%

סיימו הכשרה
לעבודה

91

28
)(30.77%

173

82
)(47.4%

מהטבלה עולה כי שיעור ההשמה בקרב הנשי' ע' מוגבלות בסיו' הכשרה מקצועית הוא הגבוה
ביותר ,ה& בהשוואה לנשי 2שסיימו הכשרה לעבודה ה& בהשוואה לגברי 2שסיימו הכשרה
מקצועית או הכשרה לעבודה.
מנתוני 2נוספי 2שהתקבלו עולה כי שיעורי הנושרי) 2מי שהתחילו ללמוד בקורס ולא סיימו(
נמוכי 2בהכשרה המקצועית יותר מאשר בהכשרה לעבודה ,אול 2בשני המקרי' שיעור הנשירה
בקרב הנשי' נמו; משיעור הנשירה בקרב גברי'.

 17נבדק א 2בתו .חצי שנה מסיו 2ההכשרה האד 2עבד.
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שיעור הנשירה בהכשרה מקצועית ובהכשרה לעבודה בקרב המופני' על8ידי המוסד לביטוח
לאומי2002 18,
נשי'

גברי'

שיעור הנשירה בהכשרה מקצועית

14.44%

19.52%

שיעור הנשירה בהכשרה לעבודה

26.40%

32.67%

הנתוני' בחלק זה של המסמ; מעוררי' את השאלה מדוע פחות נשי' עוברות שיקו' מקצועי.

 .4תעסוקה
מנתוני "מכו& ברוקדייל" עולה כי בקרב כלל מקבלי קצבת נכות כללית )יוזכר שלה 2דרגת נכות
רפואית בשיעור  40%לפחות ,ולעקרות הבית שבה – 2בשיעור  50%לפחות( שיעור העובדי 2הוא
 9%) 15%בשוק החופשי ו< 6%בתעסוקה נתמכת ומוגנת( ,שה 2כ< 23,000איש – נתוני שנת .2003
19
עוד עולה כי כ< 25,000) 19%איש בנתוני שנת  ( 2003מעונייני 2לעבוד.
ממחקר של "מכו& ברוקדייל" 20עולה כי שיעור העובדי' )בכלל זה בעבודה מוגנת( בקרב הגברי'
מקבלי קצבת נכות כללית גבוה ) (20%משיעור העובדות בקרב הנשי' מקבלות קצבת נכות
כללית ) .(12%לפי המחקר ,הסיבה להבדל זה נעוצה בכ .שיותר גברי 2עובדי 2בתעסוקה מוגנת
) 43%מכלל הגברי 2מקבלי קצבת הנכות העובדי 2מועסקי 2בתעסוקה מוגנת ,לעומת  32%מקרב
הנשי 2העובדות( .כאשר מתייחסי' רק לשוק החופשי ,אי /הבדל מובהק בי /שתי הקבוצות.
נוס; על כ ,.מבדיקת מקבלי קצבת נכות כללית למעט נכי 2שנזקקי 2לשירותי 2מיוחדי2
)הזקוקי 2לעזרת הזולת בתפקוד היומיומי( ולמעט הסובלי 2מפיגור ,נמצא כי שיעור המועסקי2
21
בקרב הגברי 2והנשי 2דומה ) 16.48%ו< 14.11%בהתאמה(.
עוד עולה ממחקר זה ,כי בקרב מקבלי קצבת הנכות הכללית שאינ 2עובדי 2גבוה שיעור הגברי2
המחפשי 2עבודה ) (37%משיעור הנשי 2המחפשות עבודה ).(33%

 18בבדיקה שנערכה בקרב כלל מקבלי השירות בשנת  2002התקבלו יחסי 2דומי 2לגבי שיעור הנשירה :בהכשרה
מקצועית היה שיעור הנשירה בקרב הנשי ,13.62% 2ובקרב הגברי ;18.51% – 2בהכשרה לעבודה היה שיעור
הנשירה בקרב הנשי ,24.4% 2ובקרב הגברי28.57% – 2
" 19ג'וינט < מכו& ברוקדייל" ,אנשי 2ע 2נכויות בישראל :עובדות ומספרי ,2אוקטובר .2003
 20נורית שטרוסברג וגלית אית&<ריבליס ,ממצאי 2על נשי 2ע 2מוגבלות בישראל" ,ג'וינט < מכו& ברוקדייל" )טר2
פורס.(2
 21שולי בר ,ברנדה מורגנשטיי& ,דניז נאו& ונורית שטרוסברג ,מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת נכות
מעבודה – תעסוקה ,המוסד לביטוח לאומי" ,מכו& ברוקדייל" )טר 2פורס.(2
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 .5לימודי' באוניברסיטאות
 5.1נתוני'
ממחקר של "מכו& ברוקדייל" עולי 2הנתוני 2האלה:
מספר שנות הלימוד בקרב נשי' ע' מוגבלות ונשי' ללא מוגבלות
22

 12שנות לימוד

 13שנות לימוד
ויותר

ס; הכול

פחות מ128
שנות לימוד
נשי' ע' מוגבלות 30%

49%

21%

100%

21%

53%

26%

100%

נשי' ללא
מוגבלות

נוס; על כ ,.ממחקר שנער .ב"מכו& ברוקדייל" על בוגרי אוניברסיטאות עיוורי 2וכבדי ראייה
עולה כי כ< 80%מה 2סיימו את לימודיה 2בתו 4–3 .שני .2לא נמצא הבדל בי& נשי 2לבי& גברי2
במש .הזמ& לסיו 2התואר .ממחקר זה עולה עוד ,כי לאחר הלימודי 2הועסקו בממוצע  69%מ&
23
הנשי 2ו< 68%מ& הגברי.2
 5.2נגישות פיזית וחושית
בימי 2אלה נדונה הצעת חוק שוויו& הזדמנויות לבעלי מוגבלות .במסגרת הצעת החוק נערכי2
24
דיוני 2בנושא הנגישות הפיזית והחושית לסטודנטי 2בעלי מוגבלות במסגרות להשכלה גבוהה.
משיחות ע' בעלי תפקידי' המטפלי' בנושא הנגישות הפיזית והחושית בכמה
אוניברסיטאות 25עולה כי אי /הבדל בי /סטודנטי' לסטודנטיות באוניברסיטאות מבחינה זו.
להל& יוצגו בקצרה התאמות ופתרונות הקיימי 2באוניברסיטאות שנדונו לכלל אוכלוסיית
הסטודנטי 2ע 2מוגבלות.

 22נורית שטרוסברג וגלית אית&<ריבליס ,ממצאי 2על נשי 2ע 2מוגבלות בישראל" ,ג'וינט < מכו& ברוקדייל" )טר2
פורס .(2הנתוני 2התקבלו בתו 2הדיו& בוועדה.
 23אליאב ברמ& ודניז נאו& ,בוגרי אוניברסיטאות עיוורי 2וכבדי ראייה :תרומת עמותת "עלה" במש .הלימודי2
ומעקב אחר השתלבות 2בתעסוקה )טר 2פורס .(2במחקר השתתפו  168בוגרי תארי 2או מקבלי תעודה
שסיימו את לימודיה 2בשני.2001–1992 2
 24מאחר שהדיוני 2בהצעת החוק נערכי 2בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,לא יפורט נושא זה
במסמ..
 25אוניברסיטת חיפה" ,סיוע לסטודנטי 2בעלי לקויות רפואיות /פיזיות" ,אתר האוניברסיטה,
 ,http://research.haifa.ac.il/~dean/siyua.htmתארי .כניסה 26 :בנובמבר ;2003
הגב' שרו& סיני ,מרכזת רווחה בדיקנט הסטודנטי ,2אוניברסיטת חיפה ,שיחת טלפו& 26 ,בנובמבר ;2003
הגב' רבקה ב& דיי& ,מרכזת היחידה למעורבות חברתית ,אוניברסיטת בר<איל& ,שיחת טלפו& 25 ,בנובמבר
 ;2003הגב' אילנה קאופמ& ,דיקנט הסטודנטי ,2אוניברסיטת תל<אביב ,שיחת טלפו& 27 ,בנובמבר ;2003
מר משה עובד ,מנכ"ל עמותת "עלה" ,עמותה לקידו 2סטודנטי 2עיוורי 2בישראל ,ומנהל המרכז לעיוור
באוניברסיטה העברית ,שיחת טלפו& 27 ,בנובמבר .2003
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מבחינת הנגישות הפיזית ,לרוב הבנייני 2במוסדות אלה יש גישה לבעלי מוגבלות פיזית ,אול2
קיימי 2מבני 2שהנגישות בה 2קלה יותר ואמצעי ההנגשה חדישי 2יותר .משיחות ע 2בעלי
התפקידי 2הרלוונטיי 2באוניברסיטאות עלה כי במקרי 2שבה 2נדרש סטודנט בעל מוגבלות
פיזית ללמוד בכיתה שהוא אינו יכול להגיע אליה נעשי 2מאמצי 2להחלי; את כיתת הלימוד.
בהתייחס למוגבלות חושית ,נפשית או רפואית אחרת ,עלה מהדברי 2כי באוניברסיטאות קיימי2
שירותי 2ומערכי 2שתפקיד 2לתת מענה למגבלות ברמה המערכתית ופתרו& בעיות פרטני .קיימות
מסגרות תמיכה המספקות שיעורי עזר ,חונכי 2ומקריאי 2מתנדבי ,2וקיימי 2מרכזי למידה
לעיוורי 2ולכבדי ראייה ובה 2עזרי 2מיוחדי.2
נוס; על כ .נעשות ג 2התאמות ,כגו& טופסי בחינה מוגדלי 2ומכשירי הגדלה לקריאת טופסי
הבחינות )לכבדי ראייה( ,ניתנות תוספות זמ& בבחינה ,בחינות בעל<פה ועוד ,ובמידת הצור.
מיידעי 2את המרצי 2ומפני 2את תשומת לב ,2וכ ,.למשל ,יתבקשו מרצי 2שלא לדבר כשפניה2
אל הלוח כאשר יושבי 2בכיתה חירשי 2וכבדי שמיעה.
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מקורות
•

אוניברסיטת חיפה" ,סיוע לסטודנטי 2בעלי לקויות רפואיות/פיזיות" ,באתר
,http://research.haifa.ac.il/~dean/siyua.htm

האינטרנט של האוניברסיטה,
תארי .כניסה 26 :בנובמבר .2003
•

בר שולי ,מורגנשטיי& ברנדה ,נאו& דניז ושטרוסברג נורית ,מקבלי קצבת נכות כללית
ומקבלי קצבת נכות מעבודה – תעסוקה  ,המוסד לביטוח לאומי" ,מכו& ברוקדייל"
)טר 2פורס.(2

•

ברמ& אליאב ונאו& דניז ,בוגרי אוניברסיטאות עיוורי 2וכבדי ראיה :תרומת עמותת
"עלה" במש .הלימודי 2ומעקב אחר השתלבות 2בתעסוקה )טר 2פורס.(2

•

"ג'וינט < מכו& ברוקדייל" ,אנשי 2ע 2נכויות בישראל :עובדות ומספרי ,2אוקטובר
.2003

•

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הודעה לעיתונות 5 ,בנובמבר  ,2003באתר
האינטרנט ,www.cbs.gov.il ,תארי .כניסה 26 :בנובמבר .2003

•

המוסד לביטוח לאומי – מינהל המחקר והתכנו& ,רבעו /סטטיסטי ,אפריל –יוני
 ,2003בתו .אתר האינטרנט ,www.btl.gov.il ,תארי .כניסה 27 :בנובמבר .2003

•

המוסד לביטוח לאומי ,רבעו /סטטיסטי ל"ג מס'  ,3יולי–ספטמבר  ,2003לוח ,14.2
לוח  ,14.3אוקטובר .2003

•

ועדת השרי 2לתיאו ,2מינהל וביקורת המדינה ,החלטה בנושא" :שילוב אנשי2
ע 2מוגבלות בחברה ובעבודה – מאגר נתוני 2על אנשי 2ע 2מוגבלות" 26 ,במרס
 ,2003תמ.44/

•

מרכז מחקר ומידע ,הכנסת ,הקמת מאגר נתוני 2בנושא אנשי 2ע 2מוגבלות והוצאת
דוח שנתי ,כתבה יפעת שי 1 ,בדצמבר .2003

•

משרד מבקר המדינה ,דוח 52ב ,לשנת  , 2001שילוב אנשי 2בעלי מוגבלות בחברה
ובעבודה ,עמ' .325

•

פרייברו& אהרו& ,מנהל "קר& – רשת מרכזי אבחו& ושיקו 2מקצועי" ,נתוני ,2במכתב,
 27בנובמבר .2003

•

שטרוסברג נורית ואית&<ריבליס גלית ,ממצאי 2על נשי 2ע 2מוגבלות בישראל,
"ג'וינט < מכו& ברוקדייל" )טר 2פורס .(2המחקר הוא ניתוח משני של נתוני
המחקרי 2האלה" :ג'וינט < מכו& ברוקדייל" והמוסד לביטוח לאומי ,מקבלי קצבת
נכות כללית ומקבלי קצבת נכות מעבודה ,צרכי 2ומעני ,2ו"ג'וינט < מכו& ברוקדייל",
בריאות ורווחה של נשי 2בישראל ,ממצאי סקר ארצי.
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אתר הביטוח הלאומי,www.btl.gov.il/Rivon/html/heb_rivon_1_08.htm ,
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דנגור נירה ,ד"ר ,רכזת בכירה ,אג; השיקו ,2המוסד לביטוח לאומי 26 ,בנובמבר
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•

סרוסי שלו ,2מנהל חשבונות ראשי ב"קר& – רשת מרכזי אבחו& ושיקו 2מקצועי"30 ,
בנובמבר .2003

•

עובד משה ,מנכ"ל עמותת "עלה" ,עמותה לקידו 2סטודנטי 2עיוורי 2בישראל,
ומנהל המרכז לעיוור באוניברסיטה העברית 27 ,בנובמבר .2003

•
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