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א .מבוא
תעסוקה תופסת מקום מרכזי בחייו של אדם .עבודה חיונית לא רק לצרכי פרנסה אלא היא גם
ביטוי להגשמה עצמית ,קשרים חברתיים ,סיפוק ,עצמאות וביטחון עצמי.
למרבה הצער מצב התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות הינו בכי רע .מנתונים שפורסמו לאחרונה
על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,הנסמכים בעיקר על נתונים מתוך הסקר החברתי
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :דו"ח הנציבות"( 1עולה כי בישראל חיים 1,493,100
אנשים עם מוגבלות ,מתוכם  1,120,100אנשים בגילאי  20ומעלה המהווים  20%מקרב כלל
האוכלוסייה בגילאים אלו.
אמנם מן הדו"ח עולה כי חלה עלייה מסוימת בשנים האחרונות בשיעור התעסוקה בקרב אנשים עם
מוגבלות אולם עדיין קיימים פערים משמעותיים במצב התעסוקה בין אנשים ללא מוגבלות לבין
אנשים עם מוגבלות .כך לדוגמה ,נמצא כי שיעור התעסוקה בקרב אנשים ללא מוגבלות עומד על
 79%זאת בעוד ששיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות עומד על  60%ובקרב אנשים עם
מוגבלות חמורה שיעור התעסוקה נמוך עוד יותר ועומד על  47%בלבד .עוד עולה כי אנשים עם
מוגבלות משתכרים פחות ,מועסקים בהיקף משרה נמוך יותר  ,יותר בייצור ופחות בשירותים ,יותר
כעובדים ופחות כמנהלים ופחות מרוצים ממצבם הכלכלי ובכלל זאת מהעבודה.
בצד המשפטי לעומת זאת ,אנו עדים בשנים האחרונות להתקדמות משמעותית בכל הנוגע לזכויות
אנשים עם מוגבלות .כבר בשנת  1998חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )להלן" :חוק
שוויון זכויות"( שחקיקתו היוותה תפנית משמעותית בשיח הנוגע לזכויות אנשים עם מוגבלות .החוק
מבטא את המעבר ביחסה של החברה לאנשים עם מוגבלות מגישה של חסד ,שמקורה בתפיסה
רפואית למוגבלות ,שרואה את המוגבלות כתכונה אינהרנטית של הפרט שצריך להתאים את עצמו

 1ראו דו"ח נציבות שוויון" ,אנשים עם מוגבלות בישראל  ,2019נתונים סטטיסטיים נבחרים" ,פורסם באתר הנציבות:
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pwd_statistics_2019
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לסביבה ,לתפיסה לפיה החברה היא שנדרשת ,על עמדותיה ומוסדותיה והסביבה שהיא יוצרת,
להשתנות כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף באופן שוויוני ופעיל בכל תחומי החיים.
תפיסה זו קיבלה חיזוק משמעותי בשנת  2005עת תוקן החוק 2והוסף לו פרק חשוב מעין כמוהו והוא
פרק הנגישות הקובע את הזכות לנגישות למקום ולשירות ציבורי עבור אנשים עם מוגבלות כעקרון
יסוד .בעקבות כך אנו עדים בשנים האחרונות לתקנות נגישות רבות המחייבות מבנים ושירותים
המיועדים לציבור להיות נגישים עבור אנשים עם מוגבלות.
כמו כן נעשו בשנים האחרונות שינויי חקיקה בכל הנוגע לתעסוקת אנשים עם מוגבלות ,כך הוכנס
תיקון משמעותי בחוק שוויון זכויות המחייב גופים ציבוריים בתנאים מסוימים מתן ייצוג הולם של
לפחות  5%אנשים עם מוגבלות וכן הוצא צו הרחבה המחייב את המגזר הפרטי במתן ייצוג הולם של
 3%אנשים עם מוגבלות.
בנוסף ,אנו עדים בשנים האחרונות לשינוי משמעותי בפסיקה בכל הנוגע לשילובם של אנשים עם
מוגבלות בתעסוקה .על כל אלו אעמוד במאמרי זה ואנסה להציע הסבר מדוע על אף השינויים הרבים
שנעשו בחוק וההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בפסיקה ,לא ניכר שינוי משמעותי בנתונים
הסטטיסטיים לגבי תעסוקת אנשים עם מוגבלות.

 2תיקון מס'  , 2ס"ח תשס"ד מס' 1953
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ב .רקע הסטורי
 .1תפיסת האדם עם מוגבלות  -התפתחות בגישות השונות
אנשים עם מוגבלות סבלו לאורך ההיסטוריה ,בארץ ובעולם ,מאפליה בתחומי החיים השונים.
עד לסוף שנות השישים הגישה השלטת ביחסה של החברה לאנשים עם מוגבלות היתה גישת החסד
שמקורה בתפיסה רפואית למוגבלות .גישה זו מתייחסת לאנשים עם מוגבלות כחולים ,כפציינטים.
המוגבלות נתפסה כבעייתו של הפרט וכמעין תכונה אינהרנטית שלו והיה עליו להתאים את עצמו
לסביבה ולחברה .כפועל יוצא מכך הפתרון למוגבלות היה מתן קצבאות ,ניסיונות לריפויו ושיקומו
של הפרט והעמדת שירותים ייחודיים ונבדלים .אנשים עם מוגבלות התגוררו במוסדות ,הורחקו
ממסגרות של תעסוקה ,השכלה ,מגורים ופנאי והתפיסה הרווחת כלפיהם הייתה כי הם זכאים
לטיפולים ולשירותי רווחה אך לא לשוויון זכויות חברתי ,לא לשילוב ולא לאוטונומיה ולכבוד
האדם .כך נוצר מעגל שוטה של הפליה ,דעות קדומות ,סטריאוטיפים )המבוססים בעיקר על מראה
חיצוני( ורתיעה חברתית ,המזינים אלה את אלה.3
בסוף שנות השישים החלה להתפתח בארצות הברית תנועת הDisability Rights Movement-
)התנועה לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות(  .התפתחות זו סימנה מעבר מגישה של רווחה אל
גישה של צדק ,ומחסד אל זכות .תנועה זו הביאה לשינוי הדרגתי ביחס למושג האוטונומיה של
אנשים עם מוגבלות וליצירת שוויון פורמאלי ,כלומר יחס זהה לכולם בלא הפליה אקטיבית ,אך גם
ללא מאמץ אקטיבי לשילוב אוכלוסייה עם מוגבלות בחברה .בהמשך התפתח מושג השוויון
המהותי ,הכולל את הסרת המכשולים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות להשתלבות בחברה.4
היום נעשה ברור ומקובל לראות במוגבלות נושא חברתי במהותו הנובע יותר מכשלים הקיימים
בארגון החברה והסביבה מאשר קשור למגבלות של הפרט  .נמצא הצורך לשנות את החברה על
עמדותיה ומוסדותיה והסביבה שהיא יוצרת ,כדי לאפשר את השתלבותם המלאה של כולם בכל
תחומי החיים .5על גישה זו" ,הגישה החברתית למוגבלות" מרחיבה ד"ר שגית מור במאמרה 6והיא
אף אומצה בפסיקה ;7ההנחה המרכזית בגישה זו היא שהמוגבלות אינה אלא ביטוי נוסף למגוון
ולריבוי הקיימים בחברה אשר נדרשת לנהוג כלפיהם באורח שוויוני ובכלל זה לפעול באופן אקטיבי
דהיינו לשנות את הסטנדרטים החברתיים ,התפיסות התרבותיות ,ארגון הסביבה ועוד וזאת כדי
לאפשר את שילובם וקידומם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ,לרבות בתחום התעסוקה.
 3שגית מור" ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתעסוקה-מתיקון הפרט לתיקון החברה ,עיוני משפט לה ,תשע"ב,
עמ' .103-114
צביה אדמון" ,הזכות לנגישות בחקיקה הישראלית ובעולם" בתוך :דינה פלדמן ,יעל דניאלי להב ,שמואל חיימוביץ
)עורכים( נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה ,21-משרד המשפטים ,לשכת הפרסום
הממשלתית ,2007 ,עמ' .177-178
נ' זיו" ,אנשים עם מוגבלויות -בין זכויות חברתיות לצרכים קיומיים" בתוך :י' רבין וי' שני )עורכים( זכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות בישראל ,2004 ,עמ' .813
יועד הלברסברג וגבי אדמון-ריק ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-משרד המשפטים" ,הזכות לשוויון
ומימושה" ,לשכת עורכי הדין בירושלים – המגזין
http://www.jerusalembar.022.co.il/BRPortal/br/page?p=H&pp=H102&arc=2108063
 4שם.
 5דינה פלדמן ואליהו בן משה" ,תעסוקה ומצב כלכלי של אנשים עם מוגבלות בישראל ובראיה בינלאומית-ישראל
 ,"2008נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-משרד המשפטים ,פורסם באתר הנציבות בכתובת –
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/publications/Pages/PirsumiNetzivot.aspx
 6שגית מור" ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה-מתיקון הפרט לתיקון החברה" ,עיוני משפט לה ,2012
עמ' .104
 7בג"צ  6069/10רמי מחמלי נ' שרות בתי הסוהר )פורסם בנבו( ניתן ביום .8.5.2014
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בעקבות התגברות השיח על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נחקק בשנת  1990בארה"ב החוק
האמריקני הפדראלי (ADA) American with disabilities act -ובעקבות ארה"ב חוקקו עוד
מדינות רבות חוקי זכויות דומים ובהן :קנדה ,בריטניה ,אוסטרליה ויפן.8
 .2המצב בישראל טרום חוק שוויון זכויות  -בג"צ בוצר
גם בישראל התפתח תהליך זהה לזה שהתרחש בעולם ועד לשנות השמונים שלט השיח הרפואי.
החל משנות השמונים החלה הטמעה הדרגתית של עקרון השוויון ושל שפת הזכויות בחוקים שונים
והשיא היה חקיקתו של חוק שוויון זכויות עליו יורחב בהמשך.
פסק הדין שסלל את הדרך אל חקיקת חוק שוויון זכויות ונחשב פורץ דרך בשיח על זכויות אנשים
עם מוגבלות ניתן על ידי הנשיא בדימוס ,אהרון ברק בבג"צ בוצר .9במוקד פסק הדין עמד שחר בוצר,
תלמיד עם מוגבלות שהתנייד על כסא גלגלים ולמד בבית ספר בישוב מכבים-רעות שבו כיתות
הלימוד מוקמו בקומה השנייה ואילו בית השימוש הנגיש מוקם בקומה הראשונה כשהקשר בין
הקומות היה באמצעות מדרגות .מאחר שלא היה בידו של שחר לעשות שימוש במדרגות הרי שכדי
להגיע מהקומה השנייה לקומה הראשונה היה עליו לצאת מהבניין ולהקיפו ,להגיע לדלת ושער
ברזל ,שבדרך כלל היו נעולים וכדי לפתוח אותם היה צורך בסיוע שלא תמיד היה בנמצא .הקושי
אף התגבר בתנאי מזג אוויר קשים .שחר דרש מן המועצה שיתקינו עבורו מעלית אולם הוועדה
המקומית שדנה בעניינו הסכימה להתקין עבורו אנכון שהוא פתרון זול יותר .שחר התנגד להתקנת
אנכון מטעמי בטיחות ובשל העובדה כי לא ניתן להפעיל את האנכון באופן עצמאי .באותם ימים
היתה חקיקה מצומצמת ,תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,תש"ל1970-
הקובעות בחלק ח' לתוספת השנייה חובה להתקין בית שימוש נגיש בקומה אחת לפחות .המועצה
טענה כי פעלה בהתאם לדין ולפיכך יצאה ידי חובתה ועשתה למעלה מן הצורך כשהסכימה להתקין
אנכון .הנשיא בדימוס אהרון ברק התייחס לטענה זו בפסק דינו וציין כי מדובר בבחינה צורנית
טכנית ,לשונית ויש לפרש את לשון התקנות באופן שיגשים את התכלית המונחת ביסוד החקיקה:

"תכלית החקיקה היא לאפשר את שילובו של הנכה בחברה .מטרתה לאפשר לנכה להשתתף באופן מלא
בחיי החברה בכל תחומי החיים .היא נועדה להגשים את הערך המרכזי של השוויון בכל הנוגע לנכה.
היא נועדה להעניק לנכה שוויון של הזדמנות .היא באה לאפשר לנכה עצמאות ואי תלות .היא באה להגן
על כבודו של הנכה וחירותו על ידי הבטחת שוויון והשתתפות בחברה בכל תחומי החיים .אכן ,בעבר
שררה ההשקפה כי הנכה הוא שונה ,ועל כן יש לטפל בו תוך הפרדה מהחברה ).(separate but equal
כיום שוררת ההשקפה כי יש לשלב את הנכה בתוך החברה ולהבטיח לו שוויון של
הזדמנויות )."(integrated and equal

 8דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא :זכויות אנשים עם מוגבלות ) ,(1997משרד המשפטים ומשרד
העבודה והרווחה – הדו"ח מזכיר מספר מדינות בהן קנדה ,אנגליה ,אוסטרליה ויפן
 9בג"צ  7081/93בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים רעות" ,פד"י נ).(1996) 19 (1
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עוד הדגיש הנשיא בדימוס ברק בפסק דינו כי התקנת השירותים היא אמצעי ,אחד מני רבים ,אשר
נועד לאפשר לתלמיד עם המוגבלות להשתלב בבית הספר הרגיל וכי :

"הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה עולה כסף .חברה האמונה על ברכי כבוד האדם ,החירות והשוויון
מוכנה לשלם את המחיר הנדרש".
והוסיף כי הוועדה המקומית אישרה אומנם אנכון אך היא קבעה זאת מתוך תפיסה שהיא עושה

את זה בחסד ולא באמת בחנה את כל אותם נימוקים שעלו לעניין אנכון והדגיש " לא חסד מבקש
העותר ,אלא על הגשמת זכותו הוא עומד".
תוצאת פסק הדין היתה כי הנושא הוחזר לבחינה מחודשת של הוועדה המקומית.
פסק דין זה שניתן בשנת  1996נחשב כאמור פורץ דרך וסלל את הדרך לחקיקת חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות עליו יורחב בפרק הבא.
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ג .חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והאמנה הבינלאומית
 .1חקיקת חוק שוויון זכויות – זכות יסוד ,מינוח ומטרה
התהליך ההדרגתי של שינוי היחס לאנשים עם מוגבלות כפי שתואר לעיל הוביל לחקיקתו של חוק
שוויון זכויות בשנת  1998וזאת לאחר שהוגשו לשר המשפטים מסקנותיה של הועדה הציבורית
לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא )להלן" :וועדת כץ"( .חוק שוויון זכויות העמיד ,לראשונה בישראל,
את ענייניהם של אנשים עם מוגבלות כנושא מובהק של זכויות אדם ,וקבע את עקרון היסוד שלפיו:

"זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה ,מושתתות על ההכרה
בעקרון השוויון ,על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות" )סעיף  1לחוק(.
בעת חקיקת חוק שוויון זכויות כבר היה קיים חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 10אולם מוגבלות לא
היתה בין עילות ההפליה המנויות בחוק זה .למעשה עד שנת  1998לא נקבע איסור הפליה מטעמי
מוגבלות בכל דבר חקיקה ישראלי שהוא .מוגבלות היתה בסיס לקבלת שירותים חברתיים
וקצבאות 11והיו אמנם חוקים שביקשו להפחית את ההדרה של אנשים עם מוגבלות 12אך לא היתה
עילה מוכרת לתביעת שוויון וכן לא היתה אכיפה ועל רקע התפיסות הבלתי שוויוניות שרווחו בחברה,
המרחב הציבורי נשאר בלתי נגיש לאנשים עם מוגבלות.13
חוק שוויון זכויות אם כן הינו פורץ דרך בשיח הנוגע לזכויות אנשים עם מוגבלות .החוק קורא
לשילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה בכל תחומי החיים ,תוך הסרת חסמים ומכשולים
העומדים בדרכם ותוך הבנה כי לצורך כך נדרשת פעולה אקטיבית מצד החברה והסביבה להשתנות

ולהתאים עצמה עבורם .דברים אלו עולים גם מדברי ההסבר להצעת החוק  ":14אנשים עם מוגבלות
בישראל מופלים ומקופחים בתחומים רבים של חייהם .הם נוטלים חלק מזערי במוקדי הכוח הציבוריים,
התרבותיים והכלכליים בחברה .מכשולים פיסיים בצד דעות קדומות וסטריאוטיפים ,מולידים ניכור
והרחקה .אלה האחרונים מחזקים דעות קדומות ,וחוזר חלילה .מטרתה של הצעת חוק שוויון זכויות

 10חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח ,1988-ס"ח תשמ"ח מס' 1240
 11שגית מור ,ראו ה"ש  6לעיל ,עמ' .115
 12דוגמת חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים( ,התשמ"ח 1988-והוראות חלק ח' של תקנות התכנון והבנייה )בקשה
להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל,1970-
 13יועד הלברסברג וגבי אדמון-ריק ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-משרד המשפטים,
"הזכות לשוויון ומימושה" ,לשכת עורכי הדין בירושלים – המגזין
http://www.jerusalembar.022.co.il/BRPortal/br/page?p=H&pp=H102&arc=2108063
 14הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998-ה"ח .371
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לאנשים עם מוגבלות היא להוביל לפריצתו של מעגל קסמים זה ולפתוח את שערי החברה להשתלבותם
המלאה של אנשים עם מוגבלות בקרבה".
בולטת העובדה בחוק כי המינוח השתנה .לא עוד "נכים"" ,בעלי מוגבלויות" אלא קודם כל אנשים,
ככל בני האדם המהווים חלק בלתי נפרד מהחברה .הסבר בדבר משמעות ההגדרה הנ"ל מופיע בדו"ח
וועדת כץ והוא יובא כלשונו:

"הוועדה ממליצה לאמץ את הלשון "אדם עם מוגבלות" ,להבדיל מ"נכה" ,כמינוח חדש המבטא תפישה
חדשה .לא עוד דיון במפגרים ונכים; האדם הוא נקודת המוצא ,והיותו עם מוגבלות ,רלוונטית לצרכיו
המיוחדים".
בסופו של דבר ההגדרה של "אדם עם מוגבלות" שהתקבלה בסעיף  5לחוק הינה הגדרה רחבה:

"אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיסית ,נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית ,אשר
בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים"
הגדרה זו פורשה וקיבלה לאחרונה התייחסות רבה בפסיקה כפי שיפורט בהמשך.
תכלית החוק הובהרה אף היא באופן מפורש בסעיף  2לחוק והיא:

"להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ,ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה
בכל תחומי החיים ,וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות
מרבית ,בפרטיות ובכבוד ,תוך מיצוי מלוא יכולתו".
חוק שוויון זכויות אמנם איננו חוק יסוד אולם ניתן לו בפסיקה
כתב השופט חשין:

מעמד מעין חוקתי .כך ,בבג"צ אברץ15

"החוק דובר אלינו בלשון נאצלה ,כמוהו כחוקי-יסוד" ".לחוק השוויון מעמד מעין חוקתי".
ובבג"צ מחמלי 16שעליו נרחיב בהמשך נאמר בפסק דינו של כב' השופט חנן מלצר:

"החוק נחקק גם בהשראת רקע היסטורי ישראלי – חוק יסוד :כבוד האדם וחרותו שנתכן
שש שנים לפני כן .נשים אל לבנו ,כי לשון החוק משמיעה את מנגינתם של סעיפי חוק יסוד:
כבוד האדם וחרותו ,כדי לשוות לו מעמד מעין-חוקתי) ".שם ,בפסקה א' לפסה"ד של כב'
השופט רובינשטיין(.
בתחילה כלל החוק רק את תחומי התעסוקה ,התחבורה הציבורית והוראות המעניקות סמכויות
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהיא הרגולטור בנושא )להלן" :נציבות שוויון זכויות"(.
בהמשך ,בשנת  2005תוקן החוק 17והוסף לו פרק הנגישות המחייב מבנים ושירותים המיועדים

 15בג"צ  6790/98אברץ נ' פקיד הבחירות לעיריית ירושלים ,פ"ד נב)(1998) 335 ,323 (3
 16ראו ה"ש  7עיל.
 17תיקון מס'  , 2ס"ח תשס"ד מס' 1953
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לציבור להיות נגישים עבור אנשים עם מוגבלות .פרק זה הינו משמעותי וסבורני כי הוא מהווה גורם
חשוב בקידום התעסוקה של אנשים עם מוגבלות ועל כך יורחב להלן.
 .2פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות
פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות מחייב כאמור מבנים המיועדים לציבור וכן שירותים ומידע להיות
נגישים עבור אנשים עם מוגבלות .משרדי הממשלה השונים נדרשו על פי החוק להתקין תקנות נגישות
שיסדירו את האופן שבו המבנים והשירותים יונגשו ,לרבות בתחום החינוך ,השכלה גבוהה ,בריאות
וכיו"ב )להלן" :תקנות הנגישות"( כאשר השלמת אישורן של מרבית התקנות אמורה היתה להסתיים
כבר בשנת  2006אולם בפועל ,עד לשנת  2008כמעט ולא נעשה דבר.
בשנת  2008הגישה עמותת נגישות ישראל )ע"ר( עתירה למתן צו על תנאי כנגד משרדי הממשלה
והכנסת בגין העובדה שלא הותקנו תקנות בהתאם למועדים הקבועים בחוק שוויון זכויות ואף לא
הובאו כלל קבצי תקנות נגישות לאישור ועדת העבודה והרווחה בכנסת .18עם הגשת עתירת עמותת
נגישות ישראל ,החל שינוי משמעותי בתהליך התקנת תקנות הנגישות והחלו "לזרום" אל ועדת
העבודה והרווחה בכנסת קבצי טיוטות של תקנות לאישורה .בעקבות כך ,אנו עדים בשנים האחרונות
לתקנות נגישות רבות שחוללו מהפכה של ממש במשק הישראלי.
עם זאת ,נותרו עוד מספר תקנות שנדרש להשלים התקנתן ובהן ,תקנות העוסקות בהנגשת המרחב
העירוני ,נגישות שעת חירום ונגישות בבריאות .משכך ,הבג"צ עודנו תלוי ועומד.
סבורני כי פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות הינו פורץ דרך מאחר והוא מטיל על כל נותני השירותים
במשק ,הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי ,חובות לא מבוטלות ,מבחינת עלות כספית ,מבחינת
התמודדות עם קושי פסיכולוגי ושינוי תודעתי כלפי אנשים עם מוגבלות ואין ספק כי הדבר מצריך
הרבה מאוד עבודת חינוך ,הדרכה והכוונה.
מטרתו של פרק זה היא אחת -התאמת הסביבה כולה – הפיזית ,הטכנולוגית ,האנושית – על מנת
שאנשים עם מוגבלות יוכלו בכל שלב בחייהם להשתלב ולקבל את אותה הזדמנות ככל אדם החל
מהגן  ,בית הספר היסודי ,התיכון ,הצבא ,האוניברסיטה ובהמשך בתעסוקה שבה עוסק מאמר זה.
הוראותיהן של תקנות הנגישות ,ובפרט ההוראות המחייבות הנגשת שירותי האינטרנט והמידע
וקיום הדרכות לעובדים ,תרמו מאוד לשיח גובר של זכויות אנשים עם מוגבלות והגברת המודעות
לנושא וחוללו שינוי של ממש בחברה הישראלית.
בנוסף ,בשנתיים האחרונות מוגשות יותר ויותר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות לבתי
המשפט כנגד גופים מפרים .ממחקר שנעשה בתחום התובענות הייצוגיות עולה כי בשנת  2018היתה
עלייה של כ 10% -בבקשות שהוגשו בעילת נגישות 19והצפי הוא שבשנת  2019היתה עליה נוספת

 18בג"צ  5833/08עמותת נגישות ישראל נ' שר התחבורה ואח' – העתירה עודנה מתנהלת.
 19מחקר סיכום שנת  ,2018תובענות ייצוגיות ,פורסם באתר מרכז הלכה ומעשה:
http://knowit.org.il/Uploads/Documents/sikum2018.pdf
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בהגשת בקשות אלו  .אמנם יש לדעתי לעשות שימוש זהיר בכלי זה של תובענות ייצוגיות אולם אין
ספק שיש בקיומו כדי לדרבן את המשק כולו לבצע את ההתאמות להן הוא מחויב.
נושא הנגישות אף מקבל הד תקשורתי הולך ונרחב באמצעי המדיה השונים ,הן בקמפיינים
תקשורתיים שמובילים גופים שונים כמו הנציבות ,עמותת נגישות ישראל ועמותת בזכות 20והן
בפוסטים ויראליים ברשתות החברתיות.
סבורני כי פרק הנגישות מהווה גורם חשוב ומשפיע מאין כמוהו על השתלבותם של אנשים עם
מוגבלות בתעסוקה .ברי ,כי אם לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות הן לסביבה הפיסית ,הטכנולוגית
והאנושית ,יוכל הוא להגיע לכל מקום לרבות לכיתת הלימוד ,לספריה ,למעבדה ,להבין את דברי
המרצה באמצעות עזרי שמע וכיתות אקוסטיות ,לקבל התאמות בחומרי הלימוד כגון :קובץ קולי,
כתב ברייל ועוד – התוצאה תהיה שהוא יוכל לרכוש השכלה כמו כולם ,להשתלב בצבא ולקבל הכשרה
מותאמת ופועל יוצא מכך ,אפשרויות התעסוקה שלו תהיינה רחבות יותר.
 .3האמנה הבינלאומית
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלותConvention on the Right of :
) Persons With Disabilitiesלהלן" :האמנה הבינלאומית"( התקבלה באו"ם בשנת .2006
ישראל הצטרפה לאמנה זו ביום  30/3/2007ואשררה אותה ביום .10/9/2012
במרכז האמנה עומד עקרון ההכלה ) (inclusionשפירושו חברה פתוחה ונגישה לכל ,המאפשרת
לאנשים עם מוגבלות להיות חלק ממנה בחופשיות וללא הגבלות.
האמנה מבוססת על ההבנה כי אדם עם מוגבלות נדרש להתמודד עם לקות בריאותית מצד אחד,
וחסמים שונים מהצד האחר ,ובפרט חסמים חברתיים ,סביבה לא נגישה ,ועמדות שליליות,
המעכבים את השתתפותו המלאה והשווה בחברה .לכן ,עומדת האמנה על חובת המדינות להסיר
חסמים אלה וכחלק מתהליך זה מכירה האמנה בחשיבות הנגישות של הסביבה הפיסית ,החברתית,
הכלכלית והתרבותית ,ובצורך בנגישות לבריאות ,לחינוך ,למידע ולתקשורת .האמנה מדגישה את
חשיבות האוטונומיה והעצמאות הפרטיים של אנשים עם מוגבלות ,ובזכותם לקבל החלטות בעצמם
בענייניהם האישיים .כמו כן ,היא דורשת לערב אנשים עם מוגבלות באופן פעיל בגיבוש המדיניות
הציבורית הנוגעת אליהם ,ברוח העיקרון "שום דבר עלינו בלעדינו".
סעיף  27לאמנה שכותרתו "עבודה ותעסוקה" ,מתייחס להיבטים רבים שעל המדינות לקדם,
ביניהם הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות לעבוד ולהתפרנס ,מתן אפשרות לעבודה בתנאים
הוגנים וטובים ,מתן התאמות בנגישות ,גישה להדרכה ,השמה ,הכשרה וקידום קריירה ,קידום
העסקה במגזר הציבורי והפרטי ועוד.
יש חשיבות רבה לאמור באמנה שכן הלכה פסוקה היא כי קיימת חזקה לפיה דיני מדינת ישראל
תואמים את הוראות האמנות שאושררו בה .בבג"ץ יתד עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ׳ משרד

החינוך ,21קבעה השופטת דורנר " :כלל פרשנות נוסף מבטאת החזקה כי קיימת התאמה בין חוקי

20ראו קמפיין נגישות חופים שיזמה עמותת נגישות ישראל לדוגמה:
https://www.aisrael.org/?CategoryID=647&ArticleID=50455
 21בג"צ  2599/00יתד עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך ,נו )(2002) 834(5

9

Dummy Text

המדינה לבין נורמות המשפט הבינלאומי שמדינת ישראל מחויבת להן .לפי חזקה זאת ,יתפרשו דינים,
ככל שהדבר ניתן ,כעולים בקנה אחד עם נורמות אלה".
 .4חקיקה משלימה והמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה
בעקבות חקיקת חוק שוויון זכויות ,נעשו שינויים בחוקים קיימים והותקנו תקנות שיש בהם
לעודד העסקתם של אנשים עם מוגבלות .אמנה כמה מהם:
•

תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות ,22לפיהן המדינה נותנת ,בתנאים מסוימים,
סיוע כספי למעסיקים במגזר הפרטי עבור התאמות נגישות לעובדים עם מוגבלות.

•

תקנות נגישות המקנות בתנאים מסוימים עדיפות בהקצאת מקומות חניה במקום העבודה
לעובדים עם מוגבלות בניידות.23

•

תיקון לחוק הביטוח הלאומי ,בעקבות המלצות הועדה הציבורית לבדיקת שילובם של
אנשים עם מוגבלות בתעסוקה )"ועדת לרון"( שונתה מדיניות הקצבאות באופן המאפשר
לאנשים עם מוגבלות לצאת לעבודה מבלי לאבד את קצבתם באופן מיידי כפי שהיה נהוג .
לאחרונה אף תוקן שוב חוק הביטוח הלאומי והועלתה משמעותית יכולת האדם להשתכר
ועדיין לקבל קצבת נכות.24

•

תיקון לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( 25המאפשר בתנאים מסוימים להורה של
ילד עם מוגבלות להיעדר מן העבודה עד  52שעות בשנה לצורך "סיוע אישי" ,על חשבון המעסיק,
ולקבל תשלום כאילו עבד בעת ההיעדרות.

•

תקנות שכר מינימום מותאם 26המאפשרות למעסיקים להעסיק עובדים עם מוגבלות ,ללא
עבירה על חוקי שכר מינימום בהתאם ליכולת עבודתו שנקבעת על סמך אבחון מקצועי
שנערך על ידי גורם ממלכתי ואובייקטיבי.

•

תיקון לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,27המחייב גופים ציבוריים )כגון :המדינה ,חברה ציבורית
נסחרת ועוד( ,לדרוש במסגרת כל התקשרות שהם מבצעים עם ספק הצהרה בכתב שבה הוא
מתחייב כי הוא נותן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .תיקון זה נעשה בעקבות שינוי שהוכנס
לחוק שוויון זכויות בנושא ייצוג הולם עליו אעמוד בהמשך.

בנוסף לחקיקה ,הוקם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה שהינו חלק ממשרד העבודה
הרווחה והשירותים הציבוריים .המטה פועל להגברת המודעות לשילובם של אנשים עם
מוגבלות בעבודה וכן מפעיל תכניות סיוע למעסיקים.28

 22תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )השתתפות המדינה במימון התאמות( ,תשס"ו ,2006-ק"ת .754
 23תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )עדיפות במקומות חניה במקום העבודה( ,תשס"ב,2001-ק"ת תשס"ב מס'
.6129
 24חוק הביטוח לאומי ,תשנ"ה ,1995-תיקון  :109ס"ח תשס"ח מס'  2152מיום  27.7.2008ותיקון  : 187ס"ח תשע"ז
מס'  2592מיום .29.12.2006
 25חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,תשנ"ג ,1993-תיקון מס'  ,10ס"ח תשע"ד מס'  2418מיום .9.12.2013
 26תקנות שכר מינימום )שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת( ,התשס"ב ,2002-ק"ת .460
 27חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-תיקון ,ס"ח  258011מיום .16.8.2016
https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DisabledEmploymentIntegration.aspx 28
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ד .פרק התעסוקה בחוק שוויון זכויות :סקירה והתייחסות הפסיקה והספרות
 .1כללי
פרק מרכזי בחוק שוויון זכויות הוא כאמור פרק התעסוקה מתוך הבנה כי השתלבות ראויה בעבודה
חיונית לא רק לפרנסה אלא גם לסיפוק ,משמעות ,מעורבות חברתית ,קשרים בין אישיים ,הגשמה
עצמית ותחושת כבוד פנימית וחיצונית .29בהתאם נקבע כי:

"לא ניתן למעט בכוחה של השתלבות ראויה במקום עבודה לתרום להשתלבותו של האדם עם מוגבלות
בחברה ,הגשמה של כישוריו ויכולותיו ,השגת עצמאות כלכלית ומימוש זכותו לכבוד ולשוויון"30
אדם שאיננו מצליח להשתלב במקום עבודה בשל מוגבלותו ,או שאפשרויות הקידום שלו בעבודה
חסומות בפניו בשל מוגבלותו – נתפס בעיני עצמו ,כמו גם בעיני הציבור ,כבעל ערך נחות.31
עוד נקבע ע"י השופט חנן מלצר בבג"צ מחמלי שעסק בשאלת אפלייתו של קצין סוהר שלא
קודם בעבודתו עקב מגבלות בהיקף שעות עבודה שהיו לו בשל מוגבלותו ,כי אפלייתו של עובד
בקידום במקום עבודתו ,בשכר ,בדרגה ,או בתפקיד ,מחמת מוגבלותו – יש בה מידה של השפלה
ופגיעה בדימוי העצמי והפליה כזו כמוה כפגיעה באוטונומיה ובכבוד העצמי.32
בפרק התעסוקה שני נושאים עיקריים ובהם:
) (1איסור הפליה בתעסוקה )סעיף  8לחוק(
) (2וחובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות )סעיפים 9 ,9א9-ז לחוק(.
המלומדות עינת אלבין ושגית מור סבורות כי נושאים אלו ,בצד פרק נגישות מקיף המשפיע
בהכרח גם על זירת התעסוקה מבטאים תפיסת שוויון מערכתי-מבני משום שיש בהם כדי ליצור
שינוי עומק מבני בשוק העבודה . 33הפסיקה אימצה עמדה זו ובפרקים הבאים ארחיב על שני
נושאים אלו ואבחן את יחס הפסיקה והספרות אליהם.
 .2הגדרת "אדם עם מוגבלות"
שאלת ההגדרה של אדם עם מוגבלות הינה חשובה משום שהיות "אדם עם מוגבלות" מהווה תנאי
מקדמי להנאה מההגנה של איסור הפליה וקבלת התאמות ,העדפה מתקנת או כל הגנה אחרת בחוק.
ההגדרה של "אדם עם מוגבלות" קבועה בסעיף  5לחוק שוויון זכויות לפיה אדם עם מוגבלות הינו:

"אדם עם לקות פיסית ,נפשית או שכלית ,לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית ,אשר בשלה מוגבל תפקודו
באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים" .לשון החוק הינה פתוחה ורחבה.
המוגבלות אינה נבחנת במבחנים רפואיים ובכך שונה ההגדרה מן התנאים לקבלת קצבת נכות
מביטוח לאומי או מהתנאים ליעד בעמידה של מעסיקים במכסות ייצוג הולם עליו יורחב בהמשך .
במשך שנים ,גם אחרי חקיקתו של חוק שוויון זכויות הושפעה הפסיקה מהגישה הרפואית למוגבלות.
אמנם היו מספר פסקי דין בודדים של ערכאות נמוכות שפירשו את החוק וההגדרה של "אדם עם

 29ע"ע )ארצי(  61235-02-17קופולק ) (1949בע"מ נ' מיכאל חננשוילי ]פורסם בנבו[ ,ניתן ביום .16.10.2018
 30ע"ע )ארצי(  12264-10-13יוסף כהן נ' עיריית תל-אביב יפו ]פורסם בנבו[ ניתן ביום .21.8.17
 31גדעון ספיר" ,הצדקות לחובה לערוך התאמות" ,משפט וממשל ,יג )טבת תשע"א(.
 32ראו ה"ש  7לעיל.
 33עינת אלבין ושגית מור" ,ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה בישראל" ,עבודה ,חברה ומשפט ,טו ),(2018
עמ' .94-95
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מוגבלות" בהתאם לתפיסת הגישה החברתית למוגבלות אך רוב רובה של הפסיקה לא הלכה בדרך
זו .34שינוי משמעותי חל בשנת  2014בבג"צ מחמלי 35שבו אימץ השופט חנן מלצר את הגישה
החברתית למוגבלות והכיר במטרתו של חוק שוויון זכויות להביא לידי תיקון מבני כולל שיביא
לשילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ובכלל זאת בתעסוקה .השופט התייחס בפסק
דינו אל הגדרת "אדם עם מוגבלות" וקבע כי המושג "תחומי החיים העיקריים" לא זכה להגדרה
ונותר ,במכוון ,פתוח אולם ניתן ללמוד על היקף התפרשותו מההנחיות שפורסמו על ידי נציבות
שוויון ההזדמנויות בעבודה האמריקאית לעניין ה  ,ADA -ולפיהן "תחומי החיים העיקריים"

כוללים בין היתר את "יכולת האדם לדאוג לענייניו ,הליכה ,ראייה ,שמיעה ,דיבור ,נשימה ,למידה,
עבודה ,עמידה ,נשיאה ,חשיבה ,יכולת ריכוז ,ואינטראקציה עם אחרים".36
השופט מלצר אף הגדיל לעשות וקבע כי :

"למעלה מן הדרוש אעיר כי תכליתו של חוק השוויון – המכיר בכך שמוגבלות איננה רק בעייתו של
הפרט ,אלא תוצר של ההתייחסות החברתית אליה ,מאפשרת ,לטעמי ,לכלול בגדר "אדם עם מוגבלות",
במשמעות סעיף  5לחוק ,גם אדם שתפקודו איננו מוגבל "באופן מהותי" בשל לקותו ,אך בפועל הוא
נחשב ככזה על ידי המעסיק )ראו והשוו :זיו. 37"(848 ,
לאחרונה ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה פסק דין חשוב שהולך בדרכו של השופט מלצר -פרשת
יהודית בורוכוב 38שבה טענה עובדת שפוטרה במסגרת פיטורי צמצום כי הפיטורין נעשו שלא כדין
מאחר ולא נשקלה העובדה שהיא חולת פיברומיאלגיה ועונה להגדרה של "אדם עם מוגבלות" .בית
הדין נתן פרשנות מרחיבה למילים "לקות" ו"תחומי החיים העיקריים" .לעניין "תחומי החיים
העיקריים" אימץ בית הדין את עמדת נציבות שוויון זכויות וקבע כי גם אם המוגבלות של האדם
משפיעה על תפקודו בתחומי חיים אחרים ולא רק בתעסוקה ,ייחשב הוא לאדם עם מוגבלות:

"מוגבלות לצורך סע'  5לחוק אינה מתוחמת רק למוגבלות שיש לה השפעה ישירה וגלויה על התפקוד
במקום העבודה .המחוקק קבע את ההגדרה באופן רחב תוך הבאה בחשבון של האתגרים והקשיים בהם
נתקל אדם עם ליקוי גם בספרה הפרטית של חייו ,ומציבים אותו בעמדת נחיתות מול עובדים אחרים.
...פעמים רבות שבהן נדמה כי למוגבלות אין השפעה על התפקוד בעבודה ,הדבר נובע ממאמצים
מיוחדים שעושה העובד על מנת להתגבר על מוגבלות זו ,להיות עובד כשאר העובדים ולמלא את תפקידו
כנדרש" .עוד יש לקחת בחשבון ,כי לאדם עם מוגבלות  -גם כזו שאינה משפיעה על כושר העבודה -
ייתכן ויהיה קשה יותר למצוא עבודה חלופית ,בין בשל הקשיים האובייקטיביים שיוצרת המוגבלות בחייו
הפרטיים ובין בשל דעות קדומות".
בית הדין הוסיף עוד כי ההגדרה בסעיף  5נסמכת במידה רבה על ההגדרה הרחבה של "מוגבלות"
בחוק האמריקאי ה ADA-שהיווה השראה לחקיקת החוק הישראלי ותכלית החוק מצדיקה פרשנות

 34להרחבה על פסקי הדין שהושפעו מהגישה הרפואית למוגבלות ראו בהרחבה במאמרה של מור ,ה"ש  3לעיל ,עמ' 132
 35ראו ה"ש  7לעיל.
 36שם17-18 ,
אריאלה אופיר ודן בורנשטיין "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח :1998-אמנסיפציה בסוף המאה
ה "20-ספר מנחם גולדברג ) 61-62 ,42אהרון ברק ,סטיב אדלר ,רות בן ישראל ,יצחק אליאסוף ונחום פינברג
עורכים(2002,
 37ה"ש  7לעיל ,עמ' 39-40
 38עע )ארצי(  34784-10-16תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב )פורסם בנבו( ,ניתן ביום .15.10.2018
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גמישה ורחבה .אין צורך במוגבלות "חמורה" או קביעה של אחוזי נכות ודי בהשפעת הלקות על
תחום חיים עיקרי אחד ,שאינו חייב להיות תעסוקה שהרי לא בכדי מתייחסת ההגדרה ל"תחום
אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".39
עם זאת ,בצד הפרשנות המרחיבה ללקות ול"תחום חיים עיקרי" נתן בית הדין פרשנות מחמירה
למילים "באופן מהותי" וקבע כי בעוד ש"תחום חיים עיקרי" ייבחן באופן נרחב בהתבסס על תחומי
חיים דוגמת עבודה ,ניידות ,קהילה ,לימודים ,משפחה ,חיים חברתיים וכיו"ב ,המילים "באופן
מהותי" יפורשו כאופן ניכר ,שאינו מצומצם או שולי .דווקא בשל ההבנה שהחוק מחייב פעולות
אקטיביות מצד מעסיקים פרטיים ,תוך השקעת משאבים כספיים ואחרים מצידם ,ולרבות תוך
העדפתם לטובה של אנשים עם מוגבלות על פני עובדים אחרים  -נראה כי מוצדק להחיל את ההגנות
בחוק רק כלפי מי שאכן ממלא את תנאיה של ההגדרה וזאת כדי למנוע ניצול לרעה של החוק וכדי
לוודא שאכן מדובר באדם שהמחוקק התכוון להגן עליו במסגרת החוק.40
בית הדין לא השתכנע שהעובדת יהודית בורוכוב עונה להגדרה של "אדם עם מוגבלות" ,בין היתר
בשל העובדה כי היא לא דיווחה במהלך עבודתה על היותה אדם עם מוגבלות וגם לא טענה למוגבלות
מהותית בתפקודה באחד או יותר מתחומי החיים העיקריים ולמעשה העלתה זאת לראשונה לאחר
פיטוריה .העובדת טענה כי המעסיק ידע על היותה חולת פיברומיאלגיה מאחר והדבר עלה בבדיקות
סקר תקופתיות שערכה במסגרת עבודתה .בית הדין הדגיש לעניין זה כי :

"גם אם אין חולק כי פיברומיאלגיה עלולה לגרום להגבלה מהותית על התפקוד בתחומי חיים עיקריים,
עצם שמה של המחלה אינו מלמד אוטומטית על פגיעה מהותית בתפקוד ויש דרגות שונות של חומרה
לכל מחלה" ...41גם אם היינו יוצאים מנקודת הנחה כי בדיקות הסקר הובאו בפני החברה ...אנו סבורים
כי אין בהן כדי ללמד על היות העובדת "אדם עם מוגבלות" .עצם אזכור המילה "פיברומיאלגיה" אין
משמעה באופן אוטומטי כי מדובר באדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק ,בדיוק כשם שעצם אזכור בעיית
השמיעה באוזן ימין אינו מלמד על כך .ככל שהעובדת סברה שהיא "אדם עם מוגבלות" וביקשה ליהנות
מאחת ההגנות הנקובות בחוק ,היה עליה לפיכך לציין זאת באזני החברה".42
בנוסף ,קבע בית הדין כי לא ניתן להחיל על מעסיק ידיעה קונסטרוקטיבית על מצבו הרפואי של
העובד בהתבסס על בדיקות סקר תקופתיות שנערכו לו ואין לצפות ממעסיק שיחקור בדבר
ההיסטוריה הרפואית של העובד ומשמעותה .כן נקבע כי מצופה מעובד המבקש להחיל עליו את
ההגנות הנקובות בחוק ,ליידע את מעסיקו בכך שהוא "אדם עם מוגבלות" ,ולספק את העובדות
הנדרשות באופן סביר לצורך יישומן של הוראות החוק כלפיו ואין הוא יכול לצפות כי המעסיק ינחש
זאת ,במיוחד כשהמוגבלות בה הוא לוקה היא נסתרת ואינה נראית לעין.43
מן הפסיקה עולה אם כן כי יש לנקוט מחד פרשנות מרחיבה להגדרה של "אדם עם מוגבלות" :אין
צורך במוגבלות "חמורה" או קביעה של אחוזי נכות ודי בהשפעת הלקות על תחום חיים עיקרי
אחד ,שאינו חייב להיות תעסוקה ,אך מאידך נדרש שתפקודו של האדם יהיה "מוגבל באופן מהותי"
באופן ניכר ,שאינו מצומצם או שולי .עוד עולה מהפסיקה כי עצם שמה של המחלה אינו מלמד

 39שם ,עמ' .31,33
 40שם ,עמ' .36 ,34
 41שם ,עמ' .39
 42שם ,עמ' .45
 43שם ,עמ' 42-43

13

Dummy Text

אוטומטית על פגיעה מהותית בתפקוד ,יש דרגות שונות למחלה ומצופה מעובד המבקש להחיל עליו
את ההגנות הנקובות בחוק ,ליידע את מעסיקו בכך שהוא "אדם עם מוגבלות" ,ולספק את העובדות
הנדרשות באופן סביר לצורך יישומן של הוראות החוק כלפיו.
 .3חובת ביצוע התאמות וההצדקות להן – סע'  8לחוק שוויון זכויות
סעיף  8לחוק שוויון זכויות קובע כי אין להפלות אנשים עם מוגבלות בקבלה לעבודה ,בתנאי העבודה,
בקידומם ,בהכשרתם ,בפיטוריהם או במתן הטבות ותשלומים.
החידוש המרכזי בסעיף הינו בהגדרת המונח "הפליה" -

"הפליה" – לרבות אי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר
יאפשרו את העסקתו".
בהמשך הסעיף נקבעה ההגדרה ל"התאמה":

"התאמה"" ,התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה  ,הציוד שבו ,דרישות התפקיד ,שעות העבודה,
מבדקי קבלה לעבודה ,הכשרה והדרכה ,נוהלי עבודה ,והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי;
בצד היסוד השלילי אם כן של איסור הפליה נוסף יסוד חיובי של יצירת תנאים שיאפשרו
לאנשים עם מוגבלות כניסה לשוק העבודה .רעיון ההתאמות משקף את ההבנה שאין די
בדרישה שאדם עם מוגבלות יתאים את עצמו לדרישות התפקיד ,אלא יש גם להתאים את
מקום העבודה לצרכיו.44
ד"ר דינה פלדמן ,שכיהנה בעבר כנציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות הביאה במאמרה 45דוגמאות
להתאמות מרכזיות בשילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ובהן:
)א( הסברה ויצירת אקלים משלב תוך ליווי וייעוץ למועסק ולמעסיק;
)ב( לעובדים עם מוגבלות בתנועה :חניה ייעודית ,הנגשת המרחב הפיסי במקם העבודה מבחינת
רוחב פרוזדורים ,התאמת ריהוט ,מעלית וכיו"ב.
)ג( לעובדים עם מוגבלות בראייה :הרחקת מפגעים ניידים ונייחים ,ציוד מחשב מיוחד ,סיוע
בהקראה או כתיבת חומר ,תיאור קולי ,שילוט מותאם ,כריזה קולית ועוד.
)ד( לעובדים עם מוגבלות שמיעה :התאמה אקוסטית ,מערכות הגברה ,תמלול/שפת סימנים ועוד.
)ה( לעובדים עם מוגבלות נפשית :גמישות בשעות העבודה  ,בהפסקות ,בימי חופשה ומחלה,
אפשרות לעבודה זמנית מהבית ועוד.
)ו( לעובדים עם מוגבלות קוגניטיבית ,לרבות ליקויי למידה :הארכת זמן תגובה ,טכנולוגיות
מיחשוביות ,הקראה/שכתוב ועוד;
)ז(

לעובדים עם מוגבלות שכלית :פשטות ההסברים ,הארכת זמן תגובה ועוד.

במשך שנים היתה פסיקה מועטה מאוד שהפעילה סטנדרטים גבוהים של ביקורת ביחס
לאיתור ההתאמות ולביצוען .רוב פסקי הדין לא שקלו את שאלת ההתאמות כלל או
שהטילו על התובע את הנטל של איתור ההתאמה.46
 44שגית מור ,ראו ה"ש  6לעיל ,עמ' 121
 45דינה פלדמן" ,התעסוקה בפרספקטיבה של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998"-משרד
המשפטים פרסומי נציבות.
 46ראו בהרחבה במאמרה של מור ,עמ' .134-140
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שינוי בגישת הפסיקה לנושא ההתאמות ניתן לראות החל משנת  2014בפסק הדין שניתן
על ידי השופט מלצר בבג"צ מחמלי שבו הוא קבע כי הגישה החברתית למוגבלות היא זו
שצריכה להתוות את הפרשנות לחוק שוויון זכויות והוסיף כי החוק מבקש ליצוק למושג
השוויון משמעות המחייבת הטלת חובה פוזיטיבית על המעסיק הכוללת פעולות אקטיביות של:
שילוב ,הכללה והשתתפות באמצעות התאמות ומתן ייצוג הולם ,על מנת להביא ל"שוויון
מהותי וממשי" – ולא רק משמעות של מניעת הדרה.47
הצורך בהתאמות על מנת להשיג שוויון הזדמנויות הוכר אף עוד טרם חקיקת חוק שוויון
זכויות בפרשת אליס מילר 48שאמנם לא דנה בזכויות אנשים עם מוגבלות אך דברים
שנאמרו על ידי השופטת שטרסברג כהן בפסק דינה ,הינם חשובים ורלוונטיים לענייננו
ועל כן אביאם כלשונם:

"אם – לדוגמא – יבקש נכה על כיסא גלגלים להתקבל לעבודה במוסד ציבורי כשכישוריו עונים
על דרישות התפקיד ,אלא שהגישה למשרד היא באמצעות מדרגות; המוגבלות בנתונים הפיזיים
הבסיסיים המאפשרים גישה למקום העבודה יוצרת שונות רלוואנטית ,אלא שהיא ניתנת
לניטרול במחיר סביר וראויה היא לתיקון כדי להשיג שוויון הזדמנויות .לפיכך נדרוש השקעת
משאבים על-מנת לנטרל את השונות ולתקנה באמצעות מעלית או בדרך אחרת שתאפשר לנכה
להגיע לאותו משרד".
גם בבג"צ בוצר 49אשר הובא לעיל וגם בפרשת רקנט 50נקבע כי הזכות לשוויון של אנשים עם
מוגבלות מטילה חובה על רשויות ופרטים לנקוט צעדים אקטיביים כדי לממשה ,אף אם צעדים
אלה כרוכים בעלות כספית .זכויות אדם עולות כסף וזהו מחיר שכדאי וצריך לשלמו כדי להבטיח
את היותנו חברה שומרת זכויות אדם ומכבדת שוויון.
עם זאת ,פסקי דין אלו לא דנו בהרחבה בחובת ההתאמות ובהיקפה כפי שהתרחש בפסיקה בשנים
האחרונות .בבג"צ מחמלי הבהיר השופט מלצר כי החוק מגדיר "רשימה פתוחה" ולא ממצה של
התאמות אפשריות וכי חובת ביצוע התאמות מצריכה גמישות ומעוף מחשבתי מצד המעסיק.
השופט אף הוסיף כי על המעסיק חלה חובה לשתף את העובד בתהליך איתורן של ההתאמות
הנדרשות ובביצוען ,ולהתרשם ממנו על יכולותיו ,ועל האופן שבו הוא רואה את יכולתו להשתלב
בעבודה חרף מוגבלותו .51השופט מנה התאמות אפשריות ובהן:
)א( שינויים בדרישות התפקיד ועיצובם מחדש;
)ב( הגמשה של שעות העבודה על ידי פיצולן ,או על ידי מתן אפשרות לעבודה במשרה חלקית;
)ג( שיבוץ בתפקיד חלופי;
)ד( יצירת משרה חדשה עבור העובד עם המוגבלות ,אשר הולמת את מצבו;
)ה( חריגה אד-הוק מנוהלי העבודה הקבועים;
 47ראו ה"ש  7לעיל.21 ,
 48בג"צ  4541/94מילר נ' שר הבטחון ,פ"ד מט)(1995) 94 (4
 49ראו ה"ש  9לעיל.
 50דנג"ץ  4191/97רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה ,נד ).350 (5
 51ראו ה"ש  9לעיל  ,עמ' .31
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)ו( "התאמה כלכלית"
לעניין התאמה כלכלית ראוי לציין את פסק הדין שניתן בפרשת דה קסטרו 52שבה נידונו
פיטוריו של טכנאי בכיר במעבדת אלקטרוניקה שחלה בסרטן ונקבעו לו הגבלות על ידי
הרופא התעסוקתי שכללו הגבלת שעות העבודה ,הגבלה בנשיאת משאות כבדים ויציאה
לעבודה בשטח אצל לקוחות .העובד פוטר בטענה שלא נמצאה עבורו משרה העונה למגבלות
האמורות .בית הדין קבע כי התאמה לא חייבת להיות פיזית .ותיתכן התאמה כלכלית ,קרי
"ספיגת" עלות העסקתו של האדם עם המוגבלות ותשלום שכרו על בסיס גבוה יחסית,
לעומת תפוקתו ,בהתחשב במוגבלותו .בית הדין קבע כי היה על המעסיק לשקול התאמה
זו ,ל ערוך בדיקה יסודית של עלות המשך העסקתו של העובד ובתוך כך לבחון את גודל
ומבנה העסק ,היקף הפעילות ,מספר העובדים ,הרכב כוח האדם ,קיומם של מקורות מימון
וכיו"ב ובהתאם לכך לבחון האם מתקיים לגבי המעסיק הסייג של "נטל כבד מדי".
שאלת ההתאמה הכלכלית הינה מורכבת ועומדת בניגוד לתפיסת תקנות שכר מינימום
מותאם 53המאפשרות כאמור למעסיקים להעסיק עובדים עם מוגבלות ,ללא עבירה על חוקי
שכר מינימום בהתאם ליכולת עבודתם .בעייתיות זו בהטלת חובה על המעסיק לספוג מכיסו
את ההפרש בין תפוקתו של עובד רגיל לבין תפוקתו של העובד עם המוגבלות הובאה גם
במאמרו של פרופ' ספיר.54
בבג"צ מחמלי קבע השופט מלצר לעניין זה כי :

"חוק השוויון מחייב את המעביד להתעלם מן השוני בתפוקה בין עובד רגיל לבין עובד עם
מוגבלות ,או להוציא כסף כדי להתאים את סביבת העבודה )במובן הרחב של מושג זה( לצרכיו
המיוחדים של העובד עם מוגבלות ,אף שנתונים אלה מהווים שוני רלבנטי בינו לבין עובדים
אחרים".
השופט מלצר אף שטח בפסק דינו את ההצדקות שהוצגו בכתיבה האקדמאית 55להטלת
ביצוע ההתאמות ,ובהן:
)א( שיקולי יעילות :עריכת ההתאמות תוביל לשילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק
העבודה ובעקבות כך ליציאתם משוק מקבלי הקצבאות ולחיסכון כספי ניכר;
)ב( שוויון ההזדמנויות  -עריכת ההתאמות פותחת בפני אנשים עם מוגבלות מגוון של
אפשרויות אשר אלמלא כן לא היו נגישות להם;
)ג( קידום ערך כבוד האדם  -עריכת התאמות מבוססת על ערך כבוד האדם ונועדה להבטיח
כי אנשים עם מוגבלות ייתפסו בעיני עצמם ובעיני הסובבים אותם כבעלי ערך שווה;
)ד( השתתפות בחברה ובפוליטיקה – עריכת התאמות ושילובם של אנשים עם מוגבלות
בתעסוקה פותח בפני אנשים עם מוגבלות פתח להשתתפות ולהשפעה במישורי החברתיים
והפוליטיים;

 52עב' )אזורי נצ'(  1732/04דה קסטרו נ' מ.ב.א הזורע ,תק-עב .(2005) 39 (3) 2005
 53ה"ש  26לעיל.
 54גדעון ספיר ,ראו ה"ש  31לעיל.436-438 ,
 55שם 423-433 ,
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)ה( אוטונומיה  -אחד התנאים להגשמת זכותם של אנשים עם מוגבלות לאוטונומיה הוא קיום
מגוון הולם של אפשרויות בתחומי חיים שונים ,אשר יאפשר לאדם להוציא לפועל את
כישוריו השונים ,ובין היתר בתחום התעסוקה.
בבג"צ מחמלי דובר בקצין טכנולוגיות בדרגת כלאי ששירת בשירות בתי הסוהר שנים רבות וחלה
בדלקת קרום הלב במהלך שירותו ,ככל הנראה בשל תנאי עבודתו וטען כי שב"ס מנע את קידומו
בתפקיד ובדרגה משך זמן רב מחמת מוגבלותו הרפואית המאפשרת לו לעבוד שש שעות ביום .השופט
מלצר קבע כי מחמלי הופלה על ידי מעסיקו בשל אי ביצוען של ההתאמות הנדרשות הכוללות במקרה
זה את החובה להתאים עבור מחמלי תפקיד או משרה ההולמים את כישוריו ,חרף מוגבלותו ,תוך
גילוי גמישות בדרישות התפקיד ,או בשעות העבודה ,או למצער לקדמו בדרגה ללא תקן.56
בפסק דין נוסף שניתן לאחרונה על ידי בית הדין הארצי לעבודה בפרשת מיכאל חננשוילי 57קבע בית
הדין כי החובה בביצוע התאמות אינה "חסד" או פעולה המבוצעת "לפנים משורת הדין" ,אלא חובה
ישירה המוטלת על המעסיקים מכוח הוראת חוק מפורשת .עוד נקבע כי רשימת ההתאמות איננה
רשימה סגורה וקשת האפשרויות היא למעשה אינסופית ומאחר ומדובר בתחום חדש ומרבית
המעסיקים עדיין אינם מנוסים בו ואינם מודעים לכלל האפשרויות העומדות להן ,מצופה ממעסיק
להיעזר באיש מקצוע רלוונטי שהוא בעל מומחיות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה ,ולא די
באמירה בעלמא לפיה "נבחנו כל האפשרויות" .חוות דעת מקצועית כזו אמורה לכלול:

"התייחסות מפורטת לפרטי התפקיד ומאפייניו; פרטי מקום העבודה ותפקידים חלופיים בו; פרטי
ההתאמות שנבדקו ועלויותיהן לעומת אפשרויותיו הכלכליות של המעסיק; וכיו"ב ,וצריכה להינתן לאחר
ביקור במקום העבודה ושיחה עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות נציג ועד העובדים )ככל שקיים במקום
העבודה( והעובד עצמו .לאחר קבלת חוות דעת כאמור ,יש להעבירה לידי העובד ולאפשר לו להתייחס
אליה ,וזאת טרם שהמעסיק יקבל החלטה ניהולית לגבי המשך דרכו של העובד במקום העבודה" .58יתרה
מזאת ,נקבע כי היעדרה של חוות דעת מקצועית עשויה לפעול לחובת המעסיק .בפרשת חננשוילי
דובר במפעיל כימי במחלקת ייצור במפעל שבעקבות תאונת עבודה הוגבלה עבודתו בהרמת משאות
כבדים .המעסיק טען כי אין באפשרותו לספק לעובד עבודה מתאימה להגבלת המשקל והוציאו
לחל"ת .בית הדין פסק במקרה זה כי המעסיק לא ביצע מאמץ כן ואקטיבי למציאת התאמות לעובד.
בית הדין נעזר בחוות דעת מקצועית שהונחה בפניו וקבע כי ניתן היה לתת לעובד אמצעים

 56ראו ה"ש  7לעיל44-45 ,
 57ראו ה"ש  29לעיל .
 58שם ,עמ' 37-38
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ארגונומיים פשוטים שיכולים היו להקל על הרמת משקלים ולתת לו סיוע סביר ומידתי מצד עובדים
אחרים וכן ניתן היה לבחון ,בשיתוף העובד העברתו לתפקיד חלופי.59
עמותת נגישות ישראל טיפלה בשנים האחרונות במספר מקרים הממחישים ,ביתר שאת ,הן את
חשיבות ההתאמות והן את היעדר המודעות בקרב מעסיקים וההכרח הגדול שלהם בהכוונה ,יעוץ
מקצועי וידע .כך ,למשל ,העמותה נתקלה במספר מקרים בהם עלתה שאלת תפקודם של עובדים
כבדי שמיעה שנראה היה כי מתעלמים מהוראות שניתנות להם .לאחר בדיקה מעמיקה נמצא כי
מנהליהם של אותם עובדים ,או שנהגו לדבר באופן לא ברור או שלעסו מסטיק בעת שדיברו
והעובדים שביקשו להצניע את מוגבלותם ,התקשו להבינם .עם ממצאי הבדיקה נעשו הדרכות
לעובדים ולמנהלים ועם הכוונה נכונה המשיכו אותם עובדים בעבודתם ואף קודמו.
במקרה אחר מעסיק ששילב במקום העבודה עובד עם אספרגר )המצוי בספקטרום האוטיסטי( שקל
לפטרו כי חש שהשילוב לא צלח והעובד לא מרוצה בעבודתו .בדיקה שקיימה העמותה העלתה כי
לאותו עובד היה צורך להיות לבד לפרקי זמן במהלך יום העבודה והעובדים ,שלא הבינו למה הוא
לא מוכן להצטרף אליהם להפסקה ,פירשו זאת כהתבודדות .מקרה זה מלמד על תפיסות שגויות
של החברה והסביבה שתפסה את ההתבודדות כחוסר הצלחה בעוד שזו בדיוק ההתאמה שלה נדרש
אותו עובד כפועל יוצא ממוגבלותו.
מקרה נוסף אליו נחשפה העמותה הוא של חברה טכנולוגית גדולה שביקשה לגייס עובדים עם
אוטיזם ופרסמה מודעת דרושים ייעודית .החברה קיבלה מאות רבות של קורות חיים .כשנציגת
החברה בדקה מדוע רוב קורות החיים יועדו על ידי המגייסים לתשובה שלילית למועמדים גילתה
כי בכל אותם קורות חיים חזרה אותה התופעה ,קורות החיים החלו בפירוט הניסיון התעסוקתי
ולכל אותם מועמדים לא היה כל ניסיון ,הם עבדו לרוב כאורזי שקיות בסופרים או בסידור מחסנים
אבל בהמשך פורטה ההשכלה ולרובם התברר יש תואר שני במדעי המחשב .המגייסים שלא קיבלו
הכשרה לגיוס משלב נעצרו בקריאה בניסיון התעסוקתי וכבר בשלב זה שללו את קורות החיים.
מלבד העובדה שמקרים אלו מלמדים על החשיבות הגדולה של התאמות עבור אנשים עם מוגבלות
הרי שהם גם מלמדים על קיומן של דעות קדומות והצורך בחינוך לשינוי תפיסות אצל מעסיקים
באשר ליכולותיהם וצרכיהם של אנשים עם מוגבלות.
 .4סייג לחובת ביצוע ההתאמות" :נטל כבד מדי" – סעיף ) 8ה(
החובה לערוך את ההתאמות עבור עובד עם מוגבלות איננה מוחלטת והיא חלה רק כל עוד אין בביצוע
ההתאמות הנדרשות כדי להטיל על המעביד "נטל כבד מדי אשר הוגדר בסעיף  8באופן הבא:

"נטל כבד מדי" – נטל בלתי סביר בנסיבות העניין ,בהתחשב ,בין היתר ,בעלות ההתאמה וטיבה ,בגודל
העסק ובמבנהו ,בהיקף הפעילות ,במספר העובדים ,בהרכב כוח האדם ,ובקיומם של מקורות מימון
חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה".
בעבר שאלת סייג זה זכתה בהתייחסות מועטה בפסיקה .60לדעת ד"ר שגית מור אין זה
מפתיע שהיה חסר דיון בסוגיית הנטל הכבד מדי מאחר והדיון בסוגיה זו נגזר מהדיון

 59שם ,עמ' .42-43
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בהתאמות .61אולם שינוי ביחס הפסיקה לסוגיה ניתן לראות הן בבג"צ מחמלי ,שפסק הדין
בו ניתן ב 2014 -והן בפרשת חננשוילי ,שבה ניתן פסק דין באוקטובר .2018
בבג"צ מחמלי הבהיר השופט מלצר כי סייג זה נועד לאזן בין זכותם של אנשים עם
מוגבלויות שלא להיות מופלים לרעה ,לבין הנטל המוטל על המעסיקים להתאים את מקום
עבודתם ,וזאת כדי שלא להביא לידי פגיעה כלכלית חמורה בעסק .המבחן הוא של סבירות
ההתאמה ,כאשר רק נטל בלתי סביר ,בהתחשב במכלול המשאבים המצויים בידי המעסיק,
ייחשב כ"נטל כבד מדי" ,שיצדיק פטור מביצוע התאמות .
בפרשת חננשוילי פירט בית הדין מבחנים וקווים מנחים לבחינת הסייג של "נטל כבד מדי"
והם יובאו להלן כלשונם:

"אין נוסחה חד משמעית או מתמטית באמצעותה ניתן להגדיר מה ייחשב כ"נטל כבד מדי" ,ומדובר
באיזון עדין הלוקח בחשבון את כלל הנסיבות .בין היתר יש לבחון את עלות ההתאמה מבחינה כספית;
האם מדובר בעלות חד פעמית או שוטפת/מתמשכת; מספר העובדים באותו מקום עבודה בכלל ובתפקיד
הספציפי בפרט; משמעותה של עלות ההתאמה ביחס לגודלו של המעסיק והיקף פעילותו ,לרבות מחזור
ורווח ככל שרלוונטיים ,ולרבות ביחס להיקף הוצאות כוח האדם של המעסיק בכלל וביחס לסוג המשרה
הרלוונטי בפרט; האם מדובר במעסיק פרטי ,ציבורי או דו מהותי; האם ההתאמה תסייע לעובד אחד או
מספר עובדים )קיימים או פוטנציאליים( ,ואולי גם ללקוחות או קבלני משנה או גורמים נוספים; והאם
ההתאמה נדרשת לעובד ותיק באותו מקום עבודה שכבר השקיע ממרצו וכישוריו לטובת העסק ,או שמא
למועמד לעבודה שטרם החל עבודתו ויש לו אפשרות שוות ערך לעבוד במקומות עבודה אחרים .עוד יש
לקחת בחשבון את היקף משרתו של העובד והאם מדובר בהעסקה לפרק זמן קצוב או לתקופה בלתי
מוגדרת; האם קיימות התאמות חלופיות שייתכן ואינן מובילות להתאמה מיטבית אך עלותן פחותה;
השלכותיה של ההתאמה על מקום העבודה בכללותו ,בהתחשב בין היתר במבנהו הפיזי )ככל שרלוונטי
להתאמה(; אי הנוחות או ההכבדה הנגרמת לעובדים אחרים )כולל מנהלים( ,ככל שקיימת ,והיקפה; האם
נעשתה פנייה למימון חיצוני או ממלכתי לצורך ביצוע ההתאמה ,בין מכוח תקנות מימון ההתאמות ובין
בדרך אחרת ,והאם התקבל מימון כאמור; האם המעסיק כבר נדרש להשקיע כספים לצורך ביצוע התאמות
לעובדים עם מוגבלות ובאיזה היקף; וכיו"ב .מיותר לציין שאין מדובר ברשימה סגורה וייתכנו גם
שיקולים נוספים בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה .לא כל המבחנים רלוונטיים בכל מקרה ,ולא לכולם
אותו משקל .המבחן הכללי הוא מבחן של סבירות ומידתיות ,בהתחשב במכלול הנסיבות והמאפיינים
של מקום העבודה ,של העובד ושל ההתאמה הנדרשת ,ונטל הוכחתו מוטל כאמור על המעסיק". 62

 60בש"א )אזורי ת"א(  5712/03שטיינברג נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ,תק-עב .550 (4) 2003
עב' )אזורי נצ'(  1732/04דה קסטרו נ' מ.ב.א הזורע ,תק עב .39 (3) 2005
 61שגית מור.140-141 ,
 62ראו ה"ש  29לעיל.35-36 ,
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 .5סייג "הכשירות" וסייג "הדרישות המהותיות של התפקיד או המשרה" – סעיף ) 8א() ,ג(
שני סייגים נוספים לאיסור הפליה בתעסוקה הם:
סייג הכשירות הקבוע בסעיף )8א( שלפיו:

"לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה ,מחמת מוגבלותם ,ובלבד שהם כשירים לתפקיד או
למשרה הנדונים;"...
וסייג "הדרישות המהותיות של התפקיד" הקבוע בסעיף )8ג( שלפיו:

"אין רואים כהפליה לפי סעיף זה ,פעולה או הימנעות מפעולה ,המתחייבת מהדרישות המהותיות
של התפקיד או של המשרה" .
סייג הכשירות פורש בבג"צ מחמלי באופן הבא:

"לגישתי .. ,המשמעות של תנאי ה"כשירות" ...,היא  ...שעל האדם בעל המוגבלות לעמוד בתנאי-סף
מקדמיים לעיסוק בתפקיד ,או במשרה שעליהם הוא מבקש להתמודד )כגון :השכלה ,ניסיון מקצועי,
רישיון וכיוב'( ,קרי :שתתקיים בו "כשירות פורמאלית" לתפקיד ,וכן שתתקיים בו אותה "כשירות
טבועה" החיונית לביצוע התפקיד )למשל :ראיה – לצורך עיסוק בתפקידי נהיגה( .ככל שמתקיימים אצל
העובד כל תנאי ה"כשירות הפורמאלית והטבועה" הנדרשת לתפקיד ...אזי מוטלת על המעסיק החובה
לבצע את ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין כדי להביא לשילובו ולקידומו של האדם בעל המוגבלות
בעבודה...אלא אם כן יוכיח המעסיק כי הוא פטור מביצוע ההתאמות ,מאחר שמוגבלותו של העובד
נוגעת לדרישה שהיא מהותית לביצוע התפקיד ומתחייבת ממנו ,ולא ניתן יהיה לעמוד באותה דרישה ,גם
לאחר שתבוצענה ההתאמות הנדרשות" . 63
ולגבי סייג ה"דרישות המהותיות של התפקיד" נקבע בבג"צ מחמלי כי:

" יש לפרש ,לטעמי ,כך שהוא יחול רק אם המעביד יראה כי הפלייתו של האדם בעל המוגבלות ,לרבות
אי ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין ,מוצדקת מאחר שאין בכוחן של ההתאמות הנדרשות
להתגבר על מוגבלות שבעטיה העובד איננו מסוגל לעמוד בדרישה שהיא מהותית לביצוע התפקיד או
המשימה ,הגם שמכל בחינה אחרת הוא כשיר לביצוע התפקיד". 64
השופט מלצר הוסיף עוד בפסק דינו כי מדובר באותן דרישות המתחייבות באופן סביר
ממהות תפקידו של העובד והוא הפנה בעניין זה ל"מבחן היכולת לבצע" שנקבע על ידי
השופט ברק בפרשת רקנט לפיו מבחן זה מתקיים כאשר התכונה ,או היכולת הנדרשת
קשורה בקשר הדוק למהות העסק הנדון ,ואי-ההסתמכות של המעסיק על אבחנה הקשורה
בתכונה ,או ביכולת הנדרשת כאמור – תחתור תחת מהותו של העסק .מבחן זה הינו

אובייקטיבי וכדברי הנשיא בדימוס ברק" " השאלה אינה אם המעביד חושב )סובייקטיבית(
כי דרישות התפקיד מתחייבות ממהות התפקיד .השאלה הינה אם דרישות התפקיד מתחייבות
באופן סביר ממהות התפקיד "...וכן הוסיף כי יש להתחשב בשאלת המידתיות " -האם קיים

קשר רציונלי בין דרישות התפקיד שהמעביד קבע לבין מהות התפקיד?. 65"...

 63ראו ה"ש  7לעיל ,עמ' .26
 64שם
 65ראו ה"ש  50לעיל ,עמ' .551
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 .6נטל ההוכחה
ככלל נטל הראיה לפי חוק שוויון זכויות מוטל על העובד הטוען כי המעביד הפלה אותו .העובד ירים
את נטל הראיה ,אם יוכיח שמוגבלותו היתה שיקול שנלקח בחשבון בהליך קבלת ההחלטה שלא
לקבלו לעבודה ,או שלא לקדמו בה ,למרות שהוא כשיר ,מכל בחינה אחרת ,לבצעה .מאחר ודרישה
זו עלולה להציב בפני העובד מכשול ראייתי משמעותי ,התפתחו בפסיקה מנגנונים חלופיים .כך
נפסק כי הפליה הינה גם עניין אובייקטיבי-תוצאתי .השאלה שצריכה להיבחן הינה האם העובד עם
המוגבלות מצוי בעמדת נחיתות לעומת מועמדים ,או עובדים אחרים ,בעלי כישורים דומים לשלו;
האם הדרישה ה"ניטרלית" ,לכאורה ,שאותה הציב המעסיק כתנאי לקבלה לעבודה ,או לקידום בה,
גרמה ,הלכה למעשה ,לכך שהתוצאה של אותה דרישה הינה הפלייתו של העובד עם המוגבלות.66
בבג"צ מחמלי השופט מלצר אימץ את הניתוח שהובא במאמרה של פרופ' שרון רבין
מרגליות 67וקבע 68כי אם הראה העובד כי התקיימו בו התנאים ,או הכישורים ,שהמעביד
קבע לעניין קבלה לעבודה ,או לקידום בה והראה כי לכאורה המעביד הפלה אותו ביחס
לעובדים אחרים  -ולעניין זה די לעובד להוכיח כי המעסיק לא קיים את חובת ביצוע
ההתאמות ומתן ייצוג הולם ,כדי להעביר לכתפי המעביד הן את נטל הראיה והן את נטל
השכנוע – הרי שעל המעביד להוכיח במקרה זה את היסודות הבאים על פי מאזן
ההסתברויות הנהוג במשפט אזרחי:
 .1שעשה מאמצים אקטיביים כנים וישרים ,על מנת לאתר עבור העובד תפקיד מתאים ולבצע
את ההתאמות הנדרשות לשם שילובו ,או קידומו של האדם עם המוגבלות בעבודה כאשר לא
די לשם הרמת הנטל האמור בנקיטה במדיניות סבילה ,אלא נדרשת פעולה אקטיבית .בכלל זה
עליו להראות ששיתף את העובד עם המוגבלות בתהליך איתורן של ההתאמות הנדרשות
ובביצוען ,והתרשם ממנו על יכולותיו ,ועל האופן שבו הוא רואה את יכולתו להשתלב בעבודה
חרף מוגבלותו.
 .2להראות כי ביצוען של ההתאמות הנדרשות יטיל על המעביד נטל כבד מדי.
 .3להראות כי ההפליה מוצדקת לנוכח הדרישות המהותיות של התפקיד או המשרה ועל כן הוא
איננו חייב לבצעה .בהקשר זה מחיל השופט מלצר את "מודל ההשפעה השונה" מכוח סעיף 8
)ב( לחוק שוויון זכויות הקובע כי" :רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין".
לפי מודל ההשפעה השונה )שהתפתח מהמשפט האמריקאי( גם שימוש בקריטריונים שהם,
לכאורה ,אובייקטיביים וניטראליים ,כגון :דרישות של השכלה ,ניסיון קודם ,או נכונות לעבוד
שעות ארוכות – עשוי להוביל לתוצאה של אפליה מחמת מוגבלות כאשר לקריטריון הניטראלי
לכאורה היתה השפעה מפלה על קבוצה מוגנת על פי חוק .במקרה זה עובר הנטל למעביד להוכיח
כי מתקיים "מבחן הצורך העסקי" .אם המעסיק הוכיח את קיומו של הצורך העסקי – אז

 66שם
בג"צ  2671/98שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה ,פ"ד נב)(1998) 630 (3
בג"צ  10076/02רוזנבאום נ' נציב שירות בתי הסוהר ,פ"ד סא).(2006) 857 (3
 67שרון רבין מרגליות" ,המקרה החמקמק של אפליה" ,הפרקליט כרך מד)תשנ"ח-תש"ס(.539-540 ,
 68ראו ה"ש  7לעיל ,עמ' .28-32
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שמורה לתובע הזכות להוכיח כי קיימת חלופה לשימוש בקריטריון הבעייתי ,המקדמת את
מטרות המעביד ,ואיננה גוררת השפעה מפלה.69
בבג"צ מחמלי מצא השופט מלצר כי למחמלי הכישורים לתפקיד וכי מבחינה תוצאתית,
אובייקטיבית  ,מחמלי מצוי במצב נחות מבחינת ההזדמנויות ואופק הקידום שלו בשב"ס לעומת
מצבם של סוהרים אחרים בדרגתו .כן קבע השופט מלצר כי לא נערכו עבור מחמלי התאמות ולא
ננקטה על ידי המעסיק כל פעולה אקטיבית כדי לקדמו ועובדה זו לבדה יש בה כדי להוכיח קיומה
של אפליה .המעסיק לא הצליח להוכיח ולשכנע כי חלים עליו הסייגים המצדיקים קיומה של הפליה
ומשכך ניתן למחמלי סעד של קידום בדרגה.70
גם בפרשת חננשוילי קבע בית הדין כי לעובד היו הכישורים הנדרשים לתפקיד והמעסיקה לא פעלה
באופן אקטיבי לאתר עבורו התאמות ולא התייעצה עם איש מקצוע לעניין זה .עוד קבע בית הדין
כי לא התקיים הסייג של "נטל כבד מדי" מאחר והמעסיקה לא הוכיחה כי ביצעה כלל בדיקה מלאה,
כנה ומקיפה של ההתאמות האפשריות ועלותן ואף לא עשתה כל מאמץ לפנות בבקשה לקבלת סיוע
במימון התאמות .טענותיה נותרו כוללניות .משכך ,קבע בית הדין כי הסעד המתאים הוא ביטול
הוצאתו של העובד לחל"ת והחזרת העובד לעבודתו.71
 .7חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – סע' 9 ,9א9-ז לחוק שוויון זכויות
מדיניות ההעדפה המתקנת נועדה לקדם בצורה פרואקטיבית ומערכתית את הזכות לשוויון .היא
נולדה מתוך הכרה בצורך לנקוט צעדים משמעותיים יותר כדי להביא לייצוגן של אוכלוסיית
האנשים עם מוגבלות בשוק העבודה .סע'  9לחוק שוויון זכויות קובע מנגנון של ייצוג הולם והעדפה
מתקנת לאנשים עם מוגבלות .הסעיף קובע כי מעסיק שלו  25עובדים ומעלה מחויב לתת ייצוג הולם
לאנשים עם מוגבלות בארגונו ומדגיש:

")א(

ראה מעסיק כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם ,בנסיבות העניין ,לייצוגם של אנשים עם מוגבלות
)להלן-יצוג הולם( ,יפעל לקידום הייצוג ההולם ,לרבות ביצוע התאמות.

)ב(

פעולות מעסיק לפי סעיף זה ,יכול שייעשו בתכנית אשר תכלול הוראות בדבר העדפת העסקתם,
או קידומם ,של אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד או למשרה ושהם בעלי כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה".

בהמשך קובע הסעיף כי שר העבודה והרווחה מוסמך לקבוע הוראות משלימות בדבר חובות מעסיק
בקידום ייצוג הולם בארגונו לרבות הוראות בדבר סוג המוגבלות או חומרת המוגבלות של אנשים
שיש להעסיקם או לקדמם בעבודה .כן קובע הסעיף שחובה זו לא תחול על משרדי ממשלה ויחידות

 69שרון רבין מרגליות.565 ,
 70ראו ה"ש  7לעיל
 71ראו ה"ש  29לעיל
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הסמך שלהם ,שהוראות סע' 15א לחוק שירות המדינה )מינויים( 72חלים עליהם .בסעיף זה נקבע
מנגנון נפרד לייצוג הולם.
סוגיית הייצוג ההולם הונחה לפתחו של בית הדין לעבודה כבר בסמוך לחקיקת חוק שוויון זכויות
ובשנים האחרונות אנו עדים לפסיקה המדגישה את חשיבותה של חובת הייצוג ההולם ומתן העדפה
מתקנת .כך ,בפרשת בלילתי  73נידונה שאלת פיטוריו של אדם עם מוגבלות פיסית כתוצאה ממחלת
פוליו ,אשר עבד במחלקת הדפוס של מערכת עיתון .העובד פוטר במסגרת תהליך של צמצומים
שעברה המעסיקה בעקבות שינוי המערכות הממוחשבות במקום .העובד טען שהמעסיקה לא פעלה
על פי הנוהל של "אחרון נכנס-ראשון יוצא" ,שכן אחרים בעלי ותק וכישורים פחותים משלו אוישו
בתפקידים אחרים בחברה שהוא גם היה יכול למלא .מנגד טענה המעסיקה כי דובר בפיטורי צמצום
וכי ההחלטה נעשתה על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד וכי עניין נכותו של העובד כלל לא הובא
בחשבון ,לאור היותו בלתי רלוונטי .בית הדין קבע שמשמעות החובה ליתן ייצוג הולם היא הטלת
חובה במובן מעשי וכי אין די בהעדפה מתקנת בעת הקבלה לעבודה ,אלא יש לדאוג שיישאר ייצוג
הולם גם בשלב הפיטורים ,ובמיוחד בפיטורי צמצום .עוד הוסיף בית הדין כי בעת שקילת הפיטורים
יש לשקול בפועל ולכף זכות את עובדת היות העובד אדם עם מוגבלות וכי הנטל להראות כי המבקש
לא נמצא מתאים להמשיך לעבוד ,למרות המשקל שיש לתת למוגבלותו מצוי על כתפי המעסיק.
בפרשת אפק  74הוצאה עובדת ,חירשת מלידה לגמלאות באופן חד צדדי לאחר  25שנות עבודה .סיבת
המהלך היתה ירידה באיכות עבודתה ,בין היתר לאחר הטמעת מערכת חדשה ולאור מתחים
חברתיים במקום העבודה .העובדת טענה שמקור הירידה בתפקודה קשור למוגבלותה משום
שהמעסיק כדי להתמודד עם המתחים החברתיים שנוצרו הקים מחיצה בינה לבין עובדת אחרת
ולאחר מכן העבירה לאזור נפרד .פעולה זו גרמה הן לבידודה החברתי והן לבעיות תקשורת בשל
היותה חירשת ולכן יכולת עבודתה נפגעה .בית הדין חידד את חשיבותה של חובת ייצוג הולם והעדפה
מתקנת וקבע כי אי שקילת המעסיקה את מוגבלותה של העובדת והשיקולים המתחייבים מכך,
לרבות חובת הייצוג ההולם וחובת ההעדפה המתקנת ,בעת שקילת פיטוריה של העובדת ,מהווה
פגם בהחלטתה .ביה"ד הוסיף כי המעסיקה לא רק שלא ניסתה לסייע בידי העובדת נוכח מוגבלותה,

 72חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט ,1959-ס"ח תשי"ט מס'  279מיום 15.4.1959
 73בש"א )אזורי י-ם(  2968/01בלילתי נ' ג'רוסלם פוסט פבליקיישנס בע"מ ,פד"ע לט ,עט).(2001
 74ס"ע )אזורי ת"א(  49588-11-11אפק נ' המועצה המקומית קרני שומרון )פורסם בנבו( ניתן ביום .6.7.2013
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אלא שבפעולותיה ובמחדליה אך הביאה להחמרה במצבה ,לרבות בהקמת מחיצה שמנעה ממנה
אפשרות תקשורת אל העולם ובהמשך העברתה אל מחוץ למחלקה ובידודה הלכה למעשה.
בבג"צ מחמלי חידד השופט מלצר אף הוא את חשיבותה של חובת ייצוג הולם ומתן העדפה מתקנת
וציין כי הוראה זו נועדה להבטיח שאנשים עם מוגבלות לא יישארו במשרות זוטרות בלבד ,אלא
יקודמו וימלאו תפקידים בכירים בארגון .במקרה זה דובר כאמור בקצין בשב"ס שנפגע במהלך
עבודתו ולא קודם בדרגה בשל הגבלת שעות עבודתו והשופט מלצר הבהיר:

"גם כאן – מוטל על המעסיק הנטל להוכיח כי הוא פעל לקידום הייצוג ההולם ועשה ,בשקידה ראויה,
מאמצים נמרצים על מנת לאתר עבור העובד עם המוגבלות תפקיד ההולם את מצבו )לאחר ביצוע
התאמות כנדרש( – וכי על אף המאמץ הכן והישר שעשה ,העובד עם המוגבלות לא נמצא מתאים לקידום
בשכר ,במשרה או בדרגה במקום עבודתו ,וזאת חרף המשקל העודף שיש לתת למוגבלותו במסגרת
מכלול השיקולים הנוגעים למינויים ולשיבוצם של העובדים במקום העבודה".
השופט מלצר אף הפליא בפרשנותו את ההיגד לעניין ההעדפה מתקנת "...שהם בעלי כישורים דומים
לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה" ודבריו יובאו כלשונם:

" לגישתי פרשנות תכליתית של היגד זה צריכה להוביל למסקנה כי העדפתו של העובד בעל המוגבלות
בקידום בעבודה צריכה להיעשות גם במקום שבו כישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד עולים ,באופן
יחסי ,על כישוריו של העובד עם המוגבלות – ובלבד שהעובד עם המוגבלות יהיה כשיר לבצע את
התפקיד באופן סביר ,לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות ,וכישוריו אינם נחותים באופן משמעותי
מכישוריהם של המועמדים האחרים לתפקיד".75
מלבד הפסיקה האמורה ,במשך זמן רב לא היה ברור מהו אותו ייצוג הולם בהיעדר הוראות ברורות
וכל מקרה נבחן בהתאם להקשר ונסיבותיו אולם מאז שנת  2014חלו התפתחויות חשובות בחקיקה
עת נקבעה שיטת מכסות לייצוג הולם :בשנת  2014נחתם בין הסתדרות העובדים החדשה לבין
נשיאות הארגונים העסקיים ונשיא התאחדות התעשיינים הסכם קיבוצי בדבר עידוד והגברת
התעסוקה של אנשים עם מוגבלות )להלן" :ההסכם הקיבוצי"( .76בעקבות ההסכם הקיבוצי הוציא
שר הכלכלה צו הרחבה להסכם זה החל על כל המעסיקים במגזר הפרטי במשק )להלן" :צו הרחבה"(77
ככלל ,לפי ההסכם וצו ההרחבה ,נדרש מעסיק פרטי המעסיק  100עובדים ומעלה לעמוד ביעד ייצוג
הולם של  3%לפחות של עובדים עם מוגבלות מקרב עובדיו .בנוסף ,ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה
מחייבים את המעסיק הפרטי למנות אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות בארגונו .ראוי לציין כי
קיים הבדל מהותי בין הגדרת "אדם עם מוגבלות" לפי ועדת המעקב שמונתה ליישום ההסכם
הקיבוצי )להלן" :ועדת המעקב"( לבין ההגדרה שניתנה בצו ההרחבה :בעוד שצו ההרחבה מגדיר
"אדם עם מוגבלות" בצורה רחבה בהתאם להגדרה בסעיף  5לחוק שוויון זכויות שהוצגה לעיל ,הרי
שוועדת המעקב קבעה הגדרה מצומצמת יותר לפיה אדם עם מוגבלות הינו מי שנקבעה לו נכות
משמעותית דהיינו :מי שמוגבלותו הינה מוגבלות של  40%נכות ומעלה המוכרת על ידי המוסד
לביטוח לאומי  ,משרד הביטחון ,מס הכנסה או משרד הבריאות או מי שעבר שיקום מקצועי לצורך

 75ראו ה"ש  7לעיל.33-35 ,
 76הסכם קיבוצי מס'  2014/7027מיום .25.6.2014
 77צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ,1957-מס'
.7027/2014
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השמה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי ,משרד הרווחה או משרד הבריאות או מי שהינו נכה
צה"ל אשר עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי משרד הביטחון .78המשמעות להבדל
לדעתי היא בכך שמעסיק שהינו צד להסכם הקיבוצי )ישנה רשימה רחבה של מעסיקים תחת נשיאות
הארגונים העסקיים( מחויב מבחינה חוזית להוראות ועדת המעקב וההגדרה המצומצמת שבה ואילו
מעסיק שההסכם הקיבוצי אינו חל עליו ,יכול לדבוק בהגדרה הרחבה שאימץ צו ההרחבה .מכל
מקום ,הנושא טרם נידון בפסיקה ומעניין יהיה לראות התייחסות בית המשפט לעניין.
לגבי גופים ציבוריים חלה גם התפתחות משמעותית; במהלך שנת  2016תוקן חוק שוויון זכויות
והוספו לו סעיפים 9א עד 9ז .לפי התיקון ,נדרש מעסיק שהינו גוף ציבורי המעסיק  100עובדים ומעלה
לעמוד ביעד של ייצוג הולם של  5%לפחות של עובדים עם מוגבלות משמעותית מקרב עובדיו החל
מיום  1בינואר  .2017בסעיף  1הוא סעיף ההגדרות לחוק שוויון זכויות מופיעה ההגדרה של "גוף
ציבורי" והיא כוללת ,בין היתר ,את הכנסת ,ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית ,צה"ל,
משטרת ישראל ,השב"ס )שלגביהם נקבעו מספר הוראות מיוחדות בתיקון( וכן משרד ממשלתי,
יחידת סמך ,רשות מקומית ,תאגיד שהוקם בחוק ,ותאגידים מסוימים בשליטה ממשלתית או
בשליטת רשות מקומית .על פי התיקון גופים אלה נדרשים לעמוד בייצוג הולם של אנשים עם
מוגבלות משמעותית כאשר "אדם עם מוגבלות משמעותית" הינו כל אחד מאלה:
•

אדם עם דרגת נכות בשיעור  40%לפחות המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי ,משרד
הביטחון ,רשות המיסים או משרד הבריאות;

•

אדם עם דרגת נכות בשיעור  20%לפחות הזכאי לשיקום תעסוקתי או משתתף בתכנית
תעסוקה ,כמפורט בחוק;

•

אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם ;

•

אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו ,מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית ,השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים
החברתיים.

המחוקק הבחין איפה בין "אדם עם מוגבלות" לפי ההגדרה הרחבה בסעיף  5לחוק ,בכל הנוגע
לאיסור הפליה בתעסוקה ,איסור הפליה במקומות ושירותים ציבוריים והבטחת הנגישות במקומות
ושירותים ציבוריים ,לבין מי שיכול להיכלל במכסות ה"ייצוג ההולם" שאז יש הגדרה ברורה של
מוגבלות משמעותית )למעט מעסיקים פרטיים שרק צו ההרחבה חל עליהם( .
עוד קובע התיקון את הדרך לבירור שיעור העובדים עם מוגבלות בכל גוף ציבורי :כל גוף מחויב
לדווח למוסד לביטוח לאומי על כל עובדיו ועל המוסד לביטוח לאומי להצליב בין נתוני העובדים
של הגוף ,לבין נתוני אנשים עם מוגבלות המוכרים למערכות השונות ,על מנת ליידע את הגוף
הציבורי אם הוא עומד בדרישות החוק .כן נקבע ,כי נתונים אלו נדרשים להיות שקופים לציבור
ולהתפרסם באתר נציבות שוויון זכויות מידי שנה ,כאשר על הפרסום לכלול דיווח על מידת העמידה
של הגופים הציבוריים ביעד .נציבות שוויון זכויות פרסמה לאחרונה נתונים בדבר עמידתם של

 78ועדת מעקב מיום ) 1.10.15העסקת אנשים עם מוגבלות( ,סעיף 1
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מעסיקים ציבוריים בייצוג הולם ממנו עולה כי בשנת  60% 2018ממעסיקים אלו עמדו ביעד של 5%
וזאת לעומת נתונים של  45%מהמעסיקים שעמדו ביעד זה בשנת .79 2016
בנוסף ,התיקון מחייב מעסיקים ציבוריים גדולים במינוי ממונה תעסוקה וכן מחייב כל גוף ציבורי
לפרסם באתר האינטרנט שלו תכנית עבודה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות וזאת ככל שאינם
עומדים עמידה מלאה ביעד הייצוג .על התוכנית לכלול צעדים לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
משמעותית במשרות פנויות ובכלל זאת ,העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם
מוגבלות משמעותית ,ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות לאנשים עם מוגבלות זו ,פנייה לגורמים
העוסקים בשילוב בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות משמעותית ,ותיעוד יישום התכנית השנתית
כולל תיעוד הנימוקים לאיוש משרות פנויות.
חשוב לציין כי התיקון לחוק איננו חל על משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו שכן עליהם חל סעיף
15א לחוק שירות המדינה )מינויים( 80שגם הוא עבר תיקון במהלך שנת  2016וקובע בדומה לתיקון
חוק שוויון זכויות ,יעד העסקה של  5%עובדים עם מוגבלות משמעותית על משרד ממשלתי או יחידת
סמך ,המעסיקים  100עובדים לפחות .בנוסף ,חלות עליהם הוראות מעט שונות מאשר בשאר המגזר
הציבורי .בין היתר ,הם מחויבים למנות ממונה תעסוקה ,ללא תלות במספר עובדיהם ,נציבות
שירות המדינה היא האחראית לפרסם באתר האינטרנט שלה את שיעורי העמידה
ביעד בקרב משרדים ויחידות אלו ונציב שירות המדינה רשאי לנקוט כלפיהם אמצעי אכיפה .מדו"ח
שפורסם לאחרונה על ידי נציב שירות המדינה עולה תמונה עגומה למדי לפיה רק  31.6%מיחידות
שירות המדינה עומדות היעד הממשלתי של  5%ויתרה מזאת בין השנים  2016-2018חלה ירידה של
כאחוז בייצוג עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה. 81
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקנו סמכויות אכיפה לתבוע תביעה אזרחית
מעסיקים שלא מקיימים את הוראות החוק ,וכן להוציא צווים לגופים ציבוריים )למעט גופים
שסעיף 15א לחוק שירות המדינה חל עליהם שאז נציבות שירות המדינה היא אחראית על האכיפה(
על מנת לחייב אותם לעמוד בדרישות החוק כאשר הפרת צו כזה מהווה עבירה פלילית.82
החוק מטיל אף אחריות אישית על מנהל פעיל ,מנהלי כוח אדם ,והממונים עליהם ,לקיום הוראות
החוק בנושא זה

83

.יצוין עוד כי מלבד הנציבות ,גם עובדים ,ארגון עובדים יציג באותו מעסיק,

וארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות  -רשאים להגיש תובענות אזרחיות בשל
הפרת הוראות החוק

84

 79דו"ח רשימת מעסיקים ציבוריים גדולים לפי מידת עמידתם ביעד הייצוג -אתר הנציבות בכתובת –
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2018
 80ראו ה"ש  74עיל.
 81דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ז-תשע"ח – 2018 ,אתר שירות המדינה בכתובת –
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2018_occupational_diversity/he/2018_occupational_diversity.p
df
 82סעיף 15ב לחוק שוויון זכויות.
 83סעיף 15א לחוק שוויון זכויות
 84סעיף  12לחוק שוויון זכויות.
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בעקבות התיקון לחוק שוויון זכויות ועל מנת להגביר את העסקתם של אנשים עם מוגבלות בוצע
אף תיקון לחוק עסקאות גופים ציבוריים 85המחייב גופים ציבוריים )המדינה ,חברה ציבורית
שמניותיה נסחרות בבורסה ועוד( ,לדרוש במסגרת כל התקשרות שהם מבצעים עם ספק לרכישת
נכס או שירות ,הצהרה בכתב שבה מתחייב הספק כי הוא נותן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
ועומד בדרישות הדין .כן נדרש הספק להעביר העתק מתצהירו למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ומנכ"ל משרד העבודה נדרש לפרסם באתר האינטרנט שלו את רשימת
הספקים שפנו אליו ולדווח אחת לשנה במשך  5שנים החל מיום  1.3.2017לוועדת החוקה ,חוק
ומשפט של הכנסת ,דיווח על מספר הפניות בשנה שקדם לדיווח.
תיקון זה לחוק נעשה במטרה להוות עוד כלי מחייב להטמעת החקיקה המחייבת מתן ייצוג הולם
לאנשים עם מוגבלות.
במאמרן של אלבין ומור הן מציגות מבט ביקורתי על מדיניות המכסות שפורטה לעיל:86
כך ,למשל ,הן מצביעות על כך שבמכלול החקיקה הקיים חסרה התייחסות למגוון מוגבלויות,
ההתמקדות היא רק במוגבלות משמעותית אך למי שאינם כלולים בהגדרות המצמצמות אין מענה.
הן מדגישות כי אמנם הגדרה של מוגבלות משמעותית מבטיחה שדווקא הקבוצות המודרות ביותר
עם רמת המוגבלות הקשה ביותר שמתקשות להשתלב בשוק העבודה ייהנו ממדיניות זו אך יחד עם
זאת אנשים רבים עם מוגבלויות שאינן ניכרות או אינן חמורות אינם מועסקים אף הם ולפיכך הן
טוענות כי יש לעצב מדיניות שתוביל לשינוי מהותי בייצוגם של כלל האנשים עם המוגבלויות בשוק
העבודה ,הן עם מוגבלות חמורה והן כאלו שאינן ניכרות כאשר לשם כך נדרשת מעורבותה
האקטיבית של המדינה בצורת הנחיות מפורשות.
כן טוענות המחברות כי חסרה התייחסות למגוון בדרגות ומגוון תפקידים וכי הדבר נדרש כדי למנוע
מצב שבו ישולבו אנשים עם מוגבלויות רק במנעד הדרגות הנמוך ,הכרוך לרוב בשכר נמוך .לעניין
זה סבורני כדעת אלבין ומור שבהחלט יש לתת על כך את הדעת בחקיקה .עם זאת ,מן הנתונים
הסטטיסטיים שהוצגו בראשית מאמרי ,לא ניתן להתעלם מנתון מדאיג לפיו ל 44% -מהאנשים עם
מוגבלות אין תעודת בגרות ורק ל 22% -מהם יש השכלה אקדמית .במצב זה ,מעסיקים עשויים
לעמוד בפני מצב שבו אין בידיהם לשלב אנשים עם מוגבלות בתפקידים בדרגות הגבוהות המצריכים
רמת ידע והשכלה גבוהה .לפיכך חשוב לדעתי לפעול עוד קודם לכן ביתר שאת לקידום הנגישות
ומיגור אפלייתם של אנשים עם מוגבלות בתחומי החינוך ,הצבא וההשכלה הגבוהה על מנת
שהפערים הקיימים כיום בין אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא מוגבלות יצטמצמו באופן
משמעותי ,שאז דרישה ממעסיקים לשלב אנשים עם מוגבלות בכל מגוון הדרגות תהיה ישימה.
אלבין ומור מצביעות בנוסף על כך שהן צו ההרחבה והן התיקון לחוק הוחלו רק על מקומות עבודה
שבהם מועסקים  100עובדים ומעלה .כך נותר "שטח אפור" ביחס לכללי הייצוג ההולם החלים על
מעסיקים שלהם בין  25ל 100-עובדים .מכיוון שסעיף  9עדיין חל על מעסיקים אלו ,המענה לסוגיות
של ייצוג הולם במסגרתם יינתן רק במסגרת תביעות אינדיווידואליות ,שיאפשרו פיתוח דוקטריני
של הסוגיה .לעניין זה אבקש להדגיש כי שיטת המכסות טרם הוכיחה עצמה בעולם .כך ,למשל
בצרפת וגרמניה שם נהוגה מערכת מכסות מחייבת על מעסיקים שלהם  20עובדים ומעלה עולה כי
 85חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-תיקון  11מיום  ,16.8.2016ס"ח .2580
 86עינת אלבין ושגית מור" ,ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה בישראל" ,עבודה ,חברה ומשפט ,טו
) ,(2018עמ' .106-112
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מרבית המעסיקים אינם עומדים בתנאי החוק 87לפיכך ,סבורני כי בעת הזו נכון יהיה לבחון תחילת
את שיטת המכסות על מעסיקים גדולים ובמידה והשיטה תתגלה כאפקטיבית ,להחיל מדיניות
הדרגתית גם על מעסיקים קטנים יותר.
אלבין ומור מציינות לבסוף כי יש לדעתן לנקוט אכיפה תקיפה ולצמצם את אפשרויות ההימנעות
מעמידה במכסות הנדרשות בחקיקה .הן מצביעות על היעדר מנגנון של אכיפה מדינתית בצו ההרחבה
החל על מעסיקים במגזר הפרטי וסבורות כי החלטת ועדת המעקב המקבלת מצב שבו מעסיק שאינו
עומד במכסה שנקבעה להראות כי נקט צעדים לשם העסקת אנשים עם מוגבלות במשרות פנויות או
חדשות משפיע על נוקשות ההסדר ויתכן כי הצעדים שננקטו רכים מדי לשם השגת המטרה האמורה.
הנני שותפה לדעתן של אלבין ומור כי יש לפעול ולעקוב אחר יישום מתן ייצוג הולם לאנשים עם
מוגבלות בקרב מעסיקים אולם סבורני כי עדיין לא בשלה העת להטיל על מעסיקים אכיפה תקיפה.
יש לפעול תחילה ביתר שאת לקידום הנגישות בכל תחומי החיים וצמצום הפערים הקיימים בתחומי
החינוך וההשכלה הגבוהה בפרט ובד בבד לפעול להגברת המודעות לנושא בקרב מעסיקים ומתן
תמריצים ולא להטיל עליהם את כל האחריות ללא מתן כלים מתאימים ומסייעים.

 87גל זהר" ,ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק החופשי :ישראל והעולם מבט השוואתי ,נציבות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
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ה .סיכום ומסקנות
חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשנת  1998היוותה תפנית משמעותית בשיח הנוגע
לזכויות אנשים עם מוגבלות מאחר והחוק ביטא את המעבר ביחסה של החברה לאנשים עם
מוגבלות מגישה של חסד ,שמקורה בתפיסה רפואית למוגבלות לתפיסה חברתית למוגבלות לפיה
נדרשת החברה ,על עמדותיה ומוסדותיה והסביבה שהיא יוצרת ,להשתנות וזאת בכדי לאפשר
השתלבותם המלאה של כ 1.5-מיליון אנשים עם מוגבלות בישראל בכל תחומי החיים ,בשוויון,
בכבוד ובעצמאות מרבית.
תפיסה זו הטומנת בחובה את עקרון ההכלה הושפעה מהחוק האמריקני הפדרלי American with
) Disabilities Act (ADAשנחקק בארה"ב בשנת  1990וכן מהאמנה הבינלאומית בדבר זכויות
אנשים עם מוגבלות אשר מדינת ישראל קלטה אליה ואשררה אותה בשנת .2012
חוק שוויון זכויות כלל למן ההתחלה את תחום התעסוקה מתוך הבנה שתחום זה מהווה גורם
מרכזי בחייו של אדם .עבודה הינה חיונית לא רק לצרכי פרנסה אלא היא ביטוי להגשמה עצמית,
סיפוק ותחושת כבוד פנימית וחיצוני .בהמשך ,ב 2005-הוסף לו פרק הנגישות המהווה לדעתי פרק
מרכזי שיש לו השפעה ישירה וחשובה על השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה .מטרתו של
פרק זה היא אחת  -התאמת הסביבה כולה – הפיזית ,הטכנולוגית ,האנושית – על מנת שאנשים עם
מוגבלות יוכלו בכל שלב בחייהם להשתלב ולקבל את אותה הזדמנות ככל אדם החל מהגן  ,בית הספר
היסודי ,התיכון ,הצבא ,האוניברסיטה ופועל יוצא מכך בתעסוקה.
פרק התעסוקה כולל שני נושאים עיקריים ובהם :איסור הפליה בתעסוקה )סע'  (8הכוללת בתוכה
חובה חשובה מעין כמוה להבטחת השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בעבודה והיא חובת ההתאמות
וכן חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות )סעיפים 9 ,9א9-ז( שעברה התפתחות חשובה בשנתיים
האחרונות עת נקבעה שיטת מכסות לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות.
מניתוח הפסיקה ביחס לחקיקה עולה כי במשך שנים ,מאז חקיקתו של חוק שוויון זכויות,
הושפעה הפסיקה מהגישה הרפואית למוגבלות והיתה פסיקה מועטה מאוד שהפעילה
סטנדרטים גבוהים של ביקורת ביחס לאיתור ההתאמות ולביצוען .רוב פסקי הדין לא
שקלו את שאלת ההתאמות כלל או שהטילו על התובע את הנטל של איתור ההתאמה.88
השינוי המשמעותי בפסיקה התרחש רק בשנים האחרונות החל משנת  ,2014אז ניתן פסק
דינו של השופט חנן מלצר בבג"צ מחמלי 89שאימץ את הגישה החברתית למוגבלות ולאחריו
ניתנו פסקי דין נוספים שאימצו תפיסה זו.
הסיבה לכך שרק בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי משמעותי בפסיקה נעוצה לדעתי
בהיעדר מודעות ביחס לאנשים עם מוגבלות וזכויותיהם גם אצל השופטים במהלך השנים
שלאחר חקיקת חוק שוויון זכויות .לא בכדי אנו עדים לאמירה באחד מפסקי הדין שניתן
לאחרונה ,שנושא ההתאמות עבור עובדים עם מוגבלות הינו תחום חדש 90בעוד שלמעשה
הוא קיים בחקיקה כבר  20שנה.
מה שלדעתי תרם לשינוי בעמדת הפסיקה היה מהפיכת הנגישות עליה עמדתי במאמרי.
פרק הנגישות שהוסף לחוק בשנת  2005חייב למעשה את כל המשק להתכנס וליישם את

 88ראו בהרחבה במאמרה של מור ,ה"ש  6לעיל ,עמ' .134-140
 89ראו ה"ש  7לעיל.
 90ראו פסק דין בעניין חננשוילי ,ה"ש  29לעיל ,בעמ' .38
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חובות הנגישות שהטילו עליו תקנות הנגישות הרבות ,שהחלו להתפרסם בשנים האחרונות
בעקבות הבג"צ שהגישה כאמור עמותת נגישות ישראל .91תקנות הנגישות כוללות ,בין
היתר ,חובת ביצוע הכשרה והדרכה לעובדים ומנהלים בדבר זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות ,סוגי המוגבלויות השונים והיכרות עם צרכיהם וכל זאת תוך התנסות חווייתית.
חובה נוספת משמעותית שהטילו התקנות הינה חובת הנגשה של אתרי אינטרנט
ואפליקציות בהתאם לתקן הישראלי  5568להנגשת אתרי אינטרנט )שאימץ את התקן
הבינלאומי להנגשת אתרים תקן ה (WCAG -חובה זו עוררה בתחילה לביקורת גדולה
במשק שלא י דע כיצד להתמודד עם יישום החובה אך הגביר באופן משמעותי את המודעות
לנושא הנגישות .הוראותיהן של תקנות הנגישות איפה ,ובפרט חובות אלו של הדרכה
והנגשת אתרי אינטרנט ,תרמו לדעתי לשיח גובר של זכויות אנשים עם מוגבלות והגברת
המודעות לנושא ,שמקבל הד תקשורתי הולך ונרחב ,הן בכתבות רבות שמתפרסמות באמצעי
המדיה השונים ,הן בקמפיינים תקשורתיים והן בפוסטים ויראליים ברשתות החברתיות .כמו כן אנו
עדים לכך שיותר ויותר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות מוגשות לבתי המשפט בנושא ובשנת 2018
נצפתה עלייה של כ 10% -בבקשות שהוגשו בעילת נגישות. 92
ההשפעה של מהפיכת הנגישות והשיח הגובר בזכויות אנשים עם מוגבלות באה לידי ביטוי
בפסיקה האחרונה הדנה בתעסוקת אנשים עם מוגבלות .בתי המשפט נתנו פרשנות מרחיבה
להגדרה של "אדם עם מוגבלות" .המוגבלות אינה נבחנת עוד במבחנים רפואיים ודי
בהשפעת המוגבלות על אחד מתחומי החיים העיקריים שלא חייב להיות רק בתעסוקה ,אך
נדרש שהמוגבלות בתפקוד תהיה משמעותית ושהעובד יציין זאת בפני מעסיקו אם רוצה
ליהנות מההגנות בחוק .השופט מלצר אף הלך צעד אחד קדימה כשקבע שגם אדם שאינו
מוגבל בתפקודו באופן מהותי בשל מוגבלותו אך בפועל הוא נתפס ככזה על ידי מעסיקו,
יענה להגדרה של "אדם עם מוגבלות".93
בתי המשפט נתנו גם חשיבות אדירה לחובת ביצוע התאמות עבור עובד עם מוגבלות ופירשו
את רשימת ההתאמות שהחוק הגדיר כרשימה פתוחה ולא ממצה של התאמות אפשריות
וציינו כי נדרשת גמישות ומעוף מחשבתי מצד המעסיק ואף התייעצות באיש מקצוע בעל
מומחיות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה בבוא המעסיק לשקול את ההתאמות
השונות .הפסיקה אף התייחסה בחיוב לאפשרות של התאמה כלכלית שהיא ספיגת עלות
העסקתו של אדם עם מוגבלות ותשלום שכרו על בסיס גבוה יותר מתפוקתו ,בהתחשב
במוגבלותו  ,אלא אם יוכיח המעסיק שהתאמה זו מהווה נטל כבד עבורו .את הסייג של
"נטל כבד מדי" פירשה הפסיקה על בסיס המבחן הכללי של סבירות ההתאמה כאשר רק
נטל בלתי סביר ,בהתחשב במכלול המשאבים המצויים בידי המעסיק ייחשב כנטל כבד
מדי .את סייג ה"כשירות" ו"הדרישות המהותיות של התפקיד או המשרה" פירשה הפסיקה
באופן ,שאי ביצוע ההתאמות יהיה מוצדק אם אין בכוחן של ההתאמות להתגבר על
המוגבלות שבעטיה העובד איננו מסוגל לעמוד בדרישה שהיא מהותית לביצוע התפקיד ,על
אף שיש בעובד "כשירות פורמאלית"" ,כשירות טבועה" החיונית לביצועו )למשל ראייה

 91ראו ה"ש  18לעיל.
 92מחקר סיכום שנת  ,2018תובענות ייצוגיות ,פורסם באתר מרכז הלכה ומעשה:
http://knowit.org.il/Uploads/Documents/sikum2018.pdf
 93ראו ה"ש  7לעיל.
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לצורך עיסוק בתפקיד נהיגה( .הפסיקה אף פיתחה מנגנונים מקלים לנטל ההוכחה בדבר
הפליה בתעסוקה.
בנוסף ,נסקרו במאמר ההתפתחויות החשובות שחלו בשנתיים האחרונות בנושא ייצוג
הולם לאנשים עם מוגבלות ,עת נקבעה שיטת המכסות לייצוג הולם לפיה מחויבים
מעסיקים במגזר הפרטי ,שלהם  100עובדים ומעלה לעמוד ביעד ייצוג הולם של  3%לפחות
של עובדים עם מוגבלות ומעסיקים מהמגזר הציבורי ביעד של  5%וראינו שהפסיקה ראתה
בייצוג הולם והעדפה מתקנת חובות מהותיות החלות בכל שלבי התעסוקה ,החל מן הקבלה
לעבודה ,במהלך תקופת העבודה וכלה בשלב הפיטורים .השופט מלצר אף הפליא בפרשנותו
כשקבע בבג"צ מחמלי כי העדפה מתקנת צריכה להיעשות גם במקום שבו כישוריהם של
מועמדים אחר ים לעבודה לתפקיד עולים ,באופן יחסי ,על כישוריו של העובד עם
המוגבלות. 94
מניתוח הפסיקה האחרונה מתבקשת המסקנה לדעתי כי חלה התפתחות משמעותית
בפסיקה כך שעקרונות החקיקה בחוק שוויון זכויות קיבלו ביטוי ניכר והתבססו בפסיקה.
כאשר שינוי זה קשור בקשר ישיר לדעתי במהפכת הנגישות עליה עמדתי לעיל.
נשאלת השאלה איפה ,מדוע על אף השינויים הרבים שנעשו בחקיקה וההתפתחויות שחלו בשנים
האחרונות בפסיקה ,הדבר אינו בא לידי ביטוי בנתוני ההעסקה?
דעתי היא כי קיימים לכך מספר גורמים :ראשית ,פער תפיסתי שקיים עדיין בציבור.
החברה נדרשה ועדיין נדרשת לבצע מהפך תפיסתי המבוסס על שינוי עמדות ודעות קדומות
ומדובר בתהליך מורכב שכדרך הטבע לוקח זמן .המלומדת שגית מור אף עמדה על כך
במאמרה 95ומציינת כי אנשים עם מוגבלות נתפסים כחסרי יכולות פיזיות או אינטלקטואליות;
מעסיקים חושבים שהם יעילים פחות ,מתאימים פחות לעבודה עם קהל ,יוצרים השפעות שליליות
על יתר העובדים ,זקוקים לטיפול והגנה וכן "מעוררים אי נוחות בקרב אנשים רבים ...יש המייחסים
זאת לקושי פסיכולוגי שנוכחותם של אנשים עם מוגבלות מעוררת ,שכן הם מהווים תזכורת
לשבריריותו של הקיום האנושי" .שנית ,בדו"ח הנציבות קיימים נתונים המצביעים על פערים
משמעותיים אצל אנשים עם מוגבלות בחינוך ובהשכלה האקדמית .כך עולה כי ל 43%-מהאנשים
עם מוגבלות אין תעודת בגרות ,לעומת  27%בקרב אנשים ללא מוגבלות וכי רק ל15%-
מהאנשים עם מוגבלות חמורה )ו 21%-מכלל האנשים עם המוגבלות( יש השכלה אקדמית
לעומת  35%בקרב אנשים ללא מוגבלות .אין ספק כי פערים אלו מהווים גורם משמעותי
לקושי בשילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה ,ובייחוד בתפקידי מפתח .שלישית ,תהליך הנגשת
המרחב הציבורי טרם הסתיים ,יש עוד תקנות נגישות שטרם הותקנו דוגמת תקנות
העוסקות בהנגשת המרחב העירוני ותקנות שפורסמו שטרם הסתיים תהליך הטמעתן
דוגמת תקנות העוסקות בהנגשת מבני ציבור .אין ספק לדעתי שככל שיתקדם תהליך
השלמת יישומן של התקנות והמרחב הציבורי יונגש באופן מלא ,הדבר ישפיע על צמצום
הפערים הקיימים כיום בתחומים השונים.

 94ראו ה"ש  ,7בעמ' .33-35
 95שגית מור",שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה – מתיקון הפרט לתיקון החברה" ,עיוני משפט לה ,2012
עמ' .119
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סבורני כי על אף הנתונים הבעייתיים החברה הישראלית עושה צעדיה לקראת שילובם של
אנשים עם מוגבלות בתעסוקה .כך מקריאת דו"ח הנציבות עולה כי שיעור התעסוקה בקרב
אנשים עם מוגבלות בשנת  2017עלה ביחס לשנים קודמות) 48%בשנת  2017לעומת 38%
בשנת  (2016ו ישנה עלייה מתמדת גם במתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בקרב גופים
ציבוריים גדולים ) 60%עמידה ביעד בשנת  2018לעומת  45%בשנת  .(2016קיים אם כן
שיפור מסוים בשילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה שנעוץ ככל הנראה בשינויים
בחקיקה ובפסיקה אולם מדובר בתהליך איטי ונדרשת עוד עבודה מאומצת של הסברה,
הגברת מודעות ומתן תמריצים על מנת שנראה עוד ועוד אנשים עם מוגבלות משולבים
בעבודה בחברה הישראלית.
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