מאי  4102אייר תשע"ד

התקופה הנוכחית מהווה הזדמנות
היסטורית לקדם את שילובם של אנשים עם
מוגבלות בחברה הישראלית .לכן ,כל
פעילות התורמת לכך ,ובכלל זה העשייה
המחקרית של המכון ,היא בעלת משמעות
קריטית לקידום מטרה זו .מסר זה היה
אחד המסרים המרכזיים בסמינר שהעבירו
חוקרי המרכז לחקר מוגבלויות לכל צוות
המכון בסוף חודש אפריל .4102
את הסמינר פתחה דורי ריבקין ,ראש
המרכז ,ושיתפה את הנוכחים בחוויותיה
האישיות בקידום המרכז ועיסוקיה למען אנשים עם מוגבלויות .היא סיפרה כיצד היא
נשבתה בקסמיו של מחקר הסוקר את מצב האנשים בארץ עם מוגבלויות ומעריך גם
התפתחויות בתחום.
לאחריה הציג יואב לף את ההתפתחויות המרכזיות שחלו ביחסה של החברה ,בישראל
ובמדינות נוספות ,לאנשים עם מוגבלויות :מצד אחד  -הכרה במוגבלויות חדשות ,כגון
הפרעת קשב וריכוז ומוגבלויות שונות בספקטרום האוטיסטי; מן הצד השני – מעבר
מגישה סיעודית ,הרואה באנשים עם מוגבלות אנשים פסיביים הזקוקים לטיפול ושמקומם
מחוץ לחברה ,דרך הגישה הרפואית ,ועד לגישה החברתית ,הרואה במוגבלות
אינטראקציה בין לקות חושית לבין תנאים סביבתיים וציפיות החברה .הגישה החברתית
מדגישה את הזכות של כל אדם להיות חלק מהחברה ומטילה על החברה את החובה
ליצור תנאים שיאפשרו זאת.
התפתחויות אלו באות לידי ביטוי בשורה של תחומים ,ששלושה מהם הוצגו בידי חוקרים
אחרים מצוות המרכז.

ליטל ברלב הציגה את ההתפתחויות
בתחום הדיור – מעבר ממגורים של
אנשים עם מוגבלות במוסדות לחיים
במסגרות קהילתיות ,תוך מתן התמיכה
הנדרשת כדי לנהל חיים בקהילה.

תופעת הNIMBY-
Not In My Back Yard

אלן מילשטיין הציגה את ההתפתחויות בתחום
שילוב ילדים עם מוגבלויות בבתי ספר רגילים.

יוסי קרן אברהם הציג את האתגרים
הכרוכים בתכניות המיועדות לשילוב
אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה.

 אנשים עם מוגבלות מהווים קבוצת מיעוט גדולה ומשמעותית ביותר בחברה
הישראלית ,ונציגיה משתייכים לכל הקבוצות והמגזרים באוכלוסייה.
 זו קבוצה שכל אדם עשוי להצטרף אליה בכל עת ,בעקבות תאונה או מחלה.
 אנשים עם המוגבלות מהווים  40%מהאוכלוסייה בגיל העבודה ( )67-01בישראל.
 ל 5%-מהם יש מוגבלות חמורה ,ל 00%-יש מוגבלות בינונית ול 5%-נוספים יש
מוגבלות קלה .זאת ,נוסף על ילדים עם מוגבלויות ,שאין לגביהם נתונים מספריים
עדכניים ,ועל זקנים עם מוגבלויות ,ששיעורם גבוה יותר מאשר בקבוצות גיל
אחרות ,בשל מוגבלויות הנגרמות עקב מחלות האופייניות לגיל המבוגר.

