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  2022-הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב
 2022יוני , נייר עמדה

 
 " אני רוצה לדאוג לעצמי ולא להיות תלוי בחברים או במדינה או בכם"

 מ', מבקש מקלט בעל מוגבלות פיזית, לעובדת הסוציאלית בא.ס.ף המלווה אותו 
 

רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"בה  ראשונבימים אלה עברה בקריאה     –  הצעת חוק שירותי 
מטרת החוק המוצע היא "להסדיר ולעגן את זכותו של אדם עם מוגבלות )להלן: הצעת החוק(.    2022

(. ואולם, על פי  2.." )סעיף  . איים ואוטונומייםלקבל שירותי רווחה, לשם קידום... זכותו לחיים עצמ
)פרק א' להצעת   לפי ההגדרה של "תושב" בחוק הביטוח הלאומי ההצעה, החוק יחול רק על תושבים

את כל    המתחולת  ה חוק מדירצעת ההמשמעות הדבר היא שהגדרת "אדם עם מוגבלות"(.    - החוק  
תושבים  שאינם  שנים  מי  בישראל  חיים  הם  אם  גם  המקלט   רבות,  מבקשי  כמו  חוקי  באופן 

 ת.  יש לשנות זא .מאפריקה

מחויבו  ואת  הרווחה  משרד  מדיניות  את  סותרת  החוק  מהצעת  מקלט  מבקשי  של  יוהדרת  תיה 
 מדינת ישראל:

תחת מדיניות ממשלתית "זמנית"   ,כבר יותר מעשורכדין בישראל קלט מאפריקה חיים מהמבקשי 
אף על פי כן,  סכנת החיים שנשקפת להם אם יוחזרו לשם. , לאור  הרחקה לארצות המוצא-של אי

 נמנעת מהם האפשרות לקבל הכרה כפליטיםבקשותיהם למקלט לא נענו ורובן כלל לא נבחנו. כך  
זו, ממדיניות  כתוצאה  זו.  להכרה  הנלווים  והזכויות  המעמד  מהם  הקבוצות   ונמנעים  אחת  הם 

 .המוחלשות והמודרות ביותר החיות בארץ

של   נגישותם  המקלט,  מבקשי  כל  מוגבלוכמו  עם  מקלט  לקצבאות   תמבקשי  בריאות,  לשירותי 
רובם, גם אלו עם מוגבלויות קלות  ת,  לא רשת תמיכה סוציאליחה מוגבלת ביותר. לולשירותי רוו

חיים עצמאיים בקהמתקשים  ביותר,   ולנהל  בגדרי החוק תסייע לתיקון להשתקם  ילה. הכללתם 
 אל. המצב הזה, למימוש זכותם לחיים בכבוד ולהגשמת מחויבויותיה החוקיות של מדינת ישר

בקנה אחד עם המדיניות  בנוסף,   בגדרי הצעת החוק תעלה  המתגבשת במשרד הכללית  הכללתם 
, שעליה שוקד משרד  חוק שירותי הרווחה והביטחון האזרחיטיוטת  הרווחה לגבי מבקשי המקלט. ב

תהיה למשרד הרווחה ולמחלקות לשירותים    ,הרווחה, נקבע כי אף שגם חוק זה יחול רק על תושבים
חברתיים ברשויות המקומיות סמכות לתת שירותי רווחה "לאדם גם אם אינו תושב ישראל, אם  

אין סיבה לשלול סמכות זו ממשרד הרווחה  (.  15" )ס'  ה...נמצא כי הוא מצוי במצב של סיכון או סכנ
לבין החוק    הבינ  פער וכך ליצור    תהחוק הנוכחיהצעת  ומהמחלקות לשירותים חברתיים במסגרת  

  בבעלי מוגבלות. תהעוסק חוקהבהצעת  דומההוראה העתידי. לפיכך יש לכלול, לכל הפחות, 

 הפתרון היחיד המוצע כיום למבקשי מקלט בעלי מוגבלות סותר את רוח הצעת החוק: 

מנכ"ל   חוזר  מקלט    168לפי  מבקשי  כיום,  המשרד  נוהג  פיו  על  הרווחה,  משרד  עם  )בגירים(  של 
. הצעת החוק, לפחות לפי לשונה, מסכנת את  בלבד,  ביתיות- השמות במסגרות חוץלמוגבלות זכאים  

 . האפשרות לתת אפילו את שירותי הרווחה המצומצמים האלה

מנכ"ל   חוזר  לביטול  תביא  לא  החוק  הצעת  אם  מקלט  168גם  למבקשי  כיום  שניתנים  המענים   ,
הולמים.   מלהיות  רחוקים  החוזר  המוצעות  מתוקף  המסגרות  רבות  המקלטפעמים   למבקשי 

לתשושי  ,  לחלוטין אינן מתאימות לצורכיהם משום שהן מיועדות לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה
לסמים  למכורים  או  מוגבלות.  נפש  מוגבלות  עם  המתמודדים  המקלט  מבקשי  או    םמרבית  קלה 

לכן גם כאשר  סיבוך רפואי.  או    תאונת עבודה, מחלה,  תאונת דרכיםעינויים,  בשל  ונגרמה  בינונית  
חוץ השמה  הם    תביתי-מוצעת  מוגבלות,  בעלי  מקלט  אליה  למבקשי  להיכנס    ולפעמים חוששים 

 הידרדרות במצבם.  או אף  התאמה לצרכים-בשל איזמן מה לאחר ששהו במקום  הנוטשים אות

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://drive.google.com/file/d/12RCKssUYjr69kobo828SF5r2EdZgUByw/view
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  ם:ולנהל חיים עצמאיי , להשתלבלהשתקם טובלרוב מבקשי המקלט בעלי המוגבלות יש סיכוי 

למעשה  צרכיהם,  את  הולמות  לא  המקלט  למבקשי  המוצעות  רק שהמסגרות  לא    לא  כלל  רובם 
חוץ למסגרת  עד  ביתית-זקוקים  קלות  מוגבלויות  עם  זקוקים .  המקלט  מבקשי  רוב    בינוניות, 

בקהילה שיקום  ולהתפרנס.  לשירותי  להשתלב  להם  לעבוד    שיסייעו  מתקשים  שהם  כיוון  זאת 
כרוכות בדרך כלל במאמץ פיזי  ה  עבודותעבודות הנגישות למבקשי המקלט בישראל, בנייה וניקיון,  ב

המפורטים בתוספת הראשונה  כגון אלו  שירותי רווחה בקהילה  .  ניכר במשך שעות עבודה מרובות
ביתיות, יסייעו להם להתגבר על המכשולים הפיזיים ולהגשים  -, במקום השמות חוץלחוק המוצע
העקרונות לאחד  למטרת הצעת החוק ו  זאת בהתאם  ."לחיים עצמאיים ואוטונומייםאת זכותם "
ב וצמצוםו:  המרכזיים  בקהילה  לחיים  מוגבלות  עם  אנשים  לשילוב  במסגרות    חתירה  המגורים 

 ((. 2)א()3מרובות דיירים )ס' 

היא צעד הכרחי לקיום חובותיה של מדינת   בהצעת החוקהכללת מבקשי המקלט עם המוגבלות  
לספ המוגבלות  ישראל  לבעלי  חיים  ק  להם  שיאפשרו  רווחה  שירותי  רבות  שנים  כבר  בה  שחיים 

ב לפחות  זו,  לאוכלוסיה  שירותים  לתת  האפשרות  היעדר  וסיכוןבכבוד.  סכנה  את ,  מצבי  סותר 
החוק  הצעת  של  המוצהרת  הרווחה  שולל  ו  מטרתה  משרד  של  הדעת  שיקול  את  לצורך  שלא 

 . והמחלקות לשירותים חברתיים

לכל הפחות, יש לכלול בחוק המוצע הוראה המחילה את הוראותיו על אוכלוסיית מבקשי המקלט  
חוק שירותי הרווחה והביטחון בטיוטת  עם המוגבלות הנמצאים במצבי סיכון וסכנה, כפי שהוצע  

 .האזרחי

 

 לפרטים נוספים:  

לוינזון אורלי  א.ס.ף  -עו"ד  ביש  -סלע,  מקלט  ולמבקשי  לפליטים  סיוע    , 0506232586  ,ראלארגון 
orly@assaf.org.il 

בר שני  בישראל,-ד"ר  המקלט  ומבקשי  הפליטים  ארגוני  פורום  ,  0524336487  טוביה, 
shani.refugeeforum@assaf.org.il 
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