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  תקציר

  

ולם המודעות לצורך לסייע בידי אנשים עם מוגבלות לנהל חיים בשנים האחרונות גוברת בארץ ובע

המנהלים , בדיקה שנועדה ללמוד מאנשים עם מוגבלות ישראל-וינט'יזם ג, לאור זאת. עצמאיים בקהילה

מה חסם אותם בדרכם ; מה ומי עזר להם במהלך חייהם; כיצד עשו זאת, אורח חיים עצמאי בקהילה

  .  עליהם להתמודדלשילוב ועם אילו מכשולים היה

  

שאצל אנשים עם מוגבלות המנהלים אורח חיים עצמאי בקהילה , ההנחה שעמדה בבסיס הבדיקה הייתה

ושהפצתו של ידע זה בקרב אנשים נוספים עם מוגבלות יכול לסייע להם ; נרכש ידע רב במהלך החיים

  .ולעודדם לנהל אורח חיים עצמאי

  

מבחינת ,  בקהילה"רגיל"המנהלים אורח חיים , וגבלותלצורך הבדיקה הוחלט לבחור אנשים עם מ

  .חברה ולימודים, משפחה, דיור, תעסוקה

  

  : אנשים עם מאפייני רקע אלה15השתתפו בבדיקה 

 עם 1;  עיוורים2; כבדות שמיעהמרשות או י הסובלים מח3;  עם מוגבלות פיזית7 - סוגי מוגבלות 

  . קשהלמידהשניים עם לקות ; פגיעה נפשית

  .  תואר שני ולשניים תואר שלישי-לשניים , מלבד זאת;  לכל המרואיינים יש תואר ראשון- ההשכל 

  . חלקם בתפקידים בכירים; גם הסטודנטים שבהם,  כל המרואיינים עובדים- עבודה 

לתשעה מרואיינים יש .  לבני זוג עם מוגבלות4- לבני זוג ללא מוגבלות ו- 6;  נשואים10 - משפחה 

  . ילדים

) סטודנטים(מלבד שניים , רובם בעלי דירות;  כל המרואיינים מתגוררים בקהילה- םמגורי 

  .שמתגוררים בבית הוריהם ומרואיינת אחת שמתגוררת בשכירות מוגנת

  .  כולם מאוד פעילים- דפוסי בילוי הפנאי 

  

פרט לא אלא שמסיבות של צנעת ה, מיוחדים ואישיים, כל סיפורי החיים שהועלו בראיונות היו מרגשים

המטרה העיקרית של עבודה זו הייתה למצוא את הסוגיות . ניתן היה להביאם במסגרת הנוכחית

מתוך מחשבה שהן יכולות לתרום לקידום , המשותפות בין כל הסיפורים שהיו שונים מאוד זה מזה

  .אנשים נוספים בעתיד

  

ידם כמקלי -קם נתפסו עלחל; במהלך ניתוח המידע נמצא שהמרואיינים העלו מספר נושאים משותפים

בכל אחת משתי קבוצות אלה היה , יתרה מזו. אחרים כמקשי שילוב בחיים רגילים בקהילה, שילוב

אפשר להבחין בין גורמים סביבתיים שעשויים להקל או להקשות על האדם הנכה את ההשתלבות 

לבין ;  הנכה בחברהשירותים תומכים ותפיסות רווחות בציבור על מקום, נגישות פיזית: כמו, בחברה

התייחסות עצמית , מצב כלכלי: כמו, גורמים אישיים שעשויים להקל או להקשות עליו את השילוב

  .יוזמה ותמיכה של אנשים במהלך החיים, לנכות

  

  :הגורמים שבלטו בסיפורי המרואיינים מפורטים להלן
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  גורמים סביבתיים העשויים להקל או להקשות את השתלבות האדם בחברה
 כל המרואיינים ציינו שהתאמת הסביבה הפיזית לצורכיהם המיוחדים חשובה .נגישות פיזית 

אמנם . מבחינת שילובם המלא בחברה ומבחינת יכולתם לנהל אורח חיים עצמאי בקהילה, ועקרונית

, סימון מקומות חניה: כמו, התאמת הסביבה הפיזית לצורכיהם של הנכים מתמקדת במישור הטכני

פרוזדורים ושירותים רחבים למעבר כיסאות , התקנת מעליות, ת מהחניה לכניסה לבנייןבניית רמפו

אך סביבה שאיננה נגישה לנכה מונעת ממנו או מקשה עליו להשתתף בתחומי החיים ', גלגלים וכד

ראשית , על קובעי מדיניות. א: יש לפעול בשני מישורים, לשם הפיכת הסביבה לנגישה יותר. השונים

יר בחשיבות הנושא ובעקבות זאת לדאוג לתכנון סביבה נגישה ולהשקיע את המשאבים להכ, כול

לא , למשל(יש לחנך את האוכלוסייה ללא מוגבלות לכבד את זכויות הנכים . ב; הנדרשים לשם כך

  ).מקומות חניה מסומניםלתפוס 

  

יהם הם אינם ובלעד,  מובן שאנשים עם מוגבלות זקוקים לשירותים תומכים.שירותים תומכים 

בחומר לימודים ; מדובר בעזרה צמודה לנכים הפיזיים החיים לבד או עם בן זוג נכה. יכולים לתפקד

. במורים פרטיים להוראה מתקנת או בייעוץ פסיכולוגי; עיוור או חירש, מוקלט לסטודנט לקוי למידה

לא , השירותים קיימיםהמרואיינים דיווחו על מחסור בשירותים מעין אלה וציינו כי לעתים גם אם 

בגלל ביורוקרטיה ובגלל יחס , וכמו כן לא תמיד הם מממשים את זכותם, תמיד הם יודעים על קיומם

  .פוגע ומעליב של נותני השירותים

  

בגורמים המקשים את שילובם של האנשים עם . תפיסות רווחות בציבור על מקום הנכה בחברה 

; פטרונות ודעות קדומות, עצמו נמנים סטיגמההנכה ם מוגבלויות בחברה ואשר אינם תלויים באד

כפי שמרבית המרואיינים היו מאוחדים בדעה . נכותובמקום להתייחס ליכולת האדם מתייחסים ל

כך הם גם סברו שיש לפעול לשינוי עמדות חברתיות כלפי כל , שיש לפעול לקידום נושא הנגישות

 הכשרה וחינוך צוותי הוראה במטרה להגביר ,הסברה, המגזרים החלשים בחברה באמצעות חקיקה

  .את קבלת האדם החריג והשונה

  

  גורמים אישיים היכולים להקל או להקשות את השתלבות האדם בחברה
 בין אם אלה הן -למרואיינים היו משאבים כלכליים ". להצלחה"תורם " גב כלכלי. "מצב כלכלי 

או עזרה כספית של המשפחה למימון , ל" צהקצבה ממשרד הביטחון לנכי, הכנסות גבוהות מעבודה

ובין אם אמצעיהם הכספיים של ההורים היו אמנם ; לימודים ועוד, מכונית, שיפוץ דירה, רכישת דירה

שלושה מבין המרואיינים שלא עמדו לרשותם אמצעים . אך הופנו לטיפוח הילד ולקידומו, צנועים

גבוהות עבדו בו זמנית בשתי משרות או אפילו כספיים של ההורים ציינו שלשם מימון הוצאותיהם ה

  .בשלוש

  

דבר זה מדגיש ביתר שאת את חיוניותם של אמצעיים כספיים לשם שמירה על אורח חיים עצמאי 

  . וכמו כן את נחישותם של המרואיינים להשקיע מאמצים מרובים כדי לשמור על עצמאותם
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תמודדות מוצלחת עם המוגבלות ראשיתה מרבית המרואיינים ציינו שה. התייחסות עצמית לנכות 

מרבית , מלבד זאת. בושה ובחוסר כבעיה שיש להתמודד אתה בקבלתה, במוגבלותם בהכרה

בהיותה כזו ניתן להתמודד אתה . בעיה טכניתהמרואיינים ציינו שהתייחסות אל המוגבלות היא כאל 

ית לצורכיהם ושימוש התאמת הסביבה הפיז: ואף לעקוף אותה באמצעות פתרונות טכניים כמו

  .באבזרים המגדילים את עצמאותם

  

והם , המרואיינים משווים עצמם לאוכלוסייה הכללית, בעיקרון. קבוצת התייחסות ודימוי עצמי 

  .מוטיבציה רבה להצליחביכולת התמודדות וב, הערכה עצמית גבוההב, מאופיינים בביטחון ביכולתם

  

. סות המרואיינים לגבי הצלחתם בהתמודדות עם מוגבלותנמצא שהיא מרכיב משותף בתפי. יוזמה 

, ביצירת קשר עם אנשים ללא מוגבלות, מדובר ביוזמה ביצירת דרכי התמודדות עם המוגבלות

ביצירת הזדמנויות בחיים האישיים ,  להתקדם בעבודה וכדי שיכירו בתרומתם הייחודיתמאמציםב

תפקוד יום  בעיות עילים יוזמה לשם פתרוןמלבד העובדה שאנשים אלה מפ. 'ובחיי העבודה וכו

  .הם גם פעילים בפורומים המתמקדים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, יומיות

  

 בהצלחותיהם הוא קבלת חשובכל המרואיינים ציינו שמרכיב . עזרה של אנשים במהלך החיים 

שהאנשים הנכונים : "איינותאו כמו שאמרה אחת המרו, תמיכה ועזרה מאנשים שונים במהלך חייהם

סללו להם , בעלי תפקידים בכירים אשר הקלו עליהם, אנשים בתוך המערכות השונות". יעמדו לצדך

אנשים שפתחו להם צוהר . את הדרך ועזרו להם לתפקד למרות המוגבלות או השונות שלהם

  .הזדמנויות

  

ד וכדוחפים להישגיות מצד ההורים כתומכים מצד אח, מובן שבתחום זה בלטה גם תמיכת המשפחה

מרבית המרואיינים ציינו חברים , כמו כן. הילדים, המשפחה, תמיכה נוספת מהווים בני הזוג. אחר

  .טובים שעזרו להם במהלך חייהם

  

בבדיקה זו ניסינו לזהות את המרכיבים הבולטים שתורמים להתמודדות מוצלחת עם , לסיכום

  . ים שהצטבר אצל המרואיינים לאנשים נוספיםבמטרה להנחיל את ניסיון החי, המוגבלות

  

מובן שההתמודדות המוצלחת של המרואיינים עם המוגבלות מורכבת יותר מכל גורם בודד ומסך 

זיהוי מספר גורמים שאפשר לראות בהם מרכיבי הצלחה , עם זאת. הגורמים שזוהו במהלך הראיונות

עשוי להיות בסיס לפיתוח , כגון אלה שנמנו לעיל, וזיהוי מספר גורמים שניתן לראות בהם מעכבי הצלחה

  .תוכניות לאנשים נוספים עם מוגבלות ולהגברת מודעותם של מקבלי ההחלטות לצורכי אוכלוסייה זו

  

  .ישראל ובסיועו-וינט'הבדיקה נערכה ביוזמת ג
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