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 הנדון: התמגנות אנשים עם מוגבלות בחירום

לינק תנועת  חברי  הפועלת    — 20אנו,  רודרמן,  משפחת  קרן  ביוזמת  מוגבלות,  וללא  עם  צעירים  של  רשת 

"(, פונים בדרישה דחופה בנושא התמגנות  20"לינק  –לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בחברה )להלן  

 חירום. שעת אנשים עם מוגבלות בשל  והתמודדות 

 

 תחת מתקפה חסרת תקדים ומציבה את כולנו בחזית המערכה. בימים האחרונים, מדינת ישראל נמצאת 

לאור המצב קיבלנו עשרות פניות של אנשים עם מוגבלות על היעדר מידע והכוונה והיעדר מידע נגיש וחוסר  

נגישות במרחבים מוגנים. לאחר בדיקה מעמיקה של כלל הפניות התגלתה תמונת מצב עגומה ומטרידה בנוגע  

  אנשים עם מוגבלות בישראל:לביטחונם ושלומם של  

 

פיזית, דבר שמותיר   ניגשים לאנשים עם מוגבלות  כי במרבית המקרים המקלטים הציבוריים אינם  ניכר 

ביטחונם על  ולשמור  להגן  יכולת  חסרי  הציבורי  אותם  והמקלטים    . במרחב  המוגנים  מהמרחבים  חלק 

חרדה וסכנה ממשית בזמן אמת עבור אדם עם  שאמורים להיות נגישים אינם מתוחזקים כראוי, מה שיוצר 

המידע אינו זמין    ,במידה וישנם ערים בהן יש מקלטים ציבוריים נגישים  יתרה מכך,מוגבלות, כמו גם שכניו.  

 לציבור.  

 

אנו סוברים כי ישנה חשיבות קריטית בהנגשה של ההנחיות לשעת חירום עבור אוכלוסייה של אנשים עם  

 מוגבלויות.  

 

וביניהם  אנו   של תושביה  ביטחונם  להבטיח את  מאמינים שעל הרשויות המקומיות חלה אחריות מלאה 

שאנו חושבים שיכולות   בזמן קצר הצלחנו לגבש מספר נקודות עיקריות לפעולהעל כן,  .אנשים עם מוגבלות

 . להבטיח את ביטחונם ושלומם של אנשים עם מוגבלות כמו גם שכניהם

: 

   המקלטים הנגישים בארץמיפוי של כלל  •

 .נגישים בכל עיר ה מוגנים המרחבים המקלטים והפרסום  •

 . וישוב לאנשים עם מוגבלות בכל עירהתנהלות בזמן חירום פרסום הנחיות  •

ו • מלאה  הנגשה  על  יתירה  מוגבלות  הקפדה  עם  לאנשים  המסרים  או  הפשטת  - שכליתחושית 

 .  תהזקוקים להנגשה קוגניטיבי  תתפתחותיה

 

 : לטווח הארוך

  . גם במרחב הציבורי המקלטים והמרחבים המוגנים לאנשים עם מוגבלות נגשה של ה •



 . אנשים עם מוגבלותהמיועדים ל)מכל הסוגים(  הטמעת תקנות ונהלים לשעת חירום  •

 מוגבלות. תן מענה לפניות תושבים עם יהפעלת מוקד חירום )קו פתוח( שי •

 

 על מנת להמחיש את עומק הבעיה נבקש לצרף למכתב זה את הפנייה שקיבלנו ממר ישראל עמר. 

 

שמי ישראל עמר ואני מתגורר בנתניה עם שני אחי שגם הם מתניידים בכיסאות גלגלים ושני ההורים  “

  .שלנו

 .בשכונה ישנה, ולכן אין ממד בדירה אנחנו מתוגררים

דק' ברגל אבל לצערי אני לא יכול להכנס אליו כיוון שיש   2-3יש מקלט ציבורי שרחוק מהבית לפחות 

  .מדרגות בכניסה למקלט שמשמש ביומיום בית כנסת עבור תושבי השכונה

  .סה"כ בכל השכונה יש שני מקלטים אבל גם המקלט השני לא נגיש

שית שתקפה בדרך כלל כלל לאנשים היא לצאת לחדר המדרגות אבל גם אליו אנחנו לא  האופציה השלי

יכולים להתגלגל יחד שלושתנו עם שלושת הכיסאות גלגלים שלנו כיוון שחדר המדרגות וצפוף מלהכיל 

  .אותנו. כמו כן, אותו חדר מדרגות פתוח ומותקנים בו חלונות זכוכית

שן על מיטה סיעודית ולכן אינני יכול לעבור לחדר פנימי בתוך הבית. בזמן האזעקות נשארנו בבית. אני י

 . ”בלילה פחדתי מאד ולא הצלחתי לישון

 

קוראים שלהם    אנו  העיר  תושבי  את  גם  כמו  הנגישים,  המקלטים  את  למפות  בישראל  ועיר  ישוב  לכל 

. זה לא מסובך, זה  בזמן מבטחיםשזקוקים להנגשה, ואז לטפל בכל איש ואישה שאין לו איך להגיע למקום 

יציל חיים ויתן לאלפים רבים אפשרות לישון בלילה. אין סיבה בעולם שבמדינת ישראל, לאדם עם מוגבלות  

 . לא יהיה מקום מיבטחים כשהוא זקוק לו

לזכור  לפעול  ש  חשוב  עלינו  שונות.  מוגבלויות  עם  אדם  בני  וחצי  ממיליון  למעלה  חיים  ישראל  במדינת 

  זקוקים לנו.הביעילות למען ביטחונם של אלו  במהירות ו

 

 

חברה חזקה שומרת על השרשרת ועל הלכידות של כולם, בכך שהיא מחזקת גם את החוליות  "

 ( טשרניחובסקי) החלשות."

 

 בברכה,                                                                                                                       

 . 20חברי תנועת לינק 

 


