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חדשות

עם  אנשים  זכויות  כנס  את  ב-8.6.17  ארחה  הדין  עורכי  לשכת 
מוגבלויות בהשתתפות השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל וחברות 
יו"ר  ע"י  שאורגן  הכנס,  בפתיחת  בוקר.  ונאוה  קורן  נורית  הכנסת 
הוועדה לזכויות אנשים עם מוגבלות בלשכה, עו"ד איתן עמרם, דיבר 
ראש הלשכה, עו"ד אפי נוה, על פעילותה של הלשכה למען ציבור זה 
ועל מעורבותה בנושאים החברתיים. "אנחנו מעמידים את כל הכלים 
האפשריים על מנת שאנשים עם מוגבלות, כולל עורכי הדין שבהם, 

יקבלו את מלוא שוויון ההזדמנויות שלהם בחברה הישראלית". 

בכנס  שהשתתפה  גמליאל,  גילה  ח"כ  חברתי,  לשוויון  השרה 
2015 שטען כי מידי  התייחסה בנאומה לדו"ח מבקר המדינה לשנת 
יועדו  שברובם  כספים   ,₪ כמיליארד  האוצר  לקופת  חוזרים  שנה 
תמיד  לא  שהאזרחים  אלא  בדין.  לאזרחים  שמגיעות  לקצבאות 
מודעים לזכויותיהם או שאינם יודעים כיצד להתמודד עם המורכבות 

הבירוקרטית, ועל כן לא ממצים את מלוא הזכויות שמגיעות להם. 

במשרד  מקדמים  שאנחנו  הזכויות,  "מנוע  גמליאל:  השרה  לדברי 
זכויותיהם  ישראל לממש את  יאפשר לכלל אזרחי  לשוויון חברתי, 

בצורה הנגישה, הקלה והמלאה. 

מימוש כספי הזכויות יש בו כדי לשפר משמעותית את איכות חייהם 
שהאזרחים  מצפה  שהמדינה  כשם  בישראל.  רבות  אוכלוסיות  של 
יעמדו במלוא חובותיהם, כך באחריותה כמדינה להבטיח שיממשו 

חברתי,  לשוויון  כשרה  באחריותי  זכויותיהם.  מלוא  את  האזרחים 
המובילה את המיזם ישראל דיגיטלית, להבטיח זאת".

ח״כ נורית קורן, יו״ר השדולה לאנשים עם מוגבלויות, אמרה בכנס: 
״כיום קיימים למעלה מ-60 ארגוני נכים כשכל ארגון מתמקד במגבלה 
אחת בלבד ודואג לאינטרס של אותו פלח. אני מאמינה שכדי שהנכים 
יצליחו במאבקם, עליהם להיות מאוגדים בארגון גג אחד שייצג את 
כולם באופן שוויוני, כך שכולם יפעלו למען אותה מטרה ויוכלו לחיות 

חיי שגרה נורמטיביים״.

חברת הכנסת נאווה בוקר, יוזמת החוק להעלאת קצבאות הנכות על 
בסיס מבחן הכנסה, דיברה על יוזמותיה למען ציבור הנכים בישראל 
וקרא להם לפעול כגוף אחד ומאוחד על מנת שיוכלו לקדם ולממש 

את זכויותיהם. 

לאחר דברי האח"מים התקיים מושב מיוחד בהשתתפות נציגי משרדי 
עם  האנשים  ציבור  למען  הללו  ביוזמות המשרדים  ממשלה שעסק 
מוגבלות במדינה. במושב השתתפו עו"ד איתן עמרם, סמנכ"ל בכיר 
וראש מנהל מוגבלויות במשרד העבודה והרווחה, גדעון שלום, ראש 
תחום בכיר פרט וחריגות במשרד השיכון, רות מנע ומנהלת ארצית 

תכנית סיפתח לתעסוקה איכותית, לינה זילברברג. 

מוגבלויות,  זכויות אנשים עם  ועדת  על  אירגנה הממונה  את הכנס 
עו"ד רוית טוכמן.

השרה לשוויון חברתי 
וחברות כנסת התארחו 

בכנס זכויות אנשים 
עם מוגבלויות 

ביוזמת ועדת זכויות אנשים עם מוגבלויות, 
בראשותו של עו"ד איתן עמרם, התקיים כנס מיוחד 

בהשתתפות השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, 
וחברות הכנסת נורית קורן ונאווה בוקר • ראש לשכת 
עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, דיבר על מעורבות הלשכה 

למען אוכלוסייה זו • הכנס נחתם במושב מיוחד 
בהשתתפות נציגי משרדי הממשלה המטפלים בתחום 
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