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 הקמת 'בזכות'

בהכנת עתירה לבג"ץ נגד ההמתנה הממושכת  1991-דין ותיקה באגודה, עסקה ב-נטע זיו, עורכת

ל'השמה חוץ ביתית' של אנשים עם פיגור שכלי, לאחר שמספר הממתינים, בתור למקום במוסדות 

ל, מרצה . במהלך הכנת העתירה נפגשה עם פרופ' סטנלי הר ז"700-לאנשים עם פיגור, הגיע ל

למשפטים באוניברסיטת מרילנד ופעיל למען זכויות של אנשים עם מוגבלות שכלית מארצות 

הברית, ששהה בישראל בשנת שבתון וחקר את מצב זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל. הר פתח 

בפני זיו עולם שלם, כדבריה. זמן קצר אחר כך הייתה זיו בביקור בארצות הברית ונפגשה שם עם 

י פלאי, ששהה בוושינגטון במסגרת תכנית המשפטנים של הקרן החדשה. פלאי עשה את דוד

ההתמחות שלו בפרויקט בריאות הנפש, ו'נדלק', כדבריו, על התחום. לאחר שסיפרה לו על העתירה 

שהיא מכינה עלה הרעיון שאת השנה השנייה של התכנית יעשה באגודה ויעסוק בזכויות אנשים עם 

 מוגבלות.

, כשפלאי הגיע לארץ, הציעה זיו להנהלת אגודה להקים פרויקט שיעסוק בזכויות של 1991סט באוגו

אנשים עם נכות התפתחותית. חברי ההנהלה היו מסויגים, כל אחד מסיבות אחרות, אך בסופו של 

דבר הוחלט: "במסגרת המדיניות החדשה להרחיב את פעילות האגודה לתחום הזכויות 

מחליטים לפתח פעילות יזומה במגזר זכויות המפגר. הפעילות תרוכז,  הסוציאליות והחברתיות

בהתאם להצעת המחלקה המשפטית, ע"י המלגאי החדש". מיכאל אטלן התאכזב: "ראיתי את זה 

 כתפיסה מוגבלת של יישום ההחלטה ההיא".

בעלי במהלך שנת העבודה שלו באגודה הגיש פלאי שתי עתירות הנוגעות לזכות לחינוך של ילדים 

מוגבלות. האחת, בשם ילד חרש מתל אביב, שנזקק לתרגום לשפת סימנים כדי ללמוד בכתה רגילה. 

השנייה, בשם ילד עם שיתוק מוחין, שהוכנס למוסד המיועד לילדים עם פיגור, אף שהאינטליגנציה 

שלו נורמלית. עתירה אחרת עסקה בזכותו של אדם, הסובל ממוגבלות קשה, לקבל משכנתא. כל 

 עתירות הצליחו והושג בהן הסדר, בלחץ בית המשפט. ה

עד מהרה התברר שנכויות התפתחויות הן רק חלק קטן מהתמונה ושהפרויקט צריך לעסוק בכל 

המוגבלויות ובכל תחומי החיים. הייתה התלבטות אם הפרויקט צריך להישאר חלק מהאגודה. מצד 

לכאורה מבדל אותם. מצד שני היה ברור  אחד המטרה היא לשלב אנשים עם מוגבלות וארגון נפרד

שמבחינה מעשית כדי לקדם את התחום נכון בשלב זה להקים גוף שיהיה לצד האגודה אבל נפרד 

 ממנה, וישתמש בכלי הקהילתי לצד הכלי המשפטי. 

, בשם 'בזכות'.  בשלב זה (spin-off organization)להקים ארגון נפרד  1992כך הוחלט בשנת 

אי אריאלה אופיר, שהייתה בתחילה יועצת משפטית ובהמשך מנכ"ל בזכות, ולימים החליפה את פל

הנציבה הראשונה לזכויות אנשים עם מוגבלות. 'בזכות' היא כיום עמותה עצמאית הפועלת בהצלחה 

 רבה לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

  


