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מה שאני אומרת. יש אנשים  קליד אתאני יודעת שמישהו מ .מארחים אותי כאןאתם ש תודה

יקבל תרגום  קלדרואה מה מו ינואאני רוצה לוודא שמי שקלד, ויכולים לראות מה מו ינםשא

 צריך. הוא אם מאנגלית, 

נהדרים. בדרך כלל פגשתי אנשים ו. אני פוגשת אנשים נפלאים אני נהנית מאוד בישראל

. יש לכם באקדמיה ינםאבשבילי ללמוד ולשמוע מאנשים שמאוד חשוב אבל  ,דמיהמהאק

 .מהם דברים שאני יכולה ללמוד

במובן מסוים אני מרגישה שאני צריכה לשאול אתכם  דבר.אני יודעת שאתם רוצים שאני א

לכן  .מעט מאוד, נושא שאני יודעת עליו בישראל נכות עםאיך זה להיות אישה כמו  שאלות,

 .מבחינתכן עותחלק ממה שאני אגיד יהיה נטול משמתכן שיי

חלק קשור וחלק קשור לנשים עם נכות בכלל, בכל העולם,  .ני הולכת לדבר על שני דבריםא

 אתיקה.-לביו

שנה,  45, לפני של המאה הקודמת בשנות השבעים המוקדמותהחל מאמצע שנות השישים ו

 . "השני של פמיניזם הגל"מה שקרוי את נשים בארצות הברית התחילו 

: כך השכלה גבוהה, אמרו רבות היו בעלותו לחייהן 02היו בשנות מהן  רבותשאלה,  נשים

מצויות שכר שווה, אנחנו  לנו . אין, הנשיםגם אנחנוכך שחורים מדוכאים, וש ותיודע אנחנו

 ועוד. רק לגברים שמיועדים מחוץ למעגל ההשכלה, יש מועדונים

כל הארגונים : כך ולהגיד גברים, התחילו להביןנשים ו ם עם נכויות,בערך באותו זמן, אנשי

 . הם מנסיםבאמת נואינם עוזרים ל נוולהיות נחמדים אלי נושמנסים לעשות דברים בשביל

מתמודדים עם עדיין אנחנו הזדמנות לשוויון, ו, אבל במקום לעזור לנו לקבל זכויות לעזור

יכולים  איננולא יכולים לקבל, בניינים שאנחנו ות שפליה, התייחסות מיוחדת, עבודההפרדה, 

עם , ואם אנחנו רמפה אלא מדרגות כיוון שאין בהם סא גלגליםיכלנו אם יש אליהם להיכנס 

  .הרחק מהקהילה יםוחזקמטיבית ימגבלה קוגנ

 . 72-התחיל בשנות ה של אנשים עם מוגבלות תנועת הזכויות הפך להיותמה שנ
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אדריאן אש היא פרופסור לרפואה משפחתית וחברתית בבית הספר לרפואה ע"ש אלבר איינשטיין. עבודתה מתמקדת  

 ם, פסיכולוגיים וחברתיים של תחום הפריון, המשפחה והמוגבלות.בהיבטים אתיים, פוליטיי



תנועה ה – התחיל גם בארצות אחרות בעולםשית, בארצות הבר אחד הדברים המעניינים

או חולים  אנשים עם פיגוראו  פיזית לא רק של עיוורים או נכיםהיא  .חוצת נכויותהזאת היא 

חשובות, אבל מה שהביא אנשים יחד לא  התוויות הרפואיותאמנם  או חולי לב. יםפסיכיאטרי

סטיגמה, שהם סובלים משה שהם מופלים, , הדיאגנוזה, אלא התחויתהיה התווית הרפוא

הרחמים כויות התאספו וניסו לשנות את אנשים עם כל הנ .ם עליהםמרחמישדעות קדומות, מ

 וההפרדה. 

 למשל, .תנועת הנכיםבות יתיש בעילומר שי נכויות עםנשים החלו  72-הסוף שנות רק באבל 

 הרבה אנשים מובטליםשיש ם , מוצאיאנשים עם מוגבלות לגבי המצוי מידעאת ה בודקיםאם 

עם  נכות. אבל נשים ללא נשיםא לעומתם השכלה רוכשיאנשים עם מוגבלות ופחות בקרבם 

לעומת  ם הן פחות משכילות ויותר מובטלותגלגלי כיסאבאו  רשותיח ,, עיוורותמוגבלות

  גברים עיוורים או חירשים.

גברים עם כלפי ושונה, מאשר , יותר הגרוע נשים עם נכותפי לכפליה ההש אמרו נשים אלה

למעשה אבל  .מפאת הנכותוגם  מפאת היותן נשיםגם  :כפולה הפליהכלפיהן ש כלומר י נכות.

  .יותר משהו אחר, מסובךאלא ב 4שווה  020-מדובר בלא 

בתנועה  נשיםהגיליתן שלנשים בתנועת הנשים,  ןת והקשבתופמיניסטי ותתיאורי ןאם קראת

כל מה שגברים יכולים את ויכולות לעשות  מסוגלותכמה הן וזקות חהן כמה ספרות היו מזו 

 הפמיניסטיתהתנועה עקב כך  .פחדו להגיד שהן חלשותאלה נשים  .יותר טובאף ו –לעשות 

נכות כלפי נשים עם אותה גישה  ייתההן נכות נשאי ותפמיניסטילדחתה נשים עם נכות, כי 

משנה, כי מה  אינההעובדה שאת אישה אם את אישה חירשת, מבחינתן,  .כמו לכל השאר

 הפליהסוג של זהו  .רשותיח ינןאם נשים שמשהו משותף עלך אין , ורשותיהח ואה שחשוב

 . הפמיניסטיתבתוך התנועה 

תנועה משלנו, של נשים להקים או שצריך  :כך אמרווהרבה נשים עם נכות התקבצו עקב כך 

נשים של  הפליהלהילחם בהן ות הנכים ועתנסקסיזם בתוך בלהילחם הן צריך שעם נכות, או 

 .םהפמיניזנכות בתוך עם 

משפחה, להיות הנושא  עמם, למשל נושאים שנשים בלי נכות התמודדושה אמרוכמו כן הן 

קיים או בקשר לסבי, לגדל ילדים, להיות שותפה לחיים, ל האבן זוג, להיות נשולהשיג אימא, 

  .גם לנשים עם נכות יםחשוב, כמו גם עבודה והשכלה מין, ייחס

 להן. נכות לא הקשיבוללא הנשים אבל ה

מאמר העל נשים עם מוגבלות.  לספר שלי ואני כתבנו מאמר המוקדמות, חברה 82-הות נשב

 ."נשים בלי במה –נשים עם מוגבלות " , בתרגום לא מדויק,נקרא

גברים  אבל ,גבריםלדברים כמו  יש פחותנשים שלנכון אמנם ש הוא פמיניסטי-הרעיון האנטי

באמת שלטו בחיי הן ברים, גמאחורי השהכוח למעשה הן , יפה כלפי הנשיםהתייחסו 

דרך  יש להןהטענה היא ש .אלה ששולטים בהםגברים אמרו שהם האפילו אם  ,משפחהה



שוות  ינןאנכון שנשים לפי רעיון זה, אמנם  .או אימהות טובות כי הן יפות ,תולהיות מיוחד

 מקום מיוחד. להן רגילים ישהבחיים אבל בורי, במישור הצילגברים 

  .לא אהבו פמיניסטיותשה ברור שאלה שטויות

 מקום מיוחד לנולא נתנו כיוון ש אין שוויון נשים עם נכותלגם במובן הזה ש אבל אנחנו אמרנו

לא יכולנו לקבל . וגלותנראינו חלשות, תלויות, לא מס .במהלנו ה ית. לא היבחיים הרגילים

אחד רוצה לא כי אף  פילו להיות שותפות ואימהות טובותלא יכולנו א. או השכלהעבודה 

 – כול, אם את עם נכות וצריכה עזרהכי אחרי ה .שנגדל ילדיםעלינו לא סמכו  אתנו. להתחתן

לעזור  יכולהאיך את  –, גם אם זה לא נכון צריכים עזרה נשים עם מוגבלותכולם חושבים שאו

 ?אחרמישהו ל

אנחנו כן  . אדרבה,שידאגו לנובהכרח לא צריך לטענתן,  .ת נכות ניסו להתווכחפמיניסטיו

 .לנו ילדים וגברים, אם מישהו ירשהלעזור ל וכן מסוגלות דואגות לאחרים

בתוך התנועה  כלללהי במאבק הןשל נשים עם נכויות התחילה  ה הפמיניסטיתעתנוה

 רוב גברי. שהתחילה עם ,לשנות את תנועת הנכיםהן והפמיניסטית 

 מספר מדהים של נשים חזקות תנועת הנכיםיש בארצות הברית, בעכשיו, שמעניין 

משתמשת , שג'ודי יומן היא כנראה בתנועת הנכיםביותר  מפורסמת. האישה העצמאיותו

עבור הסנאט היום עובדת ובקליפורניה  מרכז לחיים עצמאייםהיא הקימה  .בכיסא גלגלים

 מורה בבית ספר ציבוריכ לעבוד. היא ניסתה ין בניו יורקגדלה בברוקלהיא  .האמריקאי

ה וויה הגלגלים שלה כיסאדחו את בקשתה בטענה ש, אבל לחייה 02-הכשהייתה בשנות 

 ייסדה את התנועה היא 72-הבשנות  אותם בשל כך.תבעה  היא סיכון בזמן שריפה.

 יא מטיילת בעולםה .כריזמטיתומאוד דינאמית, מצחיקה  . היאהמשותפת לנכיםהראשונה 

אבל יש הרבה  .בפרט נשים עם נכותול בכלל נכיםופועלת לקידום נושאים שקשורים ל

 . כיםחרות בתנועת הנאחזקות מנהיגות 

תנועת הנשים התחילה, הרבה אחרי שתנועת שאחרי רבות שנים  ,שנים 02אפילו לפני 

מאשר גברים יותר ת מופלו בארצות הברית עם נכות נכים התחילה, עדיין מוצאים שנשיםה

נישואים, לרוב הנכות בזמן הן מקבלות פחות עבודה. אם ו פחות השכלהיש להן עם נכות. 

  .נישואים, האישה עוזבת פחותזמן הנכות ב מקבליםכאשר לגבר שמעניין  הבעל עוזב.

אם יש שהאישה תקבל משמורת על הילדים. אבל אם יש גירושים, טיפוסי בחברה הכללית, 

 כי ,לדיםהיעל את המשמורת  פסידהיא תש יותר נפוץת ולגבר שמתגרש אין נכות, כולאישה נ

  .הלבד יכולה לטפל בילד אינהאישה עם נכות ש התפיסה היא

זה לא נכון, יש הרבה אנשים שהיו  .שני הורים יש נכות, הילד בסכנהלם א  לפיה  גישה גםיש 

מגדלים את הילדים עם מוגבלות  אנשים שבהם אבל יש מצבים טראגיים .הורים עם מוגבלות

מישהו ולעובד סוציאלי,  מתקשר, בעיהמגדיר כ ואשה והשכן או חבר רואה מש  אבל מצוין, 

של הילדים החברים במקרים אחרים  נכות. הייתה אלמלאים מקיימשלא היו  חקירה ורךע



וגלים סמ אינםנכים חושבים שהורים הוריהם ש וון, כישלהם מורשים לבוא לבית שלהם אינם

  .של הילד ועל חבריהיטב פקח ל

 על הקושי הרבגם  אאל מדברות לא רק על עבודה והשכלה עם נכות בארצות הבריתנשים 

לפתח מערכת רוצות הן  .רוצות להיות אימהות כמו נשים בלי נכותוהן  אימהות.כלקבל הכרה 

נם נכים לאנשים שאילא מתאימות כו נראות לפעמים כלא ראויות לשידוך, אבל יחסים

  .נכיםולאנשים 

נשים שלא נכות, ונשים גברים נכים רוצים הוא ש המיתוס .לא נכה יכולם רוצים מישהנדמה ש

 .לעשות ותלא נכות יכולנשים ללא יכולות לעשות דברים שהן כי  ,נכות לא יכולות למצוא כלום

לא וה לא נכה מספיק כסף או תהילה כדי שבחוראו  מזליהיה גברים נכים אולי לעומת זאת, ל

 . אתם ניסטית תתחתןיפמ

עדיין יש  .בו מאמיניםרבים אנשים זה מה ש .לא אומרת שזה נכון, זה המיתוס. אגדהאני 

לדאוג וצריכה לעבוד שהיא לא יכולה לצפות להתחתן,  שהיא הורים שאומרים לבת עם נכות

  .בו יכולה לטפללא היא ו דילללדת לא יכולה  היא עם נכה נחמד, ןתחתתהיא אם ש; הלעצמ

להיות אישה בדרך  תןנשים עם נכות להילחם על זכומניעה הרבה הזאת  אוריהיתה

 יש אמנםכך:  נשים עם נכות אומרות או לדחות את התפקיד המסורתי של נשים. מסורתיתה

אנחנו  .רעיחס אפילו לא מקבלות אנחנו אבל  .נשיםמתייחסים כלפי בדרך שבה  בעיות רבות

 לשנות תפקיד מסורתי כשאתיותר קל  .לא רואים אותנו בתור נשים .יחס שוםלא מקבלות 

 בלת.ישמעולם לא קלשנות תפקיד בפנים, מאשר 

פמיניסטית מפורסמת  .שיחה מצחיקהה נהלתה בכנס של פמיניסטיות עם נכות ובלי נכות

ם טטימפלר גבריםשמעצבן ו כמה זה נוראו, ידי גברים-ניצול עלעל ברה על הטרדה מינית, יד

את חושבת שזה נורא, וזה באמת נורא, ואת חושבת לה: אישה עם נכות אמרה . כל הזמן

לא מגיבים  לעולםדמייני שאבל  .בזה לא רוצהאת שכ אתך שזה מעצבן שאנשים יפלרטטו

האישה  .ילדה פתטית שצריכה עזרהכאל היא אלייך התגובה היחידה ש .אישה מיניתכך יאלי

  .לא היה הגיוני בשבילהזה  – הייתה מזועזעתללא הנכות 

אל אליהן כים מתייחסש לכך כמובן מאליותופסות ות שנשים ללא נכות נשים עם נכות אומר

הן אינן מיני כי  אל אובייקטמעולם לא התייחסו כנכות אל נשים עם אבל  .מיני אובייקט

 לגיטימציה בחברה.להן דימוי של איך אישה צריכה להיות. אין קרובות ל

ל שכ סקסואליתעם הציפיות של החברה ההטרובעייתיות קליות נכות שיודעות שיש יש רדי

הנחה לא אומרת שנשים עם נכות מניחות אני  .ואימא ת אישתרצה להיות אש אישה

רוצות למלא את עם נכות רק אומרת שנשים אני  .שנשים יהיו מסורתיותאוטומטית 

 התפקידים האלה, כמו נשים בלי נכות.

 

במחלוקת בארצות הברית, גם מאוד שנוי ושא נ – אתיקה-על ביודבר מעט לאני רוצה 

 ונשים עם נכות. ללא נכות קת בין נשים ולשנוי במח , וגםישראלב



. אבל בזה רוצות ינןאהן אם  אימהותלא להיות  יש לגיטימציהלנשים ארצות הברית ב

כמה ו, יםילד להםו כולם שיהימצפים מ .מורשה לא להיות הורהשאחד  אין כמעטבישראל 

  כך ייטב.שיותר 

אין אנשים  .פנטזיה וזברור ש .יש ציפייה שהילדים יהיו בריאים, או מושלמיםעם זאת אבל 

אבל  .אחד לא מושלם לא אף .הורים לא מושלמיםכל האנחנו לא מושלמים,  .מושלמים

למנוע מילד  םנכות נתפסת כטרגדיה, ואם יכולי יהיו בלי נכות.שלהם ילדים האנשים רוצים ש

צריכים להיות נחמדים לנכים ש שחושביםאפילו אנשים לעשות זאת.  להיות במצוקה, צריך

צריך ש ;לאשילד נכה אם אפשר  ללדתלא צריך ש, עדיין אומרים יתםפליהל ומתנגדים

אפשר -שאם יש מגבלה אי בבסיס גישה זו היא ההנחה. אם יש נכותהפלה להיבדק ולעבור 

 ת. חיים עם איכולחיות 

נשים עם נכות, וגם מצד אחר,  ניסטית חזקה.יפמהזכות להפיל היא תפיסה מצד אחד, 

רוצות לתמוך  ינןאותה סיבה שנשים אמ .הפליה וונשים בלי נכות, אומרים שז נכיםגברים 

ל וכל עובר שיכ לשהפלה ולצדד ב, לא צריך להיות זריזים של עוברים ממין נקבהבהפלה 

 להיות עם מגבלה.

, אבל נשים צריכות לקבל מידע על תחוקי היא, זה בסדר, הפלה הפיל את העוברל אפשר

החלטה, צריכים ללמוד להקשיב  םני שמקבלי. לפהפלה ותעושהן נכות לפני שעם חיים 

להיות חיים  יםלגלות שיכולוילד עם נכות להן לאנשים עם נכות, להקשיב למשפחות שיש 

 אם יש מגבלהגם טובים 

מכירה שום  אינינכון, אבל  זה החברה לא מתאימה לזה. אולישאל אומרים בישררבים אנשים 

נכים מקבלים עבודה, שבה  וויוניתחברה שפיתוח עובדים על אנחנו  .חברה שמוכנה לזה

לא יהיה מפחיד כל  ,אתזאם עושים  .פחד מנכותלצריך להפסיק  .השכלהרוכשים ו מתחתנים

רוב הנכויות ובכלל,  .מוכנים לגדל ילד עם מוגבלות נהיהאולי ו כך לדמיין שלילד יש מוגבלות

 .הן לא מלידה

חייב  ינואהוא ל אב .ותנכלבין אנשים עם פמיניסטיות בין כמפצל  בטעותש פנתהזה  נושאה

אסור להגיד שחייבים גם אבל  .אחד אומר שצריך לחסום טכנולוגיהלא , כי אף ביניהם לפצל

 .במקרה של נכות הפלהלבצע 

נכות שרוצות לחסום  עם מתפשר בין נשים-שיש מתח בלתי ניסטיות חושבותלפעמים פמי

הפלה או לחסום טכנולוגיה.  מניעת האפשרות לבצעעל  תמדבר תאחלא אף אבל  .הפלות

להיות גבר או לגיטימי לגיטימי להיות אישה, ולהיות נכה, כמו שמצהירות ש כן ןלעומת זאת ה

 בלי נכות.

 , אולי לא צריך להפיל כל עובר שיכול להיות נכה.אם לא רוצים להפיל כל עובר

לא צריך  הוא .שלכן זה באג'נדה הפוליטיתתכלילו את הנושא ה.עם נכויות כנשיםשאני רוצה 

 האחרון. אלגם , אבל תועושאתן להיות הדבר הראשון ש

 



 שאלות ותשובות

מכירים  הממשלה או המוסדות בישראל לאוכשיש מחלה, מחלה נדירה, מה קורה  –אלה ש

 זה? נכה יכולה להיאבק במצב או אישה חולהאיך  .את המחלה

בטוחה שזה נושא נפרד לנשים  נייא .אותה שאלה יכולה להישאל לגבי גברים –אדריאן 

ופאים רידוע ש לקבל הגדרה. יותר אולי לנשים קשה .גברים. אנחנו צריכים נכויות מוגדרותלו

מתי  הוא לדעתקשה שהדברים לפעמים אחד  .צריך להילחם בזה. מאמינים לנשים ינםא

אישה כיוון שאת גם אישה, או כיוון שאת מהנכות או נובעת מעמה שאת מתמודדת  הפליהה

 וגם נכה. 

אף נשים, עם נשים עם נכות, לרוב של אבקבוצות רב תי זמן שהיבמסגרת המחקרים שלי 

 .ברו על נכותים דגבריגם הנכות בדרכים שהברו על יהנשים לרוב ד .כמה גבריםשהיו 

קשורים  ינםאנכות. לפעמים הנושאים לאלא  קשורים לנשיות ינםא הדיון נושאי לפעמים

 .עמו ישירות לנכות, אלא לנושא שכל הנשים מתמודדות

אנשים עם נכות. אני בשביל  מאוד חיים בישראל קשים. האני עיוורתו י ליאתשמ –אלה ש

אני מרגישה  לי. מוסדות שאמורים לעזורה עםתמיד נלחמת עם הממשלה,  וצאת את עצמימ

 וזה חבל.  במקום להתפתחות ולבנות, על מלחמה נגד ביורוקרטיהרבה אנרגיה אני מוציאה ש

כשיש מדרגות אני יכולה ו ,אני לא מוגבלת פיזית .מאוד נגישות כאן בעייתיתהאני חושבת ש

חד א .ע, פטרנליסטיהשירות גרו גרועה.נגישות השירות  כלפיי לעלות בכל מקרה, אבל

 ינואמקום הזה, המרכז לחיים עצמאיים, ה .אחוההוא  טובה הדוגמכמש שהמקומות שמ

מאוד  בישראלארגונים ה .נדירזה לאנשים עם נכות. אבל  מעניק כוחבאמת ו פטרנליסטי

הוא שינוי בשנים אחרונות, אבל  חלאולי  .פסימיסטיתאני י מצטערת ש. אנחלשיםו מופרדים

 .לא משמעותיוטי, י, מאוד א  טכל כך א  

 המון דברים שעדיין על ארצות הברית, אני יכולה להגידבדרך אחת, אני מדברת  –אדריאן 

יכולה אני עדיין לא נכון. אבל והוא שנה,  022, 52, 42לפני  המצב היה גרועבסדר.  ינםא

. אם אותם חוקים, ואם יש חוקים יכולים לאכוףהיום ש . בריםהוא השתפר בכמה דלהגיד ש

 אין חוקים, יש פחות נשק. 

ים, בר ינםאאמנם הם בעמדות של כוח.  אנשים עם מוגבלות שנמצאיםלא רק זה, יש כמה 

אני יודעת ינוי. לחולל שכדי בו יכולים להשתמש הם כמה. וכשהם בעמדה של כוח,  אבל ישנם

 עושים עבודה טובה. ם, אבל חלקהחלק עושים עבודה נוראש

מוטב שהיא תהיה חוצת  אם מתחילים כקבוצה ,נשים עם נכותבאשר ל דבר נוסף חשוב

 נכויות.

מקבלים אליו אנשים עם נכות לא קודם לכן ש אבל שמעתי .חוצה נכויות ארגון אחוהנהדר ש

גם צריכים הם צריכים דברים אחרים, אבל  תקוגניטיביאנשים עם בעיה אמנם  .תקוגניטיבי

ללמוד מהניסיון הם צריכים ו ניסיון שלהםהים ללמוד מלהיפגש עם נכים אחרים. אנחנו צריכ

 שלנו.



, גלגלים רק אנשים שמשתמשים בכיסאהם אינם כוללים אנשים עם נכות הם קבוצה גדולה. 

כרת ונזק מוחי, סאו בשבץ לקו באנשים ש יםכוללהם לא רק עיוורים, לא רק חירשים. 

מתוך  מעריכים שלאחד ארצות הבריתב .ועוד חמורה, בעיות גב, בעיות לב, סרטן, אפליפסיה

 יש נכות. שישה 

יש פירושו של דבר בישראל.  המצב שונהאם זה נכון בארצות הברית, אין סיבה לחשוב ש

, "מחלה כרוניתנקרא "חלק ל, "מחלות"רא מהנכויות נקחלק ליותר ממיליון איש עם נכות. 

 .תפוליטי מדובר יהיה על עוצמהאבל אם כל האנשים יתאחדו, 

כשם להשתמש בכוח פוליטי.  ואב, הכך ייטצריכים לעשות, וכמה שיותר ה שאנחנו מ

מאוד התהליך אטי  .מפלגת נכיםגם להיות  היכול , כךפלגותשבכנסת יש סוגים שונים של מ

הם לא  ,שדברים משתנים. אבל אם את מוותרתמכך דדת אני מעּואך , רבה עבודהוכרוך ב

 ישתפרו

 .כל מילה שאמרתלאני מסכימה  .שהאלה שארגון אאני מ תלמה, שמי –דוברת מהקהל 

אני עדיין  .יםרב ניתוחים , ואף שעברתילב פגום  נולדתי עם .ית לביבעעקב  עם נכותחיה אני 

  .חיה

לעומת שראלית, היחברה הידי -הייתי מבודדת עלש ברורלא רוצה ילדים, אני כשהחלטתי ש

 אני לא רוצה ילדיםאם היא הבישראל אותי  שאלוש השאלה הראשונה .בהולנד מה שחוויתי

שבגלל שואלים מההבנתי  רק אחר כך .יםדברהם ממה על הלב. לא הבנתי בעיית בגלל 

  .ילדים אמורה לא לרצותאני הלב בעיית 

אשה לאשה,  הפמיניסטי לארגון, שאני רוצה להעלות הוא הקושי הגדול שלנו דבר נוסף

ת אחו אנחנו ארגון עני .שלנו לביתגבלות לבוא נשים עם מולשיאפשרו מתקנים  להשיג

 המקום שלנו לא מותאםשנה  08אחרי גם עצוב ש .לגייס תרומותהוא  ותהקש המשימות

בשביל  לגייס כסף בארצות הברית נוכליפה ייעץ לנו אליכולה את אולי  .ותנכאנשים עם ל

 .ההנגשה

 סוגיותעוסק ב דיוןהכשות לנכים, נושא הזכויעל  איך להילחם שאלהנושא אחר הוא ה

אני לא  כפמיניסטית למשל,כולם צריכים להיות שווים. ברור ששובדה , חוץ מהעותשמרני

שוויון, לא אומר שאני נגד זה יכולה להילחם עבור זכויות של נשים בצבא, כי אני נגד הצבא. 

 תכוזהלהילחם עבור  מאוד קשה ליבהתאם לכך,  .נגד הצבא לחםלהייותר אבל עבורי חשוב 

ילדים, כשאני בעצמי נגד מערכת הנישואים. ברור ולהביא להתחתן של נשים עם מוגבלות 

 .זה אני מסכימהלזכות להחליט, היש  לכל אחתש

 נשים שרוצות להיות חיילותשלחם על הזכויות. הזכות צריכה להיות יהסיבה לה וז –אדריאן 

 להיות דרך כהצרי .יגויסו לצבאלא  רוצות להיות חיילות אינןנשים ששו ,שוויון זכויות יקבלו

אנשים עם נכות צריכים גם בדומה לכך,  .רוצה להיות בצבא אינך אםגם לשרת את המדינה 

 .לא נושאים נשק הם , אפילו אםלה למצוא דרך לשרת את המדינה ולתרום

 .לא לזה התכוונתי –תלמה 



 .מאמין במלחמות ינואש מיכל ליותר בטח קרובה לאם מדברים על מלחמה, אני  –אדריאן 

במלחמה,  תומכות כך: אנחנו לא אמרורבות באמריקה נשים ם אטניוי מלחמתזמן ב ,הדוגמל

 ותכולשאיננו י גרועש. אמרנו הנגד איננו יכולות לפעוללשרת בצבא,  ותיכול איננושכיוון אבל 

 להתנגד כדי תואקטיביבצע פעולות לחם באותה צורה כמו גברים, כי הם יכולים לילה

לא יכולות לעשות  חנו מודרות מהצבא, אנחנואנכיוון שאך  .ללכת לכלא, למשל לשירות

 מחאה דרמטית. 

ילדים ללדת ילדים, או להביא בלי מאחד אומר שאת חייבת להתחתן, או להתחתן לא אף 

 יש .צבאהנגד להילחם שוויון זכויות לחיילות אם רוצה בלא חייבת לתמוך את  .בלי להתחתןמ

הילחם על יכולה לאת  .אותו דברלעשות  ותצריכ ןכול אלולעשות, שאפשר  בותפעולות ר

 .משל חברותייך משהו אחר

אני רוצה לדבר סמינר הקיבוצים. אני מלמדת ב .אביב-מתלואני  שמי חגית –דוברת מהקהל 

 אחד יש משפחהאותו סביב  .יש נכות שישה מתוךשלאחד מרת א על שני נושאים. ראשית,

אם מדברים על הנושא של ששייכת לנושא. יותר גדולה קבוצה יש ש יוצא מכך .רבותנשים ו

 .מנוצלות והן לא מקבלות שכר, שהן נשים רבות מטפלותש צריך לזכור יניזם,ופמ כותנ

 ויהיכשיש ילד עם מוגבלות לפעמים ואימא מטפלת בילד עם מוגבלות, הבמשפחה בדרך כלל 

החלטתי  .שלי ים העיקריים לגירושיםמרגואחד היה הוא הורש, יושים. אני אימא לילד חגיר

 .גבר כהלא צריואני לבד, אהיה מוטב שלבד אותו צריכה לגדל  אני אםש

או שיש  היא בעייתית. אנשים עם נכותב מטפלתחברה מתייחסת לאישה שבה ההדרך ש

את לא אישה יותר, את אימא  , למשל:אנשים עם נכותסטיגמה נגד בדומה ל, נגדן סטיגמה

 מכניסהלא  אתיפה ש" למשל: כקדושה,, "ר אימאּפסּונתפסת כ"מהוללת, שהיא או  .... – של

ת מדברים על נשים ונכות, צריך להסתכל על קבוצאשר אני חושבת שכ ."את הילד במוסד

 ילדים עם נכות. או לנכות, אבל דואגות לאנשים עם נכות  ינןהנשים שא

החברה הישראלית הוא שלישראל, מאוד יחודי ינושא עליו,  רוצה לדבראני ש אחרנושא 

יחד. הגוף סיזם משתלבים סקו זםמיליטריהוא ש . אחד האספקטיםמאוד מיליטריסטית

נמדדת  הנכות בישראללפיכך  .זה האידיאל .שהוא חייל לוחם ,גבר מושלם וא שלה המושלם

יש שת אני אומר .לוחם במלחמות כדי להציל אותנושנגד הדימוי המושלם של גבר גם 

נכון על פני נכים אחרים. זה  יש יתרונות גברים שנהיו נכים במלחמהל .היררכיה של נכויות

 גם בארצות הברית

  .גם אמריקה מיליטריסטית –דוברת מהקהל 

  .מעורבת בהןאמינה במלחמות שארצות הברית ני מיננכון. א –אדריאן 

 ם זה לזה.יהנושאים האלה מתקשר איךראות אני חושבת שצריך ל –תלמה 

ד למה גונמ יה שאמרתלא חשבתי שמ לכך במפורש.אני מצטערת שלא התייחסתי  –אדריאן 

מעדיפה להגיד אני  .ילד עם נכות ותנשים מגדלרבים על הדרך שבה מרת. יש דיונים שאת א



היינו  .ולאבין אם ונכות בין אם הן , שלהן כל הנשים דואגות לילדים ."-ל דואגת"לא ו "מגדלת"

 להם. לחשוב שגם גברים ידאגו רוצות

 .לא הכרחי שכל אישה אוהבת ילדים –דוברת מהקהל 

. שלהם אומרת את זה. נשים שהן הורים, וגברים שהם הורים, דואגים לילדיםאיני  –אדריאן 

  ., זה בסדרהוא לא חייב להיות הורה ,לא רוצה להיות הורהאם מישהו 

מתחילים ששבילם, שיחליטו בריכים פחות על ילדים מבוגרים, שצ ותמדבראנחנו אבל כש

רוצה לדבר על אני כי את דבריי נה מעט אשהורה שונה. אני הלהחליט לבד, התפקיד של 

 דאגה.

מבחינתם , 60או  שנתיים ניב םאם הות, בין נכאנשים עם כשאנשים בלי נכות מדברים על 

רק צריכים עזרה  ואנחנלא נכון ש זה לא נכון.אבל נכים תמיד צריכים שידאגו להם. ה

 .לאחרים. אנחנו לפעמים דואגים לאחרים. לילדים של אחרים עוזריםגם מאחרים. אנחנו 

 ".מטפל"אני מתייחסת למונח  –דוברת מהקהל 

 הורה ".מסייע", "עוזר" ". אני מעדיפה את המיליםדואג" רוצה להיפטר מהמונחאני  –אדריאן 

 להחליטרוצה  שהוא , יגידהוא עת בן כמהיוד יני, אשלו ילדהבשלב כלשהו  .דואג ינוא

 .רוצה להחליט לבד, שהוא והחלטות משל

לא רוצים  הם עזרה, אבלהם צריכים אולי  .שידאגו להםצריכים  ינםאנשים עם נכות א

יכול לדבר אלא  ינםאהם יכולים לדבר לבד. אפילו אם הם  .עבורם יחליטו בשבילם, שידברוש

 .יםותבכשהם שפת סימנים, או באמצעות 

הן ש ;אנשים עם נכותלנשים שמגדלות יהפכו  נשים שמגדלות ילדים עם נכותש ותאנחנו רוצ

 .ויהי נכים מבוגרים יגדלו שלהן הרבה במשותף עם נכים מבוגרים, כי הילדיםלהן יבינו שיש 

הורים  למשל,נכות.  עםעם הורים לילדים לפגוש בארצות הברית מביאים נכים  רבים ארגונים

מדברים עם הורים לילדים שעיוורים או  ,יםחירששמדברים עם הורים לילדים  יםחירש

 דרך להבין את הדברים.זו עיוורים. 

אימהות של ילדים עם נכות אכן אנשים שמגדלים ילד עם נכות. יש יש אנשים עם נכות, ו

, אנורזה  ילד אמיתי.כ נתפס שלהן אינופשות כאימא אמיתית כי הילד תנהן אינן  .בודדותמ

 זה. צריך להילחם נגדווזה סטיגמה, 

 קבוצה קרבצה"ל, אנחנו קבוצה קטנה של נשים ב כנכת .אני רוצה להעלות נושא –אסנת 

 ואנחנו מתקשות בעיות מיוחדות משלנולנו יש מצד אחד, צה"ל.  גברים נכיגדולה של 

אני באה שכ, אחרמצד . שלנו מיוחדותהלבעיות ממשרד הביטחון  מענהלהתארגן כדי לקבל 

לי קל אני מרגישה ש ,לי המגיעות לממש את הזכויותבמשרד הביטחון כדי  אגף השיקוםאל 

שונה  הקשה שלי, היות שאני אישה אני עבר לנכותגברים, כי מ  למאשר להשיגן יותר 

יתרון, למשל הנחמדות למעשה . העובדה שאני אישה מהווה במסדרוןמהאנשים האחרים 

אחד הדברים שחורים עם זאת,  .מענה לבקשות שלייחס טוב ו , שבעזרתה קל לי לקבלשלי

לכן  הניכר בין נכי צה"ל לבין מי שמקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי. ההבדל הוא לי מאוד



זכויות שאנחנו מקבלים ין ההבדל משמעותי ולא מוצדק ב . ישנכת צה"ללומר שאני נבוכה  אני

 צבא. מסגרת הבנפגעים  ינםלעומת נכים שא

שהיא זכות הבחירה של אישה עם מוגבלות להיות אימא,  ציין הואוצה לשא נוסף שאני רנו

נשים עם מוגבלות שרוצות להיות  .חברההסטיגמה של המוגבלת ביותר מבחינת זכות 

ות נגישות למרפאב יש בעיהמעבר לכך . מסתייגותשאלות נשאלות תמיד  אימהות

מספקת מספיק עזרה לנשים בכלל, ועל אחת  האינהמדינה  .ועוד לידה יחדרל, גינקולוגיות

ם ככל אישה, כל אישה עם מוגבלות יכולה להיות א  יש לזכור ש .כותשים עם נכמה וכמה לנ

סוגיה שהוא ליווי, בעזרה בעזרים טכניים ובין אם בין אם  ,עזרה מתאימהלה עוד ניתנת 

שהם חלק או  רותדינות זהם מגיעים ממשאו מי שעוסקים בליווי,  .עצובה ומרה אחרת

 מערכתמנהלת  דשמטפלת ביל זרה אימא שמחזיקה עובדת .בישראל יה מוחלשתיאוכלוסמ

מעבר  .אאימבין מי שהיא הבילד ל שמטפלת מיהגבול בין , למשל במתיחת מורכבת יחסים

  .תקציב עקב היעדר, להן יש עזרים שיכולים לסייע לנשים ולא ניתניםלכך, 

של נשים עם  יוצא דופןמאבק יכולה לתאר אם את היא התך או השאלה שאני רוצה לשאול

 .מוגבלות בארצות הברית, שנחל הצלחה או כישלון

 להוסיף עוד שאלות? ותרוצהאם אתן  –אדריאן 

 די להצליחאיך אנשים עם נכויות שונות יכולים להתאגד כ לשאול אני רוצה – דוברת מהקהל

 . עליהן מדברת אתלהשיג את הזכויות ש

יה ירא לקותערבים, אנשים עם  ,לפלג את עצמכם. לוחמים, יהודיםרבות יש דרכים  –ן אדריא

כשמנסים לשנות דברים עבור  .שיתנכות לא נראית, נכות פיזית או חואנשים עם לעומת 

 אנשים עם נכות צריך לא לפלג, אלא לראות את כל הדברים שיש במשותף.

בלי נכות שמגדלות ילד עם נכות מהות אישל ת ותנסהה .זההשכל דבר הוא  תאומרי אינ

ם זה מזה. אאבל כולם יכולים ללמוד  .נכים בעצמם םהאנשים ש לשת ותנסההשונה מאשר 

 .יחדיטית, צריך למצוא את הדרך לעבוד פולהשפעה להשפיע רוצים 

לוחמים ירצו  ם אלה שיש להם מכנה משותף אתם, למשלערוצים לעבוד לפעמים אנשים 

לעבוד ולכן רצוי עם נכות, רבים משותפים לאנשים דברים יש אבל  .אחרים לעבוד עם לוחמים

 עם כולם. 

סטיגמה, צריכים לעבוד עם נכים סובלים מומאוד כנכים הים ומזש, נראיתאנשים עם נכות 

אנשים עם נכות פיזית צריכים כלומר  .יש סטיגמהנגדם , וגם נראית-בלתי נכותשיש להם 

  .ושיתאו ח מנטאלית נכותאנשים בעלי לעבוד עם 

הוא ו ,בשביל זה יש מרכז לחיים עצמאיים .לעבוד יחד מאפשרים לכםצאו את הנושאים שמ  

נשים עם נשים בלי נכות באות לדבר עם מיוצג כאן, ש אשה לאשהארגון חשוב. לכן נהדר ש

 .לעבוד יחדשבהן הן יוכלו לראות דרכים ו נכות



ים נושאשהאו  זהיםשכולם איני אומרת  .כך ייטב לנו יחדככל שנמצא דרכים לעבוד 

וצריך למצוא אותם במשותף עם אחרים, רבים כל כך אבל יש דברים  המעסיקים אותם זהים.

  את המצב. רוצים לשפראנחנו אם 

איך את ממליצה לא רק  .מלחמה, מבוקר עד ערב יאנכות הההתמודדות עם  –דוברת בקהל 

  בה? מלחמה, אלא גם לנצחבלשרוד 

  ."מלחמה"מונח אחר ל ות למצואאנחנו צריכ .הבנתי את השאלה –ן אדריא

אנשים עם נכויות סטיגמטיים ש הוא הקשיים אחד .עם אנשים עם נכויות אני עובדת – אדעסו

נכות פיזית או חושית אנשים עם רוצים לעבוד עם  ינםאנפש  תחלאנשים עם מ זה כלפי זה.

ת יות המכשול הזה, לארגן אנשים עם נכואם בארצות הברית הצלחתם לעבור אפך. הולה

 ?צרכים שלהםהסוגיות והבתנועה אחת שיכולה לעבוד יחד סביב שונות 

למשל, הנכויות. סוגי כוללים אנשים מכל יש ארגונים ש .יחדחלק מהאנשים עובדים  –אדריאן 

 ה לספריכולו הזה הייתה בארגון מור שגיתד"ר  .מוגבלויותהארגון ללימודי  הואמדהים  ארגון

יש חוצה נכויות. , וגם היא גוד האמריקאי של אנשים עם נכותיש קבוצה שנקראת האיעליו. 

 ".תנועת הנכים לחינוך והגנהארגון פוליטי בשם "

 פעמים אבל ועוד. יםחירשליש איגוד לעיוורים,  – יש גם ארגונים של נכות ספציפיתבמקביל 

, אף הצלחההמשותף. זה אחד מסיפורי  שיש נושאכ ,עובדים יחדעם נכויות אנשים  רבות

 ת.יו, אבל יש יותר איחוד חוצה נכובין הארגונים השונים יש מאבק .לא קורה כל הזמןשזה 

 גםבטוחה ש. אני בריתלימות בבית בארצות ההמאבק נגד א, המוצלחים, לדוגמהיו מאבקים 

 לנשים מוכות שיםנגי . נשים עם נכות חייבות לוודא שיש מקלטיםבבית יש אלימות בישראל

כדי לעשות מתקני תקשורת בבתי  פועליםיש אנשים שכמו כן  .ות מגברים מכיםשנמלט

אך עדיין נותרה  .חירום לתת להם טיפול לתקשר אם צריך יוכלוים חירשלוודא ש כדי חולים

 מודעים לנכות. נשיםהארגוני  רבה כדי הפוך את עבודה

נשים באמריקה  .מושלם ינואשום דבר  בארה"ב. ים שלא הצליחומאבקאסנת שאלה על 

עם נכות עדיין מרוויחות פחות  ונשים .פחות מגבריםבממוצע ן נכות עדיין מרוויחות נשאי

נשים גם הפער בין לא נכות מצטמצם, ולנכות והנשים עם אבל הפער בין  .נכות נשים שאינןמ

 שום דבר לא נפתר .עדיין מתרחששמאבק, דורש הכול  .ןגברים עם נכות קט  לבין עם נכות 

להגיע  אנשים מנסים למצוא דרך לעבוד יחד,כיוון ש אתאבל דברים משתפרים, וז לחלוטין,

 משותףלאחרים, למצוא מה יש ב

העיניים. אני ת ההרצאה המאלפת ומאיררציתי להגיד תודה רבה, על  –דוברת מהקהל 

שמיעה מעל הג לכל כבדי דוא", שבקול"טנטון ואני עובדת בארגון אני סובלת מ .בדת שמיעהכ

דואגים לנו. אני ו מקבלים שכר יפה נחנוא הם אנשים עם נכות, ו. כל העובדים ב08גיל 

 .ותנכאנשים עם  מעסיקה קופה עצמההגם לים שמטפלת בחולים, ובקופת חו מקבלת קהל

כדי שעושים הרבה  למרות הכול אני כן חושבתועדיין בחיתוליה, שאנחנו מדינה קטנה, 

בעשור  , אבל בסך הכולשנותלשפר ולשצריך נכון שיש עוד הרבה דברים  המון בעיות.לפתור 



אני  .אופטימית אני ,.שדואגות לנכיםרבות עמותות ויש בעניין ניכרת תקדמות ה חלההאחרון 

 שיפור.כן נלך לקראת מאמינה שאנחנו 

אני  .ודמא דברים טובים "בקול"ארגון שמעתי על אפשר להגיב? האם  –דוברת מהקהל 

 . מנכות אחרת שכל נכות שונהו יותר ים מאוחדיםחירשאנשים שחושבת 

על ההרצאה לך צה להודות אשה לאשה. אני רומארגון אני חנה, גם שמי  –דוברת מהקהל 

 ניסטיתיפמהבתנועה  .זה אתגר בארגון אשה לאשה . בשבילנווהחשובה מאוד המדהימה

לאתגר את מאוד חשוב  של נשים עם נכות.ל לא יש פעילות, אב כזאת,, אם יש בכלל בישראל

אין תודעת בישראל למשל,  .הסביבהעל ו תמסוגלּו, על תעל נכּו ותבה אנחנו חושבשהדרך 

היה  זאת היינו יכולים לראות ילוכולם בעלי מוגבלות. א קשור לשירותי רווחה,שה במ .שירות

אם כולנו  – וא מהפכנימה שאמרת ה לתנועה של אנשים עם מוגבלות. להצטרף יותרקל 

כי רובנו מרגישים שאנחנו צריכים שירותים, מקומות עם  .ידייהיה מי, השינוי למאבק נצטרף

משהו  יאהסולידריות  .לנו לא יודעים מה יהיה מחר ומה יקרהאנחנו  .נוחה הנגשה, סביבה

  .קריטי במקום כזה

עבור הזכות  תנלחמת התנועה הפמיניסטיכיוון שחושבים שרבים סטריאוטיפ, הבחינת מ

אוהב  אחד לא קודם כל אף .אבל במציאות זה הפוך לגמרי .ת הפלותואוהב חנולהפיל, אנ

 מאודלבחור. בישראל קשה  הפלה, על הזכותעל הזכות לעשות  אנחנו נלחמות .הפלות

  .זכות להיות אימאהיש  ןבגלל הרעיון שלכול יו,להילחם עלו להעלות את הנושא

לא בחירתך פומבי על אני מעריצה את הדרך שאת מדברת בשלך, אסנת,  הזדמנות להגידזו 

 מיד אחרי שעשית את זה .זההנושא האת בה להעלות  קשה מאודלגדל ילדים, בחברה ש

 של אנשים בישראל הבחירה דונת על בשם "ממני והלאה" מאת אורנה ספר חדש יצא לאור

 ם בישראל.הזכות לא להיות הוריספר שלם על  – יםלא להיות הור

  שהם הביאו ילדים לעולם. הורים שהתחרטועל או  –דוברת מהקהל 

זו אני חושבת ש .להגיד את זה, במיוחד מהמקום שלך מצדך, אסנת, מאוד אמיץ –חנה 

 מנהיגות ו צריכותאנחנ , לעשות שינוי.אליה להצטרף ותעמדה של מנהיגות. אנחנו יכול

 רבים בהם. דברים ותדברים שאנחנו מאמינדרכים שונות עבור הב עבדו קשהשיאנשים ו

 .ות בהםחיים שאנחנו רוצאת בשביל לנהל  ותשירותים שאנחנו צריכהקשורים להשגת 

בשני  סוציאלית של ארגון אחוה, ואני פההעובדת אני האיילת,  שמי –דוברת מהקהל 

 ברנוידועל מה ש אני נמצאת במאבק במלחמה למען זכויותשבו כובעים, גם מהצד המקצועי, 

ללכת עם צריך הקושי  חרףהורית, אני מאמינה ש-ת, חדומוגבלעם אישה כמצד שני, עליו, ו

משמעית, טובה או פחות -. אין דרך חד, עם מה שנחוץ וטוב לאישה עצמה.האמת הפנימית

אנשים עם מוגבלויות לש כךהתייחסות לה , הואשלדעתי חסר מאוד בארץ ,. תחום אחדטובה

שיקום מדבר על זה. רק לאחרונה חלה תהליך האחד בלא אף  .מיניותבוות צורך בזוגייש 

ארוכה.  נהבתהליך, אבל הדרך עוד נמצאתודעת שהארץ יתחום הזה. אני ב מודעותעלייה ב



אם ניכנע שום בר לא ישתנה.  .ו ננסה לא להיכנע, זה הדבר היחידכולנו פה כדי לעזור. בוא

 בוד ביחד.והרוח לעכוח, ואנרגיה,  ואמה שיש לנו ה

אשה לאשה אני רוצה לומר שאף שדיברנו על הנגשת המקום ועל בשם  –דוברת מהקהל 

. ה מחויבות בשבילנומהוות. השיחה שלך לא עשינו מספיק במציאו ,עבודה עם נשים על נכות

ת. אפשר לעשות פעילות ולעש נוכליש דברים ש את המקום, נגישהאין לנו כסף לגם אם 

ווה ... אני מקאחרי כל מה שאמרנו על ילדים אותנו לארח ןמוכ היהי הואחוה, אם ארגון אב

להתמודד עם ו מחויבות לשנות את המרכז אחריה נהיהשמפנה השיחה הזו תהיה נקודה ש

הפרדה  יאהפרדה של נכים ה .הפרדה של נשים נכות יאההפרדה של נכים בחברה  .הנושא

, נהייתה קצת יותר נגישה בישראל רכבתהכשש היא שאני תמיד נותנת הדוגמה .כולנו לש

תודה שבאת,  ויכולנו להשתמש במעלית. שבאנו לרכבת עם מזוודהכיותר לכולנו קל היה 

 פלאה.חת את הנושא בצורה נתפוש


