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 לכבוד

 כבוד השופט חנן מלצר

 ועדת הבחירות המרכזית יו"ר 

 

 

 שימוש בשפה מתייגת ומדירה במערכת הבחירות הנדון: 

 

 

בימים האחרונים אנו רואים מגמה מדאיגה במערכת הבחירות ובשיח התקשורתי אשר יש לה השלכות חמורות על השוויון 

כחלק ממסע הבחירות, מפלגות שונות מעלות קמפיינים שליליים נגד המתמודדים מולם  של אנשים עם מוגבלות בישראל. 

 . ותיוגים מתחום המוגבלותבאמצעות שימוש במונחים ומתנגחים בהם ברמה האישית 

 

במסרונים , מתמודד עם מחלת נפשכגם המציג את אחד המועמדים כאדם מגמגם מתוך מגמה לייצגו בין היתר הופץ סרטון 

פרשן חדשות שנפצע במלחמת יום כיפור לעגו לובשבוע שעבר שנשלחו נאמר כי אותו המועמד לוקח תרופות פסיכיאטריות 

 ו. הכוויות המכסות את פניעל 

 

שימוש בשפה מתייגת ושלילית כלפי אנשים עם מוגבלות אינה נחלתם של פוליטיקאים בלבד, זו זולגת גם לשדרני החדשות, 

 כאשר שדרנית חדשות קראה לאדם אחר אוטיסט ככינוי גנאי. 

 

מהציבור, אשר זכאים על פי החקיקה בישראל  20%מהחברה בישראל, מדובר על בלתי נפרד אנשים עם מוגבלות מהווים חלק 

לפעול  מחויבת. מדינת ישראל בכל תחומי החייםולהשתלבות לשוויון , ועל פי אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות 

 .  כינוי גנאימוגבלות כב שתמשולמיגור העמדות השליליות. וודאי אסור להלהסרת החסמים העומדים בפניהם לשוויונם, 

יוג עמלים רבות על שינוי השיח והמושגים המדוברים בחברה הישראלית. לתשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אנו בנציבות 

במרחב שפה זו שימוש ב. לכאוטיסט או כל מוגבלות אחרת אין ולא יהיה מקום בשיח הציבורי מועמד כבעל מוגבלות נפשית, 

 מרחיקת לכת על היחס לאנשים עם מוגבלות מצד החברה כולה. ות משמעהציבורי 

תיאלץ שפחותיהם וחבריהם אנשים עם מוגבלות, מהחברה הישראלית ובתוכה מערכת הבחירות, סיום עם עלינו לזכור ש

והעמקת הסטיגמה  אין לו מקוםשמדיר שיח שימוש בות להיות פגיעה משמעותית בשוויון, להתמודד עם התוצאות. אלו עלול

 אנשים עם מוגבלות.  כלפי

 

 כינויי הגנאי הללו השימוש בלפנות לראשי המפלגות באמירה ברורה כי מגר תופעות אלה וכדי ללפעול בנחישות נבקשך 

על שוויונם של אנשים עם  יםשפה מייצרת מציאות, ובמקרים שתוארו, לשפה יש כח והשפעה שלילילאלתר.  ייפסק

 מוגבלות.

 

 

 בברכה,

 

 אברמי טורם

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נציב

 משרד המשפטים

 העתק: ראשי מפלגות 
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