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בת  ,44נשואה לעדו ואמא לאלעד (בן  )12ומיקה (בת  .)10מתגוררת בעיר כפ"ס.
עו"ד משנת  ,1999מגשרת ,מנהלת טיפול ( ,)Case managerפעילה חברתית וציבורית למען
זכויות ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.
חברת מועצת העיר כפ"ס מטעם מרצ ,יו"ר הועדה לילדים בסיכוי ,סגנית יו"ר וועדות החינוך ,וחברה
בועדות לקידום ילדים ונוער ,רווחה ומאבק בסמים ואלכוהול.
מנהלת עסק עצמאי לתמיכה וליווי של משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים" ,הבית של רויטל".
ממקימות ומובילות "קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים" ,התארגנות אזרחית הפועלת
בכמה מישורים:






קידום זכויות למען ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.
קידום חקיקה אוניברסלית ברוח האמנה הבינ"ל לזכויות אנשים עם צרכים מיוחדים.
העלאת המודעות של נבחרי ציבור לזכויות אנשים עם מוגבלויות ושילובם בקהילה.
העלאת המודעות הציבורית לצרכיהם של אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה ,והתרומה
החברתית והחינוכית מחיים משותפים.
העצמה אישית של אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.

מעורבת בקידום חקיקה ושרותים למען זכויות ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים ,וביניהן:




הצעת חוק המשפחות המיוחדות אשר לראשונה מעניק למשפחה המיוחדת הכרה ,זכויות
ושרותים .הונחה על שולחן הכנסת.
הצעת חוק שרותי חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים.
שילוב ילדים בגילאי  3-4בגנים רגילים ,עם תמיכה מלאה של משרד החינוך.
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הובלתי את המאבק מול משרד החינוך לשילוב ילדים בגילאי  3-4במסגרות גניות רגילות,
מאבק אשר הוביל למינויה של ועדת דורנר ע"י שרת החינוך.
פועלת למען יישום מסקנות ועדת דורנר מול משרד החינוך ,מרכז השלטון המקומי,
הסתדרות העובדים ובשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות והתארגנות הסייעות הארצית.
ממובילות המהלך לשינוי ההסכם הקיבוצי של הסייעות המשלבות והסייעות הרפואיות
שותפה יחד עם ארגון "בזכות" בבגץ תחלואה כפולה המתנהל עדיין בביהמ"ש העליון.
עמיתה בדיוני השולחן העגטל הבין-מגזרי בין משרד החינוך וארגוני המגזר האזרחי
החברתי.

שותפה למניעת חקיקות סקטוריאליות ופוגעניות ,כגון:



חקיקה סקטוריאלית-מפלה ,המספקת שרותים מוסדיים בעיקרם רק לקבוצה מסויימת מבין
האנשים עם המוגבלויות ,בלי בחינת צרכים ותפקודים.
חקיקה מיושנת ופטרונית שלא רואה באנשים עם מוגבלויות כישויות אוטונומיות היכולות
לקחת אחריות על חייהן אלא מעבירה את הזכות לקבוע עבורם לידי פקידות.

הגבלת אפשרות הורים לילדים שנולדו כתוצאה מרשלנות רפואית לתבוע בנזיקין את הרופאים
הרשלניים שכשלו.
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