
 

 
 

 

 ©כל הזכויות שמורות 



 חזון

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות שכלית

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 עמותת נגישות ישראל

 פועלת לקידום הנגישות

 במדינת ישראל על מנת  

 לשפר את איכות החיים

 ולאפשר שילוב בחברה

 וחיים נורמאליים בדרך

 .שוויון ועצמאות, של כבוד

 את כל סוגי המוגבלויות מייצגתופועלת למען העמותה. 

 



 ?מהי נגישות

 היכולת להגיע ליעד

 היכולת לקבל שירות 

 היכולת ליהנות מהשהות

בנוחות  , בכבוד, בזכות, בשוויון, בבטחה
 ובמקסימום עצמאות



 המטרה קהל

 : מוגבלויותאנשים עם  1,440,000בישראל 

 קוגניטיביות  , נפשיות, שמיעה, ראייה, פיזיות •

 ...ועוד
 שמנים, קשישים •

 נמוכים/ גבוהים  •

 ....רקולא 

 ילדיםעם עגלות הורים  •

 

 -מבחינה עסקית
 לקוח עם מוגבלות מגיע יחד 

 .1:6 –עם בני המשפחה 
 



 ?מה הרווח העסקי

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות שכלית

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 יותר לקוחות 

  בתדמית  שיפור 

 שיפור בשירות הלקוחות 

 שביעות רצון הלקוחות 

 תאגידית/אחריות חברתית 

 עמידה בחוק ובתקנות הנגישות 

ROI   השקעה= הוצאה "מיידי" 

 תלונותמניעת 



 ?מה הרווח של הלקוח

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 באופן  המלון שירותי  כלאפשרות לקבל את

             מקצועי, נוח, מכובד, שוויוני

 ובמקסימום עצמאות 

 עוגמת נפש ותלונות, מאכזבההימנעות 



 סטטוס חוקים ותקנות

 1998 חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות•

 2005 פרק הנגישות•

 2009 תקנות מבנה חדש•

 2011 תקנות מבנה קיים•

 2013 תקנות השירות•



 הנגשת הממשקים עם הלקוח

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 לקוח

  -מלון 
 נגיש

פרסום  
הסדרי  
 נגישות

אתר  
 אינטרנט

מוקד  
/  טלפוני 
 הזמנות

עובדים  
 נגישים -

עזרים  
 לסיוע



 אז מה זו נגישות

 נגישות

 שירות
 פיזית 

 (ס"מתו)



   
 דרך הגישה אל המבנה•

 מבנים תשתיות וסביבה -ס"מתונגישות 

הנמכת   חניות
 מדרכות

דרך  
 נגישה

 מדרגות כבש

 

 מעלית

 כבש  / מדרגות  דרך נגישה הנמכת מדרכה חניות נכים

 מעלית שילוט מעברים דלפק אזור ישיבה דלת כניסה

 ספא חדר אוכל חדר נגיש
/ בריכה 
 חוף

 שונות  

 דרך הגישה בתוך המבנה•

 אלמנטים נוספים•



 אז מה זו נגישות

 נגישות

 שירות
 פיזית 

 (ס"מתו)



 כניסה -1דרישות נגישות לשירות 

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 פטור מתור/ חיות שרות  –נהלים למתן שרות נגיש •   

 מדף נגיש/ לוח כתיבה + קבלה נגישות /עמדות שירות•   

 ...SPA/ בקבלה  –לולאת השראה לשמיעה •

 אזור המתנה עם מושבים נגישים•

  
 י בקשת עזרה"עפ -סיוע במילוי טפסים •

 י בקשת עזרה"עפ -ליווי וסיוע לעיוורים •

 (קריאה לפתיחה באמצעות הטלפון' אפ)שמירת חניות נכים •



   2דרישות נגישות לשירות 

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

   
, כתב מוגדל)פורמטי מידע נגישים  –התאמות נגישות למידע •

 (ברייל, הקראה, קולי

 הנגשת מוקדים ומרכזיות טלפוניות•   

 אחר - SNS, מייל, פקס: מתן שרות ומידע בערוצים אלטרנטיביים•   

 ! קריטי –פרסום התאמות הנגישות •

 מדור על הסדרי נגישות+ הנגשת אתר האינטרנט •

 ההתאמות   –מחוייבות לשמירה על תקינות וזמינות •

 מחויבות לבדיקות תקופתיות•



   3דרישות נגישות לשירות 

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 להתקנה בחדר –קיט מערכת עזר לשמיעה •

 פקס בעלות שיחה•

 (במידה ויש)סרטוני הדרכה עם כתוביות •

 שניתן לזות באופן מישושי כיוון תפעול –כרטיס חדר אלקטרוני •

 "המתארחים בחדר זקוקים לסיוע בפינוי בחרום" –כרטיס דלת •

 לבקשת אורח עם מוגבלות –טלפון נגיש •

 מעכשיו -שלט טלוויזיה נגיש חזותית ומישושית •

מידע על , תפעול עזרים ומכשירים, בהתמצאות–הדרכת לקוח •
 הקראת מסמכים, התאמו 



 נוספות -דרישות נגישות לשירות 

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 דלפקי מזון בטווח הגעה, שולחנות וכסאות נגישים –חדר אוכל •   

 עזרה, הקראה, תפריט נגיש, ריהוט נגיש –מסעדות •

 ובריכה עם מעלון( 1גישה ולפחות מכשיר )חדר כושר •

 הטמעת נושא הנגישות בנהלים•

 מופעים/ התאמות אירועים •

 רכז נגישות והכשרתו•

 'שירות נגיש'הכשרת עובדים ל•

 לוודא הכשרת עובדי קבלן•

 



 דרישות נגישות חדרים

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

 !מעכשיו –הנגשה קולית של מעליות •

 שילוט מישושי בכניסה לחדרים+ התאמות שילוט •   

 מ"ס 5/10אפרות להגבהה ב ( + מ"ס 45-50)גובה מיטה •

 (במקום קיים 110)מ לצד המיטה "ס 130רווח של •   

 ניתנות להזזה –ארוניות לצד  המיטה •

 כספת/ נגישות לארון בגדים •

 ריהוט נגיש•

 (עדיף הרבה יותר)מ "ס 120מעל  –טלוויזיה מול המיטה •

 גישה למרפסת•

 מטבחון נגיש•







 חדר אמבטיה נגיש

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות שכלית

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

  מקלחת נגישה לשימוש בכסא גלגלים ועם ספסל ישיבה

 .וגישה נוחה לברזים

שטח תימרון 

 דלפק נגיש/ כיור 

שרותי נכים עם מאחזים פריקים 

דלת החוצה 

כניסות ללא סף 



 חדר אמבטיה נגיש

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות שכלית

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה
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 לסיכום

 אדם עם כיסא גלגלים

 אדם עם מוגבלות בהליכה

 עיוור

 אדם עם מוגבלות שכלית

 אדם עם מוגבלות בשמיעה

 אדם עם מוגבלות בתנועה

הרבה פרטים קטנים, הרבה עבודה 

מומלץ לעבוד מסודר ומקצועי 

ההשקעה משתלמת 

בהצלחה 


