


 ראשי פרקים 

 

 לוחות זמנים לביצוע התאמות הנגישות לשירות השונות במלונות

 

 אכיפת ביצוע התאמות הנגישות



 הערות כלליות

 .  25.10.13מועד התחילה של תקנות הנגישות לשירות הינו •

  

לחייב שאינו רשות  , חוק השוויון קובע כי המועד הסופי לביצוע תקנות הנגישות לשירות•

 .1.11.2017הינו  -כגון מלונות  –ציבורית 

  

,  ככל האפשר, המועדים לביצוע השלבים השונים של התאמות הנגישות לשירות הותאמו•

למועדים שנקבעו בתקנות הנגישות למקום קיים  על מנת שנותני השירות יוכלו לבצע את כל  

 .  ההתאמות ביחד

 

,  הן מאחר ותקנות הנגישות למקום קיים כבר נכנסו לתוקפן, קיימים חריגים, יחד עם זאת•

והן מכיוון שמרבית התאמות הנגישות לשירות  , ולכן נוצר פער זמנים בין שני הסטים

 .  אינן קשורות למקום מתן השירות, הנדרשות לביצוע

 

 

 

 



 כללי

  :שיקולים נוספים בלוחות הזמנים

בנוסף לשירות הראשי  , המסופקים על ידי נותן שירות, לוחות זמנים שונים לשירותים נלווים•

 (ושירותים אחרים המסופקים במלונות, מלתחות, שירותי הסעדה :לדוגמא)אותו הוא מספק 

לעומת  , להן ניתן מועד ביצוע קצר, הבחנה בין התאמות שאינן דורשות הערכות מיוחדת •

 .  התאמות הדורשות הערכות

לבין נותני  , (5-פחות מ)הבחנה בין נותני שירות המספקים שירות במספר קטן של מקומות •

   (פחות רלבנטי למלונות. )מקומות ציבוריים או יותר 5-שירות המספקים את השירות ב



 בדיקה

לגבי התאמות הנגישות הנדרשות על פי  , חודשים 6על נותני השירות לבצע בדיקה תוך •

 .   ויש לבצען, והתאמות הנגישות שטרם מסופקות, והמסופקות כיום על ידם, התקנות

 .  הבדיקה תעשה לפי טפסים שיהיו זמינים באתר הנציבות•

יכינו אגב הבדיקה גם רשימה  , מקומות ציבוריים או יותר 5-נותני שירות המספקים שירות ב•

תוך תשומת לב  , של המקומות הציבוריים בהם מסופקים שירותים על ידם אותם יש להנגיש

   :להנחיות אלו

האם מסופק שירות בעל אופי שונה ( . סוג השירותים המסופק בכל אחד מהמקומות•

 (. לדוגמא, במלונות שונים של אותה רשת

מלון הנמצא בחיק  , לדוגמא)סוג או אופי המקומות הציבוריים בהם יש להנגיש את השירות •

 (אם יש לכך רלבנטיות לאופי השירות הניתן במקומות אלו, הטבע מול מלון עירוני

 . המספר הכולל של המקומות הציבוריים בהם הוא מספק שירות אותו יש להנגיש•

 

 



 1.7.2014לביצוע עד 

 כולל, 14עד  2התאמות לפי תקנות •

הליכים ונוהגים  , הסרת נהלים :לדוגמא –הליכים ונוהגים , התאמות ראשוניות של נהלים•

 המונעים קבלת שירות שוויוני מאנשים עם מוגבלות

 ;מתן אפשרות לאדם להעזר בחיית שירות ובמלווה מטעמו בקבלת השירות•

 .  התאמת נוהלי פינוי בחירום•

כפוף להצגת תעודה המעידה )מתן שירות לאנשים מסיימים עם מוגבלות ללא המתנה בתור •

 (מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הבטחון, על זכאות לכך

לרבות  , מלונות אינם חייבים לתת למלווה של אדם עם מוגבלות שירות אישי ללא תשלום•

 (.  14תקנה . )חדר במלון

פרסום זה  . בשירות, פרסום ראשוני של התאמות הנגישות המסופקות באותו זמן•

את הפרסום יש לעשות  . יתעדכן ככל שיתקדם ביצוע התאמות הנגישות באותו שירות

לרבות באתר האינטרנט של  , לציבור, בדרכים הרגילות בהם ניתן מידע אודות השירות

 .   ובפרסוים אחרים, המלון אם ישנו

 

 

 

 

 



 התאמות נגישות למידע – 1.7.2015לביצוע עד 

יונגש בדרכים כמפורט בתקנה  , מידע הניתן בכתב או בעל פה אודות השירות וכחלק ממנו

  :דוגמאות. 29

  מסמכים בכתב יימסרו לבקשת אדם עם מוגבלות ראיה בקובץ דיגיטלי הניתן להקראה

 .  הכל לפי הנסיבות –או שיוקראו בקול בקול , במחשבו

פ יימסר בכתב יד או בדפוס לאדם עם מוגבלות שמיעה"מידע בע  . 

 משפטים קצרים עם מילים  )מידע בעל פה יימסר לאדם עם מוגבלות שכלית בשפה פשוטה

 (.  חזרה על הנאמר במידת הצורך ועוד, פשוטות

 

 1.1.2016עד  –ודפוס נגיש עם פישוט לשוני , מסירת מידע בכתב באמצעות דפוס נגיש•



 1.11.2015התאמות לביצוע עד 

  :בין היתר, התאמות מסויימות במקום מתן השירות•

 עמדות שירות•

 מצגת הפעלת פיקוד יעדים, כריזה במעליות•

 כריזה קולית וחזותית  •

 התאמות במלתחות  •

 שילוט נגיש  •

 

 .  לפי הנסיבות, (כגון הספקת מערכת עזר לשמיעה)התאמות מסויימות בארועים •

 .ומושבים מותאמים, יסופקו עותקים של ספרי תפילה בפונט מוגדל, בית כנסת אם יש במלון•

הנגשת התפריט תעשה לכל המאוחר עד  ), שולחנות וכסאות נגישים :התאמות בחדרי האוכל•
1.7.2015  ) 

 

   



 1.11.2015התאמות לביצוע עד 

  :הכוללת, (81תקנה )לבקשת אורח עם מוגבלות , הספקת ערכת עזר לשמיעה

מאפשר  , עם אפשרות הגברת הצלצול ואות השמע, טלפון לאנשים עם מוגבלות שמיעה•

 .  אפשרות לחיווי חזותי וכרית רטט, Tשימוש עם מכשיר שמיעה במצב 

ווסת עוצמה  , (אוזניות)הכוללת מקלטים ,מערכת עזר לשמיעה אלחוטית לרדיו וטלוייזיה•

 .  וסוללות

גלאי  , מערכת התרעה ניידת מודולרית אלחוטית המתריעה על מקורות קול כגון צלצול טלפון•

 .  שעון מעורר, צלצול או דפיקה בדלת, עשן

 

  

 



 1.11.2015התאמות בשירותי מלון לביצוע עד 

  -בין היתר , 82שירותי עזר לפי תקנה 

 .  יסומן בסימון מישושי או חזותי לבקשת אדם( כגון במקום מפתח לחדר)כרטיס אלקטרוני •

 .  ותיאום פתיחת החניה עמו, שמירת מקום חניה לאורח עם תו נכה למכוניתו•

 .  ובתנאים נוספים, במקום בו אין סימן מוביל, ליווי לאורח עם מוגבלות•

 .  סימון חדרי אורחים הזקוקים לסיוע בפינוי בחירום•

 .  ובתפעול מתקנים, הדרכה בהתמצאות בחלקיו השונים של המקום•

בהתאם  , ספירת כסף ושירותי עזר סבירים אחרים, נשיאת חפצים, הקראת מסמכים•

 .  לנסיבות

 . הספקת מידע על הנגישות במקום ובחדרי האירוח וכן על שירותי העזר המסופקים•

 .  כל שירות עזר סביר אחר•

 

 



 24.10.16עד  –התאמות באתרי אינטרנט 

לפי התקן הישראלי לנגישות  , הקיים כיום, יש להתאים את אתר האינטרנט של נותן השירות•

 .  24.10.16וזאת עד , האינטרנט

 

 .  בלבד  Aרשאים להתאימו לפי רמה  24.10.15המבצעים התאמות באתר עד •

 



 (    מומלץ לבצע בהדרגה) 1.11.2017עד  –התאמות בחדרי אירוח נגישים 

 התאמות מסויימות בחדרי אירוח נגישים – 80תקנה 

 התאמת גובה מיטה•

 מעבר ליד המיטה לכסא גלגלים•

 ארוניות ניתנות להזזה  •

 טווח הגעה לארון המצוי בחדר•

 .  שלט עם ניגוד מישושי להפעלת מזגן; טווח הגעה למתקנים בחדר כגון כספת•

 מושב מותאם•

 תותקן בגובה מסויים, טלוויזיה חדשה•

 מאחזי יד פריקים לאמבטיה•

 סף פריק להתגברות על הפרשי גובה•

 התאמות במטבחון  •

 (5()א)82)שמירת חדרים  •

 .22.6.2015-יבוצעו בהם ההתאמות האמורות לא יאוחר מ, אם ישנם כיום חדרי אירוח נגישים

 



 מועדי ביצוע התאמות בשירותים אחרים 

 שירותי הסעדה •

 בתי כנסת  •

 מלתחות •

 כנסים וארועים  •

 חנויות המצויות במתחם•

  ?שירותים נוספים•

 

 בתקנות הנגישות לשירות  , הכל לפי המועדים שנקבעו לביצוע התאמות אלו•



 ?במלואן ובצורה נכונה, כיצד נבטיח כי התקנות יבוצעו

  :כלים בידי נותני השירות

אשר ייעץ לנותן השירות בדבר חובותיו על פי התקנות  , כנדרש בחוק, מינוי רכז נגישות•

 .השונות

 כנדרש בתקנות הנגישות לשירות  , הכשרת העובדים•

 הסתייעות במורשי נגישות  •

 הסתייעות בהנחיות ופרסומים של הנציבות  •

י  "חלק מהתאמות הנגישות לשירות ניתנות לפי בקשה המוגשת ע :קבלת משוב מהציבור•

בין  , ומבקש להסירו, לעיתים אורח עם מוגבלות נתקל במכשול נגישות. אדם עם מוגבלות

 .  י התאמת נהלים"ובין עם ע, י ביצוע התאמה הנדרשת לפי התקנות"עם ע

   

 

  



 כלי אכיפה בידי הנציבות  

לנציבות סמכות על פי החוק להוציא הנחיות ופרסומים לגבי ביצוע הוראות   –פרסומים •

 .  מעמדם המשפטי של פרסומים אלו הוא מנחה. תקנות הנגישות השונות

סמכויות  . כלפי מי שלא ביצע חובותיו לפי תקנות הנגישות השונות –הוצאת צווי נגישות •

 .  חקירה ושימוע לפני הוצאת הצו

 .  כאשר יש תלונה או חשד על הפליה או הפרת צווי נגישות –סמכויות חקירה פלילית •

ביצוע  , גביית עדויות, כניסה למקרקעין, כוללות דרישת מידע ומסמכים :סמכויות החקירה•

 ומסירת צווים, חיפוש ותפישה

 .  על הפרת צו נגישות או על הפליה –הגשת כתב אישום •

לרבות על נושא משרה , לבית המשפט סמכות להטיל קנס במידה והמפר נמצא אשם•

 .  בתאגיד

 . הגשת תובענה אזרחית על הפרת חובות הנגישות

 .  ופניות ציבור, טיפול בשאילתות של חייבים –פניות ציבור , שאילתות

 

 



 פעילות האכיפה של הנציבות  

 .  2008שהוקם בשנת  ,התקנותמערך פיקוח על ביצוע לנציבות 
 
 ממונה נגישות ארצי 

מפקחת נגישות שירות ארצית 
ס ארצי"מפקח נגישות מתו 
 בכל מחוז שני מפקחי  )ס ולנגישות שירות "לנגישות מתו, (דרום, מרכז, צפון)מפקחים מחוזייים

 (.  ס ומפקח שירות"מתו
 
מערך תביעה 

  ממונה ארצית על תביעות 
 (דרום ומרכז, צפון :אחד בכל מחוז)תובעים מחוזיים 

 
:    

לעיתים בסיוע מתנדבים עם  , על נגישות מקום ושירות, הנציבות מפעילה בקרות שטח, בנוסף
 .  מוגבלות

 

 



 כלי אכיפה בידי הציבור

מרבית התאמות הנגישות לשירות ניתנות על  , כאמור –בקשה להספקת התאמת נגישות •

הציבור יעיר  , במידה ולא בוצעו התאמות נדרשות, בנוסף. פי בקשה של אדם עם מוגבלות

 .  על כך לנותן השירות

תתכן  , בעקבות תלונה על הפליה המוגשת לנציבות או למשטרה –תלונה על הפליה •

,  גוף או אדם הנמצאים אשמים ישלמו קנס. והליכים פליליים כנגד המפלה, פתיחת חקירה

 .  ובית המשפט רשאי להורות על סגירה זמנית של העסק

או בשל אי  , בגין הפליה במקום ציבורי או בשירות ציבורי, בנזיקיןהגשת תביעה אזרחית •

,  ח"ש 50,000בית המשפט רשאי להטיל קנס עד . קיום הוראות תקנות הנגישות השונות

 (.  אם היתה הפרת צו נגישות, כגון)ובמקרים מסויימים אף ללא הוכחת נזק 

הנציבות וכן ארגונים המייצגים אנשים עם מוגבלות רשאים להגיש תובענות אזרחיות או  •

 .  בתנאים מסויימים, י אדם"להצטרף לתובענה שהוגשה ע

  

 

 

 

 

 



 רישוי עסקים  

 .  יש לעמוד בדרישות הנגישות, על מנת לקבל רשיון עסק או לחדש רשיון עסק 

 

בדבר ההתאמות  , ס ומורשה נגישות השירות"לשם כך יש לקבל חוות דעת ממורשה נגישות מתו

 .  וביצוען במועד הנדרש על פי התקנות, בהן העסק מחוייב

 

שיתכן שאינו  , לבין חובות החלות על המקום, יש להבחין בין חובות החלות על השירות•

 .  חנות המצויה בקניון :לדוגמא. באחריות נותן השירות

 

 



 הליך החקירה

 ח פיקוח על ליקויים"הפקת דו

 הוצאת מכתב התראה

 (כ בכתב"בד)שמיעת טענות החייב בנגישות 

 הוצאת צו נגישות -באם לא תוקנו הליקויים

בשל , הזמנה לחקירה לבירור האמת -באם לא תוקנו הליקויים

 הפרת צו נגישות

באם לא השתכנע המפקח כי החייב עשה כל שבידו לתיקון 

 העברת התיק לטיפול התביעה -הליקויים

 

 


