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Shahar Levin

:מאת Hofesh.Meida
:נושא FW: מכונות אוטומאטיות

 
 

From: *******  
Sent: Tuesday, May 23, 2017 9:58 AM 
To: Irit Shaviv Shani  
Cc: Halla Khoury; Fareed Mahajna; Eran Tamir  
Subject: Re: מכונות אוטומאטיות 

 
 מצויין. תודה

 
 

**********   
 

  Irit Shaviv Shani , מאת9:56בשעה  2017במאי  23בתאריך 

 זה לא סותר את התשובה שלנו אבל אני מסכימה לדבריך

  

  שני-עו"ד עירית שביב

  ממונה משפטית (שאילתות פטורים)

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  משרד המשפטים

   

   02-5088001לפניות חדשות נא לפנות לטלפון 

   pniotnez@justice.gov.ilמייל 

  02-6467596 –פקס' 

  ירושלים 37 ירמיהו רח'", הבירה מגדלי" כתובתנו:

  , ירושלים 29כתובת למשלוח דואר: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, צלאח א דין 

   02-5088034 -מס' טלפון ישיר 

  Negishut.justice.gov.ilאתר: 
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From: *********  
Sent: Tuesday, May 23, 2017 9:47 AM 
To: Irit Shaviv Shani 
Cc: Halla Khoury; Fareed Mahajna; Eran Tamir 
Subject: Re: מכונות אוטומאטיות 

   

 אני צריכה הסבר על העיניין הזה כי בשיחות עם ערן ופריד הבנתי משהו קצת אחר:

לדרישות  והוא מתאים מבחינת הגובה שלו  2014השאלה היא מה זה "מועד ביצוע ההתאמה? " אם קניתי מכשיר אוטומטי בשנת 
  הרי שלא נדרשה התאמה. אני צודקת? 2014התקן שהיה תקף בשנת 

אם מבחינת פרמטר אחר ביום הקניה הוא לא התאים ואני ניגשת לבצע את ההתאמה הספציפית הזו עכשיו הרי שאני צריכה לבצע 
  אותה לפי התקן החדש. זה נכון?

 
 

*********   

  

, מאת 9:20בשעה  2017במאי  23בתאריך  Irit Shaviv Shani : 

 שלום *******

 בדקנו בשנים האחרונות ולא מצאנו תשובה של ערן ופריד בנושא, זה גם לא זכור להם.

להיפך, שאלת את ערן ופריד בינואר, הפניה הועברה לאריאל סיידמן, וניתנה לך תשובה זהה לתשובה של הלא. 
  גם הוסבר לך שלפי ההצעה שלך לא יונגשו מכונות קיימות. 

  שובה מצ"בהת

יתרה מזאת, התשובה כתובה באופן ברור בתקנות נגישות השירות ומדברת על התקן שהיה קיים בעת מועד 
  ביצוע ההתאמה. 

הפנתה הוראה מהוראות תקנות אלה לתקן ישראלי מסוים, יצא החייב ידי   (א)    .109
ה זו, "מועד חובתו אם מילא אחר הוראות התקן שהיו בתוקף במועד ביצוע ההתאמה; בתקנ

  לרבות המועד שבו הוזמנו התאמות מספק. –ביצוע ההתאמה" 

(א), יבצע נותן השירות התאמות נגישות גם לעניין מידע 29(ב) על אף האמור בתקנה         
בכתב, כגון חוזה ביטוח, שהעתק ממנו לא מצוי על גביה מדיה דיגיטלית ושנמסר למקבל 

לה והתקף גם לאחר יום התחילה, בתוך זמן סביר השירות עם המוגבלות לפני יום התחי
  בנסיבות העניין, אך לא יאוחר מחודשיים לאחר הגשת בקשה של האדם עם המוגבלות.

  בברכה

   

  שני-עו"ד עירית שביב

  ממונה משפטית (שאילתות פטורים)
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  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  משרד המשפטים

   

   02-5088001לפניות חדשות נא לפנות לטלפון 

   pniotnez@justice.gov.ilמייל 

  02-6467596 –פקס' 

  ירושלים 37 ירמיהו רח'", הבירה מגדלי" כתובתנו:

  , ירושלים 29ד המשפטים, צלאח א דין כתובת למשלוח דואר: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משר

   02-5088034 -מס' טלפון ישיר 

  Negishut.justice.gov.ilאתר: 

  

   

From: ********  
Sent: Tuesday, May 23, 2017 9:03 AM 
To: Irit Shaviv Shani 
Subject: האם זה נכון-דחוף ? 

   

 שלום הלא,

   

(שפורסם בפברואר  החדש 4חלק  1918מכישירים שהיו קיימים לפני צאת תקן   תשובה שקיבלתי מערן ופריד על פיה שלך סותרת  2תשובה 
  ), חייבים בנגישות על פי התקן הקודם.2015

  

 Virus-free. www.avg.com  

 
 

***********  
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, מאת 12:58בשעה  2017במאי  4בתאריך  Halla Khoury: 

 שלום רב,

 להלן תשובתנו לפנייתך

מכונה מקובעת הכוונה היא האם אפשר להזיז אותה או לא (למשל כספומט מקובע לעומת מכונת       )1
  שתייה/אוכל שאינה מקובעת

  יש להנגיש לפי התקן שתקף בזמן שעושים את ההתאמה, ולא בעת הצבת המכונה      )2

  לא מכירים אבחנה כזאת, כולם מחויבים       )3

  כן       )4

   

  הלא חורי, מתמחה

  יבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנצ

  משרד המשפטים

02-5088001  

hallak@justice.gov.il  

   

   

   

   

   

   

From: *******  
Sent: Tuesday, March 28, 2017 11:58 AM 
To: Eran Tamir 
Subject:  בנושא מכונות אוטומטיותשאילתא  

   

 לגבי הסעיף הזה

  זיהוי מיקום המכונות . 2.4.1.4

 מוגבלות עם מיקום מכונות נגישות למתן שירות אוטומטי המקובעות למקומן יוכל להיות מזוהה על ידי אדם

 הדרך, לרוחב שיימשך 6חלק  1918באמצעים כגון: סימן מאתר המתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י  ראייה,

  ).2.1.9(ראו סעיף  קולי שלט
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    . מה המשמעות של מכונות מקובעות ?1

  לפני מועד הפצת התרן החדש - 2.2015. האם מחייב גם מכשירים שהוצבו לפני 2

  . האם מחייב מכשירים המותקנים בתוך מבנה ולא ברחוב.3

תוב תורים, מכונות למשיכת מזומנים המוצבים כגון מכונות לני -. האם מחייב מכשירים המותקנים במקום שיש בו אנשי שירות 4
  בקיוסקים.

   

   

   

  הלא חורי, מתמחה

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  משרד המשפטים

02-5088001  

hallak@justice.gov.il  

   

 
 
 ----------הודעה שהועברה  ----------
From: Ariel Seidman  
To: ************** 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 31 Jan 2017 06:14:24 +0000 
Subject: RE: לפי איזה גרסה של תקן להנגיש 

כי זה תקן שלא היה מחייב לפי תקנות הנגישות. ברגע שתוקנו תקנות, הן הופכות למחייבות ואי אפשר להסתכל על תקן 
  מה הוא היה מחייב, אם בכלל.קודם שלא ברור בכלל לפי 

  

  אריאל סיידמן

  מתמחה -לשכה משפטית 

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  משרד המשפטים

  02-5088032טלפון: 

  arielsei@justice.gov.ilדוא"ל: 



6

   

From: *********  
Sent: Sunday, January 29, 2017 11:52 AM 
To: Ariel Seidman 
Subject: RE: לפי איזה גרסה של תקן להנגיש 

   

 נכון אבל אם היה תקן בעת היצור ועמדו בו או בחלקו, למה אי אפשר להתייחס אליו כנקודת מוצא?

11:43 2017בינו'  29בתאריך  , "Ariel Seidman"כתב: 

  אז לפי מה את מציעה להנגיש? 1995-אני לא מבין את השאלה. יכול להיות שהעמדה הוקמה ב

 לא היה תקן מחייב לאף מערכת שנוצרה לפני התקנות.

   

   

  אריאל סיידמן

  מתמחה -לשכה משפטית 

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  משרד המשפטים

  02-5088032טלפון: 

  arielsei@justice.gov.ilדוא"ל: 

   

From: ********  
Sent: Sunday, January 29, 2017 11:37 AM 
To: Ariel Seidman 
Subject: Re: לפי איזה גרסה של תקן להנגיש 

   

 הי אריאל,

    תודה על המענה.

  איך אפשר לדרוש ממערכת קיימת הנגשה על פי דרישות שאפילו לא היו קיימות בעת שהיא נוצרה? -שאלה 

  איך פותרים את זה? -מה אם המערכת לא יכולה לעמוד בתנאים מסוימים בגלל המבנה הפיזי של המכשיר או טכנולוגיות קיימות 

  גילה
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********************  

   

  

, מאת 10:04בשעה  2017בינואר  29בתאריך  Ariel Seidman: 

  

 שלום,****** 

  ההנגשה תיעשה לפי התקן החל במועד ההנגשה. כלומר, התקן החדש יותר.

  בברכה,

  

    

 אריאל סיידמן

  מתמחה -לשכה משפטית 

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  משרד המשפטים

   

  02-5088032טלפון: 

  arielsei@justice.gov.ilדוא"ל: 

From: ***********  
Sent: Wednesday, January 18, 2017 3:05 PM 
To: Eran Tamir; Fareed Mahajna 
Subject: לפי איזה גרסה של תקן להנגיש 

   

 שלום ערן ופריד,

(שפורסם   4חלק  1918) כלומר לפני פרסום הרוויזיה לתקן 2011שאלה לגבי עמדות מידע קיימות (למשל עמדות שהוקמו ב 
  ), לפי איזה תקן צריך להנגיש אותם הישן או החדש?2015בפברואר 

  

  

**********  
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