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From: Reut Salman  
Sent: Monday, April 28, 2014 3:52 PM 
To: **************** 
Subject: RE: פנ"צ נועה שמש 

 
 שלום, ***************

 
 אנו מתנצלים על העיכוב בתשובה עקב עומס עבודה רב.

  
 לגבי שאלתך על מכונות אוטומטיות: אין לנו מידע לגבי המכונות הקיימות בארה"ב. 

 25. סעיף 2013אשר נכנסו לתוקף באוקטובר  על מכונות אוטומטיות חלות תקנות נגישות השירות  -לגבי הדרישה בארץ 
 1918לתקנות קובע כי מכונה אוטומטית צריכה להיות נגישה לשימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות, בהתאם לקבוע בת"י 

  שטח רצפה חופשי שיאפשר גישה חזיתית או צידית למכונה. ). התקן קובע כי למכונה אוטומטית יהיה 2.11( 4חלק 
. אני מצרפת קישור לתקן ובו איורים אשר ימחישו את האמור: 80X120, לפחות 1חלק  1918שטח הרצפה יהיה, לפי ת"י 

  לתקן:) 5(מעמוד 
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Kvatzim/1290_TekenYisraeli1918Helek1_Old.pdf  

קובע כי ניתן יהיה לזהות את אמצעי ההפעלה של המכונה באמצעות מידע שמיעתי או מישושי. יש  4חלק  1918בנוסף ת"י 
ניוטון. דרישות נוספות ,  22-ו כך שהפעלתם תהיה קלה, ביד אחת תוך הפעלת כוח הקטן מלוודא שאמצעי ההפעלה יהיו יותקנ

מכונות למתן שירות  -בטבלה 33בין היתר לגבי גובה ומיקום ניתן למצוא בטופס בדיקת הנגישות אשר צירפתי למייל (סעיף 
  אוטומטי).

  
  

  בברכה,
 עו"ד רעות סלמן

 המחלקה המשפטית
  לאנשים עם מוגבלות נציבות שוויון זכויות

  משרד המשפטים
 02-5088035טל': 

 
 
 

From: Yisrael Haber   
Sent: Wednesday, December 18, 2013 3:33 PM  

To: Irit Shaviv Shani  
Cc: Reut Salman  

Subject: פנ"צ נועה שמש  
  

  היי, 
 

 מדובר בשתי פניות של פונה אחת: 
 

 הפונה: 
******************  

05********  
03*******  

  
   פנייה בנושא נגישות: –לעירית 
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  הפונה מעוניינת לייבא מכונות אוטומטיות שהן מאושרות כנגישות בארה"ב. 
  שואלת אם הן נגישות גם בארץ, ורוצה את מירב המידע בנושא.

  (הערה שלי: ייתכן שבקשת המידע היא מקצועית ולא משפטית ולכן אינה בטיפולנו).
  

  פליה/אי מתן התאמה מטעם קופ"ח:פנייה בנושא ה –לרעות 
*************************************************************************************************  

  
  ישראל 

  
  ישראל הבר, עו"ד

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  משרד המשפטים, כתובת לדואר: 

  עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 ירושלים, 29דין -רח' צלאח א

 ירושלים, 9ק'  , "מגדלי הבירה",37כתובת: רח' ירמיהו 
 02602-508-8 טל':

 02-646-2707פקס': 
 yisraelh@mishpatim.gov.ilדוא"ל: 

 www.mugbaluyot.mishpatim.gov.ilאתר: 
  www.facebook.com/NetzivutMugbaluyotפייסבוק: 

       אלא אם אין ברירה –להדפיס אותי  לאנא 


