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ל' תשרי תש"פ
תיק בקרה : 861

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד:

חברה  קלאסיק הוטל מנג'מנט בע'מ

מס' ח.פ  512660994

רח' הירקון 250, תל אביב - יפו 6311316

 

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין מלון 'דיוויד אינטרקונטיננטל'  
סימוכין:

פיקוח שנערך בתאריך 17/7/19 במקום 'מלון דיוויד אינטרקונטיננטל', בכתובת קויפמן 12, תל אביב
מכתב ההתראה שלנו מיום 5.8.2019

תגובתכם אשר הועברה בדוא"ל על ידי עו"ד אייל ריבנר בתאריך 24.9.2019
התייחסותנו לתגובתכם אשר הועברה בדוא"ל בתאריך 3.10.2019 

מתוקף סמכותו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עפ"י סעיף 19מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998,  (להלן: "חוק השוויון")  מילא הנציב את ידי  להוציא צו נגישות נגדכם.  

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. (להלן: "חוק השוויון") קובע, בסעיף 19ח(א), כי מקום ציבורי יהיה נגיש 

לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין. 

למרות האמור, בתאריך 17.7.2019 ביצענו פיקוח ב'מלון דיוויד אינטרקונטיננטל' בתל אביב - יפו (המוזכר למעלה) ומצאנו ליקויים 
בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות התקנות הבאות:

1.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

2.  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרת), תש"ל-1970; תוספת שנייה- חלק ח'1- פרק א': בניין ציבורי

3.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון הנכם האחראים לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.
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בתאריך 17.8.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאנו 

בפיקוח שנערך במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

בתשובה, טענתם במכתב תגובתכם מתאריך 24.9.2019 כי "לא נפל כל פגם מהותי ביישום הוראות הנגישות ע"י המלון", והוספתם כי 

"המלון כבר החל לפעול לתיקונם" (של הליקויים). כמו כן צירפתם התייחסות ספציפית עבור כל ליקוי במכתב ההתראה.

בתאריך 3.10.2019 העברנו אליכם בדוא"ל את התייחסותנו המפורטת, הן בדבר נחיצותו של צו הנגישות והן ברמה ספציפית לגבי כל 

ליקוי, בהתאם לאמור במכתב תגובתכם.

יודגש שוב, כי הנכם האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות ולדאוג לאחזקתן התקינה. 

מחדלכם הנ"ל מביצוע התאמות הנגישות או מאחזקתן התקינה מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19מג לחוק 

השוויון.

אשר על כן, מוצא לכם בזאת צו נגישות.

הנכם נדרשים אפוא בצו לבצע ולתקן את כל התאמות הנגישות הנדרשות מכוח החוק והתקנות, וזאת לכל המאוחר עד ליום 30.7.2020, 

ולדאוג באופן רציף לאחזקה תקינה שלהן.

עד למועד הנ"ל הנכם נדרשים גם לשלוח אלינו תמונות או מסמכים הממחישים ומעידים על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות.

במידה ולא תמלאו אחר הוראות הצו עד למועד האמור, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכוח הוראות הדין להגשת כתב אישום

כנגדכם.

נבקש גם להביא בשנית לידיעתך, כפי שעשינו במכתב ההתראה, כי בנסיבות מסוימות עשוי צו זה גם להתפרסם בציבור, לרבות 

בפרסום יזום מאת הנציבות.

                                                                                        
                                                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                                                           
              אמיר קביליו

מפקח מחוזי לנגישות השירות 
       מחוז תל אביב והמרכז

       נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
העתקים:

אדר' איריס גוראל, ממונת נגישות ארצית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אדר' עינב ברנס, מפקח ארצי, נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד אינאס חאג'-יחיא, תובעת  מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

Shai.Ravid@ihg.com מר' שי רביד, מנהל ביטחון ותפעול, מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, לרבות בדוא"ל
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נספח ליקויי-נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח במקום ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות:

תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא 
ראשי

מס'

תקנה 20 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

העמדה ממוקמת בנפרד מדלפק 
הקבלה הראשי.

לא הוצג נוהל שירות כתוב 
המתייחס לנושא

עמדת מודיעין מסומנת בסמל הנגישות הבינ''ל. 
בנוסף, במקום ציבורי חדש או בשירות חדש 

במקום קיים, עמדת המודיעין ממוקמת במקום 
שניתן לזהותו בקלות

-זיהוי עמדת 
מודיעין

עמדת 
מודיעין

.1

פרט 8.157 תקנות 
התכנון והבניה 

(בקשה להיתר, תנאיו 
ואגרת), תש"ל-1970; 
תוספת שנייה- חלק 
ח'1- פרק א': בניין 

ציבורי

תא הרחצה המשולב ליד הספא 
בוצע במהלך השנה האחרונה. 

התא קטן במידותיו, אינו עומד 
בדרישות תא משולב חדש 

מטיפוס 2

תא משולב מטיפוס 2 יהיה באתר בריכת שחייה 
לשימוש הציבור, בחוף רחצה, בספא, במקווה 

טהרה, במקום המשמש לפעילות ספורט של אנשים 
עם מוגבלות, במוסד חינוך לתלמידים עם מוגבלות, 

ובכל בניין שיש בו שירות ציבורי עיקרי או נלווה 
של רחצה

-תא משולב 
במקום שיש 

בו שימוש 
עיקרי או 
נלווה של 

רחצה

תא משולב 
חדש 

(רחצה)

.2

פרט 2(2) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

מעבר החצייה המקשר בין 
מבנה החניות למלון מוביל 

להפרש גובה של 13 ס"מ ומאלץ 
ירידה למיסעה

קיימת דרך נגישה המאפשרת לאדם בכסא גלגלים 
או באמצעי ניידות אחר לצאת מרכב רגיל ולרכב 
גבוה שחונה בחנייה נגישה כאמור ולהגיע לפתח 

הבניין

-המעבר 
ממקומות 

החניה 
הנגישים 
למדרכה

מקום 
חנייה נגיש

.3

פרט 2(10) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

המעלון הנייד המיועד לעלייה 
לבמה במועד הפיקוח נמצא לא 

תקני. 
לגבי המעלון שהוצג ע"י המלון 

כפתרון אפשרי - יש להגיש 
בקשה רשמית לפטור 

מעלון אנכי ומשופע קיימים בבניין זמינים ותקינים 
בכל עת שהמקום הציבורי בו הם מצויים פתוח 

לציבור. מצויין עליהם באופן בולט העומס המירבי 
המותר במעלון. מעלון אנכי זמין לשימוש עצמאי 

ממדי הרצפה הפנימית של תא ורוחבו הפנוי למעבר 
כמימדי תא המעלית מטיפוס 2 לפחות (מידות 

110/140 ס''מ, רוחב הפנוי בפתח - 80 ס''מ לפחות 
(בדופן המעלית הקצרה). הותקן מעלון אנכי כחלק 

מהליך ההנגשה יותקן בהתאם לדרישות בבניין 
חדש

-מידות תא 
מעלון בבניין 

קיים

מעלון .4

פרט 2(11) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

כבשי חיבור בין מפלסים ברחבי 
המלון: ברחבי המלון קיימים 
כבשים המתגברים על הפרשי 

גובה מעל 20 ס"מ, בחלקם 
חסרים בתי אחיזה משני עברי 
הכבשים (לדוגמא – כבש גישה 

למסעדת טומי)

בתי אחיזה יותקנו בכבש המגשר על הפרש גובה 
מעל 20 ס"מ. המבנה בהתאם להוראות פרט 2(13) 

: גובה 85-95 ס"מ, מבנה קשיח ויציב, מרווח 
חופשי סביבו של 4 ס"מ לפחות, ניגוד חזותי בקצה 

המאחז, בתי אחיזה במהלכי מדרגות שונים 
ממוקמים באותו יחס

-בתי אחיזה 
בכבש

כבש קיים .5

פרט 2(4) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

טרם הוצג נוהל שירות המפרט 
את אופן הנגשת הכניסה למלון 

בשעות הלילה עקב חוסר 
הגישה לאינטרקום

אם הדלת אינה ניתנת לפתיחה עצמאית מבחוץ –
האם קיימת מערכת אינטרקום? האם כפתור 

הקריאה מותקן בגובה עד 140 ס"מ?

-אינטרקום 
בדלת שאינה 

ניתנת 
לפתיחה 
עצמאית

כניסה 
למקום

.6

http://www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il


מדינת ישראל, משרד המשפטים 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
State of Israel, Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities

__________________________________________________________________________

טלפון במשרד: 073-3928706
כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים, רח' צאלח א- דין 29 ירושלים

AmirKab@justice.gov.il
www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il :אתר אינטרנט

תקנה 5 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום ציבורי 
שהוא בניין קיים), 

תשע"ב-2011

לא קיים שלט הכוונה לעבר 
הכניסה הנגישה למלון. לא 

הוצג נוהל שירות בנושא

בוצעו התאמות נדרשות בתחום הבניין להתגברות 
על הפרש גובה  בקו המפגש בין בניין קיים לשטח 

שבאחריות הרשות המקומית

-התגברות על 
הפרש גובה 

בכניסה 
למגרש

כניסה 
למקום

.7

פרט 2(12) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

גרמי מדרגות ברחבי המלון: 
בחלק מבתי האחיזה במלון 

חסרים קטע נוסף של 20 ס"מ 
במקביל לשלח מדרגה עליונה 
(לדוגמא – מדרגות לולייניות), 

טרם הועבר תיעוד ביצוע

במדרגות שאינן חלק מחדר מדרגות מותקן בית 
אחיזה באופן המאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז 

בו ביד ימין או שמאל (שניים בצדדים או אחד 
במרכז) אם לא קיים בית אחיזה או שהותקן כחלק 

מההנגשה- יותקן בהתאם לדרישות בבניין חדש

-בית אחיזה 
במדרגות

מדרגות .8

פרט 2(9) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

6 מעליות זהות בגרעין המלון: 
לא קיימת כריזה קולית 

במעליות

בתא כל מעלית לשימוש הציבור שיש לה לפחות 3 
תחנות עצירה תותקן: 

-מערכת כריזה שתודיע על הקומה בה נפתחת 
המעלית ועל השירותים הציבוריים העיקריים 
הניתנים בה. הכריזה תושמע בבירור, באיטיות 
ובעוצמה הנוחה לשמיעה למי שנמצא בתוך תא 

המעלית. לפחות בשפה הרשמית במקום.  

-אות חזותי לציון מספר הקומה אליה הגיעה 
המעלית

-כריזה 
וזיהוי חזותי 

במעלית 
קיימת

תא מעלית 
קיים

.9

פרט 2(16)(ב)(4) 
תקנות שוויון זכויות 

לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום ציבורי 
שהוא בניין קיים), 

תשע"ב-2011

6 מעליות זהות בגרעין המלון: 
בעת ביצוע הפיקוח מערכת 

Hear Right (שילוט קולי) לא 
עבדה כשורה, טרם הועבר 

תיעוד בדבר תקינות המערכת

ברחבת המעלית  בכל הקומות יהיה סימן מאתר 
אשר אחד מקצותיו יגיע לאחד לפחות מהתקני 

הפיקוח בתחנת מעלית המגיעה לכל הקומות.

-סימן מאתר 
ברחבת 

מעלית בתוך 
בניין קיים

תא מעלית 
קיים
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פרט 2(30) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

לבקשת צוות המלון במועד 
הפיקוח, נבדק חדר 1207 
כיחידת אכסון מיוחדת; 

היחידה איננה עומדת 
בדרישות. 

יש לספק 7 יחידות אכסון 
מיוחדות העומדות בדרישות 

התקנות באופן מלא

בבניין ציבורי קיים המיועד לאכסון יותאמו 
יחידות אכסון מיוחדות: 

בבניין בו 8-75 יחידות אכסון נדרש יחידה מיוחדת 
1

בבניין בו 76-150 יח''ד נדרש 2 יחד''מ בבניין בו 
151-225 יח''ד נדרש 3 יחד''מ בבניין בו 226-300 

יח''ד: 
עבור בניין שהיתר עבורו הוצא לפני 20/09/1995 

נדרש 3יחד''מ 
עבור בניין שהיתר לבניתו ניתן אחרי 20/09/1995 

נדרש 4 יח''ד עבור כל 75 יח''ד נוספות נדרשת 
יחד''מ נוספת. (קאסוטו) הכוונה לכל 75, קרי אם 
יש 374 עדין מחוייבים בלפחות 4 יחד''מ **** יש 

לציין בממצאים את כמות היח''ד הקיימות, כמות 
היחד''מ הקיימות וכמות היחד''מ המקושרות 

הקיימות במקום.

במידה ונדרש להקים יחידות אכסון מיוחדות- יש 
להקימן בהתאם לדרישות תקנות בניין חדש

-כמות 
יחידות 
אכסון 

מיוחדות 
בבניין

יחידות 
אכסון 

מיוחדות 
קיימות- 

כמות 
ומאפיינים 

פיזיים
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פרט 2(32) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

בריכת השחייה במלון: 
טרם הועברו נוהל שירות 

מפורט ותיעוד בדבר העברת 
הדרכה ייעודית לנותני השירות 

במלון המפעילים את המעלון

הנגישות תתאפשר בהתאם לתקן באמצעות אחד 
מאמצעים הבאים: 
 -שוליים מוגבהים 

-מתקנים מכניים מיוחדים (מתקן הרמה חיצוני, 
מתקן הרמה חיצוני עם מושב, מתקן הרמה חיצוני 

עם אבזרי נשיאה אחרים)   
-דופן בריכה מוגבהת

-דרך משופעת בתוך המים (כולל זמינות לשימוש 
בכ''ג ייעודי) או מחוצה להם  האמצעי יותקן 

בהתאם להוראות התקן  

-נגישות 
לתוך המים 

בבריכת 
שחיה

בריכת 
שחייה

.12

פרט 2(16) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

בעת ביצוע הפיקוח מערכת 
Hear Right (שילוט קולי) לא 

עבדה כשורה, טרם הועבר 
תיעוד בדבר תקינות המערכת

סימן מוביל מחוץ לבניין קיים יותקן בהתאם 
לנדרש בסימן מוביל בבניין חדש

-סימן מוביל 
מהכניסה 

למגרש ועד 
הכניסה 

לבניין

דרך מחוץ 
לבניין
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פרט 2(6) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

כניסה להולכי רגל מחזית רחוב 
יוסף לוי: לא קיים שילוט 

המציין כי דרך זו איננה נגישה 
(משני קצות השיפוע), לא קיים 

שלט הכוונה לעבר הדרך 
הנגישה

שטחי חוץ יותאמו בהתאם להוראות התקן 
(הפנייה לת"י 1918 חלק 2 סעיף 2.6, שמפנה לת"י 

1918 חלק 1 סעיף 2.7.5)

-פני דרך 
מחוץ לבניין

דרך מחוץ 
לבניין
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פרט 2(19) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

סימון האזהרה איננו תקני 
בחלק מהקירות השקופים. 

הועבר תיעוד ביצוע חלקי בלבד

סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים בהתאם 
להוראות התקן

-סימון 
דלתות, 
מחיצות 
וקירות 
שקופים 

בבניין

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה
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פרט 2(20) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

לא קיים סימון אזהרה בשולי 
המשטח המוגבה בכניסה למלון 

מכיוון מבנה החניות, טרם 
הועבר תיעוד ביצוע

בבניין קיים שבו נמצא מקום מוגבה מעל 5 ס"מ 
מסביבתו הצמודה ואין אמצעים למניעת מעבר 

לסביבתו הנמוכה, יותקן פס בשולי המקום ברוחב 
10-20 ס"מ ובניגוד חזותי לסביבתו או שכל 

המשטח המוגבה בניגוד חזותי לסביבתו

-סימן 
אזהרה 

בחלק דרך 
מוגבה

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה
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פרט 2(16) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

בעת ביצוע הפיקוח מערכת 
Hear Right (שילוט קולי) לא 

עבדה כשורה, טרם הועבר 
תיעוד בדבר תקינות המערכת

סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית 
לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, 

וממנה עד לסימן המאתר שמוביל להתקני הפיקוד 
בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה 
הראשית. אם בבניין אין מעלית ועמדת מודיעין, 
הסימן המוביל מסתיים לפני הכניסה העיקרית 

לבניין

-סימן מוביל 
בתוך בניין 
אל מעלית 
ו/או מודיעין

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה
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פרט 2(7) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע"ב-2011

שיפוע עלייה/ירידה לכניסה 
ראשית:

לא קיים שילוט בדבר דרך 
שאינה נגישה, לא קיים שילוט 
הכוונה לעבר הדרך הנגישה. 

חסר סימן אזהרה בראש 
השיפוע

עבור דרך שאינה נגישה (שיפועה עולה על 12.5% 
ודרך נגישה ששיפועה עולה על 10% ואורכה מעל 

2.5 ס''מ) קיימת דרך חלופית. בתחילת הדרך 
שאינה נגישה יופיע שלא אזהרה מפני שיפוע  

ובחלק הגובה של הדרך שאינה נגישה יותקן סימן 
אזהרה

-סימן 
אזהרה 

בראש דרך 
משופעת 

שאינה נגישה

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה

.18

תקנות 88-90 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

טרם הוצגה תכנית הדרכה 
מאושרת ע"י מורשה נגישות 

הודרכו כל העובדים הנותנים שירות במישרין 
לציבור ומנהליהם הישירים  (כולל עובדי קבלן 

-הדרכת 
עובדים 

הדרכת 
עובדים

.19
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עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

השירות, אין תיעוד בדבר ביצוע 
הדרכות נגישות לעובדים

ומתנדבים). ההדרכה כוללת מידע באשר לסוגי 
מוגבלויות, כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם 

מוגבלות וההתאמות הנדרשות, ומועברת 
באמצעות התנסות חווייתית ובדפוס או באמצעים 

דיגיטאליים 

ומנהלים 
בארגון

תקנה 10 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

טרם הוצגו נהלי נגישות 
כתובים

נהלי השירות אינם מונעים מתן אפשרות לאדם 
לקבל שירות תוך הסתייעות  בחיית שירות

-חיית שירות התאמת 
נהלים, 
הליכים 
ונהגים
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תקנה 13 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

טרם הוצגו נהלי נגישות 
כתובים

קיים נוהל לפיו אחראי למתן שירות מספק שירות 
ללא המתנה בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות 

נפשית או שכלית או מלווהו. ניתן לדרוש מאדם עם 
מוגבלות הצגת תעודת נכה בה מצויינת זכאותו 

לקבלת שירות ללא המתנה בתור

-מתן שירות 
ללא המתנה 

בתור

התאמת 
נהלים, 
הליכים 
ונהגים
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תקנה 30 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

טרם הוצגו נהלי נגישות 
כתובים

מלווה לבקשת אדם עם מוגבלות, אשר מוגשת זמן 
סביר מראש, לסיוע בהתמצאות במקום ובהגעה 

לחלקים שונים בו

-מלווה 
מטעם נותן 

השירות

התאמת 
נהלים, 
הליכים 
ונהגים
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תקנה 18 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

עמדת שירות נגישה בכניסה 
הראשית: טרם הועבר נוהל 
שירות מפורט בנושא, טרם 
הועבר תיעוד ביצוע שילוט 

כנדרש

גובה 110 ס''מ בעמדה קיימת. קיים לוח כתיבה 
למקרה שאדם עם מוגבלות נדרש לחתום. למקרה 

שאדם נדרש למלא טפסים, קיים בסמוך מדף 
(שאינו בעמדה) ושגובהו כמו בעמדה בישיבה או 

שולחן שמידותיו עבור אדם עם מוגבלות הן 
כמידות עמדת שירות בישיבה, או עמדת שירות 
בישיבה; לא היה אחד מאמצעים אלו זמינים, 
מותקן מדף נשלף או מתקפל בעמדת השירות 

בעמידה

-עמדת 
שירות 
לקבלת 
שירות 
בעמידה

עמדת 
שירות
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תקנה 16 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

טרם הועבר תיעוד ביצוע שילוט 
זיהוי והכוונה תקני ברחבי 

המלון העונה על דרישות תקנה 
16 לתקנות נגישות השירות

מוצבים שלטים מכוונים כפי שנדרש בתקן, השלט 
יכלול שימוש בסמל מתאים

-שילוט 
הכוונה לבית 

שימוש 
ומעלית

שילוט 
זיהוי 

והכוונה

.24
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תקנה 23 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

ריהוט בלובאים, טרקלינים 
ובמסעדות: הועבר תיעוד 

חלקי, ללא מידות ורק עבור 
חלקים מסויימים במלון

קיימים מושבים כמספר עמדות השירות, כאשר 
10% לפחות מהם הנם מושבים מותאמים, ולא 

פחות ממושב מותאם אחד  קיימים מקומות 
להמתנת אנשים המתניידים בכסאות גלגלים 
(120/80 ס"מ לפחות) בשיעור של 4% ממספר 

עמדות השירות ולפחות מקום אחד

-מושבים 
מותאמים 
ומקומות 

להמתנה של 
אנשים עם 

מוגבלות

מקומות 
המתנה/ 

מנוחה
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תקנה 23 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

ריהוט בלובאים, טרקלינים 
ובמסעדות: הועבר תיעוד 

חלקי, ללא מידות ורק עבור 
חלקים מסויימים במלון

בבניין בו מרחק ההליכה מהכניסה ועד הנקודה 
המרוחקת ביותר במפלס אחד עולה על 60 מטרים 
מותקן מושב לצורך מנוחה לשני אנשים לפחות, 

שאינו מהווה מכשול למעבר הציבור, ושקיים שטח 
פנוי לפניו של 170 ס"מ. המושבים יותקנו בהתאם 
לדרישות התקן (לפי תקנה 63(ג), יוצבו מושבים 

במוזיאונים ולגלריות- במידה ואין מושבים 
באולמות)

-מושבים 
לצורך מנוחה 
בדרך העולה 
על 60 מטרים

מקומות 
המתנה/ 

מנוחה
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תקנה 84 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

הועבר תיעוד חלקי, ללא מידות 
ורק עבור חלקים מסויימים 

במלון

במקום המספק שירותי הסעדה ושטחו מעל 50 
מ"ר: 10% מהמושבים הינם מושבים מותאמים 

ולא פחות משניים

--מושבים 
מותאמים 
לסועדים

שירותי 
הסעדה
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תקנה 84 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

הועבר תיעוד חלקי, ללא מידות 
ורק עבור חלקים מסויימים 

במלון

ב-5% מהשולחנות הקיימים ולפחות באחד יש: 
שטח ריצפה פנוי לכ'ג,  חלל ברכיים וכפות רגליים 

פנוי, וטווח הגעה לחזית כנדרש בתקן

-שולחנות 
לסועדים

שירותי 
הסעדה

.28

http://www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il

