
 

 ציבוריות  רשויות  בישיבות נגישות 

 ציבוריות רשויות של ותביויש בדיונים נגישות התאמות .51

 :אלה נגישות התאמות תספק ולדיונים  לישיבות אנשים המזמינה ציבורית רשות

 –  בדיון להשתתף המוזמן מוגבלות עם אדם לבקשת (1)

,  לאחריהם או  הדיון או  הישיבה מועד לפני בכתב למשתתפים המסופק מידע (א)

( 8(, )6) עד( 2()ד)29 נהקתב  המנויים מהאמצעים באחד גם יסופק, דיון  סיכום כגון

-מ יותר הכתוב המידע היקף היה ואולם(; ג)29 בתקנה כאמור התנאים ולפי (, 14)-ו

 היה(; 5)-ו( 4()ד)29 בתקנה כאמור בהתאמות מלספקו פטור החייב יהיה, עמודים 3

 מקצועית בלשון או חיקוק הוראות ציטוט, חוזים כגון משפטית בלשון מנוסח המידע

  כאמור התאמות ממתן פטור החייב יהיה, מדעיים  דוחות או כלייםריאד םתשריטי כגון

בלשון , פה בעל מוגבלות עם לאדם המידע עיקרי את ויספק( 5)-ו( 3()ד)29 בתקנה

 ;למוגבלותו המותאמים ובאופן

 משלושה פחות לישיבה משתתפים הוזמנו(, א) משנה בפסקת האמור אף על (ב)

 ככל(, 8)-ו( 6()ד)29 תקנה לפי ההתאמות את בהחיי יספק , מועדה לפני שבועות

 ;האפשר

  גם הדיון במהלך יסופקו, מראש הוגשה אשר מוגבלות עם אדם לבקשת (ג)

 :אלה התאמות

(,  11(, )10(, )7()ד)29 בתקנה המנויות הנגישות מהתאמות אחת (1)

 ;תמלול או( 14(, )13(, )12)

 על המידע של ליקו ר תיאו יסופק, המשתתפים לפני חזותי מידע הוצג (2)

 ; מטעמם אדם או אחר משתתף ,המציג  ידי

  מקום , השירות ולחיית שירות בחיית המסתייע לאדם ישיבה מקום (3)

  במקומות הדן בסעיף, מותאם מושב או גלגלים בכיסא המתנייע לאדם ישיבה

 ישיבה במקום יוצב המותאם שהמושב ויכול,  העניין לפי והכול, המתנה

 ; וםבמק הותקן אם, מיוחד

 שלא קיים  ציבורי  במקום קבע  דרך ציבורית רשות של ישיבות מתקיימות (ד)

  יתקיימו, קיים ציבורי למקום הנגישות בתקנות כאמור  נגישות התאמות בו בוצעו

  הפחות לכל בו שמתקיימים במקום , מוגבלות עם אדם לבקשת, הרשות ישיבות

,  נגישה כניסה לעניין הייוהבנ התכנון לתקנות השנייה בתוספת' ח חלק הוראות

  לרבות, ציבורית רשות של ישיבה התקיימה; נגישים שימוש ובתי נגישים מעברים

 התאמות או, נגישות התאמות בו בוצעו שלא אתר או  בניין שאינו במקום, סיור

(,  לנכים סידורים) המקומיות הרשויות בחוק כאמור  ולמדרכות לצמתים נגישות

  לפי, לחוק  לט19  סעיף לפי הוראות או( לנכים יםורדיס חוק – להלן) 1988-ח" התשמ

 את שיאפשר סביר אמצעי כל בניידות מוגבלות עם אדם לבקשת יסופק, העניין

 ;ומכובד בטיחותי , שוויוני  באופן בסיור או בישיבה השתתפותו



  למקום בסמוך חניון של מפעיל או מחזיק, בעלים הציבורית הרשות היתה (ה)

, מראש סביר זמן שהוגשה, תקף נכים תג לו שיש אדם שתלבק יישמר, הישיבה קיום

  בחניון היה לא אם ואולם; הישיבה שעת לפני דקות 30  לפחות מתאים חניה מקום

 ויודיע החניה מקום משמירת  השירות נותן פטור, פנוי  מתאים חניה מקום זה במועד

 ;למבקש כך על

 –  ישיבה התקיימה (2)

 למקום הנגישות בתקנות כמשמעותו תלוקהתהל  מקום שהוא ישיבות בחדר (א)

, סביבתית הגברה מערכת בו  וקיימת אנשים 50-מ למעלה שתפוסתו, קיים ציבורי

 הכוללת, ניידת או קבועה לשמיעה עזר מערכת באמצעות נגישות קבע דרך תסופק

 מסוג עזר במערכת שימוש נעשה ואולם; המקום מתפוסת  אחוזים 5 בשיעור מקלטים

 ולא, המקום  מתפוסת לפחות 1% של בשיעור אוזניות מקלטי ופקוסי, ההשרא לולאת

 ; מקלטים משני פחות

 מוגבלות עם אדם לבקשת תסופק, סביבתית הגברה מערכת בו שאין במקום (ב)

 ;אישית לשמיעה עזר מערכת באמצעות נגישות בדיון שמשתתף

  עם אדם קשתלב יסופקו,  לציבור  הפתוחים ציבורית  רשות של בדיון או בישיבה (3)

 יותר או אחת, מראש סביר זמן הוגשה אשר, בדיון להשתתף מוזמן שאינו מוגבלות

 :אלה מהתאמות

  ישיבה מקום , השירות ולחיית שירות בחיית המסתייע לאדם ישיבה מקום (א)

  בסעיף 3.2 חלק 1918 י" בת כאמור, מותאם מושב או גלגלים בכיסא המתנייע לאדם

 (; 2.10.2) המתנה במקומות הדן

  –  ניידת או קבועה לשמיעה עזר מערכת קבע  דרך מסופקת שבו במקום (ב)

 . הדיון את מעכב אינו הקולי שהתיאור ובלבד  קולי תיאור או אישי מקלט

 


