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-הדרכה בנושא 

נגישות אירועים

שיא נגישות© כל הזכויות שמורות 



כל הנאמר במצגת מתייחס  

לשני המינים בצורה שווה
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?מה היא נגישות

שימוש  , תנועה והתמצאות בו, אפשרות הגעה למקום"

קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת , והנאה משירות

שימוש במתקניהם  , מקום או שירות או בקשר אליהם

והכל  , והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם

".  עצמאי ובטיחותי, מכובד, באופן שוויוני
(2005-ה"לחוק התשנ2' תיקון מס)הגדרות . א19סעיף , עקרונות יסוד והגדרות: 'סימן א, 1פרק ה

הגדרת הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



5

?מי זקוק להנגשה 

לּות"-לפי החוק  אדם עם לקות  -" אדם עם מּוְגבָּ

קבועה  -נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית , פיסית

ּה מוגבל תפקודו באופן מהותי  , או זמנית לָּ אשר בשֶׁ

".בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים
1998-ח "התשנ, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחוק , הגדרות5סעיף , פרשנות' פרק ב
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בני אדם באוכלוסייה זקוק  ( 5-מ1)לפחות אחד חמישה 
–לרבות , להנגשה

;  (10%שכיחות של -K700-קרוב ל)מוגבלות שמיעהאנשים עם ❖

;  (0.31%שכיחות של -K22)מוגבלות ראיהאנשים עם ❖

; (5%שכיחות של -K350)מוגבלות בניידותאנשים עם ❖

;  (3%שכיחות של -K210)התפתחותית-מוגבלות שכליתאנשים עם ❖

(8%עד 1%בין שכיחות : K70-K560)פגיעה נפשיתאנשים עם ❖



למה צריך 

?כללים
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מפגןאומשחק,עצרת,כנס,הרצאה–"אירוע"
בלתיקהלבפניהנערךאחראירועכלאוטקס,ספורט
שירותושאינו,בתשלוםשלאאובתשלום,מסוים

או'הבפרקג"יבסימןכהגדרתו,הכשרהאוהדרכה
פנאיאוספורטשירות







מערכת להגברת קול

שיסופקוהמקלטיםשיעורהמקוםתפוסתאוהמושבים'מס

אחוזים5איש1,000עד 

50בתוספת , 1,000אחוזים לכל מושב או תפוסה מעל 3אנשים10,000עד 1,001-מ

320בתוספת 10,000אחוז לכל מושב או תפוסה מעל 1אנשים10,000מעל 

שימוש באמצעי הגברת קולקבענערך אירוע במקום שנעשה בו דרך 



מערכת להגברת קול

והשאר מסוג לולאת השראה, שני שלישים מן המקלטים כאמור יהיו מסוג אוזניות







תמלול

















מ"ס45-48גובה מושב 

מ"ס40-45עומק מושב 

מ לפחות"ס30אורך ידיות מ"ס18-24גובה משענת ידיים 



שורת מושבים יחידה  -א 8

לאורך דרך נגישה

מקבץ של שורות  -ב 8

מושבים





שילוט
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שירות לאנשים עם מוגבלות ראיה ראיה ועיוורים

















(המידות בסנטימטרים)תא שירותים עם אסלה מרכזית -17ציור 











,  בתשלום או שלא בתשלום, לא יספק למי שאינו אדם עם מוגבלות בניידות

או למושבים מותאמים ולא יאפשר לאדם  , כרטיסים למקומות ישיבה מיוחדים

-כאמור להשתמש במקום ישיבה מיוחד או מותאם

.עד שבוע ימים לפחות לפני מועד ההצגה או המופע, בהצגות ומופעים( א)

.דקות לפחות עד מועד ההקרנה20עד , בסרט( ב)

.לפי הנסיבות, עד זמן סביר לפני מועד האירוע, באירוע אחר( ג)



חניות





כניסה נגישה



עמדות רישום/קופות נגישות



עמדות רישום/קופות נגישות



דלפקים לתצוגה



כריזה חזותיות וקולית



הנגשת מצגות וסרטים



תקצירים ומידע נגיש
במידה ומוגשים תקצירים או כל מידע אחר יונגש המידע בהתאם לבקשת אדם עם 

:מוגבלות בדרכים הבאות

דפוס נגיש  •

דפוס נגיש עם פישוט לשוני  •

קובץ קול•

קובץ קול עם פישוט לשוני•

PDFקובץ דיגיטאלי כמו •

הקראה•

כתב ברייל•



אתר אינטרנט



הדרכות
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-חובה לאפשר לאדם עם מוגבלות 

.שימוש בשירות והנאה ממנו❖

.לקבל שירותים ומוצרים באותה איכות ורמה ובאותם תנאים כמו לכלל הציבור❖

חובה לאפשר לאדם שמצהיר כי יש לו פטור מעמידה בתור❖

נהלים





פינוי בחירום-נהלים



אירוע שאינו דורש רישוי

או אירוע הפעלה לציבור בשטח ציבורי שלא כוללים מופע אמנים לקבל שלא עולה על  , קונצרט:  לדוגמא

צעדה ועוד, טיול, איש500

לחלופין יכול להיות אולם ספורט  , איש499אמפיתאטרון או מקום לעריכת אירוע תרבות עד : לדוגמא

בתחום בית ספר המשמש רק את בית הספר 



אירוע שנדרש רישוי

אירוע  , אירועי ספורט בנוכחות קהל מוזמן למתחם המיועד לצרכי ספורט: לדוגמא

אירוע , ירידי מזון. פינות אמנים, הרקדה: שמורכב ממספר אירועי משנה כגון

שנבנים בו מתקנים הנדסיים זמניים כמו אוהל התכנסות או תפאורה גדולה




