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 "ד חשון, תשע"זי 

 2016נובמבר,  15 

 דחוף

 לכבוד

 רגולציהחברי ועדת שרים ל                      מר בנימין נתניהוראש הממשלה, 

 

 א.נ, 

 

לדחיית יישום הוראות הנגישות בבתי מלון תוך פגיעה באנשים עם התנגדותנו  הנדון: 

 מוגבלות

 

אנשים עם מוגבלות המייצגים  עם מוגבלות פעיליםוארגונים  23בשם  ינו לפנות אליכםהר

לקראת ישיבת הוועדה לרגולציה ביום  ,ופועלים לקידומם ושילובם בחברה באופן שוויוני ומכבד

 .  21.11.16כ' בחשון, שני הקרוב, 

תקנות שוויון זכויות של  במועד כניסתן לתוקף כל דחייה נוספתאישור להימנע מנבקשכם 

)להלן:  2011 –לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים( תשע"ב 

 הטעמיםמוזאת , ובתי אירוח לרבות מלונות ,ביחס לכל הגופים הנדרשים ליישמן"התקנות"( 

  .להלן ושיפורט

אלא  ,יתקיים בחדרי חדריםכי כל דיון המשליך על נגישותה של מדינת ישראל לא  ,עוד נבקש

 באופן גלוי תוך שיתוף ציבור האנשים עם מוגבלויות והחברה האזרחית.

 

לכל נועדו לאפשר לאנשים עם מוגבלות ליהנות ככל האדם מנגישות מלאה  ואלתקנות  .1

השירותים הנמצאים ו הנות מכל המתקניםיכנס בפתח, לעלות במעלית, לימקום: לה

נודע לנו כי גופים שונים . אולם, בימים אלה ממש לנופשהחל מסרט ועד מקום  ,בבניין

  שונה.וזאת לא בפעם הרא ,לדחות את המועד ליישום התקנותמכם ובעלי עניין מבקשים 

 

המשך הדרת אנשים עם מוגבלות מכל  דחיית התקנות משמעותהברצוננו להבהיר כי  .2

על במשך שנים נגזר . המקומות שאליהם מגיעים ללא הפרעה אנשים ללא מוגבלות

והנה  ,כתלי ביתם הבין ארבעלבלות ו להיות מנותקים ומבודדיםאנשים עם מוגבלות 

 בסכנה. נתונה התקווה לחברה נגישה ומכילה, שאותה הבטיחו התקנות, 

 
נחקק  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  שוויוןנזכיר, כי פרק הנגישות בחוק  .3

באופן  , במסגרת התקנות לביצועמאוד וארוך  לוח זמנים מדורג תוך קביעת ,2005שנת ב

על אף פרק הזמן הארוך שניתן מלכתחילה, ודחייה . הגורמיםהיערכות של כל שיאפשר 

בהתנהלות שכבר אנו נתקלים  שנה מחקיקת החוק!(, 12) 2017נוספת שניתנה עד לשנת 

המוטל עליהם במשך כל לא עשו את אחראיים רבים גורמים  , שלפיההפכה לתופעה

ערב המועד האחרון כעת הם פונים אליכם, ו ,הזמן הארוך שהוקצב להם והתמהמהו

 . עוד ארכהומבקשים  ,להנגשה
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ר בלשון ספות אינו סבינובארבע שנים לביצוע ההנגשות בנסיבות אלו, דחיית המועד  .4

ציבור שלם של  כלפי , אלא גםקחוקמזילות כלפי הזו אינה רק  אף מקומם.ו ,המעטה

 שנה למימוש זכותם לשוויון ושילוב.  12 שמחכה כבר מאות אלפי אנשים עם מוגבלות

 

אי הנגשת מלון משמעה שאדם עם מוגבלות אינו יכול להיכנס למלון, לעבור ויובהר,  .5

נות מהבריכה ומיתר מתקני המלון ככל אורח, להשתמש יהממפלס הלובי לחדר האוכל, ל

אי הנגשת . נוספות למוגבלויות השונותהנגשות בשירותים ולקבל חדר נגיש עם מרחב, ו

אינם יכולים לבלות  ,שאחד מאנשיה הינו אדם עם מוגבלות ,מלון משמעה שמשפחה

 בארץ בחופשות ועליהם לכתת רגליהם למחוזות אחרים.

  
דחיות נוספות  ניסיון העבר מוכיח כי פתיחת הצוהר לדחיית יישום החוק  גררלבסוף,  .6

אחריה  כי אישורה של בקשה זו אפוא תגרור ,אין ספק. גופים נוספים שביקשו זאת עבור

 וכל זאת על גבם של אנשים עם מוגבלות ומבלי לשתפם. ,בקשות נוספות

 

כלפי הציבור הנושא אליכם עיניו, פוא לפעול בצורה נחרצת ואחראית א אנו קוראים לכם

גורמים מסחריים ואחרים המבקשים מכם לתת להם אורכה, לא להיכנע ללחצים של ו

הזכות אדם עם מוגבלות לכל  ובכך למעשה 'פרס' על חוסר המעש שלהם במשך שנים.

כלל הניתן לככל אדם מכל שירות הנות יול ,להיכנס ככל אדם לכל מקוםהבסיסית 

 ציבור. האחריות לכך מוטלת על כתפיכם.ה

 בכבוד רב,     

 

    עו"ד יותם טולוב, מנכ"ל "בזכות"          

  בשם כל נציגי הארגונים  המופיעים מטה          

 

 לשמ"האבי אורן, עמותת 

  ית"ד אילאיל לדר, ארגון

 יוזמות השילוב בושמת בר נדב, 

 ות השירותמורשה לנגישד"ר גבריאלה עילם, 

 אלווין ישראלדוד מרקו, 

 בקולורדית דנציגר, 

 ביח"דחני פלוטניק, 

 צעדים קטניםטלי קפלן, 

  קול הזכויותיוליה בן משה, 

 אופק לילדינו ריינד, ארגון –יעל וייס 

לילדים עם  ועד ההורים המשלביםעל ניר, י

 אוטיזם

 אקי"םעו"ד נועה בן צבי, 

 בישראלהמרכז לעיוור נתי ביאליסטוק כהן, 

הקליניקה לזכויות אדם עו"ד סמר קודחה, 

 אוניברסיטת חיפהחברה בב

 יועץ נגישותראובן ברון, 

ית הורים לילדים יקואליצעו"ד רויטל לן כהן, 

 עם מוגבלות

הקליניקה לזכויות אנשים עם עו"ד רוני רוטלר, 

 מוגבלות באוניברסיטת בר אילן 

מרכז פמיניסטי  –אשה לאשה רונית פיסו, 

 חיפה

 אס"י רונן גיל, ארגון

 בית איזי שפיראשוש קמינסקי, 

  אנוש יואש, עמותת –עו"ד שנית סוקולבסקי 

 קשר תמי קרישפין, ארגון


