
 

 

 

 

 

 

 2021בינואר,  27

 ' בשבט, התשפ"א יד

 תקנות נגישות השירות הנדון:

, אנשים עם מוגבלויות בשנה האחרונהתחילה, הנושא ראוי, במצב החירום אליו נקלענו  
ציבוריים  20%  -)כ  מאוכלוסיית המדינה( חווים קשיים משמעותיים בקבלת שירותים 

 ושירותים חיוניים אחרים.  

מגזר הפרטי, נוצר מצב של בין הי לבוריבין המגזר הצ  יזוןסר האוחב  רבה  ישנה בעיתיות
מתרחש הכרח השתת עלויות כבדות על המגזר העסקי הפרטי בעוד שבמגזר הציבורי לא  

בשיאו של משבר   , בכיוצא מזה ההיטל נופל אך ורק על ציבור העסקים הפרטי.דומה
, הקורונה, מוגשות מדי יום תובענות ייצוגיות רבות נגד עסקים שנטען כי אינם נגישים

בע כורעים תחת הנטל הכלכלי ובמקביל חשופים מדובר  פרטיים שבמיוחד כעת  סקים 
 .לסנקציות נוספות, אזרחיות ופליליות, בגין הפרת חובות הנגישות

נוסף   1עקב משבר הקורונה   מסך העסקים במשק הישראלי קורסים  15%כה בה  אולם בשע
ורי המצב שונה, כאשר הציב במגזר  ,  חובת הנגישותת מביעות ל כלכלי נוסף של  עליהם נט 

  .2מועד הנגשת מבני הממשלה לאנשים עם מוגבלויות  תיש אפשרות של דחיי

עסקים בישראל אינם יכולים לקבל רישיון עסק   2018שנת  במגזר הפרטי, כבר החל מ 
נקבעה בחוק לסוף  חובת הנגישות  במגזר הציבורי  אולם    ,תללא עמידה בדרישות הנגישו

המדינה השלימה   2020  עד סוף  אך,  לצד אפשרות להארכת המועד בשנה נוספת  2019שנת  
להאריך בשנה נוספת את מועד יש הצעה    כן לו ,  מהבניינים החייבים בהנגשה  62%-כ  רק

יהיה רשאי להאריך את המועד בשנה    ות בהישנה אפשר   ואף   ,ההנגשה שר המשפטים 
נ  בבדיקה שנערכה   בנוסף,  .(2022כך שהחובה תחול בסוף שנת  וספת לאחר מכן )אחת 

רשויות מקומיות בישראל לא מפרסמות באתר   130בעמותת נגישות ישראל, התברר כי  
עם  לאנשים  נגישים  בתחומן  ציבור  ומבני  לאזרח  שירותים  אילו  שלהן  האינטרנט 

 מוגבלות.

 

גין הפרת  , והם חשופים לתביעות ב2018משנת    טל כבר חלנכל זאת בזמן שעל העסקים ה
הנגישות יכוהמגזר הצ  ,חובות  ה  ליבורי  הנגשת  ומב לדחות את מועד  הפיזים  מועד נים 

האינטרנט הנגשת   ל  אתרי  עליו  2022שנת  סוף  עד  הנטל  את  לדחות  אנו ,  ובכך  כן  על 
 .בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי הנוצרת מחוסר האיזון מבקשים לבטל את האפליה 
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 העסקי
והארכת מועדי נגישות למשרדי  שיפור מנגנוני אכיפההחלת חובת ייצוג הולם על חברות ממשלתיות,  ()19)תיקון מס' תזכיר חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  2
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