
תחום 
 הנגישות

חובת 
 הנגישות

מקור החובה 
 בחוק

תאריך 
 תחולה

 פסיקה
 בנושא

החלטה 
 לענייננו

חניית נכים לא  חנייה לנכים
 תוגבל בזמן

 2א07סעיף 
לפקודת 

 התעבורה

תחולה 
מלאה 

מפברואר 
2722 

 
 

חובת הצבת  
תמרור חנייה 

 לנכה

 2ב07סעיף 
לפקודת 

 התעבורה
 )שלום( מ"תא

36333-70-
27 

קום חניה במ
אסור מהווה 
אשם תורם 
במקרה של 

פגיעה ברכב 
 החונה

התרת נסיעה  
בנת"צ לבעל 
תג נכה )תו 
 עגלה בלבד(

 2א02סעיף 
לפקודת 

 התעבורה
 

 

היתר חניה  
במקום אסור 
 לבעל תג נכה

 2סעיף 
חניה לנכים  לחוק

 2003תשנ"ד 

תחולה 
מלאה ממאי 

2722 

)עליון(  פ"רע
2203722 

)עליון(  פ"רע
2377723 

חניית רכב 
נושא תג נכה 

בחניית 
פריקה7טעינה 

למשך זמן 
 קצר מותרת

איסור נעילת  
רכב נכה וסייג 

 לאיסור

 6סעיף 
לחוק חניה לנכים 

 2003תשנ"ד 
 

 

פטור מתשלום  
בחניות 
 ציבוריות

 ב6סעיף 
לחוק חניה לנכים 

 2003תשנ"ד 
 ת"צ )מחוזי(
27327-72-

22 

גביית תשלום 
עבור חניית 

נכים במקום 
ציבורי הינה 
הפרת חובה 

 חקוקה

חנייה לנכים 
במקום 
 העבודה

מעביד מחוייב 
להקצות חניות 

 נכים לעובדיו

  2-6סעיפים 
תקנות שוויון ל

זכויות לאנשים 
עם מוגבלות 

)עדיפות 
במקומות חניה 

 במקום העבודה(
2772 

תחולה 
מלאה מיום 
26.2.2772 

 

 

נגישות 
במקום 
 העבודה

מעביד חייב 
לתת ייצוג 

לם בין הו
עובדיו לבעלי 

מוגבליות 
לרבות הנגשת 

סביבת 
עבודתם, ואף 

בפרסום 
 הצעות עבודה

 8-22סעיפים 
חוק שוויון ל

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות, 

 2008-התשנ"ח

תחולה 
מלאה על גוף 
ציבורי החל 

 מ
2.2.2728 

 על גוף פרטי
 מ

2.22.2720 

 

 

הנגשת 
תחבורה 
 ציבורית

חובת הנגישות 
התחבורה 

 יתציבור

 ג20סעיף 
לחוק שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

 2008-התשנ"ח
 

תחולה 
מלאה על גוף 
ציבורי החל 

 מ
2.2.2728 

 על גוף פרטי

 

 



 מ
2.22.2720 

חובת הנגישות  
 באוטובוסים

 2-0סעיפים 
לתקנות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

)הסדרת נגישות 
לשירותי תחבורה 

 ציבורית(

תחולה 
מיום  מלאה

26.22.23 

 צ )מחוזי("ת
23337-73-

22 

ליקויים 
בהנגשת 

תחנות וקווי 
אוטבוסים 

עירוניים הינם 
הפרת חובה 

 חקוקה 

חובת הנגישות  
 לכלי טייס

 8-26סעיפים 
לתקנות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

)הסדרת נגישות 
לשירותי תחבורה 

 ציבורית(

תחולה 
מלאה מיום 
26.22.2727 

 

 

ת הנגישות  חוב 
 לכלי שייט

 22-20סעיפים 
לתקנות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

)הסדרת נגישות 
לשירותי תחבורה 

 ציבורית(

תחולה 
מלאה מיום 
26.22.2727 

 

 

חובת הנגישות  
 לרכבות

 27-23סעיפים 
לתקנות שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

)הסדרת נגישות 
לשירותי תחבורה 

 ציבורית(

לעניין ס' 
)א( 27

)"הימצאות 
קרון נגיש 

בכל רכבת"( 
תחולה על 

מרכבות  273
הנוסעים עד 
26.22.2723 
ולאחר מכן 

תחולה 
 מלאה

 א )מחוזי("ת
2377-70 

אי מתן סיוע 
לבעל מוגבלות 
בעניין שימוש 

ברכבת או 
הגבלתו 
לשעות 

מסויימות 
הינה הפרת 

חובה חקוקה 
ועילה 

לתובענה 
 ייצוגית

נגישות לנכים 
 עם כלבי נכיה

כל המפלה 
עיוור במקום 
עבודתו בשל 
עיוורונו עונשו 

 קנס

 6-ו 2סעיף 
לחוק איסור 

הפליית עיוורים 
המלווים בכלבי 

 2003נחייה 

תחולה 
 מלאה מיום
20.22003 

 

 

המגביל  
שימושו7כניסתו 

של עיוור 
למקום או 
לתחבורה 

ציבורית בשל 
עיוורונו או 

כלבו, עונשו 
קנס וכן עלול 

לשאת 
באחריות 

 פלילית.

 6-ו 3סעיפים 
לחוק איסור 

הפליית עיוורים 
המלווים בכלבי 

 2003נחייה 

 
 
 

 עע"א
ירעור ע)

תירת ע
 סירים(א

 )עליון(
0667700 

 
 
 
 
 

מקום ציבורי 
לעניין החוק 

מתפרש 
כמקום אליו 
וממנו יכול 
אדם לבוא 
וללכת בכל 
עת שיחפוץ 
ובית סוהר 

 אינו כזה.
 

ית שירות מונ
הינה כלי 
תחבורה 



 
 

 ת"פ )שלום(
33770 

ציבורי ונהג 
המונית מחויב 
לאפשר לעיוור 

עם כלבו את 
הנסיעה 

במונית כמו 
לכל אדם אחר 
לו יחפוץ בכך 

 העיוור.

נגישות 
 אתרים

כל גוף המנהל  
אתר מחוייב 

בהנגשתו 
ותחזוקתו כך 

שמוקדי העניין 
באתר יהיו 

נגישים לבעלי 
 מוגבלויות

 2-27סעיפים 
 שוויון לתקנות

 לאנשים זכויות
 מוגבלות עם

 נגישות התאמות)
 2778 (לאתר

 תחולה של
22%- 

22.22.2722 

32%- 
22.22.2723 

32%- 
22.22.2723 

277%- 
22.22.2728 

 

 

נגישות 
 מדרכות

על רשות 
מקומית 

לאפשר מעבר 
נוח לכסא 

גלגלים על 
המדרכה וכן 

לאפשר 
ירידה7עלייה 

לכמביש7ממנו 
בכל צומת 

 ומעבר חצייה

 2-2 סעיפים
לחוק הרשויות 

המקומיות 
)סידורים לנכים(  

2088 
תחולה 

מלאה החל 
 מ

37.0.2003 

 צ )מחוזי("ת
62702-76-

22 

חוק זה אינו 
נכלל בתוספת 
השנייה לחוק 

תובענות 
ייצוגיות 
 2773תשס"ו 

ולכן לא ניתן 
להגיש תוענה 

ייצוגית עקב 
 הפרתו.

 

נגישות 
במוסדות 

 חינוך
 

 

 

 

 

 

בעליו של 

  מוסד חינוך

חייב בהצבת 

פיר מעלית 

ותאי שירותים 

נגישים 

לגברים 

ולנשים 

בהתאמה 

לקומות 

ומקומות 

הימצאותם של 

בעלי 

המוגבוליות 

הלומדים 

 במוסדות הנ"ל

 והוריהם

 2-2סעיפים 
לתקנות שוויון 

זכויות לאנשים 

עם מוגבלות 

)התאמות נגישות 

במוסד חינוך 

  2722קיים( 

כח 20וכן סעיפים 

 2לד20-לג20ו

ק שוויון לחו

זכויות לאנשים 

עם מוגבלויות 

 2008-תשנ"ח

 

תחולה 
 מלאה מיום
20.0.2722 

 א )שלום("ת
22623-73-

27 

קיומו של 
מוסד חינוך 

נגיש אחד אינו 
מבטל את 

חובת 
הנגישות של 

מוסד אחר 
בעת רישומו 

של תלמיד 
בעל מוגבלות 
למוסד שאינו 
נגיש וזאת כל 

עוד נתונה 
לתלמיד 
אפשרות 

הבחירה במי 
מבין המוסדות 

ברצונו )או 
רצון הוריו לו 

היה קטין( 
 ללמוד



 

נגישות 
השירות 
 הציבורי

מוסד7גוף 
המעניק שירות 

לציבור 
בתשלום או 
ללא תשלום 

חייב בהנגשתו 
עבור בעלי 
 מוגבלויות

 יא20סעיף 
לחוק שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

 2008-תשנ"ח

תחולה 
מלאה על גוף 
ציבורי החל 

 מ
2.2.2728 

 על גוף פרטי
 מ

2.22.2720 

 (מחוזי) א"ת
2020773 

 א"בש
20738773 

השידור 
הציבורי הינו 

שירות לציבור 
ועל כן מספקו 
)רשת וקשת 

לעניין זה( 
מחוייב 

בהנגשתו גם 
לבעלי 

מוגבלויות כגון 
חירשים ע"י 

תרגומו לשפת 
 הסימנים

נגישות 
 בחוזה ביטוח

הפלייה בתנאי 
חוזה ביטוח 

בשל מוגבלותו 
של אדם 

אסורה כאשר 
מוגבלותו של 

המבוטח אינה 
קשורה לאופן 
הערכת סיכוני 

הביטוח של 
 הגוף המבטח

 סעיפים
 לח 20-לה20

לחוק שוויון 
זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

 2008-תשנ"ח
תחולה 

מלאה על גוף 
ציבורי החל 

 מ
2.2.2728 

 על גוף פרטי
 מ

2.22.2720 

 ת"א )שלום(
22028773 

מבטח רשאי 
את  להגדיל

פרמיית 
הביטוח עבור 
בעל מוגבלות 
בשיעור יחסי 

לסיכון 
התממשות 

מושא הביטוח 
רק אם וכאשר 
מוגבלותו של 

המבוטח 
מעלה את 

יחסי הסיכון 
בחוזה 

 הביטוח 

הפרת חובת  תביעות
נגישות 

כלשהיא 
במעשה או 

מהווה במחדל 
עוולה אזרחית 

ומאפשרת 
תביעה נקיזית 

בשל הפרת 
חובה חקוקה 

 יםומתן פיצוי
ללא הוכחת 

על סך של  נזק
 27,777עד 

 ש"ח 

 נא20סעיף 
לחוק שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

 2008-תשנ"ח
תחולה 

מלאה על גוף 
ציבורי החל 

 מ
2.2.2728 

 על גוף פרטי
 מ

2.22.2720 

 )מחוזי(
 ת"צ

0200770 

בשל הפרת 
חובת 

הנגישות 
לעיוורים ולקויי 

ראיה 
באוטובוסי 

חברות אגד 
ו ודן נפסק

למבקשים 
פיצויים ללא 
הוכחת נזק 

 3,777סך 
 ש"ח כ"א

הרחבת 
 תחולה

לעניין הפלייה 
בענייני נגישות 

ייחשבו גם 
אדם שהיה 
בעבר בעל 

מוגבלות או 
שרק נחשב 
כיום לבעל 

מוגבלות וכן 

 סו20סעיף 
לחוק שוויון 

זכויות לאנשים 
 עם מוגבלויות

 2008-תשנ"ח

תחולה 
מלאה על גוף 
ציבורי החל 

 מ
2.2.2728 

 על גוף פרטי
 מ

2.22.2720 

 

 



מלווה או קרוב 
משפחה של 

אדם בעל 
 מוגבלות

חזקת אשמת 
מספק 
 השירות

אם הוכיח 
התובע כי 

הנתבע סירב 
לספק 

שירות7מוצר 
או מנע כניסה 
או סירב לתת 
שירות במקום 

ציבורי לבעל 
מוגבלות וזאת 
לאחר שבירר 

אודות 
מוגבלותו או 

שאיפשר זאת 
לאדם שאינו 

או  מוגבל
שדרש קיומו 

של תנאי אשר 
לא נדרש 

באדם ללא 
מוגבלות, 

חזקה 
עלהנתבע כי 

אשם בהפרת 
חובת הנגישות 

כל עוד לא 
 יוכיח אחרת.

סה 20סעיף 
לחוק שוויון 

זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות 

 2008-תשנ"ח

תחולה 
מלאה על גוף 
ציבורי החל 

 מ
2.2.2728 

 על גוף פרטי
 מ

2.22.2720 

 

 

 


