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 מקלטים: שלישיפרק 

 התאמות נגישות במקלטים לאנשים עם מוגבלות. ד94

 –בסעיף זה  )א(

, "מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה", "אנשים עם מוגבלות", "אדם עם מוגבלות"
 ת;כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלו – "נציבות", "נגישות"

-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"
8991. 

מקלט בבית, במפעל או במבנה אחר, וכן מקלט ציבורי ומחסה ציבורי, שההיתר לגביו  )ב(
המועד הקובע(, לרבות הנתיב ודרך  –( )להלן 7002באפריל  8ניתן לאחר י"ג בניסן התשס"ז )

מקלט( יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות שיקבע  –שה אליו )בסעיף זה הגי
שר הביטחון לפי סעיף זה וברוח עקרונות היסוד ומטרותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

 מוגבלות.

שר הביטחון יקבע את התאמות הנגישות הנדרשות כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות  )ג(
מקלט, באופן סביר, בהתחשב בתקן הישראלי ובהוראות חוק שוויון זכויות נגישות למקלט וב

לאנשים עם מוגבלות; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבוע פטור מלא או חלקי, ובכלל 
זה דרישות מופחתות, לסוגי מקרים, לענין התאמה מסוימת שעלותה גבוהה, אם ביצוע 

 השאר, בכל אחד מאלה:ההתאמה תטיל נטל כבד מדי, בהתחשב בין 

 גודל המקלט או המבנה שבו הוא מוקם; (8)

 סוג הבית או המבנה וכן מספרם של בני האדם הרגילים לבקר בו; (7)

היות המקלט או המבנה שבו הוא נמצא חלק ממבנה קיים או תוספת למבנה  (3)
 קיים;

בות וארגונים תקנות לפי סעיף זה ייקבעו לאחר התייעצות עם שר הפנים, הנצי (8) )ד(
ם בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, באישור ועדת העבודה הרווחה העוסקי

והבריאות של הכנסת, ובהתאם לעקרונות היסוד, מטרותיו והוראותיו של חוק שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות; תקנות ראשונות לפי סעיף קטן )ג( יוגשו לאישור ועדת 

במאי  8מיום ג' באייר התשס"ו )העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר 
7002.) 

תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהסכמת שר האוצר, ואולם לא נתן שר האוצר את  (7) 
 הסכמתו, יועבר הענין להכרעת הממשלה.

)ג( יהיה פטור מביצוע -מי שחייב בהתקנת התאמה לפי סעיפים קטנים )ב( ו (8) )ה(
התייעצות עם מורשה לנגישות אותה התרמה אם קבעה הרשות המוסמכת, לאחר 

 מבנים, תשתיות וסביבה, אחד מאלה:
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הפטור מתחייב כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום  )א(

 שבו נמצא המקלט, עקב ייחודו בשל ערכי ארכיאולוגיה או טבע;

 ההתאמה מחייבת שינוי יסודי במהותו של המקום שבו נמצא המקלט; )ב(

( 7(, או )8יג)א()89מהוראות הפטור המנויות בסעיף  מתקיימת הוראה )ג(
 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

(, תורה על ביצוע התאמות 8קבעה הרשות המוסמכת פטור כאמור בפסקה ) (7)
נגישות חלופיות שהן סבירות בנסיבות הענין, ובלבד שאין בהוראות החלופיות הכבדה 

 על אדם עם מוגבלות.

 8י"ד לפרק ה'-רוע מהוראות חוק זה, על הוראות סעיף זה יחולו סימנים י"ב, י"ג ובלי לג )ו(
בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות בדבר סמכות בית המשפט לפסוק פיצוי בלא 

נא)ב(, ואולם סימנים אלה לא יחולו כנגד בעלי דירות מגורים 89הוכחת נזק כאמור בסעיף 
 והמתגוררים בהן.


