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 ז"תשע אייר ב"כ
 2017 מאי 19  

 לכל מאן דבעי,

 " של חברת זיקיתאפ בע"מHear-Rightפתרון ההנגשה "

 פתח דבר .א

בע"מ, לעניין הנגשה   " של חברת זיקיתאפRight-Hear"מסמך זה מרכז את חוות דעתי באשר לפתרון ההנגשה 

 ראייה.   תלקואנשים עם יוורים ועקולית במבנים עבור 

 גורמים נוספיםשל חברת זיקיתאפ בע"מ בעלת הפתרון ושל  ההבקשה לכתיבת מסמך זה, נעשתה לאור פניית

 .אלי

 אודות כותב חוות הדעת .ב

 שראל.לשכת עורכי הדין בי -איתן עמרם, ממונה נגישות וקידום זכויות אנשים עם מוגבלות ד "עו

טכנולוגית(, ה הנגשהמתמחה בנושא הנגישות )כולל  "איתן עמרם ושות'"בעלים ומיסד משרד עורכי דין 

 זכויות אנשים עם מוגבלות.  שמירה על ו

 לנגישות וקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בחברה.  -" מכון עמרםמייסד ויו"ר עמותת "

, מטעם לשכת ודירקטורים בדיני נגישות לעורכי דיןמרכז ומרצה אקדמי בקורסי רכזי נגישות ולימודי עומק 

 עורכי הדין בישראל ואוניברסיטת אריאל.

 . במשק הישראלי חברות גדולותבבמשרדי ממשלה ווהאינטרנט יועץ טכנולוגי בהנגשת השירות 

 אודות הפתרון .ג

ת ההנגשה לאור החדשנות הטכנולוגית המתמדת בשוק מכשירי הטלפון החכמים, בד בבד עם יכולוכיום, 

 העשירות המוטמעות בהם, הפכו מכשירים אלו לכלי עזר חיוני לעיוורים ולאנשים עם מוגבלות ראייה.

" מבוסס טלפון חכם, אשר נועד לשמש כלי Right-Hearנגשה בשם  "יתחה פתרון הברת זיקיתאפ בע"מ, פח

 יית העיוורים ולקויי הראייה.להכוונה והתמצאות במרחב הציבורי ובמבנים ציבוריים סגורים, עבור אוכלוס

שיר כלמ תחינמי אפליקציה "דלהורי"נו הי, זהבפתרון  רלהיעזניין וות ראייה המעדם עם מוגבלשנדרש מאכל 

 בעת הצורך.ה האפליקצי לולהפעי הטלפון החכם שלו
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מצעות הכוונה קולית אב, בוריבמרחב הציאות ניווט והתמצהמאפשר מדובר בפתרון טכנולוגי מתקדם, 

 ישירות לאוזנו של המשתמש, תוך שמירה על פרטיותו ומבלי להפריע לציבור.ועברת המ

 הסוגיהמהות  .ד

יכול זיקיתאפ בע"מ, " של חברת Right-Hear"פתרון ההנגשה האם בדיקה הינה פתחנו הסוגיה העומדת ב

חלה דומה ההנגשה נוסף ל) בניין ציבורי חדשבגם  שלט קוליול לסימן מובילטכנולוגית ראויה כחלופה לשמש 

, וזאת חרף אי עבור עיוורים ואנשים עם לקות ראייה, בהתאם לתקנות ולתקן ,קיים(יין ציבורי בנגם על 

 .ציבוריים חדשיםבמקומות זה ביחס לסימני עזר בתוך מבנה כ"אמצעי עזר להכוונה קולית" הבהירות בעניין 

 עמדתי בנושא .ה

 .ל"הנ שר לפתרוןבהקותן ומשמעבסעיף זה אבחן את הוראות התקנות 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות ב רטתופמ" אמצעי להכוונה קוליתהגדרת המונח "

הוראות בדיקה וביצוע התאמות , במסגרת 2בתוספת הראשונה סעיף  2011למקום ציבורי קיים(, תשע"ב 

 :כדלקמן ,"הכוונה"( 16נגישות, פרט משנה )

  –בפרט משנה זה 

 לתקנות התכנון 1כהגדרתם בחלק ח' -"סימן מאתר", "סימול מוביל" 

אמצעי המופעל בהימצא אדם במקום מסוים בבניין קיים ומוסר  –"אמצעים להכוונה קולית" 

 לחוק. 1והכל בהתאם להוראות לפי פרק ה לו מידע קולי,
 

לאדם עם מוגבלות ראיה מידע קולי כמכשיר המספק  -" אמצעי הכוונה קוליהמחוקק הגדיר את משמעות "

 .בניין קייםכאשר הוא נמצא במקום מסויים בתוך 

 כדלקמן: 1.3.5 סעיף, 6חלק  1918במסמך התקן הישראלי ת"י פורטת מ, "סימן מוביל"ת דרהג

 (guiding pattern or directional indicator)ן מוביל סימ 1.3.5"

הולכי  תהמיועד לתנוע על פני השטח פיזי, המצוייםחים או רכיב גש בין שני משטו מפק ,רצועה

 לסייע לו למצא, והמיועדים ם מוגבלות ראייהרגל ע ךל ידי הוללזיהוי ע , הניתניםאו בצמוד לורגל 

 "ועוד. עין, מעליתמודייין, עמדת כגון כניסה לבנ יעד מוגדר,את דרכו אל 

 
בלות להולך רגל עם מוגאפר שת ,בין שתי נקודות פיזיתצועה ר לסמןיש י כהתקן ע קוב "יזיסימן פ"ל באשר

 כו'.וין, דלפק עמדת מודיעכגון  אל יעד מוגדרמאית צורה עצבדרכו למצא את ראייה 

 כדלקמן:ורט שם מפ 2.1.9סעיף , 4חלק  1918במסמך התקן הישראלי ת"י צאים אנו מו "ישלט קול"הגדרת 



 
 

3 
 

. היות מסוגים שונים ולמטרות שונות( יכול ל1.3.17 שלט קולי ראו הגדרה –שלט קולי  2.1.9"

כך לדוגמה אפשר שיוצב לצורך מתן מידע כחלופה לשלט כתוב עבור אנשים עם מוגבלות 

כוונה ולהתמצאות במרחב עבור טיבית, או שישמש כאמצעי לזיהוי לקבלת מידע, או/גם להיקוגנ

אנשים עם מוגבלות ראייה. אפשר שהשלט הקולי יופעל בדרכים שונות, לדוגמה: באופן יזום 

או בהפעלה מרחוק באמצעים כגון קורא , באופן אוטומטי )הפעלה לא מכוונת(, )הפעלה מכוונת(

  רחוק או ישומון )אפליקציה( בטלפון חכם.-תגיות, שלט

2.1.9.1 ... 

 הפעלה מכוונת ...   א   

 ... הפעלה באמצעות לחיץ   1א 

 (רחוק, טלפון חכם, קורא תגיות-הפעלה באמצעות יחידת משתמש אישית )כגון שלט   2א

שלט קולי הכולל יחידת בסיס ויחידת משתמש אישית המזה את קיומו של השלט    2.1א. 

המשתמש מפעיל באמצעות יחידת הקולי ומאותת למשתמש באמצעות רטט או/וגם חיווי קולי. 

 המשתמש האישית את יחידת הבסיס לקבלת המידע הקולי.

 יחידת הבסיס 2.1.9.2

 "יחידת הבסיס של שלט קולי תאפשר השמעת מידע קולי )מלל או צליל( ....

   ישומון )אפליקציה( בטלפון חכם.עות רות של יישום באמצלאפשיחס התקן גם מתי "וליקשלט "לר אשב
 

 "ן מובילסימ", "אמצעים להכוונה קולית"ל, באשר בתקןתקנות והן בהן מפורטות לעיל הגדרות ההלאור 

 חלופה טכנולוגית ראויהיכול להוות  (לכפי שמפורט לעי) "Hear-Rightהפתרון הכי  העול ,"שלט קולי"ו

סימן "הוספת המקומות את ואף לחסוך במספר  ציבורי קייםבתוך בניין  ל"שלט קולי"וכן  לסימן מוביל

  ."המוביל

ת נגיש לאנשים עם ת מאפשר לו לספק שירועם זא ,ותן השירות ממון רבשחוסך לנבפתרון כלכלי בר דומ

  .מחוקקבע הכפי שקראייה גבלות מו

ש שירות לאוזנו של המשתממושמע יהמידע  שכן מש המשת ותו שלהשומר על פרטי פתרוןמדובר במכך יתרה 

   לכלל הציבור. מפריעאינו בנוסף ו

חלופה זו אומר כי הישר  לעל פי שהשכאף  ,אולם וא בניין,י קיים שהציבורבמקום ו יפים אלם דברי, עקא דא

רק  נכנסו לתוקפן הואיל והןך, חסות לכיתין ציבורי חדש מאין תקנות בנייברם  רי חדש,ציבו ניין בבגם יפה 

גי חדשני פתרון טכנולו ומשכךג זה, מסו טכנולוגים מתקדמיםם פתרונות היו קיימיבה לא תקופה ב, 2009בשנת 

   ן ציבורי קיים.ויה רק בבניימהווה חלופה רא, זה

תקנות לרוח היותאמו רי חדש, בניין ציבו תקנותתיקונים בעו בה יבוצהראשונה  תכי בהזדמנואין ספק  ,עתילד

עבור גשה להנ הגית ראויטכנולוחלופה ו יהו, ודומיו "”Right-Hearשל ג מסומתקדמים ות פתרונוהתקופה 

 .ין ציבורי חדשינבבשים עם מוגבלות ראייה אניוורים וע
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 סוף דבר .ו

בחינת הפתרון הנ"ל אישית, לרבות התקנה במשרדי והתנסות ע"י אנשים עם  לאחרלאור כל האמור לעיל ו

את החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים בנושא שוויון זכויות לאנשים עם  ימוגבלות ראייה ולאור היכרות

בתוך בניין  לסימן מוביליכול להוות חלופה טכנולוגית ראויה  Right-Hearמוגבלות, עולה כי, פתרון ההנגשה 

 .חדשבבניין ציבורי כל שכן  קייםציבורי 

וניסיוני טיים הרלוונוהבנתי את החוק, התקנות והתקנים  יהנני מאשר כי מסמך זה נכתב על בסיס היכרות

 הטכנולוגי.

 

 

 

 

 בכבוד רב            

 איתן עמרם           
 מכון עמרםיו"ר         
         

 


