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  חשיבות מידע על נגישות
  באתרי תיירות נופש ופנאי

  
  הקדמה

  
החוק האמריקאי . בעשור האחרון חל מהפך של ממש במעמדם של אנשים עם מוגבלויות בעולם

בריטניה , היה הראשון מבין סדרה של חוקים דומים שהתקבלו באוסטרליה , ADA-ה, כויותלשוויון ז
  .1998 -מדינת ישראל קבלה את חוק שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות ב . וארצות אחרות

במרכזי קניות , ברחוב, בעקבות חוקים אלו נראים יותר ויותר אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה
אנשים אלו החלו לעמוד יותר ויותר על זכויותיהם ומבטאים זאת באופן פומבי . ש ועודבאתרי נופ

  .ובולט
ההבדלים באחוז אוכלוסיית . אנשים עם מגבלות מהווים פלח נכבד באוכלוסייה, מבחינה מספרית

האנשים עם מגבלות מהאוכלוסייה הכללית בארצות שונות נובעים בעקר מהגדרת המושג 
כאנשים עם מגבלה ,  מיליון תושבים54 - מהאוכלוסייה שהם כ21%ב נמנים "בארה". מוגבלות"
)US Census Bureau( ,מיליון שהם כ3.2 מיליון ובאוסטרליה 42 -בארצות האיחוד האירופי כ - 

 600.000 -ההערכה המקובלת היא שבארץ חיים כ ) (Ray & Ryder 2003(  מהאוכלוסייה 18%
אחוז זה אינו כולל את אוכלוסיית . ( מהאוכלוסייה10% - וים כהמהו, אנשים עם מגבלות שונות

  ).הקשישים עם מגבלות
חלק ניכר מצרכים אלה ניתן למלא באמצעות . לאנשים אלה צרכים מיוחדים לפעילות בחיי היומיום

  .ידע ומשאבים חברתיים, הנגישות למידע, שיפור הנגישות הפיזית, טכנולוגיה
ה שימוש מספיק ונכון באמצעים הקיימים בגלל חוסר מודעות והכרה לעיתים קרובות לא נעש, אולם

  .בחשיבותם
הבנת הצרכים המיוחדים של אנשים עם מוגבלויות הוא הצעד החשוב ביותר להביא לשינוי 

הבנת הצרכים היא הבסיס שיאפשר מימוש ויישום האמצעים . ההתייחסות לאוכלוסייה זו
ולאפשר בכך את שילובם , ושיפור הנגישות בכל התחומיםלהתאמת הסביבה , הטכנולוגיים הקיימים

  .של האנשים עם מוגבלויות כחלק אינטגרלי בחברה
מידע על מצב הנגישות . קיים צורך במידע, בנוסף לצרכים הפיזיים, הנופש והפנאי, בתחום התיירות

לות נופש לאתרי נופש ופנאי והנגישות למידע זה הם נדבך מרכזי לשילוב אנשים עם מגבלה בפעי
  . ופנאי

  . אך לא בתכנים עצמם ורמת הפרוט שלהם, בכתבה זו נתמקד בצורך ובנגישות למידע
  

  נופש ופנאי ואנשים עם מגבלות, תיירות
  

  .  תיירות נופש ופנאי הם חלק מתרבות הקהילה
. אינה שונה מזו של כלל האוכלוסייה, הגדרת תיירות נופש ופנאי לאוכלוסיית האנשים עם מגבלה

. ינפשו ויבלו עם חבריהם ובני משפחותיהם כאחד אדם, מטרה היא שאנשים עם מגבלות יטיילוה
ההבדל היחיד הוא שלאנשים עם מגבלה ישנם צרכים נוספים שאותם יש לקחת בחשבון בעת תכנון 

 שנעשתה Darcy & Daruwalla (1999)בעבודתם של . בחירת מקום הנופש או הבילוי, טיול
   .י לאנשים עם מגבלה אותן ציפיות ורצונות לנסוע ולטייל כמו לאוכלוסייה הכלליתבאוסטרליה נמצא כ

  
מעט מאד מחקר נעשה בתחום של תיירות לאנשים עם מגבלות למרות הפוטנציאל שטמון בפלח 

נתוני מחקרים כלכליים . אנשים עם מגבלה מהווים פלח שוק לא מבוטל בתעשיית התיירות. שוק זה
יצאו לטיול מהנכים הבוגרים  71%: מצביעים על כך כיב "בארה שים עם מגבלותשל אנלגבי תיירות 



 פעמים 6 יצאו לטיול מהנכים הבוגרים 20%, )2000-2002(לפחות פעם אחת במהלך שנתיים 
הוצאה ממוצעת ,  ימים5כל טיול נמשך בממוצע ,  רוב הטיולים מטרתם להנאה בלבד.אלהבשנתיים 

 50%מחקר המשך למחקר זה הראה שהייתה עלייה של ). Open Doors, 2002(. 430$לטיול 
כ הוציאו על "סה). Open Doors, 2005 (2002-2005בתיירות של אנשים עם מגבלות בין השנים 

אך ההערכה היא כי לו הייתה הערכות טובה יותר הייתה ,  בשנה$ ביליון 13.6 - כ2002 - תיירות ב
  ). Mervine, 2004($  בליון 27 -אוכלוסייה זו מוציאה כ

ומחקרי פילוח שוק , רצינית לפלח שוק זה התייחסות, אין בענפי התיירות השונים, למרות הנתונים
  .(Burnett & Baker, 2001)מתעלמים מאוכלוסיית האנשים עם המגבלות 

  
  

  גורמים בבחירת יעדי הביקור של אנשים עם מגבלה 
  

לל באתר מרכזי באזור מסוים ובמספר ישנה תפיסה תיירותית האומרת שאדם מבקר בדרך כ
או לנופש בן מספר ימים בו הוא שוהה , כך הדבר כשאדם יוצא לבילוי של יום אחד. אתרים סמוכים

מקום הלינה משמש כבסיס וממנו יוצאים לפעילות ומבקרים  את . במלון או אתר לינה מסוג אחר
שונים בהתאם , את המבקרסוגי הפעילויות והאתרים המושכים . האתרים השונים שבסביבה

, לכן. והעדפות אישיות שונות, הרכב הקבוצה או המשפחה מבחינת גילאים, לתחומי ההתעניינות
לצד , היא זקוקה למידע על אפשרויות של בילוי בחיק הטבע, כשמשפחה או קבוצה יוצאת לנופש

לאוהבי , ית לילדיםוכן על פעילות אפשר', אתרים קדושים וכד, ארכיאולוגיה, מידע על מוזיאונים
קולנוע , אתרים בהם יש פעילות תרבות כמו תיאטרון, ולשעות הערב. 'הספורט והנופש הפעיל וכו

בהם , תחנות עצירה להצטיידות בדלק, בנוסף יש לה עניין במידע על מסעדות ייחודיות בסביבה. 'וכו
 או אתרי אינטרנט מדריכי תיירות. להצטייד במצרכים או לסעוד, ניתן גם להשתמש בשירותים

  .כוללים בדרך כלל מגוון נרחב של אתרים, נופש ופנאי בארץ או בעולם, העוסקים בתיירות
אולם , מידע מקיף כזה הוא גם הצורך של האדם עם מגבלה היוצא לנופש עם משפחתו או חברים

  .לא יוכל לעמוד על מגוון האפשרויות הריאלי העומד בפניו, ללא מידע על מצב הנגישות
  

מטרת התייר היא .  Israeli (2002)י "תהליך קבלת ההחלטות לגבי בחירת יעדי הביקור נבדק ע
שעומדים בפניו על פי ) האפשרויות(לשם כך הוא מעריך את האתרים . ליהנות מאתר תיירותי

שיקולי הבחירה של אנשים שונים נעשה . מרכיבים שונים ובוחר את האתרים המתאימים לו ביותר
כאשר לעיתים הימצאותו של , יבים שונים בהתאם לחשיבות שהם מייחסים לכל מרכיבעל פי מרכ

מרכיב הנגישות הוא גורם , עבור אנשים עם מגבלה. מרכיב אחד עשוי לפצות על חוסר במרכיב אחר
שאין לו חלופות הבאות בחשבון ועל כן אתר שאינו נגיש אינו נכנס כלל למאגר , מכריע בהחלטה

  .'תחום התעניינות וכד, עליו לבחור את יעדיו על סמך מרכיבים כמו נוףהאפשרויות שמהן 
במחקר שעסק בקשר בין דרגת המוגבלות ובחירת יעד הביקור נמצא שאנשים עם דרגת מוגבלות 

. וסוג הפעילות שבאתר, נגישות, ייחסו חשיבות רבה יותר מאחרים למרכיבים סביבתיים, קשה יותר
)(Burnett & Baker, 2001 .  

בפני התייר עם . מרכיב נוסף המהווה חסם אצל תיירים רבים באוכלוסייה הכללית הוא הפן הכלכלי
    Keroul, 2001)  .(המגבלה בנוסף לפן הכלכלי קיים גם החסם הפיזי

Darcy & Daruwalla (1999)לאנשים עם מגבלה אין , שלעומת האוכלוסייה הכללית,  הדגישו
וזאת בעקר , ר אם המקום בו התכוונו לבקר לא נמצא לרוחםאפשרות למצוא בקלות חלופה לאת

 .לכן יש אפשרות שהם יוותרו לגמרי על תכניתם לבילוי. בגלל חוסר באתרים נגישים אחרים בסביבה
Darcy & Daruwalla (1999)מצביעים על כך שלמרות שחסמים רבים מקורם בסיבות סוציאליות   ,

הם מצביעים על מרכיב חשוב נוסף שהוא הניסיון . יזיתהחסמים העיקריים נובעים מהנגישות הפ
  .הקודם שהיה לתייר עם המגבלה בביקור באתר

  
  חשיבות המידע לתייר עם מגבלה

  
הגורמים השונים לבחירת יעדי הביקור באתרי תיירות ונופש מורים על חשיבות המידע לקידום 

  . בלה בפרטתיירות ופעילות נופש ופנאי בכלל ולאוכלוסיית האנשים עם מג



חוסר . אחת הבעיות המרכזיות היא חוסר במידע מדויק דבר שיכול לגרום להרס החופשה שתוכננה
החברים וכל האנשים המתלווים לאדם , משפיע גם על המשפחה, המידע המנטרל אופציות לביקור

   ).Darcy ,1998, and Darcy & Daruwalla,1999(עם המגבלה  
הצביע על חסמים הנובעים מבעיותיו הפסיכולוגים והפיסיים של )  Smith, 1987(מחקרו של סמית 

אנשים עם . וחסמים הנובעים מהסביבה הפיסית והקשר עם נותני השירותים, התייר עם המגבלה
                 . & Ryder, 2003 (Ray( . מגבלות משקיעים רבות בהכנה ותכנון הטיול או הנסיעה

אובייקטיבי , עקבי, אמין, מדויק, היא באמצעות מידע מעודכןלה  להתגבר על חסמים אדרך חשובה
בכללם על המידע לכלול את המרכיבים השונים של האתר . ואחיד שיתפרש בצורה דומה בכל מקום

מידע מפורט מדויק ואמין . ושירות, ובנוסף מידע על נגישות' וכד, סוג הפעילות, מרכיבים סביבתיים
י יעדי הביקור ולבחון חלופות גם בכל הנוגע לצורכי הנגישות מאפשר לאדם לקבל החלטות לגב

ולבחירתו עומדים שני אתרים העונים על מרכיב , למשל אדם המעונין בתצפית נוף. הספציפיים שלו
אך חלון התצפית על הנוף , אחד מהאתרים מאפשר לו גישה עצמאית, על פי המידע שבידיו. זה

באמצעות קיום . מאחר והגישה היא בשיפוע תלול, לעזרהשבו יזדקק , מוגבל לעומת האתר השני
יוכל לשקול ולבחור בין מרכיב הנגישות או , אדם עצמאי שבדרך כלל אינו מעוניין בעזרה, מידע זה

דוגמא זו מצביעה גם על כך . העזרה אמנם קיימת עבורובמידה והאפשרות לקבלת , מרכיב הנוף
מאחר ואדם , ובכך למנוע מפח נפש בהגיעו למקום, מאפשר תאום ציפיות, שקיום מידע מקדים אמין

נכונות להתגבר על חלק מהחסמים תוך , היה מודע מראש לצורך בעזרה והוא זה שבחר בחלופה זו
ייתן לאדם גם תחושת שליטה , מידע מפורט. ביקור כך לא תפגע חווית ה.והמאמץ הנדרש לשם כך

במידה רבה , אם המידע הקיים יסמן עבורו רק איזה אתר נגיש או אינו נגיש. בקבלת ההחלטות
שכן סביר להניח שלא ייקח הסיכון וכל אתר שיסומן כלא , יישמט מידיו חלק נכבד משיקול הדעת

  .  ירד מרשימת החלופות האפשריות, נגיש
  
  

  מידענגישות 
  

  .וקריטריונים לקבלת ההחלטות שונה מאדם לאדם כך גם צריכת המידע, כשם שתחומי העניין
, בסקר שבדק את שיטות הפרסום המשפיעות ביותר על הנוסע הפוטנציאלי באוכלוסייה הכללית

 מצביעים על מידע המתקבל ממכרים וחברים כמקור המידע שעליו סומכים 80-82%נמצא ש 
 אתרי –ובמקום השלישי , הוא מדריכי תיירות כתובים ) 52-54%(  בחשיבות מקור שני. ביותר

פרסום באמצעי תקשורת כמו רדיו וטלויזיה נמצא כגורם . או המלצות של סוכני נסיעות, אינטרנט
חשיבות אתרי אינטרנט כמקור מידע עולה בהתמדה אולם בכל מקרה נשארת . אחרון בחשיבותו

  ).YPB&R/Yankelovich, 2004(ים וקרובים י חבר"חשיבות רבה לגיבוי ע
, מקורות המידע העיקריים הם המידע העובר מפה לאוזןגם אצל אוכלוסיית האנשים עם מגבלות  

  . & Ryder, 2003 (Ray.( ומדריכי תיירות כתובים, ורק אחריהם באים אתרי אינטרנט
 28%(מקום הראשון מקומם של סוכני הנסיעות נמצא ב, לעומת זאת במחקר שהתקיים בקנדה

אתרי האינטרנט נמצאו כמקור מידע שלישי בחשיבותו ). 14%(לפני מכרים וחברים ) מהנשאלים
ופרוט , אחידות, ההבדלים ברמת אמינות  )Keroul, 2001)   35-44ובעקר אצל גילאי ) 10%(

   .  המידע על נגישות במקורות השונים הם בוודאי גורם חשוב לכך
אולם כל אחת מתאימה , ת המידע יתרונות וחסרונות אובייקטיביים משלהלכל אחת מצורות הצג

  . לקבוצות שונות של צרכני המידע
מידע על נגישות באינטרנט מתאים מאד לשימוש במהלך תכנון פעילות : הרי מספר דוגמאות

אולם לא תמיד הכלי זמין למטייל כאשר הוא נמצא בשטח ומחפש חלופה או אתר נוסף , הנופש
מידע המוצג באמצעות מדיה , למרות יתרונותיו הרבים והשימוש הגובר באתרי האינטרנט. ל בולטיי

כל זאת מבלי לעמוד על שיטות החיפוש והתכנים . אינו נגיש לרבים שאינם משתמשים בכלי זה, זו
לא תמיד מאפשרים שליפה קלה ומדויקת של האתרים בעלי שילוב , עצמם שמעצם טבעו של הכלי

  .רצויהתכונות ה
על מנת שהמידע יהיה נגיש למגוון רחב של צרכנים יש צורך בהפצת המידע במגוון רחב של מקורות 

  .מידע ולהציגו בדרכים שונות
 2002" המדריך הישראלי לנגישות"דוגמת , יתרונו של מדריך נגישות מפורט לתייר בעל המגבלות

 סיווג האתרים לפי רמת הנגישות הוא בנוחות השימוש בו באמצעות) 2004(או  הגרסה האנגלית 



לפי סוגי מגבלות שונים בנוסף לרמת פרוט גדולה לגבי פרטי הנגישות העיקריים בכל אתר והצגת 
כמו גם מדריכי . נתונים ברורה ונוחה המקלה על המשתמש ומאפשרת קבלת החלטות עניינית

הוא נייד יותר , וסייההמדריך הכתוב נגיש לקבוצה נרחבת באוכל, נגישות בארצות אחרות בעולם
  .ולכן זמין תמיד גם כשהמטייל נמצא בדרכים

המטייל עם המגבלה עשוי , מאחר והדגש במדריך מיוחד הוא על פרוט מידע הנגישות, לעומת זאת
  .'גיאוגרפיה וכד, להזדקק למדריך נוסף המתייחס לאספקטים הכלליים של האתר כמו היסטוריה

אותן קבוצות באוכלוסייה שאינן מגדירות עצמן או שאינן מעונינות מדריך ייחודי לא ישמש נאמנה את 
מידע על נגישות המשולב במדריך לאוכלוסייה הכללית , אולם". אנשים עם מגבלות"לזהות עצמן כ
  .יתאים במיוחד לאוכלוסייה זו, "כרטא שמורות טבע וגנים לאומיים"דוגמת מדריך 

דוגמת מפת (, ר או אזור המשמשת תיירים רביםמידע על נגישות על גבי מפת התמצאות של עי
  .יכל לתרום רבות גם במהלך תכנון הטיול) 2004, העיר נתניה

  
, מתקבלת מהמגוון הצורני, נגישות למידע במרחב, ) ,Salingaros 1999(על פי התיאוריה של 

ליכולת  םניתן לאמץ גישה זו ג. והיכולת להפריד ולפרק תוכן למרכיבים בעלי משמעות וסדר לוגי
 ראייה –תוך שימוש בכל החושים ,  להפיק מידע רלבנטי לכל אדם באופן אישי על פי מגבלותיו

ההשלכה היא שהצגת המידע צריכה לאפשר שימוש בחושים השונים על מנת . שמיעה מישוש
  .שהמידע יהיה נגיש לקבוצות שונות באוכלוסייה

א הנגישות של אתרי האינטרנט בארצות על אף ההתעוררות בנושא זה לאחרונה ואף הכללת נוש
, כמו גם המדריך הכתוב, מרבית אתרי האינטרנט, רבות במסגרת תקנות בתחום הנגישות הפיזית

. 'לקויי למידה מגבלות שפה וכד, בהם כבדי ראייה, אינם נגישים לאוכלוסיות המתקשות בקריאה
בצורה הניתנת , יעתי כמו קלטותנגישות למידע אצל קבוצות אלה תתקבל אם המידע יוצג באופן שמ

תמונות וכד , ויש שהצגת מידע בצורות גרפיות,  כמו מפות תבליט או טקסט בכתב בראייל–למישוש 
  . יהיה סוג המידע הנגיש עבורם

מורה או מדריך תיירים הוא צורה נוספת , י אדם אחר בכלל זה סוכן נסיעות"פ ע"מידע הנמסר בע
  . וסף או במקום צורות אחרותשל הנגשת מידע שיכול לבוא בנ

  
  

  סיכום
  

אחד הגורמים החשובים לקידום . אנשים עם מגבלה מהווים פלח שוק לא מבוטל בתעשיית התיירות
ים תייראפשר לאשר י,  ואחידעדכני, אמין, מקדיםהוא קבלת מידע , התיירות עבור אוכלוסייה זו

  .ולתכנן את הביקור, נופשמקומיים או מארץ אחרת לדעת למה לצפות באתרי התיירות וה
  .המידע מהווה בסיס לקבלת החלטות לגבי יעדי הביקור ומאפשר תאום ציפיות

עליו להיות זמין דרך מקורות רבים ומוצג , על מנת שהמידע יהיה נגיש למגוון רחב של האוכלוסייה
 המידע  קליטתבצורות שונות כך שיהיה נגיש הן מבחינה פיזית והן מבחינה קוגניטיבית ויאפשר 

   . ראייה שמיעה מישוש–באמצעות כל החושים 
בכתבה זו לתכנים או לרמת פרוט לא התייחסנו אך , בצורך במידע ובנגישות למידעהתמקדנו 
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