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   יישום במערכת מידע ממוחשבת :תוח נתוני נגישות שיטות ני
  על נגישות לאתרי פנאי ונופש

  
  רקע

  
הבדלים באחוז אוכלוסיית . האוכלוסייהכלל מאחוזים  21-10-  כיאהאוכלוסיית האנשים עם מגבלות 

 'מוגבלות'קר מהגדרת המושג י נובעים בעהעולםהאנשים עם מגבלות מהאוכלוסייה הכללית בארצות 
)Bendel et al., 1989 .(אנשים עם ,  מיליון תושבים54- מהאוכלוסייה שהם כאחוזים  21ב נמנים "בארה

- מיליון שהם כ3.2 מיליון ובאוסטרליה 42- איחוד האירופי כ ה בארצות ,)US Census Bureau(מגבלה 
 אנשים עם 600,000-הערכה המקובלת היא שבארץ חיים כ ה.)Ray & Ryder, 2003( מהאוכלוסייה 18%
פלדמן (מהאוכלוסייה אחוזים  10- כםהש, )לא כולל את אוכלוסיית הקשישים עם מגבלות(מגבלות מגוון 

  .)2004, ומיכלסון
בשלמות להשתלב כדי שיוכלו . הם פלח נכבד מהאוכלוסייה שאנשים עם מגבלות עולהרים אלה מספמ

. לפעילות בחיי היומיוםרכיהם המיוחדים וות יש לענות על צאזרחיהזכויותיהם ולממש את בחברה 
 החוק .חשוב במעמדםחל מהפך , בעקבות סדרת חוקי שוויון שהתקבלו בעיקר במהלך העשור האחרון

 חוקים דומים שהתקבלו תהיה הראשון מסדר, 1990- שהתקבל ב,ADA-ה, י לשוויון זכויותהאמריקנ
בלה את חוק שוויון הזכויות של אנשים עם ימדינת ישראל ק. בריטניה וארצות אחרות, באוסטרליה
ד בבד בו,  שיפור התנאים שיאפשרו את מימוש החוקרוזיז לחשובהחיפה  ונתנה בכך ד1998- מוגבלות ב

  . פוטנציאל כלכלי לא מבוטלאל התייחסות לאוכלוסייה זו כל
  

  הפן החברתי של תיירות ונופש עבור אנשים עם מגבלות
  

אוכלוסיית האנשים עם להגדרת תיירות נופש ופנאי . תיירות נופש ופנאי הם חלק מתרבות הקהילה
ינפשו ויבלו עם ,  מגבלות יטיילוהכוונה היא שאנשים עם. אינה שונה מזו של כלל האוכלוסייה, מגבלה

 )Darcy & Daruwalla, 1999(דרסי ודרוואלה בעבודתם של . םהעחבריהם ובני משפחותיהם כאחד 
 אוכלוסייה הכלליתה דומים לאלה של ת ורצונותוציפיאנשים עם מגבלה לשנעשתה באוסטרליה נמצא כי 

 בתכנון טיולהתחשב ם יש לוספים שבה צרכים ניש להםההבדל העיקרי הוא ש. בקשר לנסיעות וטיולים
 .נופש או בילויובבחירת מקום 

   
  נופש ופנאי ואנשים עם מגבלות, הפן הכלכלי של תיירות

  
 נחקר  שטמון בו פוטנציאל ואף על פי כןאנשים עם מגבלה הם פלח שוק לא מבוטל בתעשיית התיירות

 71- שב מצביעים על כך "מגבלות בארה נתוני מחקרים כלכליים לגבי תיירות של אנשים עם .מעט מאוד
  אחוזים20-ו) 2002-2000( מהנכים הבוגרים יצאו לטיול לפחות פעם אחת במהלך שנתיים אחוזים

חמישה הנאה בלבד וכל טיול נמשך הייתה רוב הטיולים מטרת  . פעמיםששמהנכים הבוגרים יצאו לטיול 
מחקר המשך מ). Open Doors, 2002($ 430תה ינמצא שהוצאה ממוצעת לטיול הי. בממוצעימים 
 Open (2005-2002בתיירות של אנשים עם מגבלות בשנים אחוזים  50שהייתה עלייה של עולה 

Doors, 2005 .(אך ההערכה היא כי לו , בשנה$  ביליון 13.6- כ2002-בסך הכול הוציאו על תיירות ב
על אף ).  Mervine, 2004($ ליון י ב27-ערכות טובה יותר הייתה אוכלוסייה זו מוציאה כיהייתה ה
ק מתעלמים  מחקרי פילוח שו;רצינית לפלח שוק זה  התייחסותלסוגיהםאין בענפי התיירות , הנתונים

 ). Burnett & Baker, 2001(מגבלות מאוכלוסיית האנשים עם 
   



  
  נגישות כגורם בבחירת יעדי הביקור של אנשים עם מגבלה 

  
גורם מכריע בתכנון בילוי של אנשים עם היא ישות לאתרי תיירות הנגכך ש מחקרים הצביעו על המכ

.  )Israeli, 2002(ל ידי ישראלי תהליך קבלת ההחלטות לגבי בחירת יעדי הביקור נבדק ע. מגבלות
מגוון  על פי םילשם כך הוא מעריך את האתרים האפשרי. תימטרת התייר היא ליהנות מאתר תיירו

ה אלובוחר את ועל פי מידת החשיבות שהוא מייחס לכל מרכיב  )עודת ותחום התעניינו, נוף(מרכיבים 
מרכיב , אנשים עם מגבלהל.  מרכיב אחרהיעדרלפצות על לעתים מרכיב אחד עשוי . המתאימים לו

שאין לו חלופות הבאות בחשבון ועל כן אתר שאינו נגיש אינו נכנס , הנגישות הוא גורם מכריע בהחלטה
 )Darcy & Daruwalla, 1999(דרסי ודרוואלה גם . שמהן עליו לבחור את יעדיוכלל למאגר האפשרויות 

 אפשרות אין אנשים עם מגבלהל ,בהשוואה לאוכלוסייה הכלליתוהיעדר אתרים נגישים ב  כיהדגישו
 שהם ייתכן מאודלכן ו קר לא נמצא לרוחםבו התכוונו לבשטיול אם המקום למצוא בקלות חלופה ליעד 

  .ל תכניתם לבילוייוותרו לגמרי ע
בחירת יעד לשעסק בקשר בין דרגת המוגבלות ) Burnett & Baker, 2001(במחקר של ברנט ובייקר 

, ייחסו חשיבות רבה יותר מאחרים למרכיבים סביבתיים, הביקור נמצא שאנשים עם דרגת מוגבלות קשה
  . נגישות וסוג הפעילות באתר

עד כדי היותו המרכיב הכלכלי הוא החשוב יה הכללית אצל תיירים רבים באוכלוסיבמחקר אחר נמצא ש
  גם החסם הפיזיניצב בפניוכך  לעתייר עם מגבלה אך נוסף ניצב גם בפני החסם הכלכלי  .חסם

)Keroul, 2001.(דרסי ודרוואלה  גם )Darcy & Daruwalla, 1999(שחסמים אף מצביעים על כך ש 
הם מציינים מרכיב חשוב . ים נובעים מהנגישות הפיזיתהחסמים העיקרי, רבים מקורם בסיבות סוציאליות

  . הניסיון הקודם שהיה לתייר עם המגבלה בביקור באתר–נוסף 
ם לאדם עם מגבלה ג כך ; לכל אדם המתכנן חופשהנחוץמידע מקיף על אתרי נופש ביעד הנבחר לביקור 

נה ותכנון הטיול או ות בהכאנשים עם מגבלות משקיעים רב. היוצא לנופש עם משפחתו או חברים
ל יעדי עמדויק ואמין מאפשר לאדם לקבל החלטות , מידע מפורט. & Ryder, 2003 (Ray( הנסיעה

לא הוא ,  אולם ללא מידע על הנגישות שלווימיםסמ לצורכי הנגישות ההמתאימותהביקור ולבחון חלופות 
,  המנטרל אופציות לביקור,ויקהיעדר מידע מד . העומד בפניומיתיאיוכל לעמוד על מגוון האפשרויות ה

 & Darcy, 1998; Darcy(החברים וכל האנשים המתלווים לאדם עם המגבלה , משפיע גם על המשפחה
Daruwalla,1999( מידע מקדים אמין מאפשר , לעומת זאת .ול לגרום להרס החופשה שתוכננהועל

 נאי הנגישות באתרים שבחר מודע מראש לתהוא; המטייל לאתר ע מפח נפש בהגיענואום ציפיות ומית
. פגע חווית הביקורי כך לא ת.המאמץ הנדרש לשם כךלהשקיע את  להתגבר על חלק מהחסמים וןנכוו

 ,ות האתרנגישמסומנת  בהצגתושמידע .  תחושת שליטה בקבלת ההחלטותמטיילמידע מפורט ייתן ל
ירד ,  שיסומן כלא נגישון וכל אתרלא ייקח סיכהמטייל  סביר להניח ש;יקול הדעתש ביסייע רבות

  .  מרשימת החלופות האפשריות
  

  המורכבות בהצגת מידע על נגישות
  

.  הבנת הצרכים המיוחדים של אנשים עם מוגבלויות הוא הצעד החשוב ביותר לצורך הצגת נתוני נגישות
יתן רכי האנשים עם מגבלות נוחלק ניכר מצ. הבנה זו תוכל להביא לשינוי ההתייחסות לאוכלוסייה זו

אולם .  ולמשאבים חברתייםובנגישות למידעשיפור הנגישות הפיזית ב :יםטכנולוגי יםלמלא באמצע
 . בגלל חוסר מודעות והכרה בחשיבותםה שימוש מספיק ונכון באמצעים אלהלעתים קרובות לא נעש

 הבנת הצרכים היא המפתח שיאפשר מימוש ויישום האמצעים הטכנולוגיים הקיימים להתאמת הסביבה
יש צורך במידע מקדים על מצב הנגישות , בתחום התיירות במיוחד. התחומיםושיפור הנגישות בכל 

מבוסס על דרישות צריך להיות מידע ה .לאדם עם מגבלות באתרי התיירות ובמבני הציבור וסביבתם
  .רכי האדם והבנת דרכי התנהלותו במבנהוצ, הנגישות בחוק

 בהם פרטים המתאימים לכל סוגי המוגבלויות ודרישות נגישות ,םדרישות הנגישות מורכבות מפרטים רבי
 אתרים/סוגי מבניםמגוון גבי לדרישות מגוון ישנן ,  על כךנוסף .מסוימותאנשים עם מוגבלויות לייחודיות 

  .  פונקציות שהם ממלאיםה על פי
ולא על קיום כל נגישות משקפת תפיסת עולם כוללת המבוססת על השילוב והקשרים בין מכלול הפרטים 

ן אור הממצאים לגבי כל פרט אינו נותיעל כן תויתכנו צורות רבות של שילובים כאלה י. פרט בפני עצמו
.   פרטי הדרישות והנחיות הנגישות שונות מארץ לארץ על כךנוסף. תמיד תמונת מצב מקיפה ומספקת



ופש והפנאי קיים תנאי חשוב תיירות הנלכן במיוחד בתחום ,  להבדלים אלהאנשים אינם תמיד מודעים
  .שווהאופן בהמידע  יבינו את בכל העולם שאנשים –נוסף 

תים ל פי כללי התכנון האוניברסלי לוקה לעיישום החוק על פי דרישות התקנות ועשנובע מכך קושי נוסף 
 12- סאות גלגלים בילאנשים המשתמשים בכב נבדקה נגישות "במחקר שנערך בארה. תכופות בחסר

עמידה -אי. McClain, 2000)( עמד בכל הדרישות חדמרכז קניות אלא אף כי נמצא ו ב"קניות בארהמרכזי 
  .נופש לדעת למה לצפות בהגיעו לאתר/ תיירל אינה מאפשרת, או עמידה חלקית בדרישות הנגישות

תר גישות מבנה או אם ניתן לבדוק אילו מפרטי הנשעל פיה) check list( שאלונים מסוימות ישארצות ב
 ,Dijkers( וניתוח משמעותי של מצב הנגישות אך קשה למצוא כלי מתאים לבדיקה, עומדים בדרישות

2003.(  
. אחידות ועקביות בצורת הצגת המידע  אלא נדרשתאור מילולי בלבדיתלא מספיק להבנת הממצאים 

    . משימה מורכבתא אם כןקביעת רמת הנגישות לאתרים בכלל ולאתרי נופש ופנאי בפרט הי
  

לצורך  ,במאמר זה נתאר מערכת מידע ממוחשבת ייחודית המנתחת נתוני נגישות הנאספים בשטח
 רמת הנגישות לכל סוג מוגבלות יןותצו, אחיד ואובייקטיבי, מידע אמיןכך שיתקבל בדיקת מצב הנגישות 

  .   סוג המבנהעל פיו
  

  איסוף מידע וניתוח ממצאי נגישות
   

השאלונים לבדיקת מצב הנגישות אינם הראתה ש) Dijkers, 2003( דיקרסה עשסקירת ספרות ש
ומדדים ) The Enabler(מדדים להערכת בתים פרטיים הוא מצא . נתמכים בכלים לניתוח הממצאים

אך לא מצא מדדים אובייקטיביים להערכת מצב , )Safer Tool-ו HEAP(להערכת מקדמי סיכון 
 ADA checklist for(צעות השאלונים הנפוצים ביותר  לא מצא בסקרים שנעשו באמדיקרס. הנגישות

Readily Achievable Barrier Removal (שאלוני הבדיקה הנפוצים . ןווח על בדיקות מהימנות כלשהיד
 Adaptive( לזהות בעיות יםזרו עאאל, תקניםאינם כלי רשמי לבדיקת רמת התאמת המבנה לדרישות ה

Environments, 1995(.השוואת בהניתוח בחלק מן המקרים נעשה  ,ם לניתוח הנתוניםאין כלי ש מאחר
מכיוון .  שאינם עומדים בדרישות אלהאלהעומדים בדרישות הנגישות לעומת הכום מספר הפרטים יס
 הערכת נגישות אתר עלולה לתת תוצאה לא ,לא/חלקן תשובות של כןלחלק מהשאלות הן כמותיות וש

קביעת .  הסוקר שביקר באתרל ידישל מצב הנגישות נעשה עהסיכום הכללי , במקרים אחרים. נכונה
  .   ולא בהכרח נכונהסובייקטיביתות על פי התרשמות כללית של הסוקר היא רמת הנגיש

נופש , בתחום התיירותהעוסקים דוגמאות לכך ניתן למצוא במרבית מדריכי הנגישות ואתרי אינטרנט 
com.accessandiego.www(,, )com.enableholidays.www(Britain , nable HolidaysE (ופנאי

Roma Accessibile (Co.In.,1990).  
 

  .לומושג תכנון אוניברסלי או תכנון לכהמן  בלתי נפרדניתוח נתוני נגישות והצגתם צריך להיות חלק 
  

  שב של ממצאי נגישותניתוח ממוח    
  

אנשים עם לייחודית לאיסוף מידע וניתוח ממוחשב של נתוני נגישות  שיטה פיתחה, 'נגיש לכל'עמותת 
כל אדם שיש לו : בסיס לפיתוח המערכת היאהייתה  ש'אנשים עם מוגבלות'הגדרת המושג . מוגבלות

 ההמגבל. להשתמש במבני ציבור על יכולתו ההמשפיעומגבלה המקשה עליו ביצוע פעילות בחיי היומיום 
  . חושית או קוגניטיבית, זיתייכולה להיות פ

     
  מתודולוגיה

  
  : הבאיםלקחו בחשבון ההיבטיםהמערכת נבבניית 

  התקנת סידורים מיוחדים' ,'חלק ח, המפורטות בתקנות התכנון והבנייהדרישות הנגישות . 1
 .1918 ותקן ישראל 'לנכים בבניין ציבורי

מוגבל בניידות ומשתמש , סא גלגליםיבכהמתנייד  פיזית והחושית של האדםכולתו הי. 2
  .לקוי שמיעהולקוי ראייה וכן , מקלות הליכה או קביים, באביזרי עזר כמו הליכון

  .בתחום התיירות והנופשרכי האדם עם מגבלה וצ. 3
 .סוגי האתריםמגוון דרכי השימוש ב. 4



 
 בתקנות התכנון המפורטותדרישות הנגישות המבוסס על , בשלב הראשון נבנה כלי לאיסוף נתונים

   .)1918( ותקן ישראלי )1970 ('התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי', 'חלק ח, והבנייה
ל יחד עם וסוגים על ידי צוות נגיש לכמגוון מבנים מבביקור בשטח בבשלב השני נבדק השאלון 

נעשתה תצפית על התנהלות . כבדי ראייה וכבדי שמיעה, מוגבלי ניידות: מגבלותמגוון אנשים עם 
הערות הבודקים והותאם בסופו  ועל פיתצפיות על פי ההשאלון תוקן . האנשים עם מגבלות באתר

שיקולי  השאלון ניכרים פרטיב. נאירכי אנשים עם מגבלות באתרי תיירות נופש ופוצשל דבר ל
  .האתרים מתוך מגוון  מסויםהבחירה לביקור באתר

ל התנהלות האנשים בשטח עתוצאות התצפיות והפרטים המופיעים בשאלון  נלקחו בשלב השלישי
 בהגדרת הנוסחאות יש התייחסות .לנוסחאות מתימטיות המבוססות על התקנות והתקניםועובדו 

המשקל היחסי של כל מרכיב באתר .  לכל סוג מגבלה בכל סוג מבנהמסויםלמידע הרלוונטי ה
   .מת הנגישותהגדרת רבמסתכם 

  
  אור שיטת ניתוח נתונים ממוחשבתית
  

  .  את רמת הנגישותת פועלת באמצעות סדרה של נוסחאות ומנתחת כמותי'נגיש לכל'מערכת 
רמת נגישות נפרדת : לדוגמה. כל סוג מוגבלות לכל מרכיב באתר ולנים ציונוהנוסחאות הוגדרו כך שנית

 בניידות םמוגבליהסא גלגלים יד למשתמשים בכעם ציון נפר, לחניה או לשירותים הציבוריים
  . י שמיעהילקווליה י ראילקויוכן ל, מקלות הליכה או קביים,  הליכוןגוןבאביזרי עזר כמשתמשים לו

ימצא נגיש כאשר פרט מסוים ייתכן שמרכיב יכך . פרטיםמגוון הנוסחאות מגלמות שילובים אפשריים של 
 אף, ציבוריים נפתחת פנימהירותים שלמשל אם דלת . על כך אינו על פי התקנות אולם פרט אחר מחפה

, אולם אם גודל התא גדול בהרבה מהדרישות. ימצאו לא נגישיםיהשירותים , שגודל התא עומד בדרישות
ם בתא כמובן בתנאי שתנאים נוספים הנדרשי ( אף כיוון פתיחת הדלתלעהשירותים נגישים יימצאו 

  ). השירותים עומדים בתקנות
ציון כולל לאתר מערכת נוסחאות המשקללת את הנתונים של כל המרכיבים ונותנת ישנה על כך ף נוס

  . כיחידה שלמה
כך ). מבנה משרדים וכדומה, מוזיאון, מלון( סוג האתר ל פי סוג המוגבלות ועל פיניתוח הנתונים הוא ע

לנגישות לפי  דרישותהמגוון ו, כל סוג של מוגבלותלנלקחים בחשבון דרישות הנגישות המיוחדות 
, משתמשלקוח הימצא נגיש עבור הי ייתכן שאתר כמו בנק: הלדוגמ. מבנה/הפונקציה שממלא האתר

 כשבשניהם לא נמצאים שירותים, חלקיתרק מצא נגישה יעם נתוני גישה דומים ת, בעוד שמסעדה
כן . דושים טכנולוגייםושילוב חי, המערכת מאפשרת גמישות לשינויים בדרישות .מותאמים למוגבלי ניידות

  .ניתן להרחיבה לדרישות של מגבלות נוספות
 ללא  ומהימנותאובייקטיביות,  מבטיחה עקביותהמבוססים מתמטיתקביעת מערך נוסחאות וציונים 

שיקולים שאינם קשורים בשלב זה הציונים נקבעים ללא התחשבות ב. התרשמות אישית של הסוקר
  ).ניקיון וכדומה, כמו איכות שירות(דא בנגישות גר

תיאור מפורט של בהחל , צורותמגוון הצגת נתונים בותוצרים מגוון מבנה המערכת מאפשר שימושים ל
 כלהו, קלטות ועודבספרים ב, מפותב, אמצעי תקשורתמגוון שילוב מידע על נגישות בב עבור, נגישות

אמת האתר לשימוש אנשים  לזיהוי פרטים הטעונים שדרוג לצורך הת,מתכנניםלמפעילי האתר ולמידע ב
  .עם מגבלות

   
  השוואה לארצות אחרות

  

מגבלה עם  הן לנופש הישראלי הן לתייר המתאימהת הצגת נתונים ברורה ופשוטה המערכת מאפשר
  .'הכפר הגלובלי'וכך מתאימה לתפיסת ,  מארץ מוצאומגוון תקניםל המכיר "מחוהמגיע 

. נגישותלתכנון לכל או ל, ישות לתכנון ללא מכשולים ישנם חוקים ותקנים המגדירים דרבעולםבארצות 
 ישנם הבדלים בגודל הנדרש :הלדוגמ. מדינותהאך ישנם גם הבדלים בין , אמנם יש דמיון רב בדרישות

ב "בעוד שבארה'  מ1.5X2.0-הדרישה היא ל) ADD(נגליה  בא.לתא שירותים או מאחזי היד ליד האסלה
)ADAAG (1.42-הדרישה היא לX1.52ב "לכן תייר מאנגליה שיקבל מידע על שירותים בארה. ' מ
יתכן שיתקשה יו,  כפי שהוא מכיר מבית,יצפה למצוא תא שירותים גדול יותר, עומדים שם בתקןה

  .ב"להשתמש בשירותים בארה



 נגיש ועומד – שמשמעו 4(ך שהציון הגבוה ביותר מערכת הציונים הוגדרה כ, יה זוכדי להתגבר על בע
 3כך למשל ציון . תקניםאר הציונים אינם תלויים בלתקנים שלה ואילו ש וף למדינה מסוימתתק) בתקנות

 אדם עם מגבלה – משמעוו. ביטוי לקוד נגישות אוניברסלימשמש ) אם כי אינו עומד בתקנות, נגיש(
, ות הנדרשות באותה ארץ שהאתר אינו עומד בכל התקנאף, מסוימת יכול לבקר במקום באופן עצמאי

 האתר אינו – 1או ציון ,  נגיש בחלקו או נדרשת עזרה קלה– 2 ציון –בדומה . 4אינו מוגדר בציון  כן ועל
,  עבור המגבלה שלו3 אדם המעוניין לבקר בארץ אחרת ומוצא שאתר שבחר מוגדר למשל בציון כך. נגיש

  .  עצמאייקוריודע שיוכל לבקר במקום ב
  
  ישוםי

  
 על אתרי נופש 'נגיש לכל'ושמה במאגר המידע הממוחשב של ה ישיטת ניתוח נתוני הנגישות שתואר

תוצאות ניתוח .  אתרי תיירות ושירותים נלווים בכל הארץ3,000-במאגר נאספו נתונים על כ .ופנאי
 )2002, נגיש לכל( בעברית 'נגיש לכל' ל ידי שפורסם ע'מדריך הישראלי לנגישות'הממצאים הוצגו ב

חפש מידע על פי למאפשרת שיטה זו . Bendel et al., 2004)(תיירות ובאנגלית בשיתוף עם משרד ה
אתר (  שלותסוג המוגבלות של האדם ולקבל רק את סוגי האתרים המתאימים לסוג המוגבלות האישי

שיטת ניתוח הנתונים אפשרה להציג . )www.access-unlimited.co.il 'נגיש לכל'האינטרנט של 
) נגיש בחלקו או עם עזרה קלה (2בציון בהם מוגדרת תרים שהנגישות במדריכים אלו מידע מפורט על א

 מערכת . אתרים מתוך מאגר המידע המקיף1,000-כך הוצגו כ. לפחות לסוג אחד של מגבלות, ומעלה
 . רמת הנגישות הכללית לאתר לפי סוג המגבלהת הצגת המידע במקורות אלה בהבלטתאפשרמהציונים 

לפי טעמו ולפי , לצורך בחירה מושכלת של אתרים במסלול הטיול ן ראשוניסינויכול המשתמש לערוך כך 
ראשוני מובלטת רמת הנגישות של אלמנטים הסינון הלאחר . מידת הנגישות הנדרשת לצרכיו האישיים

יישום זה נועד לשמש תיירים מקומיים ואורחים .  לגביהםרוט של מידע רלוונטייפוה, קריים באתריע
מבלי להכיר את תקנות הנגישות , ניינים לבקר במגוון אתרי התיירות בארץמארצות אחרות המעו

  .בישראל לסוג מוגבלותם
 למשל במדריך ,במתכונת אחרתגם מאפשרת שיבוץ נתוני נגישות , שיטת זו של ניתוח נתוני הנגישות

ל גבי קלטת או ע) 2004, י"מפ(על גבי מפה עירונית כללית , )2003, כרטא(תיירות לאוכלוסייה הכללית 
  .)2005, מן- תור(בעברית או באנגלית , טיול בזמן השניתן להשמיעה ברכב

ושימוש  קרי נגישות במבנים ובשטח פתוח מנגנון לביצוע ס הםיישומים נוספים של המערכת הממוחשבת
, מוזיאונים, משרדי קבלת קהל, שירותי בריאות(סוגים מגוון  מבני ציבור מ1500-סקירת כבמערכת ל

  ).ברסיטאות ועודאוני
  
  

  סיכום
  

 המייצר ציוני , כלי ייחודי המאפשר ניתוח נתונים אוטומטיא שהוצגה כאן הישיטת ניתוח נתוני הנגישות
השיטה מגלמת בתוכה . מבני ציבורמגוון  נופש ופנאי ו,של אתרי תיירות נגישות במהלך הזנת הנתונים

  . על פי התקנותאת כללי התכנון האוניברסלי וכן את דרישות הנגישות 
   . ותאחרמגוון רב של משתמשים וישימה גם בארצות להמערכת שימושית 

  :יתרונות מערכת ניתוח הנתונים הממוחשבת
  

רכי האדם עם ו לצובד בבדשילובים ביניהם תוך התייחסות לתקנות עיבוד פרטים רבים ו •
  .המגבלה

 .תוצאות עיבוד הנתונים אחידות ואינן נתונות לדעה מוקדמת •
 . אדםל ידילא נדרשת הערכה ע •
 .ענה ליריעה רחבה של דרישות נגישות לכל סוג מגבלהמ •
 .דושים טכנולוגייםי לשינויים בדרישות ובחמההמערכת גמישה ומאפשרת שינויים בהתא •
 .ים של כל ארץ להתאים את מערכת הציונים לתקנניתן •
 .צורותמגוון ניתן להציג את הנתונים המעובדים ב •
,  קובעי מדיניות–לי בקרה למשתמשים רבים רכת המידע הממוחשבת יכולה לשמש כמע •

 .ארגונים וצרכנים, בעלי אתרים, מתכננים
 . השימוש במערכת הממוחשבת חוסך זמן •
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