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 7 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

פניות ציבור "מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת לקראת דיון בנושא 

דוגמת , בכמה מקומות קדושים, לטענת הנכים". לגבי נגישות נכים למקומות הקדושים ולקברי צדיקים

. ת המקשות על נכים את ההגעה אליהםיש בעיות נגישו, קבר רחל וקבר שמואל הנביא, הכותל המערבי

, והגורמים הממונים על המקומות הקדושים 1במסמך תוצג הנגשת המקומות הקדושים לנכים

 2.פעולותיהם ועמדתם בנושא

3רקע .1
 

מקצת האתרים הוכרו כמקומות  4.אתרים המוגדרים כמקומות קדושים ליהודים 140-יש כבארץ 

-והשאר אומצו עם השנים על 1981,5-א"התשמ, ם ליהודיםקדושים בתקנות השמירה על מקומות קדושי

 .כפי שיוצג בהמשך, ידי גורמים המטפלים בהם

או , מקום קדוש הוא אתר או קבר שיש מסורת הקושרת אותו לאירוע היסטורי בתולדות עם ישראל

יה יעל מותמשמשים כמקו ואתרים אל .כית או תורנית בעלת שם"תנדמות שלפי המסורת קבורה במקום 

אלול  םבחודשי, ובעיקר בחגים ,בא להתפלל שם כל ימות השנהש ,תפילה וכינוס של הציבור, לרגל

  .בראשי חודשים ובימי הילולה, ותשרי

 7-מיותר  בהם בכל שנה מבקריםו, התגברה תופעת העלייה לרגל למקומות הקדושיםבשנים האחרונות 

הפוקדים את המקומות הקדושים  .איש בשנה ליוןימ 3-בכותל המערבי בלבד מבקרים כ ;ליון אישימ

 . תיירים יהודים ושאינם יהודים מכל קצוות תבל הםורבים מן המבקרים  ,באים מכל שכבות החברה

 6מקומות הקדושיםהאחריות ל .2

הוא  7,המשמש כיום הזרוע ביצועית של משרד התיירות, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

בפועל האחריות נחלקת בין , עם זאת. י לכל המקומות הקדושים בישראלהגורם האחראי באופן פורמל

 :שלושה גופים עיקריים

                                                 

ולא באתרים , ולכן מסמך זה יעסוק באתרים אלו, מות הקדושים ליהודיםהתלונות שהגיעו לוועדה עוסקות בהנגשת המקו 1
 . המקודשים לדתות אחרות

". תוכנית מורשת" –בנושא העצמת תשתיות מורשת לאומית  1412' התקבלה בממשלה החלטה מס 2010בפברואר  21-ב 2
ח "מיליון ש 399של , יםבת שש שנ, שנתית-רב באמצעות השקעה לשקם ולהעצים תשתיות מורשתמטרת התוכנית 
לחם -כי מערת המכפלה בחברון וקבר רחל בביתההחלטה עוררה סערה בשל הודעת ראש הממשלה . מתקציב המדינה

 .כנית זוותדון בבמסמך זה לא נ. יצורפו לרשימת אתרי המורשת הנכללים בתוכנית
, מרכז הארצי לפיתוח המקומות קדושיםה, מקומות קדושים, אם לא צוין אחרת המידע נלקח מאתר המשרד לשירותי דת 3

default.htm/הקדושים+המקומות+לפיתוח+הארצי+המרכז/קדושים+מקומות/דת+שירותי/http://www.dat.gov.il ,
 .2010וקטובר בא 21: תאריך כניסה

 /http://www.dat.gov.il/religion/console/mng. רשימת מקומות קדושים בישראל, פי אתר המשרד לשירותי דת-על 4

135E4F76B264-9780-4BC2-218E-yPlaces_list.aspx?current_posting={6FDCAA96holl} ,21: תאריך כניסה 
 .2010באוקטובר 

קבר ; מערת סנהדרין קטנה; מערת שמעון הצדיק; הכותל המערבי ורחבתו :ירושלים: האתרים שהוכרו בתקנות כקדושים 5
מערת רבי ; ם"קבר הרמב: טבריה. מערת אליהו הנביא: חיפה. יד אבשלום; קבר זכריה הנביא; הרב עובדיה מברטנורה

-בתי; יוחאי-המערה והמעיין של רבי שמעון בר: פקיעין. יוחאי-קבר רבי שמעון בר: מירון. מערת רבי חייא ובניו; עקיבא
 .הכנסת החדש-בית; הכנסת העתיק-בית; קבר רבי יוסי ורבי יהושע בן חנניה; העלמין היהודיים

שיחת , הקרן למורשת הכותל, רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ: קבל מהגורמים האלההמידע הת 6
המרכז הארצי לפיתוח המקומות , מנהל המקומות הקדושים באזור הצפון, הרב ישראל דרעי; 2010באוקטובר  24, טלפון

באוקטובר  24, שיחת טלפון, הל האזרחיט דתות במינ"קמ, אריק שפטר; 2010באוקטובר  24, שיחת טלפון, הקדושים
2010. 

לאחר מכן הועבר המרכז לאחריות משרד . 2003המרכז שימש זרוע ביצועית של משרד הדתות על לפירוק המשרד בשנת  7
 .התיירות

http://www.dat.gov.il/שירותי+דת/מקומות+קדושים/המרכז+הארצי+לפיתוח+המקומות+הקדושים/default.htm
http://www.dat.gov.il/religion/console/mng/%20hollyPlaces_list.aspx?current_posting=%7b6FDCAA96-218E-4BC2-9780-135E4F76B264%7d
http://www.dat.gov.il/religion/console/mng/%20hollyPlaces_list.aspx?current_posting=%7b6FDCAA96-218E-4BC2-9780-135E4F76B264%7d
http://www.dat.gov.il/religion/console/mng/%20hollyPlaces_list.aspx?current_posting=%7b6FDCAA96-218E-4BC2-9780-135E4F76B264%7d
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 ובהם , מקומות קדושים באזור יהודה ושומרון 20-המינהל אחראי ליותר מ – המינהל האזרחי

 .קבר שמואל הנביא וקברי מערת המכפלה, קבר רחל

 הרב שמואל , מות הקדושיםהקרן ברשותו של רב הכותל והמקו – הקרן למורשת הכותל

 .אחראית לכותל המערבי ורחבתו, רבינוביץ

 המרכז הוא עמותה ממשלתית שהוקמה לשם  – המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

 האחזק 8:מטרות העמותה לפי אתר המשרד לשירותי דת. תפעול שוטף של המקומות הקדושים

גון גג של כל הגורמים הממשלתיים הקמת אר; ופיתוח של אתרי המקומות הקדושים בישראל

נוך והסברה וחיזוק יייזום פעולות ח; והציבוריים הקשורים באתרי המקומות הקדושים בישראל

; פעולות באתרי המקומות הקדושיםשל ריכוז וביצוע ; מעמד המקומות הקדושים בישראל

טרותיו המרכז לשם מימוש מ. מימון הפעולות האמורותלצורך  איסוף כספים ותרומות מהציבור

דוגמת מועצות אזוריות ורשויות , נעזר בשני הגופים האמורים לעיל ובכמה גופים אחרים

רשות , (משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה, כגון משרד התיירות)משרדי ממשלה , מקומיות

 9.עמותות והקדשים, הטבע והגנים הלאומיים

10חובת הנגשת מקומות קדושים לנכים .3
 

מקומות קובע כי , (חוק השוויון או החוק: להלן) 1998-ח"התשנ, כויות לאנשים עם מוגבלותחוק שוויון ז

ח לחוק קובע כי מקום 19סעיף  11.קדושים וקברי צדיקים צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות

, תתפילה או כל מקום המספק שירותי ד-מקום ציבורי כולל בית. ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות

, מקומות היסטורייםאשר ל(. התוספת הראשונה לחוק השוויוןפי -על)וכן אתר ארכיאולוגי או היסטורי 

חוק השוויון מאפשר לבעלי המקום לקבל פטור מהנגשה או דרישות מופחתות כאשר הפטור או הדרישות 

ו בשל ערכי לרבות ייחוד, המופחתות מתחייבים כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום

 . אדריכלות או טבע, היסטוריה, ארכיאולוגיה

והוא  ,החוק מחייב התקנת תקנות שיפרטו את סוגי התאמות הנגישות הנדרשות ודרכי ביצוען, עם זאת

לעת עתה הותקנו תקנות . מתנה את התחלת תוקפן של כל ההוראות המחייבות נגישות בהתקנת תקנות

וטרם הותקנו , רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות, ל"הקק נגישות אתרי טבע שבאחריותבנוגע ל

מות קדושים וקברי וקלחול על מעשויות ש, שאינו בניין בניין קיים ומקוםשל נגישות בדבר תקנות 

                                                 

, מטרות העמותה, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, מקומות קדושים, בתוך אתר המשרד לשירותי דת 8
default.htm/העמותה+מטרות/הקדושים+המקומות+לפיתוח+הארצי+המרכז/קדושים+מקומות/דת+שירותי

http://www.dat.gov.il ,2010באוקטובר  24: תאריך כניסה. 
ים הם בבעלות פרטית של עמותות והקדשים שהמדינה הכירה בהם לפני שנים רבות כאפוטרופוסים כמה מקומות קדוש 9

ראו . ואלה מקשים לעתים את תפעול המקומות, סביב הנושא התפתחו מאבקי שליטה וסכסוכים משפטיים. שלהם
 : 2008באוגוסט  28, מיע-נעמי מי: כתיבה, יוחאי-אתר קבר רבי שמעון בר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: לדוגמה

, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, מנהלת מחלקת שאילתות נגישות, ד עירית שביב שני"עו 10
 .2010באוקטובר  24, ל"התקבל בדוא, מכתב

 (.ויוןלחוק השו 5סעיף ..." )שכלית לרבות קוגניטיבית, נפשית, אדם עם לקות פיזית"אדם עם מוגבלות הוא  11

http://www.dat.gov.il/שירותי+דת/מקומות+קדושים/המרכז+הארצי+לפיתוח+המקומות+הקדושים/מטרות+העמותה.htm
http://www.dat.gov.il/שירותי+דת/מקומות+קדושים/המרכז+הארצי+לפיתוח+המקומות+הקדושים/מטרות+העמותה.htm
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רק המקומות הקדושים שבאחריות הגופים שהוזכרו לעיל חייבים בשלב זה , פיכךל 12.צדיקים

 13.בהנגשה

, (התאמות נגישות לאתר)ן תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התקנות הרלוונטיות לעניין זה ה

מוקדי העניין שבאתר והדרך , לפי התקנות (.התקנות או תקנות נגישות לאתר: להלן) 2008-ח"תשסה

גם המידע . שימוש-ביתו וכן יונגשו בניינים באתר כגון מזנון, אליהם יונגשו לאנשים עם מוגבלות

ציבור השהוכשר לביקור , אתר חדש, נוסף על כך .לאנשים בעלי כל המוגבלויות יםנגיש ווהשילוט יהי

שהוכשרו , אתרים קיימים. בו התאמות נגישותנעשו לא ייפתח לציבור אלא לאחר ש, 2008לאחר נובמבר 

 .יונגשו כל האתרים 2018עד ו, היונגשו בהדרג, 2008לפני נובמבר 

 נגישות האתרים הקדושים לנכים .4

והמרכז  14(ת"החמ) החברה הממשלתית לתיירות, משרד התיירות 2008ת שערכו בשנת בסקר תשתיו

עלה כי המקומות הקדושים בישראל סובלים  15מקומות קדושים בארץ 23-ב ,הארצי למקומות קדושים

הסקר הצביע על בעיות  16.לנכיםגישה  המאפשרות תשתיותבמחסור ובכלל זה , מבעיות תשתית קשות

היעדר סימון , ובהן היעדר כניסות המתאימות לנכים, הקדושים לנכיםת המקומות רבות בנוגע לנגישו

היעדר שולחנות פיקניק מונגשים והיעדר שבילים , היעדר תאי שירותים לנכים, ומקום לחניית נכים

 . מונגשים

נים ואומד( ביניים וארוך, מיידי)נוסף על כך הובאו בסקר המלצות לשיפור האתרים בחלוקה לטווחי זמן 

 17:להלן כמה דוגמאות. כספיים

, הנמכת מדרכות, לנכים היחניהכשרה וסימון של מקומות : המלצות הנגשה – (טבריה) ם"קבר הרמב

ה יהתקנת מתקן שתי, וביטול מדרגה המקשה את המעבר הרחבת המעבר לרחבת הקבר, שילוט וסימון

 .ח"ש 43,000: אומדן .הקבר סמוך לרחבת הקמת תא שירותים לנכים, ושולחן פיקניקים מונגשים

רחבה הנגשת ה, לנכים יהיחנהכשרה וסימון של מקומות : המלצות הנגשה – (טבריה)רבי עקיבא קבר 

: אומדן. הכשרת מפרץ אוטובוס ושביל מונגש לכניסה התחתונה, שבו מתקניםהמבנה הקבר ו, חיצונית

 .ח"ש 97,000

                                                 

אושרו בוועדת , 2007-ז"התשס, (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים)תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  12
לאחר מכן נדרשת חתימת . והן כעת בשלב תיקוני נוסח במשרד המשפטים, 2010ביולי  21-הרווחה והבריאות ב, העבודה

 .שר המשפטים עליהן והסכמת שר הפנים
רשימת אתרים  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים נציבותמסרה לת לשמירת הטבע והגנים הרשו 13

ברשימה כמה אתרים שיש בהם  .ואת פרקי הזמן שבהם תעשה כן, כנדרש בתקנות םבכוונתה להנגיששקיימים שבניהולה 
הנגשה )קבר שמואל הנביא ( 2013עד סוף שנת הנגשה )שערים -בית, (2011הנגשה עד סוף שנת )ציפורי : מקומות קדושים

: לרשימת האתרים המלאה ראו(. 2016הנגשה עד סוף שנת )ברעם , (2016עד סוף שנת 
/News/RashutHatevaVehaganimReshima.htmhttp://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW . 

מדיניות פיתוח התשתיות  מה שלהיא הזרוע המבצעת של משרד התיירות ליישו( ת"חמ)החברה הממשלתית לתיירות  14
 .בתחום התיירות

המקומות הקדושים  .המבקרים השנתימספר חשיבות מבחינה דתית או תיירותית ו על סמך שיקולים של ונבחר האתרים 15
קבר רבי ; מערת אליהו הנביא; קבר רבי יהודה הנשיא; קבר רבי מאיר בעל הנס; קבר רבי עקיבא; ם"קבר הרמב: שנסקרו

קבר רבי אלעזר בן ; קבר רבי יהודה בן אלעאי; קבר עדינו העצני; קבר אבא חלפתא ובניו; קבר חוני המעגל; אבדמי דמן
קבר יהודה ; הכנסת העתיק בשפרעם-בית; הכנסת העתיק בפקיעין-בית; העלמין העתיק בפקיעין-בית; י"מערת רשב; ערך

קבר שמואל ; מערת שמעון הצדיק; קבר דוד; קבר רבן גמליאל; קבר בנימין; קבר יונתן בן עוזיאל; קבר חבקוק; בן בבא
 .הנביא

מקומות , דושיםהמרכז הארצי לפיתוח המקומות הק, (ת"החמ)החברה הממשלתית לתיירות , משרד התיירות, ליטל ידין 16
 .http://www.tourism.gov.il/other/other/seker_tashtiot.pdf: 2008נובמבר , תמונת מצב –קדושים בישראל 

 .שםלהרחבה ראו  17

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW/News/RashutHatevaVehaganimReshima.htm
http://www.tourism.gov.il/other/other/seker_tashtiot.pdf


 
   

 7 מתוך 5 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

התקנת , לנכים יהיהכשרה וסימון של מקומות חנ: המלצות הנגשה – (אזור ירושלים)שמואל הנביא קבר 

. גשר בצבע בהירהצביעת מעקה , רמפות וכניסות ןתיקו, יה מונגשיהצבת מתקן שת, תאי שירותים לנכים

 .ח"ש 43,000: אומדן

חניית נכים ושביל ובכלל זה  ,יהיהסדרת מגרש החנ :המלצות הנגשה – (ציפורי) קבר רבי יהודה הנשיא

  .ח"ש 77,000: אומדן .פיקניק מונגש שולחןהצבת מבנה שירותים לנכים והתקנת , מונגש

מדרגה באולם הרחבה והתיקון שיפועי הרמפות באזור : המלצות הנגשה – (יבנה) קבר רבן גמליאל

 .ח"ש 18,000: אומדן. פינוי תא השירותים לנכים, יה ושולחן פיקניק מונגשיםימתקן שתצבת ה, הקבר

מקומות  29המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים לפנייתנו נמסר כי מתוך  בתשובת, יחד עם זאת

 18,לנכים נגישים כיום 19, בו מתרכזים המקומות הקדושים הפופולאריים ביותר, קדושים באזור הצפון

ר דרך גישה הן מסיבות בשאר המקומות לא ניתן להכשי .לא ניתן היה להגיע אליהםאף שבעבר זאת 

נראה כי תשובת המרכז מתייחסת בעיקרה לדרכי הגישה הפיזיים  19.תקציביםבמחסור  טכניות והן בשל

 .סקר הנגישות שלעיל אליהם התייחסנוספים הנגישות ה מרכיביאת כוללת למקומות ואינה 

 עמדת הגורמים האחראים לנגישות המקומות הקדושים לנכים .5

 20המינהל האזרחי

המינהל עושה פעולות רבות כדי , שים במינהל האזרחיהאחראי למקומות הקדו, לדברי מר אריק שפטר

, בעיות מיקום)בשל קשיים טכניים , אולם במקרים מסוימים, להנגיש את המקומות הקדושים לנכים

 .המינהל מתקשה לבצע פעולות מסוג זה, ומדיניים( תנאי השטח והמבנים

 21הקרן למורשת הכותל

, הכותל פתוח ונגיש לכל אדם בכל עת, ת הקדושיםרב הכותל והמקומו, לדברי הרב שמואל רבינוביץ

עלולה להיווצר , איש 100,000-כאשר בכותל מבקרים כ, אולם באירועים רבי משתתפים, ובכלל זה לנכים

בכל יום , נוסף על כך. בשל העומס הרב והקושי במעבר כלי רכב, בעיה בכניסת נכים המוגבלים בניידות

והדבר עלול גם הוא למנוע , ידי המשטרה-חסמת למעבר כלי רכב עלהעיר העתיקה נ 18:00-09:00בשעות 

 .גישת נכים לכותל

 22המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

המרכז עושה מאמצים להנגיש , מרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושיםהמלדברי הרב ישראל דרעי 

להגיע אליהם נעשו עבודות  ובאתרים רבים שבעבר לא היה אפשר, את האתרים שבאחריותו בעבור נכים

עם פירוק משרד , 2002בשנת , עם זאת. בהתחשב במגבלות המקום ותנאי השטח והסביבה, לצורך זה

                                                 

פי המרכז הארצי לפיתוח המקומות -עם מוגבלות עללהלן המקומות הקדושים בצפון בהם קיימת נגישות לאנשים  18
קבר רבי ; קבר רבי יהודה בן בבא; ג"קבר הרשב; קבר רבי יהודה הנשיא בציפורי; בית הכנסת העתיק בשפרעם: הקדושים

קבר חבקוק ; קבר אבא חלפתא; קבר רבי שמעון שזורי; קבר רבי ישמעאל כהן גדול; קבר רבי אברהם אבן עזרא; אבדימי
; קבר רבי חנניא בן עקשיא; האמהות; קבר רבי עקיבא; ם"קבר הרמב; קבר רבי יונתן בן עוזיאל; קבר חוני המעגל; הנביא

 .קבר נחום איש גמזו; קבר בניהו בן יהוידע; קבר רבי יהודה בר אלעאי; קבר רבי יוסי סרגוסי
התקבל , מכתב, ח המקומות הקדושיםהמרכז הארצי לפיתו, מנהל המקומות הקדושים באזור הצפון, הרב ישראל דרעי 19

 2010באוקטובר  25, בפקס
 .2010באוקטובר  24, שיחת טלפון, ט דתות במינהל האזרחי"קמ, אריק שפטר 20
 .2010באוקטובר  24, שיחת טלפון, הקרן למורשת הכותל, רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ 21
 24, שיחת טלפון, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ים באזור הצפוןמנהל המקומות הקדוש, הרב ישראל דרעי 22

 2010באוקטובר 



 
   

 7 מתוך 6 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

והדבר צמצם במידה ניכרת את המקורות העומדים לרשות , בוטל תקציב הפיתוח של המרכז, הדתות

שיתוף פעולה עם ים רבים בעד לפני כשנתיים עוד בוצעו פרויקט. המרכז לצורך פיתוח תשתית האתרים

אולם גם מקור זה אינו עומד עוד , שהקצתה משאבים לשם כך, (ת"החמ)החברה הממשלתית לתיירות 

מעט הפיתוח שנעשה כיום ממומן בעיקר מכספי תרומות שהמרכז מגייס מנדבנים , לפיכך. לרשות המרכז

 .בשעה שהצרכים רק הולכים וגדלים ,כל זאת. וממימון נקודתי שמועבר לעתים ממשרד התיירות



 
   

 7 מתוך 7 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מקורות

 חקיקה

 1998-ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

 1981-א"התשמ, תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים. 

  2008-ח"תשסה, (התאמות נגישות לאתר)תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

 אתרי אינטרנט

 המשרד לשירותי דת ,www.dat.gov.il. 

 משרד המשפטים ,www.justice.gov.il. 

 משרד התיירות ,www.tourism.gov.il. 

 מכתבים ושיחות טלפון

 המרכז הארצי לפיתוח המקומות , קדושים בצפוןהממונה על המקומות ה, דרעי ישראל

 .הקדושים

 רב הכותל והמקומות הקדושים, רבינוביץ שמואל. 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מנהלת מחלקת שאילתות נגישות, עירית שביב שני ,

 .משרד המשפטים

 ט דתות במינהל האזרחי"קמ, שפטר אריק. 

 מסמכים

 המרכז הארצי לפיתוח , (ת"החמ)החברה הממשלתית לתיירות , תמשרד התיירו, ידין ליטל

 .2008נובמבר , תמונת מצב –מקומות קדושים בישראל , המקומות הקדושים

 28, עמי-נעמי מי: כתיבה, יוחאי-אתר קבר רבי שמעון בר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

 .2008באוגוסט 
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