
נגישות

בשנים האחרונות הרגולציה בתחום הנגישות התפתחה וחולשת  

כתוצאה מכך האכיפה הופכת יותר קפדנית . על תחומים רבים

היקף התביעות בכלל והתובענות הייצוגיות בתחום , ובמקביל

',  פירון ושות. מ. הופכות שכיחות יותר ויותר–הנגישות בפרט 

חברות פרטיות וציבוריות ומוסדות , המייצג אלפי לקוחות

צבר לאורך השנים ניסיון רב בליווי וטיפול משפטי , ממשלתיים

.  בתחום הנגישות והשוויון

המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי שוטף בתחום הנגישות  

ניהול תיקי  , וכן ייעוץ מנע, לצורך מזעור החשיפה מפני תביעות

הליווי המשפטי . ליטיגציה וייצוג הלקוח בתובענות ייצוגיות בתחום

סיוע בניסוח תוכניות עבודה סדורות לעמידה  , בין היתר, כולל

ביקורות טרום הליכי , בדרישות ההנגשה והנגישות הקבועים בדין

קיום , ליווי הליכי ההטעמה והיישום של תוכניות הנגשה, ליטיגציה

ליווי ומענה לשאלות וסוגיות  , הדרכות לעובדים ולמנהלים בתחום

לרבות בקשר לשילובם של אנשים עם מוגבלות במקומות , שוטפות

גיבוש חוות דעת והמלצות להיערכות והתאמה פנים  , העבודה

,  ייעוץ שוטף תוך עדכון הלקוח בכל שינוי שנעשה בתחום, ארגונית

נציבות שוויון לאנשים עם  -הדרכה וליווי בהתנהלות מול הרגולטור 

רכזי נגישות  , מענה וליווי של יועצים משפטיים פנימיים, מוגבלות

.  וצוותים מקצועיים ועוד

הכולל , צוות המחלקה מעניק שירות המשפטי מקיף, כמו כן

. מ"ייצוג בבתי המשפט וניהול מו, התנהלות ישירה מול הרגולטור

ניסיון מעשי רב בטיפול בכל התחומים הרלוונטיים  ' פירון ושות. למ

, נגישות מבנים ומקומות ציבוריים, לנגישות ובפרט נגישות השירות

. ושילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, נגישות אתרי אינטרנט

ובפרט  , מחלקת הנגישות מלווה ומייעצת לכל לקוחות המשרד

חברות אחזקה של , חברות המפעילות שירותים המיועדים לציבור

מבנים המיועדים לציבור וחברות המחזיקות או מתפעלות אתרי  

,  חברות תעופה, חולים-בתי, בנקים, חברות תחבורה; אינטרנט

חברות , חברות בניה, קבלנים, חברות ליסינג, רשתות קמעונאיות

.קטנים כגדולים–ועסקים , ביטוח

תכניותהליכי הטעמה ויישום של יווי ל◼

;הנגשה

;גיבוש חוות דעת והמלצות◼

;הדרכות לעובדים ולמנהלים◼

שוויון  'הדרכה וליווי בהתנהלות מול נציבות ◼

';לאנשים עם מוגבלות

רכזי נגישות  , ליווי יועצים משפטיים פנימיים◼

;וצוותים מקצועיים

;ביקורות טרום ליטיגציה◼

.ליטיגציה וייצוג בתובענות ייצוגיות◼


