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 7620תיק פיקוח:
 1600תיק בקרה:

 רשום עם אישור מסירה בדואר
 מבלי לפגוע בזכויות

 לכבוד

      תומר שמוקלרמר                    אריק דאובהמר                   אלי אסקוזידומר            מועצה אזורית נחל שורק
   המועצה  מהנדס                     המועצהמנכ"ל                            מועצה ראש                                                   

 
  יד בנימין 1אריאל, כתובת: 

    , רב שלום

 ו/או הגשת תביעה נגישות צוהוצאת  לפני התראה :הנדון
 26/08/2018ביום  הרותםברח' מקווה בפיקוח : סימוכין

 

)להלן: "חוק  1998-נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 קיום הוראות הנגישות למקומות ציבוריים ולשירותים ציבוריים. השוויון"(. במסגרת סמכותנו, אנו מפקחים גם על 

 להוראות או השוויון חוק להוראות בהתאם, מוגבלות עם לאנשים יםנגיש ויהיות ציבורי ושיר ציבורי מקום כי קובע שוויוןה חוק
  .העניין לפי, והבנייה התכנון חוק לפי הנגישות

 . , ביחד ולחודאלה נגישות התאמות לביצוע םהאחראי כםהנ השוויון לחוקיא 19-ו ח19 פיםסעי חומכ

 אינם אשר, הנגישות התאמות בביצוע ליקויים נוצאומ( למעלה המוזכר) הרותםברחוב במקווה  פיקוח ביצענו 26/08/2018  ךבתארי
 של: בדרישות עומדים

  )להלן "תקנות נגישות לשירות(. 2013-תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( התשע"ג .1

 .2011-שהוא בניין קיים(, תשע"בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי  .2

  . ב"המצ בנספח מפורטים שנמצאו לליקויים דוגמאות

 כל את ולבצע המקום את לבדוק ובאחריותכם, במקום נושערכ יםקוחבפי נומצא אותם, לליקויים בדוגמאות המדובר כי לב לשים יש

 שילווה ס"מתו לנגישות למורשה לפנות הנכם רשאים, הנדרשים והליקויים הבדיקה לצורך ביצוע. התקנות פי על הנדרשות ההתאמות

 . שירותלנגישות ה מורשה עם גם שיתייעץ לאחר, ההתאמות של והביצוע הבדיקה תהליך את

, אשר הפרתו מהווה עבירה השוויון לחוק מג19 לסעיף בהתאם כנגדכם נגישות צו להוצאת עילה מהווה הנגישות התאמות ביצוע אי

עפ"י חוק השוויון, מעשה או מחדל בניגוד להוראות החוק הוא להווי ידוע לכם כי  .תביעה אזרחית כנגדכםפלילית, ו/או להגשת 

עוולה אזרחית. נדגיש, כי בנוסף לחובתכם לבצע לאלתר את התאמות הנגישות הנדרשות בחוק ובתקנות, בית המשפט רשאי לפסוק 

 נא)ב( לחוק השוויון.19יף כנגדכם גם פיצויים ללא הוכחת נזק בשל העוולה בהתאם לסע
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 לתאריך עד בכתב אלינו לשלחן יםמתבקש כםהנ, זה במכתבנו המפורטות הטענות לגבי השגות כםל ויש במידה ,האמור נוכח
  .נגישות ו/או נקבל החלטה בדבר הגשת תביעה כנגדכם צו נוציא בטרם בהתאם אותן נבחן ואנו 27/12/2018

 .הרי שבנסיבות מסוימות הוא עשוי גם להתפרסם בציבור, לרבות בפרסום יזום מאת הנציבות כי אם יצא צו נגישות,אציין, 

 

 

 
 בברכה,

                        
                   

 אירית כהן                        
 , נגישות מתו"ס תמחוזי תמפקח

 מחוז ירושלים והדרום
 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                                                                                                                  

 
 
 
 

 נגישות  , רכזמשה דויטש  :העתק 
 זכויות לאנשים עם מוגבלות, נציבות שוויון ת, ממונה נגישות ארציאיריס גוראלאדר'                
 מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עינב בר נסאדר'                

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,יתממונה תביעה מחוז ,אינאס חאג' יחיא עו"ד 
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 ליקויי נגישות -נספח

 : ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות פיקוח בבניין הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפירוט  להלן

 תקנה בשטח הממצא בתקנות הדרישה הנושא 'מס

במקום ציבורי של בנין  חניה .1
קיים קיימים מקומות 

 חניה נגישים

חסר חניה מתומררת 
ומסומנת עפ"י הנדרש 

 בתקנות

הראשונה לתקנות ( בתוספת 2פרט משנה )
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא 
 בניין קיים

מקלחת מקווה  .2
 נגיש

גודל תא מקלחת נגיש 
במקרה שמותקן מקלחון 

 ס"מ 150*150

 במקלחת יש מושב מתקפל

 

בקיר המקלחת בסמוך 
לברזי ההפעלה נמצא 
 מאחז יד אופקי ואנכי

שנמדד גודל תא מקלחת 
ס"מ     85*85בין קירות 

. 

 חסר

 

 קיים מאחז אלכסוני

( בתוספת הראשונה 24פרט משנה )
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי 
 שהוא בניין קיים

 120יותקן ספסל שאורכו  מלתחה .3
 ס"מ 65-70ס"מ ורוחבו 

( בתוספת הראשונה 25פרט משנה ) חסר
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי 
 שהוא בניין קיים

לאורך הדרך מהמקלחת  מקווה נגיש .4
ועד לבור הטבילה, בצידה 

 האחד, יש בית אחיזה

( בתוספת הראשונה 34פרט משנה ) חסר
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 

 מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי
 שהוא בניין קיים

על מתקן ההרמה יסומן  מקווה נגיש .5
במקום בולט לעין מהי 

המסה המרבית שהוא יכול 
 להרים

לתקנות שוויון זכויות לאנשים  78תקנה  חסר
עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, 

 .2013תשע"ג 

בעמדת שירות פתוחה,  עמדת שירות  .6
תימצא מערכת עזר 

לשמיעה מסוג לולאת 
 השראה

חסרה עמדת שירות 
הכוללת מערכת עזר 

 לשמיעה

לתקנות שוויון זכויות לאנשים  18תקנה 
עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, 

 .2013תשע"ג 
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