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 7609תיק פיקוח:
 1581תיק בקרה:

 רשום עם אישור מסירה בדואר
 מבלי לפגוע בזכויות

 לכבוד
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  7021529 דמיקו  1800ד. .תכתובת: 

 
    , רב לום

 ו/או הגשת תביעה נגישות צוהוצאת  לפני התראה :הנדון
 22/08/2018ביום  בצלאלמקווה 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 ויהיושירות ציבורי  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) בצלאלברחוב במקווה  פיקוח ביצענו 22/08/2018  ךבתארי
 של: בדרישות עומדים

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

 .2011-)התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, תשע"בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  .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 ביצועלצורך . התקנות פי על הנדרשות ההתאמות

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

מהווה עבירה , אשר הפרתו 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  .פלילית, ו/או להגשת תביעה אזרחית כנגדכם

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

 נא)ב( לחוק השוויון.19הוכחת נזק בשל העוולה בהתאם לסעיף  כנגדכם גם פיצויים ללא
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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 03/01/2019

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

 

 

 
 בברכה,

                        
                   

 אירית כהן                        
 , נגישות מתו"ס תמחוזי תמפקח

 מחוז ירושלים והדרום
 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                                                                                                                    

 
 
 
 

     :העתק 
 מוגבלות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 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 
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il/


 מדינת ישראל, משרד המשפטים 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  العدل ارةزو,  إسرائيل دولة                                                          

 اعاةةاإلخشاا  وو  األمفوضية مساواة حقوق 

State of Israel,  Ministry of Justice 
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities 

________________________________________________________________ 
 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  -כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים 

  ירושלים   9136001, סניף שערי ירושלים, מיקוד  36053ת.ד. 
 02-6467596פקס   02-5088012טלפון 

 justice.gov.iliritshanic@דואר אלקטרוני: 

 www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.ilאתר אינטרנט: 

 ליקויי נגישות -נספח

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

 תקנה בשטח הממצא בתקנות הדרישה הנושא 'מס

במקום ציבורי של בנין  חניה .1
קיים קיימים מקומות 

 חניה נגישים

חסר סימון תא חניה 
נגיש עפ"י הסימון 

 בתקנות הנדרש

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

התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא 
 בניין קיים

 45-50גובה מושב אסלה  בית שימוש .2
 ס"מ

 

 43גובה אסלה נמדד 
יש להרכיב מגביה  ס"מ

 אסלה

 

( בתוספת הראשונה 21פרט משנה )
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי 
 שהוא בניין קיים

אמבטיה מקווה  .3
 נגיש

אדן המשמש ספסל ברוחב 
ס"מ לפחות לאורך  25

                       הדופן הארוכה

 חסר

 

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

מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי 
 שהוא בניין קיים

 120 יותקן ספסל שאורכו מלתחה .4
 ס"מ 65-70ס"מ ורוחבו 

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

מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי 
 שהוא בניין קיים

בעמדת שירות פתוחה,  עמדת שירות  .5
תימצא מערכת עזר 

לשמיעה מסוג לולאת 
 השראה

חסרה מערכת עזר 
 לשמיעה בעמדת שירות

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

 .2013תשע"ג 

שמירה על  .6
זמינות ותקינות 

התאמות 
 הנגישות

החייב יבצע פעולות 
תחזוקה שוטפת להתאמות 

 שבוצעו ובמתקניו

מתקן ההרמה לא עובד 
 ולכן אוחסן במחסן

לתקנות שוויון זכויות לאנשים  27תקנה 
מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, עם 

 .2013תשע"ג 

ביישוב שהורה עליו השר  מקווה נגיש .7
לשירותי דת יהיה מקווה 

 נגיש

ר הטבילה אליו מופנת בו
המשתמשת אינו זמין 

בגלל שמתקן הרמה 
למים אינו תקין. 

משתמשות מופנות ע"י 
הבלניות למקווה נגיש 

  אחר

 

 

 

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

מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי 
 שהוא בניין קיים
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יידוע צוות  .8
העובדים בחובות 

 עפ"י החוק 

נותן שירות יידע את 
העובדים בנושא שירות 
באופן שוויוני, מכובד, 

בטיחותי ועצמאי וכן 
יכשיר אותם למתן שירות 

 לאנשים עם מוגבלות

לתקנות שוויון זכויות  88, 87תקנה  ללא
לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות 

 2013לשרות, תשע"ג 

הדרכת עובדים  .9
 ומנהלים

הודרכו כל העובדים 
הנותנים שירות במישרין 

לציבור ומנהלים הישירים 
)כולל עובדי קבלן 

 ומתנדבים( 

לתקנות שוויון זכויות  88,89,90תקנות  ללא
נגישות  לאנשים עם מוגבלות, התאמות

 2013לשרות, תשע"ג 
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