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 6313312632 
 "א1חשון1תשע"וכ 

  333תיק בקרה 
                                                            בדואר רשום + אישור מסירה    

                                                              

 לכבוד

 עיריית יוקנעם 

     אדר עירית טלמור                          מר סימון אלפסי                                 מר דוד מועלם                                          

 מהנדסת העיר                               מנכ"ל העיר            ראש העיר                                                                         

  29602יוקנעם  1ת.ד.  1רחוב הצאלים 

 שלום רב , 

 צו נגישות– ספריית יוקנעם התאמות נגישות לשירות ולבניין קיים , הנדון: 

 34.4.2632,מיום   ספריית יוקנעם סימוכין : פיקוח בבניין קיים 
 23.3.2632מכתבו התראה לפני צו נגישות מיום 

-מג)א( לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח33סעיף  מתוקף סמכותו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מכח

 , מילא הנציב את ידי להוציא צו נגישות.3334

 

, וזאת בהתאם לתקנות שוויון במועדון יום לקשיש ביוקנעם  נשלחה אליך התראה לביצוע דרישות הנגישות  33.4.2632בתאריך 

הקובעות את הדרישות לפיהן יש  2633 -ם ציבורי שהוא בניין קיים(, תשע"בזכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקו

)להלן:  2633-להסדיר את הנגישות בבניין קיים ולתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג

 בבניין."התקנות"( הקובעות את הדרישות לפיהן יש להסדיר את התאמות הנגישות לשירות הניתן 

 

נמצאו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות,  ביוקנעם , 33ברח' האלונים  ההספרייין י,בבנ 34.4.2632בפיקוח שנערך על ידינו ביום 

 בניגוד לדרישות התקנות. להלן דוגמאות לליקויים שנמצאו:

בתוספת הראשונה  2 פרט באשר ( בהוראות הבדיקה 3בניגוד לפרט משנה )לקומה הראשונה של הספרייה ,  מעלית חסרה  -1

 ( 3)תמונה מס'  לתקנות.

 2בהוראות הבדיקה אשר בפרט   32 משנה לפרט בניגוד,  הראשית הכניסה מדרגות לפני אזהרה ופסי אזהרה משטחי  חסרים -2
 (3' מס תמונה. )בתוספת הראשונה לתקנות

בהוראות הבדיקה אשר  32 פרט משנה משטחי אזהרה ופסי אזהרה לפני המדרגות במעבר מהחניה לכניסה  , בניגוד ל חסרים  -3

 ( . 0)תמונה מס' בתוספת הראשונה לתקנות  2בפרט  

 2בהוראות הבדיקה אשר בפרט    32, בניגוד לתקנה   ההספריימשטחי אזהרה ופסי אזהרה לפני המדרגות שבתוך  חסרים -4
 ( . 3' מס תמונה) הראשונה לתקנות בתוספת

 לתקנות השירות . 30 -,ו34.בניגוד לתקנה חסרה מערכת עזר לשמיעה , במשרדי המזכירות שבכניסה  -5

בהוראות הבדיקה אשר  22משנה לפרט הנגישים בניגוד  ל םבשירותי תלוי בצורה לא תקינה  מאחז יד מתחת לכיורכי נמצא  -6

  (2.)ראה תמונה מס' בתוספת הראשונה לתקנות 2בפרט  
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 פרט משנה . בניגוד ל ס"מ  300*330לא עומדים במידות קירות פנימיים , ( ס"מ 336*46*)  בית השימוש  הנגיש נמצא כי מידות  -7

 (  2.)ראה תמונה מס'  בתוספת הראשונה לתקנות 2בהוראות הבדיקה אשר בפרט   23

 

 שנערך במקום, כאשר ייתכנו בו ליקויים נוספים.יובהר כי המדובר בדוגמאות לליקויים שנמצאו בפיקוח 

 .הנך האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות בבניין בהתאם לתקנות

 

 

 

אשר על כן, הנך נדרש לבצע את כל ההתאמות הנדרשות עפ"י התקנות . עד היום טרם קיבלנו מענה למכתב ההתראה שבסימוכין

  61.291.1המפורטות בצו זה עד ליום 

 

 

 

 במידה ולא תעשה כן עד למועד זה, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכח חוק השוויון להגשת כתב אישום כנגדך.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 אינג' מייסון שחאדה                                                                                              

  לנגישות מתו"ס  מפקחת מחוז חיפה וצפון       

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                                                            

 

                                                  

   העתק:
 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ,ארצי נגישות ממונה .'חיימוביץ שמואל 'אדר            

 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות ס"מתו נגישות ארצי מפקח ,גבע שלמה מר            

 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות שירות נגישות מחוזי מפקח ,מר רוני בויום             

  מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות , מחוזי תובע ,יועד הלברסברג ד"עו            
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  2תמונה מס'                                                                1תמונה מס' 

 

                             

  4תמונה מ'                                                                      3תמונה מס'      

 

                         

 6תמונה מס'                                                                 5תמונה מס' 


