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              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד

עירית חיפה                                     ד"ר עינת קליש-רותם               מר איתן שטיאסני                            מר אריאל דב וטרמן                                                                                                                                    
רחוב חסן שוקרי 14 חיפה                לוין גוטל 26/41 חיפה                ד"ר שוויצר אלברט 6 חיפה               שארית הפליטה 45 חיפה                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3310511

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין מקווה הדר חיפה
סימוכין:     פיקוח  ביום 22/08/2018

מכתב ההתראה שלנו מיום 23/08/2018
מכתב התראה מעודכן מיום 04/12/2018

שיחת טלפון עם מר שרון דהן מיום 13/11/2018
תשובתכם מיום 06/01/2019

מתוקף סמכותו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עפ"י סעיף 19מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998,  (להלן: "חוק השוויון")  מילא הנציב את ידי  להוציא צו נגישות נגדכם.  

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. (להלן: "חוק השוויון") קובע, בסעיף 19ח(א), כי מקום ציבורי יהיה נגיש 

לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין. 

1.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

2.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע'ג-2013

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון הנך האחראי לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.

למרות האמור, 22.8.2018 ביצעתי פקוחים ב'מקווה הדר-חיפה' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים 
בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 23/08/2018 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים. בתאריך 04/12/2018 נשלח אליכם מכתב התראה מעודכן לראשת העיר 

הנבחרת.

בתשובה, טענתם במכתבכם כי בצעתם סקר נגישות ונערך אומדן עליות והחלו עבודות ההנגשה.
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יודגש שוב, כי הנך האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות ולדאוג לאחזקתן התקינה. 

מחדלכם הנ"ל מביצוע התאמות הנגישות או מאחזקתן התקינה מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19מג לחוק 

השוויון.

אשר על כן, מוצא לכם בזאת צו נגישות.

הנכם נדרשים אפוא בצו לבצע ולתקן את כל התאמות הנגישות הנדרשות מכוח החוק והתקנות, וזאת לכל המאוחר עד ליום 

20/10/2019, ולדאוג באופן רציף לאחזקה תקינה שלהן.

עד למועד הנ"ל הנכם נדרשים גם לשלוח אלינו תמונות או מסמכים הממחישים ומעידים על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות.

במידה ולא תמלאו אחר הוראות הצו עד למועד האמור, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכוח הוראות הדין להגשת כתב אישום

כנגדכם.

נבקש גם להביא בשנית לידיעתך, כפי שעשינו במכתב ההתראה, כי בנסיבות מסוימות עשוי צו זה גם להתפרסם בציבור, לרבות 

בפרסום יזום מאת הנציבות.

                                                                                                                      בברכה,

                                                                                                                                       
אירית שני כהן

מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 
מחוז ירושלים והדרום

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

il.muni.haifa@iditak  גב' עידית ערמון קמחי  רכזת נגישות , לרבות במייל
אדר' איריס גוראל, ממונת נגישות ארצית , נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אדר' עינב בר נס, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גב' תמי ויזינפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עו"ד אינאס חאג' יחיא, תובעת מחוז ירושלים והדרום, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

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


מדינת ישראל, משרד המשפטים 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل,  وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
State of Israel,  Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities

__________________________________________________________________________
רח' פל-ים 15, בניין ב', קריית הממשלה ע'ש יצחק רבין, חיפה

טל' 02-5088001             פקס 02-5088025
כתובת למשלוח דואר: ,ת.ד. 36053 סניף שערי ירושלים מיקוד 9136001 ירושלים

IritshaniC@justice.gov.il
www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il :אתר אינטרנט

נספח ליקויי-נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח במקום (כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות החוק 
והתקנות:

תקנה הממצא  
בשטח

הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס'

פרט 2(21) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע'ב-2011

גובה אסלה 43 
ס'מ, 

האם גובה מושב האסלה הוא 45-50 ס"מ? - תא נגיש 
בבניין קיים

בית שימוש 
נגיש קיים

.1

פרט 2(2) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע'ב-2011

 אין סימון 
גבולות תא 

חניה, 

האם מידות האורך והרוחב עומדות 
בדרישות התקן?  'אורך חניה לרכב רגיל - 
600 ס'מ. אורך חניה לרכב גבוה- 750 ס'מ. 

-מידות מקום 
חניה קיים 

במקביל

מקום חנייה 
נגיש

.2

פרט 2 בתוספת השלישית 
תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות נגישות 

למקום ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-2011

חסר ספסל 
להלבשה, 

האם מוצב ספסל בתוך עמדת ההלבשה 
הנגישה?  עמדת הלבשה נגישה בהתאם 

להוראות התקן

-ספסל בתוך 
עמדת הלבשה 

נגישה במלתחה

מלתחה 
ועמדת 

הלבשה 
נגישה 
קיימת

.3

פרט 2(24) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע'ב-2011

חסר אדן 
המשמש 

ספסל שרוחבו 
25 ס"מ 

לפחות 

האם קיים אדן המשמש ספסל שרוחבו 25 
ס"מ לפחות לאורך הדופן הארוכה של 

האמבטיה?

-מקלחת מקלחת .4

פרט 2(34) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע'ב-2011

מתקן ההרמה 
מקולקל ואינו 
זמין לשימוש 

הציבור 

במקווה טהרה מסויים (כפי שהוגדר על ידי 
המשרד לשירותי דת בהתאם למספר 

תושבים ברשות המקומית): האם הותקן 
מתקן הרמה המאפשר להכניס ולהוציא 

בבטחה אדם עם מוגבלות לתוך בור 
הטבילה?  

-התקנת מתקן 
הרמה במקווה 
טהרה מסויים

מקווה 
טהרה

.5

פרט 2(34) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע'ב-2011

חסר בית 
אחיזה, 

האם לאורך הדרך מהמקלחת ועד לבור 
הטבילה מותקן בית אחיזה (לפחות בצד 

אחד)?  

-בית אחיזה 
בדרך מהמקלחת 

עד לבור 
הטבילה

מקווה 
טהרה

.6

תקנות 88-90 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

לא בוצעה 
הדרכה, 

האם העובדים עברו הדרכה מסודרת בנושא 
מתן שירות נגיש?  

-הדרכת עובדים 
ומנהלים בארגון

הדרכת 
עובדים

.7

תקנות 88-87 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

לא בוצע יידוע 
העובדים על 
חובות החוק

האם נותן השירות יידע את העבודים הנושא 
שירות באופן שיוויוני, מכובד, בטיחותי 

ועצמאי וכן הכשיר אותם למתן שירות 
לאנשים עם מוגבלות?

יידוע עובדים 
בחובות החוק

יידוע צוות 
עובדים 
בחובות 

עפ"י החוק

.8

תקנה 18 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

חסרה מערכת 
עזר לשמיעה, 

האם מותקנת מערכת עזר לשמיעה 
(המתאימה למבנה העמדה)? 

-התקנת מערכת 
עזר לשמיעה 

בעמדת שירות

עמדת 
שירות

.9
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