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                    יא אלול תשע"ט, 11.9.2019 
תיק: 135
בדואר רשום עם אישור מסירה
     מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד                                 

מ. מ. זכרון יעקב, 
ת.ד. 10 , רח' הנדיב ,זיכרון יעקב מיקוד 30900

שלום רב ,   

הנדון: בית ספר החורש בזיכרון יעקב, רחוב פינלס 1 - צו נגישות
       סימוכין: צו נגישות להחלה הדרגתית של מוסדות חינוך מיום 28.2.2016 

פיקוח מיום 24.1.2019
מכתב ההתראה שלנו מיום 27/1/2019

    תשובתכם מיום 20.2.2019 ותגובתנו מיום 26.3.2019

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.  

סעיף 19לג1 לחוק השוויון קובע כי בכל מוסד חינוך- כהגדרתו בסעיף 19לב ולמעט גני ילדים- יבוצעו התאמות נגישות בבניין 
המרכזי: בניית פיר מעלית המבטיח גישה אליו בדרך נגישה ובניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א- 2011 (להלן: "התקנות") קובעות 
הוראות בדבר אופן ביצוע ויישום החובה להנגשה כללית של מוסדות חינוך.

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון וסעיף 1 לתקנות- הנך האחראי לביצוע התאמות נגישות אלה.
בתאריך 28.2.2016 הוצא לכם צו נגישות להחלה הדרגתית של מוסדות החינוך שבבעלותכם הכוללת בתוכה את רשימת מוסדות 

החינוך אשר היה עליכם להנגיש עד ליום 5/2017 . 
צו הנגישות רצ"ב למכתבי זה.  

בתאריך   24.1.2019 ביצענו פיקוח במוסד חינוך בית ספר החורש ומצאנו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים 
בדרישות התקנות. דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב.  

בתאריך 27.1.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו. בתשובה, טענתם במכתבכם כי בקרוב תצאו 
למכרז. יודגש שוב, כי הנך האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות במוסד החינוך, 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 

12.3.2020 , 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.
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       רוני בויום
       מפקח מחוזי, נגישות שירות 

        מחוז חיפה והצפון
          נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

zivd@zy1882.co.il  העתק : מר זיו דשא  ראש הרשות , לרבות במייל

dannyb@zy1882.co.il  מר דני ביתן  מנכ'ל המועצה, לרבות במייל

אדריכל ישראל בן ישראל, מהנדס המועצה

מר עינב ברנס, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית על נגישות לשירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עו"ד אינאס חאג' יחיא, תובעת מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נספח
להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח במוסד החינוך ואשר אינם עומדים בדרישות התקנות :

תקנה הממצא  
בשטח

הדרישה בתקנות הנושא נושא 
ראשי

מס`

תקנה 3(א)-(ג) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות במוסד חינוך 
קיים), תשע'א-2011

קיים רק  תא 
אחד 

שירותים  
נגישים מיועד 

לבנות    

בקומת הכניסה בבניין המרכזי 
יותקנו 2 תאי שירותי נגישים- אחד 

לנשים ואחד לגברים.  

כמות תאים 
נגישים 

במוסד חינוך 
קיים

בית שימוש 
נגיש

.1

תקנה 3(ד)-(ה) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות 

(התאמות נגישות במוסד חינוך 
קיים), תשע'א-2011

רוחב דרך 
נגישה 

המובילה 
לתא בית 

שימוש בנות 
נגיש 77  ס'מ  
בניין  חטיבה 

קומת קרקע

תאי השירותים ימוקמו במקום 
המבטיח גישה בדרך נגישה, 

המובילה ממבנים אחרים במוסד, 
ממרחבי הלימוד הנגישים, מהחניה, 

מהחצר ומהכניסה למגרש 

דרך נגישה 
מובילה לתא 

בית שימוש 
נגיש במבנה 
חינוך קיים

בית שימוש 
נגיש 

.2

תקנה 3(ג) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 

נגישות במוסד חינוך קיים), 
תשע'א-2011

בקומת קרקע 
בנין החטיבה  
מותקן מאחז 

לא לפי 
דרישות 

התקן 

יותקנו מאחז יד מתקפל בתאי בתי 
השימוש בהתאם לתקן  

מאחזי יד 
בתא בית 

שימוש נגיש 
במוסד חינוך 

קיים

בית שימוש 
נגיש 

.3

תקנה 7(ג) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 

נגישות במוסד חינוך קיים), 
תשע'א-2011

מידות תא 
השירותים 

 81 * 129
ס"מ 

מידות פנים תא בית שימוש קיים 
בנים במוסד הן 136*166 ס'מ 

מידות תא 
בית שימוש 
נגיש במוסד 

חינוך קיים

בית שימוש 
נגיש 

.4

תקנה 3(ג) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 

נגישות במוסד חינוך קיים), 
תשע'א-2011

חסר כיור 
וברז בתא 
שירותים 

בנים  

בתא שירותים נגישים יותקן  כיור, 
ברז ומראה כמפורט בתקן

בית שימוש 
נגיש 

.5
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