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14.11.2019
ט"ז חשון תש"פ
תיק בקרה : 1363

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
עירית ערד

הפלמ"ח 6 ערד 8910002

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'פיקוח במטה על עיריית ערד'  
סימוכין: פיקוח במקום 'פיקוח במטה על עיריית ערד' ב 18.9.2019

       מכתב ההתראה שלנו מיום3/10/19
תשובתכם מיום 10/11/19

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 לשירות), תשע'ג-2013

2.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע'ח-2018

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

4.  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ה'תשנ'ח-1998

5.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות( התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע'ד-2013

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

למרות האמור, בתאריכים 18.9.2019  ביצעתי פקוחים ב'פיקוח במטה על עיריית ערד' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, 
אשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 6.10.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

בתשובה, טענתם במכתבכם כי הדרכות עובדים יבוצעו עד אמצע שנת 2020, עד סוף 2019 העירייה תשלים את דרכי קבלת השירות 

הנגיש, יעודכנו נהלי העירייה, יפורסמו פרטי רכז הנגישות, יבוצעו סקרים למיפוי הנגשת המבנים הציבוריים ויפורסם מידע בדבר 

זכאותם של הורים לרישום מוקדם.
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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 

31.5.2020, 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.

                                                                                                                      בברכה,

           
אירית שני כהן

מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 
מחוז ירושלים והדרום

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

nisan@arad.muni.il  מר ניסן בן חמו  ראש הרשות , לרבות במייל
gery_a@arad.muni.il  מר גרי עמל  מנכ'ל הרשות , לרבות במייל

גב' ויקי ברנגל  מהנדסת הרשות
korobm@arad.muni.il  מר מוטי קורוב  רכז נגישות , לרבות במייל

אדר' 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 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

__________________________________________________________________________
ת.ד. 36053 , סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים

טל' 02-5088001             פקס 02-5088025
כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים, רח' צאלח א- דין 29 ירושלים

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

נספח 

להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח בבניין ( כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות החוק או 
התקנות :

תקנה הממצא  בשטח הנושא נושא ראשי מס`

תקנות 88-90 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

ביצוע הדרכות עובדים 
למתן שירות נגיש

הדרכת עובדים .1

תקנה 87 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-יידוע צוות העובדים 
בחובות על פי החוק

הדרכת עובדים .2

תקנה 89(ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-דרכי הכשרת העובדים- 
תכנית הדרכה

הדרכת עובדים .3

תקנה 89(ז) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-דרכי הכשרת העובדים- 
ביצוע רישום

הדרכת עובדים .4

תקנה 89(א)(4) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-דרכי הכשרת העובדים- 
עובדים חדשים

הדרכת עובדים .5

תקנה 89(א)(3) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-דרכי הכשרת העובדים- 
הפעלת אמצעי עזר

הדרכת עובדים .6

תקנה 16(א) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 

נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), 
תשע'ח-2018

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-הדרכת מורים ועובדים הדרכת עובדים .7

תקנה 16(ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 

נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), 
תשע'ח-2018

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-הדרכת מורים ועובדים- 
אמצעי ההדרכה

הדרכת עובדים .8

תקנה 16(ג) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 

נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), 
תשע'ח-2018

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-הדרכת מורים ועובדים- 
הדרכת עובדי קבלן 

ומתנדבים

הדרכת עובדים .9
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תקנה 12 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

התאמת נהלים, הליכים ונהגים 
1165: לא התקבל החומר 

שהעירייה התבקשה להציג, 

ביצוע התאמת נהלים 
לפינוי וחילוץ

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.10

תקנה 10 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-ביצוע התאמת נהלים 
להסתייעות בחיית שירות

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.11

תקנה 13 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

ביצוע התאמת נהלים 
למתן שירות ללא המתנה 

התור

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.12

תקנה 30 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

ביצוע התאמת נהלים 
למלווה מטעם נותן 

השירות

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.13

תקנה 11 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-נוהל הסתייעות במלווה התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.14

תקנה 9 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות 

לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-ביצוע התאמות נגישות 
בנהלים, הליכים ונוהגים

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.15

תקנה 14 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פטור מתשלום למלווה 
של אדם עם מוגבלות 

במקומות ציבוריים 
מסוימים

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.16

תקנה 34 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום התאמות נגישות 
למידע

פרסום התאמות 
נגישות

.17

תקנה 34 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום האפשרות לקבל 
מלווה מטעם הארגון

פרסום התאמות 
נגישות

.18

תקנה 34 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום האפשרות לקבל 
סיוע במילוי טפסים

פרסום התאמות 
נגישות

.19

תקנה 34 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום האפשרות לקבל 
שירות באמצעי אחר

פרסום התאמות 
נגישות

.20

תקנה 34 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום התאמות 
הנגישות המסופקות 

במקום בו ניתן השירות

פרסום התאמות 
נגישות

.21
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תקנה 57(א) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום התאמות נגישות 
באירועים

פרסום התאמות 
נגישות

.22

תקנה 57(ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום דרכי בקשה 
לקבלת התאמה

פרסום התאמות 
נגישות

.23

תקנה 3(א)(1) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

שמירה על כבוד האדם 
במתן נגישות.

שירות כללי .24

תקנה 3(א)(2) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

בלתי נפרד מהשירות 
הניתן לכלל הציבור.

שירות כללי .25

תקנה 3(ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

אין לחייב אדם עם 
מוגבלות להשתמש 

בהתאמות.

שירות כללי .26

תקנה 4 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות 

לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

איסור דרישת תשלום 
בעד ההתאמות.

שירות כללי .27

תקנה 5 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות 

לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

איסור התניית שירות 
בהצגת תעודות.

שירות כללי .28

תקנה 6 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות 

לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

התאמות נגישות 
בשירותים נלווים.

שירות כללי .29

תקנה 7 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות 

לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

התאמות נגישות לבקשת 
אפוטרופוס או מלווה של 

אדם עם מוגבלות.

שירות כללי .30

תקנה 93 (א) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

ביצוע בדיקה שירות כללי .31

תקנה 93 (ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

הכנת רשימה לביצוע שירות כללי .32

תקנה 106(א)-(ג) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

בדיקת שירות המיועד 
לאנשים עם מוגבלות

שירות כללי .33

תקנה 106(ד) תקנות שוויון זכויות  לא התקבל החומר שהעירייה  ביצוע התאמות בשירות  שירות כללי .34
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לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

התבקשה להציג,  המיועד לאנשים עם 
מוגבלות

תקנות 88-90 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

הדרכת עובדים ומנהלים שירות כללי .35

תקנה 91(ד)(2) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

תפקידי רכז נגישות 
בארגון

שירות כללי .36

תקנה 91(ד)(1) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

תפקידי רכז נגישות מחוץ 
לארגון

שירות כללי .37

תקנה 91(ג) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

עדכון בתחום הנגישות שירות כללי .38

תקנה 91(א)-(ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-מינוי רכז נגישות בארגון רכז נגישות .39

תקנה 51 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-התאמות עבור צופה 
בדיון

דיונים וישיבות 
של רשות 

ציבורית

.40

תקנה 51 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-מידע בכתב בדיונים 
וישיבות של רשויות 

ציבוריות

דיונים וישיבות 
של רשות 

ציבורית

.41

תקנה 51 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-התאמות נוספות 
למוזמנים לדיון בדיונים 

וישיבות של רשויות 
ציבוריות

דיונים וישיבות 
של רשות 

ציבורית

.42

תקנה 51 תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-מערכת עזר לשמיעה 
בחדר ישיבות שהוא 

מקום להתקהלות

דיונים וישיבות 
של רשות 

ציבורית

.43

תקנה 7 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-
2011

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-מנות הנגשה של מבני 
ציבור קיימים

מנות הנגשה .44

תקנה 11(ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות 

לא התקבל החומר שהעירייה  -פרסום רשימת אתרי 
המשחקים הקיימים 

מנות הנגשה .45
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נגישות למקום ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-2011

התבקשה להציג,  ברשות

סעיף 19לג3 חוק שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות ,ה'תשנ'ח-1998

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-מנות הנגשה של 
מוסדות חינוך

מנות הנגשה .46

תקנה 5 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות( התאמות נגישות למקום 

ציבורי שאינו בניין), תשע'ד-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-מנות הנגשה של 
מקומות שאינם בניינים

מנות הנגשה .47

תקנה 11(ב) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות( התאמות 

נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), 
תשע'ד-2013

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום רשימת אתרי 
המשחקים הקיימים 

ברשות

מנות הנגשה .48

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

נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), 
תשע'ח-2018

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-הודעת רשות מקומית 
על זכאות להתאמות 

נגישות פרטניות לתלמיד 
/הורה שהוא אדם עם 

מוגבלות

הנגשה פרטנית 
לתלמיד ולהורה

.49

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

נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), 
תשע'ח-2018

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום באתר האינטרנט 
של הרשות על הזכות 
לביצוע רישום מוקדם

הנגשה פרטנית 
לתלמיד ולהורה

.50

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

נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), 
תשע'ח-2018

לא התקבל החומר שהעירייה 
התבקשה להציג, 

-פרסום חוברת מידע על 
זכאות להנגשת מוסדות 
חינוך באתר האינטרנט 

של הרשות

הנגשה פרטנית 
לתלמיד ולהורה

.51
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