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בדואר רשום עם אישור מסירה
מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד: 

 עיריית מודיעין מכבים רעות       מר חיים ביבס       מר יורם כרמון            מר צחי כץ              אכרם חאג' יחיא
                                                      ראש העיר          מנכ"ל העיר                מהנדס העיר           מנהל מחלקת פיקוח על הבניה

תלתן 1, מודיעין מיקוד 7176404 

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין מקווה יעל הגיבורה  
סימוכין: פיקוח במקום מקווה יעל הגיבורה בתאריך 11/01/2018

מייל מהנציבות מיום 31/01/2018
מייל עיריית מודיעין מיום 14/02/2018

מייל מהנציבות מיום 11/06/2018
מכתב התראה מיום 08/08/2018

תשובתכם מיום 02/09/2018

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. פרק ח1 בתוספת השנייה 

לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל- 1970 (להלן: "תקנות בניין חדש") קובעות את הדרישות לפיהן יש 

להסדיר את התאמות הנגישות בבניין חדש. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן: 

"תקנות נגישות השירות") קובעות את הדרישות לפיהן יש להסדיר את התאמות הנגישות לשירות ציבורי. 

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

למרות האמור, בתאריך 11/01/2018 ביצעתי פקוח במקווה יעל הגיבורה ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים 

בדרישות החוק והתקנות. 

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

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

טרם שליחת מכתב ההתראה נשלח מייל ובו רשימת הליקויים שנמצאו בפיקוח ובמייל חוזר נשלחה תוכנית פעולה להנגשת המקווה עם 

לו"ז. במייל נוסף שנשלח מהנציבות עם בקשה לקבלת עדכון בהליך ההנגשה התקבלה תשובה שלא הוסדרו הליקויים ועל כן יצא מכתב 

התראה. בתשובה, טענתם במכתבכם כי הנכם מבקשם ארכה לביצוע הסדרת הליקויים עד ליום 15/11/2018.
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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 התקנות ותקנות נגישות השירות, וזאת לכל המאוחר 

עד ליום 31/01/2019, 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 כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 

מחוז ירושלים והדרום
                                                                                                                   נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק: שלמה חנניה – עיריית מודיעין
             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
             עו"ד אינאס חאג' יחיא, תובעת מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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 ליקויי נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח בבניין ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות :

מקווה נגיש יעל הגיבורה 2 מודיעין

פרטים נוספים תקנה הממצא בשטח הדרישה בתקנות הנושא מס'

ראה תמונות 1, 2
פרט 8.54 לתקנות בנין ציבורי 

חדש 

ישנה רמפה כניסה 
ללא כבש מוסדר

שיפוע הדרך הנגישה לא 
יעלה על 8%. במידה 

והשיפוע מעל 5% תהיה 
הדרך באמצעות כבש

שיפוע בדרך 
נגישה

.1

פרט 8.100 שילוט הכוונה 
בתקנות בנין ציבורי חדש

חסר שילוט 
הכוונה לתא חניה 

לרכב גבוה

בבנין ציבורי יימצאו 
שלטי הכוונה אל מקום 

חניה נגיש 

שילוט .2

ראה תמונות 7, 8, 9, 
13

פרט 8.157 (ב) לתקנות בנין 
ציבורי חדש

חסרה מיטה, 
מושב מתקפל 

ומראה

תא משולב יהיה בהתאם 
לת"י 1918 חלק 3.2

בתא משולב מטיפוס 2 
תוצב מיטה מתקפלת 
בגודל 75*170 במקום 

ספסל הלבשה 

תא משולב 
מטיפוס 2

.3

פרט 8.159 (1) לתקנות בנין 
ציבורי חדש

חסר בית אחיזה דרך נגישה תוביל 
מהמקלחת הנגישה אל 

בור הטבילה כאשר יותקן 
בית אחיזה לאורך הקיר

מקווה טהרה 
נגיש

.4

ראה תמונות 4, 5  פרט 8.159 (2) לתקנות בנין 
ציבורי חדש

המעבר לתא הנגיש 
צר (73 ס"מ) ולא 

מאפשר סיבוב 
בכיסא גלגלים

במבואה יתקיימו 
הדרישות לסיבוב מלא 

בכיסא גלגלים בנוכחות 
רהיטים לפי ת"י 1918 

חלק 1

מקווה טהרה 
נגיש

.5

תקנה 16 לתקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  

התאמות נגישות לשרות, 
תשע"ג- 2013

חסר שילוט בחניה 
לרכב גבוה בחניה 
ליד כניסה נגישה

יוצב שלט במקום בולט 
לצד מקום החניה הנגישה 

עם סמל הנגישות הבין 
לאומי

התאמות 
בשלטים

.6

תקנה 18 לתקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  

התאמות נגישות לשרות, 
תשע"ג- 2013

חסרה מערכת עזר 
לשמיעה

בעמדת שירות פתוחה 
תימצא מערכת עזר 

לשמיעה מסוג לולאת 
השראה.

עמדת שירות .7
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