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18.6.2019
ט"ו סיון תשע"ט
תיק בקרה : 282

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד:
 

עיריית טבריה. .1
בכתובת: רחוב טבור הארץ 1, טבריה

מר רון קובי, ראש העיר טבריה. .2
בכתובת: רחוב דהאן שמעון 1 (דירה 4), טבריה

מר עופר אזרד, מנכ"ל עיריית טבריה. .3
oferaz@tiberias.muni.il :בכתובת: רחוב טבור הארץ 1, טבריה. ובדוא"ל

מר מוטי לביא , מהנדס עיריית טבריה. .4
motil@tiberias.muni.il :בכתובת: רחוב הגליל 203, נופית. ובדוא"ל

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין בניין העירייה הראשי של עיריית טבריה  
סימוכין: פיקוח לבניין עיריית טבריה (המבנה הראשי), מיום 11.3.2019

פניה שנתקבלה במשרדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מכתב ההתראה שלנו מיום 17/03/2019

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, בתאריכים 11.3.2019  ביצעתי פקוח בבניין העירייה הראשי של עיריית טבריה ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות 
הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 17.3.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

על אף האמור, טרם התייחסתם לליקויים שמופיעים בנספח הליקויים במכתב ההתראה מיום 17/03/2019

יודגש שוב, כי הנך האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות ולדאוג לאחזקתן התקינה. 
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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 

18.12.2019, 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.

בכבוד רב ,

אדר' יוסרי עומר
מפקח  מחוזי לנגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה)

העתק:  
shimonb@tiberias.muni.il :עו"ד שמעון בלסן, היועץ המשפטי לעיריית טבריה. בדוא"ל

ltveria@tiberias.muni.il :גב' אושרה בנאי, מנהלת לשכת ראש העיר טבריה. בדוא"ל
mirim@tiberias.muni.il :גב' מירי כהן, עוזרת מנכ"ל עיריית טבריה. בדוא"ל

benny_e@tiberias.muni.il :מר בני אליהו, מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור בעיריית טבריה. בדוא"ל
klemi@tiberias.muni.il  מר אשר קלמי,  רכז נגישות של עיריית טבריה, 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' תמר ויזנפלד, מפקחת ארצית לנגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ד"ר יועד הלברסברג, עו"ד, ממונה תביעה ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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נספח ליקויי-נגישות

להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח בבניין ואשר אינם עומדים בדרישות החוק או התקנות :

תקנה הממצא  בשטח הנושא נושא ראשי מס`

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

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

חניה נגישה: אין דרך נגישה 
מהחניה אל הכניסה הראשית 

המעבר ממקומות 
החניה הנגישים 

למדרכה

מקום חנייה 
נגיש

.1

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

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

רחבת חניה עם 48 מקומות חניה, 
נמצאה רק חניה נגישה אחת 
(שהמידות שלה אינה עומדת 

בתקן) לרכב רגיל. הערה: (צריך 
להיות 2 מקומות חניה לרכב רגיל 

וחניה אחת לרכב גבוה) 

כמות מקומות 
חניה נגישים

מקום חנייה 
נגיש

.2

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

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

חניה נגישה: עומק חנייה בודדת 
בניצב: 410 ס''מ, רוחב חניה 

בודד: 270 ס''מ.

מידות מקום חניה 
בניצב (בהתאם 

למידות השונות 
המותאמות לסוגי 

ותכנון החניות 
המופיעות בת"י 

(1918

מקום חנייה 
נגיש

.3

פרט 2(4) תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

כניסה ראשית: חסר שלט כניסה 
נגישה למקום. 

שילוט הכוונה 
מכניסה לא נגישה 

במקום המשרת 
את כלל היישוב

כניסה למקום .4

פרט 2(12) תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

המדרגות המובילות מהחניה 
למבנה, (הממוקמות  ליד סככת 

חניית ראש העיר): חסר בתי 
אחיזה משני צדי המדרגות. 

בית אחיזה 
במדרגות

מדרגות .5

פרט 2(12) תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

מדרגות ראשיות פנים המבנה: 
חסר משטח אזהרה ברוחב 60 

ס''מ. המדרגות המובילות מהחניה 
למבנה, (הממוקמות  ליד סככת 
חניית ראש העיר): חסר משטח 

אזהרה ברוחב 60 ס''מ 

סימן אזהרה 
בראש מהלך 

מדרגות

מדרגות .6

פרט 2(9) תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

תא מעלית: חסר כריזה במעלית.  כריזה וזיהוי 
חזותי במעלית 

קיימת

תא מעלית קיים .7

פרט 2(16)(ב)(4) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות 

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

תא מעלית: חסר סימן מאתר.  סימן מאתר 
ברחבת מעלית 

בתוך בניין קיים

תא מעלית קיים .8
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פרט 2(14) תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

דלת כניסה לשירותים- מדור 
גברים בקומה ב ליד אגף מנהל 

הנדסה: רוחב פנוי בדלת 67 ס''מ. 
דלת כניסה לשירותים- מדור 

נשים בקומה ב ליד המעלית: רוחב 
פנוי בדלת 67.5 ס''מ. 

רוחב פנוי למעבר 
בדלת בבניין קיים 

(רוחב פתח קיים 
בעת הביקורת 
צריך 75 ס"מ 

לפחות, רוחב פתח 
חדש או פתח 

מורחב יהיה  80 
ס"מ לפחות)

דלתות ושערים 
קיימים

.9

פרט 2(21) בתוספת הראשונה תקנות 
שוויון זכויות לאנשים עם 

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

כמות תאי בית  אין שירותים נגישים במבנה. 
שימוש

בית שימוש 
נגיש (כמות 

ומיקום)

.10

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

לשירות), תשע'ג-2013

הדרכת עובדים: רכז הנגישות 
מסר כי העובדים לא עברו 

הדרכות. 

הדרכת עובדים 
ומנהלים בארגון

הדרכת עובדים .11

תקנה 18 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

עמדות שירות: אין כלל מערכות 
עזר לשמיעה. 

התקנת מערכת 
עזר לשמיעה 

בעמדת שירות

עמדת שירות .12

תקנה 16 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

שילוט זיהוי והכוונה: חסר שילוט 
מזהה ומכוון לשירותים, למעלית 

ולמדרגות. 

שילוט הכוונה 
לבית שימוש 

ומעלית

שילוט זיהוי 
והכוונה

.13

תקנה 23 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

מקומות ישיבה בוועדה לבניין 
ערים: חסרים מושבים נגישים. 

מושבים מותאמים 
ומקומות להמתנה 

של אנשים עם 
מוגבלות

מקומות 
המתנה/ מנוחה

.14

תקנה 20 תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

עמדת מודיעין: חסרה מע' עזר 
לשמיעה. 

עמדת מודיעין 
נגישה כולל 

התקנת מערכת 
עזר לשמיעה

עמדת מודיעין .15

mailto:mugbaluyot@justice.gov.il
http://www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il

