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              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

חברה  יהלים תיירות בע'מ     .1
מס' ח.פ  514622315

כתובת: מואב 72/1 ערד
        

גב' גלי גוטליב – סופר    .2
כתובת: עירית 74 ערד                          

                       
מר ערן ירון .3

כתובת: קהילות ונציה 4/2 כניסה א תל אביב                  

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'מלון יהלים בערד'  
סימוכין:        פיקוח במקום ביום 8.4.19

מכתב ההתראה שלנו מיום 16.4.19

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 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 8.4.2019  ביצעתי פקוחים ב'מלון יהלים בערד' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם 
עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 29.4.2019 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, לא השבת למכתב ההתראה

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 

31.12.2019, 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.

                                                                                                                      בברכה,

                                                                                                                                 
אירית שני כהן

מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 
מחוז ירושלים והדרום

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :
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 ויזנפלד, מפקחת ארצית נגישות שירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

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

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

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

בלובי: חסר תא 
נגיש, 

האם מידות פנים התא הן 133/166 
ס'מ לפחות?

-מידות תא 
בית שימוש 

נגיש קיים

תא בית 
שימוש נגיש 

קיים

.1

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

בלובי: חסר תא 
נגיש, 

האם קיימים כיור וברז בתא?  
'בתא נגיש יש אסלה, כיור, מאחזי 

יד, מראה, מיתקן לנייר טואלט, 
מתקן לסבון נוזלי, אשפתון 

ומתלה'

-כיור וברז 
בתא בית 

שימוש נגיש 
קיים

תא בית 
שימוש נגיש 

קיים

.2

פרט 2(22) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

בלובי: חסר תא 
נגיש, 

'מותקנים מוטות אופקיים 
ואנכיים (בצורת L) מאחז יד קבוע 
על גבי הקיר הקרוב לאסלה (מוט 

אופקי במקביל לאסלה ומעליו, 
בקצהו הקרוב לכיור מוט אנכי), 

ומאחז מתקפל בצד המשמש 
למעבר אל האסלה או  בשני צדיה 

מאחזים מתקפלים. 

-מאחזי יד 
בתא בית 

שימוש נגיש 
קיים

תא בית 
שימוש נגיש 

קיים

.3

פרט 2(14) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

בלובי: חסר תא 
נגיש, 

האם קיים מאחז יד בצידה הפנימי 
של דלת התא?  ' בדלת סובבת 
הסוגרת על מקום שנדרשת בו 

פריטיות כגון בית שימוש נגיש, 
מקלחת נגישה ומלתחה נגישה 

ישנם אמצעי סגירה בהתאם 
לדרישות התקן ומנגנון הנעילה 

מאפשר את פתיחת הדלת מבחוץ 
בלא מפתח באמצעים זמינים'

-מאחז יד 
בצידה הפנימי 

של דלת התא

תא בית 
שימוש נגיש 

קיים

.4

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

בלובי: חסר תא 
נגיש, 

האם דלת התא נפתחת כלפי חוץ? 
אם נפתחת כלפי פנים- האם קיים 
מרחב תמרון מתאים בתוך התא?  

'הדלת נפתחת החוצה. אם קיים 
מרחב תמרון בהתאם לדרישות 

התקן,  ניתן להתקין דלת הנפתחת 
פנימה לתוך התא. 

-תמרון דלת 
תא בית 

שימוש קיים

תא בית 
שימוש נגיש 

קיים

.5
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תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

פרט 2(2) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

חסר  האם קיימת דרך נגישה ממקום 
החנייה (אל המדרכה שלצידה) 

ועד לכניסה לבניין?  

-המעבר 
ממקומות 

החניה 
הנגישים 

למדרכה

מקום חנייה 
נגיש

.6

פרט 2(2) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

אין חניה נגישה 
ברחוב התחתון 

ובמעוד הבדיקה 
לא היו תאי חניה 

נגישים ברחוב 
העליון, 

האם קיימים מקומות חניה 
במקום?

-כמות מקומות 
חניה נגישים

מקום חנייה 
נגיש

.7

פרט 2(2) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

אין חניה נגישה 
ברחוב התחתון 

ובמעוד הבדיקה 
לא היו תאי חניה 

נגישים ברחוב 
העליון,

האם רוחב מקומות החניה תקין?  
רוחב מקום חניה עבור רכב רגיל - 

300 ס'מ לפחות.  רוחב מקום חניה 
עבור רכב גבוה – 450 ס'מ לפחות 

נוסף על כך- האם מתקיימות 
דרישות התקן ביחס לרוחב מעבר 

משותף ואורך מקום החניה?  

-מידות מקום 
חניה בניצב

מקום חנייה 
נגיש

.8

פרט 2(2) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

אין חניה נגישה 
ברחוב התחתון 

ובמעוד הבדיקה 
לא היו תאי חניה 

נגישים ברחוב 
העליון,

'החניות הנגישות קרובות ככל 
האפשר לכניסות הנגישות לבניין 

או לפתח מעלית בבניין קיים. ' 

-מיקום 
מקומות חניה 

נגישים

מקום חנייה 
נגיש

.9

פרט 2(2) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

אין חניה נגישה 
ברחוב התחתון 

ובמעוד הבדיקה 
לא היו תאי חניה 

נגישים ברחוב 
העליון, 

  'אורך חניה לרכב רגיל - 600 
ס'מ. אורך חניה לרכב גבוה- 750 

ס'מ. התקן דורש אורך חופשי של 
6 מטר. אי אפשר לבצע כך ש-50 

ס'מ מהרכב יהיו בתחום המדרכה 
רוחב המדרכה הצמודה - ישמר 

שטח חופשי במידות 200/200 
ס''מ לפחות, במרחק 200 ס'מ 

מהקצה הקדמי של מקום החניה.'

-מידות מקום 
חניה במקביל

מקום חנייה 
נגיש

.10

תקנה 16 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), תשע'ג-
2013

אין חניה נגישה 
ברחוב התחתון 

ובמעוד הבדיקה 
לא היו תאי חניה 

נגישים ברחוב 
העליון, 

מקום חניה נגיש יסומן בהתאם 
להוראות התקן 

-שילוט זיהוי 
ותמרור 

מקומות חניה 
נגישים

מקום חנייה 
נגיש

.11
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תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

פרט 2(21) בתוספת 
הראשונה תקנות שוויון 

זכויות לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות נגישות 

למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע'ב-

2011

בלובי: אין תא 
נגיש, 

אם במבנה יש בית שימוש לציבור: 
האם קיים תא בית שימוש נגיש 

אחד לפחות? ' 

-כמות תאי 
בית שימוש

בית שימוש 
נגיש (כמות)

.12

פרט 2(11) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

כניסה מרחוב 
שעובר שיפוץ: 

חסר בתי אחיזה, 

האם מותקנים בתי אחיזה לפחות 
בצד אחד של הכבש?  

-בתי אחיזה 
בכבש

כבש קיים .13

פרט 2(4) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

כניסה מרחוב 
תחתון: חסר 

שילוט הכוונה 
לכניסה הנגישה, 

האם מכל כניסה שאינה נגישה יש 
שילוט הכוונה אל כניסה נגישה?  

בכניסות המיועדות לשימוש 
הציבור שאינן נגישות יימצאו 
שלטים המכוונים אל הכנסות 

והיציאות הנגישות  

-שילוט 
הכוונה 

מכניסה לא 
נגישה במקום 

המשרת את 
כלל היישוב

כניסה למקום .14

פרט 2(12) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

מדרגות פנימיות: 
חסר,

 מדרגות חיצוניות: 
חסר, 

האם מותקן סימן אזהרה בראש 
מהלך המדרגות?  

-סימן אזהרה 
בראש מהלך 

מדרגות

מדרגות .15

פרט 2(30) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

חדר 8: אין משטח 
מעבר, אין מאחזי 

יד 

אם קיימת אמבטיה: האם נמצא 
משטח מעבר? האם מותקנים 

מאחזי יד?  

-אמבטיה 
ביחידת אכסון 

מיוחדת

יחידות אכסון 
מיוחדות 

קיימות- כמות 
ומאפיינים 

פיזיים

.16

תקנה 81 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), תשע'ג-
2013

יחידות אכסון 
מיוחדות: חסר 

מערכת עזר 
לשמיה, 

האם קיימות ערכות עזר לשמיעה 
הכוללות טלפון, מערכת עזר 

לשמיעת רדיו/טלויזיה ומכשיר 
התראה באמצעות אור/רטט 

 

-ערכות עזר 
לשמיעה 

ביחידת אכסון

יחידות אכסון 
מיוחדות 

קיימות- כמות 
ומאפיינים 

פיזיים
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תקנה 80 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

חדר 8: גובה נמדד 
52 סמ אין 

1. האם גובה המיטה בהתאם 
לדראישות התקן(45-50 ס'מ) 2. 

-גובה מיטה 
ומעבר לצד 

יחידות אכסון 
מיוחדות 

.18
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תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), תשע'ג-

2013

אפשרות להנמכת 
גובה המיטה 

האם קיימת אפשרות להגבה של 
5-10 ס'מ של המיטה (באופן יציב 

ובטוח)? 3. האם לצד המיטה 
מעבר ?(ברוחב 110 ס'מ לפחות 
בבניין קיים , 130 ס'מ לפחות 

בננין חדש)

מיטה ביחידות 
אכסון 

מיוחדות

קיימות- כמות 
ומאפיינים 

פיזיים

פרט 2(14) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

דלת כניסה 
למשרד: חסר 
משטח תפקוד 

נדרש, 

האם לפני ואחרי דלת קיים משטח 
תפקוד פנוי? (מידות 130/170 ס'מ 
לפחות?)  משטחי התפקוד יותקנו 

בהתאם לדרישות התקן  

-משטחי 
תפקוד משני 

צידי דלת 
קיימת

דלתות ושערים 
קיימים

.19

פרט 2(19) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

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

2011

חסר,  האם מותקנות על הזכוכית 
מדבקות בניגוד חזותי בשני 

גבהים?  'סימון דלתות, מחיצות 
וקירות שקופים בהתאם להוראות 

התקן'

-סימון דלתות, 
מחיצות 
וקירות 

שקופים בבניין

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה

.20

תקנה 18 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), תשע'ג-
2013

חסרה מערכת עזר 
לשמיעה בעמדת 

קבלה, 

האם מותקנת מערכת עזר לשמיעה 
(המתאימה למבנה העמדה)?   

-התקנת 
מערכת עזר 

לשמיעה 
בעמדת שירות

עמדת שירות .21

תקנה 16 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), תשע'ג-
2013

חסר שילוט 
הכוונה לבית 

השימוש, 

האם קיים שילוט הכוונה אל בית 
שימוש ומעלית (בהתאם לצורך)?  

-שילוט 
הכוונה לבית 

שימוש 
ומעלית

שילוט זיהוי 
והכוונה

.22
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