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03/07/2019
תיק פיקוח:7614
תיק בקרה:1595
בדואר רשום עם אישור מסירה
מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד

המועצה הדתית חדרה             
רחוב רמב"ם 15 חדרה   

                                           
שלום רב ,   

הנדון: צו נגישות בעניין מקווה לבוצ'קין
סימוכין: פיקוח במקווה ברח' לבוצ'קין ביום 23/08/2018

מכתב התראה 04/09/2018 
מכתב התראה מעודכן מיום 04/11/2018

התייחסות עיריית חדרה מיום 03/01/2019
התייחסות מ.ד. מיום 05/06/2019

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. תקנות שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011 קובעות את הדרישות לפיהן יש להסדיר את 

התאמות הנגישות בבניין קיים. 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 23/08/2018 ביצעתי פקוח במקווה לבוצ'קין ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים 
בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 04/09/2018 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם 

מצאתי בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

בהתייחסות עיריית חדרה למכתב ההתראה נכתב כי המקווה ברחוב לבוצ'קין הינו באחריותה הבלעדית של המועצה הדתית חדרה.

בהתייחסות מ.ד. חדרה כתבתם כי מקווה חדרה אמור לעבור שיפוץ רחב.

על אף האמור, לא השבת למכתב ההתראה
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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.

לרכיבים שונים לוחות זמנים אחרים להסדרת התיקונים. אנו ממליצים להסתייע במורשה נגישות מקצועי ולהסדיר במקביל וללא 

דיחוי את הליקויים המפורטים ואת הנוספים אם הם קיימים.

הנכם נדרשים אפוא בצו לבצע ולתקן את כל התאמות הנגישות הנדרשות מכוח התקנות ותקנות נגישות השירות לכל הרכיבים גם 

יחד, וזאת לכל המאוחר עד ליום 03/02/2020, 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 כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 

מחוז ירושלים והדרום
                                                                                                                  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :  מר מאיר לוגסי יו"ר המועצה       
מר משה דדון מזכיר המועצה                                                                                                                                                              

               אדר' איריס גוראל, ממונה 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, ממונה תביעה מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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נספח- ליקויי נגישות

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

לו"ז 
משוער 

בחודשים

תקנה הממצא בשטח הדרישה בתקנות הנושא מס'

5 פרט משנה (2) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

קיימת חניה מקבילה 
לא עפ"י המידות 

הנדרשות

במקום ציבורי של בנין 
קיים קיימים מקומות 

חניה נגישים

חניה .1

4 פרט משנה (5) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

כאשר אדם עם 
מוגבלות עולה בכבש 

אין באפשרותו לפתוח 
את דלת הכניסה 

ומעבר דרכה

לפני ואחרי פתח או דלת 
נמצא תוואי נגיש 

שמאפשר לאדם עם 
מוגבלות יכולת תמרון 

במהלך תנועתו

דרך נגישה .2

4 פרט משנה (7) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

הכניסה לפני שער 
הכניסה בשיפוע לא 
תקין (נמדד שיפוע 

(17%

בשיפוע בין 12.5%-10.1% 
נדרש כבש שאינו עולה על 

אורך 2.5 מ'

שיפוע בדרך 
נגישה

.3

1 פרט משנה (11) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

חסר בית אחיזה בצד 
אחד נוסף על הקיים

בכבש המגשר על הפרש 
גובה העולה על 20 ס"מ 
ישנם בתי אחיזה משני 

צדדיו

כבש  .4

1

פרט משנה (12) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

חסר                                     
.

חסר   

חסר                              

במפלס הכניסה בראש 
מהלך נמצא סימן אזהרה

פסי אזהרה בקצה שלח

נמצא במדרגות בית 
אחיזה באופן שמאפשר 

לאדם עם מוגבלות לאחוז 
בו משני צדי מהלך 

המדרגות

מדרגות .5

1 פרט משנה (22) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

נמדד גובה 43 ס"מ 
נדרש להתקין מגביה 

אסלה

חסרים

גובה אסלה בין 45-50 
ס"מ

בבית השימוש ישנם 
מוטות אופקיים ואנכיים 

ומאחז יד מתקפל

בית שימוש 
מקווה נגיש

.6
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6 פרט משנה (24) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

גודל תא מקלחת 
שנמדד 124*90 ס"מ       

חסר

גודל תא מקלחת נגיש 
130*90 ס"מ

במקלחת יש מושב 
מתקפל

מקלחת 
במקווה נגיש

.7

1 פרט משנה (25) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

חסר יותקן ספסל שאורכו 120 
ס"מ ורוחבו 65-70 ס"מ

מלתחה .8

1 פרט משנה (34) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

חסר לאורך הדרך מהמקלחת 
ועד לבור הטבילה, בצידה 

האחד, יש בית אחיזה

מקווה נגיש .9

1 פרט משנה (34) בתוספת הראשונה 
לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות התאמות נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין קיים

בור הטבילה אליו 
מופנת המשתמשת 

מהחדר המשולב 
הנגיש ריק ממים ולכן 

אינו זמין 

ביישוב שהורה עליו השר 
לשירותי דת יהיה מקווה 

נגיש

מקווה נגיש .10

3 תקנה 18 לתקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות, התאמות 

נגישות לשרות, תשע"ג 2013.

חסרה עמדת שירות 
הכוללת מערכת עזר 

לשמיעה

בעמדת שירות פתוחה, 
תימצא מערכת עזר 

לשמיעה מסוג לולאת 
השראה

עמדת שירות  .11

6 תקנה 78 לתקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות, התאמות 

נגישות לשרות, תשע"ג 2013.

מתקן ההרמה 
שמסומן על המתקן 

המותקן מסוגל לשאת 
140 ק"מ

מתקן ההרמה יהיה 
מסוגל להרים אדם 

שמסתו 160 ק"מ לפחות

מקווה נגיש .12

2 תקנה 87, 88 לתקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות, התאמות 

נגישות לשרות, תשע"ג 2013

לא בוצע יידוע עובדים נותן שירות יידע את 
העובדים בנושא שירות 
באופן שוויוני, מכובד, 

בטיחותי ועצמאי וכן 
יכשיר אותם למתן שירות 

לאנשים עם מוגבלות

יידוע צוות 
העובדים 

בחובות עפ"י 
החוק 

.13

5 תקנות 88,89,90 לתקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 
2013

לא בוצעו הדרכות 
עובדים

הודרכו כל העובדים 
הנותנים שירות במישרין 

לציבור ומנהלים הישירים 
(כולל עובדי קבלן 

ומתנדבים) 

הדרכת 
עובדים 

ומנהלים

.14
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