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03.07.2019
י"ח אייר תשע"ט
תיק בקרה : 442

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
עוסק פטור אלכסיי פשצ'ין

מס' עוסק פטור 320476336

כתובת: חרוב 17/4 ערד

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'חדר כושר 'מועדון כושר וג'ים' בערד'  
     סימוכין: פיקוח ביום 8.4.19

מכתב ההתראה שלנו מיום 18.4.19

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'חדר כושר 'מועדון כושר וג'ים' בערד' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות 
הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 18.4.2019 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 

04.01.2020, 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 :
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(4) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

כניסה ראשית : 
כניסה אחת לא 

נגישה, 

האם לכל גזרה נפרדת במבנה יש 
כניסה חיצונית נגישה?  

-כניסה נגישה 
לכל גזרה בבניין

כניסה 
למקום

.1

פרט 2(4) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

כניסה ראשית : 
אין שילוט שהדרך 

לא נגישה, 

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

.2

פרט 2(12) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

מדרגות כניסה 
למועדון: חסר, 

האם מותקן סימן אזהרה בראש 
מהלך המדרגות?  

-סימן אזהרה 
בראש מהלך 

מדרגות

מדרגות .3

פרט2(8) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

כניסה ראשית: 
סף דלת מקלט עם 
הפרש של 13 סמ, 

האם קיים אמצעי להתגברות על 
הפרש הגובה?

-הפרש גובה עד 
20 ס'מ בדרך 
נגישה מחוץ 

לבניין

דרך 
מחוץ 
לבניין

.4

פרט 2(8) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

דרך לאולם 
המכשירים:סף 
דלת מקלט עם 

הפרש של 13 סמ

האם קיים אמצעי להתגברות על 
הפרש הגובה?  

-הפרש גובה עד 
20 ס'מ בתוך 

בניין קיים

דרך 
בתוך 
בניין

.5

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

נשים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

גברים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

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

-מידות תא בית 
שימוש נגיש 

קיים

תא בית 
שימוש 

נגיש 
קיים

.6
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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

נשים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

גברים: חסר תא 
בית שימוש 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

.7

פרט 2(22) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

נשים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

גברים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

האם קיים מאחז יד מתקפל? האם 
קיים מאחז יד קבוע על גבי הקיר?  

כשהמאחז במצב אופקי.' 

-מאחזי יד בתא 
בית שימוש 

נגיש קיים

תא בית 
שימוש 

נגיש 
קיים

.8

פרט 2(14) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

נשים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

גברים: חסר תא 
בית שימוש נגיש,

האם קיים מאחז יד בצידה הפנימי 
של דלת התא?  '

-מאחז יד 
בצידה הפנימי 

של דלת התא

תא בית 
שימוש 

נגיש 
קיים

.9

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

נשים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

גברים: חסר תא 
בית שימוש נגיש,

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

-תמרון דלת תא 
בית שימוש 

קיים

תא בית 
שימוש 

נגיש 
קיים

.10

פרט 2(24) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

מקלחות לשימוש 
הציבור: אין 

מקלחת נגישה, 

אם בבניין קיימים שירותי רחצה: 
האם קיימת מקלחת נגישה 

משותפת ל2 המינים או 2 מקלחות 
נגישות נפרדות אחת לכל מין? 

כמות מקלחות 
לשימוש הציבור 

בבניין

מקלחות 
לשימוש 
הציבור

.11

פרט 2(24) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

מדור נשים: חסר 
מקלחת נגישה, 

מדור גברים: חסר 
מקלחת נגישה, 

האם מידותיו (פתוח) 90/130 ס'מ או 
(סגור) 150/150 ס'מ לפחות?  

מקלחון ללא מחיצה: 'שטח רצפת 
המקלחת לפחות 130/90 ס''מ, 

בכניסה למקלחת ללא סף או מכשול 
ברצפה' 

-מידות מקלחון 
לשימוש הציבור

מקלחות 
לשימוש 
הציבור

.12

פרט 2(12) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

מדור נשים: חסר 
מקלחת נגישה, 

מדור גברים: חסר 
מקלחת נגישה,

 

האם רוחב פנוי למעבר בדלת 75 
ס'מ? האם קיים אמצעי סגירה? 
האם הדלת נפתחת לכיוון חוץ או 

מאפשרת תמרון?  

-דלת לתא 
מקלחת 

לשימוש הציבור

מקלחות 
לשימוש 
הציבור

.13
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תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא 
ראשי

מס`

פרט 2(24) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

מדור נשים: חסר 
מקלחת נגישה, 

מדור גברים: חסר 
מקלחת נגישה, 

האם בתא המקלחת מותקן מושב 
מתקפל? האם נמצא צינור לשטיפה? 

האם מותקן מאחז יד בדופן 
המקלחת 

-מושב, משטף 
ומאחז יד בתא 

מקלחת 
לשימוש הציבור

מקלחות 
לשימוש 
הציבור

.14

פרט 2(24) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

מדור נשים: חסר 
מקלחת נגישה, 

מדור גברים: חסר 
מקלחת נגישה, 

אם קיימת אמבטיה: האם נמצא 
משטח מעבר? האם מותקנים מאחזי 

יד?

-אמבטיה בתא 
מקלחת 

לשימוש הציבור 
בבניין קיים

מקלחות 
לשימוש 
הציבור
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תקנות 88-90 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

הדרכת עובדים: 
אלכס מנהל 

המועדון לא יודע 
מה עליו לעשות 

ואיזה הדרכה עליו 
לתת לעובדים , 

האם העובדים עברו הדרכה מסודרת 
בנושא מתן שירות נגיש?  

-הדרכת עובדים 
ומנהלים בארגון

הדרכת 
עובדים
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תקנה 12 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים: 
חסר נוהל כתוב, 

האם קיים נוהל או הליך בשירות 
לפינוי וחילוץ של אנשים עם 
מוגבלות, במהירות, בנוחות 

ובבטיחות, תוך שמירה על כבוד 
האדם? האם ניתן לעיין בו?

-נוהל פינוי 
וחילוץ

התאמת 
נהלים, 
הליכים 

ונהגים
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תקנה 18 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

עמדת שירות: 
חסרה מערכת 

שמע, 

האם מותקנת מערכת עזר לשמיעה 
(המתאימה למבנה העמדה)? 

-התקנת מערכת 
עזר לשמיעה 

בעמדת שירות

עמדת 
שירות
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תקנה 85(א)(3) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

חדר כושר: אין 
גישה נגישה 
למכשירים, 

האם לאדם עם מוגבלות קיימת 
נגישות למשקולת, מכשיר התנגדות 

ומכשיר אירובי?  במכון כושר יש 
נגישות רציפה ל10% לפחות 

מהמכשירים: משקולת חופשית, 
מכשיר התנגדות ומכשיר אירובי 

-נגישות 
למכשירים 
בחדר כושר

חדר 
כושר
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פרט 2(21) בתוספת 
הראשונה תקנות שוויון 

זכויות לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

נשים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

גברים: חסר תא 
בית שימוש נגיש, 

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

אחד לפחות?

 

-כמות תאי בית 
שימוש

בית 
שימוש 

נגיש 
(כמות)
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תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא 
ראשי

מס`

פרט 2(25) בתוספת 
הראשונה תקנות שוויון 

זכויות לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

גברים: חסרה 
מלתחה נגישה, 

נשים: חסרה 
מלתחה נגישה, 

האם קיים ספסל באורך 120 ס'מ 
לפחות ובעומק 70-65 ס'מ? האם 

קיימים מתלים בטווח נגיש ובניגוד 
חזותי לסביבתם?   החלל הכללי של 

המלתחה יתאים לדרישות התקן

-החלל הכללי 
של המלתחה

מלתחה 
ועמדת 

הלבשה 
נגישה 
קיימת

.21

פרט 2(25) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

גברים: חסרה 
מלתחה נגישה, 

נשים: חסרה 
מלתחה נגישה,

האם גודל העמדה לפחות 200/220 
ס'מ? האם העמדה נתחמת באמצעי 

כלשהי ?(וילון/מחיצות/דלת)   עמדה 
ההלבשה בהתאם להוראות התקן  

-מבנה עמדת 
הלבשה אישית 
נגישה (במתחם 

המלתחה)

מלתחה 
ועמדת 

הלבשה 
נגישה 
קיימת
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פרט 2(25) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

גברים: חסרה 
מלתחה נגישה, 

נשים: חסרה 
מלתחה נגישה,

האם מוצב ספסל בתוך עמדת 
ההלבשה הנגישה? 

-ספסל בתוך 
עמדת הלבשה 
נגישה אישית 

(במתחם 
המלתחה)

מלתחה 
ועמדת 

הלבשה 
נגישה 
קיימת
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פרט 2(25) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

גברים: חסרה 
מלתחה נגישה, 

נשים: חסרה 
מלתחה נגישה,

האם קיים לפחות מאחז יד אחד 
בצורת L בתוך עמדת ההלבשה 

הנגישה?  

-מאחז יד 
בעמדת הלבשה 

נגישה אישית 
(במתחם 

המלתחה)

מלתחה 
ועמדת 

הלבשה 
נגישה 
קיימת
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פרט 2(25) בתוספת 
הראשונה תקנות שוויון 

זכויות לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

גברים: חסרה 
מלתחה נגישה, 

נשים: חסרה 
מלתחה נגישה,

האם רוחב פנוי למעבר בדלת 75 
ס'מ? האם קיים אמצעי סגירה? 
האם הדלת נפתחת לכיוון חוץ או 

מאפשרת תמרון?  

-דלת עמדת 
הלבשה נגישה 

(בתוך מתחם 
המלתחה)

מלתחה 
ועמדת 

הלבשה 
נגישה 
קיימת
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