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17.11.2019
תיק בקרה : 818

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
   עיריית מודיעין-מכבים-רעות

   רחוב תלתן 1 7176404, מודיעין-מכבים-רעות

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'בית העלמין של העיר מודיעין'  
סימוכין: פיקוח במקום 'בית העלמין של העיר מודיעין' מודיעין-מכבים-רעות ב 22.8.2019

מכתב ההתראה שלנו מיום 26/08/2019
תשובתכם מיום 07/10/2019

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 למקום ציבורי שאינו בניין), תשע'ד-2013

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

למרות האמור, בתאריכים 22.8.2019  ביצעתי פקוחים ב'בית העלמין של העיר מודיעין' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, 
אשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 26.8.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

בתשובה, טענתם במכתבכם כי הליקויים יטופלו בהתאם ללו"ז שהועבר.

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.
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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 

17.6.2020, 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 :

haim-bibas@modiin.muni.il  מר חיים ביבס  ראש הרשות , לרבות במייל               
yoram_k@modiin.muni.il  מר יורם כרמון  מנכ'ל הרשות , לרבות במייל               

acram_h@modiin.muni.il  מר אכרם חג'- יחיא  רכז נגישות , לרבות במייל               
               מר צחי כץ  מהנדס הרשות

               מר שלמה חנניה, מנהל מח' שרותי דת
               אדר'  עינב ברנס, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

               גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
               עו"ד אינאס חאג' יחיא, תובעת מחוז ירושלים והדרום, 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 הנושא נושא ראשי מס`

פרט 2(21) תקנות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות(התאמות 

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

תא שירותי נשים: מותקן  כיור עם 
ברז פרח שאינו בהתאם לנדרש 

בתקנות,

חסרה מראה, 

-כיור וברז בתא 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

תא שירותי נשים: מידות התא 
קטנות מהנדרש בגלל ארון המוצב 

בתוכו  

-תמרון דלת תא בית 
שימוש קיים

תא בית שימוש 
נגיש קיים

.2

פרט 2 בתוספת השנייה תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות( התאמות 

נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), 
תשע'ד-2013

מקום חנייה נגיש: לא מסומנים 
תאי חניה לנכים בהתאם לנדרש 

ובמקום כ-30 מקומות חניה 
לציבור, 

-כמות מקומות חניה 
נגישים

מקום חנייה 
נגיש

.3

פרט 5(2)-(3) בתוספת השנייה תקנות 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות( 

התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו 
בניין), תשע'ד-2013

דרך המובילה אל החלקה אזרחית: 
פני דרך לא נגישים (דרך עם חצץ), 

-פני דרך במקום שאינו 
בניין

דרך במקום 
שאינו בניין

.4

פרט 11(א) בתוספת השנייה תקנות 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות( 

התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו 
בניין), תשע'ד-2013

בית שימוש: חסר תא נכים 
לגברים, 

-כמות תאי בית שימוש בית שימוש 
נגיש (כמות)

.5

פרט 12(ג)בתוספת השנייה תקנות 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות( 

התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו 
בניין), תשע'ד-2013

לאורך הדרך הנגישה העולה 
מרחבת בית העלמין אל חלקות 

הקבורה: חסרים מושבים 
מותאמים, 

-מושבים לאורך דרך 
נגישה

מקומות 
המתנה/ מנוחה

.6
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