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  כ"ט שבט תשע"ה    
18/02/2015  

  243:   בקרה תיק                                
 לכבוד

  מסירה אישור עם רשום בדואר
  עיריית בית שאן

  
מר דוד רודר                     מר שוקי פורטל        מר רפאל בן שטרית                                                       

  מהנדס   העיר                                                        העירייהראש העיר בית שאן                                                               מנכ"ל
  

  4117701רח' ירושלים הבירה, בית שאן            
  

  שלום רב,
  

  נגישות צו - שאן בבית ומדרכות אוטובוס לתחנות נגישות: הנדון
  01/02/2015התראה לפני צו נגישות, מיום : מכתב סימוכין

  
  

- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק) א(מג19 סעיף י"עפ מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציב של סמכותו מתוקף

  .  נגדך נגישות צו להוציא ידי את הנציב מילא, 1998

 שוויון בתקנות כמפורט ההמתנה ובסככות האוטובוס בתחנות הנגישות דרישות לביצוע התראה אליך נשלחה 01/02/2015 בתאריך

 חייבת לתחנה נגישות"). התקנות:" להלן( 2003 - ג"תשס), ציבורית תחבורה לשירותי נגישות הסדרת( מוגבלות עם לאנשים זכויות

 לפיה החמישית לתוספת 1 לסעיף המפנה, לתקנות 6 לתקנה בהתאם אוטובוס תחנת לכל הסמוכות המדרכות הנמכות את גם לכלול

  .2.9 סעיף 1 חלק י"ת בדרישות תעמוד, ההיערכות לרחבת וממנה, הסככה לתוך ההמתנה לסככת הסמוכה מהמדרכה הדרך

'.א בנספח מפורטות 22/01/2015 ביום שביצענו בפיקוח שנמצאו לליקויים דוגמאות

  .נגישות צו כנגדכם הוחלט כאמור להוציא, 01/02/2015מיום  שבסימוכין למכתבנו בהמשך

 וכי, הסמוכות המדרכות ובכל בעיר העירוניות התחנות בכל הנגישות התאמות את לבצע חוקית מבחינה האחראי הנך כי יובהר

  .  בלבד דוגמאות הינן בצו המפורטות התחנות

 עד הסמוכות המדרכות ובכל העירוניות האוטובוס תחנות בכל בתקנות המפורטות הנגישות התאמות את לבצע נדרש הנך, כן על אשר

  . כנגדך אישום כתב להגשת לסמכותנו בהתאם שנפעל הרי, לעיל המפורט למועד עד כן תעשה ולא במידה. 17/03/2015לתאריך

  
  בכבוד רב,  

  
  אדר' יוסרי עומר

מפקח מחוזי לנגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  
  

  מר גבי נבון, ממונה על פרויקטים תחבורתיים, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים     :העתק
  אדר' שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                  
  ת לאנשים עם מוגבלותמר שלמה גבע , מפקח נגישות ארצי לנגישות מתו"ס , נציבות שוויון זכויו                 

עו"ד שלומית שיחור, תובעת  מחוז הצפון, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                    
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  א נספח
  

  כתובת  'מס
  

  תמונה' מס) - (

 כניסה
 נגישה
  לתחנה

תמונה' מס) - (

 מקום 
 בסככה
 לכיסא
  גלגלים

  תמונה' מס) - (

 רחבת סימון
 היערכות

2X2.5 מ'  
  תמונה' מס) - (

 מהצומת נגישה דרך
   לתחנה

  תמונה' מס) - (

  הערות

  )01( תקין לא        לאומי ביטוח  1
  

  

  )02( תקין לא        הארחה בית  2
  

  

  )07, 06( תקין לא  )5( תקין לא  )4( תקין לא    ירושלים הארבעה  3
  

  

  )09( תקין לא      )8( תקין לא  40 בירה ים  4
  

  

  )11( תקין לא        30 בירה ים  5
  

  

  )13( תקין לא      )12( תקין לא  ברנר/  ים  6
  

  

  )16, 15( תקין לא  )14( תקין לא      45 הבירה ים  7
  

  

  )17( תקין לא        49.מ הבירה ים  8
  

  

  )18( תקין לא        4 הבירה ירושלים  9
  

  

  )20, 19( תקין לא        16 הבירה ירושלים  10
  

  

  )22, 21( תקין לא        כרמל. מ  11
  

 תחנת
  עמוד

  )26, 25( תקין לא  )24( תקין לא      הארחה בית מול  12
  

  

          )27( תקין לא  הירוק הגן מול  13

 תחנת  )29( תקין לא  )28( תקין לא      23 מכלוף  14
  עמוד

), 31( תקין לא      53 מכלוף  15
 ההיערכות רחבת

 בדרך נמצאת
 למעבר המשמש

  . רכבים

 תחנת  )32( תקין לא
  עמוד

    )36, 35( תקין לא      )34( תקין לא  שאן בית צ"תח מסוף  16

    )37( תקין לא        פיס מרכז  17

 תחנת  )37( תקין לא        פיס מרכז  18
  עמוד
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