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 כללי  – א'  פרק

 

 מבוא .1

גם  .לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות

לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות מגיעה זכות זו. על מנת להצליח 

שיאפשרו לאוכלוסיית  להגשים מטרה זו נדרש קיומם של הסדרי נגישות

להגיע ליעדם ולאפשר את השתתפותם והשתלבותם אנשים עם מוגבלות  

  .בחברה באופן שוויוני, מכובד ובמקסימום עצמאות

מהאוכלוסייה בישראל הינם אנשים עם מוגבלות על סוגיה  18%-כ

השונים: מוגבלות פיזית, חושית )לקות ראייה ושמיעה(, לקות נפשית 

זיקנה, לידה ביניהן מחלות,  -נגרמת מסיבות שונות  מוגבלות ושיכלית.

 ותאונות.

 1,440,000  -כ  -לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים בישראל  

אנשים עם מוגבלות, כלומר, כמעט בכל משפחה שישית בישראל יש אדם 

 בעבורעם מוגבלות, ללא הבדל דת, גזע, גיל ומין. כמו כן, ההערכה היא ש

 איש נושא הנגישות הינו קריטי. 700,000-כ

שים עם מוגבלות, לאנ זכויות שוויון בחוק מוגדר ″מוגבלות עם אדם″

אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות כ" 1998 -התשנ״ח 

ּה מוגבל תפקודו באופן מהותי  לָּ שֶׁ קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בְּ

 ".בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים

 מה היא נגישות/הסדר נגישות ?

היום יום קיימים מכשולים ומחסומים רבים המונעים מאנשים עם בחיי  

מוגבלות להגיע ולהשתתף בפעילויות שונות כמו כל אדם אחר. קיומה 

: דוגמהל של נגישות הינה הדרך להתגבר על מכשולים ומחסומים אלה.

קיומה  -אדם היושב בכסא גלגלים  בעבורמדרגה יכולה להוות מחסום 

הסדר  זהו –לסייע לו להתגבר על מכשול זה  השל רמפה או כבש יכול

נגישות. לאדם לקוי ראיה הסדר נגישות הוא סימון תוואי הדרך ולאדם 

מתורגמן לשפת הסימנים. למרות השוני באמצעי ההנגשה,  ,חרש
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הסדרי הנגשה לצורך התגברות על מכשולים  -הוא   המשותף לכולם

וחסמים ויצירת תנאים המאפשרים חיים שוויונים, מכובדים ועצמאיים 

 כחלק מחיי החברה בישראל.

מוגדרת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח  ″נגישות″

נאה אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש וה"כ 1998

משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או 

בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות 

 .″המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי

 עקרונות הנגישות

קיימים שני עקרונות בבסיסה של הנגישות "עקרון ההכלה" ו"עקרון 

 :הרצף"

אנשים עם מוגבלות הינם חלק בלתי נפרד  - "עקרון ההכלה" .א
מהחברה ומהציבור הרחב, וככאלה הם שווי זכויות לחיות, 

 להשתלב ולהתנהל ביחד וללא הפרדה מכולם.

אדם עם מוגבלות יוכל להגיע לכל מקום ולקבל  - "עקרון הרצף" .ב
חניית נכים,  -רות ככל אדם אחר. הרצף הינו לוגי יאת אותו ש

לייה למדרכה, דרך נגישה, דלת כניסה נגישה, מסדרונות ע
רותי ינגישים, מעלית נגישה, ש יםרותינגישים, דלפקי מודיעין, ש

עקרון "רצף   -  די שאחד מהמרכיבים הללו לא קיים  -  נכים נגישים
אי קיום רצף הנגישות משמעו  .הנגישות" נשבר ולא מתקיים

 רות אינו נגיש!ישהשהמקום או 

המקרה שחולל את השינוי ביחסו של המשפט והחברה בישראל לאנשים 

ד הרשות בוצר לבג"צ נג עם מוגבלות היתה עתירתו של הנער שחר

שחר בוצר נ.  7081/93 –בג"צ ) 1993 רעות בשנת-המקומית מכבים

רעות(. במסגרת פסק הדין נקבע שהרשות -מועצה מקומית מכבים

בין  .ת בבית הספר שבו למד הנערחייבת לבצע התאמות נגישו המקומית

 :השופט אהרון ברק, כדלקמן ,היתר קבע נשיא בית המשפט העליון

"הנכה הוא אדם שווה זכויות. אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה. 

הוא חבר רגיל בחברה שבה הוא חי. מטרת ההסדרים אינה להיטיב עמו 



 נגישות – 2018/2
 

47 
 

במירקם   -תקנת  העדפה מב  בתוך שימוש לעתים  -בבדידותו, אלא לשלבו  

 הרגיל של חיי החברה. ברוח דומה נוהגות מדינות דמוקרטיות".

חתמו ראשי הרשויות המקומיות בישראל על "אמנת ערים  2004שנת ב

מטרת האמנה לעודד את הפיכתן של הרשויות  .נגישות בישראל"

עבור אנשים עם מוגבלויות וזאת, בהמקומיות בישראל לנגישות 

באמצעות התחייבותם של ראשי הרשויות החתומים על האמנה למלא 

 עבור והאנושית החושית, הפיזית הנגישות הבטחת"אחר הנאצר בה: 

 בפעילויות, בתעסוקה: בעיר התחומים בכל מוגבלויות בעלי אנשים

 ".ומוניציפאלית ספורט, תרבותיות, חברתיות

 

 ולציהרקע משפטי ורג .2

 עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוקהחוק העיקרי המנחה בנושא נגישות הינו  

עוסק "(. החוק חוק הנגישות)להלן: " 1998-"חהתשנ, מוגבלות

הנגישות נקבע, בין   לחוק  2. בסעיף  אנשים עם מוגבלויותבזכויותיהם של  

 מוגבלותחוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם  ":  היתר, כי

קבועה או מגבלה זמנית(, ולעגן את זכותו להשתתפות  לקות)דהיינו, 

ה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו שוויונית ופעיל

המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות 

 ".ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו

 הוראות בדבר הנגשת מקומות ציבוריים. על פי חוק הנגישות קובע

על ידי יקבעו בתקנות, אשר יחתמו  החוק, אבני הדרך ולוחות הזמנים

  .בחוק הגורמים הרלוונטיים, הכל כפי שמפורט

החוק מטיל חובה ישירה על הרשויות המקומיות להנגשת כל המקומות 

השירותים שהרשות מספקת, בתוך  שבאחריות ובבעלות הרשות וכן כל

 .פרק זמן קצוב. הנגישות הנדרשת היא לכל סוגי המוגבלות

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA
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מורכב, הנוגע למרבית תפקידיה הנגשת רשות מקומית היא תהליך 

 :ותחומי הפעילות שלה

הרשות מחויבת להנגיש את כל מבני  - וכיזם כבעלים הרשות .א

 .והתשתיות שבתחומה השטחים הפתוחים, הציבור, הרחובות

את השירותים  הרשות מחויבת להנגיש - שירותים כספק הרשות .ב

ניתנים שבהם  המבנים שהיא מספקת לכלל הציבור ואת

 .השירותים

כגוף האוכף את חוק התכנון והבנייה   -  ואכיפה  רישוי  כגוף  הרשות .ג

המקומית הסמכות לאכוף   ניתנת לרשות ם,ת חוק רישוי עסקיוא

את החקיקה הנוגעת לנגישות בהליכי תכנון ובנייה ורישוי 

 .עסקים

 

א חוק כללי ולפיכך נקבע שבתקנות שיותקנו מכוחו הו חוק הנגישות

 .תוכן מעשי בהוראות החוק ייצקו ייקבעו הוראות ולוחות זמנים, אשר

 :נכון למועד הביקורת התקנות שהותקנועיקרי להלן פירוט 

מוגבלות )התאמות נגישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם  .א

 "(.נגישות לשירותתקנות )להלן: " 2013-תשע"ג לשירות(,

התאמות נגישות )תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  .ב

תקנות )להלן: " 2013-תשע"ד (,למקום ציבורי שאינו בניין

 "(.נגישות למקום ציבורי שאינו בניין

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות  .ג

תקנות לן: ")לה  2010-למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, התשע"א

 "(.הנגישות למבנה קיים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )עדיפות במקומות  .ד

עדיפות תקנות )להלן: " 2001-תשס"ב ,חניה במקומות עבודה(

 ."(במקומות חניה

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות  .ה

תקנות )להלן: " 2003 -ציבורית(, תשס"ג לשירותי תחבורה

 . "(נגישות לשירותי תחבורה ציבורית
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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )מורשים לנגישות  .ו

מורשי תקנות )להלן: " 2007 -מבנים, תשתיות וסביבה(, תשס"ז

 ."(נגישות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות  .ז

תקנות הנגישות : ")להלן 2011 -במוסד חינוך קיים(, התשע"א

  ."(קיים למוסד חינוך

 

כמו כן, ישנן הוראות חוק ותקנות נוספות המגדירות כללים בנושא חובת 

 :הנגישות, בין היתר

 התכנון חוק)להלן: " 1965-והבנייה, תשכ"ה התכנוןחוק  .א

 "(.והבניה

 "(חוק רישוי עסקים. )להלן: "1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח .ב

 .1988-המקומיות )סידורים לנכים(, התשמ"חחוק הרשויות  .ג

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות  .ד

 .2000-בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( )תיקון  .ה

לתוקף  נכנס 2009 באוגוסט 1 -ב: 2009 -התשס"ט( 5 מספר

ייה, אשר מחייב כל בניין ציבורי התיקון לתקנות התכנון והבנ

להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות ולעמוד  חדש או תוספת לבניין

 כל היתר בנייה ,בדרישות להתאמת נגישות. לפי תקנות אלו

למבנים ציבוריים חדשים או אישור להרחבת מבנה קיים, יינתנו 

 .הנגישות רק לאחר שתיבדק העמידה בדרישות

להיתר תנאיו ואגרות( )תיקון  בקשהתקנות התכנון והבנייה ) .ו

נכנס לתוקף , 2010  בספטמבר 3 -ב: 2010 -התשס"ט( 2ר מספ

התיקון לתקנות התכנון והבנייה, אשר מחייב כל בניין מגורים 

להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות  חדש או תוספת לבניין

ולעמוד בדרישות להתאמת נגישות. לפי תקנות אלו כל היתר 

למבנים ציבוריים חדשים או אישור להרחבת מבנה קיים,  בנייה

 .הנגישות יינתנו רק לאחר שתיבדק העמידה בדרישות
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תקן ישראלי לנגישות פירוט הדרישות הטכניות להנגשת מבנים נקבעו ב

כאשר מטרתו של כל   ,שישה חלקים   תקן זה כולל.  1918הסביבה הבנויה  

חלק הינה להגדיר בצורה מפורטת ומדויקת דרישות מינימום לתכנון 

שבו עוסק. לדוגמה, נגיש שתשרתנה אנשים עם מוגבלות בכל תת תחום 

כאשר בתקנות מוגדר שנדרש לסמן חניית נכים, להתקין כבש או לבנות 

תקן הישראלי בחלק הרלוונטי תהיינה ההגדרות ב - שרותי נכים

 המפורטות לרבות מידות ושרטוטים כיצד יש לבצע זאת בפועל.

 לנגישות: 1918להלן רשימת ששת החלקים לתקן הישראלי 

עקרונות ודרישות  -  נגישות הסביבה הבנויה   -     1חלק  1918ת"י   .א

 .כלליות

הסביבה שמחוץ  - נגישות הסביבה הבנויה  -    2חלק  1918ת"י  .ב

 .לבניין

 -פנים הבניין  -  נגישות הסביבה הבנויה - 3.1חלק  1918ת"י  .ג

 .דרישות בסיסיות

 -פנים הבניין  -נגישות הסביבה הבנויה  -3.2חלק  918ת"י  .ד

 .לשימושים ספציפייםדרישות משלימות 

 .תקשורת -נגישות הסביבה הבנויה - 4חלק  1918ת"י  .ה

 .יחידות דיור ואכסון  -נגישות הסביבה הבנויה    -  5חלק    1918ת"י   .ו

אמצעי אזהרה  –נגישות הסביבה הבנויה  - 6חלק  1918ת"י  .ז

 והכוונה לאנשים מוגבלי ראיה.

 

 אכיפה

אפשרויות  מספר מוגבלויות קובעחוק שוויון זכויות לאנשים עם 

 לאכיפה כלפי מפר הוראות החוק:

 -מטעם המדינה )פלילי(  .א

 על ידי נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות. אכיפה (1

הנציב יכול להורות על צו נגישות על ביצוע  צו נגישות: (2

שיקבע. הנציב יוציא צו  התאמות נגישות בלוח זמנים

נות למקבל הצו להשמיע נגישות רק לאחר שיתן הזדמ

http://law.aisrael.org/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://law.aisrael.org/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://law.aisrael.org/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://law.aisrael.org/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/
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לחוק  237שות הינה בהתאם לסעיף יטענותיו. המצאת צו נג

 סדר הדין הפלילי.

הנציבות יכולה לזמן לחקירה בגין  חקירה בידי הנציבות: (3

 .אי עמידה בחוק ותקנות הנגישות

 -מטעם האזרח )אזרחי( .ב

: בית משפט רשאי לפסוק בשל תביעה כעוולה אזרחית (1

החוק פיצויים בסכום שלא יעלה על מעשה או מחדל לפי 

 .בלא הוכחת נזק ,שקלים חדשים 50,000

 תייצוגיותביעות  (2

 פעילות חברתית דרך מדיה חברתית (3

 

 החוק  קובע עונשים למפר הוראות הנגישות כדלקמן:

המפר הוראה מהוראות החוק יוכל להיות חשוף  הפרת החוק: .א

( לחוק 3)א()61להרשעה פלילית וכפל הקנס כאמור בסעיף 

בית המשפט ש₪( וכן במידה  75,300העונשין )כיום עומד על עד 

לצוות על הפסקת העיסוק  הרשיעו, רשאי נוסף על כל עונש אחר,

 לתקופה שיקבע. בעסק

הוראת צו נגישות והופרה, בנוסף אם התקבלה   הפרת צו נגישות: .ב

לכל  5%לקנס האמור ניתן יהיה להשיט קנס נוסף, בשיעור של 

יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו 

כפל הקנס הקבוע  הנגישות, וכן אם נעברה העבירה בידי תאגיד,

 לאותה עבירה.

החוק קובע אחריות אישית על נושא  ,כמו כן אחריות אישית: .ג

משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן למניעת הפרת הוראת צו 

( 3)א()61הקנס כאמור בסעיף    –נגישות שכן המפר הוראה זו, דינו  

מנהל פעיל בתאגיד,  –לחוק העונשין )"נושא משרה בתאגיד" 

שותף למעט שותף מוגבל או אדם האחראי מטעם התאגיד על 

ו נעברה העבירה(, יתרה מזאת, החוק קובע חזקה כי התחום שב

 לפקח אלא אם הוכיח אחרת. הפר חובתו נושא המשרה בתאגיד
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לאור ריבוי החוקים והתקנות הפיצה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

את המדריך "עיר נגישה" )להלן:   2009מוגבלות במשרד המשפטים בשנת  

חה את בעל התפקיד שנקבע "( המנמדריך הנגשה לרשות המקומית"

ברשות המקומית להיות אחראי על הנגשת המבנים והשירותים כיצד 

 עליו לפעול.

הנגשת המקומות הציבוריים הקיימים, נקבעה תקופת  מורכבותבשל 

 :הנחוצות, כדלהלן לביצוע ההתאמות בתקנותפריסה 

: בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו בניין חדש .א

כל בניין ציבורי חדש או   2009  -התשס"ט(, 5ת( )תיקון מספר  ואגרו

 .יבים להיות נגישיםותוספת לבניין מח

 2017.שנה עד לשנת    11: החוק קבע החלה הדרגתית של  בניין קיים .ב

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  יחד עם זאת, בהתאם לתקנות

 שאושרו)התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, 

רשויות מקומיות תידרשנה להשלים את הנגשת 2011, בשנת 

 .1.11.20211לתאריך שבאחריותן עד  הבניינים

, עד שנים 12: החלה הדרגתית של הנגשת שירותים ציבוריים .ג

 .1.11.2018לתאריך 

הנגשה של מקומות ציבוריים קיימים ומקומות ציבוריים שאינם  .ד

הרות ומעברים אחרים מנ ,בניינים )צמתים, מדרכות, גשרים

עד לתאריך שנים,  12: החלה הדרגתית של בשטח הציבורי, חניות(

1.11.2021. 

עד לתאריך שנים,  12: החלה הדרגתית של הנגשת שירותי חינוך .ה

1.5.2019. 

עד  שנים 10: בהחלה מדורגת של הנגשת שירותי שעת חירום .ו

 ., ההחלה תיקבע בפריסה שווה בכל שנה21.5.2027לתאריך 
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 בעלי תפקידים בתחום הנגישות 

המחוקק קבע שני סוגי אנשי מקצוע )רשומים  - מורשי נגישות .א

בפנקסי התמ"ת( כמי שבסמכותם לקבוע לכל דבר ועניין האם 

מתו"ס נגישות מורשה  - עומדים בדרישות הדין לעניין נגישות

 :השירותנגישות ומורשה )מבנים תשתיות וסביבה( 

מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה  :מורשה נגישות מתו"ס (1

והוא   רלוונטייהיה מי שלמד את המקצוע ומגיע עם רקע אקדמאי  

רשום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים, 

 תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים.

יהיה מי שלמד את המקצוע ומגיע עם  :רשה נגישות שירותמו (2

יוכל . הוא טכנולוגי מתחומים שמוגדרים בחוק רקע אקדמי או

לייעץ ולאשר בהתאם לדרישות החוק עניינים מתחום נגישות 

  השירות.

יש חשיבות רבה לכך ששני המורשים יהיו מתואמים ביניהם ויפעלו 

 .בשיתוף פעולה

 25אשר מעסיק   הנגישות קובעת שכל ארגוןחקיקת  - רכז נגישות .ב

למנות את אחד מעובדיו לתפקיד "רכז   עובדים ומעלה, מחויב

תפקידו לספק מידע לציבור אודות נגישות השירות נגישות". 

בפרט, עליו לספק  ת זה ניתן.הציבורי, או נגישות המקום שבו שירו

 זה לאנשים עם מוגבלות המעוניינים בו. מידע

ו לתת ייעוץ והדרכה לגוף שבו הוא פועל, בדבר בנוסף, עלי

   .בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות חובותיו

העבודות הנדרשות לביצוע התאמות הנגישות  – גזבר המועצה .ג

מחייבות השקעת כספים. לצורך כך על הגזבר להקצות תקציב 

ייעודי ולאשרו במליאת המועצה במסגרת התקציב הבלתי הרגיל  

 של המועצה.
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בשל מורכבות הוראות החוק והתקנות בנושא  – המועצה יועמ"ש .ד

צה בכדי הנגישות מומלץ לקבל ליווי משפטי של יועמ"ש המוע

 לוודות כי המועצה מקיימת את החובות המוטלים עליה בחוק.

 

 מטרות הביקורת  .3

: )להלן באר יעקבלבחון את הערכות ופעולות המועצה המקומית 

הדנים בחובת הנגישות לאנשים  ליישום החוקים והתקנות"( המועצה"

 .עם מוגבלות

 

 

 הביקורת היקף .4

הביקורת בחנה את התנהלות המועצה בין היתר בנושאים הבאים: מינוי 

רכז נגישות, ביצוע סקר נגישות, עריכת תכנית אב לביצוע ההתאמות 

הנדרשות להנגשת המבנים והשירותים לאנשים עם מוגבלויות, מצב 

נגישות פיזית של המבנים והתשתיות, מצב נגישות השירותים שמעניקה 

במורשי נגישות  בפרויקטים בביצוע. במסגרת המועצה והסתייעות 

 הביקורת נבחנו הנושאים נכון למועד הביקורת.

 מסגרת הביקורת לא נבחנה נגישות מוסדות חינוך.ב: הערה
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 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .5

 .שהתקבלו מהמועצה מסמכים ונתוניםעיון ב .א

 בהוראות.סקירת הוראות החוק ובדיקת עמידת המועצה  .ב

 סיור ברחבי היישוב ובדיקת הנגישות בפועל למבנים ותשתיות. .ג

קיום ראיונות עם בעלי התפקידים הבאים: החשב המלווה,  .ד

מנהלת מחלקת הנדסה, ס. גזבר, נציגי מחלקת הנדסה, יועץ 

 הנגישות של המועצה במועד הביקורת )מורשה נגישות מוסמך(.

 

 .2018ל שנת הביקורת נערכה במהלך החציון הראשון ש

 

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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 תמצית ממצאים  –' ב פרק

 

 ארגון וניהול

ולא עגנה את   בתחום הנגישות  המועצה לא ערכה נהלי עבודה כתובים .1

 (1.2תהליכי העבודה הרצויים בכתב. )

המועצה לא מינתה רכז נגישות כמתחייב בחוק אשר אחראי, בין  .2

היתר, למסור מידע אודות נגישות השירות הציבורי ולתת ייעוץ 

 (1.3והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי בנושא הנגישות. )

דבר מתן שירות המועצה לא יידעה את עובדיה באופן מסודר ב .3

לאנשים עם מוגבלויות ולא ערכה הדרכות בכדי להכשיר את 

 (1.4העובדים והמנהלים בנושא מתן שירות כנדרש. )

 הנגשת מבנים

המועצה טרם ערכה סקר נגישות מלא שיאפשר לה לקבל נתונים  .4

מדויקים בדבר היקף הנכסים המחויבים בהנגשה, על כן נכון למועד 

של הנכסים  הכמות המדויקתבוודאות הביקורת לא ניתן לומר 

 (2.2המחויבים בנגישות. )

המועצה הייתה כבר צריכה   22.6.2017למרות שעל פי התקנות, נכון ל   .5

מבנים(, ונכון להיום צריכה  20-מהמבנים )כ 35%לבצע התאמות ל 

מבנים(; בפועל היא  בכלל לא  28-מהמבנים )כ 50%  -לעמוד על כ

גם לגבי הנכסים הידועים למועצה ואף התחילה בתהליך ההתאמות.  

נערכו לגביהם סקרי נגישות טרם הוחל בביצוע ההתאמות הנדרשות. 

(2.2) 

 המועצהסקרי נגישות בחלק מהנכסים שחלקם אינם בבעלות  נערכו .6

 (2.3וחלקם אינם רלוונטיים עוד. )

במסגרת ביצוע פרויקטים חדשים המועצה אינה מתקשרת דרך קבע  .7

וכתוצאה מכך אינה יכולה להבטיח שהיא תעמוד   עם מורשה נגישות

 (2.4בדרישות החוק בנושא ההנגשה. )
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במועצה לא נערכה בדיקה בדבר קיומן של התאמות הנגישות  .8

לשירותים שמוענקים לציבור כנדרש בחוק, ואף לא נערך מיפוי של 

 (2.5שירותים אלה. )

ועצה מחלקת רישוי עסקים במ  ,במסגרת מתן רישיון עסק או חידושו .9

התאמת העסק להנחיות הנגישות כמתחייב בחוק רישוי   אינה בודקת

עסקים. כלומר רישיונות העסק שהוענקו במועצה לא כללו בדיקת 

נגישות העסק כך שייתכן שבתי עסק קיבלו רישיון עסק למרות 

 (2.6שאינם עומדים בחוק הנגישות והתקנות המחייבות את העסק. )

 משחקים הנגשת דרכים, תשתיות ומגרשי

המועצה לא הכינה תוכנית הנגשה לתחנות אוטובוס ביישוב כנדרש  .10

בתקנות הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית; קיים פיגור של 

שנים מהקבוע בהוראות החוק, אשר סיומה בתאריך   14 -למעלה מ

 א(.   כמו כן, הי24.6.2003)שנה מפרסום התקנות בתאריך    24.6.2004

שת תחנות אוטובוס כקבוע בתקנון. כמו כן, טרם התחילה בהנג

המועצה לא דיווחה למפקח על התעבורה, אחת לשנה, על התקדמות 

 (3.2כנדרש בהוראות התקנות. ) –ביצוע התכנית 

המועצה אינה עומדת בהוראות החוק המחייבות לעניין נגישות  .11

 (3.3מדרכות למעבר נוח לאנשים המתניידים על כיסאות גלגלים. )

המועצה לא ערכה תכנית להנגשת הירידה מהמדרכה לכביש וכך  .12

נוצר מצב שבמספר מקומות ביישוב אדם המתנייד על כיסא גלגלים 

 (3.4אינו יכול לחצות כביש בכוחות עצמו. )

המועצה לא דאגה להנגיש את כלל הגינות הציבוריות ומתקני  .13

 בו המשחקים הציבוריים וכך נוצר מצב במספר מקומות ביישוב

הגינות הציבוריות והמשחקים בהם אינם מונגשים לאנשים עם 

 (3.5מוגבלויות. )

 יישום הנחיות הנגישותלהתארגנות 

המועצה לא ערכה תכנית אב רב שלבית לניהול מערך ההנגשה  .14

המציגה את פריסת פעולות הרשות לאורך השנים בכדי לעמוד 

ביצעה , ואף טרם (כפי שפורט בפרקים הקודמים)ביעדים שנקבעו 
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סקר נגישות מלא כדי למפות את הפערים, ולכן אין לה ריכוז של כלל 

 ( 4.2לעניין הנגישות ו/או לפעולות שעליה לבצע בנושא. ) הפערים

ו/או תב"ר לנושא הנגשת מבנים  י יעודיהמועצה לא ייעדה תקציב .15

ו/או שירותים; ללא תקציב ייעודי לנושא זה במסגרת תקציב 

קשר עם ספקים ונותני שירותים ולהוציא אל המועצה, לא ניתן להת

הפועל את הפעולות הנדרשות לצורך התאמת המרחב הציבורי, 

המועצה לאנשים עם מוגבלויות, המבנים והשירותים אותם מעניקה  

כפי שמתחייב על פי חוק, זאת גם במידה שהמועצה תפעל לביצוע 

 (4.3סקרי הנגישות  והכנת תכניות פעולה להתאמת המבנים. )

המועצה בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ס. הגזבר מסר לביקורת כי "

תפעל מיידית לצורך הקמת תב"ר ייעודי לביצוע עבודות הדרושות 

 ."לפי סקר נגישות שיבוצע בהמשך

, והפניות החוזרות 13.9.2017על אף צו הנגישות שהועבר למועצה ב  .16

הביקורת   עדלמושל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נכון  

מחצית לטרם בוצעו הפעולות הנדרשות בנושא הנגישות. נכון 

. במסגרת צו 1.9.2018 -, ניתנה למועצה הארכה עד ה2018 אוגוסט

המועצה לא תגיש את הרשימה עד שהנגישות התריעו כי במידה 

 (4.4) למועד שנקבע יינקטו נגדה הליכים משפטיים.
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 המלצות   –פרק ג' 

 

 וניהולארגון 

לערוך נהלי עבודה כתובים שיעגנו את התהליכים העיקריים בנושא  .1

 יישום הוראות הנגישות, ולאשרם על ידי הנהלת המועצה.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ס. הגזבר מסר לביקורת כי "בימים 

הקרובים המועצה תתחיל בכתיבת ספר נהלים, בו יהיו גם נהלים 

 בנושא נגישות".

רכז נגישות באופן מיידי ולפעול על פי ההנחיות  למנותעל המועצה  .2

 המחייבות בנושא.

יש להדריך את עובדי המועצה בנושא מתן שירות לאנשים עם  .3

 מוגבלות.

 הנגשת  מבנים

לבצע סקר נגישות מלא כדי לקבל תמונת מצב מדויקת ומלאה בדבר  .4

 היקף הנכסים המחויבים בהנגשה.

 מים למול דרישות החוק.ם את הפערים הקיילפעול ביתר שאת לצמצ .5

יש להתחיל בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות על פי סקרי הנגישות 

 שבוצעו במקביל להשלמת סקרי הנגישות ביתר הנכסים של המועצה.

 יש לוודא כי מבצעים סקרי נגישות בנכסים רלוונטיים בלבד. .6

על מחלקת הנדסה להתקשר עם מורשה נגישות ולקבל את אישורו  .7

של הקמת בניין חדש או שיפוץ בניין קיים שהמועצה  בכל פרויקט

 מבצעת.

על מחלקת ההנדסה לפעול על פי הוראות החוק והתקנות המחייבות  .8

מבוצע על ידי המועצה ילווה ביועץ הולוודא כי כל פרויקט בינוי 

שהוא מורשה נגישות מוסמך, אשר יוודא כי העבודות מבוצעות על 

 .אסמכתא לכךופי הנחיות הנגישות 

לערוך בדיקה בדבר קיומן של התאמות הנגישות לשירותים  .9

 שמוענקים על ידה לציבור.
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על מחלקת רישוי עסקים לבדוק התאמת העסק להנחיות הנגישות  .10

 כחלק מאישור רישיון עסק.

 ת דרכים, תשתיות ומגרשי משחקיםשהנג

לעריכת תכנית הנגשה לתחנות  על המועצה לפעול באופן מיידי .11

 האוטובוס ביישוב ויישום הפעולות הנדרשות להנגשת התחנות.

 לערוך מיפוי של המדרכות ביישוב, לבנות תכנית להנגשתעל המועצה   .12

המדרכות במקומות הנדרשים ולפעול בהקדם להתאמת המדרכות 

 למעבר של כיסאות גלגלים.

לערוך מיפוי של כל הירידות לכביש במעברי החצייה  על המועצה .13

ביישוב ולהכין תכנית לביצוע השיפועים הנדרשים לצורך ירידה 

 מהמדרכה לכביש והעליה לכביש.

יבוריות ומתקני על המועצה לדאוג להנגיש את כלל הגינות הצ .14

 המשחקים הציבוריים.

 התארגנות ליישום הנחיות הנגישות

על המועצה לערוך תכנית אב רב שלבית להנגשה שתתבסס על סקר  .15

נגישות מלא ותכלול התייחסות לכל התאמות הנגישות המוגדרות 

בחוקים, בתקנות ובתקנים הרלוונטיים כדי לעמוד ביעדים שנקעו. 

הנגשה לתקופות קצובות לפי לוחות התכנית תחלק את משימות ה

זמנים ברורים, ככל האפשר בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו 

 בתקנות, ותיתן הגדרה תקציבית לכל תקופה.

 .קציב ייעודי להשלמת סקרי הנגישותלקבוע ת .16

לפעול בהקדם לביצוע העבודות הנדרשות להתאמת במקביל  .17

נגישות הנגישות במבנים ובאתרים של המועצה בהם נערך סקר 

והפערים ידועים, במסגרת תקציב בלתי רגיל ייעודי שיאושר לצורך 

 התאמות נגישות. 

יש לפעול על פי הכללים המחייבים ולהגיש את רשימת המבנים  .18

המחויבים בנגישות לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד 

 .המשפטים ובכך להימנע מסנקציות משפטיות
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 הממצאים פירוט -' ד פרק

 

 ארגון וניהול .1

 

 כללי .1.1

( לחוק הנגישות. 5)  5המועצה המקומית היא גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף  

לאור כך, חלים עליה הכללים המפורטים בחוק הנגישות ובתקנותיו ככל 

שהן רלוונטיות לרשויות מקומיות, בין היתר: מינוי רכז נגישות, ביצוע 

 לעובדים, וכד'.הוראות החוק בנושא הנגישות, הדרכות 

 

 נהלי עבודה .1.2

 באופן שלו שוטף תפעול להבטיח שנועד הכלי הם ארגוןעבודה בה נהלי

 ועקרונות המוסכמים הכללים ועל פי חוק על פי מראש וידוע קבוע

 המתאםהמשכיות עסקית ו על שמירה תוך ,המועצה של המדיניות

 .לסמכות אחריות בין הנדרש

 את עגנה ולא כתובים בתחום הנגישות עבודה נהלי ערכה לא המועצה

, ובכתב ברורות הגדרות העדר. בכתב הרצויים העבודה תהליכי

 הנדרש והסטנדרט העבודה תהליכי לגבי, כתובים בנהלים המעוגנות

לביצוע  להביא עלול אשר הפנימי במבדק פגם מהווה, מהעובדים

הפעילות והענקת השירותים באופן שאינו תואם את הוראות החוק 

 והתקנות, אינו אחיד ואינו מיטבי.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, ס. הגזבר מסר לביקורת כי "בימים 

הקרובים המועצה תתחיל בכתיבת ספר נהלים, בו יהיו גם נהלים בנושא 

 נגישות".
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 רכז נגישות .1.3

במינוי אדם ייעודי,  החובהנגישות חידד את הלחוק  2תיקון מס' 

 שתפקידו לדאוג ליישום פרק זה של החוק במוסד אותו הוא מייצג.

 :כי נקבע הנגישות מב. לחוק 19 בסעיף

")א( מי שאחראי להספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק 

עובדים לפחות ימנה מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום  25

לות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות הנגישות לאנשים עם מוגב

 רכז נגישות(. –)בסעיף זה 

 –)ב( רכז נגישות 

ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או  (1)
 המקום שבו הוא ניתן;

ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק  (2)
 זה".

 

, אשר אחראי, בין היתר, נגישות כמתחייב בחוקהמועצה לא מינתה רכז  

למסור מידע אודות נגישות השירות הציבורי ולתת ייעוץ והדרכה בדבר 

 .חובותיו של השירות הציבורי בנושא הנגישות

 

 הדרכת עובדים .1.4

פי החוק. -הדרכה של נגישות בארגונים המספקים שירות מחויבת על

 היתר כי: נקבע בין  נגישות השירותתקנות ל 87בסעיף 

 נותן שירות יידע את העובדים בנושאים שלהלן:  )א( "

איסור הפלייתם של אנשים עם מוגבלות במתן השירות,    (1)

 ו לחוק;19-ג ו19כאמור בסעיפים 

 6חובת מתן שירות שוויוני בסביבה מכילה כאמור בסעיף    (2)

תקנה , ועיגון חובה זו בנוהלי השירות לפי  5עד    3לחוק ובתקנות  

9; 
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עיקרי החובות לפי החוק החלות על השירות האמור, לפי    (3)

תקנות אלה ולפי כל דין אחר, לתת נגישות לאנשים עם מוגבלות 

 ולבצע התאמות נגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי.

החייב יידע את העובדים כאמור בתקנת משנה )א( בדפוס או   )ב(  

 ...".י הדרכה או לומדות(באמצעים דיגיטליים )כגון סרטונ

 

לתקנות נגישות השירות מנחות את המעסיק להכשיר  88הוראות סעיף 

מנחה  89את עובדיו למתן שירות לאנשים עם מוגבלויות וסעיף 

 מעסיקים בדבר דרכי הכשרת העובדים.

מטרת ההדרכה להעביר לאנשי הארגון את המידע, הכלים והמיומנויות 

יש לאנשים עם מוגבלות ולבצע תהליך של הנדרשים לשם מתן שירות נג

 .שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות

ר מתן שירות לאנשים באופן מסודר בדב עובדיההמועצה לא יידעה את 

לא ערכה הדרכות בכדי להכשיר את העובדים והמנהלים ו  עם מוגבלויות

 . כנדרשבנושא מתן שירות 
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 הנגשת מבנים  .2

 

 כללי .2.1

הינו מבנה המאפשר לאנשים עם מוגבלות, כמו גם כלל מבנה נגיש 

האוכלוסייה להתמצא, לנוע ולהשתמש במתקניו באופן שוויוני, מכובד, 

מבנה יכול להיות מבנה המשמש את כלל הציבור,  .עצמאי ובטיחותי

מקום עבודה או מבנה מגורים. החוק מטיל חובות נגישות שונות על כל 

 סוג של בניין. 

נגישות המבנה כוללת, בין היתר, נגישות למבנה וממנו, חניית נכים, 

דרכים ומעברים נגישים בתוך המבנה, התגברות על הפרשי גובה, שירותי 

 מותאמות, שלטי הכוונה וכד'. נכים, מעליות

החוקים והתקנות מבדילים בין נגישות של מבנה חדש שנבנה לאחר 

כניסת חוק הנגישות לתוקף והתאמות הנגישות מבוצעות עם בניית 

 המבנה, לבין מבנה קיים המחייב התאמות במגבלות המצב הנתון.

 

 החלה הדרגתית של הנגשת מבנים קיימים .2.2

מבנים קיימים כפי שנדרש בהוראות החוק, בשל המורכבות של הנגשת 

שלבים ולוחות זמנים )" תקנות הנגישות למבנה קייםל 8בסעיף נקבע 

כי על גוף ציבורי )ובכלל זה "(  לביצוע התאמות נגישות של רשות ציבורית

, במשך הרשויות המקומיות( לבצע את ההתאמות הנדרשות בשלבים

בכדי שיתאפשר לרשויות להשלים את ביצוע הפעולות בזמן   ,מספר שנים

 הנדרש ולתכנן את הביצוע בצורה המיטבית. 

על פי תקנות הנגישות למבנה קיים, על הרשויות המקומיות להשלים את 

ביצוע ההתאמות הנדרשות בשלבים ולהשלים בכל שלב את הנגשת אחוז 

כמות המבנים יחסי מהמבנים. האחוז נקבע על פי קריטריונים של 

ברשות ומשך הזמן. בכל מקרה, על הרשויות המקומיות לסיים את 

 .1.11.2021הנגשת כל המבנים עד לתאריך 
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 להלן טבלת לוחות הזמנים שנקבעה בתקנות הנגישות למבנה קיים:

 

במסגרת סקר נכסים שמבצעת המועצה בימים אלה, נכון ליום 

מחייבים הנגשה, כלומר מבנים ש  571 -נמצא כי במועצה כ 28.2.2018

בניינים קיימים( המוצג בטבלה לעיל הינו  100עד  51הטור השלישי )

 הטור הרלוונטי למועצה.

 'א נספחלטבלת ריכוז המבנים הנדרשים בהנגשה ראה 

תחילתן של תקנות נקבע כי "  הנגישות למבנה קיים)א( לתקנות    15בסעיף  

התקנות  ...."(יום התחילה –אלה שישה חודשים מיום פרסומן )להלן 

 .2012ביוני  22היה ולכן יום תחילתן , 2011בדצמבר  22פורסמו ביום 

 :המועצה נדרשה לבצע התאמות בהתאם,

שנים מיום התחילה, כלומר עד  3עד ( מבנים 8 -כ)מהמבנים  15% -ב .א
  22.6.15לתאריך 

 

 

 מדובר בהערכה של הביקורת בהתאם לנתונים חלקיים שהועברו על ידי המועצה. 1

 

  

 

 

 

 שנים יש 3עד 

להשלים 

 15%הנגשה ב- 

 מהמבנים
 שנים יש 5עד 

להשלים הנגשה 

 35%ב- 

 מהמבנים



 נגישות – 2018/2
 

66 
 

שנים מיום התחילה, כלומר עד  5עד ( מבנים 20 -כ)מהמבנים  35% -ב .ב
 .22.6.17לתאריך 

שנים ומיום התחילה, כלומר עד  7( עד מבנים 37 -כמהמבנים ) 65% -ב .ג
 .22.6.19לתאריך 

נתונים המועצה טרם ערכה סקר נגישות מלא שיאפשר לה לקבל 

מדויקים בדבר היקף הנכסים המחויבים בהנגשה, על כן נכון למועד  

הביקורת לא ניתן לומר בוודאות הכמות המדויקת של הנכסים 

  המחויבים בנגישות.

המועצה הייתה כבר צריכה  22.6.2017למרות שעל פי התקנות, נכון ל 

 מבנים(, ונכון להיום צריכה 20-מהמבנים )כ 35%לבצע התאמות ל 

מבנים(; בפועל היא  בכלל לא  28-מהמבנים )כ 50%  -לעמוד על כ

התחילה בתהליך ההתאמות. גם לגבי הנכסים הידועים למועצה ואף 

 נערכו לגביהם סקרי נגישות טרם הוחל בביצוע ההתאמות הנדרשות.

הביקורת מציינת כי חלק ניכר מהמבנים נמצאים בשימוש גורמים 

ר ישראל, קופת חולים, וכד'. גורמים אלה אחרים, כגון: בתי כנסת, דוא

מעניקים שירותים לציבור במבנים בבעלות המועצה ועליהם חלה חובת 

הנגשת המבנים. עם זאת, כבעלים של המבנים על המועצה חלה חובה 

שילוחית ולכן עליה לוודא כי הגורמים המשתמשים במבנים ייבצעו את 

 ההתאמות הנדרשות במסגרת הוראות הנגישות. 

 

 ביצוע סקרי נגישות  .2.3

מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לאחר קבלת מכתב 

בדבר אי קיום הוראות חוק הנגישות ותקנותיו ואי  13.9.2017בתאריך 

העברת פירוט המבנים הקיימים בבאר יעקב ותכנית ההנגשה המתוכננת 
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 2עם מורשה נגישות  התקשרה המועצה(  "צו נגישות" להלן  4.4ראה פרק  )

"( אשר ערך סקר נגישות לגבי חלק מהנכסים בבעלות היועץ)להלן: "

ת התאמתם לחוקים והתקנות החלים עליה מהיבטי המועצה ובדק א

  נגישות לאנשים עם מוגבלויות.

שלח היועץ מכתב בשם המועצה לנציבות שוויון  24.10.2017בתאריך 

 זכויות במסגרתו ציין בין היתר:

 ..." 

, הוכנו 3בשלב זה בוצעו הסקרים לכל המבנים שבמנת ההנגשה השניה.  2

 תכניות להתאמות

 .ת לביצוע ההתאמות בפועלנגישות ותכניו

בימים אלו באה מרשתי בהתקשרות עם קבלנים מבצעים לביצוע 3.

 עבודות ההתאמה, כאשר

 בחלק מהמבנים, כבר החלו הקבלנים עבודתם...".

 8  -מבנים בהם ביקר וציין לגביהם כי ב  11המכתב פירט היועץ  במסגרת  

מבנים נערך סקר נגישות והוכנה תכנית עבודה, בשני מבנים נוספים הוא 

 נמצא בשלב עריכת הסקר ובמבנה נוסף לא היתה לו גישה.

נמסר כי נכון  8.3.2018משיחה שקיימה הביקורת עם היועץ בתאריך 

 מבנים של המועצה.  15 -נגישות בלמועד הביקורת הוא ביצע סקר 

  

 

 

מורשי נגישות הינם יועצי נגישות מורשים המסייעים בידי ספקי שירותים החייבים  2
בנגישות, ביניהם המועצה, להבין כיצד עליהם להתאים לאנשים עם מוגבלות את 

החוקים והתקנות  .תהליכי השירות, אמצעי השירות והמקומות בהם ניתן השירות
שות ומתי חובה לקבל את אישורם. השונים קובעים מתי חובה להתייעץ עם מורשי הנגי

במקרים רבים, בשל מורכבות מלאכת ההנגשה מומלץ )אם כי לא חובה( להתייעץ עם 
 .המורשים

אבן הדרך השנייה שנקבעה בתקנות הנגישות למבנה קיים, שהיה על המועצה לעמוד  3
 .22.6.17בה עד לתאריך 
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. הסקרים נערכו במבנים שחלקם אינם רלוונטיים למועצהנציין כי 

הטבלה שלהלן מפרטת את המבנים בהם בוצעו סקרים והסקרים נמסרו 

 לביקורת:

 הערות מיקום המבנה שם  מס"ד

השירות  1
 הפסיכולוגי 

בקומה הראשונה של  
 מבנה "בית הראשונים" 

הפסיכולוגי  השירות 
עומד להעתיק את 

 מקומו למקום אחר.

מחלקת  2
 הרווחה 

  במתחם משרדי המועצה 

מבנה  3
 המועצה 

  במתחם משרדי המועצה 

שד' רבין בדרך לנס  בית העלמין  4
 ציונה 

 

בריכה  5
 עירונית

בוצעו התאמות  רחוב סביון
 הנגישות 

מוזיאון  6
"בית 

 ראשונים" 

אינו הנכס עדיין  רחוב איילה 
בבעלות העירייה כרגע  

 )נמצא התהליך( 

מרכז פיס  7
 לקשיש 

  רחוב חזון איש

ספריית  8
 ילדים 

הספרייה עתידה   רחוב איילה 
לעבור למיקום חדש 
ספריית  9 בעוד מספר חודשים

 מבוגרים
 רחוב איילה 

מחלקת  10
 הגבייה 

  קניון באר יעקב

  רחוב יהודה  טיפת חלב 11

מחלקת  12
 חינוך 

המחלקה עתידה   משרדי המועצה 
לעבור למיקום חדש 
 בעוד מספר חודשים

 

טרם  מחלקת הנדסה נמצא כי הביקורת מציינת כי מהבדיקות שנערכו

 החלה בביצוע עבודות ההתאמה של המבנים לתקנות הנגישות. 
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בפועל, קיימים פערים משמעותיים בהיבטי נגישות מבנים של המועצה 

 דוגמאות:מספר להלן ביחס להנחיות החוק והתקנות. 

 

 
 

  הכניסה למחלקת הרווחה 

של המועצה עוברת דרך גרם 

מדרגות, ללא רמפה או כבש 

 עליה

הכניסה למשרדי המועצה הראשיים וללשכת ראש 

המועצה עוברת דרך גרם מדרגות באורך של קומה וחצי. 

אין דרך גישה למשרדי המועצה באמצעות רמפה או כבש 

 עליה

 

  מבנה הספרייה הציבורית 

למבוגרים אינו מונגש, המדרכה 

אליו רעועה ובכניסה ישנו גרם 

 מדרגות.

קיימת מדרגה בכניסה למתחם של השירות 

הפסיכולוגי ללא רמפת שיפוע למעבר נוח 

 בכיסא גלגלים
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סקרי נגישות בלבד. לשאלת הביקורת  11המועצה העבירה לביקורת 

לפשר הפער בין הנתון שמסר היועץ לעניין מספר הנכסים בהם בוצעו 

רו לביקורת על ידי נציג מחלקת סקרים לבין כמות הסקרים שהועב

מבנים,   14  -סקרי נגישות ל  14הנדסה מסר היועץ כי הוא העביר למועצה  

 מבנים. 15כאשר אחד הנכסים יפוצל לשני נכסים שונים כך שמדובר על 

נציגת מחלקת הנדסה במועצה מסרה לביקורת כי אלו הסקרים 

לכן אין לה שנמצאים ברשותה. העובד שטיפל בנושא אינו עובד עוד ו

 הסבר לפער כאמור.

 

 הנגשת מבנים חדשים .2.4

בניין ציבורי חדש שבקשה להיתר לבנייתו או לשימוש בו הוגשה החל 

בהתאם  , צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות2009באוגוסט  1ביום 

להוראות החוק והתקנות. המחוקק קבע כי במהלך הקמת  המבנה ילווה 

ת ויוודא כי הבנייה מבוצעת תוך יישום את ביצוע העבודות מורשה נגישו

 הנחיות הנגישות.

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, ל 8.33בסעיף 

 1חלק ח',  השנייתוספת  "(  תקנות התכנון והבנייה")להלן:    1970–תש"לה

בבניין או חלק מבניין המשמש נקבע כי: " פרק א': בניין ציבורי חדש

ציבוריות שונות מן המפורט בתוספת הראשונה לחוק השוויון, למטרות 

יחולו הוראות חלק זה בהתאם למטרות השימוש הדומות להם ביותר 

מבין המטרות והשימושים המפורטים בתוספת כאמור, לדעת מהנדס 

 ."הוועדה המקומית, לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים

בבקשה להיתר לתוספת קבע כי: "נלתקנות התכנון והבנייה   8.42בסעיף  

לבניין קיים ובבקשה להיתר לביצוע עבודות שיפוץ בבניין ציבורי חדש, 

אשר עבודות הבנייה יבוצעו בהן בד בבד עם מתן השירות, תובטח נגישות 

חלופית בתקופת ביצוע עבודות הבנייה, כפי שייקבע על ידי מהנדס 

 ."הוועדה, בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים
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המועצה אינה מתקשרת דרך קבע  ,במסגרת ביצוע פרויקטים חדשים

וכתוצאה מכך אינה יכולה להבטיח שהיא תעמוד  עם מורשה נגישות

  .בדרישות החוק בנושא ההנגשה

הביקורת בדקה שני פרויקטים בביצוע במהלך תקופת הבדיקה: שיפוץ 

 מחסני המועצה ובניין בנק הפועלים. 

המועצה כלל לא פנתה למורשה נגישות  - שיפוץ מחסני המועצה .א

לקבלת חוות דעת בנוגע לנגישות המבנה והעבודות שיש לבצע 

 . בכדי להנגיש את המבנה כחוק

חיצוני שהוא המועצה התקשרה עם יועץ  – בניין בנק הפועלים .ב

אולם לא  עבודות הבנייה,המלווה את מוסמך נגישות  מורשה

ישור מתועד כלשהו נמצאה חוות דעת של מורשה הנגישות או א

שהגיש למועצה המעיד כי העבודות מבוצעות בהתאם להנחיות 

 הנגישות המחייבות את המועצה.

 

 
 הנגשת שירותים לציבור .2.5

פרט ללקות פיזית המתבטאת בקושי בתנועה, אחיזה ושמירה על שווי 

המשקל, חוק הנגישות ותקנותיו מתייחסים בין היתר לאנשים עם 

נוספות, כגון: לקות ראייה, לקות שמיעה ולקות נפשית ו/או מוגבלויות 

שכלית, לקויות המתבטאות בקושי בפענוח מסרים ותכנים, ולפיכך 

נקבעו הנחיות בדבר הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות, מעבר 

 להנגשה פיזית של המבנים.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות בפרק ח' ל

 נקבע בין היתר: 2013-ג(, תשע"שירותל

 את יבצע אלה תקנות לפי נגישות התאמות לביצוע . )א( אחראי92"

 .זה פרק לפי במועדים לשירות הנגישות התאמות

... 
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 חודשים משישה יאוחר לא יבצע ציבורי שירות למתן אחראי (א). 93

 הנדרשות הנגישות התאמות של קיומן בדבר בדיקה, התחילה מיום

 הנציב עליו שיורה טופס לפי תיערך הבדיקה; מספק הוא אותו בשירות

 .הנציבות של האינטרנט ובאתר במשרדו זמין ויהיה

 ציבוריים מקומות 5-ב שירות המספק ציבורי שירות למתן אחראי (ב)

(, א) משנה בתקנת כאמור הבדיקה לעריכת במקביל, יכין יותר או

 הנגישות  התאמות  את  בהם  לבצע  שיש  הציבוריים  המקומות  של  רשימה

 :אלה הנחיות לפי השאר בין תוכן הרשימה; אלה תקנות לפי

 שיש הציבוריים מהמקומות אחד בכל הניתן השירות אופי או סוג (1)

 ;השירות את בהם להנגיש חובה

 את בהם להנגיש חובה שיש הציבוריים המקומות אופי או סוג (2)

 ;השירות

 לספק האחראי חייב שבהם הציבוריים והמקומות השירותים כלל (3)

 .נגישות"

 

במועצה לא נערכה בדיקה בדבר קיומן של התאמות הנגישות 

לשירותים שמוענקים לציבור כנדרש בחוק, ואף לא נערך מיפוי של 

 שירותים אלה. 

במספר מישורים להתקין עזרים להנגשת המועצה פעלה  יצוין כי

השירותים לאנשים עם מוגבלויות, כגון: הצבת אוזניות בדלפק שירותי 

קבלת קהל במחלקת הגבייה, ביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט 

של המועצה, וכד'. אולם הנ"ל בוצע באופן ספורדי, ללא תכנון מוקדם 

להנגשת מלוא  וללא בדיקת צרכים מקיפה והכנת תכנית כוללת

 השירותים.
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 היבטי נגישות במסגרת רישוי עסקים .2.6

עסק בהם ניתן שירות לציבור צריכים להיות נגישים לאנשים עם  בתי

נדרשים בתי העסק  ,מנת להבטיח זאת-על .מוגבלות, בהתאם לחוק

כי מתקיימות   ,להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו

על הרשות המקומית לבחון על ידי מורשה  .בהם התאמות הנגישות

נגישות מטעמה, אם העסק המגיש בקשה לקבלת רישיון עסק או 

 .לחידושו, עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק

רשות הרישוי לא "נקבע בין היתר כי   ב. לחוק רישוי עסקים8בסעיף 

תיתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום 

ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,   1הוראות הנגישות לפי פרק ה'

השירות וחוות דעת של מורשה על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות 

 ."לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

מחלקת רישוי עסקים במועצה  ,במסגרת מתן רישיון עסק או חידושו

התאמת העסק להנחיות הנגישות כמתחייב בחוק רישוי  אינה בודקת

רישיונות העסק שהוענקו במועצה לא כללו בדיקת  ,עסקים. כלומר

נגישות העסק כך שייתכן שבתי עסק קיבלו רישיון עסק למרות שאינם 

 עומדים בחוק הנגישות והתקנות המחייבות את העסק.
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 הנגשת דרכים, תשתיות ומגרשי משחקים .3

 

 

 כללי .3.1

במסגרת חוק הנגישות ותקנותיו חלה חובה להנגיש את התשתיות 

ציבורי המשמשות כתשתיות הגעה ממקום למקום כגון: במרחב ה

מדרכות, צמתים ותחנות אוטובוס, וכן את הסביבה הציבורית כגון: 

 פארקים, גני שעשועים, וכד'.

בכל הקשור להגדרות   19184חוק הנגישות ותקנותיו מפנים לתקן ישראלי  

 של הנגשת מקום ציבורי שאינו בניין. 

ביישוב מותאמים לכללים הנ"ל, בין בהתאם יש לוודא כי הרחובות 

היתר: רוחב המדרכות, תחנות האוטובוס והתחבורה הציבורית, 

 הרמזורים וכד' יהיו מונגשים על פי התקן.

  

 

 הנגשת תחנות אוטובוס  .3.2

אושרו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת  2003 בשנת

 נגישות לשירותי תחבורה

תקנות הסדרת נגישות לשירותי להלן: ") 2003-תשס"גציבורית(, 

 .24.3.2003בתאריך  "(. התקנות פורסמותחבורה ציבורית

היה על המועצה, יחד עם גורמים נוספים הקשורים  7לתקנה  בהתאם

תקנות הסדרת נגישות לשירותי לנושא, להכין, בתוך שנה ממועד פרסום  

בוס וסככות המתנה , תוכנית להנגשת תחנות אוטותחבורה ציבורית

 

 

 .נגישות הסביבה הבנויה – 1918תקן ישראלי  4
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 24.6.2014,שנים, דהיינו עד לתאריך  10שבתחום שיפוטה לתקופה של 

 :כדלקמן

המפקח על התעבורה, בעלי רישיונות הקווים, בעלי מיתקנים   )א( "

תחבורתיים והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, בהתייעצות עם 

ת הנציבות, יכינו, בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה, תכני

שנים, להפעלת אוטובוסים נגישים בקווי השירות,  10לתקופה של 

ולהנגשת התחנות באותם קווי שירות והמיתקנים התחבורתיים 

 תכנית הנגשה(. –)להלן 

רשות מקומית תנגיש תחנות וסככות המתנה המוצבות ברחובות   )ב( 

שבתחום שיפוטה, בהתאם לתכנית ההנגשה, ותדווח למפקח על 

 ."ת לשנה, על התקדמות ביצוע התכניתהתעבורה, אח

 

 לתקנות הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית קובע כי: 6 סעיף

בתחנת אוטובוס ובסככת המתנה לאוטובוס יתקיימו דרישות   )א( "

 התוספת החמישית, לפי הענין.

תחנת אוטובוס וסככת המתנה לאוטובוס, שהוצבו לפני תחילתן   )ב( 

של תקנות אלה, יותאמו לדרישות התוספת החמישית, לפי תכנית 

 .7ההנגשה כאמור בתקנה 

בצמוד לתחנת אוטובוס או לסככת ההמתנה, בצד הפונה לכיוון    )ג( 

שממנו מגיע האוטובוס, תסומן רחבת היערכות פנויה ממכשולים, 

ד בתוספת החמישית, שתאפשר את פתיחת מיתקן 2פורט בפרט כמ

 ."ההרמה מהאוטובוס למדרכה

 

 החמישית נקבע כי: בתוספת

הדרך מהמדרכה הסמוכה לסככת ההמתנה לתוך הסככה, וממנה .  1"     

 .2.8סעיף  1חלק  1918לרחבת ההיערכות, תעמוד בדרישות ת"י 

 מידות התחנה והסככה:  .2
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סעיף  1918תחנה וסככת המתנה יתאימו לדרישות ת"י     א.

2.9. 

שטח מקום ההמתנה לאדם הנע בכיסא גלגלים, בסככת     ב.

 ס"מ. 80 על ס"מ 120-המתנה, לא יפחת מ

רוחב המעבר הפנוי בחזית הסככה ועד לשפת המדרכה לא     ג.

 ס"מ. 110-יפחת מ

 250-מידות רחבת ההיערכות לא יפחתו מ    .1    ד.

 לרוחבה. ס"מ 200-לאורך המדרכה ומ ס"מ

 8 מסגרת הרחבה תסומן בפס בצבע כחול ברוחב של    .2

לפחות צמוד לדופן סככת ההמתנה שבצד הפונה  ס"מ

לכיוון שממנו מגיע האוטובוס. הוצב בתחנה עמוד בלבד, 

מהכיוון שממנו  מטרים 5.5 תסומן המסגרת במרחק של

 מגיע האוטובוס.

 

הכינה תוכנית הנגשה לתחנות אוטובוס ביישוב כנדרש המועצה לא 

בתקנות הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית; קיים פיגור של 

שנים מהקבוע בהוראות החוק, אשר סיומה בתאריך   14 -למעלה מ

(.   כמו כן, היא 24.6.2003)שנה מפרסום התקנות בתאריך  24.6.2004

 קבוע בתקנון.  טרם התחילה בהנגשת תחנות אוטובוס כ

כמו כן, המועצה לא דיווחה למפקח על התעבורה, אחת לשנה, על 

 כנדרש בהוראות התקנות. –התקדמות ביצוע התכנית 

כי תחנות עלה    2018יוני    –במהלך החודשים מאי  הביקורת  ערכה  בסיור ש

נגישות לשירותי  בתקנות הסדרתהאוטובוס שנדגמו אינן עומדות 

)הפרש גובה לסככת המתנה, ללא רחבת הערכות, ללא תחבורה ציבורית  

ס"מ לפחות, ללא ידיות אחיזה  110משפת המדרכה באורך  מעבר פנוי

 '(.וכד
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 להלן צילומי תחנות האוטובוס להמחשה:

 

 

אין מקום לפתיחת 

מתקן הרמה 

מהאוטובוס למדרכה, 

 רוחב המעבר צר מאד.
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 הנגשת מדרכות .3.3

מוגבלויות המתניידים על כיסאות גלגלים נדרשים למרווח אנשים עם 

גדול יותר בכדי לעבור בדרך, עקב העובדה שכיסא הגלגלים רחב לכל 

 הכיוונים מבלי שניתן לקפל אותו בעת הנסיעה.

 1988-חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים(, תשמ"חל)א(  2 בסעיף

רכה מתקן כלשהו, אלא לא יוקם ולא יוצב על מדנקבע בין היתר כי: "

 ."אם כן הושאר מרווח למעבר נוח לעגלת נכים

 )א( לתקנות הנגשת מקום ציבורי שאינו בניין נקבע בין היתר כי:3בסעיף  

בדרך נגישה במקום חדש שאינו בניין יתקיימו הוראות תקן ישראלי "

 –, ובמקומות פתוחים להתקהלות 2.9עד  2.1סעיפים  2חלק  1918ת"י 

, ובפרט יחולו ההוראות החלות על שטח פתוח; סעיף 2.14גם סעיף 

, יחול לפחות בדרך שנדרש בה 2חלק  1918)ג( בתקן ישראלי ת"י 2.1.3

 ."ניגוד מישושי וניגוד חזותי לפי פרק ג

 לתקנות הנגשת מקום ציבורי שאינו בניין נקבע בין היתר כי: 5בסעיף 

שהיא דרך קיימת יתקיימו בדרך נגישה במקום קיים שאינו בניין, "

 הוראות אלה:

 המפורטים להלן: 1חלק  1918יתקיימו הוראות הסעיפים מת"י (1)

 ...2.7.2סעיף  )א(



 נגישות – 2018/2
 

79 
 

 ..."2.9סעיף  )ב(

מגדיר את הכללים לשטחים נגישים בין היתר: רוחב  1918תקן ישראלי 

דרך נגישה, שיפועים בדרך, שטח סיבוב, רמת השתקפות של עצמים 

 גדות החלקה, הפרשי גבהים במשטחי רצפה וכד'.בסביבה, התנ

הביקורת נוכחה כי המועצה אינה עומדת בהוראות החוק המחייבות 

לעניין נגישות מדרכות למעבר נוח לאנשים המתניידים על כיסאות 

 גלגלים.

 נמצא 2018 יוני – מאי בחודשים היישוב ברחבי הביקורת שערכה בסיור

 יכולים אינם גלגלים כיסא על יםאנש בהן רבות מדרכות ביישוב כי

  .לעבור

 להלן מספר דוגמאות להמחשה:

 תחנת אוטובוס באמצע המדרכהשלט 

 

 

 

 

 



 נגישות – 2018/2
 

80 
 

 עצים המוצבים במדרכה צרה וחוסמים את המעבר

 

 

 הנגשת מעברי החציה .3.4

נקבע, בין היתר, כי צמתים הנגישות ט )סימן ט'( לחוק 19בסעיף 

ויותאמו באופן המאפשר לאדם עם מוגבלות ייבנו , ומדרכות יתוכננו

החניה למדרכה, על  נגישות באופן סביר בין המדרכה לכביש, בין מקום

המדרכה ובחציית הכביש בהתאם להוראות לפי סימן זה, לרבות הסרת 

ומכשולים אשר פוגעים בזכותו של אדם עם מוגבלות לנגישות  מפגעים

מותאמים לאנשים עם רמזורים ה כאמור בסעיף זה, ולרבות התקנת

 , כדלקמן:מוגבלות בראייה

לענין מקומות ציבוריים קיימים ומקומות ציבוריים שאינם   )א(  ט.19"

בנינים, שהוקמו לאחר המועד הקובע, יקבע שר המשפטים הוראות 

בדבר התאמות הנגישות הנדרשות, בין בדרך כלל ובין לסוגי מקומות, 

במקום באופן סביר בהתחשב  כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות, נגישות

 –בתקן ישראלי; תקנות לפי פסקה זו יכללו, בין השאר, הוראות בדבר 
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הנגשת צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים אחרים בשטח    (1)

ם ממקומות החניה כאמור המקום הציבורי ולרבות הנגשת המעברי

 ".(2בפסקה )

 

 1988 -כים(, תשמ"חלחוק הרשויות המקומיות )סידורים לנ 1בסעיף 

בכל צומת ומעבר חציה אבני השפה יהיו מונמכים בשיפוע שלא  כי נקבע

 :, כדלקמן10%יעלה על 

ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר "

חציה מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן 

ביש וממנו בשיפוע שלא נכים לכהמאפשר ירידה ועליה נוחות בעגלת 

 ".10%יעלה על 

 1988 –לחוק הרשויות המקומיות )סידורים נכים(, תשמ"ח  3בסעיף 

 נקבע כדלקמן:

במדרכה, אי תנועה ואבני שפה הקיימים ביום תחילתו של חוק זה, "

תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק  1יותקנו שיפועים כאמור בסעיף 

 –זה, ובלבד 

שיותקנו בהזדמנות הראשונה בה מתקנים או משפצים מדרכה    (1)

 קיימת; וכן

לפחות מהמדרכות  20%-שמדי שנה יותקנו שיפועים כאמור ב   (2)

 ."הקיימות, תוך מתן עדיפות למעברים בקרבת בנינים ציבוריים

 

הביקורת נוכחה כי המועצה לא ערכה תכנית להנגשת הירידה 

מצב שבמספר מקומות ביישוב אדם  מהמדרכה לכביש וכך נוצר

 המתנייד על כיסא גלגלים אינו יכול לחצות כביש בכוחות עצמו.

 שנה 20 -כ, 2018יוני  –מאי  בחודשיםשערכה הביקורת ביישוב  בסיור

 ההתאמות  לסיום  המועד  לאחר  15  -וכ  לנכים  סידורים  חוק  פרסום  לאחר

 לכביש  ירידה  שיפוע  קיים  לא  בהםמדרכות    נמצאו,  החוק  פי  על  הנדרשות
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 לעלות או לכביש לרדת יכול אינו גלגלים כיסא על המתנייד שאדם כך

 להלן תמונות להמחשה:. אחר אדם של עזרה ללא למדרכה

 רח' איילה פינת דרך חיים

 
  
מדרגה מהמדרכה לכביש 

במעבר חציה ללא שיפוע 

 ירידה. 
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 דרך חיים פינת רחוב ליכטנשטיין

 

 

 

 הנגשת מתקני משחק בגנים ציבוריים .3.5

ילד עם מוגבלות, אתר משחקים נגיש יהיה אמצעי להשתלבות  בעבור

העצמי והביטחון העצמי ולשמירה על  בחברת הילדים, להגברת הדימוי

הורה עם  לדימויו שלכבודו האנושי. חשיבות רבה יש לאתר הנגיש גם 

מוגבלות בעיני ילדו, כהורה המסוגל להעניק ביטחון והגנה ולהשתתף 

 .להורים אחריםבדומה  ,בחוויית המשחק

 וקובעהדן    8חלק    1498לצורך הנגשת מתקני משחק פורסם תקן ישראלי  

 .בהנגשת אתר המשחקים הנחיות רגולטוריות מחייבות

מדרגה מהמדרכה לכביש 

במעבר חציה ללא שיפוע 

 5 -גובה המדרגה כירידה. 

 ס"מ. 
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שלאדם מוגבל תהיה נגישות  1498לתקן  3.3.1בין היתר נקבע בסעיף 

לאדם עם מוגבלות " :כדלקמן ,לפחות מכניסה אחת לאתר משחקים

 ".חות מכניסה אחת לאתר המשחקיםלפ –תהיה גישה רציפה 

המועצה לא דאגה להנגיש את כלל הגינות הציבוריות ומתקני 

המשחקים הציבוריים וכך נוצר מצב במספר מקומות ביישוב בו הגינות 

 הציבוריות והמשחקים בהם אינם מונגשים לאנשים עם מוגבלויות. 

נמצא כי הכניסה לגן   14.6.2018בסיור שערכה הביקורת ביישוב בתאריך  

חבצלת עוברת דרך שלוש מדרגות שבצידן כבש עליה צר למעבר של כיסא 

גלגלים. כמו כן, הכניסה למתקן המשחקים עוברת  דרך הדשא ולא 

 קיימת  דרך גישה רציפה למתקן. 

הן כיסא גלגלים : אין גישה לאדם עם מוגבלות המתנייד על המשמעות

 למתקן המשחקים אלא בליווי אדם נוסף.לגן המשחקים והן 

 

 :להלן תמונות להמחשה

 

 

הכניסה לשטח הגן מגרם 

מדרגות ובצדו כבש עליה צר 

מכדי לשמש עליה לאדם 

 המתנייד על כיסה גלגלים. 

 

הכניסה למתקני המשחק בגן 

ללא שבילים מסודרים אלא 

דרך המדשאה באופן שאינו 

ר  לאדם המתנייד על מאפש

כיסא גלגלים גישה נוחה 

 באופן עצמאי.
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 התארגנות ליישום הנחיות הנגישות .4

 

 

 כללי .4.1

הוראות הנגישות החלות על הרשויות המקומיות נקבעו בחוק הנגישות 

ותקנותיו וכוללות תחומים רבים ומגוונים של הנגשת מבנים ושירותים. 

ובצורה יעילה, על הרשות לפעול בכדי ליישם את ההוראות במלואן 

במסגרת תכנית סדורה ושיטתית, לקבוע יעדים, להקצות תקציב ייעודי, 

להיעזר באנשי מקצוע מוסמכים ולפעול ליישום ההנחיות תוך מעקב 

 אחר התכנון המוקדם.

 

 תכנית אב להנגשה .4.2

שלב התכנון ובניית התשתית ליישום הנגישות ברשות המקומית הוא 

לבו של שלב זה הוא בניה לב  השלב המכריע בתהליך ההנגשה של הרשות.  

שלבית ליישום הנגישות ברשות המקומית. בשל עומק  של תכנית רב

שלבית  השינוי הנדרש ליישום הנגישות, יש להתייחס לתכנית הרב

שלבית  התכנית הרב .כנית אסטרטגיתלנגישות וליישומה כאל ת

החל מביצוע סקר  –מתייחסת לכל האספקטים של הנגשת הרשות 

זמנים לביצוע על פי שיקולי בקביעת לוחות    עבורנגישות ואומדן עלויות,  

בתקצוב וכלה בתכנון מנגנוני תיאום לביצוע, לניהול, להטמעה  עדוףית

 .ולבקרה של התהליך

שפרסם משרד המשפטים  "ת המקומיתהנגשה לרשו"בהתאם למדריך 

נדרש לבצע תכנית  מי שמינתה המועצה להיות רכז נגישות 2009,בשנת 

 שלבית להנגשה. התוכנית נדרשת לפרוס את משימות ההנגשה רב

לשלבים על רצף הזמן המוגדר בחוק וכן להגדיר אומדן עלויות של 

איכותית מהווה בסיס שלבית    תוכנית רב  תהליכי יישום והטמעה. בניית

 .ועמוד התווך בתהליך הטמעה ויישום הנגשה ברשות
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בכדי לבנות תכנית רב שלבית מלאה ומתאימה למועצה יש לערוך סקר 

נכסים, למפות את  הנכסים הנדרשים בנגישות, להבין את צרכי הנגישות 

בנכסים, לערוך סקר נגישות, לקבוע את הפעולות הנדרשות ולהעריך 

 י, ובהתאם לכך לערוך את התכנית הרב השלבית.אומדן תקציב

המועצה לא ערכה תכנית אב רב שלבית לניהול מערך ההנגשה המציגה 

את פריסת פעולות הרשות לאורך השנים בכדי לעמוד ביעדים שנקבעו 

כפי שפורט בפרקים הקודמים, ואף טרם ביצעה סקר נגישות מלא כדי 

כלל הפערים לעניין הנגישות   למפות את הפערים, ולכן אין לה ריכוז של

: החלה בפרקים אותדוגמ ראה ו/או לפעולות שעליה לבצע בנושא.

 הנגשתתחנות אוטובוס,  הנגשתמבנים קיימים,  הנגשתהדרגתית של 

 דרכים ותשתיות. והנגשתמדרכות 

 

 תקציב נגישות .4.3

הקצאת   תליישם ולהצליח להטמיע מערך הנגשה במועצה, נדרשעל מנת  

 תקציב ומשאבים ליישום

. על המועצה להקצות תקציבים ייעודיים ממקורותיה הוראות החוק

העצמיים ולייעד את הכספים במסגרת תקציב הרשות המקומית 

 לפרויקטים בתחום הנגישות.

לא ייעדה תקציב ייעודי ו/או תב"ר לנושא הנגשת מבנים ו/או  המועצה

זה במסגרת תקציב המועצה לא ים; ללא תקציב ייעודי לנושא שירות

ניתן להתקשר עם ספקים ונותני שירותים ולהוציא אל הפועל את 

הפעולות הנדרשות לצורך התאמת המרחב הציבורי, המבנים 

והשירותים אותם מעניקה המועצה לאנשים עם מוגבלויות, כפי  

שמתחייב על פי חוק, זאת גם במידה שהמועצה תפעל לביצוע סקרי 

 ת תכניות פעולה להתאמת המבנים.הנגישות  והכנ

 טרם אישור תקציב ייעודי יצוין כי המועצה החלה בביצוע סקרי נגישות

לביצוע ההתאמות מהיועץ שביצע את הסקרים  הצעות מחיר    קיבלהואף  

טרם השלימה את הליך בחירת היועץ  המועצה. עם זאת, הנדרשות
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אושר לנושא לביצוע עבודות ההתאמה הנדרשות ובהעדר סעיף תקציבי מ

כמו כן, המועצה טרם תקצבה את   .העבודותזה לא ניתן לקדם את ביצוע  

 השלמת סקר הנגישות.

 

 צו נגישות .4.4

הנציב, או עובד מג. )א( לחוק הנגישות נקבע בין היתר כי: "19בסעיף 

הנציב(, רשאי להורות  –ציבור שהוא הסמיך לענין סימן זה )בסעיף זה 

נגישות לפי הוראות חוק זה או לפי  בצו למי שחייב בביצוע התאמות

הוראות הנגישות שלפי חוק התכנון והבניה, לנקוט פעולות שיפורטו על 

צו  –ידו לשם ביצוע התאמות כאמור, כולן או חלקן )בסעיף זה 

 ...".נגישות(

עקב העובדה שהמועצה לא פעלה ליישום הנחיות חוק הנגישות ותקנותיו 

 המשפטיםשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד  נציבות שלחה

הפרת תקנות " למועצה מכתב הנושא את הכותרת: 18.7.2017בתאריך 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי 

המכתב מפנה  התראה לפני הוצאת צו נגישות". –שהוא בניין קיים( 

)דרישה לקבל את  28.6.2017 קודם שנשלח למועצה בתאריךלמכתב 

 רשימת המבנים באחריות המועצה ותכנית ההנגשה שלהם(.

הועבר למועצה צו נגישות בגין אי קיום הוראות חוק  13.9.2017בתאריך  

הנגישות ותקנותיו. משנוכחו נציגי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

רם פעלה מוגבלויות כי למרות הפניות למועצה וצו הנגישות, המועצה ט

בנושא, הם פנו לנציגי המועצה )היועמ"ש ונציג מחלקת הנדסה( בהודעות 

ישירות לדואר האלקטרוני וביקשו לקבל את הפירוט הנדרש בדבר 

המבנים הקיימים בבאר יעקב ותכנית ההנגשה המתוכננת, אולם 

 המועצה טרם העבירה את הנתונים הנדרשים לנציבות. 

, והפניות החוזרות של 13.9.2017ב    עצהלמו  שהועבר  הנגישות  צו  אף  על

טרם  הביקורת למועד נכון, תולאנשים עם מוגבל זכויותנציבות שוויון 

 19.6.2018, בתאריך  כך  עקב  בוצעו הפעולות הנדרשות בנושא הנגישות.
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הועבר למועצה מכתב הארכה לצו הנגישות במסגרתו ניתנה למועצה, 

רשימת המבנים המחויבים בהנגשה לפנים משורת הדין, ארכה להגשת  

. במסגרת מכתב זה צוין כי 20.7.2018שבאחריות המועצה עד ליום 

 נגדה  יינקטו  שנקבע  למועד  עד  הרשימה  את  תגיש  לא  המועצהש  במידה

 .משפטיים הליכים

בעקבות כך פנתה המועצה בבקשה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

ארגן כראוי להעביר את הנדרש מוגבלויות לקבל ארכה נוספת בכדי להת

לנציבות. מפקח נגישות מטו"ס מחוז ת"א והמרכז החזיר תשובה 

משורת הדין, ניתנה למועצה ארכה נוספת עד לתאריך   םלמועצה כי, לפני

 להגיש את רשימת הנכסים.  1.9.2018

בתום הביקורת נמצאת המועצה בתחילת התקשרות עם יועץ נגישות 

רשים בהנגשה ובהתאם תגיש המועצה את אשר ימפה את הנכסים הנד

 הרשימה לנציבות.

בדה כי למרות שחלף המועד הקבוע בחוק ולמרות הנ"ל ממחיש את העו

של מיפוי השלימה את ה טרם שהמועצה קיבלה צו נגישות, היא

, טרם העבירה את המידע לנציבות שוויון  בהנגשה םהמחויביהמבנים 

ואינה מודעת להיקף הנכסים בהם היא  זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 נדרשת לביצוע פעולות התאמה לתקנות הנגישות למבנה קיים.
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  ומסקנותיכום ס .5

המועצה כגוף ציבורי נדרשת לדאוג לכך שהמרחב הציבורי והשירותים 

לציבור שבאחריותה יהיו מונגשים לאנשים עם מוגבלויות. המועצה לא 

תוצאה מכך פוגעת באיכות החיים עומדת בדרישות החוק בתחום זה וכ

 של אנשים עם מוגבלויות בתחום היישוב.

מפרסום  שנים 9 -כמפרסום חוק הנגישות,  שנה 20 -כאף שחלפו  על

ממועד פרסום התקנות בנושא נגישות  שנים 7 -וכההנחיות לבניין חדש 

טרם החלה לבצע את המוטל עליה על פי חוק  המועצה ,מבנים קיימים

 :היתר  בין,  מוגבלויותמבנים ושירותים לאנשים עם    הנגשתלבכל הקשור  

החלה את סקר הנגישות באיחור רב וטרם לא מינתה רכז נגישות, 

כלל המבנים, הנכסים, התשתיות, תחנות  לגביהשלימה אותו 

, לא הכינה תכנית שבבעלותההאוטובוס, גני המשחקים הציבוריים וכד'  

 מבניםתקציב ייעודי לנושא התאמת ה הקצתה לאאב להנגשה, 

ההתאמות הנדרשות  בביצוע החלה לאוהשירותים להנחיות הנגישות, 

שירות לאנשים הדרכות לעובדים בנושא מתן    ערכה  לאהמבנים ו  להנגשת

 עם מוגבלויות.

למועצה אין מיפוי מלא של כלל המבנים שעליה להנגיש ובפועל ביצעה 

סקר נגישות לגבי פחות מחצי מהמבנים שבבעלותה המחויבים בהנגשה, 

 וטרם החלה בביצוע הפעולות הנדרשות אף לגבי המבנים הנ"ל.

צאי הטבלה שלהלן מרכזת את עיקרי ההנחיות החלות על המועצה וממ

 הבדיקה:

 המצב בפועל מקור ההנחיה ההנחיה  מס"ד

גוף ציבורי המעסיק  1
עובדים לפחות  25

ימנה מקרב עובדיו 
אדם הבקיא, ככל 
הניתן, בתחום 
הנגישות לאנשים עם 
מוגבלות )רכז 

 נגישות(. 

מב לחוק   19בסעיף 
 הנגישות. 

. לא מונה לא בוצע
 רכז נגישות. 
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 המצב בפועל מקור ההנחיה ההנחיה  מס"ד

מיפוי השירותים  2
והמקומות 

 המחויבים בהנגשה. 

תקנות בפרק ח' ל
שוויון זכויות 
לאנשים עם  
מוגבלות )התאמות 
נגישות לשירות(,  

 . 2013-תשע"ג 

לא נערכה  לא בוצע. 
בדיקה בדבר קיומן 
של התאמות 
הנגישות הנדרשות 
לגבי כלל הנכסים 
שבאחריות המועצה 
ולא נערכה רשימה 
של המקומות 
הציבוריים שיש 

ות לבצע בהם התאמ
 נגישות. 

 

מוביל תהליך  3
הנגישות במועצה 
נדרש לבצע תכנית 

 שלבית להנגשה. -רב

מדריך הנגשה  
לרשות המקומית 
שפרסם משרד 

 המשפטים. 

לא נערכה  לא בוצע. 
 תכנית אב להנגשה. 

 

הנגשת שירותים  4
 ציבוריים 

תקנות נגישות 
 השירות.

לא נערכה  לא בוצע. 
בדיקה בדבר הנגשת 

השירותים 
שהמועצה מעניקה  
לציבור וממלא לא 
בוצעו ההתאמות 

 הנדרשות. 

הנגשת השטחים  5
דרכים,   –הציבוריים  

תשתיות ומגרשי 
 משחקים.

תקנות נגישות 
מקום ציבורי 

 .שאינו בניין

לא הוחל לא בוצע. 
בביצוע בדיקות 
בדבר מצב הנגשת 
השטחים הציבורים  

והתאמתם 
להוראות החוק 
והתקנות וממילא 
לא בוצעו ההתאמות 

 הנדרשות.

בפועל נמצאו 
דרכים, תשתיות, 
ומגרשי משחקים 
ציבוריים שאינם 
נגישים לאנשים עם  

 מוגבלויות. 
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 המצב בפועל מקור ההנחיה ההנחיה  מס"ד

בדיקת אישורי  6
נגישות לצורך מתן 

 רישיון עסק.

ב. לחוק 8סעיף 
 רישוי עסקים.

, בדיקת לא מתבצע
נגישות מבנים אינה  

מתהליך רישוי חלק 
עסקים, ניתנים 
רישיונות עסק ללא 

 בדיקת נגישות

עריכת תכנית אב  7
לנגישות ועמידה 
באבני דרך לביצוע 
התאמות נגישות 
למבנים קיימים, 
ביצוע התאמות 

 15% -נגישות ב
מהמבנים עד ליום 

 35% -וב  22.6.15
מהמבנים עד ליום 

22.6.17 . 

לתקנות  8סעיף 
הנגישות למבנה  

 קיים

. לא נערכה לא בוצע
תכנית אב לנגישות 
ואף לא נערך סקר 
נגישות לגבי כלל  
המבנים שבבעלות 
המועצה שיהווה  
בסיס לתכנית אב, 
המועצה לא עמדה 
באבני הדרך 
שנקבעו בתקנות. 
בשל כך הוצא צו 
נגישות כנגד 
המועצה ואף ניתנה  
למועצה התראה 
אחרונה לפני נקיטת 

 צעדים על פי חוק. 

ישות אישור נג 8
 למבנה חדש 

תקנות התכנון 
והבנייה )בקשה  
להיתר תנאיו 
ואגרות( )תיקון 

 (5מספר 

. במסגרת לא בוצע
ביצוע פרויקטי בינוי 
חדשים או שיפוץ 
מבנים קיימים 
המועצה אינה  
מתקשרת דרך קבע 
עם מורשה נגישות 
לקבלת  אישור 
עמידה בהוראות 

 הנגישות. 

יידוע עובדים בדבר  9
ם מתן שירות לאנשי

עם מוגבלויות 
והדרכת העובדים 
בדבר מתן שירות 
לאנשים עם 

 מוגבלויות 

  87-89סעיפים 
 לחוק הנגישות

לא נערכו  לא בוצע. 
הדרכות והסברות 
לעובדים בנושא מתן 
שירות לאנשים עם 

 מוגבלויות. 
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 מבני המועצה המחויבים בהנגשה  –נספח  

 :2018הטבלה שלהלן מרכז את פילוח מבני המועצה על פי נתונים שהיו ידועים נכון לסוף המחצית הראשונה של שנת 

 פירוט סוג נכס מס"ד
מספר 
 מבנים
 מוערך

 הערות

מבנים  1
המשמשים 

 את המועצה

המועצה, שיטור עירוני, בית קברות, ספריות, משרדי 
מועדון לקשיש, מועדון האתיופים, מבני צופים, מחסנים,  
טיפת חלב, בית ראשונים, בריכת שחיה, מגרש ספורט, 

 מועדון עולי אתיופיה, מקווה, מבני המתנ"ס

על פי נתוני אופן פס נכון     30 -כ
. הם 18.7.2017 -ל

אמורים להכין רשימה  
 מעודכנת.

2 

מבנים 
המשמשים 
 כבית כנסת

יעקב אבינו, חזון עמוס, באר חיים, יהודה, בית כנסת 
חב"ד, שא נס, אוהל מיכאל, אברהם אבינו, הרמב"ם, בני 
ישראל, נצח ישראל, אוהל סעדיה, תלמי מנשה, התימנים,  
ע"ש קדושי פולין, עולי מצרים, יהודי אתיופיה, הבוכרים, 

  20 -כ יוצאי בבל

3 

מבנים 
בשימוש 
גורמים 

 חיצוניים 

דואר ישראל )כולל תאי דואר(, קופת חולים כללית, פלאפל 
 איילה, ממ"ד באר יעקב

  8-כ

 מקלטים 4
 

9 
דו  3-מתוכם כ

 תכליתיים

 סה"כ 5
 

57  

 


