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 הנגישות  על פי פרקה לנכי� הנגש 

  וויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלותשבחוק 

 נדרשתהיערכות ההמצב קיי� ו

 

 כללי .1

 

ובפרט , מודעות הגוברת והולכת לקבוצות בעלות צרכי� מיוחדי� באוכלוסיה

הביאה לידי הכרה בצור� , יו��לקשיי� שחווי� המשתייכי� אליה� בחיי היו�

וא  להכרה בחובות , יני� ונורמאליי� ככל האפשרלאפשר לה� חיי� תק

ברוח . הכרה זו התחזקה בעת האחרונה ג� בהיבטי� עירוניי�. החברה כלפיה�

  ."ההצהרה של ערי� ומוגבלי� "1995 במר$ 24 � ב,ספרד,זו נוסחה בברצלונה

               ) 'אנספח (

 במסגרת   אשונה בראש ובר, ג� בחקיקהכיו�  זובמדינת ישראל מבוטאת עמדה 

 על תיקוניו ובפרט , "1998 �ח " התשנחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות "

  אשר התקבל בכנסת בחודש ,)פרק הנגישות( 2005 �ה "ס התש2' תיקו� מס 

  .2005 מר$ 

קיימת התייחסות לנושא ההנגשה במספר חוקי� שנחקקו בעשורי� , כמו כ�

חוקי�  .)'נספח ב(קיימי� התקנו לחוקי� האחרוני� וכ� בתקנות חדשות שנ

 לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות 2' תיקו� מסאשר קדמו ל ,ותקנות אלו

 השיתו על הרשויות המקומיות את החובה ,)פרק הנגישות האמורהוא (

 בפרט ומבני ציבור אחרי� בכלל �והאחריות לנגישות מבני ציבור אשר בשימוש

בו ,  לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות2'  תיקו� מסלאור). הל�לראה עוד (

בעיריית כפר סבא התקבלו , ל הרשויות המקומיותשאחריות ה הורחבה מהותית

 ,'מרכז השלטו� המקומי וכו, לא אחת הנחיות שונות מגופי� כגו� משרד הפני�

אשר העמידו את פרנסי העיר על הפעולות המתחייבות לצור� ההיערכות 

תיקו� ( ליישו� פרק הנגישות בחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות הנדרשת

 נתנו ההנחיות , לאור המורכבות ההנדסית,שבמרבית המקרי�,  יצויי�.)2' מס

וא  החוקי� והתקנות עצמ� פרקי זמ� לתיקו� המצב הקיי� בהדרגה עד 

 .דרישות החוקי� החדשי�מלאה ב הדילעמ
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 יש להיערכות מתאימה של ,החברתיי� הברורי�מלבד ההיבטי� המשפטיי� ו

ג�  ליישו� פרק הנגישות בחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות העירייה  

     . חברתיתתוסולידאריו מחוייבות העירייה לתושביה היבט של 

 

ביקורת מדגישה כי בשל העלות הגבוהה של הנגשת המקומות הציבוריי� ה

ת תקופת פריסה ארוכה של ביצוע ההתאמות בפרק הנגישונקבעה , הקיימי�

 ,  שני�12ברשויות ציבוריות התקופה נפרסה בהלי� מדורג של עד  .הנחוצות 

 לעומת חיוב נגישות של מקומות ציבוריי� בסקטור הפרטי שתהלי� היישו� 

הוראות היישו� ההדרגתי הביקורת מציינת כי  . שני�6בחוק תו� נקבע לגביו 

     .ות פריסה שווה של היישו� מדי שנההקבועות בחוק מחייב

 � , לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות2' אחר שהתקבל תיקו� מסל, לפיכ

החל בתקציב -  מיליארד 4.7התחייב שר האוצר לאחר דיוני� רבי� להקציב 

יוקצב  -  מיליארד 3סכו� של  ,מתו� תקציב זה. להנגשה בכל האר$, 2007

.  להנגשה לנכי� על פי החוק החדש שנה12�לוקה לבחלרשויות המקומיות 

� שנה מדי-  מיליו� 250 שנה בה יוקצבו 12נקבעה תקופת מעבר של , לפיכ

על הרשות המקומית , ייחודי זהכדי לזכות בחלק מתקציב . רשויות מקומיותל

 בהקד� האפשרי תוכנית אב עירונית לנגישות,  לנציבות השוויו�להגישו להכי�

סיוע במימו� מסודרות לרשמיות להגיש בקשות המקומית הרשות על , נוס�וב

 .ביצוע הנגישות כולל תוכניות ועלויות משוערות

 הנגשותהמדינה בעלויות ביצוע מקומית תזכה להשתתפות ה כדי שרשות ,משמע

  תוכניותנה ולהגשה של עליה לדאוג להכ,ק החדשהמתחייבות על פי החו

        .ע מלא לביצובימפורטות ובכלל� תקצ

היערכות מתאימה והפנייה לקבלת תקציבי� המיועדי� להנגשה � נובע כי מכא

אות� רכיבי� המוטלי� על פי חוק ביצוע הינ� חלק בלתי נפרד מ� ההיערכות ל

      .על העירייה

 �  במלוא הקיטור להכנת תוכנית  לדעת הביקורת על העירייה לפעול ,לפיכ

ד� את היערכותה לביצוע פרק ההנגשה בחוק שוויו� אב לנגישות עירונית ולק       

    .מבלי להמתי� פרק זמ� ארו� מדי, זכויות לאנשי� ע� מוגבלות 

העירייה כמו רשויות מקומיות אחרות שלא יפעלו כמתחייב מ� , למלא כ�א 

בכל העלות הכספית לבדה מתקציבה לשאת בבוא העת  תידרש, האמור לעיל 

 .ת ההנגשהלות להסדרהכבדה של הפעו 
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 בה חברי� עדת נגישות נכי�וו, לראשונה, הנוכחית כוננהמועצת העירייה 

בראשה עומד חבר ו ועדת רשות ועדה זו היא .אנשי� אשר הנושא קרוב לליב�

 ).ראה עוד להל�( לאחרונה מונה עובד עירייה לשמש רכז נגישות. מועצה

יה יהאוכלוס.  אבותי� כי בכפר סבא נבנו בעשורי� האחרוני� מספר בתיייצו 

ו מצטרפת לקשישי� האחרי� תושבי כפר סבא המתגוררת בבתי אבות אל

מספר� של בעלי .  מתושבי העיר12% �כ, 12,000 �כל ומעלה את מספר� הכללי

חייבי� מני� הללו נתוכ� שה, הצרכי� המיוחדי� גבוה באופ� יחסי בי� קשישי�

            .היערכות מתאימה של העירייה

 

 לבנייני ציבור ובה� פעולות שהיו מוגבלותות שונות בנושא הנגשה לבעלי פעול

התחייבו עוד קוד� לחוק שוויו� זכויות , ותה של עיריית כפר סבאבאחרי

קוני� שוני� לחוק התכנו� לפי הוראות תי, לאנשי� ע� מוגבלות על תיקוניו

 מצאה כי הביקורת, כ�א .כמו ג� חוקי� נוספי�,  ואיל�1972משנת , והבנייה

   . להל�2כפי שיפורט בפרק , ת לנושא מודעוההיית

 

  1999,1998,1995סיכומי דיוני� מהשני� ב באה לידי ביטוי ברור ומודעות ז

 הביקורת החלטות והנחיות שמעידי� עלה, בה� השתת� ג� ראש העיר דאז

ממצאי הביקורת כפי שיפורטו , למרות זאת .מצאה הוראות המבטלות אות�לא 

לא בוצעו בשלמות� הפעולות הנדרשות על פי חוק ש �כעל  זה מצביעי� בדוח

 ועד למועד עריכת , הפעילות בשיאהההיית אז ,1999 שנתולמעשה מעדיי� 

או , תחייבלא התקדמה הפעילות לטובת הנגשת העיר לנכי� כמהביקורת 

       .שהתקדמה בקצב מינורי לטענתה של הביקורת

     

אשר , פעולות העירייה בעברבדיקת הביקורת אודות תוצאות פירוט להל�  

  על פי חוק התכנו� והבנייה וחוקי� נוספי� לביצוע הנגשת מבני ציבורהתחייבו

 לחוק שוויו� 2'  על פי תיקו� מס היערכות העירייה לביצוע נגישות בעיר�כו

בחודש , תקבל בכנסת כאמור שה� פרק הנגישות�זכויות לאנשי� ע� מוגבלות 

               .2005 מר$
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, הביקורת מציינת כי ג� כאשר חובת ההנגשה עצמה אינה חלה על העירייה

,  בדיקה:ההנגשה� יגב חובות אחרות ,על פי חוק, מוטלות עליהעדיי�  הרי 

כולל אחריות בעת , דרישה ומעקב אחר ביצוע ההנגשות המתחייבות על פי חוק

להנגשת מבני ומלאה ייה אחריות ישירה לעיר, יחד ע� זאת. מת� היתרי בנייה

 .שבבעלותה) כהגדרת� בחוק(ציבור 

 

 פעילות העירייה להנגשה בעבר .2

   שחר בוצר 7081/93צ "בפרט בג (תקנות וג� פסיקות בתי משפט, א� כי חוקי�

ה חובהקבעו כבר לפני שני� רבות את , )"רעות+מכבי�"נגד מועצה מקומית 

עצמה וה� מבני הציבור שלה  ה� להנגיש את ,המשפטית שחלה על העירייה

 ממצאי , ולוודא ביצוע ההנגשהאחרי�מבעלי� לדרוש הנגשת מבני ציבור 

 שלא ,מצביעי� על עיסוק ותכנו� ראשוני ,מבקר העירייה כפי שיפורטו להל�

 דומה שנושא זה כבר לא היה על סדר היו� ,לאחר מכ�. הניב פירות רבי�

  . של העירייההמיידי

התשעי� ובה� שנות  ייה שלשנהמחצית ה מיקורת עיינה במסמכי� שוני�הב 

 של הנגשת מבני ציבור י�ראשוניעיסוק ותכנוני� המעידי� על , סיכומי דיוני�

 . בכפר סבא

 של מבקר העירייה לשנת 18' בדוח מס ערה לנושא וכבר ההייתג� הביקורת 

 נער�  זהדוח . לנכי� ת מבני ציבור בכפר סבאנושא נגישוליוחד פרק  1994/5

 בנושא זהלאחר שפניותיה�   המבקרתושבי העיר אלפניות של נכי� לאור 

   .לדברי הפוני�, לא נענוללשכת ראש העיר ולגורמי� נוספי� בעירייה 

  

 עקב החשיבות הציבורית והאנושית אותה ראה מבקר העירייה בטיפול

 פנה מבקר,  הכללבאוכלוסיית הנכי� בקהילה תו� שילוב� בחיי השגרה של

יזמ� מפגש משות  ע� יהעירייה ונציב תלונות התושבי� לראש העיר בבקשה כי 

 אג  שלא קיי� כיו� � ר"שפי(מנהל האג  לשיפור פני העיר , מהנדס הרשות

 לשירותי� חברתיי�  לקהנציגת המח, ל העירייה"מנכ, )עקב שינויי� ארגוניי�

י ל ידפניו עבות לבעיות שהועלו במטרה למצוא פתרונ, עצמוומבקר העירייה 

 . הנכי�ני הגג שלרגונציגת אכ, נכה תושבת העיר

 

 



 61

התקיימה ל מבקר העירייה וזימ� ישיבה אשר  שקיבל המלצתוראש העיר דאז 

מנהל אג  ,  מהנדס הרשות,נוס  אליובבה נכחו , 1995לקראת סו  חודש מאי  

 . י�נכגג של הה� נציגת ארגומבקר העירייה ו, ל העירייה"מנכ, ר"שפי 

. נגישות בעירה ראש העיר את מצוקת הנכי� באשר לקשיי בפגישה זו שמע

�  : הפעולות הבאותתטי נקהחליט ראש העירייה על ,בתו� הדיו� שנער

      

בנו בעיר וכ� יהנמכות מדרכות יבוצעו בכל המדרכות החדשות שי .א

 . בצירי� מרכזיי� בעיר,מדרכות קיימותב תנמכובוצעו הי

בו ממוקמי� (ספריה העירונית ובבני� העירייה ת מעלוני� בקנתה .ב

 .)יהי הגבמחלקתמשרדי אג  הנדסה ומשרדי 

 .נציגת ארגו� הנכי�הצביעה  �היפגעי� עלמ יקו� נקודתי של סדרתת .ג

 .נגישות ושירותי� לנכי�,  סקר מבני� ציבוריי�יכתער .ד

 

, רייה דאזל העי" אותה רש� מנכ,הביקורת מציינת כי בסיכו� פגישה זו

ע וצילבאת האחריות ראש העיר ל יהטעליה�  י�תפקידה יג� בעלמפורטי� 

 . החלטותכל אחת מ� ה

  

מהחומר אותו אספה הביקורת ומשיחות אות� קיימה ע� בעלי תפקידי� שוני�  

אול� חלק� , ובוצע)  לעיל'סעי  ג( כי כל ההחלטות הפרטניות ,בעירייה עולה 

 .� רבמחלו  זלאחר 

� ) לעיל'סעי  א ( בדבר הנמכת מדרכות קיימות בצירי� ראשיי�ההחלטה 

או שיפו$ מדרכות קיימות מבוצעות /מדרכות חדשות ובניית בוצעה וכ� בעת 

לאור סיורי� שערכה הביקורת ברחבי  ,על א  זאת. כמתחייב הנמכות מדרכות 

יר מרבית המדרכות בע הנגישות העירוני עולה כי רכזמבירור שערכה ע� העיר ו

 ינוהוא אכמו כ� העלתה הביקורת כי . עדיי� לא מונמכות ומונגשות לנכי�

 .מעורב במת� חוות דעת מקצועית לפני ביצוע העבודות

 

 המעלו� ,נכו� למועד עריכת הביקורת, הביקורת מציינת כי בבניי� העירייה

נכה . אינו תקי� ושרותי� מרכזיי� של העירייה אינ� נגישי� לנכי� כלל

 יגיע ת/שרות כלשהו נאל, להגיע לכניסה לבניי� זה ולחכות כי עובדהזקוק ל

 מצב שבוודאי משפיל ופוגע קשות +אליו ויית� לו את השרות ברחוב לעיני כל 

      .בנכה

  



 62

 

 אשר התקיימה כאמור , מאותה ישיבה, המהותית לדעת הביקורתההחלטה 

נגישות ושרותים , ייםציבור יערך סקר מבנים : "קבעה כיר שא, 28/05/1995 � ב

נער� סקר ראשוני אשר הקי  . קויימה ובוצעה בחלקה, ) לעיל'סעי  ד("לנכים

� מבני ציבור ובעקבות תוצאותיו הוחלט על עריכת סקר מקי  ב30רק  300 

דומה שפרט למספר ,  מנקודה זו ואיל�.ה לפועלהחלטה שלא הוצא, מבני ציבור

הפעילות בנושא  התמעטה ,בוצעו לאמרבית� ישיבות בה� התקבלו החלטות ש

 .)ראה עוד להל�(

 

 : מבני ציבור30+להל� יוצגו סיכו� תוצאות הסקר המדגמי שנער� ב 

 

 פרטיי�/ ציבוריי�� מבני ציבור 14 עירייה� בבעלות ה מבני16

שטח  מבנה כניסה 

 פתוח

שירותי�  חנייה

 בוריי�יצ

שטח  מבנה כניסה

 פתוח

שירותי�  חנייה

 בוריי�יצ

 6 10 1  11 5 15  12 7 נגיש

נגיש ע� 

 עזרה קלה

4     1     

 5 2  7 2 5 1 3 2 4 לא נגיש

    3    1 2 1 נגיש חלקית

נגיש א� לא 

 מותא�

    6     1 

 �מותא� א

 לא נגיש

         1 

   13     12   לא רלבנטי

 1 2         אי�

 

 המבני� שבוצע בה� 30של הביקורת מבקשת לציי� כי בדקה את כל תיקי הבניי� 

חלק מהמבני� קיבלו ;  בחלק מהתיקי� לא נמצא היתר הבניה המקורי.הסקר

; חלק מהמבני� קיבלו היתר בניה לאחר תארי� זה; 1/04/1972היתר בניה לפני 

 . ואיל�1954חלק מהמבני� קיבלו היתרי בניה לשינויי� החל משנת 
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 סידורי� + 1'בחוק התכנו� והבניה פרק הכי על א� ההוראות הקבועות , יוצא א� כ�

לא פעלה ', מיוחדי� לנכי� בבנייני� ציבוריי� והתקנות לעניי� זה בחלק ח

ל הנראה ג� כהעירייה לביצוע סידורי� לנכי� בבנייני� ציבוריי� אלה בפרט וכ

 .אחרי�בנייני� ב

 

י� ובדה זו מעידה על פעילות לקויה של העירייה בעניי� הסדרת נגישות לנכע

 .כמתחייב, בבנייני� ציבוריי�

  

בוצעה באופ� חלקי , אשר תוצאותיו הוצגו לעיל, חלטה על ביצוע סקר הנגישותהה

 :על פי לוח הזמני�, כפי שיפורט להל�

 

נוצר קשר בי� מנהל אג  אוכלוסיות מיוחדות ,  לער�1995  שנתבמחצית .1

 .לנכי� בדבר סקר נגישות ,ל העירייה דאז"וינט ישראל ובי� מנכ'בג

 

למנהלת היחידה לתכנו� , ל העירייה דאז" פנה מנכ1997בסו  חודש מר$  .2

אסטרטגי ומידע בבקשה כי תיקח על עצמה את הטיפול בנושא עריכת סקר 

 .וינט'נגישות נכי� בעיר מול הג

 

תכנו� אסטרטגי ומידע היחידה ל ניהלה מנהלת 1997במהל� חודש מאי  .3

רייה בעניי� איסו  ואימות נתוני� תכתובת ע� מנהלי מחלקות שונות בעי

 מבני ציבור 300רשימת  כהערכות להכנת �לגבי המוסדות שבאחריות

 .וינט'למסירה לגלסקר נגישות 

 

 פנתה מנהלת היחידה לתכנו� אסטרטגי ומידע 1997במהל� חודש יוני  .4

 מבני ציבור 030רשימת וינט בבקשה לעריכת סקר נגישות על פי 'לג

 .המצורפת לבקשתה
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 התנהלה תכתובת בי� מנהלת 1997 ספטמבר �במהל� החודשי� יולי  .5

כולל העברת , וינט בנוגע לסקר'היחידה לתכנו� אסטרטגי ומידע לבי� הג

 .רשימת המבני�

  , מבני�300 לעריכת סקר שיקי  וינט'לאור קשיי� תקציביי� אז של הג

  העירייהדיל ישנבחרו ע,  מבני� בלבד30 � ל,על פי בקשת�, צומצ� הסקר

 . שהוכנה המבני�300מתו� רשימת 

 

וינט סקר ' נער� על ידי הג1997 נובמבר �במהל� החודשי� אוקטובר  .6

 . מבני�30שהקי  מצומצ� 

 

וינט ' הועברו תוצאות הסקר על ידי עורכיו מהג1997בתחילת חודש דצמבר  .7

 . לעירייה

וינט 'בג ביקש מנהל האג� לאוכלוסיות מיוחדות יחד ע� העברת התוצאות

 .לדו� ע� גורמי� בעירייה בצעדי� להמש� הפעילות בנושא

 

 דיו� התקיי�, 1998לקראת סו� חודש ינואר , שנה לאחר מכ�למעלה מ .8

ל "מנכ,  ראש העיר�בתוצאות סקר הנגישות והחלטות להמש� בו השתתפו 

מנהלת , דוברת העירייה, ר"מנהל אג  שפי, מהנדס הרשות, העירייה

מנהל אג  , חברת מועצת העירייה, סטרטגי ומידעהיחידה לתכנו� א

וינט ' תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בגתומנהללאוכלוסיות מיוחדות 

 .ונציגת ציבור

ל העירייה כי אי� להסתפק בסקר וצרי� להחליט "במהל� הפגישה ציי� מנכ

עוד הוסי  כי יש לחדד הרגישות . מה עושי� ע� תוצאות הסקר שבוצע

שלב י בנייה ולהעלות את המודעות לנושא הנכי� עוד בלנושא מת� היתר

 מבני עירייה הנגשתלמיוחדת בנוס  קבע כי תקבע תוכנית עבודה . תכנו�ה

 .ישני�

קופות  ובמבני ראש העיר קבע כי הסקר יורחב ויבוצע בכל מבני העירייה

מכבי , ביטוח לאומי, מס הכנסה +מוסדות ציבור כגו� , מרכזי קניות, חולי�

 . משרד הפני� וג� גני� ציבוריי�, אש

 

 

 



 65

ראש העיר ג� . ויוקצבו תקציבי�ו פתרונות עעוד הוסי� ראש העיר כי יוצ

. אמר כי יש להגביר את המודעות לנושא הנגישות של המוגבלי� בניידות

 .  צרי� להישקל כבר בשלב התכנו� ומת� היתרי הבניה, לדבריו,הנושא

 

פעול להגברת המודעות בקרב ר ל"על מהנדס העיר ומנהל אג� שפי

 : ההחלטות הבאותבדיו� זההתקבלו , כמו כ� .אנשיה�

 

   300+לסקר  הרחבווינט י'ראש העיר ובהסכמת הגפי בקשת ל ע +

 .וינט מלכתחילה'על פי הרשימה שהוגשה לג, מבני�         

  

  וינט יסייע לעירייה בגיוס משאבי� לטובת הנגשת העיר לנכי� 'הג +

ערו, סיוע אפשרי מטע� הקר� לפיתוח ושירותי� של   בחינתיחד ע�  

 .הביטוח הלאומי  

 

 פעולה ליזו� ציעה ה וינט' והגUNITED WAY +  התעמותנציגת  +

 לטיפול במבני�  וומימו� משותפי� של העירייה והעמותה לסיוע         

 .ומתקני� לאנשי� מוגבלי� בניידות         

 

   בראשו תעמוד חברתות לקידו� הנושאהקמת צועוד הוחלט על  +

 .ר"מועצה ומרכז הצוות יהיה מנהל אג� שפי  

 למוסדות בעיר אשר " טפיחה על השכם"מרכז הצוות ישלח מכתבי   

  , בנוס� יפנה למוסדות הלא עירוניי�. נמצאו בסקר נגישי� לנכי�  

 יציג לה� את תוצאות הסקר הנוגעות לה� ויבקש כי ידאגו לתיקו�   

   באופ� מיידי הצעה יגבשעוד הוחלט כי מרכז הצוות . הליקויי�  

  לתכנית עבודה בשלבי� לתיקו� הליקויי� במוסדות של העירייה  

 .  לוחות זמני� ועלויותע�  יחד  
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פנתה מנהלת היחידה , 1998  פברוארלקראת סו  חודש, כחודש לאחר מכ� .9

כי בדיו�  בו ציינה ,ל העירייה"אסטרטגי ומידע במכתב למנכ לתכנו�

וינט 'הוחלט כי העירייה והג, 26.01.98 � אשר נער� ב,בתוצאות הסקר

 בפועל העירייה לא שילמה את חלקהא�   מבני�300 +ירחיבו את הסקר ל

 ביצוע הסקרומעבר לכ� יש להיער� ל מבני� 30 � שבוצע ב בסקר הראשוני

  וינט ישא '� שהגכיוו  הסקרעלותמחצית בהיבט תקציבי של , מבני� 300+ב

 .ותרתהנעלות מחצית הב

 

בכתב ידה של מנהלת הערה כ ,מצאה הביקורת ,ינה לעיליעל הפניה שצו .10

ל העירייה אליה " את תשובתו של מנכ,אסטרטגי ומידעתכנו� היחידה ל

לביצוע ההחלטה על , "אי� כס  משמע אי� כס " )ככל הנראה ,בעל פה(

 . מבני�300 �הרחבת הסקר ל

 

נשלחו מכתבי� בחתימת מהנדס הרשות ,  לער�1998ודש מר$ במחצית ח .11

המכתב כלל את חלק .  בה� נער� הסקר הראשוני,למנהלי מוסדות ציבור

הסקר הרלבנטי לכל מוסד ובקשה ממנהל המוסד להתייחסות לממצאי 

 .הסקר כולל לוחות זמני� לתיקו� הליקויי�

 

נו� אסטרטגי  פנתה מנהלת היחידה לתכ1998סמו� לסו  חודש אפריל  .12

בדבר האפשרות של , וינט'לאור מידע שקיבלה מהג, ל העירייה"ומידע למנכ

העירייה לקבלת סיוע כספי מהקר� לפיתוח שירותי� לנכי� של ביטוח 

 . לצור� פעולות הסדרת נגישות לנכי� במבני� של העירייה, לאומי

 

ר שאהתקיי� דיו� בו נבחרו מספר מבני� , 1998בתחילת חודש מאי  .13

 הנגשת� תבקש העירייה סיוע כספי מהקר� לפיתוח שירותי� לנכי� של ל

 .לצור� סידורי הנגשה בה�, ביטוח לאומי
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ל העירייה למנהלת היחידה לתכנו� "פנה מנכ, 1998בתחילת חודש אוקטובר  .14

� היו תגובות לפנייה ממהנדס העיר אאסטרטגי ומידע בבקשה כי תבדוק 

 11ראה סעי   (יקויי� בנוגע לנגישות נכי�קו� הלבדבר תי, למוסדות השוני�

 .)לעיל

 

  ביטוח הר ע� נציגי "נפגש מנהל אג  שפי, 1999בתחילת חודש ינואר   

י של הקר� לפיתוח שרותי� לנכי� מת� סיוע כספבדו� ל ,לאומי בירושלי�ה  

 . העירייהכול� בבעלותלא , הסדרת נגישות למספר מבני ציבורש� ל  

 על ידי נציגי ביטוח לאומי כי ה� ר "למנהל אג� שפיבדיו� זה הוסבר   

 שנה בה פורסמו תקנות , 1972פוסלי� על הס� מבני� שנבנו לאחר שנת   

  על פי חוק התכנו� והבניה המחייבות התקנת סידורי� לנכי� בבניי�   

  .ציבורי  

 

  � על א  , הוסרו מהתוכנית שהוגשה על ידי העירייה מבני� שוני�, לפיכ

   במידע שהועבר לגורמי� המקצועיי� בסו  חודש השהתניה זו הופיע  

 ובפרט שתקנה זו קיימת החל , ) לעיל12סעי  ראה  (1998אפריל   

 הגורמי� המקצועיי� באג� על פיה היו מחויבי�  תקנה ,1.4.1972 +מ  

 . בניהילפעול בעת מת� היתרלפקח וההנדסה   

 

מה פגישה בה השתתפו מנהל אג  התקיי, 1999סמו� לסו  חודש ינואר  .15

אסטרטגי תכנו� מנהלת היחידה ל, מנהל פיתוח ותחזוקת מוסדות, ר"שפי

התקיימה ישיבה זו . יוע$ משרד הפני� לנגישות ונציגי ארגו� הנכי�, ומידע

 בישיבה זו.  מבני�30 לגבי ר�ענאשר נגישות הכשנה וחצי לאחר ביצוע סקר 

גת ארגו� הנכי� וליוע$ משרד הפני� הוחלט כי תוצאות הסקר ישלחו לנצי

ר יזמי� את נציגת " עוד נקבע באותה ישיבה כי מנהל אג  שפי.לנגישות

לישיבת הפורו� הטכני של העירייה בה , תושבת כפר סבא, ארגו� הנכי�

יועלה נושא נגישות נכי� למבני ציבור במטרה להעלות את רמת המודעות 

� התייחסות לדוגמאות ספציפיותתו, לנושא ולחזור ולהדגיש את חשיבותו  . 
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 1999ר יבח� את תוכנית העבודה לשנת "מנהל אג  שפיהוחלט כי , כמו כ�

ג� , וינט'הגהחלקי שער� סקר ההמבוססת על , בנושא הנגשת מבני� לנכי�

 .על פי הצרכי� העולי� מרשימות נציגי ארגו� הנכי�

קו� הליקויי� כפי ר מסר כי הוא מקיי� מעקב אחר תי"מנהל אג  שפי

 . למנהלי המוסדותי�שהועלו בסקר הראשוני ונשלחו מכתב

 

, המאיים בצעדים משפטייםבקרוב ישלח מכתב ": בישיבה זו ג� הוחלט כי

לכל המוסדות שנמצאו בסקר לוקים בהסדרי הגישה לנכים ולמרות שקיבלו 

 ".מכתב המתריע על כך לא תיקנו עוד את הליקויים

ר מקיי� מגעי� ע� ביטוח "יבה כי מנהל אג� שפיבאותה יש עוד נמסר

 .לאומי לקבלת סיוע כספי להנגשת מבני� לנכי�

 

הביקורת מבקשת לציי� כי מבירורי� שערכה ע� גורמי� שוני� בעירייה 

ומחיפוש בחומר מתועד לא נמצאה עדות לשליחת מכתב המאיי� בנקיטה 

 .)�ראה עוד להל (י� משפטיי� כפי שהוחלט בישיבה זובצעד

 

 נחת� הסכ� בי� העירייה למוסד לביטוח 1999במחצית חודש דצמבר  .16

לאומי בדבר סיוע כספי באמצעות הקר� לפיתוח שרותי� לנכי� בהיק  שלא 

 מעלות 80% �סכו� שיהווה לא יותר מ, מ"כולל מע - 320,000.�יעלה על 

 . מבני� של העירייה5�ביצוע סידורי הנגשה לנכי� ב

 עקב טעויות שנפלו באומדני ,2001במחצית שנת הביקורת מוסיפה כי 

, קטי�יאשר נערכו על ידי משרד הנדסה לניהול פרוי, העבודות והמחירי�

 . לסכו� שאושר -73,000.�  ס�ב אישר המוסד לביטוח לאומי תוספת
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להסכ� זה שנחת� בי� העירייה לביטוח '  א2הביקורת מציינת כי בסעי  

  :לאומי נקבע

  העירייה מצהירה כי ערכה סקר בכל  מוסדות הציבור בעיר . א.2"       

 לבדיקת התאמתם לנגישות לאנשים עם מוגבלות והיא מתחייבת          

  הנות מהשירותים ייה עם צרכים מיוחדים לילאפשר לאוכלוס   

ולסייע לה להשתלב בחברה שאיננה מוגבלת על  , העירוניים בעיר   

 רשימת השירותים שיותאמו על . ותים לנגישותידי התאמת השיר   

  17.2.99 -ידי העירייה מפורטים במכתב העיריה אל המוסד מ   

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ' מסומן באות ב, המצורף להסכם זה   

 )".'נספח ב -להלן (   

 

כל מעידי� כי העירייה לא עמדה ב ,בדוח זההמפורטי�  ממצאי הביקורת

 .היתיוהתחייבו

העירייה לא ערכה סקר נגישות בכל מבני הציבור בעיר וכ� לא עמדה 

הנות מהשרותי� י לאוכלוסיה ע� צרכי� מיוחדי� לבהתחייבותה לאפשר

 .העירוני� ולהשתלב בחברה שאינה מוגבלת

תו� הפרת התחייבויות , ממצא זה מהווה ליקוי מהותי בהתנהלות העירייה

המהווה מצידה הפרה , ח לאומילהסכ� חתו� ע� המוסד לביטוהעירייה 

פגיעה מהותית בשילוב אנשי� ע� מוגבלות בחיי היו� יו� ובחיי החברה 

 .בכלל

 

 מודעות ופעולות גורמי עירייה  .3

 כלל לא ידוע לגורמי� ,  לעיל2פורט בפרק ר שא ,לביקורת התברר כי המידע       

 ר הועדה לנגישות נכי�  " וה� יוה� רכז הנגישות.  המתאימי� בעירייה כיו�               

   חלק מ�, אכ�.  לראשונה מ� הביקורת,מפרטי� אלוניכר שמעו חלק                

התיישנו ולכ� , 1997אשר נער� בסו  שנת , הנתוני� שנאספו בסקר המדגמי  

 . � להשתמש בה� כיו�לדעת הביקורת לא נית  
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 בי� גורמי �אויות והיעדר התאחוסר הבקי,  זאת ולאור חוסר הידעל א ע  

 הנדסה הבתחומי , עריכת ביקורת זו במועד ,העירייה השוני� העוסקי�  

המתעד את העיסוק הביקורת ממליצה כי ירוכז כל החומר , נכי�הונגישות   

 ההנגשה לרכז באופ� מסודר בעירייה בעבר בנושא הנגשת נכי� ויועבר   

 .ועדת נגישות לנכי�העירוני ולחברי   

 

חובת בדבר , 2003אשר התקבלה בסו  נובמבר , בעקבות החלטת הממשלה  

   כל ב� לאנשי� ע� מוגבלות בכל משרדי הממשלה וומינוי ממוני שווי  

 המקומיהשלטו� מרכז  ר"מטע� יויה ייצאה הנח, )'גנספח (הסמ� יחידות   

  בדבר החובה, )2004 אוקטובר(כשנה לאחר מכ� , ל המרכז"חוזר מנכב  

 כממונהאשר ישמש , בעל תפקיד ייחודי, בכל הרשויות המקומיות, למנות  

  על שוויו� לאנשי� ע� מוגבלות וזאת על פי תיאור התפקיד מטע�   

  )'נספח ד(. שצור  להנחייתו, נציבות שוויו� לאנשי� ע� מוגבלות  

  וגבלות               בעיריית כפר סבא טר� מונה ממונה על שוויו� לאנשי� ע� מ

 .  ר מרכז השלטו� המקומי"כמתחייב מהחלטת הממשלה ומהנחיית יו  

                בפועל מונה רכז נגישות שאינו ממלא את התנאי� המוצגי� בהגדרת 

  .ר מרכז השלטו� המקומי"להנחיית יו, התפקיד כפי שצורפו כאמור  

   

  הנגישות מכה� כבר תחת שני ממצאי הביקורת מעידי� כי רכז,                בנוס 

�ט מוסדות חינו� וממונה בטיחות מוסדות חינו� " קב�כובעי� נוספי�      

 כ� ולפיכ� שממילא אינו פנוי למלא אחר כל דרישות תפקיד חשוב זה   

 .עבודתו מתבצעת תחת קשיי� מרובי�               

 שכ� א  כי , ותכבר מובילה להוצאות נוספ, ידי חובהגישה זו של יציאה   

  � מטע� נציבות שוויו� לאנשי� ע� בקורס  רכז ההנגשה העירוני הוסמ

 הרי הרקע , כמומחה בתכנו� נגישות עבור אנשי� ע� מוגבלותמוגבלות   

   .המקצועי שלו אינו מאפשר לו קבלת אחריות וחתימה על מסמכי� שוני�  
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  �  של יוע$ נגישות לפני מת� בעוד שיש כיו� חובה ג� בחתימה,  למשל,כ

 עירייה או ייאלצו ה, אישור סופי לבניי� חדש או כדי להנגיש בניי� קיי�  

 לשלוח בחרה שכ� העירייה , מבקש ההיתר לשל� בנפרד ליוע$ חיצוני  

   , שהכשרתו המקצועית אינה של מהנדס,לקורס ההנגשה רק אד� אחד  

 .אדריכל כמתחייבהנדסאי בניי� או   

 

כי לאחר שסיי� את הקורס , כז הנגישות העירונית ענה לשאלת הביקורתר  

בו הוסמ� כמומחה בתכנו� נגישות עבור אנשי� ע� מוגבלות לא הוגדרה לו   

  העירייה יחידות עוד מצאה הביקורת כי . מסגרת תפקיד בהתא�  

 . עירוניהנגישות המינוי רכז הרלבנטיות לא קיבלו הודעה רשמית בדבר   

               �  מעורב בתהליכי ינואהנגישות העירונית הביקורת כי רכז  מצאה, לפיכ

 שיפו$ במוסדות ציבור או ביצוע עבודות תשתית שונות , עבודה של בנייה  

 .בעיר  

   

 , העירייה ל "שאלת הביקורת הא� פנה בכתב על כ� לממונה עליו או למנכ  

 הגדרת תפקיד  כיוו� שעדיי� אי� לו  לא  גור�לא פנה בכתבהוא נענתה כי   

 , מוסדות חינו�ט "קב: והוא משמש בפועל כאמור תחת שלושה כובעי�  

 מסר זאת בעל , לדבריו . ממונה בטיחות מוסדות חינו� ורכז הנגשה עירוני  

 � כי יהעל ידל העירייה ונענה " ולמנכל התפעול של העירייה"לסמנכ פה  

 . קת הבטחו� לא יוגדר תפקידוארגו� במחל�עד לסיו� הרה  

  �  לביקורת עולה כי את תפקידו כרכז נגישות עירוני תשובתו זומ, לפיכ

 . ללא הקצאת משאבי� מתאימי�ממלא הוא   

 

 יקבעו דרכי הפעולה של רכז הנגישות העירוני יי כהביקורת ממליצה   

 .ו של תפקידונאותלוי מקצועי ינתנו לו כל האמצעי� הדרושי� למייו  

 בנוס� ממליצה הביקורת כי ימונה לאלתר ממונה שוויו� לאנשי� ע�          

 ר מרכז השלטו� "כמתחייב מהחלטת הממשלה ועל פי הנחיית יו מוגבלות   

 ).'דנספח  (2004שיצאה בעניי� זה בחודש אוקטובר  המקומי   
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יריית ער של המבני� הציבוריי� שבבעלות עדה להנגשת נכי� יזמה סקוהו  

שבבעלות  והקי  את כל מבני הציבור 2005סקר זה בוצע בשנת .  סבאפרכ  

 .  מבני�109 ס� הכל �עיריית כפר סבא למעט גני ילדי�   

�של ) ר"תב(לצור� הסקר אישרה העירייה תקציב בלתי רגיל   .50,000- .  

 הביקורת מסכימה כי סקר כזה הינו צעד נחו$ במסגרת פעולות לקראת   

 יחד . יבת העירייה על פי חוק להבטיחינגשה מלאה של העיר כפי שמחוה  

 כאמור ע� זאת מציינת הביקורת כי לא נעשה כל שימוש בסקר הקוד� ש  

  ידועה לגורמי� העירוניי� הקשורי� בעניי� ההייתעצ� עריכתו לא , לעיל  

  העמותה שזכתה במכרז, יתר על כ�.  ירדה לטמיו�עריכתוההשקעה בוכל   

 תמורת תשלו� עדה לנגישות נכי� ו עבור הו2005 וערכה את הסקר בשנת               

 סקר ארצי ובו ג� נתוני� על העיר ,למטרות אחרותככל הנראה  ,כבר ערכה  

 . העמותהו בגלוי באתר האינטרנט של ממצאיו פורסמוכפר סבא   

 

  שער� מכו� מוגבלותבידי הביקורת ג� מחקר נגישות ארצי לאנשי� ע�   

  פי הזמנת נציבות שוויו� לאנשי� ע� מוגבלות ל  ע2003בשנת  סאלד   

 כולל שאלוני� ,  מפורטי� הפרמטרי�, בי� היתר,במשרד המשפטי� ובו  

 . לביצוע סקר נגישות לנכי�לדוגמא  

  לפחות חלק מ� הסקר יכול היה להיער� על ידי עובדי ,לדעת הביקורת  

  שכ� בדיקת חלק מ� הפרמטרי� אינו מצרי� , ניכרעירייה תו� חיסכו�  

  , ינ� בבעלות העירייההלפחות במבני� ש, יתר על כ�. תהכשרה מקצועי  

 עצ� העובדה שנכי� , למשל. אי� בהכרח צור� להמתי� לתוצאות הסקר  

 אינ� יכולי� להגיע לאג� ההנדסה ולמחלקת הגבייה ברורה על פניה   

                 ואי� צור� לערו� סקר כדי לדעת שיש צור� במעלית או לפחות במעלו� 

 זה מבנה להתחיל בפעולות להנגשת נית� היה , לפיכ�. תקי� בבניי� זה  

  .ללא צור� בהמתנה לתוצאות הסקר, ומבני� אחרי� הידועי� לעירייה  
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 התיישנו ועל כ� אי 1999 – 1995על א  שחלק מ� הנתוני� שנאספו בשני�   

  ראוי היה לדעת הביקורת כי נתוני� אלו ,אפשר להשתמש בה� כפי שה�  

 יעמדו לרשות מי שממוני� על , כמו ג� שאר הנתוני� שמצאה הביקורת  

  כי הביקורת מצאה זאת לאור העובדה ש. כיו�, יישו� ההנגשה בעיר  

  ר "לא ליו, ישות נכי�ועדה לנגוהמידע הקיי� לא הגיע לידי חברי ה  

סיי� את הכשרתו כשנה לפני מועד הועדה וא  לא לידי רכז ההנגשה אשר   

 על א  עריכת ביקורת ולמעשה לא היה ידוע לכלל הגורמי� שצויינו לעיל   

 קיומו של החומר אותו מצאה הביקורת ועל הסקר שנער� א� לפניעצ�    

 . ותוצאותיושני�  7� כ  

 

  אי� תיעוד או שהתיעוד כאשר,  על כשל בהעברת מידעממצא זה מעיד  

  בזבוז ,  נגרמת עבודה כפולהעקב כ�. אינו מסודר ומאורג� הקיי�  

 .זמ� וכס�, משאבי�  

 

 יער� רישו� י ומויי�מאורג� ומ, שמר תיעוד מסודריהביקורת ממליצה כי י  

י ירוכזו תיקי� ממליצה הביקורת כ, בנוס�. מרוכז של התיעוד במחלקות         

 . של פרוטוקולי� וחומר נוס� של כל ועדות העירייה במזכירות העירייה  

   

 כ� שהתיעוד , מחשוב חומר זה  לבחו� אפשרות , נית� א�לדעת הביקורת  

 יצירת מאגר ,  מטרתה של המלצה זו.והשימוש בו יהיה מירבי ויעיל  

 .המידע בצורה שוטפת ורצופה מידע ואפשרות זרימת  

 

   25 הביקורת העלתה כי היכל התרבות בכפר סבא הינו היחיד מבי�  

 .שאינו נגיש לאנשי� לקויי שמיעה עירוניי� באר$ תיאטראות   

  המרכז הישראלי ללקויי שמיעה ממידע שאספה הביקורת עולה כי   

  .ממבקרי� בהיכל התרבות בכפר סבא מקבל תלונות רבות , )"מהלב"(  

  הצעות מחיר 8 לפחותהוגשו במש� השני� ת מעידי� כי ממצאי הביקור  

 ג� בעת שיפו$ , להנגשת ההיכל ללקויי שמיעה א� בפועל העניי� לא קוד�  

 .2004נער� בשנת שההיכל   
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  נאמדשמספר�  (עלות הנגשת היכל התרבות בכפר סבא ללקויי שמיעה  

 ללא הוצאות נוספות ,  -150,000 �עומדת על כ, ) איש באר600,000$ �בכ  

 .)'שבר וכו, ציבהחלביצוע הנגשה ללקויי שמיעה אי� צור� בעבודות (  

  

  תהיה ,מוגבלותע� על פי פרק הנגישות בחוק שוויו� זכויות לאנשי�   

 , את היכל התרבות הנגשה מלאה בעתיד הקרוב העירייה חייבת להנגיש  

 א� ,  לדעת הביקורתההשקעה,  במקרה דנ�. שמיעהיכולל הנגשה ללקוי  

 כדאית כלכלית שכ� יש להניח כי צופי� וא� מנויי� נוספי� יצטרפו   

 .למעגל לקוחות היכל התרבות  

  

 שונות מחלקות ב �עובדיהביקורת קשר ע� יצרה  ,בעת עריכת דוח זה  

 הביקורת התרשמה כי למעט מודעות ברמה כללית לכ� שיש . בעירייה  

   לא קיימת עדיי� מודעות מספקת ,עירבי� בציבור רמבני להנגיש   

  היבט בהיבט החברתי ולא לא ב, הרבה לטיפול בנושא זהלדחיפות   

 מילוי ל, לקיומו של תארי� יעד שנקבע בחוקות דעמוהיינו  ,יהמשפט  

 .החובות שמטיל המחוקק על העירייה  

 

�  של הנכי� נתוני� בדבר מספר� נמצאובאג  לשרותי� חברתיי� לא ,  למשל,כ

למחלקה ידוע רק מספר� של הנכי� והזקני� . ושל הזקני� בכפר סבא

. המטופלי� או הרשומי� אצל� לפי אמות מידה אדמיניסטרטיביות שונות

�בנתוני� אות� פרסמה הלשכה המרכזית להיעזר  הביקורת נאלצה, לפיכ

179�178, 1251פרסו� , 2003הרשויות המקומיות בישראל (לסטטיסטיקה  ( 

של חריפותה , על פי פרסו� זה. תיי� ידועי� לאג  לשרותי� חברלא היואשר  

, רייההעיה בלתי תלויה בחובה המשפטית של בעיית ההנגשה בכפר סבא הינ

בשל מספר�  ,ראשית. רות חיוני לציבור הרחבאלא שיש לה היבט ברור של ש

 .קשישי� באוכלוסייההגבוה חלק� של , הרב של בתי האבות בכפר סבא

 

יש להניח +. 75 הינ� בני 5.9% ומתוכ� +65הינ� בני  מתושבי כפר סבא 11.7%

 "נכי�"ג� א� אינ� מוגדרי� משפטית שרבי� מה� זקוקי� למידה של הנגשה 

 רלבנטיות גבוה ג� מספר� של מקבלי גמלאות ".אנשי� ע� מוגבלות"או 

ות כללית נכ; 1036וד בכפר סבא עומד על מספר� של מקבלי גמלת סיע: ביותר

�נית� להניח כי מרבית� . 340עבודה ותלויי� מנכות ;  324ניידות ; 1620 

   .זקוקי� להנגשה נאותה ג� א� אינ� מטופלי� באג  לשרותי� חברתיי�
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 ,מקרב תושבי כפר סבא ,טחו�יהבמקבלי קצבאות נכות של כוחות מספר� של 

 של משרד הבטחו�  היות וה� מטופלי� על ידי אג  השיקו�אינו ידוע לביקורת

 .ואינ� נכללי� בנתוני הביטוח הלאומי

 כי סני  המוסד לביטוח לאומי בכפר סבא משמש כסני  ,עוד מוסיפה הביקורת 

 . נכי� מערי� וישובי� סמוכי�5000 �אזורי המטפל בכ

לדעת . זקוקי� להנגשהומהמבקרי� בה ניכר מתושבי כפר סבא דומה כי אחוז  

על  ג� מוכת הנגשה ברחבי העיר  העירייה חובעלמצב זה מטיל הביקורת 

 .ג� לולא הטיל זאת עליה המחוקק ,בההציבוריי� והפרטיי� נותני השרותי� 

 

 ביקורת העובדות האג  לשרותי� חברתיי� המטפלות בקשישי� אית� נפגשה 

לשאלת . של העירייה קיימות בעיות נגישותמועדוני קשישי� במסרו כי 

י פניותיה� למחלקת תחזוקת מבני� של העירייה לא נו כעהעובדות הביקורת 

במועדוני� כגו� כסאות , כש� שבעיות תחזוקה אחרות לדבריה� לא נפתרו, נענו

 . הקשישי�המסוכני� לשימוש

 

או על /ידוע לה� על רכז הנגישות ותברר שלא  לשאלת הביקורת התשובהב 

 .כללהועדה לנגישות נכי� 

 

אשר חופ� , מערכתי לקוי בנוגע לנכי� בעירמידע זה מעיד שוב על טיפול  

 .לליקויי� חמורי� בטיפול בקשישי�

 

 על פי המלבד החוב, על העירייה להיות ערה ומודעת למצב בו ,לדעת הביקורת 

ני� אלו מצדיקי� הנגשה נתו. הקוקי� להנגשזאכ�  אלפי� מתושבי העיר ,חוק

תי העירייה בלא הבנייני� שבבעלות העירייה ושל שרומיידית לפחות של 

אינה זקוקה לסקר כדי לדעת , כאמורעירייה ה .קשר לדרישות החוק

 שרותי� שכל תושב מחלקת הגבייה ועוד, מבנה בו נמצאי� אג� ההנדסההש

ג� אינ� נגישי� לנכי� באופ� מוחלט וקשי� מאד לנגישות , נזקק לה�

ביע על מצה מצב +  ונשי� בהריו�קשישי�, לאזרחי� המלווי� בילדי� קטני�

 .כי אי� צור� להמתי� לנתוני סקר הנגישות כדי לפעול

 

יה י ע� מנהלת מחלקת רישוי הבנג�, במהל� ביצוע הביקורת נפגשה הביקורת 

כי ידועי� לה� לביקורת בשיחות עימ� אישרו . וע� היוע$ המשפטי לעירייה

 צור� לדאוג להנגשת מבניה� מודעי� לה ו על העירייי�החוקי� והחובות שחל
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 1'היוע$ המשפטי לעירייה אישר בפני הביקורת כי לפי פרק ה. הציבור בעיר

ובפרט אחרי תיקו� חוק התכנו� והבניה ) ב( ג 158סעי  , לחוק התכנו� והבנייה

ההנגשה של בנייני לבדוק את מצב לכאורה  צריכה ההייתרייה העי, 1998בשנת 

 �158 והבנייה בסעי  התכנו� בעיר ולפעול בהתא� לקבוע בחוק הציבור הקיימי

 : בו נקבע' ג

  ה"תשנ, א"תשמ: תיקוןסידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים  .ג158"  

  בניסן ז " לפי היתר שהוצא עד ליום טבנין ציבורי קיים אשר נבנה )א(    

או שנבנה לאחר מכן וניתן לו פטור , )1972 במרס 31(ב "התשל           

ידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות לפי חוק סכדין מהתקנת      

 להורות לבעלו או , אף האמור בכל דין על , רשאי שר הפנים, זה     

  להתקין בו , השר שיקבעבאופן וביחס , למחזיקו או לשניהם     

  חלק או, כים כנדרש בתקנות לפי חוק זהסידורים מיוחדים לנ     

 .מן שיקבעבתוך תקופת ז, מהן           

 ב "ז בניסן התשל"בנין ציבורי שנבנה לפי היתר שהוצא מיום י   )ב(       

 לנכים  הותקנו בו סידורים מיוחדים ואילך ולא) 1972 באפריל 1(     

  פטור ממילוי כפי שנקבע בתקנות לפי חוק זה ולא ניתן לגביו      

 לבעל או , ןעל אף האמור בכל די, המקומיתורה הועדה ת, התקנות     

  להתקין בו ,הועדהבאופן וביחס שתקבע , למחזיק או לשניהם     

 שתקבע בהוראתה ושלא מיוחדים כאמור תוך תקופת זמן סידורים      

 .על שלוש שנים תעלה      

 , )ב(או ) א(הוראה כאמור בסעיפים קטנים ניתנה לגבי בנין ציבורי  )ג(    

  את הנדסית לבצעו החובה לבצעה מנוע מבחינה יומי שהוטלה על               

 בתוך תשעים ימים מיום שקיבל את , רשאי הוא, מלואהב ההוראה     

; המקומית מאת הועדה 147לבקש הקלה כאמור בסעיף , ההוראה     

  למתכנן המחוז הודעה על מתן הקלה הועדה המקומית תעביר      

  עשר ימים מיום קבלת תוך חמישה, וזה יהיה רשאי, כאמור     

יא תינתן רק אם לא יהיה לערור עליה בפני ועדת הערר וה, ההודעה               

  .למנוע מנכים את השימוש בבנין הציבורי בה כדי     

 טעון הוראה לפי סעיף זה לגבי בנין שעיקר שימושו הוא לעסק  )ד(    



 77

  -בפרק זה להלן  (1968-ח"כהתש, י עסקיםרישוי לפי חוק רישו               

לפי סעיף , תכלול התראה בדבר ביטול הרשיון ,)עסק טעון רישוי     

 .אם ההוראה לא תקויים, ה158     

  או) א(מי שלא מילא אחר הוראה של שר הפנים לפי סעיף קטן  )ה(    

לו הקלה ולא אושרה ) ב(הוראה של הועדה מקומית לפי סעיף קטן      

 ". רואים אותו כמי שהפר תנאי היתר,)ג(קטן  בסעיףכאמור      

 

לבי� , בסעי� זה לחוקעדה המקומית לתכנו� ובנייה הנזכרת וובי� ה

העירייה ישנה זהות מלאה היות ולכפר סבא מרחב תכנוני משלה חברי 

ית מתפקיד הועדה המקומוהעירייה ועדת התכנו� הינ� חברי מועצת 

א� בעת מת� , אות החוק יקויימו במלוא�הורלתכנו� ובנייה היה לוודא כי 

 ,משמע, מת� היתר בנייה לשינויי� ואסקר ,  בדיקה וא� בעתהיתר בנייה

 .  חייבת לדאוג ולבצע את האמור לעילההייתלדעת הביקורת העירייה 

הביקורת מוסיפה כי על הגורמי� המקצועיי� באג� ההנדסה חלה החובה 

 עדה המקומית לתכנו� ובנייהלבחו� נושאי� אלה ולהביא� לידיעת הו

 'סימ� ג' פרק ב 1965ה " תשכ+ לחוק התכנו� והבנייה 27ובפרט שסעי� 

 ידי הועדה המקומית-ביצוע החוק על .27": קובע

מתפקידה של הועדה המקומית ושל כל רשות מקומית במרחב תכנון הכולל תחום     )א    (

 של הוראות חוק זה וכל תקנה של יותר מרשות מקומית אחת להבטיח את קיומן      

 .על פיו      

 מקום שקיימת ועדת משנה לתכנון ולבניה חייבים בביצוע כאמור גם הועדה )     ב   (

 ."המקומית וגם ועדת המשנה      

 

 שה לביצוע פרק הנגישות בחוק שוויו�וההיערכות הדר .4

 מוגבלות זכויות לאנשי� ע� 

לחוק שוויו� זכויות  2' מסתיקו� , מור נחקק בכנסת כא22.03.2005ביו�  

�ה"התשס , וגבלותמלאנשי� ע�   2005 �העוסק באיסור ,  הוא פרק הנגישות

תשתית וסביבה , החוק החדש מחייב הנגשת מבני�. יה והבטחת נגישותיהפל 

שאנשי� ע� מוגבלות  קיימי� וחדשי� וכ� הנגשת השרות הנית� לציבור באופ� 

והתפתחותית יוכלו  ) תפיסתית(קוגנטיבית ,  שכלית,נפשית, חושית, פיסית 

. ומהשרות הנית� בוהנות באופ� מלא מכל מקו� ציבורי ילגשת ול, לנוע, להיכנס 
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, בתי ספר, מוסדות ציבור, שטחי מסחר, חובת הנגישות חלה על בנייני ציבור 

, אתרי בילוי וטבע, מרכזי תעסוקה, מוסדות להשכלה גבוהה, מרפאות 

רכוש משות  בבנייני , גני� ציבוריי�, גשרי� להולכי רגל, מדרכותצמתי� ו 

 .שרותי שעת חרו� ועוד, מגורי� 

 

 קובע זכות נגישות של אנשי� ע� מוגבלות אל מקומות לחוק התיקו� החדש 

י קביעת חובה של הפיכת� של מקומות ושרותי� ל ידושרותי� ציבוריי� ע

תאמות נגישות של המקו� או באמצעות ביצוע� של ה, ציבוריי� לנגישי�

 יהפכו ,בתקנותנקבע  �טורי שפ,ההתאמות. השרות לסוגי המוגבלויות השוני�

ה� מההיבט החושי וה� , היבט הפיזיהאת המקומות והשרותי� לנגישי� ה� מ

 . סוציאלי�מההיבט הפסיכו

 , החוק חל ה� על מקומות ציבוריי� בניהול המדינה והרשויות הציבוריות 

 וה� על מקומות ציבוריי� המופעלי� הרשויות המקומיותהעיריות ול כל� בכללו

 לסידורי� והתאמות אדוגמ .על ידי גופי� פרטיי� כגו� שטחי מסחר ופנאי

ושילוט   מעלית עבור אנשי� המוגבלי� בתנועת�י�התקחובה עתה ל :אלה

 . בכל המקומות הללויהיבכתב ברייל עבור אנשי� לקויי רא

ה על מי שעיסוקו באספקת שרות ציבורי לדאוג לנגישותו כ� קובע החוק חוב 

, על ידי ביצוע סידורי� והתאמות, של השרות עבור אנשי� ע� מוגבלות 

ה� שרותי� ציבוריי� . לרבות התקנת� של אמצעי עזר ואספקת שרותי עזר 

סידורי� והתאמות . קופות חולי� ועוד, מרכולי�, בנק, לדוגמא שרותי ביטוח

שימוש בטקסטי� מוקלטי� להעברת מידע לאנשי� ע� לקויות  :לדוגמאה� 

ראייה ולקויות למידה או מת� הדרכה והכוונה בשפה המובנת לאד� ע� 

התאמת גובה דלפק לקהל אנשי� ע� כסאות , מוגבלות שכלית או נפשית

החוק מתנה מת� רישיו� לעסק . התאמות אלו ייקבעו בתקנות; גלגלי� ועוד

 .ות המתחייבי� מכוחובביצוע סידורי הנגיש

פרק הנגישות קובע איסור הפלייה בסירוב למת� שרות או במת� שרות שונה  

כתחלי  , ")הפליה קלאסית("מחמת מוגבלותו , בטיבו לאד� ע� מוגבלות

בשרותי� ובכניסה , לאיסור הקיי� כיו� בחוק איסור הפלייה במוצרי�

  בנוס  לאיסור .2000 �א "התשס, למקומות בידור ולמקומות ציבוריי�

מוסי  החוק הוראות לעניי� איסור הפליית� של אנשי� ע� , ההפליה הכללי

 .מוגבלות א  בחוזי ביטוח 
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בחוק קבועות הוראות מיוחדות העוסקות בבנייני מגורי� חדשי� בכל הנוגע 

פתח הכניסה לדירה והשטחי� המוגני� , לרכוש המיועד להיות רכוש משות 

 זאת צפויה השפעה מיידית של החוק בתחו� הבנייה יחד ע�). ד"ממ(בדירה 

החדשה תו� יישו� ההגדרות החדשות של מקו� ציבורי ובניי� ציבורי לעניי�  

  . בחוק עד כהנ� הרבה מעבר לנדרשישה, זה

 

הדוגמאות שפורטו לעיל מדגישות את הפעולות הרבות לה� על העירייה 

 הנכסי� שבבעלותה וה� כלבלהיער� ה� בהיבטי� התכנוניי� והביצועיי� 

 לבנייני ציבור 'רישיונות עסק וכו, בהיבטי הפיקוח בעת מת� היתרי בנייה

 .ובסופו של דבר בכל מבנה שהוא

 

לזכויותיה� של , החוק החדש מאז� בי� עקרו� השוויו� לאנשי� ע� מוגבלות

על ידי , בעלי מקומות ציבוריי� ומי שעיסוק� באספקת שרותי� ציבוריי�

הנטל הכבד . כאשר חובה זו מטילה נטל כבד מדי, יג לחובת הנגישותקביעת סי

בהתחשב ביכולות הכלכליות של בעל המקו� הציבורי או , בי� השאר, מדי נמדד

בבחינת , כ� יילקחו בחשבו�. השרות הציבורי ובגודל הציבור אותו הוא משרת

 של אפשרות ההנגשה,  קיי�חובת הנגישות המוטלת על בעל מקו� או שרות 

בעלי מקצוע , שתקבע בהתייעצות ע� מורשי נגישות, המקו� מבחינה הנדסית

בחנו ג� ייחודו של מקו� יי, בנוס . שיוכשרו לעניי� בהתא� להוראות החוק

 .מבחינת ערכי� כמו ערכי טבע או היסטוריה

 

 לאנשי� ע� מוגבלות אשר חלה על החוק קובע כי חובת ביצוע התאמות

מוסדות , ל"צה, הכנסת, ה ויחידות הסמ� שלה משרדי הממשל,הממשלה 

�החוק מייחד הוראות  לה�  ההנגשות הפיזיות במוסדות בריאות,כמו ג� ,חינו

�בשל מרכזיות� של נושאי� אלה , נפרדות להנגשת שרותי הבריאות והחינו

המוסד  +תאגידי� שהוקמו בחוק כגו� , בתחומי החיי� וחיוניות� לכל אזרח

  כקבוע  תאגידמהוותעיריות הכמו ג� ,  התעסוקהלביטוח לאומי ושרות

לא יחולו לגביה� הגנות כלשה� של נטל כבד מדי  +  לפקודת העיריות7בסעי� 

  . או חוסר סבירות כלכלית תקציבית

 

בשל העלות הגבוהה של הנגשת המקומות הציבוריי� הקיימי� נקבעה  

ת ציבוריות ברשויו: של ביצוע התאמות הנחוצות תקופת פריסה ארוכה  

 שני� לעומת חיוב נגישות של מקומות 12התקופה נפרסה בהלי� מדורג עד  
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לגבי שרותי חינו� קובע החוק פריסה .  שני�6יבוריי� בסקטור הפרטי תו� צ 

   שני� אחרי התקנת התקנות ובנוס� חובה לבצע התאמות מלאות בגי� 12של  

 

הנגשת .  בהתא� לצרכיה�ע� מוגבלותכל תלמיד הלומד בבית הספר או הורה  

החוק ג� קובע הוראות קבועות לגבי .  שני�11שרותי הבריאות תתפרס על פני  

 11הנגשת� של צמתי� ודרכי� ושל שרותי שעת חירו� בהחלה מדורגת של  

 . שני� 

לא רק שהחוק מטיל על שרי� מסויימי� להתקי� לחוק        הביקורת מציינת כי 

 הללו קבעו תאריכי יעד מחייבי� להתקנת התקנותבחוק ג� נש  אלא ,תקנות 

 כי בחוק ג� נקבעו חובות ,מוסיפה הביקורת  עוד .ולהעביר� לאישור הוועדה 

ביצוע ההנגשה בתהלי�  שרי� על ההתקדמות מצד דיווח מצד גופי� וא�  

 . לוועדה המתאימה בכנסת בתחו� תארי� יעד קבוע מראש בחוק עצמו 

כי בהיעדר תקנות או סייגי� או , של החוק נקבע מפורשות       בסעיפי� שוני� 

צווי� מטע� השרי� הנוגעי� בדבר יחולו הוראות החוק המפורטות במלוא  

 מפורשות בחוק  ותאריכי יעד שנקבע חומרת� ועל הרשויות למלא אחריה� עד  

 .  עצמו 

  

ו� הוראות היישו� ההדרגתי הקבועות בחוק מחייבות פריסה שווה של הייש 

 .  תכנונית ותקציביתכותהיערהכרה בצור� להמהל� מצרי�  משמע , מדי שנה 

 

זה נקבע חוק ה ומציינת כי לאור העלויות הרבות הנחוצות ליישו� בהביקורת ש

 �) כתקופת מעבר( שנה 12בתיאו� ע� משרד האוצר כי המדינה תתקצב במש

 .הרשויות המקומיותמדי שנה לכל -  מיליו� 250

  

שבה , היערכות העירוניתלאשר בוודאי יסייע , ל חלק מתקציב זהכדי לקב 

חלה חובה להכי� תוכנית אב עירונית על העירייה  הביקורת ומציינת כי  

מסודרות הכוללות תוכניות  הכנת והגשת בקשות , כמו ג� להנגשת העיר 

העלויות  בכל לבדה  העירייה לשאת אל,ת, אלמלא כ�. ועלויות משוערות 

 המוטלת עליה  ההנגשמלא את חובת הבבואה ל, �שיחתת הכבדות לה� הכספיו 

 . על פי חוק       
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 תהלי� ההנגשה של המקומות הציבוריי� יתבצע תו� חובת היוועצות וקבלת

מהנדסי� או , מבנה וסביבה שהינ� אדריכלי�, נגישות תכנו� אישור של מורשי  

פארה , י מקצועות טיפוליי�הנדסאי� ושל מורשי נגישות השרות שהינ� אנש 

רפואיי� וטכנולוגי� שהוכרו על ידי המדינה כמורשי נגישות לאחר הכשרה  

  קבלת ,  האישור יתבצע בשלב התכנו��לגבי מקומות חדשי� . ייעודית בנושא 

 חלה �לגבי מקומות קיימי� . אכלוס וקבלת רישיו� עסק קוד� להיתר הבניה 

ליזו� ההתאמות ולהתייע$ ע� מורשי נגישות חובה על מפעיל המקו� הציבורי  

 .הנחוצות 

קובע החוק כי , לצור� הבטחת קידו� תהלי� ההנגשה ומת� מידע לציבור 

יימנו ,  עובדי� לפחות25המעסיקי� , שרות ציבורי האחראי� על אספקת  

בתחו� הנגישות לאנשי� ע� מוגבלות , ככל הנית�, מקרב העובדי� אד� הבקיא 

כתובת לציבור הרחב  הרכז ישמש . הוא יהיה אד� ע� מוגבלותוככל האפשר  

 .ולטיפול שיטתי בנושא 

 לחוק 2תיקו� מספר , בנוס  למעמד המוקנה לגופי האכיפה בחוקי� הקיימי�

קובע את מעמדה הייחודי של הנציבות , שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות 

מנגנוני . ות הנחוצי�מדרי� ומכוו� בכל הנוגע לסידורי הנגיש, כגו  אוכ 

 . האזרחי והפלילי, האכיפה פועלי� במישור המנהלי

 

בהיבט המנהלי והפלילי החוק מעניק סמכות לנציבות השוויו� להוציא צווי 

הפרתו של צו נגישות תחשב . בנגישות על פי החוק נגישות למקומות החייבי� 

 שיתבע את אזרחי קובע החוק כי אד� ע� מוגבלותהבהיבט . לעבירה פלילית

מחדל ,  המוטלת עליו בהתא� לתקנותחובת הנגישותמי שלא מילא את 

יהא זכאי לפיצויי� ללא הוכחת נזק לסכו� של עד , המהווה עוולה אזרחית

בשל הקשיי� של אד� יחיד לנהל תביעה . תביעתו את  א� יוכיח + 1 50,000

בחוק או דרה נציבות שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות פועלת להס ,משפטית

ה� הנציבות וה� ארגוני� העוסקי� בהגנה על זכויותיה� של אנשי� כי בתקנות 

 .ע� מוגבלות יוכלו לתבוע בנסיבות האמורות

 

ה של אד� בשל מוגבלותו קבועות עבירה פלילית ועוולה יג� לגבי הפלי

בדומה להוראות הקיימות , אזרחית שביצועה מקנה פיצוי ללא הוכחת נזק

 .ר הפלייה במוצרי� ובשרותי�בחוק איסו

מעבר לחובותיה לפעול להנגשות ,  א� כ�,היערכות העירייה מתחייבת 

 .ג� כדי להימנע מתביעות משפטיות, כמתחייב בחוק 
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 מסקנות והמלצות .5

 1 נקבע בסעי  1998בחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות אשר נחקק בשנת  

ם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של זכויותיה":לחוק הקובע עקרו� היסוד  

על ההכרה , מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, החברה בישראל לזכויות אלה 

 ".בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות 

חוק זה מטרתו להגן על כבודו ":מטרת חוק השוויו� לחוק מוגדרת 2בסעי   

תו להשתתפות שוויונית ופעילה ולעגן את זכו, וחירותו של אדם עם מוגבלות 

 שיאפשרוכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן , בחברה בכל תחומי החיים 

 ".יכולתותוך מיצוי מלוא , בפרטיות ובכבוד, לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית 

 

הוא פרק הנגישות , 2005אשר נחקק בכנסת בחודש מר$ ,  לחוק2' תיקו� מס 

דמי� העוסקי� בחובת שילוב� של אנשי� ע� מוגבלות מצטר  לפרקי� הקו 

בחובת הנגשת התחבורה הציבורית ובהקמת נציבות השוויו� , בעול� התעסוקה 

 .ולידה הוועדה המייעצת המורכבת מרוב של אנשי� ע� מוגבלות 

תנועה והתמצאות , אפשרות הגעה למקום" : היא"הנגישות"נקבע כי בפרק זה  

קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או , רותשימוש והנאה משי, בו 

 ם והשתתפות בתוכניות ובפעילויותהשימוש במתקני, שירות או בקשר אליהם 

 ".עצמאי ובטיחותי, מכובד, והכל באופן שוויוני, המתקיימות בהם 

 

 מימוש זכויות היסוד שפורטו בחוק , לפיכ�תאפשר, הוספת החובה לנגישות 

 :להל� המלצות הביקורת, י הביקורת המפורטי� בדוח זה לאור ממצא.המקורי 

 

  13,000 מעל 1.12.2005 �נכו� ל(בעיר כפר סבא מתגוררי� קשישי� רבי�  5.1 

  המהווי� יחד , חלק� דיירי בתי אבות בעיר) 65 שגיל� עולה על תושבי�  

 תושבי יחד ע� כל שאר, מספר גבוה של קשישי�.  מתושבי העיר15%+כ                

  מחייבי� את העירייה להיער� ,העיר והמבקרי� בה בעלי המוגבלות  

  2' מתיקו� מסמהסיבות המתחייבות ולהנגיש כיאות לא רק  בהתא�  

  אלא ג� מכח ,)פרק ההנגשה(אנשי� ע� מוגבלות ללחוק שוויו� זכויות   

 .המחוייבות החברתית וחובת השרות לתושבי�  
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  עי� עיר מחוז בה נמצאי� מוסדות ציבור רבי� כפר סבא הינה כמ 5.2 

 המוסד לביטוח : כגו�המשרתי� רבי� מתושבי העיר ויישובי הסביבה   

 תחנת , שרות התעסוקה, משרד הפני�, בית משפט, מס הכנסה, לאומי  

  לאור כ� על העירייה לבדוק ולדרוש . 'בית חולי� מאיר וכו, א"מד  

  , כמו ג�, דות הציבור שפורטו לעילה� במוס, של ההנגשה הסדרה   

 בנוס� עליה . על ידה במוסדות ציבור שבבעלותהשל הנגישות  הסדרה  

   �, צמתי�, מדרכות, מוסדות בהיבט של חנייהלכלל הלדאוג להנגשת הדר

 .'דרכי גישה וכו  

  

 וחוקי� נוספי� קבעו 1965ה "כ תש�על א  שדרישות חוק התכנו� והבנייה  5.3 

 ממצאי , לפני שני� רבות כי על העירייה לדאוג להנגשת מבני ציבורכבר   

  .י� כי העירייה לא פעלה כמתחייבדהביקורת מעי  

  � על העירייה לפעול באופ� מיידי לתיקו� הליקויי� כמתחייב , לאור כ

 . מחוקי� נוספי� כמפורט בגו� הדוח, כמו ג� מחוק התכנו� והבנייה   

 

 ,שפורטו בדוח זה לגבי פעילות העירייה בעבר וא  בהווהממצאי הביקורת  5.4 

 א� בפועל העניי� קוד�  ,הנגישותמעידי� כי היתה קיימת מודעות לנושא   

 נמצא כי החלטות חשובות שהתקבלו לא בוצעו או . מועט ולקוי באופ�  

    נמצא כי התחייבויות שונות של , בנוס�. בוצעו באופ� חלקי  

   .או אל הפועלהעירייה לא הוצ  

 

 הביקורת ממליצה לנקוט בפעולות מתאימות כ� שכל בעלי התפקידי�   

יהיו , במחלקת השונות, הרלבנטיי� בעירייה וכל העובדי� הנוגעי� בדבר  

  כ� שכל דרישות ותקנותיו עי� להוראות החוק החדש על תיקוניודמו  

   לאנשי� ע� לחוק שוויו� זכויות 2' לאור תיקו� מס, החוק החדשות  

 .�מוגבלות ימולאו במלוא  

 

  ממצאי הביקורת מעידי� על פעילות לא מתואמת של גורמי� שוני�  5.5 

, היעדר העברת מידע ונתוני�, הממצאי� מעידי� על חוסר מידע. בעירייה  

  משאבי� וזמ� ולפעולה בחוסר  מצב שגור� לפעילות כפולה ולבזבוז   

 .מקצועיות  
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 על גור� בכיר נגישותהעירייה להטיל את הטיפול בנושא על הנהלת  

כמו ג� מינוי ממונה , שירכז את כל הטיפול באופ� ראוי ומקצועי  בעירייה

רת ב אשר יעסקו ג� בהג,לדרישות התפקידהעוני� ורכז נגישות שוויו� 

ה� בתו� העירייה בכל מחלקותיה וה� כצינור תקשורת בי� , המודעות

כ� שיוכלו , למילוי תפקיד�ראויי� משאבי�  תו� מת�  ,העירייה לציבור 

 .למלא את תפקיד� באופ� מיטבי

 

.  מועטה מאד,ממצאי הביקורת מעידי� כי הפעילות היזומה להנגשה בעיר 5.6 

 דרישות מחוסר תיאו� ואי עמידה בחלק , הביקורת כאמור בנוס  מצאה   

מקרי� לאור תלונות מרבית הפעולות נבעו במרבית ה.  הרלבנטיי�החוקי�  

 ". ככיבוי שריפות"והיו ברוב�  תושבי�  

  

  לות בי� כל הגורמי�  את הפעיהביקורת שבה וקובעת כי יש לתא�              

 .עבודה אחת מסודרת ויזומה הרלבנטיי� ולפעול תחת תוכנית              

  

כבר , "רעות+מכבי�" שחר בוצר נגד מועצה מקומית +צ "הכרעת הדי� בבג 5.7 

קבעה לפני מספר שני� כי על הרשות המקומית חלה חובה לדאוג לביצוע   

על , לפיכ�.  קרי מבני ציבור+החינו�הנגשות לאנשי� ע� מוגבלות במבני   

   � העירייה להיער� בהקד� ולבצע את כל סידורי הנגישות במבני החינו

 שוויו� זכויות  חוק  ל2'  ובפרט לאור תיקו� מסבפרט ובמבני הציבור בכלל  

  .לאנשי� ע� מוגבלות  

 

כמפורט בגו� ,  לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות קובע2' תיקו� מס 5.8 

  והרשויות המקומיותזמני� ופעולות שעל הרשויות בכלל  לוחות , הדוח  

  לאנשי� ע�, בכל ההיבטי�, כולה לבצע לטובת הנגשת העיר, בפרט  

 .מוגבלות  

   

   זה קובע את כל החובות המוטלות על הרשות המקומית כמו ג� חוק  

  לביצועלזכות בסיוע כספי מהמדינה לנקוט על מנת  הפעולות בה� יש  

 . כולהעולות הנגשת העירפ  

 הנדרשות כי רשויות שלא ינקטו בפעולות בחוק נקבעהביקורת מציינת כי   

   אתלבצע על חשבו� תקציב�חוייבו י ,ומאיד� בסיוע הכספי מחד לא יזכו  

  וא� עשויות לעמוד כל הפעולות המתחייבות בלוח זמני� שנקבע בחוק  
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 הנציבות לשוויו� זכויות לאנשי� ע� לה� צווי נגישות שתוציא החלת בפני   

 כמו ג� בפני תביעות ,  לגו� אוכ�,מוגבלות שהפכה על פי התיקו� לחוק  

 .כקבוע בחוק, בעללא הוכחת נזק אישי לתו ,משפטיות  

 

  �   אבלהכנת תוכנית  , ללא עיכובי�,לפעול בהקד�על העירייה , לאור כ

 ת עבודה ו וכפועל יוצא מכ� להכי� תוכנילנגישות נכי�מלאה ירונית ע  

   שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות ולהתחיל בהגשת התוכניות לנציבות  

   הקבועי� על הגופי� ובפרט שהעירייה נמניתלצור� קבלת תקציבי�   

  חוק כגופי� שלא יחולו עליה� הגנות כלשה� של נטל תקציבי כבד מדיב  

ע� או חוסר סבירות כלכלית תקציבית כשיקולי� בביצוע הנגשה לאנשי�                

 .מוגבלות  

 

 כמו ג� ממצאי הביקורת , לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות2' תיקו� מס

  .לאנשי� ע� מוגבלות עניי� הנגישות חשוב מאדמעידי� כי , דוח זההמפורטי� ב

חייבת להתחיל אשר עלייה למדרכה  �דברי� פעוטי� לכאורה כגו� הדבר מתחיל ב

 . ממשי� בנקודות רבותממש מגובה הכביש ו

 .ממש זועק נגד אנשי� ע� מוגבלותמצב זה , מקו� לא נגישקיי� כאשר 

� ללאוהוא מונגש באופ� מלא כמתחייב  לוודא שמקו� חייבי�כל בתו� , לפיכ

   .דר�במכשולי� 

 

, המוגבלויותמכל סוגי החקיקה החדשה פותחת את שערי החברה בפני אנשי� 

מה שמוב� . ולא עוד במסגרת נפרדת, במסגרת השירותי� הניתני� לכלל הציבור

 . להיות אפשרי בקרוב ג� לאנשי� ע� מוגבלותמתוכנ� מאליו לכל אזרח 

 אשר כל המהל� מהותית במהווה נקודהשל אנשי� בעלי מוגבלות  ילוב בחינו�הש

 .את פני דור העתיד להשתלבות אמיתית וכהשלמה לחוק השילוביעצב 

 .בארצות אחרותג� מתבצע התהלי� הדרגתי  אנשי� ע� מוגבלות הינו בשילו

 להתארגנות הדורשת מעבר ,מהפכה של ממשכ ושילוב אנשי� ע� מוגבלות כמוה

באופ� שינוי האמור להשפיע  ,מקבלי ההחלטות ג� שינוי בעמדות של הרשויות 

שתובטח זכות� של אנשי� ע� מוגבלות להשתלב  באופ� ,הרחבהציבור על  ,ניכר

 .לחברה על בסיס של זכויות אד� וצדק חברתי ולתרו�
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