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הנדון: העדר נגישות במתנ"ס בשכונת "אם המושבות"

בשם ועד שכונת אם המושבות בעיר פתח תקווה, אנו פונים אליך בנושא שבנדון, כדלקמן:
	מתנ"ס "לב הסביונים" ברחוב גל-עד בשכונת אם המושבות החדשה איננו נגיש לאנשים בעלי מוגבלות. הדבר מהווה פגיעה קשה באנשים בעלי מוגבלות וקרוביהם המבקשים להנות משירותי המתנ"ס.
	גב' מיכל דהן, נציגת ועד השכונה, פנתה אליכם פעמים רבות בעניין זה, אף באמצעות נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, אך למרבה הצער, ללא הועיל. 
	על פי חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (פרק ה1- סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים), קיימת חובה להתאים כל בניין ציבורי לאנשים בעלי מוגבלות. תקנות התכנון והבנייה, התש"ל-1970 (חלק ח'- התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי), מגדירות "בניין ציבורי ב'", בין היתר, כ"מוסד ציבורי לילדים", והמתנ"ס נכלל בהגדרה זו. אם כן, בניגוד להוראות הנ"ל וכן בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, לא בוצעו ההתאמות הנדרשות. 
	נדגיש, כי המתנ"ס נפתח בספטמבר 2006 ועוד במהלך בנייתו היו אמורות להתבצע התאמות אלו, ועל כך אף התריעה הגב' מיכל דהן במהלך הבנייה.   
	יודגש, כי על אף טענתכם כי אין בשכונת אם המושבות ילדים עם מוגבלויות המגיעים למתנ"ס, הוראות החוק קובעות כי אף אם אין ילדים בעלי מוגבלות המגיעים למתנ"ס, אין הדבר מעיד על הוריהם או מבקרים אחרים המגיעים למקום. עוד יצוין, כי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק התכנון והבנייה לא דורשים קיומו של אדם בעל מוגבלות המגיע לבניין, אלא את הנגשתו ללא תנאי.  
	לפיכך, הנכם נדרשים לדאוג להנגשתו של המתנ"ס בשכונת אם המושבות בעיר, לאלתר ובכך להגשים את הוראות החוק המחייבות.
	כאמור, אי הנגשת המתנ"ס הנדון הינה הפרה בוטה של הוראות החוק. לפיכך, אם דרישתנו זו לא תענה בתוך 14 יום מיום קבלת מכתב זה, בכוונתנו להגיש תביעה ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו לקבלת הסעדים המשפטיים המגיעים על פי דין. יובהר כי כל הוצאה כספית שתגרם ללקוחותינו בגין הגשת התביעה תושת על כתפי העירייה. 
	אנו מודיעים בזאת כי לא תינתן התרעה נוספת.

                                                                                                                      
                                                                                                                           בברכה, 
                                                                                                                            קארין אלהרר, עו"ד
                                                                                                                                
                                                                                                  

העתקים:
ד"ר יורם סבירסקי- חבר הוועד המנהל, "נגישות ישראל"
גב' מדלן אונגיל- מהנדסת העיר, עיריית פתח תקווה
מיכל דהן- נציגת ועד שכונת אם המושבות החדשה






המכתב הוכן בסיועה של הסטודנטית מיכל ארגמן

