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 :לכבוד

 רוביק דנילוביץ'מר 
  עיריית באר שבעראש 

  orith@br7.org.ilבאמצעות דוא''ל:

 -דחוף-

 שלום רב, 

 תושבי שכונות נחל עשן ונחל בקע –בעלי מוגבלויות הנגשת מיגוניות ל :הנדון

בדרישה להנגשה של בשמם של תושבי שכונת נחל בקע ונחל עשן בעיר, אנו פונים אליכם  .1

אלה לטובת ת ו"מיגוניות" שהוצבו לאחרונה בשכונ –המרחבים המוגנים השכונתיים 

 דיירים רבים שלרשותם לא עומד מרחב מוגן כלשהו. 

מצויים תושבי באר שבע יחד עם ערים נוספות בדרום בסיכון רב, כתוצאה  בימים האחרונים .2

שך תקופה במלעבר העיר כחלק מסבב הלחימה המתחדש. כבד ותכוף מירי ארטילריה 

נס למקלטים ולמרחבים כוונו לעבר העיר, ותושביה נקראו להיכ רקטותמאות קצרה 

 המוגנים עשרות רבות של פעמים, בכל שעות היום והלילה, מאז החלה ההסלמה. 

מתגוררים בבתים  – בדרומה של העיר ובמערבהתושבי שכונות נחל בקע ונחל עשן, המצויות  .3

קירות הבתים החיצוניים והפנימיים  – (בניה קלה)בעלי קומה אחת, הבנויים בבניה טרומית 

שייכים  ות אלהמהבתים בשכונניכר חלק . , ללא יציקת בטוןחלולים ובלוקים גבסעשויים 

, ומאוכלסים החדשה מנוהלים על ידי חברת עמידר ,הממשלתי למאגר הדיור הציבורי

וזכאים לדיור ציבורי , 75%המוכרים כבעלי נכות בשיעור של למעלה מ בדיירי דיור ציבורי 

 בקומת הקרקע.  בדירה מונגשת

לא ומרחבים מוגנים, מקלטים ואף לא אין  המתוארים בשכנות נחל עשן ונחל בקע תיםבב .4

 בטוחיםאין גם חללים ציבורי בקרבת מקום. בבתים צמודי הקרקע עומד לרשותם מקלט 

, הנחשבים או חדרי מדרגותשאינם גובלים בקיר חיצוני אחרים דוגמת מסדרונות פנימיים 

אינם  דיירי הדיור הציבורימטבע הדברים,  .עורףלבטוחים יותר על פי הנחיות פיקוד ה

אין בידם  ממילאאינם בבעלותם, וכאמור מורשים להוסיף ולבנות ממ''ד בבתים, ש

  האמצעים לכך.

בסבבי  וללא מרחב מוגן לשהות בוולאחר שנותרו ללא פתרון  של תושבי השכונה,לבקשתם  .5

לאפשר נועדו שמבטון  תמיגוניו שכונותמספר נקודות בהוצבו ב קודמים,הלחימה ה

אינן נגישות לבעלי  במקרה של אזעקה. אלא שהמיגוניות שהוצבו בשכונה להתגונן לתושבים

. הכניסה אל תוך החלל המבוטן והמוגן המרותקים לכסא גלגלים המוגבלות החיים בשכונה

 לתוכו על כסא גלגלים.צרה ומעוקלת, באופן שאינו יכול לאפשר מעבר 
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נותרים בבתיהם בעת שנשמעת סאות גלגלים, ידיירים רבים המרותקים לכ כתוצאה מכך,  .6

חוסר ו . הדיירים מתארים תחושת אימהאזעקה, יחד עם בני משפחתם המטפלים בהם

ובחוסר  להתפנות למרחב מוגן על פי הנחיות פיקוד העורףאונים מוחלט, ביודעם שעליהם 

 . יכולת לפעול על פי ההנחיות

בלים על כך ששטח המיגוניות ומספרן אינו מספיק וצר מלהכיל את כל בנוסף, התושבים קו .7

התושבים הנזקקים להן בשעת חירום. כך למשל, בקצה רחוב צבי בן יעקב בשכונת נחל עשן, 

לשמש מחסה לתשע יחידות דיור  נועד המרחב זמ''ר.  16-הוצבה מיגונית אחת ששטחה כ

 ריבות, צפיפות ומחנק.מצב שיוצר לחץ, מ ,ובתי אב הממוקמים ברחוב

עירייה, למשרד השיכון ולפיקוד מחלקת הביטחון בחרף פניות רבות של תושבי השכונות ל .8

כך שיתאימו לצרכי התושבים המרותקים  המיגוניות לא הונגשו ולא הוחלפו –העורף 

פניות רבות לעירייה ולפיקוד העורף לא הועילו. לדברי תושבי השכונה,  .לכסאות גלגלים

ם נשלחו להתלונן בפני פיקוד העורף, ומפיקוד העורף בחזרה לעירייה, ומשם התושבי

למשרד השיכון ולחברת עמידר. הרשויות השונות מגלגלות את האחריות זו לכתפיה של זו 

 ולסכנה הנשקפת לתושביםבמצב הקיים, כלשהו לכשל הברור  מבלי לספק פתרון ראוי -

ות הגורמים האמונים על מיגון התושבים הותרת המצב על כנו והתנער .כתוצאה ממנו

פוגע מאחריותם חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות. יתר על כן, המצב המתואר 

 .כמו גם בזכויות לחיים ולבריאותבזכותיותיהם החוקתיות של התושבים לכבוד ולשוויון 

ובכבוד בבעלי מחובתן של רשויות המדינה להגן על חיי האזרחים ולנהוג בשוויון כידוע,  .9

, לאנשים עם מוגבלות , המעוגן בחוק שיוויון זכויותלענייני נגישות עיקרון היסוד .מוגבלויות

קובע כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל  ,1998-התשנ"ח

עצמאותם וכבודם ובחובה לשמור על לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעיקרון השיוויון, 

, בדבר הנגשת מקומות ציבורייםמפורטות הוראות  סימן ג' לחוק קובע. ל בעלי מוגבלויותש

הציבוריים המצויים בשטחה  להנגשת המקומותחובה מטיל על רשות מקומיות ו

כל סוגי בעלי ל ובכלל זה מקלטים ציבוריים המנויים בתוספת הראשונה לחוק, ,ובאחריותה

יא האחראית לדאוג להנגשת מקלטים ומיגוניות שהרשות המקומית ה ,מכאן .המוגבלות

 התושבים.שימוש המוצבים בתחומה ל

, 2016-תקנות ההתגוננות האזרחית )התאמות נגישות במקלטים(, תשע"ובנוסף לכך,  .10

וכן דרכי  ,קובעות גם הן חובה להנגיש מקלטים ציבוריים לרבות המתקנים הקיימים בתוכם

 )א(3 -ו 2הגישה אליהם, בפרט אם מקלטים אלה נועדו לשרת בעלי מוגבלויות )סעיפים 

 לתקנות(.  

על העירייה ופיקוד העורף לפעול באופן מיידי להצבתן של מיגוניות האמור, כל לנוכח  .11

 המרותקים , כך שגם התושביםדיירי השכונהכל עבור  הבכמות מספיק נגישותנוספות, 

  לפעול בהתאם להוראות פיקוד העורף.להתמגן ויוכלו  גלגלים לכסא
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 ,בכבוד רב

  
 רעות שאער, עו''ד

 מנהלת פניות הציבור

 העתקים:

 ראש מחלקת ביטחון, עיריית באר שבע שאול כהןמר 

 מחוז דרום –פיקוד העורף מפקד  –אל''מ יוסי כהן 

 מנכ''ל משרד הבינוי והשיכון -מר יאיר פינס 

  עיריית באר שבע יתמנכ''ל -אבישג אבטובי 

 חברת עמידר החדשה בע''מ מנכ''ל –מר קובי מלכין 


