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לפני:

כבוד השופט א' רובינשטיין
כבוד השופט י' דנציגר
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העותר:

עמותת נגישות ישראל
נגד

המשיבים:

 .1שר התחבורה
 .2שר האוצר
 .3שר המשפטים
 .4שר התקשורת
 .5שר הבריאות
 .6שר החינוך
 .7שר התמ"ת
 .8שר הפנים
 .9שר הביטחון
 .11וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
 .11ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
 .12נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 .13ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי
מאוגדים
 .14בזכות ,המרכז לזכויות אדם של אנשים עם
מוגבליות ועש
 .15אקי"ם ישראל
 .16עמותת אלמנארה עמותה לקידום העיוורים
בחברה הערבית
עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה 5

ט " ו באייר התשע " ב ( ) 2....7

בשם העותר 5

עו " ד תומר רייף

בשם המשיבים 5 .7 , 4-.

עו " ד אורי קידר

בשם המשיבות 5 ..-.1

עו " ד גור בליי

בשם המשיבים 5 ..-.1

עו " ד יותם טולוב

בשם המשיבה 5 .1

עו " ד עבאס עבאס ( לא התייצבו )
החלטה

א.

עתירה זו עניינה התקנות בהתאם לפרקים ה ' וה '  .לחוק שויון זכויות לאנשים

עם מוגבלויות  ,תשנ " ח , .443 -ש תוכנן נגישות לאנשים עם מוגב לויות  ,וכדברי בא כוח
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העותרת – מימוש מהפכת הנגישות  .אין חולק  ,ולא יתכן חולק  ,על חשיבות הנושא
לנוגעים בדבר  ,ולמדינה כחברה בכלל  .באשר לממשלה  ,ניתנו צוים מוחלטים בהסכמה .
הדיון הנוכחי עניינו אישור התקנות בכנסת  ,ואין חולק כי ועדת המשנה לענייני נגישות
של ועדת העבודה והרווחה והעומד בראשה ח " כ אילן גילאון עושים מיטב יכולתם  .עם
זאת  ,אין גם חולק כי לוח הזמנים שקבע המחוקק עצמו אינו נשמר  ,והדבר מוס ב ר על-
ידי הכנסת בצורך להחזיר טיוטת תקנות  ,לאחר הערות פרלמנטריות ושל ארגוני
הזכויות  ,למשרדי הממשלה  ,והשקלא וטריא הכרוכה בכך .
ב.

כיום מצויים על שולחן הועדה ש לושה עשר קבצי תקנות  ,מהם חמישה שהונחו

על -ידי הממשלה בחודשים האחרונים  .כנמסר  ,שלושה מהם על סף סיום מבחינת
הועדה  ,ויוותרו עשרה  ,אשר בר ובם ממתינים לעיבוד מחודש כאמור  .עוד הזכיר בא
כוח הכנסת  ,כי אנו בפתח תקופת בחירות  ,הע לולה להאט את הטיפול מטבע הדברים .
ג.

בנסיבו ת אלה רואים אנו מקום להותיר את העתירה תלויה ועומדת  ,תוך עדכון

בית המשפט באופן שיאיץ ככל הניתן את הטיפול בתקנות חשובות אלה  ,בחינת
" שמרטף " לרשויות .
ד.

הודעות עדכון יוגשו על -ידי הכנסת וגם הממשלה עד  . ...1..7אנו מביעים את

התקוה כי גם בפגרת הבחירות יטופלו התקנות במידת האפשר  .בעקבות ההודעות
יוחלט על המשך הטיפול .
ניתנה היום  ,ט " ו באייר תשע " ב ( .) 2...71.7
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