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שלחו להדפסה

חוסר נגישות

נכה בת  14תובעת את עיריית ים" :ביה"ס לא נגיש"
במשך שבע שנים נאלצת הנערה להיכנס דרך כניסה צדית בדרך תלולה ,לא יכולה לגשת
לספרייה או לחדר המחשבים .גם במסיבת הסיום לא תוכל להשתתף בגלל במה גבוהה:
"זו הפרה של חוק שוויון זכויות למוגבלים"
יעל פרידסון

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

בת  14מירושלים ,המשותקת בפלג גופה התחתון ,תובעת  57אלף שקל מעיריית ירושלים והעומד בראשה ניר
ברקת בטענה כי במשך שבע שנות לימודיה בבית ספר "בנות יעקב צפון" לא הונגש עבורה המוסד .כעת התברר
לה כי גם מסיבת הסיום בבית הספר תיערך על במה והיא לא תוכל להשתתף.
לטענת הנערה בתביעה ,העירייה מפרה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ונמנעת מהנגשת בית הספר.
בתביעה ,שהוגשה באמצעות עוה"ד יובל אדלר ואפרת שגיא ממשרד בןארי ,פיש ,סבן ושות' ,נטען כי בית הספר
שבשכונת סנהדריה נמצא בצלע ההר והוא בנוי באופן מדורג ,על פני חמש מפלסים שונים ללא מעלית .מסיבה זו,
אין באפשרותה להיכנס דרך הכניסה הראשית והיא נאלצת להיכנס מכניסה צידית ,תוך הסתייעות באדם נוסף
הדרך התלולה והקשה .עוד מצוין בתביעה כי גם הגישה אל האולם ,הספרייה ,חדר המחשבים והמקלט בבית
הספר כמעט בלתי אפשרית כיוון שאינה מונגשת.
בתביעה נטען כי משרד החינוך הקצה בשנת  2013סכום של  412אלף שקל להנגשת בית הספר ,אולם בעירייה
לא עשו דבר בטענה לפערים בין הכסף לבין עלות ההנגשה כולה .לפיכך ,חיכו בעירייה שמשרד החינוך יעביר
סכום נוסף כדי להוציא את הפרויקט אל הפועל .רק בלחץ הורי הנערה
הונגשו השירותים בלבד בשנת .2014
בנסיבות אלה ,על פי התביעה ,לא נותרה לתובעת ברירה אלא לתבוע את העירייה בגין הסבל אותו עברה
ועוברת עדיין .לצד התביעה הכספית ,מבקשת הנערה כי בית המשפט יורה לנתבעים להנגיש בהקדם את בית
הספר ,כדרישת חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות.
מעיריית ירושלים נמסר בתגובה" :עם קבלת כתב התביעה הוא ייבחן ויילמד עלידי האגף לייעוץ משפטי בעירייה.
אנו נשיב עליה בבית המשפט ולא באמצעות התקשורת".
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