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הנדון :אישור נגישות ,לחוף ארגמן ,ברחוב יהונתן החשמונאי ,עכו.
חוף ארגמן ,ממוקם במקביל לרחוב יהונתן החשמונאי ,משני צידי הרחוב ,קיימים מתחמי
חניות לרבות חניות נגישות ,ממתחמי החניות ,קיימת דרך נגישה עד לטיילת החוף ,ש"נושקת"
לים ,בעת הקמת טיילת החוף ,שנבנתה בהתאם להיתר בנייה לרבות הקמת מדורי שירותים
ומלתחות ומקלחות נגישות לשני המינים ,באופן ,שהתכנון לווה ע"י מורשי נגישות.
בכפוף להוראות תקנה  2ותקנה  ( 13מקום רחצה ) ,לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
( התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין ) תשע"ד –  ,2013יתקיימו במקום רחצה מוכרז
ובמקום רחצה אחר ,הוראות התוספת השלשית נוסף על הוראות התוספת השנייה.
במקום רחצה מוכרז ,יתקיימו הוראות אלה :
לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות באמצעות דרך נגישה ורציפה מהכניסה העיקרית למקום
הרחצה אל ובין כל אחד מאלה :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הקופות – לא רלוונטי ,עפ"י הנחיות משרד הפנים.
בתי אוכל וחנויות לממכר מזון או מצרכים אחרים – כל בתי האוכל נגישים.
בית שימוש נגיש – קיים בית שימוש נגיש.
מלתחה ומקלחת נגישות המיועדות לנשים וגברים – קיימות מלתחות ומקלחות נגישות.
 20%לפחות מסככות הצל הקבועות ולא פחות משתיים שהן הקרובות ביותר ככל האפשר
לים ,שמתאפשרת מהן תצפית ישירה לים – קיימות שתי סככות נגישות ,בקרבה רבה
למים.
מקום בקרבת הים ,שניתן לנפוש בו ,שהו משטח המצוי בסביבת סככות צל ,או הדרך
הנגישה המובילה לים כאמור בפסקת משנה ( ז ) להלן ,שטח המשטח כאמור יהיה 15
מ"ר לפחות – קיימות פינות ישיבה לאורך הטיילת.
עד לחול הרטוב בחופי הים התיכון – הותקן שביל נגיש לרבות שביל מתקפל על למים,
כמו כן ,נרכשו אופניים עם גלגלי אוויר ,רחבים ,המאפשרים כניסה למים.

לסיכום :נמצא כי בחוף ארגמן ,קיימות התאמות נגישות בהתאם לתקנות למקום ציבורי שאינו
בניין .
בכבוד רב,
מינס אייל ,אדריכל
מורשה נגישות מתו"ס
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