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 התאמות לאדם עם מוגבלות ג932

  -בסעיף זה  )א(

 ;8991 -כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - "אדם עם מוגבלות"

בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות,  כהגדרתם – "פיזיותרפיסט", "מרפא בעיסוק"
 ;8001-התשס"ח

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמשמעותה בחוק שוויון זכויות  - "הנציבות"
 ;8991 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 .8991-רופא מורשה לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, תשל"ז - "רופא"

תגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, בעל דירה שהוא, שבן משפחתו המ )ב(
)ד(, לבצע התאמה -הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ג( ו
התאמה(, ובלבד   -ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה )להלן 

 שנתקיימו כל אלה:

חוק התכנון  היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי (8)
בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר  - 8911-והבניה, התשכ"ה

 תנאי ההיתר;

רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי  (8)
הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם 

שותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגי
 המשותף המשמש אותה;

ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף  (3)
שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי 

 הדירות האחרים ובחזות הבית;

 ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה; (4)

על הדירה או מי מטעמו, מסר, לא יאוחר מארבעים ימים לפני מועד ביצוע ב (1)
ההתאמה, הודעה מפורטת בכתב לנציגות הבית המשותף אודות הכוונה לבצע את 

ההתאמה ומהותה; באין נציגות לבית, תומצא הודעה כאמור לכל דירה בבית 
 המשותף.

בתוספת השניה אינו ביצוע ההתאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק א' ש (8) )ג(
 טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף;

ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון  (8)
 הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;

ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ג' שבתוספת השניה טעון  (3)
 אחוזים מן הדירות בבית המשותף. הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים

מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע התאמה או התנה  )ד(
את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו 

 (.3)-( ו8במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לענין סעיף קטן )ג()
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נציגות הבית המשותף, וכן בעל דירה הרואה עצמו נפגע מביצוע התאמה, רשאים  )ה(
ימים מן היום שבו נתקבלה ההודעה האמורה בסעיף קטן  30לפנות בתביעה למפקח בתוך 

(; אין בהגשת התביעה כדי למנוע את ביצוע ההתאמה, אלא אם כן הורה המפקח 1)ב()
ירשמו, להאריך את המועד להגשת תביעה לפי אחרת; המפקח רשאי, מטעמים מיוחדים שי

 סעיף קטן זה.

בעל דירה שביצע התאמה, יישא בכל ההוצאות השוטפות הדרושות לאחזקתו  )ו(
התקינה של תוצר ההתאמה; ואולם אם תוצר ההתאמה מיועד לשמש את כל בעלי הדירות 

 או את מרביתם, יישאו כל בעלי הדירות בהוצאות האמורות.

יירים רשאית להחליט, כי עם חלוף הצורך בהתאמה, לרבות במקרה שבו אסיפת הד )ז(
הפסיק האדם עם המוגבלות להתגורר בדירה, על בעל הדירה להסיר את ההתאמה, להחזיר 
את המצב לקדמותו, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך; החלטה לפי סעיף קטן זה תתקבל 

 כאמור.ימים ממועד חלוף הצורך בהתאמה  90 -לא יאוחר מ

שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום  )ח(
זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

 לשנות, בצו, את התוספת.

 (, יחולו, בשינויים המחויבים, על בעל דירה,8הוראות סעיף זה, למעט סעיף קטן )ב() )ט(
שהוא או שאדם השוכר ממנו את הדירה, חייב בביצוע סידורי נגישות ברכוש המשותף לפי 

, ככל שהדבר 8991-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 8הוראות פרק ה'
נדרש לצורך הגעה למקום הציבורי או לשירות הציבורי, לפי הענין, וכדי לאפשר שימוש 

ין, מהמקום הציבורי או מהשירות הציבורי; סעיף זה לא יחול על והנאה סבירים, בנסיבות הענ
מקום ציבורי או שירות ציבורי אם קיים מקום ציבורי או שירות ציבורי חליפי נגיש במרחק 

 סביר, המופעל או מוחזק בידי בעל הדירה או השוכר, הכל לפי הענין.


