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11.9.2019
י"א אלול תשע"ט
תיק בקרה : 1038

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד:                                  

עיריית תל אביב-יפו

רח' אבן גבירול 69, תל אביב-יפו 6416201

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'מרכז ענב'  

סימוכין:
פיקוח במקום 'מרכז ענב' בכתובת אבן גבירול 71, תל אביב-יפו שנערך בתאריך 30.7.2019

מכתב התראה אשר נשלח אליכם בתאריך 1.8.2019
תגובתכם אשר התקבלה בדוא"ל בתאריך 11.9.2019

מתוקף סמכותו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עפ"י סעיף 19מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998, (להלן: "חוק השוויון")  מילא הנציב את ידי  להוציא צו נגישות נגדכם.  

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. (להלן: "חוק השוויון") קובע, בסעיף 19ח(א), כי מקום ציבורי יהיה נגיש 

לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין. 

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון הנכם האחראים לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.

למרות האמור, בתאריך 30.7.2019 ביצענו פיקוח ב'מרכז ענב' (המוזכר מעלה) ונמצאו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם 
עומדים בדרישות החוק וכן בדרישות של: 

1.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011

2.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

בתאריך 1.8.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

בתשובה, טענתם במכתבכם מתאריך 11.9.2019 כי מיום קבלת מכתב ההתראה הנכם פועלים להשלמת הפערים בנושא, וחלקם 

הגדול של הסעיפים טופלו. כמו כן, ביקשתם חודש ימים על מנת לסיים באופן מוחלט את הסרת כל הליקויים אשר נמצאו בפיקוח.
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יודגש שוב, כי הנכם האחראים מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות ולדאוג לאחזקתן התקינה. 

מחדלכם הנ"ל מביצוע התאמות הנגישות או מאחזקתן התקינה מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19מג לחוק 

השוויון.

אשר על כן, מוצא לכם בזאת צו נגישות.

הנכם נדרשים אפוא בצו לבצע ולתקן את כל התאמות הנגישות הנדרשות מכוח החוק והתקנות, וזאת לכל המאוחר עד ליום 12.1.20, 

ולדאוג באופן רציף לאחזקה תקינה שלהן.

עד למועד הנ"ל הנכם נדרשים גם לשלוח אלינו תמונות או מסמכים הממחישים ומעידים על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות.

במידה ולא תמלאו אחר הוראות הצו עד למועד האמור, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכוח הוראות הדין להגשת כתב אישום

כנגדכם.

נבקש גם להביא בשנית לידיעתך, כפי שעשינו במכתב ההתראה, כי בנסיבות מסוימות עשוי צו זה גם להתפרסם בציבור, לרבות 

בפרסום יזום מאת הנציבות.

                                                                                                                        בברכה,
                                                                                                                           

              אמיר קביליו

מפקח מחוזי לנגישות השירות 
       מחוז תל אביב והמרכז

       נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתקים:

מר אודי כרמלי, מהנדס העיר
מר רון חולדאי, ראש הרשות

(leiba@mail.tel-aviv.gov.il)  מר מנחם לייבה, מנהל הרשות, לרבות במייל
(avi_p@mail.tel-aviv.gov.il  לרבות במייל) מר אבי פרץ, רכז נגישות

מר תומר כהן, מנהל מרכז ענב
אדר' איריס גוראל, ממונת נגישות ארצית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
אדר' עינב ברנס, מפקח ארצי, נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עו"ד אינאס חאג'-יחיא, תובעת  מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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נספח ליקויי-נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח במקום ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות:

תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא 
ראשי

מס'

פרט 2(4) תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 

למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע"ב-

2011

כניסה ראשית: 

גובה התקנת אינטרקום 154 ס"מ, 
לחיצים קשים לתפעול נדרש כח לחיצה 

חזק.

כפתור הקריאה מותקן בגובה 
עד 140 ס"מ.

-אינטרקום 
בדלת שאינה 

ניתנת 
לפתיחה 
עצמאית

כניסה 
למקום

.1

פרט 2(12) תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 

למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע"ב-

2011

מדרגות ברחבי המרכז: 

קיימים 2 מהלכי מדרגות רחבים בלובי 
הכניסה, ללא סימני אזהרה בקצות 

השלחים. 

מותקנים סימני אזהרה 
בקצוות השלחים כמפורט 

בתקן.

-סימנים 
בקצוות 
שלחים 
במדרגות

מדרגות .2

פרט 2(19) תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 

למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע"ב-

2011

חזית הכניסה הראשית:

סימני אזהרה קיימים אך אינם 
תקניים.

סימון דלתות, מחיצות 
וקירות שקופים בהתאם 

להוראות התקן.

-סימון 
דלתות, 
מחיצות 
וקירות 
שקופים 

בבניין

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה

.3

פרט 2(21) תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 

למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע"ב-

2011

שירותי נכים קומה 1: 

קיים מיכל הדחה סמוי המצמצם את 
מידות התא ל-156*134.

ללא מיכל ההדחה הסמוי מידות התא 
168*134 ס"מ.

מידות פנים התא הן 136*166 
ס"מ לפחות.

-מידות תא 
בית שימוש 
נגיש קיים

תא בית 
שימוש 
נגיש 
קיים

.4

תקנה 12 תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות  
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

נהלי נגישות כתובים טרם אושרו, 
עדיין לא קיימים/נמצאים בשימוש 

במקום.

קיים נוהל או הליך בשירות 
לפינוי וחילוץ של אנשים עם 
מוגבלות, במהירות, בנוחות 
ובבטיחות, תוך שמירה על 

כבוד האדם.

-נוהל פינוי 
וחילוץ

התאמת 
נהלים, 
הליכים 
ונהגים

.5
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תקנה 10 תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

נהלי נגישות כתובים טרם אושרו, 
עדיין לא קיימים/נמצאים בשימוש 

במקום.

קיים נוהל לטיפול באדם 
המסתייע בחיית שירות.

נהלי השירות אינם מונעים 
מתן אפשרות לאדם לקבל 

שירות תוך הסתייעות בחיית 
שירות.

-חיית שירות התאמת 
נהלים, 
הליכים 
ונהגים

.6

תקנה 13 תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

נהלי נגישות כתובים טרם אושרו, 
עדיין לא קיימים/נמצאים בשימוש 

במקום.

קיים נוהל למתן שירות בלא 
המתנה בתור. אחראי למתן 
שירות מספק שירות ללא 

המתנה בתור, לבקשת אדם 
עם מוגבלות נפשית או שכלית 

או מלווהו. 

-מתן שירות 
ללא המתנה 

בתור

התאמת 
נהלים, 
הליכים 
ונהגים

.7

תקנה 30 תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 
לשירות), תשע"ג-

2013

נהלי נגישות כתובים טרם אושרו, 
עדיין לא קיימים/נמצאים בשימוש 

במקום.

ניתן מלווה לבקשת אדם עם 
מוגבלות, אשר מוגשת זמן 

סביר מראש,  לסיוע 
בהתמצאות במקום ובהגעה 

לחלקים שונים בו.

-מלווה 
מטעם נותן 

השירות

התאמת 
נהלים, 
הליכים 
ונהגים

.8
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