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כ"ג תשרי תש"פ
תיק בקרה : 1093

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד:                                  

חברה  האוזן השלישית לייב בע"מ

מס' ח.פ  514165398

רח' המלך ג'ורג' 48, תל אביב – יפו 6433701

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'אוזן בר'  
          סימוכין:

                                                        פיקוח שנערך בתאריך 5.8.2019 במקום 'אוזן בר', בכתובת המלך ג'ורג' 48 תל אביב - יפו
מכתב התראה שלנו מתאריך 19.1.2019

                     מכתב תגובתכם למכתב ההתראה אשר הועבר באמצעות דוא"ל ממורשה הנגישות מטעמכם בתאריך 16.10.2019
                            התייחסותנו לתגובה למכתב ההתראה אשר הועברה אליכם ולמורשה הנגישות מטעמכם באמצעות דוא"ל בתאריך 22.10.2019

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 הנך האחראי לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.

למרות האמור,  בתאריך 5.8.2019 ביצענו פיקוח במקום 'אוזן בר', בכתובת המלך ג'ורג' 48 תל אביב - יפו (המוזכר למעלה) גוש 6904 
חלקה 5, ומצאנו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים 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 22.9.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אשר נמצאו 

בפיקוח שנערך במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

מכתב תגובתכם למכתב ההתראה הועבר באמצעות דוא"ל ממורשה הנגישות מטעמכם בתאריך 16.10.2019, ונטען בו כי חלק 

מהליקויים תוקנו וחלקם לא מחוייבים על פי התקנות. 
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התייחסותנו לתגובתכם למכתב ההתראה הועברה אליכם ולמורשה הנגישות מטעמכם באמצעות דוא"ל בתאריך 22.10.2019, בה 

מפורטים הליקויים אשר עדיין טרם תוקנו על ידכם, לרבות סימוכין מהמקורות החוקיים הרלוונטיים. הליקויים הנותרים מפורטים 

בנספח ליקויי הנגישות בסוף מכתב זה.

יודגש שוב, כי הנכם האחראי 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 30.3.2020, 

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.

                                                                                                                       בכבוד רב,
                                                                                                                           

              אמיר קביליו

מפקח מחוזי לנגישות השירות 
       מחוז תל אביב והמרכז

       נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתקים:
 eli@third-ear.co.il מר' אלי חיון, מנהל כללי, אוזן בר, רח' המלך ג'ורג' 48, תל אביב – יפו 6433701, לרבות בדוא"ל

אדר' איריס גוראל, ממונת נגישות ארצית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית לנגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אדר' עינב ברנס, מפקח ארצי לנגישות 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 לאוזן בר: לא 
קיים כל מידע לציבור 
בדבר חוסר הנגישות 

במקום, לא 
באמצעות שלט 

בכניסה ולא 
באמצעים אחרים.

בכניסות המיועדות לשימוש הציבור שאינן 
נגישות יימצאו שלטים המכוונים אל 

הכנסות והיציאות הנגישות.

-שילוט 
הכוונה 

מכניסה לא 
נגישה

כניסה 
למקום

.1

פרט 2(20) תקנות 
שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות 
(התאמות נגישות 

למקום ציבורי שהוא 
בניין קיים), תשע"ב-

2011

לא קיימים סימני 
אזהרה לפני הירידה 

למפלס הרחוב מכיוון 
רחבת הישיבה 

בכניסה (שטח חוץ).

בבניין קיים שבו נמצא מקום מוגבה מעל 5 
ס"מ מסביבתו הצמודה ואין אמצעים 

למניעת מעבר לסביבתו הנמוכה, יותקן פס 
בשולי המקום ברוחב 10-20 ס"מ ובניגוד 
חזותי לסביבתו או שכל המשטח המוגבה 

בניגוד חזותי לסביבתו.

-סימן 
אזהרה בחלק 

דרך מוגבה

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה

.2
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