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11.11.2019
ט חשון תש"פ
תיק בקרה : 1200

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד:                                  

חברה  י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע'מ

מס' ח.פ  511399388

ת.ד. 71, אזו"ת, נתיבות 87761 

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין מרכז מסחרי 'דמרי סנטר'  
סימוכין: 

פיקוח שנערך בתאריך 12.9.2019 במרכז המסחרי 'דמרי סנטר' בכתובת אנג'ל 78 כפר סבא
מכתב ההתראה שלנו מיום 19.9.2019

תגובתכם למכתב ההתראה אשר הועברה בדוא"ל ע"י מר עופר אסי בתאריך 8.10.2019

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. 

למרות האמור, בתאריכים 12.9.2019  נערך פיקוח במרכז המסחרי 'דמרי סנטר' בכתובת אנג'ל 78 כפר סבא (המוזכר מעלה), גוש 7621 
חלקה 496, ונמצאו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות החוק ובדרישות התקנות הבאות: 

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

2.  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרת), תש"ל-1970; תוספת שנייה- חלק ח'1- פרק א': בניין ציבורי

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

בתאריך 19.9.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אשר נמצאו 

בפיקוח שנערך במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.
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בתשובה, טענתם בתגובתכם למכתב ההתראה אשר הועברה בדוא"ל ע"י מר עופר אסי בתאריך 8.10.2019, כי השלמת תיקון הליקויים 

תארך כ-60 ימי עבודה מתאריך העברת תגובתכם.

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 11.4.2020, 

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:
il.co.dimri@asiofer מר עופר אסי, אחראי נגישות, י.ח. דמרי, ת.ד. 71, אזו"ת, נתיבות 87761, לרבות במייל

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'

תקנה 16 תקנות 
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע"ג-2013

גובה גופן בשלטי הכוונה 
ברחבי המרכז 3 ס"מ, לא 

תקני

מוצבים שלטים מכוונים כפי שנדרש 
בתקן, השלט יכלול שימוש בסמל 

מתאים

שילוט 
הכוונה לבית 

השימוש 
ולמעלית

שילוט 
זיהוי 

והכוונה

.1

פרט 8.56 תקנות 
התכנון והבניה 
(בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרת), 
תש"ל-1970; 

תוספת שנייה- 
חלק ח'1- פרק א': 

בניין ציבורי

כניסה מרחוב אנג'ל: 

חסר שלט הכוונה 
מהמדרגות לעבר הדרך 

הנגישה המובילה אל מפלס 
הביניים

בכניסות המיועדות לשימוש הציבור 
שאינן נגישות יימצאו שלטים 

המכוונים אל הכנסות והיציאות 
הנגישות

שילוט 
הכוונה 
מכניסה 
שאינה 

נגישה אל 
הכניסה 
הנגישה

כניסה 
למקום

.2

פרט 8.130 תקנות 
התכנון והבניה 
(בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרת), 
תש'ל-1970; 

תוספת שנייה- 
חלק ח'1- פרק א': 

בניין ציבורי

חדר מדרגות חירום דרום 
מזרחי: 

פניו העליונים של בית 
האחיזה המרכזי מותקנים 
בגובה 105-120 ס"מ מעל 

פני הרצפה

בית האחיזה המרכזי איננו 
רציף

מותקנים בתי אחיזה בשני צידי 
המדרגות, התקנת בית האחיזה 

בהתאם לדרישות התקן

בתי אחיזה 
במדרגות 
בתוך בניין

מדרגות 
בתוך 
בניין

.3
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