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              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
עיריית ירושלים                        
ככר ספרא 1, ירושלים,                 
מיקוד 9414109                           

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין ביה"ס תיכון זיו
סימוכין: ביקור בעקבות פניית ציבור ביום 28/05/2018

       פיקוח ביום 03/06/2018
מכתב ההתראה שלנו מיום 02/08/2018

מכתב ההתראה מעודכן מיום 04/12/2018
מכתב התראה נוסף מיום 12/03/2019

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. 

1.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע'א-2011

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון הנך האחראי לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.

למרות האמור, בתאריך 3.6.2018  ביצעתי פקוחים ב'בית ספר תיכון 'זיו' בירושלים' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, 
אשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 02/08/2018  נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם 

מצאתי בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים. בתאריך 04/12/2018  נשלח אליכם מכתב התראה מעודכן לראש 

העיר החדש. ביום 12/03/2019 נשלח מכתב התראה נוסף.

על אף האמור, לא השבת למכתב ההתראה

יודגש שוב, כי הנך 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.
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אשר על כן, מוצא לכם בזאת צו נגישות.

הנכם נדרשים אפוא בצו לבצע ולתקן את כל התאמות הנגישות הנדרשות מכוח החוק והתקנות, כמפורט להלן:

התאמות המפורטות בסעיף 1 בנספח המצ"ב עד ליום 20/11/2021 ולדאוג לאחזקתן התקינה. .1

התאמות המפורטות בסעיפים 2-3 בנספח המצ"ב עד ליום 20/05/2020 ולדאוג לאחזקתן התקינה. .2

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,

                                                                                                                                

                                               אירית שני כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס

מחוז ירושלים והדרום
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

מר משה ליאון, ר' העיר
מר יצחק לארי, מנכ"ל

מר יואל אבן, מהנדס העיר
מר אביב קינן, מנהל  החינוך                     

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

עו"ד גילת זיוי, תובעת מחוז ירושלים והדרום, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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נספח ליקויי-נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח במקום (כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות החוק 
והתקנות:

תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס'
תקנה 2 תקנות שוויון 

זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות במוסד חינוך 
קיים), תשע'א-2011

לא קיים פיר מעלית,  האם בנוי פיר מעלית בבניין המרכזי 
בין כל קומותיו?  'במוסד חינוך קיים בו 

מעל קומה אחת (במפלס הכניסה) 
יותקן פיר מעלית.  פיר המעלית ייבנה 

מקומת הכניסה של הבניין המרכזי, 
תתאפשר אליו גישה בדרך נגישה 
המובילה ממבנים אחרים במוסד, 

מכיתות הלימוד הסמוכות, מהחנייה, 
מהחצר ומהכניסה למגרש יותאם 

למעלית מטיפוס 2 (מידות 110/140 
ס''מ, רוחב הפנוי בפתח- 80 ס''מ 

לפחות- בדופן המעלית הקצרה)  
ובהתאם לדרישות התקן' 

-פיר מעלית 
במוסד חינוך 

קיים

מעלית .1

תקנה 3(ד)-(ה) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות 

נגישות במוסד חינוך 
קיים), תשע'א-2011

קיימים שני תאי שירותים 
(גברים נשים) הממוקמים  

במבנה המרכזי אך הדרך 
אליהם אינה נגישה 

ממרחבי הלימוד 
ומהכניסה למגרש 

תאי השירותים ימוקמו במקום 
המבטיח גישה בדרך נגישה, המובילה 

ממבנים אחרים במוסד, ממרחבי 
הלימוד הנגישים, מהחניה, מהחצר 

ומהכניסה למגרש.- המרחק האופקי 
המירבי ממרחב לימוד בבניין המרכזי 

עד לתא נגיש עד 80 מ'. 

-דרך נגישה 
מובילה לתא 
בית שימוש 
נגיש במבנה 

חינוך קיים

בית שימוש 
נגיש קיים

.2

תקנה 3(ג) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות במוסד חינוך 
קיים), תשע'א-2011

נשים: חסר מאחז יד 
גברים: חסר מאחז יד

נשים: חסרה מראה 
גברים: חסרה מראה

גברים: מעבר חופשי לתא 
הנגיש 80 ס'מ ופתיחת 

הדלת אינה מאפשרת 
תמרון

האם קיים מאחז יד מתקפל? מאחז יד 
קבוע על גבי הקיר? ומאחז יד בצידה 

הפנימי של דלת התא?  תאי בתי 
השימוש יהיו מטיפוס 1 בהתאם לתקן 
 האם קיימים בתא כיור, ברז ומראה?  

יותקן תא מטיפוס 1 כמפורט בתקן

האם קיימים בתא כיור, ברז ומראה?  
יותקן תא מטיפוס 1 כמפורט בתקן

האם הדלת נפתחת כלפי חוץ? אם 
נפתחת כלפי פנים: האם קיים מרחב 
תמרון מספק בתוך התא?   'תאי בתי 

השימוש יהיו מטיפוס 1 בהתאם לתקן'

-מאחזי יד בתא 
בית שימוש 
נגיש במוסד 

חינוך קיים

-כיור וברז בתא 
שירותים במוסד 

חינוך קיים

-תמרון דלת 
בתא שירותים 

במוסד חינוך 
קיים

בית שימוש 
נגיש קיים

.3
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