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              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
עוסק פטור דוד צור

מס' עוסק פטור 41994484
כתובת שכ' בנה בינת 20 אופקים

שלום רב,
הנדון: צו נגישות בעניין 'מבנה משרדים באופקים'  

סימוכין:      פיקוח ביום06/03/2019
      מכתב ההתראה שלנו מיום12/03/2019

  שיחתנו הטלפונית מיום 10/03/2019

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

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

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

למרות האמור, בתאריכים 6.3.2019  ביצעתי פקוחים ב'מבנה משרדים באופקים' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר 
אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 18.3.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

ביום 10/03/2019 שוחחנו בטלפון ואמרת כי אכן בנין צור הינו בבעלותך הפרטית

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. 

http://www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il


מדינת ישראל, משרד המשפטים 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل,  وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
State of Israel,  Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities

__________________________________________________________________________
ת.ד. 36053 , סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים

טל' 02-5088001             פקס 02-5088025
כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים, רח' צאלח א- דין 29 ירושלים

IritC@justice.gov.il
www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il :אתר אינטרנט

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 

06.11.2019, 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,

                       
                  

                        אירית כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 

מחוז ירושלים והדרום
                                                                                                                   נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

אדר' איריס גוראל, ממונת נגישות ארצית , נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אדר' עינב ברנס, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד אינאס חאג' יחיא, 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 ממצא בשטח הנושא הנבדק נושא ראשי מס'

פרט 8.70 בתקנות - סימן מוביל למגרש ועד הכניסה 
לבניין

חסר סימן 
מוביל מהכניסה 
למגרש לכניסה 

לבנין

דרך מחוץ לבניין  דרך מחוץ לבניין .1

פרט 8.78 בתקנות - סימן מוביל בתוך בניין קיים אל 
מודיעין ו/או מעלית

חסר אמצעים לאיתור, 
סימנים והכוונה 

אמצעים לאיתור, 
סימנים והכוונה

2.

פרט 8.79 בתקנות – סימן דלתות, מחיצות וקירות 
שקופים בבניין

חסר אמצעים לאיתור, 
סימנים והכוונה 

אמצעים לאיתור, 
סימנים והכוונה

3.

פרט 8.130 בתקנות - בתי אחיזה במדרגות מחוץ 
לבניין וסימנים בקצוות השלחים בשטחי החוץ של 

הבניין

חסרים בתי 
אחיזה וסימני 

אזהרה 
במדרגות צד

בתי אחיזה וסימני 
אזהרה במדרגות

מדרגות מחוץ לבניין 4.

פרט 8.130 בתקנות - סימן אזהרה בראש מדרגות 
וסימני אזהרה בקצוות השלחים בתוך הבניין

חסרים סימני 
אזהרה 

במדרגות 
הראשיות

סימני אזהרה 
במדרגות

מדרגות בתוך בניין 5.

תקנה 16 בתקנות - שילוט הכוונה לבית שימוש 
ומעלית

חסר שילוט הכוונה  שילוט זיהוי והכוונה 6.

פרט 8.130 בתקנות - סימן אזהרה בראש מדרגות 
מחוץ לבניין

הסימון הקיים 
לא עפ"י הנדרש 

בתקנות

מדרגות עגולות מדרגות מחוץ לבניין 7.

פרט 8.130 - סימנים בקצוות השלחים בשטחי חוץ 
הבניין של

חסרים סימני 
אזהרה בקצות 

שלחי המדרגות 
העגולות

סימני אזהרה 
בקצות שלחים

מדרגות מחוץ לבניין 8.
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