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י"ז סיון תשע"ט
תיק בקרה : 39

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
חברה נתיבי הנחל השקעות נכסים ובנין בע'מ .1

מס' ח.פ. 513545939
כתובת בעלי המלאכה 7 נתיבות

מר עודד זגורי .2
כתובת: בעלי המלאכה 7 נתיבות

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'בית זגורי'  
סימוכין: פיקוח בבנין משרדים "בית זגורי" ביום 09/01/2019

מכתב ההתראה שלנו מיום 15/01/2019

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 למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

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 9.1.2019  ביצעתי פקוחים ב'בית זגורי' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים 
בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 15.1.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

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 

19.12.2019, 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.

                 בכבוד רב ,

                     

אירית שני כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

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

גב' תמי ויזינפלד, מפקחת ארצית על נגישות לשירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד אינאס חאג' יחיא תובעת מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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נספח 

להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח בבניין ( כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות החוק או 
התקנות :

תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

פרט 2(14) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

שרותים קומה 
שניה: חסר, 

האם קיים מאחז יד בצידה הפנימי של דלת 
התא?  ' בדלת סובבת הסוגרת על מקום 

שנדרשת בו פריטיות כגון בית שימוש נגיש, 
מקלחת נגישה ומלתחה נגישה ישנם אמצעי 

סגירה בהתאם לדרישות התקן ומנגנון 
הנעילה מאפשר את פתיחת הדלת מבחוץ 

בלא מפתח באמצעים זמינים'

-מאחז יד 
בצידה 

הפנימי של 
דלת התא

בית שימוש 
נגיש קיים

.1

פרט 2(22) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

שרותים קומה 
שניה: אין מאחז 

אנכי, 

האם קיים מאחז יד מתקפל? האם קיים 
מאחז יד קבוע על גבי הקיר?  'מותקנים 

) מאחז יד Lמוטות אופקיים ואנכיים (בצורת 
קבוע על גבי הקיר הקרוב לאסלה (מוט אופקי 
במקביל לאסלה ומעליו, בקצהו הקרוב לכיור 

מוט אנכי), ומאחז מתקפל בצד המשמש 
למעבר אל האסלה או  בשני צדיה מאחזים 
מתקפלים. המאחזים האופקיים בגובה 75 

ס''מ – 85 ס''מ מהרצפה כשמאחז היד 
המתקפל מובא למצבו האנכי, הוא אינו נופל 

מעצמו למצב אופקי ואין עיוותים במבנהו, 
במיוחד באזור ציר הסיבוב.  אין סימנים 

לשבר בקיר או במאחז היד, חיבור מאחזי היד 
לקיר וחיפויו תקינים לאחר שהבודק השעין 
את כל כובד משקלו (70 ק''ג לפחות) בקצה 
המאחז המתקפל כשהמאחז במצב אופקי.' 

-מאחזי יד 
בתא בית 

שימוש נגיש 
קיים

בית שימוש 
נגיש קיים

.2

פרט 2(21) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

שרותים קומה 
שניה: חסרה 

מראה  , 

האם קיימים כיור וברז בתא?  'בתא נגיש יש 
אסלה, כיור, מאחזי יד, מראה, מיתקן לנייר 
טואלט, מתקן לסבון נוזלי, אשפתון ומתלה'

-כיור וברז 
בתא בית 

שימוש נגיש 
קיים

בית שימוש 
נגיש קיים

.3

תקנה 16 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), 
תשע'ג-2013

שרותים קומה 
שניה: חסר, 

האם מותקן שילוט זיהוי מחוץ לדלת תא בית 
שימוש ?  'מוצבים שלטים זיהוי לצד הדלת 

כנדרש בתקן'

-שילוט 
זיהוי בית 

שימוש נגיש

בית שימוש 
נגיש קיים

.4
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פרט 2(12) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

מדרגות 
ראשיות: חסר 

מאחז בצד אחד 
של המהלך, 

האם מותקן בית אחיזה בצד אחד לפחות?  
במדרגות שאינן חלק מחדר מדרגות מותקן 

בית אחיזה באופן המאפשר לאדם עם 
מוגבלות לאחוז בו ביד ימין או שמאל (שניים 

בצדדים או אחד במרכז) אם לא קיים בית 
אחיזה או שהותקן כחלק מההנגשה- יותקן 

בהתאם לדרישות בבניין חדש 

-בית אחיזה 
במדרגות 

בבניין

מדרגות .5

פרט 2(12) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

מדרגות 
ראשיות: חסר, 

האם מותקן סימן אזהרה בראש מהלך 
המדרגות?  'במפלס כניסה בראש מהלך 

מדרגות (שאינו מופרד באמצעות דלת) ימצא 
סימן אזהרה בהתאם להוראות התקן'

-סימן 
אזהרה 

בראש מהלך 
מדרגות 

בבניין

מדרגות .6

פרט 2(12) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

מדרגות 
ראשיות: חסר, 

האם קיימים סימני אזהרה בקצוות 
השלחים?  מותקנים סימני אזהרה בקצוות 

השלחים כמפורט בתקן

-סימנים 
בקצוות 
שלחים 

במדרגות 
בבניין

מדרגות .7

פרט 2(9) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

מעלית ראשית: 
אין ברייל, 

האם לחיץ קומת היציאה בניגוד חזותי 
ומישושי לשאר הלחיצים? האם קווי האמצע 
של כל אחד מלחיצי הקומות והאזעקה עד 140 

ס'מ?  'בכל המעליות לשימוש הציבור כל 
המידע הנוגע לזיהוי לחיצי המעליות מופיע 

על הלחיץ או לצידו בהתאם להוראות התקן  
בתוך תא המעלית  : -לחיץ קומת היציאה 

בניגוד חזותי ומישושי לשאר הלחיצים -קווי 
האמצע של כל אחד מלחיצי הקומות 

והאזעקה עד 140 ס''מ' 

-לחיצים 
בתא המעלית 

ובתחנות 
עצירה בבניין 

קיים

מעלית .8

פרט 2(9) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

מעלית ראשית: 
אין כריזה, 

במעלית עם לפחות 3 תחנות: האם מותקנת 
כריזה?  'בתא כל מעלית לשימוש הציבור 
שיש לה לפחות 3 תחנות עצירה תותקן : -

מערכת כריזה שתודיע על הקומה בה נפתחת 
המעלית ועל השירותים הציבוריים 

העיקריים הניתנים בה. הכריזה תושמע 
בבירור, באיטיות ובעוצמה הנוחה לשמיעה 

למי שנמצא בתוך תא המעלית. לפחות בשפה 
הרשמית במקום.  -אות חזותי לציון מספר 

הקומה אליה הגיעה המעלית.'

 

-כריזה 
וזיהוי חזותי 

במעלית 
קיימת

מעלית .9

פרט 2(16)(ב)(4) 
תקנות שוויון זכויות 

לאנשים עם 

מעלית ראשית: 
חסר, 

האם מותקן סימן מאתר ברחבת המעלית?  
סימן מאתר יותקן כפי שנדרש בפרט 8.78(ג) 

בתקנות התכנון והבנייה עבור בניין חדש: 

-סימן מאתר 
ברחבת 

מעלית .10
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מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

'ברחבת המעלית  בכל הקומות יהיה סימן 
מאתר אשר אחד מקצותיו יגיע לאחד לפחות 

מהתקני הפיקוח בתחנת מעלית המגיעה לכל 
הקומות'

מעלית בתוך 
בניין קיים

פרט 2(19) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום ציבורי 

שהוא בניין קיים), 
תשע'ב-2011

חסר,  האם מותקנות על הזכוכית מדבקות בניגוד 
חזותי בשני גבהים?  'סימון דלתות, מחיצות 

וקירות שקופים בהתאם להוראות התקן'

-סימון 
דלתות, 
מחיצות 
וקירות 

שקופים 
בבניין

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה
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תקנה 16 תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), 
תשע'ג-2013

אין שילוט 
הכוונה, 

האם קיים שילוט הכוונה אל בית שימוש 
ומעלית (בהתאם לצורך)?  'מוצבים שלטים 

מכוונים  כפי שנדרש בתקן השלט יכלול 
שימוש בסמל מתאים' 

-שילוט 
הכוונה לבית 

שימוש 
ומעלית

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

