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תאריך 01/09/2019
תיק: 581
בדואר רשום עם אישור מסירה
מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד:                                  

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ                      
מס' ח.פ  520020116

כתובת: ששת הימים 30 בני ברק  
pr@ildc.co.il :כתובת דוא"ל

שלום רב ,   

הנדון: צו נגישות בעניין 'מרכז מסחרי בישוב רעות'  
סימוכין: פיקוח במקום 'מרכז מסחרי בישוב רעות' ב 6.5.2019

מכתב התראה מיום 16/07/2019
התייחסותכם מיום 29/08/2019

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 23.6.2019  ביצעתי פקוחים ב'מרכז מסחרי בישוב רעות' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר 
אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 16.7.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

בתשובה, טענתם במכתבכם כי יש בידכם אישור נגישות לטופס 4 משנת 2015 (לאחר בנית התוספת) וכי עתה תבצעו סקר נגישות 

לתיקון הליקויים שעלו.

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, וזאת לכל המאוחר עד ליום 

01.03.2020 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.

                                                                                                                           

                                                                                                                         בברכה,

                                                                                                                                 

אירית שני כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 

מחוז ירושלים והדרום
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

מר עופר נמרודי  מנכ'ל  כתובת: ששת הימים 30 בני ברק
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 על נגישות לשירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד עירית שביב שני ממונה על שאילתות ופטורים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נספח 
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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(2) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא 

בניין קיים), תשע'ב-2011

אין מעבר מוסדר. 
(במצב הקיים רכב 

חונה יפריע), 

קיימת דרך נגישה המאפשרת 
לאדם בכ'ג או באמצעי ניידות אחר 

לצאת מרכב רגיל ולרכב גבוה 
שחונה בחנייה נגישה כאמור  

ולהגיע לפתח הבניין' 

-המעבר 
ממקומות החניה 

הנגישים 
למדרכה

מקום 
חנייה 

נגיש

.1

תקנה 16 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), תשע'ג-
2013

חסר תמרור לתא 
חניה, 

  מקום חניה נגיש יסומן בהתאם 
להוראות התקן 

-שילוט זיהוי 
ותמרור מקומות 

חניה נגישים

מקום 
חנייה 

נגיש

.2

פרט 2(12) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא 

בניין קיים), תשע'ב-2011

מדרגות ליד אנג'ל: 
חסר סימן אזהרה, 

במפלס כניסה בראש מהלך מדרגות 
(שאינו מופרד באמצעות דלת) 

ימצא סימן אזהרה בהתאם 
להוראות התקן'.

-סימן אזהרה 
בראש מהלך 

מדרגות

מדרגות .3

פרט 2(12) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא 

בניין קיים), תשע'ב-2011

מדרגות מהחניה 
האחורית: חסר פסי 

אזהרה, 

מדרגות בכניסה 
אחורית ליד כבש: 

חסר פסי אזהרה,

מדרגות מכניסה 
לחניון: חסר פסי 

אזהרה, 

מותקנים סימני אזהרה בקצוות 
השלחים כמפורט בתקן

-סימנים בקצוות 
שלחים במדרגות

מדרגות .4

פרט 2(20) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא 

בניין קיים), תשע'ב-2011

חסר סימן אזהרה 
בחלק מוגבה ביציאה 

לחניה אחורית, 

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

.5

תקנה 23 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), תשע'ג-

חסרים ספסלי ישיבה 
עם מסעדי יד, 

בבניין בו מרחק ההליכה מהכניסה 
ועד הנקודה המרוחקת ביותר 

במפלס אחד עולה על 60 מטרים 
מותקן מושב לצורך מנוחה לשני 

-מושבים לצורך 
מנוחה בדרך 
העולה על 60 

מקומות 
המתנה/ 

מנוחה

.6
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2013 אנשים לפחות, שאינו מהווה 
מכשול למעבר הציבור, ושקיים 

שטח פנוי לפניו של 170 ס'מ.  
המושבים יותקנו בהתאם לדרישות 

התקן (לפי תקנה 63(ג), יוצבו 
מושבים במוזיאונים ולגלריות- 
במידה ואין מושבים באולמות)

מטרים

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא 

בניין קיים), תשע'ב-2011

בית שימוש נגיש 
במדור נשים: חסר 
מרווח פנוי 75 ס'מ 

לצד אסלה, 

האם מידות פנים התא הן 133/166 
ס'מ לפחות?

-מידות תא בית 
שימוש נגיש 

קיים

תא בית 
שימוש 

נגיש קיים

.7

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא 

בניין קיים), תשע'ב-2011

בית שימוש נגיש 
במדור נשים: אין 

משטח תמרון אחרי 
הדלת (בתוך התא), 

האם דלת התא נפתחת כלפי חוץ? 
אם נפתחת כלפי פנים- האם קיים 
מרחב תמרון מתאים בתוך התא?  

'הדלת נפתחת החוצה. אם קיים 
מרחב תמרון בהתאם לדרישות 

התקן,  ניתן להתקין דלת הנפתחת 
פנימה לתוך התא. 

-תמרון דלת תא 
בית שימוש קיים

תא בית 
שימוש 

נגיש קיים

.8
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