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              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
מתנ"ס בית פוזנק                                                                                                                                                                                   

חברה מרכזים לקהילה ולהתחדשות השכונות בעפולה בע'מ (חל'צ) מספר  ח.פ 510871551,                                                                 
עליית הנוער  12                                                                                                                                                                                         

עפולה

שלום רב,
הנדון: צו נגישות בעניין 'מתנ'ס בית פוזנק'  

סימוכין: פיקוח מיום 15.5.2019  במתנ"ס בית פוזנק, עפולה
מכתב ההתראה שלנו מיום 19.5.2019 

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. 

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון הנך האחראי לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.
למרות האמור, בתאריכים 14.5.2019  ביצעתי פקוחים ב'מתנ'ס בית פוזנק ברחוב עליית הנוער 12 בעיר עפולה ומצאתי ליקויים 

בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 19.5.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 
בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

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.

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 
27.3.2020 , 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.
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                                                                                                                                בכבוד  רב ,

                                                                                                                           
רוני בויום

מפקח מחוזי, נגישות שירות 
מחוז חיפה והצפון

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

מר משה מרציאנו,סמנכ"ל שחקים ומנהל המתנ"ס
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 מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נספח ליקויי-נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח במקום  ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות:

תקנה הממצא  
בשטח

הדרישה 
בתקנות

הנושא מס'

פרט 12 לתקנות נגישות השרות -2013 חסר מסעדי 
יד במושבים 

מושבים 
מותאמים

מושבים מותאמים 1

פרט 8 לתקנות נגישות מקום ציבורי שהוא 
בניין קיים-2011

חסר לפני 
עלייה לבמה 

רמפה רמפה/כבש 2

פרטים 88-90 לתקנות נגישות השרות -
2013

לא בוצע הדרכה לעובדים הדרכות נגישות 3
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