
מעודכן ליום 11 באוגוסט 2015 

א. זהו טופס חובה. המבקש פטור מביצוע התאמת נגישות במקום שאינו בניין עקב סיבות הנדסיות חייב למלא טופס זה 

הנחיות לשימוש בטופס 

 
לפי תקנה 6)ז( לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין(, התשע"ד - 2013 

טופס 84 -פטור מביצוע התאמות נגישות במקום שאינו בניין עקב סיבות הנדסיות 

1. בחינת חלופות תכנוניות שונות לביצוע התאמת הנגישות הקבועה בתקנות והנימוקים לקבלתה או לדחייתה. 

ו. בטור "נימוקי הבקשה לפטור כולל חלופות שנשקלו" יש לפרט: 

בטבלה שבפסקה 2 להלן -  

הנחיות למילוי הטופס  

מוסמך אם יידרש לכך. 

בביצוע הנגישות חייב לשמור את הטופס למשך 7 שנים לפחות ממועד סיום ביצוע הנגישות בבניין ולהציגו לגורם 

ה. אין צורך להגיש את הטופס לגורם כלשהו נוסף על מורשה הנגישות שאישר את הפטור לפי סעיף ג' לעיל. אולם החייב 

ד. במקרה שהמורשה מאשר פטור, עליו להציע ולאשר התאמות נגישות חלופיות ככל שקיימות, בהתאם לתקנה 6)ד(. 

ג. את הפטור רשאי לאשר מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה. 

והאסמכתאות שהובילו לאישור הפטור, וחלופות שנבחנו.  

ב. מטרת הטופס להציג את פרטי התאמת הנגישות שביחס אליה נטען הפטור מסיבות הנדסיות, את פירוט הנימוקים 

ולפעול לפי הוראותיו. 

ז. בטור "פירוט התאמת נגישות חלופית מוצעת" יש לפרט חלופות תכנוניות הבאות להחליף את התאמת הנגישות 

באופן ברור את הנטען(. 

2. רשימת מסמכים מצורפים להבהרת הנימוקים והחלופות שנשקלו )כגון תכנית, תצלום, או מסמך אחר, שמוכיחים 

  

לתקנות(. 

"סיבות הנדסיות" - העדר מקום המאפשר ביצוע התאמת נגישות בגבולות המקרקעין של מקום שאינו בנין )ראו תקנה 6)א( 

"התקנות"  - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין(, התשע"ד – 2013. 

מונחי יסוד 

הקבועה בתקנות.  
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כתובת המקום:  שם המקום: 

1. פרטי המקום שאינו בנין 

 

 

לפי תקנה 6)ז( לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין(, התשע"ד - 2013 
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 לפני 11.5.2014  

מועד הפתיחה לציבור:  

 החל מ- 11.5.2014  

)מקום קיים שאינו בנין( 

לרגל; 

 מקום קדוש המשמש לעלייה 

 מקום רחצה; 

 אתר שעשועים; 
 חניון ציבורי. 




 אתר משחקים;  ]מחק/י את המיותר[ 
 מגרש ספורט;    




ומצפור; )מקום חדש שאינו בנין( 
 גן אירועים;  

 גן ציבורי, ובכלל זה טיילת 
 אתר הנצחה;  




 בית עלמין; 
 מקום לתצוגה;  




לתקנות: 
 גן חיות; 

סוג המקום לפי התוספת הראשונה 
 

2. התאמות הנגישות לגביהן נטען פטור עקב סיבות הנדסיות  והצעת התאמת נגישות חלופית 

ההתאמה לגביה נטען 

הפטור ומיקומה במקום 

נימוקי הבקשה לפטור כולל חלופות שנשקלו 
1

פירוט התאמת נגישות חלופית מוצעת 
2

   

   

   

   

   

   

                                                

  

2 לפי תקנה 6)ד( לתקנות מקום שאינו בנין. ניתן לצרף כנספח. ראו פסקה ז' להנחיות למילוי הטופס, לעיל. 

1 ניתן לצרף כנספח. ראו פסקה ו' להנחיות למילוי הטופס, לעיל.  
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ב. העובדות בטופס זה הן אמת למיטב ידיעתי. 

א. רשימת התאמות הנגישות לגביהן מתבקשים פטורים עקב סיבות הנדסיות, מפורטות בטבלה בסעיף 2 לעיל. 

אני, החייב בביצוע נגישות, מצהיר כדלקמן: 

3. הצהרת החייב בביצוע נגישות 

 

לפי תקנה 6)ז( לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין(, התשע"ד - 2013 
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שם החייב בביצוע הנגישות 

)לרבות תאגיד(: 

שם המנהל )אם החייב הוא דוא"ל: מס' טלפון: ת.ז / ח.פ 

תאגיד(: 

     

שם מוסמך חתימה מטעם 

החייב: 

תפקיד: דוא"ל: מס' טלפון: ת.ז : 

     

חתימה: תאריך: 

  

 

  ____________________________________________________________________________

2( לא נמצאו התאמות נגישות חלופיות, מהסיבות הבאות )מומלץ לצרף את פירוט הסיבות כנספח נפרד(: _______ 

מוגבלויות שונים; 

1( את רשימת התאמות הנגישות החלופיות בטבלה שבסעיף 2, ככאלו שמבטיחות נגישות למרב בני אדם עם סוגי 

ו. בתוקף סמכותי לפי תקנה 6)ד(, אני מאשר )יש לבחור אחת מהאפשרויות(: 

ה. בתוקף סמכותי לפי תקנה 6)ג()1( לתקנות, אני מאשר את הפטורים לרשימת ההתאמות. 

המצורפים לטופס זה.  

ד. למיטב שיקול דעתי המקצועי, לא ניתן לבצע את רשימת ההתאמות מהסיבות המפורטות בטבלה שבסעיף 2 ובתימוכין 

הנגישות שלגביהן נטען הפטור.  

ג. בדקתי באופן מקצועי את היתכנות הביצוע של רשימת ההתאמות. בנוסף, בדקתי אפשרויות שונות לביצוע התאמות 

ב. ביקרתי במקום בתאריך _______________. 

א. העובדות בטופס זה הן אמת.   

אני, החתום מטה, מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה מצהיר בזה כי: 

4. אישור מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה 

 

מס' רישום בפנקס מס ת.ז: שם המורשה: 

הרשם: 

דוא"ל: מס' טלפון: 

     

תאריך: חתימה: כתובת: 

   

 


