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 יט אדר תשע"ה                                                                                                
  73.0.76 

 907תיק:
   

 
 עם אישור מסירה מכתב רשום                                                                   

                                                                   לכבוד: 

 עיריית נס ציונה
 
 

         
 מר עמיקם נגר לוי                                      קיריל קיוזול             מר יוסי שבו             

 מהנדס העיר       מנכ"ל העירייה                                           ראש העיר                 
 

 3433732נס ציונה  2הבנים 
 36-2060636פקס: 

 

 

 
 

 שלום רב ,
 

 צו נגישות–בית הפנאי נס ציונה  הנדון :                                                       
  

 76.7.76 הסימוכין:פיקוח ברח' משה לוי  נס ציונ                                                   

 76.7.76התראה 

 0.0.76תגובתכם ב

       
                                                                                                                                                                                                         

, הנני מוציא כנגדכם צו נגישות 7226 -מג)א( לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח72תי על פי סעיף מכח הסמכ

הנדרשים מכח הוראות  -בבית הפנאי רחוב משה לוי נס ציונהבמסגרתו הנכם נדרשים לתקן את כל ליקויי הנגישות במבנה 

)להלן: "התקנות"(.  7, התוספת השניה, פרק ח'9332 -תשס"טתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, ה

. לצורך תיקון  כל הליקויים, וביצוע הבניה על פי התקנות, עליכם לפנות דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב

ת, כאמור למורשה לנגישות מתו"ס שילווה את תהליך הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתייעץ גם עם מורשה שירו

 .   7256 -)א( לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה0ו766בסעיף 

 

בבניין נשלח אליכם מכתב התראה ובו צוינו דוגמאות לליקויים שנמצאו בביצוע  76.7.76בעקבות פיקוח שערכנו ביום 

 התאמות הנגישות הנדרשות מכח הוראות התקנות. 

 

 0.0.76תגובתכם בנידון נתקבלה ב
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ולשלוח אלינו העתק לבצע את כל ההתאמות כאמור  01.6.01 רשים לפעול על פי צו הנגישות עד ליוםהנכם נדאשר על כן, 

 לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות .על חוות הדעת לכלול אישור על  דעת של מורשה לנגישות מתו"ס-מחוות

ביצוע כל ההתאמות הנדרשות במקום לרבות הליקויים שנמצאו בפיקוח וכן כל יתר ההתאמות הנדרשות בהתאם למפורט 

 בתקנות.  

 

 כתב אישום כנגדכם.במידה ולא תעשו כן עד למועד זה, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכח הוראות הדין להגשת 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,  
                                                                                                          

 אדר' יניב מעודי                          
 מפקח נגישות מתו"ס מחוז ת"א והמרכז       

 עם מוגבלות  נציבות שוויון זכויות לאנשים 
 העתק:        

 אדריכל המבנה-אדר' איתי ליננברג                    
   מורשת נגישות לפרויקט-בנסל פולי                    
 אדר' שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                    
 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מה גבע , מפקח נגישות ארצי נגישות מתו"ס,שלמר                     
 ות, תובעת מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלבן זקןעו"ד גילת                     

 
 
 

                
 נספח:

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

הממצא  הדרישה בתקנות הנושא מס'
 בשטח/תוכניות

 

תמונה  תקנה

 מס'

 פרטים נוספים

סעיף  ז'סימן  לא  קיים חניהשילוט  שילוט 1

8.111 

  

  

דרך  2

 נגישה

לבמה 

 54מעל 

 ס"מ 

 4..8' סעיף גסימן  לא קיים כבש או מעלון
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