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  י"ז טבת   תשע"ה                                                                                                    
08/01/2015  

  204תיק: 
  עם אישור מסירה בדואר רשום                                                             

  
  לכבוד

  
מועצה דתית                           ניקולאי דוברדאייב                       דוד אבן צור                       יניב שנקר                      עיריית          

  קרית ים                         ראש העיר                         מנכ"ל העירייה                   מהנדס העירייה                              קרית ים
  15רח' להימן                                                                                                                                                               10משה שרת 

  1189ת.ד.  
  קרית ים

                      
  שלום רב ,     

  צו נגישות - נגישות התאמת סידורי ,. קרית ים17ספיר פנחס כנסת לעדה האתיופית. בית הנדון: 
  08/12/2014מכתבנו התראה לפני צו נגישות, מיום סימוכין:                      

  09/11/2014ביום  . קרית ים17ספיר פנחס פיקוח ב
   

  
, הנני מוציא כנגדכם צו נגישות 1998 - מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח19הסמכתי על פי סעיף  מכח

 הנדרשים מכח - 17, רח' ספיר פנחס בית כנסת לעדה האתיופית במסגרתו הנכם נדרשים לתקן את כל ליקויי הנגישות ב

(להלן:  1, התוספת השניה, פרק ח'2009 - הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשס"ט

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

הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתייעץ גם עם מורשה  עליכם לפנות למורשה לנגישות מתו"ס שילווה את תהליך

  .   1965 - (א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה3ו158שירות, כאמור בסעיף 

  

התראה  , נשלח אליכם מכתב 17ספיר פנחס  , רח'בית כנסת לעדה האתיופית ב 09/11/2014ביום  שערכתי פיקוחבעקבות 

   .תקנותההנדרשות מכח הוראות  הנגישותבביצוע התאמות שנמצאו  ליקוייםדוגמאות לצוינו ובו 

  

  נגישות., הוחלט כאמור להוציא כנגדכם צו 08/12/2014בהמשך למכתבנו שבסימוכין מיום 

  

ולשלוח אלינו ,לבצע את כל ההתאמות כאמור 08/02/2015 הנכם נדרשים לפעול על פי צו הנגישות עד ליוםאשר על כן, 

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

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

    למפורט בתקנות.

  

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

  

                                                                                                      
  בכבוד רב ,

  
  אדר' יוסרי עומר

  מפקח מחוזי, נגישות מתו"ס
  מחוז הצפון

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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   3296252, חיפה 18רולן בע"מ, יוליוס סימון -שור פרנק  :העתק 
, קרית מוצקין218, ת.ד. 4הגדוד העברי הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריות, 

  אדר' שמואל חיימוביץ, ממונה נגישות ארצי , נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  מר שלמה גבע, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  ון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תובעת מחוז חיפה והצפון, נציבות שוויסיגלית פורת גורנשטייןעו"ד 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , מפקח מחוזי נגישות השרות, רוני בויום מר

  

  
  נספח 

  
 אשר אינם עומדים בדרישותו (כולל תמונות מצ"ב) ןפיקוח בבנייב נמצאו ש התאמות הנגישותבליקויים ללהלן דוגמאות 

   התקנות:

פרטים נוספיםתמונה מס'תקנה  תכניותהממצא בשטח/הדרישה בתקנותהנושאמס'

 רכב חניות מספרחניות.1
גבוה

 8.110 סימן', ז סימןחסר
 לתקנות 8.111 -ו

 1918 י"לת המפנה
2 חלק

גובה המשתנות והמעבר   משתנות  משתנות.2
המשתנה אינו עומד 

  בדרישות התקנות

 8.149 סימן', י סימן
 המפנה לתקנות

 -ו 2.11.8 לסעיפים
 1918 י"לת 2.4.2
3.1 חלק
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