
 נגישות שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה במועצה המקומית בית אלבדבר מקום ציבורי  הודעה
 1998-לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 

החוק(, מתפרסם המפורט  -)להלן 19981 -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()1ט)ג19לפי סעיף   המועצה המקומית בית אלבתוקף סמכותה של 

 להלן:

 אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק: (1)

 רשימת מבנים קיימים: (א)

שם  מס'
מספר  הרחוב המבנה

 בית
X  מרכז

 מבנה
Y  מרכז

 מבנה

השירותים 
 םהמוניציפליי
הניתנים 
במבנה 

והשימושים 
הציבורים 

 במבנה

דרכי ההנגשה 
והתאמות הנגישות 

שבוצעו בו או שנדרש 
 לבצע בו

התאמות נגישות 
חלופיות להנגשה 

 זמנית

מקור החובה 
של הרשות 

להנגשת המבנה 
)בעלת הנכס, 
מפעילה או 

 שניהם(

מועד 
 ההנגשה

1.  
מועדון גיל 

 הזהב
 קשישיםמועדון  649542 220978  מבא האורנים

 קיים - ניית נכיםח
 קיים - דרך נגישה

 קיים - שירותים מונגשים
 נגיש בעלת הנכס  לא נדרש

2.  
 קבלת קהל 649807 221152  שד' לוז ספריה

 קיים -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 

 קיים -שירותים מונגשים 
 לא נדרש

בעלת הנכס 
 ומפעילה

 נגיש

3.  
 649807 221152  שד' לוז מתנ"ס

חדרי  משרדים,
 חוגים

 קיים -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 

 קיים -שירותים מונגשים 
 נגיש בעלת הנכס  לא נדרש

4.  
אולם 
 תרבות

 אולם 649807 221152  שד' לוז
 קיים -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 

  קיים -שירותים מונגשים 
 נגיש בעלת הנכס  לא נדרש

5.  
 מסחר 650040 221048  מעגלי הראי"ה מכולת ב'

 קיים -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 

 נגיש בעלת הנכס לא נדרש

6.  
 אולם ספורט 649809 221204  שד' לוז אולם פיס

 קיים -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 

 קיים -שירותים מונגשים 
 נגיש מועצה לא נדרש
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 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)

  (ג)

מס' 
 סידורי

 שם המקום
שם הישוב 

 והרחוב
מספר 

 תיב
X  מרכז

 מקום
Y  מרכז

 מקום

סוג 
המקום 
שאינו 

 בניין

דרכי ההנגשה 
והתאמות הנגישות 

שבוצעו בו או שנדרש 
 לבצע בו

התאמות נגישות 
חלופיות להנגשה 

 זמנית

מקור החובה 
של הרשות 

 הלהנגש

מועד 
 ההנגשה

1.  
בית  גינותגן 

 אל

ערוגות 
הבושם/ גינת 

 אגוז
 221442 649201 

אתר 
 משחקים

 נדרש -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 

 קיים - נגיש ריהוט
 קיים - תקנים נגישיםמ

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 3/2023 בעלת הנכס

 649164 221365  שכ' מעוז צור מעוז צורגן   .2
אתר 

 משחקים

 קיים -דרך נגישה 
 נדרש -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2024 בעלת הנכס

 גן הפיל  .3
דרך 

 החלוצים
 גן משחקים 649379 221150 

 נדרש -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 
 נדרש -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2024 בעלת הנכס

4.  
 - מרכז גן 

 שכונה א'
מבוא אבני 

 החושן
 221081 649587 

אתר 
 משחקים

 קיים -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 
 קיים -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2023 בעלת הנכס

 649979 221257  רחוב נריה מגורי סגלגן   .5
אתר 

 משחקים

 קיים -דרך נגישה 
קיים  - ריהוט נגיש

 קיים -מתקנים נגישים

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 3/2023 בעלת הנכס

 פארק ניצנית  .6
דרך שבעת 
המינים /  
 סולם יעקב

 220897 649838 
אתר 

 משחקים

 קיים -דרך נגישה 
 קיים -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2023 בעלת הנכס

7.  
 - מרכז גן 

 שכונה ב'

הנזיר / מי 
מרום / 
מעגלי 
 הראי"ה

 220994 650024 
אתר 

 משחקים

 נדרש -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 
נדרש  -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2024 בעלת הנכס

8.  
 גן אשדר 
)פארק 
 חבלים(

ארץ חמדה/ 
שביל 
 האמונה

 220892 649994 
אתר 

 משחקים

 קיים -דרך נגישה 
קיים  -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2023 בעלת הנכס



 650027 220793  כינור דוד גן שכ' דוד  .9
אתר 

 משחקים

 קיים -דרך נגישה 
נדרש  -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2024 בעלת הנכס

 גן הנח"ל  .10
מעגלי 
 הראי"ה

 221067 650045 
אתר 

 משחקים

 קיים -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 
קיים  -ריהוט נגיש 

 קיים -נגישים מתקנים 

 נגיש בעלת הנכס לא נדרש

 גן אביבה  .11
מעגלי 
/ הראי"ה
 התחיה

 221152 650142 
אתר 

 משחקים

 נדרש -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 
נדרש  -ריהוט נגיש 

 נדרש -מתקנים נגישים 

הסדרי הנגישות של כל 
 ברשותהגינות 

באתר  מפורסמות
 האינטרנט של המועצה

 12/2024 בעלת הנכס

12.  
יהודה גן 

 המכבי
 650416 221318  יהודה המכבי 

אתר 
 משחקים

 נדרש -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 
קיים  -ריהוט נגיש 

 קיים -מתקנים נגישים 

 3/2023 בעלת הנכס לא נדרש

13.  
גן שכונת 

 ראשית
 649287 221073  כנפי נשרים

אתר 
 משחקים

 נדרש -חניית נכים 
 קיים -דרך נגישה 
קיים  -ריהוט נגיש 

 קיים -מתקנים נגישים 

 3/2023 בעלת הנכס לא נדרש

 

מהמקומות שטרם  25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב כי המועצה המקומית בית אלמצהיר בזאת  שי אלון, ראש מועצה מקומית בית אלאני,  (2)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.  50,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19, לפי סעיף (3202 במרס 31ליום ט' בניסן התשפ"ג )עד הונגשו בתחומה 

 

 )חתימה(           פ"בהתש אדר ב' ב י"ח

        ראש המועצה המקומית בית אל  - שי אלון     (2022מרץ ב 20)     

   

 

  (6366-3)חמ 
 

מסך ההנגשה הנדרשת בשנה  25%הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול "א. 
מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים:  ,החולפת

 רכזים קהילתיים.רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומ

 


