
 במושב נאות הכיכרבדבר מקום ציבורי  הודעה
 נגישות שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

 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   וועד מושב נאות הכיכרשל  ובתוקף סמכות

 להלן:

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

 רשימת מבנים קיימים: )א(
מס' 

 סידורי
שם 

 המבנה
שם 

הישוב 
 והרחוב

 
 

מספר 
 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

 
 

נאות  מכולת 1
 הכיכר

נדרש:  קיים: דרך נגישה. מכירת מוצרים 235864 538117 
סימון חניה נגישה 

הרחבת דלת תקנית, 
 כניסה, הרחבת מעברים

המוצרים יסופקו 
בהזמנה טלפונית 

לבניין ציבורי סמוך 
 ונגיש וייאספו ממנו

 3/2024 בעלים ומפעיל

נאות  מזכירות 2
 הכיכר

נדרש: קיים: דרך נגישה.  שירותי דואר ומשרד 235886 538107 
סימון חניה נגישה 

תקנית, הרחבת דלת, 
הרחבת מעברים, דלפק 

 נגיש

בתיאום טלפוני 
בוצע מראש ת

קבלת קהל בבניין 
 סמוך נגיש

 3/2023 בעלים ומפעיל

נאות  בית כנסת 3
 הכיכר

קיים: חניה נגישה, דרך  שירותי דת 236034 538146 
נגישה, כניסה נגישה, 

 נגישיםשירותים 

 נגיש בעלים ומפעיל לא נדרש

 

  

                                                           
 .61; התשפ"ב, עמ' 152ס"ח התשנ"ח, עמ'  1



 

 :מקומות שאינם בניין רשימת )ב(
מס' 

 סידורי
שם 

 המקום
שם 

הישוב 
 והרחוב

מספר 
 בית

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 להנגשת 

המקום (בעלת הנכס, 
 מפעילה או שניהם)

מועד 
 ההנגשה

 
 

בית  1
 עלמין

נאות 
 הכיכר

דרך נגישה קיים:  בית עלמין 235421 538639 
נדרש: חניה נגישה, 

בית אחיזה בכבש, כיור 
נטילת ידיים, מושב 
מותאם, דרכי גישה 
 בתוך אזור הקבורה

סיוע באמצעות 
הסעה ברכב 
ייעודי ממקום 

חניה נגיש קרוב 
ועד לחלקת 

 הקבר

 3/2025 בעלים

 

 

 

מהמקומות שטרם  25% -הקצה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב מושב נאות הכיכרמצהיר בזאת כי  ,מקומי נאות הכיכר ועדראש  אשר סויסה יושבאני,  )2(

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען. 25,000 ) לחוק, תקציב  בסכום של2א)(1ט(ג19, לפי סעיף )2023 במרס 31ליום ט' בניסן התשפ"ג (עד הונגשו בתחומה 

 

 __________________(חתימה)      "ו אדר ב תשפ"בכ

  [שם מלא של המתקין]       )2022מרץ  29(

   [התפקיד שמכוחו מתקין]

 

 )6366-3(חמ 


	הודעה בדבר מקום ציבורי במושב נאות הכיכר

