
 

  כאבול המקומיתבמועצה בדבר מקום ציבורי  הודעה
 נגישות שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

 1998-לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 

כויות לאנשים עם ) לפי חוק שוויון ז2א)(1ט(ג19לפי סעיף   כאבול המועצה מקומיתבתוקף סמכותה של 

 ), מתפרסם המפורט להלן:החוק -(להלן 19981 -מוגבלות, התשנ"ח

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת  )1(

 ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
 

 המועצה המקומית כאבול טושימת מבנה ציבור בתחום שיפר

 

 

 

 

 

 

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

סטטוס       
 מס"ד מבנה גוש חלקה כתובת נגישות

יכון תס י"ליד ב נגיש
 1 אולם ספורט מערבי 19609 97 מערבית

טיפת  -תחנת בריאות  19604 54 שכונה מזרחית לא נגיש
 2 חלב מזרחית

תחנת בריאות טיפת  19610 35 שכונת חוזרייה נגישות חלקית
 3 חלב מערבית

 4 מבנה ספרייה כללית 19601 40 שכונה מערבית  לא נגיש
 5 לפיתוח חשיבה כזמר 19610 35 שכונת חוזרייה נגיש

מועדון חוזרייה /  19610 35 שכונת חוזרייה נגישות חלקית
 6 סוויה

 7 מעדונית חוזרייה 19610 35 שכונת חוזרייה נגיש

בית קברות אבו  19607 30 כאבול נגישלא 
 8 אלוופא

בית קברות אלשיך  19608 90 כאבול לא נגיש
 9 רומי

ת נאב בית קברות 19604 27 כאבול לא נגיש
 10 יאלנב

ליד בי"ס מקיף  נגישות חלקית
 11 אולם ספורט מזרחי 19607 31 מזרחי

 12 בית הקשיש 19610 35 שכונת חוזרייה נגישות חלקית
 13 מועדון נוער אלקעידה 19604 54+55 שכונה מזרחית נגישות חלקית

 מועדון נגיש
67 19607 

 -מועדון פיס קהילתי 
שכונה דרומית 

 מערבית
 מגרש חיצוני צמוד חלקית נגיש 14

 15 מגרש כדורגל 19609 97 כאבול נגישות חלקית

                                                           



המועצה , מצהיר בזאת כי  כאבול מקומיתהמועצה הראש סאלח ריאן ח"מ ה אני )2( 
מהמקומות שטרם הונגשו  25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב כאבול המקומית

) לחוק, תקציב  בסכום 2א)(1גט(19), לפי סעיף 2023במרס  31ג (התשפ" בתחומה עד ליום ט' בניסן
 של_______ שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

 

 סאלח ריאן                                                                                                30.3.2022

 קומית המ חתימה יו"ר המועצה                                           תאריך                                           

 

יים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה כנית המוצעת והיא נתונה לשינווא. "זוהי הת
מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות  25%בדרישות החוק לביצוע של 

מות מהסוגים הבאים: מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים ונגישות במק
 ך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.שירותי רווחה, מסגרות חינו
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