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פרסום באתר המועצה הדתית שכתובתו - https://www.mdariel.org/ :בנושא:
הסדרי נגישות במבני המועצה הדתית אריאל.

.2

להלן פירוט הסדרי הנגישות במבני המועצה הדתית אריאל:
 .2.1משרדי המועצה הדתית והרבנות – נגישים לאנשים עם מוגבלויות.
 .2.1.1בצמוד למשרדים קיימת חנייה לנכים
 .2.1.2מערכת עזר לשמיעה לאנשים עם ליקויי שמיעה
 .2.1.3שירותים מונגשים לנכים
 .2.1.4מטבחון עם מתקן לשתייה קרה/חמה לשירות כלל הציבור
 .2.1.5יש לציין כי המבנה שבו שוכנים משרדי המועצה הדתית והרבנות –
הינו מסוג "אשקובית" משנת  .1978המבנה שופץ בשנת .2013
 .2.2מקווה נשים "שומרון" ,רח' שומרון  1אריאל – מונגש חלקית
 .2.2.1המקווה מתוכנן לעבור שיפוץ מורחב שבמסגרתו יותאם לנשים
בעלות נכות קלה – לא מתוכנן "מעלון" (במקווה השני נבנה בימים
אלה מעלון) .התוכניות הוכנו לפני כשנתיים והשיפוץ ממתין לתקציב
מתאים להיקף השיפוץ
 .2.2.2תוכניות השיפוץ הוכנו בליווי יועצת נגישות
 .2.2.3מתוכננת חניית נכים שתיבנה בקרוב
 .2.2.4שביל הגישה מהחנייה המתוכננת ללא מדרגות
 .2.3מקווה נשים "בית לחם" ,רח' בית לחם  33אריאל – יונגש הנגשה מלאה
 .2.3.1המקווה עובר בימים אלה שיפוץ מורחב שבמסגרתו יונגש המקווה
לנשים בעלות נכות קשה
 .2.3.2תוכניות השיפוץ הוכנו בליווי יועצת נגישות
 .2.3.3שביל הכניסה מונגש
 .2.3.4תא רחצה עם שירותי נכים מותאם לנשים בעלי מוגבלות קשה עם
כסא גלגלים
 .2.3.5יותקן "מעלון" (המעלון נרכש ויותקן במסגרת השיפוץ המורחב)
 .2.3.6מועד גמר השיפוצים המתוכנן – ספטמבר-אוקטובר 2020
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 .2.4בית עלמין "אריאל-ברקן" ,רח' תמיר אזור התעשייה ברקן ,מונגש
חלקית
 .2.4.1בית העלמין (ישן) – הוקם בשנת  .1984בבית העלמין לא נותרו
קברים פנויים לבד מקברים שמורים
 .2.4.2במקום מבנה חברה קדישא עם תא שירותים המתאים לאנשים בעלי
מוגבלות קשה עם כסא גלגלים  +תא שירותים המתאים לאנשים בעלי
מוגבלות קלה
 .2.4.3קיים מטבחון עם מתקן שתייה קרה/חמה לשירות כלל הציבור
 .2.4.4במבנה קיים "חדר זיהוי" מונגש לאנשים בעלי מוגבלות קשה
 .2.4.5חלקות הקבורה – ברובן נגישות למרחק קצר .בין קרוב מאד ליד
הקבר לבין כ 5-מטר מהקבר
 .2.4.6חלקות אחרות – נגישות למרחק שבין  10מטרים –  25מטרים
 .2.5בית העלמין "המרכזי אריאל" ,כניסה מככר "שער הגיא" – מונגש מלא
 .2.5.1בית העלמין הוקם בתילת שנת  2014ונפתח בחודש מאי.
 .2.5.2קיימים שני תאי שירותים המונגשים לאנשים עם מוגבלות קשה
 .2.5.3במקום קיימת סככת הספדים (זמנית) המונגשת לאנשים עם
מוגבלות
 .2.5.4קיים "חדר זיהוי" (זמני בתוך "מכולה") מונגש לנכים בעלי מוגבלות
קשה
 .2.5.5גוש א – מונגש לנכים בעלי מוגבלות קשה למרחק שבין קרוב ליד
הקבר ועד  20מטר (גוש א' נבנה בשנת )2014
 .2.5.6גוש ב' – מונגש לנכים בעלי מוגבלות קשה – קרוב ליד הקבר
 .2.5.7בימים אלה מוקמות חלקות נוספות המונגשות הנגשה מלאה
לאנשים בעלי מוגבלות קשה.
 .2.5.8תוכניות החלקות החדשות הוכנו בליווי יועצת נגישות
 .2.5.9קיים שטח חדש בן יוקם מבנה בין  3קומות עם יותר מ 1500קברים
מסוגים שונים – קברי מכפלה ,קברי שדה ,קברי סנהדרין .כל החלקות
יונגשו הנגשה מלאה .כמו-כן מתוכננת מעלית ושירותים מונגשים
לאנשים עם מוגבלות קשה
 .2.6בית עלמין" אזרחי-חלופי" צמוד לבית העלמין "המרכזי אריאל" – קיים
שטח בין דונם וחצי עם  6קברים בלבד
 .2.6.1בשטח בית העלמין מתוכנן לקום מבנה בין  2קומות עם יותר מ700-
קברים שכולם יונגשו הנגשה מלאה .
 .2.6.2במבנה מתוכננת מעלית ושירותי מונגשים לאנשים עם מוגבלות קשה
 .2.6.3תוכניות החלקות החדשות הוכנו בליווי יועצת נגישות
 .2.6.4בשטח נוסף מוקם בימים אלה מבנה הכולל  84קברי "סנהדרין"
(כוכים) המונגשים הנגשה מלאה לאנשים עם מוגבלות קשה
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 .3ממונה הנגשה
 .3.1מר אברהם אדרי ,מנהל בתי העלמין .טל' 052-9438903
modata@smile.net.il
 .3.2מיל:
 .4לפרטים נוספים אפשר לפנות לממונה הנגשה ו/או לעמוס צוריאל ,ממונה
המועצה הדתית אריאל ,באחד מן האמצעים הבאים:
03-9366088
 .4.1טלפון במשרד
054-5691280
 .4.2טלפון נייד
modata1@smule.net.il
 .4.3מייל ישיר
 .4.4מייל מועצה דתית modata@smile.net.il
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