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 נגישה כניסה הרך לגיל מרכז   48  הדרים' רח הדרים יום מעון 1
 מעלית קיימת

 שירותי תא
 נכים
  נכים חניות

  הנכס בעלת נדרש לא

 מפעילה+ 

 נגיש

 עירונית ספריה   12 השחר לבנים יד  /עירונית ספריה 2

 לבנים יד בית+ 

 נגישה כניסה
 נכים חניות

 נכים שירותי
 לקומת מעלית

 משרדים
 באיזור מעלון

 השאלה
 השאלה

 דיגיטאלית
 הקראה משקפי
 ראיה ללקוי

 

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 אגף משרדי   14 הבנים החינוך אגף משרדי 3

 'א קומה -החינוך

 נכים חניות
 מעלית
 נכים שירותי

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 יאנוש' רח קונסרבטוריון 4

 -אק'קורצ
 תיכון בתוך
 רמון

 קונסרבטוריון   1

 לימוד -עירוני
 נגינה שיעורי

 ומקהלות

 נכים חניות
 נגישה כניסה

 נכים שירותי

 מעלית)
 נכים ושירותי

 (רמון בתיכון

. הנכס בעלת נדרש לא

 י"ע הפעלה

 אלומה' חב

 נגיש



 העיריה מתחם הבאר 5

 גמלא בן' רח
 נכים חניות נוער פעילויות   28

 נכים שירותי
 נגישה כניסה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 הדר כפר דרך הגמלאי בית 6
 מזרחי מבנה

 פעילויות   33
 לגמלאים

  מופעים אולם
 חוגים

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי
 שמע הנגשת
 מופעים באולם
 הרצאות וחדר

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 והלומד העובד הנוער תנועת 7
 רמתיים קן

 נגישה דרך נוער תנועת   2  השקמים
 נכים שירותי
 מעלית

. הנכס בעלת נדרש לא

 י"ע הפעלה
 העובד הנוער
 והלומד

 נגיש

 גמלא בן' רח עקיבא בני הנוער תנועת 8
 משרדי מתחם

 העירייה

 נכים חניות נוער תנועת   28
 נגישה דרך

 גמלא בן' מרח
 נכים שירותי

. הנכס בעלת נדרש לא

 י"ע הפעלה
 בני תנועת
 עקיבא

 נגיש

 למתנדבים בית   2  התיכון שביל המתנדב בית 9
  עמותות
 פעילויות
 התנדבות
 והכשרות

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי
 עזר מערכת
 לשמיעה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חברתי מועדון   24 נטעים נטעים קשישים מועדון 10

 +50 /לקשישים

 נכים חניית
 נגישה דרך

 נכים שירותי

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 שירותים רצף 673780 188472  יקינטון י"עמיח עמותת 11
 עם לאנשים
 מוגבלות

 התפתחותית
 שכלית

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי
 וחדרים

 מותאמים

. הנכס בעלת נדרש לא

 י"ע הפעלה

 י"עמיח עמותת

 נגיש

 לטיפול תחנה   2 כינרת רווחה משרדי 12
 ובמשפחה בפרט

 נכים חניית
 נגישה דרך

 נכים שירותי

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 ספורט אולם   6  התיכון שביל הדרים ספורט אולם 13
  חוגים

  נכים חניית
 נגישה דרך

 נכים שירותי

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש



 משולב תא

 יאנוש עתידים ספורט אולם 14

 אק'קורצ
 ספורט אולם 674292 191537 

 חוגים
 תחרויות

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי
 מקלחות
 נגישות

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 /הימים ששת י"תל ספורט אולם 15

 בתוך) גולומב

 (י"תל ס"ביה

 ספורט אולם 673805 192050 
 חוגים

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 ספורט אולם 673583 188266  הלוטם 'א ממלכתי ספורט אולם 16
 חוגים

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי
 מקלחות
 נגישות

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 ספורט אולם   15  פשוש רבין ספורט אולם 17
 חוגים

 תחרויות

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי
 מקלחות
 נגישות

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 אלכסנדר  נאמן נוה ספורט אולם 18
 בתוך הגדול

 נוה ס"ביה
 נאמן

 ספורט אולם   15
 חוגים

  נכים חניות
 נכים שירותי

 נגישה דרך

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

  נגיש

 בתוך משאבים אלון יגאל ספורט אולם 19

 יגאל ס"ביה
 אלון

 ספורט אולם   46
 חוגים

 תחרויות

 נכים חנית
 נכים שירותי

 נגישה דרך
 מקלחות
 נגישות

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 נכים חניות כדורגל מגרש 671711 188192  ח"הפלמ הדר נווה כדורגל מגרש 20
 נכים שירותי

 נגישה דרך

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 נכים חניית כדורגל מגרש 672314 188667  המחתרות צבי גני כדורגל מגרש 21
 שירותים תא

 בעונת נגיש
 המשחקים

 נגישה דרך

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש



 גני /ספורט -עירייה משרדי 22
  ילדים

 קומה – הבנים

 'א

 רשות משרדי   14

' מח+ הספורט
 יסודי קדם חינוך

 (ברורים /רישום)

 נכים חניות
 נכים שירותי
 מעלית
 נגישה דרך

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 נכים חניות שחייה בריכת   14 פדויים רון גלי בריכת 23
 נכים שירותי

 נגישה דרך

 מתקן+ מעלון
 למים הורדה

. הנכס בעלת נדרש לא

 י"ע הפעלה
 כלכלית חברה

 נגיש

' מח משרדי   6 הרשות העירייה משרדי 24
 בטחון

 נכים חניית
 נגישה דרך

 אין זה בשלב
  קהל קבלת

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 נגיש

 העיר ראש לשכת   28 גמלא בן העירייה משרדי 25

, העירייה והנהלת
 הנדסה מינהל
 אגף משרדי

 צפוי) ע"שפ

 (מעבר
 ישיבות חדר

 מועצה

 'וכו אנוש משאבי

 

 נכים חניות
 נגישה דרך
 שירותי תאי
 נכים

 שמע מערכות

 ניתן. והכוונה
 לתאם גם

 נגיש במשרד
 מערכת ולבקש
  הגברה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 שומה' מח -עירייה משרדי 26
 הפנים ומשרד

 אגף משרדי   2 מגדיאל דרך

 משרד+ שומה
 הפנים

 נכים חניית
 נגישה דרך

 נכים שירותי
 שמע מערכת

 נגיש מפעילה נדרש לא

 מינהל -עירייה משרדי 27
 כספים

 מינהל משרדי   22 גמלא בן
 כספים

 נגישה דרך
 נכים שירותי
 מעלית

 נגיש מפעילה נדרש לא

 הצגות מופעים   32  גמלא בן מופת מופעים אולם 28
 תרבות ופעילויות

 נכים חניות
 נגישה דרך

 נכים שירותי

 .מעלון

 הנגשה עבודות
 למתחם בכניסה

 חידוש לאר
  הפעילות

 מפעילה

' חב באמצעות)

 (אלומה

 נגיש

 נכים חניות נוער קידום   45 רמתיים דרך נוער קידום 29
 נגישה דרך

 נכים שירותי

 בשלבי עבודות
 סיום

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 נגיש



 אגף משרדי   36  החרש ע"שפ אגף -עירייה משרדי 30

 פיקוח -ע"שפ

, גינון, עירוני

 רישוי, שילוט
 עסקים

 נגישה דרך
 מעלית קיימת
 נכים שירותי
 נכים חניית

 נגיש מפעילה 3/22 אכלוס

 

 משרדי מבנה מגדיאל כיכר דואר סניף 31
 קומת הרווחה
 קרקע

 דואר סוכנות 674192 191064 
 ישראל

 נגישה דרך
 נכים חניית

 

 דואר י"ע הונגש

 נדרש לא.ישראל

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה
 ישראל דואר

 נגיש

 נגישה דרך  קיוסק 674120 191084   מגדיאל ציבורית גינה קיוסק 32
 נכים חניות

 נגיש הנכס בעלת . סגור

 רישום. יום מעון   24 שטרן יאיר  יום מעון 33

 .מראש תלמידים

 נגישה דרך
 נכים שירותי

 

 נכים חניית סימון
 תא בדיקת

. נכים שירותי
 פרטנית הנגשה

 דרישה לפי

 

.  הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 אלומה' חב

 3/23 עד יונגש

 מאוכלס כיום   28 שרת שרת חממת 34

' מח י"ע זמנית

 יונגש. גינון

 .קהילתי כמרכז

 חניית הקצאת נגישה דרך
 נכים

 רמפה הסדרת
 בכניסה
 תא הוספת

  -נכים שירותי
 העברת עם

 המשרדים

 3/23 עד יונגש הנכס בעלת

 נגישה חניה  מועדון   12 הצדיק שמעון ילדים /קשישים מועדון 35
 נכים שירותי
 נגישה כניסה

 תא בדיקת
 ותקינות שירותים

 קיימת רמפה

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 ק"קלי עמותת

 3/23 עד יונגש

 נגישה חניה  ילדים מועדונית   24 נטעים ילדים מועדונית 36
 נכים שירותי
 המבנה בחצר
 נגישה כניסה

 הנגשה בדיקת

 ניתן. פנימית
  לשימוש

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה
 רווחה אגף

 3/23 עד יונגש

 נגישה חניה לקשישים מועדון 671651 190252  הים דרך ק"קלי מרכז 37
 נכים שירותי
 נגישה כניסה

 צורך בדיקת

 ניתן. בתיקונים
 לשימוש

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 ק"קלי עמותת

 3/23 עד יונגש



 נגישה חניה  תעסוקתי מרכז 671640 190282  הים דרך ש"מע 38
 נכים שירותי
 נגישה כניסה

 צורך בדיקת

 ניתן. בתיקונים
 לשימוש

+ הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

  י"עמיח עמותת

 3/23 עד יונגש

 נכים חניית  ציבורי מקלט 672299 188866  השושנים' רח עילי ציבורי מקלט 39

 .בהסדרה
 נגישה כניסה

 .מהרחוב
 רגיל תא קיים
 בלבד

 

  ניידת רמפה תוצב

 
 גם מופיע

 מקלטים ברשימת

+ הנכס בעלת

 .מפעילה

 

 

 3/23 עד יונגש

 סגן משרד כיום   6 הרשות העירייה משרדי 40
 העיר מהנדס

 נכסים' מח. מ.וס

 נכים חניית
 נגישה כניסה

 3/23 עד יונגש הנכס בעלת קהל קבלת אין

 בן יהושע משפטית לשכה משרדי 41
 גמלא

 לשכה משרדי   34

 קבלת. משפטית
 בתאום קהל

 .מראש

  נכים חניית
 נגישה כניסה

 תאי אין
 שירותים
 לתושבים

 קהל קבלת

 . מראש בתאום

 3/23 עד יונגש הנכס בעלת

 נגישות חניות ספורט מרכז   18 התיכון שביל ספורטק 42
 נגישה כניסה
 שירותי תאי
 נכים

 

 תאי תיקנון נדרש

 . שירותים

 3/23 עד יונגש הנכס בעלת

 הדר כפר דרך אומנויות מרכז 43

 מערבי בנין –
 חוגים מרכז   33

 ופעילויות
 לקהילה

 נגישות חניות
 נגישה כניסה
 מעלית ללא
 תא קיים

 נכים שירותי

 תאי תיקנון נדרש

+ שירותים
 אולם שיפוץ

 תכנוןב' א קומה
 לקיום להתאמה

 ( חוגים

 3/23 עד יונגש הנכס בעלת

 בתוך -הגיבור השחר ספורט אולם 44

 השחר ב"חט

 ספורט אולם 673026 189933 
 חוגים

 נכים חניות
 שירותי תא

 נכים

 מדרגה הנמכת

 ניתן. בכניסה
 מכניסה להיכנס

 .מערבית

 3/23 עד יונגש הנכס בעלת

 ממעון הסבה שיקומי יום מעון    הגפן יום מעון 45
 קודם

 שיפוץ תכנית
 להתאמה כללית

 3/23 עד יונגש הנכס בעלת



 חוגים מרכז 671638 188222  ח"הפלמ הברנש חממת 46
 ופעילויות
 לקהילה

 נגישה חניה
 נגישה כניסה
 החניה מכיון

 נכים שירותי

 אולם הנגשת

 בניית י"ע פנימי

 הצבת /רמפה
 מעלון

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 אלומה' חב

 3/24 עד יונגש

 יאנוש הצופים תנועת 47

 אק'קורצ
 נגישה חניה נוער תנועת   1

 שירותי תא
 נכים

 נגישה כניסה

 שירותי הסדרת
 קיים תא נכים

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה
 הצופים תנועת

 3/24 עד יונגש

 נוער מועדונית    החייל' רח טיפולית מועדונית 48
 למשתתפים

 ידועים

 נכים חניית
 נגישה כניסה

 תקנון בדיקת
 שירותים

 3/24 עד יונגש . הנכס בעלת

 לקשישים מועדון 673380 188568  החייל' רח קשישים מועדון 49

 (ידועים)

 נכים חניית
 נגישה כניסה

 תקנון בדיקת
 שירותים

 הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 ק"קלי עמותת

 3/24 עד יונגש

 לקשישים מועדון   3 יקינטון קשישים מרכז 50

 חוגים+ סיעודיים
 לקשישים

 (ידועים)

 נכים חניות
 נגישה כניסה

 נכים שירותי

 תקנון בדיקת
 שירותים

 הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 ק"קלי עמותת

 3/24 עד יונגש

 הרשות  ו"ויצ מועדון 51

 גן בתוך)

 (הגיבורים

 קהילה מבנה   6

 .ורווחה
 לקשישים מועדון

 נכים חניית

+ הרשות' ברח
 בן בחניון
 גמלא

 

 תא תיקנון

+ נכים שירותי

 .מדרגה הסדרת

. הנכס בעלת

 י"ע עלהפה

 ו"ויצ עמתת

 3/24 עד יונגש

 קהילה מבנה   9 גורדון י"רנ בית 52

 .ורווחה
 לייעוץ תחנה

 משפחתי

 הפנייה /בתאום)

 (מראש

 

 נכים חניית
 נגישה כניסה

 שירותי תא
 נכים

 תא תיקנון
 נכים שירותי

 ניתן. רמפה+
 קבלת לתאם

 /טלפוני שירות

 .נגיש במשרד

 3/24 עד יונגש הנכס בעלת

 הבנים  גבייה' מח משרדי 53

 6 קומה
 ארנונה תשלומי   14

 ברורים
 נכים חניות
 מעלית

 שמע מערכות
 נכים שירותי

 ' א בקומה

 שירות גם ניתן

 .ומקוון טלפוני

 3/24 עד יונגש מפעילה



 קהל קבלת   32 גמלא בן תברואה' מח משרדי 54
 טופסי אישורל

 אכלוס

 חניות קיימות
 נכים

 

 

 מדרגה הסדרת

 כניסה .בכניסה

 .נגישה אחורית
 לפנות ניתן

 עירוני למוקד

 שירות, 108

, במחלקה טלפוני
 מראש בתאום או

 נגיש במשרד

 3/24 עד יונגש הנכס בעלת

 /שרון אריאל ספורט אולם 55
 נחשון

 ספורט אולם   5  ויצמן עזר
 חוגים

 חניות קיימות
 נכים

 נגישה כניסה
 שירותי תאי
 נכים

 

 תא הסדרת

 בתכנון - משולב

 3/24 עד יונגש הנכס בעלת

 מבנה -מופת מתחם 56
 משרדים

 למשרדי מושכר   26 גמלא בן

 אלומה' חב
 צהרוני משרדי

 ילדים גני

  נכים חניות
 נכים שירותי

 

 רמפה הסדרת

 גם ניתן. בכניסה
 טלפוני שירות

 .ומקוון

 מפעילה

  באמצעות)

 (אלומה' חב

 3/24 עד יונגש

 חוגים מרכז   36 הים יורדי צבי גני חממת 57
 ופעילויות
 לקהילה

 נכים חניות
 נגישה כניסה

 שירותי הסדרת
 נכים

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 אלומה' חב

 3/25 עד יונגש

 יאנוש והלומד העובד הנוער תנועת 58

  אק'קורצ
 נגישות חניות נוער תנועת   5

 נגישה כניסה
 נכים שירותי

 תיקנון בדיקת

 . נכים שירותי

 3/25 עד יונגש הנכס בעלת

 השאלת מרכז   37 השקמים ליונס מועדון 59
 רפואי ציוד

 צורך בדיקת נגישה כניסה

. הכניסה בתיקנון
 את לקבל ניתן

 מחוץ השירות
 למבנה

 .הנכס בעלת

 י"ע הפעלה
 ליונס עמותת

 3/25 עד יונגש

 מזון סלי אריזת   37 השקמים רעים עמותת 60

 י"ע לחלוקה
 מתנדבים

. הבית עד שירות נגישה כניסה
 חלוקה אין

 .במקום

. הנכס בעלת

 י"ע מופעל
 רעים עמותת

 3/25 עד יונגש

 י"ע שנתרם צריף   10 סוקולוב הראשונים צריף 61

 מייסדים' משפ

 נגישה חצר
 נגישה כניסה

 המיועד מבנה

 לבחון. לשימור

 3/25 עד יונגש הנכס בעלת



 מוזיאון המשמש
 לפריטים
 של הסטוריים

 העיר

 נכים חניית
 דרך צפיה

 אל חלונות

 .הצריף פנים

 על ההנגשה דרך
 תפגע שלא מנת

 המבנה באופי

 צפיה חלון)

 ?(נוסף

62 

 

 משטרה' נק 672337 189947  בוטינסקי'ז משטרה' נק
 מקומית

 נגישה כניסה
 נכים חניות

 בית חניוןב

 .המתנדב
 שירותי תא

 בבית נכים
 המתנדב

 שירות לקבל ניתן

 בתחנת+ טלפוני

 .ס"כפ
 לא זה בשלב

 לתקב מתקיימת
 במקום קהל

 3/25 עד יונגש הנכס בעלת

 אגף -העירייה משרדי 63
 בטחון

 של בטחון אגף   39 רמתיים דרך

 ניהול, העירייה
 הבטחון מערך

 .העירוני

 נגישה כניסה
 טלפוני שירות

. תחתונה קומה
 אין זה בשלב

 ניתן. קהל קבלת
 שירות לקבל

 .טלפוני

 3/25 עד יונגש הנכס בעלת

 ציון אסירי שילה ספורט אולם 64

 ס"ביה בתוך
 שילה

 ספורט אולם   1
 חוגים

 נגישה כניסה
 נכים חניית

 שיפוץ תכנית
 כולל חדשה כללי

 נכים שירותי
 ותיקנון

 3/25 עד יונגש הנכס בעלת

 ספורט אולם   18 פדויים הראשונים ספורט אולם 65
 חוגים

 נגישה כניסה
 נכים חניית

 נכים שירותי

. משולב תא חסר
 אין זה בשלב
 במקלחות שימוש

 שחקנים י"ע

 3/25 עד יונגש הנכס בעלת

 חולים קופת   8 הרשות כללית ח"קופ 66
 כללית

 נגישה כניסה
 נכים חניית

 נכים שירותי

. ח"קופ י"ע הונגש
 לכשיפונה תקנון

 .הנכס

. הנכס בעלת

 י"ע מופעל
 חולים קופת

 הונגש. כללית

 . ידם על

 3/25 עד יונגש

 ציון אסירי יק'מועדונצ 67

 ס"ביה בתוך
 שילה

 נוער בני הכשרת   1
  ופעילויות

 בינוי תכנית נגישה חניה
 במסגרת חדשה
 מתחם שיפוץ
 שילה

 3/25 עד יונגש הנכס בעלת



 נגישה כניסה עלמין בית 672594 188102   הדר נוה עלמין בית 68
 שירותי תא

 נכים

 חדש חלק -בבניה

 .נגיש
 נכים חניות
 חדש בחניון
 חניה הסדרת
 תחתון בחניון

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה
 דתית מועצה

 3/25 עד יונגש

 תא קיים  לנוער פעילויות   9 המוסדות גיורא חממת 69
 נכים שירותי

 רמפה להסדיר יש
 תא ולתקנן
 נכים שירותי

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת

 נערות מועדון   92 רמתיים דרך במצוקה לנערות מועדון 70

 מרכז+ במצוקה
 גישור

 רמפה הסדרת 

 שירותי+ בכניסה

 לתאם ניתן. נכים
 השירות קבלת

 נגיש במשרד

 .אחר

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת

 לגימלאי מועדון   5 בוטינסקי'ז צוות מועדון 71

 ל"צה

 נגישה כניסה
 קיימת רמפה

 

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת רמפה תקנון

  אגרות תשלום   9  החרש וטרינר' מח 72
 משנה בדיקות
 בשר

 בחצר חניה

 .המשרדים
 להסדיר יש

 . בכניסה רמפה

 

 לתאם ניתן
 עד חיסונים

 ימי. הבית
 מרוכזים חיסונים

 שירות+בשכונות
 מקוון תשלומים

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת

 בחצר חניה    9 החרש רכש' מח 73
 המשרדים

 מוזמן קהל

 . ספקים. מראש

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת

 יד בגדים מכירת   23 הבנים ויצו ביגודית 74

2 

 נכים חניית
 נגישה כניסה
 התצוגה לחצר

 והאיסוף המכירה

. במבנה בחצר
 להיעזר ניתן

 . המקום במתנדבי

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 ו"ויצ עמותת

 3/26 עד יונגש

 נכים חניית    1 קדם מבוא קהילתית שיניים מרפאת 75
 נגישה כניסה

. פעילה אינה
 שירותי הסדרת
 טרם קיימים נכים

 .הפתיחה

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת



 טכנולוגית חממה   39  רמתיים דרך רמתיים דרך חממה 76
 ליזמים

 מבנה' ב קומה
 המיועד
 לשימור

 מעלית הסדרת
 הקומה להנגשת
 העליונה

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 אלומה' חב

 3/26 עד יונגש

 כיכר כ"ביה מוזיאון חדר 77

 'ב קומה מגדיאל

 עליונה קומה  674170 191026  מגדיאל כיכר

 כ"ביה מעל

 לצפות ניתן
 בקומה בחומרים

. התחתונה

 .סרטון -בהכנה
 מעלית הסדרת

 כ"ביה במבנה

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת

 

 

 

 נכים חנית כנסת בית 674170 191026  מגדיאל כיכר מגדיאל כיכר המרכזי כ"ביה 78
 נגישה כניסה
 קרקע לקומת

 -מעלית הסדרת

 ל"כנ

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

 כ"ביה ועד

 3/26 עד יונגש

 אגף משרדי   4 סוקולוב הרווחה משרדי 79
 הרווחה

 ושירותים
 קומה חברתיים

 'ב

 חניית קיימת
 נכים

 קבלת לתאם ניתן
 במשרד שירות

 תכנית. נגיש אחר
 להעתקת
 למבנה המשרדים

 . חדש

 3/26 עד יונגש הנכס בעלת

 נכים חניית דואר סניף   45 רמתיים דרך  דואר מבנה 80
 נגישה כניסה

 

 רמפה הסדרת
 פינוי עם קיימת
 הדואר

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה

. ישראל דואר

 י"ע הונגש
 הדואר

 3/26 עד יונגש

 חניות הסדרת נגישה כניסה עלמין בית 675017 191571   מגדיאל עלמין בית 81
 ותיקנון

. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה
 דתית מועצה

 3/26 עד יונגש

 פינת ברית בני ברית בני מבנה 82

 19 הבנים
 רמפה קיימת ברית בני אגודת   19

 נכים ושירותי
 רמפה תיקנון

 שירותים והסדרת
. הנכס בעלת

 י"ע הפעלה
 בני עמותת
 ברית

 3/26 עד יונגש

 דו ציבורי מקלט   18 סוקולוב 1 ציבורי מקלט 83
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין



 גינה מגדיאל 2 ציבורי מקלט 84
 ציבורית

 תת ציבורי מקלט 674094 190968 
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט   41 ישראל נצח 3 ציבורי מקלט 85
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 בית מאחרי אילת 4 ציבורי מקלט 86
 המדרש

 דו ציבורי מקלט 673907 192982
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 פינת הימים ששת 5 ציבורי מקלט 87
 המתנחלים

 דו ציבורי מקלט 673966 19230
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט 673315 191357  ם"רמב 6 ציבורי מקלט 88
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 תת ציבורי מקלט 673985 192895  הגולן 7 ציבורי מקלט 89
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 תת ציבורי מקלט 673458 192197  השחל 8 ציבורי מקלט 90
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

' שכ הבבלי 9 ציבורי מקלט 91
 גיורא

 דו ציבורי מקלט 673486 188610 3
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

' שכ ירושלמי 10 ציבורי מקלט 92
 גיורא

 לבית סמוך

 11' מס
 דו ציבורי מקלט 673228 188447

 מפלסי
 רלוונטי לא

 הפרש בשל
 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 ונחלה מנוחה 11 ציבורי מקלט 93

 גיורא' שכ
 תת ציבורי מקלט 673462 188459 

 קרקעי
 רלוונטי לא

 הפרש בשל
 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

' שכ החייל 12 ציבורי מקלט 94
 גיורא

 תת ציבורי מקלט 673386 188554 
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט 672748 188814  הים יורדי 13 ציבורי מקלט 95
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין



 תת ציבורי מקלט 672732 188486  הים יורדי 14 ציבורי מקלט 96
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 אלכסנדר  15  ציבורי מקלט 97

' שכ15  הגדול
 נאמן נוה

 שמעון ליד

 2 הצדיק
 תת ציבורי מקלט  

 קרקעי
 רלוונטי לא

 הפרש בשל
 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

' שכ נגר שלום  16  ציבורי מקלט 98
 נאמן נוה

 דו ציבורי מקלט   3
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 נוה' שכ התמר  17  ציבורי מקלט 99
 נאמן

 דו ציבורי מקלט   2
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת ם נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 יהונתן' סמ  18 י ציבור מקלט 100

 נאמן נוה' שכ

 דו ציבורי מקלט 671784 190384 
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

' שכ המכבים  19 ציבורי מקלט 101
 נאמן נוה

 תת ציבורי מקלט   10 בית מול
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 44 המכבים  20 ציבורי מקלט 102

 נאמן נוה' שכ

 דו ציבורי מקלט   44
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 הצדיק שמעון  21 ציבורי מקלט 103

 נאמן נוה' שכ
47 

 (בחורשה)

 דו ציבורי מקלט  
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 תת ציבורי מקלט   13 ליד הוורד  22 ציבורי מקלט 104
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת ם נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט 673822 188726  הצבי  23 ציבורי מקלט 105
 פלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט    9 גורדון  24  ציבורי מקלט 106
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט 673074 189357  התכלת  25  ציבורי מקלט 107
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין



 

 

 

 .כבש בו להתקין ניתן לא הנדסית מסיבה ואשר' מ 1.5 מעל של גובה הפרש בו שקיים משום, נגישה מדרך הפטור קיים מקלט זהו* 

 גינה ארלוזורוב  26  ציבורי מקלט 108
 ציבורית

 לבית סמוך
 העם

 תת ציבורי מקלט  
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 ציבורי מקלט   4 השושנים  27 ציבורי מקלט 109
 עילי

 נגישה כניסה

 .מהרחוב
 נכה חניית

 .לסימון אושרה
 תא אין

 נגיש שירותים

 גודל בשל)

 (המקלט

 ניידת רמפה תוצב

 סימון+ בכניסה
 נכים חניית

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 3/23 עד יונגש

 דו ציבורי מקלט 671927 188625  הגלעד  28  ציבורי מקלט 110
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 תת ציבורי מקלט   3 סיני מול סיני /השומר  29 ציבורי מקלט 111
 קרקעי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט 671282 188051  ל"צה /השומר  30 ציבורי מקלט 112
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט 671551 188305  הידיד/השומר  31 ציבורי מקלט 113
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט   7' מס ליד הפרסה  32 ציבורי מקלט 114
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין

 דו ציבורי מקלט   44 הבנים השקמים  33 ציבורי מקלט 115
 מפלסי

 רלוונטי לא
 הפרש בשל

 הגובה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 *תקין



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בניין שאינם מקומות רשימת (ב)



 הישוב שם המקום שם #
 והרחוב

 

 

 מספר
 בית

X מרכז 

 מקום

 

 

Y מרכז 

 מקום

 

 

 המקום סוג
 בניין שאינו

 

 

 ההנגשה דרכי
 והתאמות
 הנגישות
 או בו שבוצעו
 לבצע שנדרש

 בו

 התאמות
 נגישות
 חלופיות
 זמנית להנגשה

 

 

 החובה מקור
 הרשות של

 להנגשת

 בעלת) המקום

, הנכס
 או מפעילה

 (שניהם

 ההנגשה מועד

 

 

 חניות קיימות ציבורי חניון   12 השחר' רח ספריה/  לבנים יד חניון 1
 נכים
 גישה דרכי

 הנמכות

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניית קיימת ציבורי חניון   54 ישורון  ישורון 2
 נכים

 הנמכה+

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 ס"ביה /השחר ב"חט חניון 3
 לפיד

 חניות קיימות ציבורי חניון 673043 189887  הגיבור

 הנמכה+ נכים

 תיקנון בביצוע

 אושר -חניות
 תנועה ועדת

+ הנכס בעלת
 מפעילה

  נגיש

 /הבנים א"ממ ס"ביה חניון 4
 הנריאה
 סאלד

 חניות קיימות ציבורי חניון 673492 188326 

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 672262 190143  בוטינסקי'ז עילי חניון בוטינסקי'ז 5

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 672338 190073  בוטינסקי'ז הדרים תיכון בוטינסקי'ז 6

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 אולם /המתנדב בית חניון 7
 הדרים

 חניות קיימות ציבורי חניון   2 התיכון שביל

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 672503 189908  התיכון שביל ילדים גני /ספורטק 8

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 672360 189115  האגודה העונות 4 פארק 9

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 672535 189378  הציונות הילדים כל פארק 10

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש



 חניות קיימות ציבורי חניון 671967 189670  פשוש רבין ספורט אולם 11
 נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 נוה ס"ביה הצדיק שמעון 12

 מקווה /נאמן

 אלכסנדר

 /הגדול
 שמעון
 הצדיק

 חניות קיימות ציבורי חניון 671879 190803 

 הנמכות+נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 674758 191695  חיים וייצמן וייצמן 14

 הנמכות+ נכים

 נגיש  מפעילה נדרש לא

 יאנוש רמון /עתידים ס"ביה חניון 15

 אק'קורצ
 191481 67432

4 

 חניות קיימות ציבורי חניון

 הנמכות+נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 נכים חניית ציבורי חניון   10 סוקולוב הראשונים צריף סוקולוב חניון 16

 סוקולוב' ברח
 לחניון בכניסה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 674587 191126  הסתיו הילדים גני חניון -הסתיו 17

 חניות+  נכים
 בכניסה נכים

 י"לגנה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

67454 191130  הסתיו חניון – הסתיו 18

0 

 חניות קיימות ציבורי חניון

 חניות+ נכים

 י"לגנה בכניסה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 673707 190901  פדויים הראשונים ב"חט 19
 נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 675239 191024  סוקולוב סוקולוב רכבת תחנת 20
 נכים

 רכבת באחזקת נדרש לא
 ישראל

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 671116 189979  החרש האגם פארק 21

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 671274 189753  הים דרך האגם פארק 22

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 674720 190792  קציר אפרים 1200 מתחם חניון 23

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 /אשכול אשכול 24
 המזלות גלגל

 חניות קיימות ציבורי חניון 673919 191262 
 נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש



 חניות קיימות ציבורי חניון 674990 190635  מאיר גולדה 1200 חדש ס"ביה מאיר גולדה 25

 חנייה+ נכים

 ס"לביה בכניסה

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון 674196 189512  השקמים ס"בתיה ליד השקמים 26

 הנמכות+נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניות קיימות ציבורי חניון   7  ברית בני  ברית בני 27
 נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 /גוריון בן האם גן -עליכם שלום 28
 עליכם שלום

 חניות קיימות ציבורי חניון 673992 189621 

 הנמכות+ נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 חניית קיימת ציבורי חניון 674235 191252  י"רש י"רש 29

 הנמכה+נכים

+ הנכס בעלת נדרש לא
  מפעילה

 נגיש

30 

 

 /אפק הדואר חניון אפק
 המכבים

 חניות קיימות ציבורי חניון 671709 190523 
 נכים

 תיקנון

 הנמכה+חניות
+ הנכס בעלת

 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 תיקנון  ציבורי חניון 674380 190278  התלמיד התלמיד 31

 הנמכות+חניות
+ הנכס בעלת

 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 חניות קיימות ציבורי חניון   45 רמתיים דרך  רמתיים דרך 32
 נכים

 עד יונגש מפעילה חניות תקנון

3/23 

 חניות קיימות ציבורי חניון 674532 191715  ר"שז 200 מתחם 33
 נכים

 תיקנון

 הנמכות+חניות
+ הנכס בעלת

 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 חניות קיימות ציבורי חניון 673658 190940  פדויים רון גלי /פדויים 34
 נכים

 תיקנון

 הנמכות+חניות
+ הנכס בעלת

 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 חניות קיימות ציבורי חניון 674213 190752  האהבה האהבה 35
 נכים

 תיקנון

 הנמכות+חניות
+ הנכס בעלת

 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 קדם מבוא  קדם מבוא 36
 עמל גיל

 חניות קיימות ציבורי חניון 673647 192626 

  הנמכות+ נכים
+ חניות תיקנון
 הנמכות

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 חניית קיימות ציבורי חניון 674258 190953  הידידות הידידות 37

' ברח נכים

 /הידידות
 סוקולוב

 חניה קיימת

 /הידידות' ברח
 סוקולוב

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 חניית קיימת ציבורי חניון   3  הרופא אסף  הרופא אסף 38
 נכים

 לכניסה נגיש
 לבניינים

. הסמוכים
 לדרך הגעה

 דרך רמתיים

 +הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 



 אסף' רח
 הרופא

 28 גמלא בן 28 גמלא בן 39

 משרדי)

 גן /העירייה

 (הגיבורים

 חנית קיימת ציבורי חניון 673922 190289 
 נכים

 נכים חניות
 בן ברחוב
 בכניסה גמלא

 למשרדי

+ העירייה
 לחניון תכנון
 חדש

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 

 ששת' רח הפקאן נאות ציבורית גינה 40

 מבוא /הימים
 קדם

+ משחקים אתר 673775 192616 
 ציבורית גינה

 (עתיקות)

 חניות קיימות
 נכים

 נגישות כניסות
 נגיש ריהוט
 מכשולים סימון

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

/  סוקולוב כ"ביה רחבת מגדיאל כיכר 41
 חנקין

 ציבורית גינה 674186 191022 
 מתקני ללא

 רחבת -משחק

 כ"לביה הכניסה

 חניית קיימת
 נכים

 נגישה כניסה

 

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 גינה 672541 189353  הציונות הילדים כל פארק 42

 אתר/ציבורית
  משחקים

 חניות קיימות
 נכים

 נגישות כניסות
 נכים שירותי
 נגיש ריהוט
 משחק מתקני
 נגישים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 גינה 674025 189692  גוריון בן האם גן 43

 אתר/ציבורית
 משחקים

 חניות קיימות
 נכים

 נגישות כניסות
 נגיש ריהוט
 מכשולים סימוני
 משחק מתקני
 נגישים

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

67334 190041  השחר לבנים יד /השחר פארק 44

4 

 גינה

 אתר/ציבורית
 משחקים

 חניות קיימות
 נכים

 נגישות כניסות
 נגיש ריהוט

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש



 מכשולים סימון
 משחקים מתקן
 נגיש

 /מאיר גולדה 1200 מתחם 45
 קציר אפריים

 /ציבורית גינה 674792 190714 
 משחקים אתר

 (מקבצים 3)

 חניות קיימות
 נכים

 נגישות כניסות
 נגיש ריהוט
 מכשולים סימון
 משחקים מתקן
 נגיש

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 דרך /החרש האגם פארק 46
 הים

 ללא ציבורי גן 671090 189949 
 משחק מתקני

 חניות קיימות
 נכים

 נגישות כניסות
 שירותים תא

 נגיש

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 /הצליל  התזמורת' שכ 47
 הפסנתר
 גיתית

 5 כ"סה)

 (מקבצים

 189787 

189856 

67449

9 

674836 

 /ציבורית גינה
  משחקים אתר

 חניות קיימות
 נכים

 נגישות כניסות
 נגיש ריהוט
 משחק מתקן

 2 במקבץ נגיש
 צפוני

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 בן יהושע הבד בית /גמלא בן יהושע 48
  גמלא

 /ציבורית גינה   41
 משחקים אתר

 חנית קיימת
 נכים

 נגישה כניסה
 משחקים מתקן
 נגיש

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 נגישה כניסה משחקים אתר   12  הסתיו הסתיו 49
 מכשולים סימון
 נגיש ריהוט
 משחקים מתקן
 נגיש

+ הנכס בעלת נדרש לא
 מפעילה

 נגיש

 דרך מגדיאל כיכר גינה 50

 /מגדיאל
 חנקין

 /ציבורית גינה 674074 191054 
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 נכים חניות
 לשדרוג תכנית
 הגינה

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 



 מתקנים החלפת
 וריהוט

 

 מפורסמים
 העירוני באתר

 /ציבורית גינה 673941 188945  השלום האחים גן 51
 משחקים אתר

 לשדרוג תכנית
 הגינה

 מתקנים החלפת
 ריהוט

 נגישות וכניסות

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

עירית/נורית עירית/נורית גן 52

 רותם /

 גינה 673649 188644 

 אתר/ציבורית
  משחקים

 נגישה כניסה
 מכשולים סימון
 חניית סימון
 נכים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /ציבורית גינה   3  הגולן גדול הגולן 53
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 לשדרוג תכנית
 הגינה

 מתקנים החלפת
  ריהוט

 סימונים

 הסדרי  
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /ציבורית גינה 674705 191057  ויצמן עזר ויצמן עזר 54
 משחקים אתר

 מערבית כניסה
 נגישה
 נגיש מתקן קיים

 נגיש ריהוט
 לפי הגן תיקנון

 סימון. סקר

, מכשולים
 שילוט הוספת
 ומאחז

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /אפק המורה גן 55
 חשמונאים

 נאמן נוה

 /ציבורית גינה 671787 190534 
 משחקים אתר

 לשדרוג תכנית
 הגן

 ריהוט החלפת
 מתקנים החלפת

 'וכו
 להשתמש ניתן

' ברח בגינה
 הצדיק שמעון

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 



 /שטרן יאיר שטרן יאיר 56
 רזיאל דוד

 /ציבורית גינה 672959 189559 
 משחקים אתר

 נגישות כניסות
 לשדרוג תכנית

 להגיע ניתן. הגן
 כל פארק אל

 הילדים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 מזל /המגן המגן גן 57

 גלגל/דלי
 המזלות

 /ציבורית גינה 673785 191354 
 משחקים אתר

 (מקבצים 2)

 מצע מתחם

 מתחם+ גומי

 .חול מצע
  נגיש מתקן
 לשדרוג תכנית

 הגן
 במתקנים טיפול

 ובריהוט

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /אלעזר דוד לים"הרמטכ גן 58
 השכונה לב

 /ציבורית גינה 673909 191832 
 משחקים אתר

 נגישה כניסה

 דוד' רח מכיון

 תיקנון. אלעזר

. סקר לפי הגן

+ מתקן החלפת
 ספסל הנגשת
 מכשולים סימון

 ברזיה החלפת

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /ציבורית גינה 672425 188406  המלך דוד עפרון גן 59
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 לפי הגן תיקנון

 ניתן. סקר
 להשתמש
 כל בפארק

 .הילדים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /ציבורית גינה   26 המעלה יסוד גדול המעלה יסוד 60
 משחקים אתר

 לשדרוג תכנית

 ניתן. הגן
 להשתמש

. עתידים בפארק

 .בביצוע

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /ציבורית גינה   5 ם"רמב ם"רמב 61
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 נגיש מתקן
 דשא משטח

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 



 שדרוג. סינטתי

 בביצוע -הגן

 מפורסמים
 העירוני באתר

 /ציבורית גינה   42  ישראל נצח ישראל נצח 62
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
  נגיש מתקן

 -הגן שדרוג
 בביצוע

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /9 סוקולוב  הידידות /סוקולוב 63

 10 הידידות

 /ציבורית גינה   
 משחקים אתר

 נגישות כניסות
 מתקנים קיימים

 תיקנון. נגישים

 ניתן. סקר לפי
 להשתמש
 עתידים בפארק

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/23 

 /ציבורית גינה 674358 190575   הדרים /מרחביה 64
 משחקים אתר

 סקר לפי תיקנון
 להשתמש ניתן

 עתידים בפארק

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /החומש עתידים פארק 65
 הנשיאים

 /ציבורית גינה 674391 191585 
 משחקים אתר

 נגישות כניסות
 נכים חניות
 משחק מתקני
 נגישים
 מכשולים סימון

 ריהוט הסדרת

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /ציבורית גינה   30 הים יורדי הים יורדי 66
 משחקים אתר

 נגישות כניסות
 ישיבה פינת

 נגישה
 נדנדה קיימת
 הסדרת נגישה
 וסימונים ריהוט

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /החייל החייל 67

' שכ ירושלמי
 גיורא

 /ציבורית גינה 673401 188548 
 משחקים אתר

 נגישות כניסות
 נכים חניית

 החייל' ברח
 מתקנים קיימים
 נגישים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 



 משחק שולחנות

 תיקנון. נגישים

. סקר לפי
 ריהוט הסדרת

 וסימונים

 /הטווס' רח פטאנק מגרש+ הטווס גן 68

 בוטינסקי'ז

 /ציבורית גינה 672113 190131 
 משחקים אתר

 נכים חניית
 עילי חניון

 .בוטינסקי'ז
 נגישות כניסות
 נגיש מתקן

. גומי משטחי
 מגרש הסדרת

 .פטאנק
 ריהוט הסדרת

 . וסימונים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /ציבורית גינה 673734 191699  פרצים נחל פרצים נחל 69
 משחקים אתר

 נגישה כניסה

. סקר לפי תיקנון
 ריהוט הסדרת

 וסימונים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /ציבורית גינה   1 האלון' סמ האלון' סמ 70
 משחקים אתר

 נגישות כניסות
 נכים חניית

. סקר לפי תיקנון
 ריהוט הסדרת

 וסימונים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /ציבורית גינה   18  העבודה העבודה/צור 71
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 גומי משטחי

. סקר לפי תיקנון
 ריהוט הסדרת

 וסימונים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /שרת שרת 72
 ביאליק

 /ציבורית גינה 674338 189713 
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 גומי משטח

. סקר לפי תיקנון
 ריהוט הסדרת

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 



 מתקנים

 .וסימונים
 להשתמש ניתן

 .האם בגן

 – פטאנק משחק משחקים אתר 672319 189922  בוטינסקי'ז פטאנק מגרש 73
 על ברזל כדור

  חול משטח
 להסדרת בדיקה
 הגישה

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/24 

 /האגודה מערב-העונות 4 פארק 74
 הפרדס

 /ציבורית גינה 672431 189216 
 משחקים אתר

 נגישות כניסות
 נכים חניות

 מתחם קיים)

 כל פארק -נגיש

 (ממזרח הילדים
 סקר לפי תיקנון
 ריהוט הסדרת

 .וסימונים

 

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 /ציבורית גינה   17 אשכול  אשכול 75
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 סקר לפי תיקנון
 ריהוט הסדרת
 וסימוני מתקנים

 . מכשולים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 /האורנים המייסדים גן 76
 כפר דרך
 הדר

+ משחקים אתר 673232 189668 
 אנדרטה כולל

 נגישה כניסה
 האורנים מרחוב
 מכשולים סימון
  נגיש מתקן
 נכים חניית

 האורנים' ברח
 הכניסה הנגשת

' רח מכיון

 . הכוהנים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 



' שד האוטקר 77

 בן /האוטקר
 גוריון

 /ציבורית גינה 673979 189992 
 משחקים אתר

 נגישה כניסה

 גוריון בן' מרח
 נכים חניית
 שולחן משחק

 תיקנון. נגיש
 סקר לפי

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 

 ללא ציבורי גן   8 החקלאי החקלאי 78
 מתקנים

 נגישה כניסה
 בלבד ריהוט
 הסדרת נדרש
 ריהוט

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 /ציבורית גינה   5 הפטל הפטל 79
 משחקים אתר

 חול משטח
 נדנדות מתקני
 תיקנון בלבד

. סקר לפי
 מתקנים הסדרת
 וריהוט

 

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

/  העבודה התכלת /העבודה 80
 התכלת

 /ציבורית גינה   32
 משחקים אתר

 .נגישה כניסה

  .חול משטח
 תקניםמ הסדרת

 . וריהוט

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 ללא ציבורי גן   3  גוריון בן  גוריון בן 81
 מתקנים

. בלבד ריהוט

 .י"לגנ בכניסה
 הסדרת נדרש

 .ריהוט

 

 חדש ריהוט
 לאורך ונגיש
 הרחוב

 ובכניסה
 למתחם

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/25 

 רמתיים דרך הגיבורים גן 82

 יהושע /47
 גמלא בן

 ללא ציבורי גן   47

+ מתקנים
 לשואה אנדרטה

  קיימות רמפות
 נכים חניית

 . גמלא בן בחניון

. סקר לפי תיקנון
 רמפות הסדרת

 קיים. וריהוט

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 



  

 נגיש ריהוט

 .הרחוב לאורך



 /ציבורית גינה 674158 189902  האילנות האילנות 83
 משחקים אתר

 מתקנים אין
 נגישים
 חול משטח

 לפי תיקנון.

 הסדרת. סקר
 ריהוט מתקנים

 ניתן. ומשטח
 בגן להשתמש

 האם

 

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 

 /ציבורית גינה 673474 192189  ל"שח ל"שח 84
 משחקים אתר

 נגישה כניסה
 גומי משטח
 נגיש מתקן
 סקר לפי תיקנון

 ריהוט להסדרת
 וסימונים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 

 /ציבורית גינה 674366 191166   מצדה מצדה 85
 משחקים אתר

 חול משטח
 מתקנים אין

 תיקנון. נגישים

 ניתן. סקר לפי
 להשתמש
 עתידים בפארק

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 

 /הכרמל הגלעד /הכרמל 86
 הגלעד

 /ציבורית גינה 671894 188646 
 משחקים אתר

 חול משטחי

 (חורשה)
 מתקנים אין

 תיקנון. נגישים

. סקר לפי
 הסדרת

 גישה,מתקנים
 וסימונים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 

 /ציבורית גינה   56  הבנים הפקאן גן 87
 משחקים אתר

 מתקנים אין
 נגישים

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 



 

 

  

 נגישה דרך
 סקר לפי תיקנון
 תקנים הסדרת

 וסימונים

 מפורסמים
 העירוני באתר

 ללא ציבורי גן   12 מיטל מיטל /רקפת 88
 מתקנים

 סקר לפי תיקנון

. ריהוט הסדרת
 להשתמש ניתן
 האם בגן

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 

 אלוף /הידיד הניצחון אלוף /הידיד 89
 הניצחון

 /ציבורית גינה 671315 188451 
 משחקים אתר

 מתקנים אין
 נגישים

 מצע אין

 תכנית.נגיש
 לפינוי עתידית

 תיקנון או

 הסדרי
 הנגישות
 נגישות לגינות

 מפורסמים
 העירוני באתר

+ הנכס בעלת
 מפעילה

 עד יונגש

3/26 



 

 

 עד בתחומה הונגשו שטרם מהמקומות 25% -ב הנדרשות הנגישות התאמות לביצוע הקצתה השרון הוד עיריית כי בזאת מצהיר השרון הוד עיריית ראש, כוכבי אמיר, אני (2)

 .ביצוען את שמאפשר, חדשים שקלים מיליון 4 -כ של בסכום  תקציב, לחוק( 2()א1ג)ט19 סעיף לפי, (2023 במרס 31) ג"התשפ בניסן' ט ליום

 

 כוכבי אמיר                                                   ב"התשפ' ב באדר ה"כ         
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 מתן תוך, החולפת בשנה הנדרשת ההנגשה מסך 25% של לביצוע החוק בדרישות עמדה שהרשות ובתנאי הרשות של הדעת שיקול י"עפ לשינויים נתונה והיא המוצעת התכנית זוהי

 ומרכזים פורמאלי בלתי חינוך מסגרות, רווחה שירותי ניתנים בהם מקומות ,בריכות, וספורט תרבות אולמות, בנין שאינו מקום: הבאים מהסוגים במקומות נגישות התאמת לביצוע עדיפות

 .קהילתיים


