
נגישות נכסים שאינם בנין

מועד ההנגשההתאמות נגישות חלופיות להנגשה זמניתדרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בוסוג המקום שאינו בנייןמספר ביתרחובשם המקום#

נגישלא נדרשדרכי גישה+הנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבורי12השחר' רחספריה/ חניון יד לבנים 1

נגישלא נדרשהנמכה+ קיימת חניית נכיםחניון ציבורי54ישורוןישורון 2

נגיש אושר ועדת תנועה- בביצוע תיקנון חניותהנמכה+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריהגיבורס לפיד"ביה/ ב השחר"חניון חט3

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריהנריאה סאלד/ הבניםא"ס ממ"חניון ביה4

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריבוטינסקי'זבוטינסקי חניון עילי'ז5

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריבוטינסקי'זבוטינסקי תיכון הדרים'ז6

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבורי2שביל התיכוןאולם הדרים/ חניון בית המתנדב7

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבורישביל התיכוןגני ילדים/ ספורטק8

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריהאגודה העונות4פארק 9

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריהציונותפארק כל הילדים10

נגישלא נדרשקיימות חניות נכיםחניון ציבוריפשושאולם ספורט רבין11

נגישלא נדרשהנמכות+קיימות חניות נכיםחניון ציבורישמעון הצדיק/ אלכסנדר הגדולמקווה/ ס נוה נאמן"שמעון הצדיק ביה12

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריוייצמן חייםוייצמן14

נגישלא נדרשהנמכות+קיימות חניות נכיםחניון ציבוריאק'יאנוש קורצרמון/ ס עתידים"חניון ביה15

נגישלא נדרשסוקולוב בכניסה לחניון' חניית נכים ברחחניון ציבורי10סוקולובחניון סוקולוב צריף הראשונים16

נגישלא נדרשי"חניות נכים בכניסה לגנה+ קיימות חניות נכים חניון ציבוריהסתיוחניון גני הילדים- הסתיו17

נגישלא נדרשי"חניות בכניסה לגנה+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריהסתיוחניון– הסתיו 18

נגישלא נדרשקיימות חניות נכיםחניון ציבוריפדוייםב הראשונים"חט19

נגישאחריות רכבת ישראל. לא נדרשקיימות חניות נכיםחניון ציבורי באחריות רכבת ישראלסוקולובתחנת רכבת סוקולוב20

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריהחרשפארק האגם21

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבורידרך היםפארק האגם22

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריאפרים קציר1200חניון מתחם 23

נגישלא נדרשקיימות חניות נכיםחניון ציבוריגלגל המזלות/ אשכולאשכול24

נגישלא נדרשס"חנייה בכניסה לביה+ קיימות חניות נכיםחניון ציבוריגולדה מאיר1200ס חדש "גולדה מאיר ביה25

נגישלא נדרשהנמכות+קיימות חניות נכיםחניון ציבוריהשקמיםס"השקמים ליד בתיה26

נגישלא נדרשקיימות חניות נכיםחניון ציבורי7בני ברית בני ברית 27

נגישלא נדרשהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבורישלום עליכם/ בן גוריוןגן האם- שלום עליכם28

נגישלא נדרשהנמכה+קיימת חניית נכיםחניון ציבוריי"רשי"רש29

3/23יונגש עד הנמכה+תיקנון חניותקיימות חניות נכיםחניון ציבוריהמכבים/ אפקאפק חניון הדואר30

3/23יונגש עד הנמכות+תיקנון חניותחניון ציבוריהתלמידהתלמיד31

3/23יונגש עד תקנון חניותקיימות חניות נכיםחניון ציבורי45דרך רמתייםדרך רמתיים 32

3/24יונגש עד הנמכות+תיקנון חניותקיימות חניות נכיםחניון ציבוריר"שז200מתחם 33

3/24יונגש עד הנמכות+תיקנון חניותקיימות חניות נכיםחניון ציבוריפדוייםגלי רון/ פדויים34

3/25יונגש עד הנמכות+תיקנון חניותקיימות חניות נכיםחניון ציבוריהאהבההאהבה35

3/25יונגש עד הנמכות+ תיקנון חניותהנמכות+ קיימות חניות נכיםחניון ציבורימבוא קדם גיל עמלמבוא קדם 36

3/25יונגש עד סוקולוב/ הידידות' קיימת חניה ברחסוקולוב/ הידידות' קיימות חניית נכים ברחחניון ציבוריהידידותהידידות37

קיימת חניית נכיםחניון ציבורי3אסף הרופא אסף הרופא 38

' הגעה לדרך רמתיים דרך רח. נגיש לכניסה לבניינים הסמוכים

3/25יונגש עד אסף הרופא

קיימת חנית נכיםחניון ציבורי(גן הגיבורים/ משרדי העירייה) 28בן גמלא 28בן גמלא 39

תכנון + חניות נכים ברחוב בן גמלא בכניסה למשרדי העירייה

3/26יונגש עד לחניון חדש

נגישלא נדרשסימון מכשולים+ריהוט נגיש+כניסות נגישות+קיימות חניות נכים(עתיקות)גינה ציבורית + אתר משחקיםמבוא קדם/ ששת הימים' רחגינה ציבורית נאות הפקאן40

חנקין/ סוקולוב כ"כיכר מגדיאל רחבת ביה41

- גינה ציבורית ללא מתקני משחק

נגישלא נדרשכניסה נגישה+ קיימת חניית נכיםכ"רחבת הכניסה לביה

אתר משחקים /גינה ציבוריתהציונותפארק כל הילדים42

מתקני +ריהוט נגיש+שירותי נכים+כניסות נגישות+קיימות חניות נכים

נגישלא נדרשמשחק נגישים

אתר משחקים/גינה ציבוריתבן גוריוןגן האם43

סימוני +ריהוט נגיש+כניסות נגישות+קיימות חניות נכים

נגישלא נדרשמתקני משחק נגישים+מכשולים

נגישלא נדרשמתקן נגיש+סימון מכשולים+כניסות נגישות+קיימות חניות נכיםאתר משחקים/גינה ציבוריתהשחריד לבנים/ פארק השחר44

נגישלא נדרשמתקן נגיש+ריהוט  נגיש+כניסות נגישות+קיימות חניות נכים( מקבצים3)אתר משחקים / גינה ציבוריתאפריים קציר/ גולדה מאיר1200מתחם 45

נגישלא נדרשתא שירותים נגיש+כניסות נגישות+קיימות חניות נכיםגן ציבורי ללא מתקני משחקדרך הים/ החרשפארק האגם46

אתר משחקים / גינה ציבורית( מקבצים5)גיתית / הפסנתר/ הצלילהתזמורת ' שכ47

מתקן נגיש במקבץ +ריהוט נגיש+כניסות נגישות+קיימות חניות נכים

נגישלא נדרש צפוני2

נגישלא נדרשמתקן נגיש+כניסה נגישה+קיימת חנית נכיםאתר משחקים/ גינה ציבורית41יהושע בן גמלא בית הבד/ יהושע בן גמלא48

נגישלא נדרשמתקן נגיש+סימון מכשולים+ריהוט נגיש+כניסה נגישהאתר משחקים12הסתיו הסתיו49

3/23יונגש עד כולל החלפת מתקנים וריהוט, קיימת תכנית לשדרוג הגינהקיימת תכנית לשדרוג הגינה. חניות נכים+כניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבוריתחנקין/ דרך מגדיאלגינה כיכר מגדיאל50

3/23יונגש עד כולל החלפת מתקנים וריהוט, קיימת תכנית לשדרוג הגינהתכנית לשדרוג הגינהאתר משחקים/ גינה ציבוריתהשלוםגן האחים51

3/23יונגש עד בתכנון סימון חניית נכיםסימון מכשולים+ כניסה נגישהאתר משחקים /גינה ציבוריתרותם/ עירית/נוריתעירית/גן נורית52



3/23יונגש עד כולל החלפת מתקנים וריהוט, קיימת תכנית לשדרוג הגינהכניסה נגישה תכנית לשדרוג הגינהאתר משחקים/ גינה ציבורית3הגולן הגולן גדול53

ריהוט נגיש+קיים מתקן נגיש+ כניסה מערבית נגישהאתר משחקים/ גינה ציבוריתעזר ויצמןעזר ויצמן54

הוספת שילוט , סימון מכשולים. ריהוט נגיש תיקנון הגן לפי סקר

3/23יונגש עד ומאחז

3/23יונגש עד הסדרי הנגישות לגינות נגישות מפורסמים באתר העירוניתכנית לשדרוג הגןאתר משחקים/ גינה ציבוריתחשמונאים נוה נאמן/ אפקגן המורה55

כולל החלפת מתקנים וריהוט, קיימת תכנית לשדרוג הגינהשמעון הצדיק' ניתן להשתמש בגינה ברח

3/23יונגש עד ניתן להגיע אל פארק כל הילדים. תכנית לשדרוג הגןכניסות נגישותאתר משחקים/ גינה ציבוריתדוד רזיאל/ יאיר שטרןיאיר שטרן56

3/23יונגש עד כולל החלפת מתקנים וריהוט, קיימת תכנית לשדרוג הגינה.מתחם מצע חול+ מתחם מצע גומי( מקבצים2)אתר משחקים / גינה ציבוריתגלגל המזלות/מזל דלי/ המגןגן המגן57

אתר משחקים/ גינה ציבוריתלב השכונה/ דוד אלעזרלים"גן הרמטכ58

החלפת . תיקנון הגן לפי סקר. דוד אלעזר' כניסה נגישה מכיון רח

3/23יונגש עד החלפת מתקן וברזיה, נדרש סימון מכשוליםהנגשת ספסל+ מתקן

3/23יונגש עד מתקנים וריהוט-נדרש תקנון הגן.ניתן להשתמש בפארק כל הילדים. כניסה נגישה תיקנון הגן לפי סקראתר משחקים/ גינה ציבוריתדוד המלךגן עפרון59

3/23יונגש עד .בביצוע. ניתן להשתמש בפארק עתידים. תכנית לשדרוג הגןאתר משחקים/ גינה ציבורית26יסוד המעלהיסוד המעלה גדול60

3/23יונגש עד שדרוג הגן בביצועמתקן נגיש ומשטח דשא סינטתי, כניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבורית5ם"רמבם"רמב61

3/23יונגש עד בביצוע- שדרוג הגןריהוט וסימון מכשולים, בביצוע מתקן נגיש. כניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבורית42נצח ישראל נצח ישראל62

.קיים מתקן נגיש. כניסות נגישותאתר משחקים/ גינה ציבורית10הידידות / 9סוקולוב הידידות / סוקולוב63

ניתן להשתמש . תיקנון לפי סקר.קיימים מתקנים נגישים 

3/23יונגש עד בפארק עתידים

3/24יונגש עד תיקנון לפי סקראתר משחקים/ גינה ציבוריתהדרים/ מרחביה64

3/24יונגש עד נדרש סימון מכשולים והסדרת ריהוטמתקני משחק נגישים+ חניות נכים+חניות נכיםאתר משחקים/ גינה ציבוריתהנשיאים/ החומשפארק עתידים65

3/24יונגש עד נדרש סימון מכשולים והסדרת ריהוטמתקן נגיש+פינת ישיבה נגישה+כניסות נגישותאתר משחקים/ גינה ציבורית30יורדי היםיורדי הים66

אתר משחקים/ גינה ציבוריתגיורא' ירושלמי שכ/ החיילהחייל67

שולחן משחק +מתקן נגיש+החייל' חניית נכים ברח+כניסות נגישות

3/24יונגש עד נדרש סימון מכשולים והסדרת ריהוטנגיש

אתר משחקים/ גינה ציבוריתבוטינסקי'ז/ הטווס' רחמגרש פטאנק+ גן הטווס68

משטח , מתקן נגיש, כניסות נגישות. בוטינסקי'חניית נכים חניון עילי ז

3/24יונגש עד הסדרת מגרש פטאנק+ נדרש סימון מכשולים והסדרת ריהוטגומי

3/24יונגש עד הסדרת ריהוט וסימונים. תיקנון לפי סקרכניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבוריתנחל פרציםנחל פרצים69

3/24יונגש עד נדרש סימון מכשולים והסדרת ריהוטחניית נכים+כניסות נגישותאתר משחקים/ גינה ציבורית1האלון' סמהאלון' סמ70

3/24יונגש עד נדרש סימון מכשולים והסדרת ריהוטמשטח גומי+כניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבורית18העבודה העבודה/צור71

3/24יונגש עד .הסדרת ריהוט מתקנים וסימונים. תיקנון לפי סקרכניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבוריתביאליק/ שרתשרת72

3/24יונגש עד בדיקה להסדרת הגישהכדור ברזל על משטח חול– משחק פטאנק אתר משחקיםבוטינסקי'זמגרש פטאנק73

אתר משחקים/ גינה ציבוריתהפרדס/ האגודהמערב- העונות4פארק 74

פארק כל )קיים מתחם נגיש ממזרח .חניות נכים+כניסות נגישות

3/25יונגש עד תיקנון לפי סקר הסדרת ריהוט וסימונים(הילדים

3/25יונגש עד הסדרת ריהוט מתקנים וסימונים, תיקנון לפי סקרכניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבורית17אשכולאשכול 75

כולל אנדרטה+ אתר משחקיםדרך כפר הדר/ האורניםגן המייסדים76

חניית +מתקן נגיש+סימון מכשולים+כניסה נגישה מרחוב האורנים

האורנים' נכים ברח

מרחוב   (רמפה קיימת ומדרגות)נדרשת הסדרת הכניסה 

3/25יונגש עד הכוהנים

3/25יונגש עד הסדרת ריהוט וסימונים, תקנון לפי סקרמשחק שולחן נגיש+ חניית נכים+בן גוריון' כניסה נגישה מרחאתר משחקים/ גינה ציבוריתבן גוריון/ האוטקר' שדהאוטקר77

3/25יונגש עד הסדרת ריהוטריהוט בלבד. כניסה נגישהגן ציבורי ללא מתקנים8החקלאיהחקלאי78

3/25יונגש עד הסדרת מתקנים וריהוט. תיקנון לפי סקרמקן נדנדות בלבד. משטח חולאתר משחקים/ גינה ציבורית5הפטלהפטל79

3/25יונגש עד .הסדרת מתקנים וריהוט.משטח חול. כניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבורית32התכלת/ העבודה התכלת/ העבודה80

3/25יונגש עד הסדרת ריהוטריהוט נגיש לאורך הרחוב. י"בכניסה לגנ. ריהוט בלבדגן ציבורי ללא מתקנים3בן גוריון בן גוריון 81

47יהושע בן גמלא/ 47דרך רמתיים כולל אנדרטה לשואה, גן הגיבורים82

אנדרטה + גן ציבורי ללא מתקנים

3/26יונגש עד הסדרת רמפות וריהוט,נדרש תקנון לפי סקרחניית נכים ברחוב הרשות ובן גמלאלשואה

3/26יונגש עד הסדרת מתקנים וריהוט. תיקנון לפי סקרמשטח חול.אין מתקנים נגישיםאתר משחקים/ גינה ציבוריתהאילנותהאילנות83

3/26יונגש עד הסדרת מתקנים וריהוט. תיקנון לפי סקרמתקן נגיש.משטח גומי. כניסה נגישהאתר משחקים/ גינה ציבוריתל"שחל"שח84

3/26יונגש עד הסדרת מתקנים וריהוט. תיקנון לפי סקר.אין מתקנים נגישים. משטח חולאתר משחקים/ גינה ציבוריתמצדה מצדה85

3/26יונגש עד הסדרת מתקנים וריהוט. תיקנון לפי סקר.אין מתקנים נגישים. (חורשה)משטחי חול אתר משחקים/ גינה ציבורית/הכרמלהגלעד/ הכרמל86

3/26יונגש עד הסדרת מתקנים וריהוט. תיקנון לפי סקר.אין מתקנים נגישים. דרך נגישהאתר משחקים/ גינה ציבורית56הבנים גן הפקאן87

3/26יונגש עד תיקנון לפי סקר הסדרת ריהוטגן ציבורי ללא מתקנים12מיטלמיטל/ רקפת88

3/26יונגש עד הסדרת מתקנים וריהוט.תיקנון לפי סקר.אין מצע נגיש. אין מתקנים נגישיםאתר משחקים/ גינה ציבוריתאלוף הניצחון/ הידידאלוף הניצחון/ הידיד89

י דרישות התקנות"עפ, רשימת הגינות כוללת את הגינות הנדרשות להנגשה*


