
 אזור  המקומיתבדבר מקום ציבורי במועצה  הודעה
 נגישות  שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

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

 החוק(, מתפרסם המפורט להלן:   -)להלן 19981 -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()1ט)ג19לפי סעיף   אזור מקומיתה המועצה בתוקף סמכותה של  

 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 הישוב והרחוב  שם המבנה 
 
 

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 

 
 

  מבנה המועצה 1
 +חנייה 

חנייה, דרך  -קיים  מבנה מועצה   658864.4 182311.6 18 יצחק שדה, אזור 
 נגישה, 

 מעלית ושירותי נכים

בעלת הנכס+   לא נדרש 
 מפעילה 

3.2024 

חנייה, דרך   -קיים  מרכז קהילתי   658977.9 182358.1 17 יצחק שדה, אזור  מתנ"ס אזור  2
 נגישה, 

 מעלית ושירותי נכים

+  הנכס בעלת  לא נדרש 
 מפעילה 

 נגיש 

 , נגישה דרך,  חנייה-קיים שירותי דת   659481.0  181609.5 50 משה שרת, אזור  מועצה דתית  3
 . מעלית
 נכים  שירותי -נדרש 

שירותים נגישים  -מבנה יביל 
 למבנה הקיים יוצמד 

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2023 

תחנה לבריאות   4
 המשפחה 

 , נגישה דרך,  חנייה-קיים מרפאה   659355.5 181893.8 73 משה שרת, אזור 
 . מעלית 
 נכים  שירותי -נדרש 

  נגישים  שירותים- יביל  מבנה
 . הקיים למבנה יוצמד 

 

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2026 

 , נגישה דרך,  חנייה-קיים שירות פסיכולוגי  659355.5 181893.8 73 אזור משה שרת,  מרכז רב תחומי  5
 . מעלית
 נכים  שירותי -נדרש 

  נגישים  שירותים- יביל  מבנה
 . הקיים למבנה יוצמד 

 

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2023 

תחנת שיטור   6
מקומי + תיבות  

 דואר 

  ,נגישה דרך,  חנייה-קיים שירות לתושב  658839.3  182493.1  
 . מעלית
 נכים  שירותי -נדרש 

  נגישים  שירותים- יביל  מבנה
 . הקיים למבנה יוצמד 

 

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2026 

בית יד לבנים   7
 וניצולי שואה 

 , נגישה   דרך, חנייה מרכז חברתי  659006.4  182189.4  מניה שוחט, אזור 
 נכים  ושירותימעלית  

+  הנכס בעלת    נדרש לא
 מפעילה 

3.2024 

 181676.3  שפינוזה   מוזיאון הישוב  8
 

 , נגישה דרך,  חנייה-קיים מרכת תרבות  659024.5
 נכים  ושירותימעלית  

+  הנכס בעלת    נדרש לא
 מפעילה 

3.2023 

מרכז פיס לגיל   9
 הזהב

רחוב שפינוזה,  
 אזור 

מרכז יום    658811.0 181830.6 
 לקשיש 

  דרך, חנייה-קיים 
 , נגישה

 נכים  ושירותימעלית  

+  הנכס בעלת    נדרש לא
 מפעילה 

3.2023 

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



רחוב שפינוזה,   מועדון תוסס  10
 אזור 

מרכז תרבות    658834.2  181809.3 
 ופנאי 

  דרך, חנייה  -קיים 
 , נגישה

 נכים  ושירותימעלית  

 נדרש  לא
 

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2026 

המרכז לשלום   11
 המשפחה 

רחוב כצנלסון,  
 אזור 

 , נגישה   דרך, חנייה לתושב שירות    658321.8 182331.8 
 . מעלית
 נכים   שירותי –נדרש  

  נגישים  שירותים- יביל  מבנה
 . הקיים למבנה יוצמד 

 

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2026 

 בי"ס מימון  12
 (301מקלט )

 

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   658789.4  182333.6 15 רחוב קפלן, אזור 
 מפעילה 

 *תקין 

 השבעה בי"ס  13
 (302מקלט )

  ,שפינוזה רחוב
 אזור 

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   658591.8 182076.3 18
 מפעילה 

 *תקין 

 השקמה 14
 (303מקלט )

עלייה  
שנייה/ביאליק,  

 אזור 

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  659375.1  181472.1 
 מפעילה 

 *תקין 

 6בלוק   15
 (304מקלט )

 182284.4  6-8 אנילביץ, אזור 
 

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט על קרקעי  חירום   659070.1
 מפעילה 

 תקין *

אחד במאי/וייצמן,   ספריה ישנה  16
 אזור 

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  658877.4  181969.2 
 מפעילה 

 *תקין 

 קופ"ח כללית  17
 (306מקלט )

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  658728.7  182140.7 25 וייצמן, אזור 
 מפעילה 

 *תקין 

 5בלוק   18
 (308מקלט )

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   659115.8 182207.2 5 יצחק שדה, אזור 
 מפעילה 

 *תקין 

 בי"ח יוספטל  19
 (309מקלט )

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  659319.8  181962.8 1 יצחק שדה, אזור 
 מפעילה 

 *תקין 

20 
 

 מועצה 
מקלט  

(311,310 ) 

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  658864.4 182311.6 18 יצחק שדה, אזור 
 מפעילה 

 נגיש 

 מתנ"ס   21
 (312מקלט )

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  658977.9 182358.1 17 יצחק שדה, אזור 
 מפעילה 

 תקין *

 רבין  22
 (313מקלט )

+  הנכס בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   659780.0 181202.2 4 רחוב הרצוג, אזור 
 מפעילה 

 נגיש 

 

 : ההערה את ולהוסיף)*(" תקין" הביטוי לרשום יש המבנים בטבלת השמאלית בעמודה: מקלטים

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

 

 

 

 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)



מס'  
 סידורי

 שם הישוב והרחוב  שם המקום 
 
 

מספר  
 בית

X  מרכז מקום 
 
 

Y  מרכז מקום 
 
 

סוג המקום שאינו  
 בניין

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שנדרש  שבוצעו בו או 
 לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות להנגשה  

 זמנית 
 
 

מקור החובה של  
הרשות להנגשת  

המקום )בעלת  
הנכס, מפעילה או  

 שניהם( 

מועד  
 ההנגשה 

 
 

מרכז קהילתי   1
 הרולד אמלן 

מגרש כדורגל וקט    658932.8 182399.8 17 אזור  יצחק שדה,
 רגל 

  ריהוט , חנייה-קיים 
  מתקנים, נגיש

 . נגישים
 נגישה  דרך –  נדרש

  הכוונה שילוט
 חלופית  לכניסה

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2024 

גינה ציבורית   2
 האיכרים 

רחוב האיכרים,  
 אזור 

  דרך, חנייה-קיים  גינה ציבורית   659624.4 181211.0 
,  נגיש ריהוט , נגישה

 נגישים   מתקנים

+  הנכס בעלת  נדרש  לא
 מפעילה 

3.2023 

גינה ציבורית   3
 האקליפטוס 

  דרך, חנייה -קיים גינה ציבורית     1 משה שרת, אזור 
,  נגיש ריהוט , נגישה

 נגישים   מתקנים

+  הנכס בעלת  נדרש  לא
 מפעילה 

3.2023 

גינה ציבורית   4
 המצודה 

רחוב המצודה,  
 אזור 

  181645.6 
 

חנייה, דרך  -קיים גינה ציבורית  659230.3
נגישה, מתקן  

 משולב 

+  הנכס בעלת  נדרש  לא
 מפעילה 

3.2023 

רחוב המצודה,   פארק המצודה  5
 אזור 

  דרך, חנייה-קיים  גינה ציבורית  659230.3 181645.6 
,  נגיש ריהוט , נגישה

 נגישים   מתקנים

+  הנכס בעלת  נדרש  לא
 מפעילה 

3.2023 

גינה ציבורית   6
 שפרינצק  

רחוב מצודה,  
5+6 

  דרך,  חנייה-קיים גינה ציבורית  659230.3 181645.6 
,  נגיש ריהוט , נגישה

 נגישים   מתקנים

+  הנכס בעלת  נדרש  לא
 מפעילה 

3.2023 

גינה ציבורית   7
 הרצוג+תיבות דואר 

רחוב הרצוג,  
 אזור 

גינה ציבורית +   659915.5  181223.1 
 שירותי דואר 

  ריהוט,  חנייה-קיים
  מתקנים, נגיש

 . נגישים
 נגישה  דרך –  נדרש

  הכוונה שילוט
 חלופית  לכניסה

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2023 

גינה ציבורית   8
 ירושלים

רחוב ירושלים,  
 אזור 

  ריהוט,  חנייה-קיים גינה ציבורית  659953.9  181257.6 
  מתקנים, נגיש

 . נגישים
 נגישה  דרך –  נדרש

  הכוונה שילוט
 חלופית  לכניסה

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2023 

גינה ציבורית   9
 ז'בוטינסקי 

ז'בוטינסקי,  רחוב 
 אזור 

  ריהוט, חנייה  -קיים  גינה ציבורית   658649.8 182546.7 
  מתקנים, נגיש

 . נגישים
 נגישה  דרך –  נדרש

  הכוונה שילוט
 חלופית  לכניסה

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2023 

רחוב הבנים,   גינת הבנים  10
 אזור 

  ריהוט,  חנייה-קיים גינה ציבורית   658470.4  182360.2 
  מתקנים, נגיש

 . נגישים
 נגישה  דרך –  נדרש

שילוט הכוונה  
 לכניסה חלופית 

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2023 

שדרות דוד ז'זק,   גינה ציבורית ז'זק  11
 אזור 

  ריהוט , חנייה-קיים  גינה ציבורית   658918.8  182135.7 
  מתקנים, נגיש

 . נגישים
 נגישה  דרך –  נדרש

  הכוונה שילוט
 חלופית  לכניסה

+  הנכס בעלת 
 מפעילה 

3.2025 

 



 

 

 

 

 

מהמקומות שטרם  25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב אזור מצהיר בזאת כי המועצה המקומית ,אזור ראש מועצה מקומית אריה פכטר,אני,  (2)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען. 350,000  ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31ליום ט' בניסן התשפ"ג )עד הונגשו בתחומה 

 

 __________________                                                        פ"בתש כ"א אדר ב,                                

 אריה פכטר                                                                    (2022 מרץ  24)                                  

 ראש המועצה המקומית אזור                 

 

  (3-6366 )חמ

 

מסך ההנגשה הנדרשת בשנה   25%המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של    זוהי התכנית"א.  
ירותי רווחה,  מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שתוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים:    ,החולפת

 מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים. 

 

 

 

 

 

 


