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 קיים:  קבלת קהל    2 ביל"ו  משרדי העירייה  1
דרך נגישה, חניות  

לנכים, שירותי  
 נכים, מעלית 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

מועדון נוער   2
 קריית משה 

 קיים:  מועדון נוער    20 גבריאלוב 
דרך נגישה, חנית  

שירותי  נכים, 
 נכים, מעלית 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

מתנ"ס שוויץ   3
 המדע 

 קיים:  מתנ"ס    52 סירני 
דרך נגישה, חניות  

נכים, שירותי  
 נכים, מעלית 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 
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בריכה טיפולית   4
מתנ"ס שוויץ  -

 המדע  

 קיים:  בריכה טיפולית    52 סירני 
דרך נגישה, חניות  

נכים, שירותי  
 נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  נדרש לא 

 קיים:  היכל תרבות    22 לוין אפשטיין  מופת  5
דרך נגישה, חנית  

נכים, שירותי  
 נכים, מעלון 

 נגיש  מפעילה  לא נדרש 

 קיים:  ספרייה עירונית    6 גולדין  ספרייה עירונית  6
דרך נגישה, חנית  

נכים, שירותי  
 נכים, מעלית 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

התרבות  מרכז  7
 חבצלת 

 קיים:  מרכז תרבות    12 הנרקיסים 
דרך נגישה, חנית  

נכים, שירותי  
 נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

 קיים:  מעון יום    52 סירני  מעון יום  תפוז  8
דרך   שירותים,

 חניה   גישה,נ

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

 קיים:  בי"ס למוזיקה    52 סירני  קונסרבטוריון  9
דרך נגישה,  

שירותי נכים,  
 חניות לנכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

חלומוטף   10
 אחוזת הנשיא 

 קיים:  מעון יום    37 כרמל
דרך נגישה, חניות  

לנכים, שירותי  
 נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

היכל ספורט   11
 "אוסי וזוהר" 

 קיים:  פעילות ספורט  320 3694 50 סירני 
דרך נגישה,  

שירותי נכים,  
 נכים חנית  

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 



היכל ספורט   12
 "ברזילי" 

 קיים:  פעילות ספורט    1 יעקב רייפן 
דרך נגישה,  

שירותי נכים,  
 חנית נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

מרכז  13
 פלטפורמה 

 קיים:  מרכז לצעירים   80 רמז
דרך נגישה,  

שירותי נכים,  
 חנית נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

182148.3   מטווח עירוני  14
6 

642602.7
9 

 נדרש: מטווח  
ות לנכים,  חני 

נכים    שירותי
 ודרך נגישה 

 

  –אין חלופה 
יידרש,  וככל 

תינתן עזרה  
   פיזית במקום

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

מועדונית   15
 אמירים 

 נדרש: מועדונית רווחה    53 טשרניחובסקי 
ות לנכים,  חני 

נכים    שירותי
 ודרך נגישה 

 

יונגש עד   שניהם  ביצוע מיידי 
3/2023 

מרכז   –אתגרים  16
 לילד ומשפחתו 

 נדרש: מועדונית רווחה    33 ההסתדרות 
ת  ודרך נגישה, חני

  נכים ושירותיל
 נכים 

יונגש עד   שניהם  ביצוע מיידי 
3/2023 

מועדונית   17
 פיטנגו 

 נדרש:  מועדונית רווחה    55 טשרניחובסקי  
ת  ונגישה, חנידרך 

נכים ושירותי  ל
 נכים 

יונגש עד   שניהם  ביצוע מיידי 
3/2023 

משרדי אגף   18
 רווחה 

 :  םקיי קבלת קהל    8 הנביאים 
, חניות  גישהנ דרך

לנכים, מעלית  
   נכים ושירותי

 

תיקון  
התאמות  

 בשירותי נכים 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 



משה  מוזיאון שואה  19
 סמילנסקי 

 :  םקיי מוזיאון    7
דרך נגישה   

 נדרש: 
  נכיםל ת וחני 

 ושירותי נכים 

יונגש עד   שניהם  ביצוע מיידי 
3/2023 

מכינה קדם   20
 צבאית

דרך יום  
 הכיפורים 

פעילות לנוער לפני     26
 גיוס 

 :נדרש
  תוחני,  נגישה דרך

  ושירותי  נכיםל
 נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

מועדוניות אופק   21
 + נחשונים 

 : םקיי מועדונית רווחה    12 אשרוב
 דרך נגישה  

 נדרש: 
נכים  ל ת וחני 

 ושירותי נכים 

יונגש עד   שניהם  ביצוע מיידי 
3/2023 

מועדון פיס לגיל   22
 הזהב 

 קיים:  מועדון    10 שיטה מלבינה 
 שירותי נכים 

 : נדרש
  תוחני,  נגישה דרך

   נכיםל

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

מרכז חינוכי לטיפוח     5 החלוץ  בית דרור  23
 מורשת השואה 

 :  םקיי
  חנית,  נגישה דרך

   נכים
 : נדרש

 נכים   שירותי

יונגש עד   שניהם  ביצוע מיידי 
3/2023 

 : םקיי מתנ"ס    20 החבורה  מתנ"ס אושיות  24
דרך נגישה  

ושירותים לנכים  
 נדרש: 

 ות לנכים חני 

יונגש עד   בעלת הנכס  ביצוע מיידי 
3/2023 

מתנ"ס נווה   25
 יהודה 

יוסף  
 אהרונוביץ 

 :  םקיי מתנ"ס    14
  נגישה  דרך

   נכים ושירותי
 :נדרש

 חניות לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  ביצוע מיידי 
3/2023 



מרכז חיבוקים   26
התפתחות   /

 הילד 

 :  םקיי מרכז לגיל הרך    10 כצנלסון 
  נגישה  דרך

   לנכים ושירותים
 :נדרש

 חניות לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  ביצוע מיידי 
3/2023 

היכל ספורט   27
 "אמי"ת" 

 נדרש: פעילות ספורט    36 לח"י  
דרך נגישה,  

שירותי נכים  
 וחניות לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  ביצוע מיידי 
3/2023 

היכל ספורט   28
 "שז"ר" 

  183806.4
2 

643712.9
7 

 קיים:  פעילות ספורט 
דרך נגישה,  

 שירותי נכים 
 נדרש:

 חניות לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  ביצוע מיידי 
3/2023 

אגף צהרונים   29
 רשת חוויות 

 :  םקיי קבלת קהל    20 החבורה  
 דרך נגישה  

 נדרש: 
חנית נכים  

 ושירותי נכים 

שירותי נכים  
נגישים קיימים  

במבנה  
המתנ"ס  

 הצמוד 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2023 

מועדון לעדה   30
 האתיופית 

  179649.2 643902.0
3 

מועדון לעדה  
 האתיופית 

 :  םקיי
   נגישה  דרך

 : נדרש
  נכים  חנית

 לנכים  ושירותים

יונגש עד   בעלת הנכס  ביצוע מיידי 
3/2023 

מרכז היל"ה   31
 בנות  -חרדי 

 : נדרש מרכז לקידום נוער    33 ההסתדרות 
  תוחני,  נגישה דרך

  םושירותי  נכיםל
 נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

מרכז היל"ה   32
 בנים  –חרדי 

 : נדרש מרכז לקידום נוער    17 ישעיהו 
  תוחני,  נגישה דרך

  םושירותי  נכיםל
 נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 



 : נדרש מרכז טיפולי    3 מילצ'ן  מרכז טיפולי  33
  חנית,  נגישה דרך

  ושירותים נכים
 לנכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

 :  םקיי מעון יום    58 פנחס מוקסיי  מעון יום הדר  34
דרך נגישה,  

   נכים  שירותי
  :נדרש

 נכים ל ת וחני 

יונגש עד   בעלת הנכס  ביצוע מיידי 
3/2023 

 : נדרש קבלת קהל    8 הנביאים  מחלקת קליטה  35
  תוחני,  נגישה דרך

  ושירותי  נכיםל
 נכים 

פרסום באתר  
האינטרנט  

קהל  קבלת 
תתקיים  

בתיאום מראש  
 במבנה נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

 קיים:  מכללה למבוגרים    2 גיבורי ישראל  קמפוס רחובות  36
דרך נגישה, חנית  

נכים, שירותי  
 נכים 

 נדרש:
 מעלית 

במידה ויידרש  
ישנה כיתה  

נגישה בקומת  
 הקרקע 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2024 

 נדרש: תרבות מרכז    10 הגר"א  בית מיכל  37
מעלית, שירותי  

נכים, דרך נגישה,  
 חניות לנכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2024 

מתנ"ס   38
 חשמונאים 

  181446.3
8 

643646.4
3 

 קיים:  מתנ"ס 
 שירותי נכים 

 : נדרש
  ודרך ות נכיםחני 

   גישהנ

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2024 

מתנ"ס קריית   39
 משה

 : םקיי מתנ"ס    20 גבריאלוב 
  דרך ,נגישה חניה 

   שירותים, נגישה
 : נדרש

 מעלית 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  

הפעילות  
תועתק לקומת  

 הקרקע  

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2024 



משרדי "עיר   40
 ללא אלימות"  

 :  םקיי קבלת קהל    30 גורדיסקי 
  נכיםל  תוחני 

 :  נדרש
  גישה נ דרך

 נכים  ושירותי

פרסום באתר  
האינטרנט  
קבלת קהל  

תתקיים  
בתיאום מראש  

 במבנה נגיש 

יונגש עד   הנכס בעלת 
3/2024 

מרכז תעסוקה   41
 עירוני 

 :  םקיי מרכז תעסוקה    167 הרצל  
  תוחני  ,נגישה דרך

  , מעליתנכיםל
   נכים ושירותי

יונגש עד   שניהם  לא נדרש 
3/2024 

פרופ' חיים   מרכז חוסן  42
 פקריס 

מרכז סיוע לטיפול     5
בהתמכרויות אצל  

 נוער 

 : םקיי
  דרך, נכיםל  תוחני 

  ושירותי  גישהנ
   נכים

 

יונגש עד   שניהם  לא נדרש 
3/2025 

- הבית החם  43
 בית תמחוי 

 :  םקיי קבלת קהל    47 טשרניחובסקי 
   נגישה  דרך

 : נדרש
  נכיםל  תוחני 

 לנכים  ושירותים

פרסום באתר  
האינטרנט כי  
ככל ותידרש  

הנגשה לאדם  
,  עם מוגבלות
יש אפשרות  

להבאת  
המצרכים  

לבית התושב  
 הנזקק  

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

 נדרש: מועדונית רווחה    11 בר כוכבא  מועדונית מוריה  44
, חניות  גישהנדרך 

לנכים, שירותי  
 נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

מועדונית נווה   45
 שלום

 נדרש: מועדונית רווחה    9 טוכמן 
, חניות  גישהנדרך 

לנכים, שירותי  
 נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

 :  םקיי מועדונית רווחה    23 דוד אלעזר  מועדונית יהלום  46
 דרך נגישה  

 נדרש: 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  

יונגש עד   מפעילה 
3/2025 



  ותחני ,  מעלית
לנכים ושירותי  

 נכים 

יינתן פתרון  
למקום חלופי  

 נגיש 

 :נדרש קבלת קהל    2 יוסף וינר  מרכז קליטה  47
  שירותי , מעלית

, דרך נגישה  נכים
 וחניות לנכים 

פרסום באתר  
האינטרנט  
קבלת קהל  

תתקיים  
בתיאום מראש  

 נגיש במבנה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

מועדון לנוער   48
 חרדי 

 : נדרש מועדון לנוער חרדי    2 יוסף וינר 
  שירותי, מעלית

  , דרך נגישהנכים
 לנכים  וחניה

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

מנהלת רשת   49
 חוויות 

משרדי הנהלה ללא     6 גולדברג 
 קבלת קהל 

 :נדרש
דרך נגישה,  

  שירותי, מעלית
 וחנית נכים נכים

יונגש עד   בעלת הנכס  לא נדרש 
3/2025 

 :  םקיי מרכז קהילתי    23 דוד אלעזר  בית לגדול טוב  50
 דרך נגישה נדרש:  

חניה  ,  מעלית
לנכים ושירותי  

 נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   מפעילה 
3/2025 

 : נדרש מתנ"ס    15 בר כוכבא  בית פנחס  51
  חנית,  נגישה דרך

  ושירותי נכים
 נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2026 

מרכז פסג"ה   52
 לשעבר 

פרופ' יובל  
 נאמן 

 נדרש: כללי מבנה    104
  חנית,  נגישה דרך

  ושירותי נכים
 נכים 

מבנה לא פעיל  
לפני שיופעל   –

תתבצע בו  
 הנגשה 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2026 



 קיים:  מרכז לנוער    4 בנימין  עירנוער  53
חנית נכים,  

מעלית, שירותי  
 נכים 

 נדרש:
 דרך נגישה 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

חלופי  למקום 
 נגיש 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2026 

 נדרש: מרכז חוגים    78 כרמל בית האומנים  54
דרך נגישה,  

,  שירותי נכים
 חנית נכים 

ככל ותידרש  
הנגשה לאדם  
עם מוגבלות  
יינתן פתרון  

למקום חלופי  
 נגיש 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2026 

 קיים:  חוג    15 הבנים  בית הקרמיקה  55
חניות  דרך נגישה,  

 לנכים 
 נדרש:

 שירותי נכים 

פרסום הסדרי  
נגישות באתר  

החברה  
העירונית +  

 אתר העירייה 

יונגש עד   בעלת הנכס 
3/2026 

עירנוער רחובות   56
 ההולנדית 

 קיים:  מרכז לנוער    70 הר הצופים 
דרך נגישה,  

שירותי נכים,  
 חניות לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  לא נדרש 
3/2026 

חלומוטף   57
רחובות  

 ההולנדית 

 קיים:  מעון יום    70 הר הצופים 
דרך נגישה,  

שירותי נכים,  
 חניות לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  לא נדרש 
3/2026 

 קיים:  מעון יום    4 הרי שומרון  חלומוטף שרונה  58
דרך נגישה,  

שירותי נכים,  
 חניות לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  לא נדרש 
3/2026 

 יום שרונה מעון   59
 

 קיים:  מעון יום    9 עמ"י 
שירותי נכים, דרך  

נגישה וחניות  
 לנכים 

יונגש עד   בעלת הנכס  לא נדרש 
3/2026 



מקלט ציבורי   60
 85עילי מס' 

178832.9  דוד אלעזר 
6 

644627.7
8 

 נדרש: חירום  
 דרך נגישה 

הסדרי  
הנגישות של  

כלל המקלטים  
יפורסמו באתר  

 העירייה 

 3/2024 שניהם 

מקלט ציבורי   61
 62עילי מס' 

 

 נגיש  שניהם  לא נדרש  קיימת דרך נגישה  חירום     34 סירני 

מקלט ציבורי   62
 60עילי מס' 

 נדרש: חירום     11 הצנחנים 
 דרך נגישה 

הסדרי  
הנגישות של  

כלל המקלטים  
יפורסמו באתר  

 העירייה 

 3/2024 שניהם 

מקלט ציבורי   63
 61עילי מס' 

 נדרש: חירום     15 הצנחנים 
 דרך נגישה 

הסדרי  
הנגישות של  

כלל המקלטים  
יפורסמו באתר  

 העירייה 

 3/2024 שניהם 

מקלט ציבורי   64
 54עילי מס' 

 נגיש  שניהם  לא נדרש  קיימת דרך נגישה  חירום     2 שוסייב 

מקלט ציבורי   65
 89עילי מס' 

 נגיש  שניהם  לא נדרש  קיימת דרך נגישה  חירום     36 לח"י  

מקלט ציבורי   66
 103עילי מס' 

 נגיש  שניהם  לא נדרש  קיימת דרך נגישה  חירום     9 מרדכי הראל  



מקלט ציבורי   67
 81עילי מס' 

 נגיש  שניהם  לא נדרש  קיימת דרך נגישה  חירום     20 דוד אלעזר 

מקלט ציבורי   68
 94עילי מס' 

 נגיש  שניהם  לא נדרש  קיימת דרך נגישה  חירום     12 דוד כוכבי 

מקלט ציבורי   69
 87עילי מס' 

 נגיש  שניהם  לא נדרש  קיימת דרך נגישה  חירום     22 זכריה מדר 

מקלט ציבורי   70
תת קרקעי מס'  

13 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    27 יהודה הלוי 

מקלט ציבורי   71
תת קרקעי מס'  

11 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    11 משה מזרחי 

מקלט ציבורי   72
תת קרקעי מס'  

57 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    13 הנרקיסים 

מקלט ציבורי   73
תת קרקעי מס'  

17 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    28 הדגניות 



מקלט ציבורי   74
תת קרקעי מס'  

70 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  קרקעי מקלט תת  חירום    1 דב הוז  

מקלט ציבורי   75
תת קרקעי מס'  

68 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    11 דב הוז 

מקלט ציבורי   76
תת קרקעי מס'  

45 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    13 טרומפלדור 

מקלט ציבורי   77
תת קרקעי מס'  

10 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    12 החבורה 

מקלט ציבורי   78
תת קרקעי מס'  

56 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    10 ההסתדרות 

מקלט ציבורי   79
תת קרקעי מס'  

69 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    33 ההסתדרות 

מקלט ציבורי   80
תת קרקעי מס'  

63 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    63 ההסתדרות 



מקלט ציבורי   81
תת קרקעי מס'  

64 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    65 ההסתדרות 

מקלט ציבורי   82
תת קרקעי מס'  

65 

 תקין)*(  שניהם  נדרש לא  מקלט תת קרקעי  חירום    37 אלומות 

מקלט ציבורי   83
תת קרקעי מס'  

55 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    13 רש"י 

מקלט ציבורי   84
תת קרקעי מס'  

46 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    46 ישראל נג'ארה 

מקלט ציבורי   85
תת קרקעי מס'  

15 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  תת קרקעי מקלט  חירום    19 גוש עציון 

מקלט ציבורי   86
תת קרקעי מס'  

47 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    20 מרגולין 

מקלט ציבורי   87
תת קרקעי מס'  

51 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    14 נורדאו 



מקלט ציבורי   88
תת קרקעי מס'  

101 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    6 גולדברג 

מקלט ציבורי   89
תת קרקעי מס'  

8 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    2 גולדין 

מקלט ציבורי   90
תת קרקעי מס'  

100 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    2 ביל"ו 

מקלט ציבורי   91
תת קרקעי מס'  

66 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    2 גיבורי ישראל 

מקלט ציבורי   92
תת קרקעי מס'  

48 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    6 ברנר

מקלט ציבורי   93
תת קרקעי מס'  

7 

 תקין)*(  שניהם  נדרש לא  מקלט תת קרקעי  חירום    9 יגאל יחיא 

מקלט ציבורי   94
תת קרקעי מס'  

53 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    1 החשמונאים 



מקלט ציבורי   95
תת קרקעי מס'  

49 

  181327.8
5 

644472.8
8 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום 

מקלט ציבורי   96
תת קרקעי מס'  

6 

  180776.5
7 

644194.7
6 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום 

מקלט ציבורי   97
תת קרקעי מס'  

67 

  180379.8
3 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  644058.1

מקלט ציבורי   98
תת קרקעי מס'  

52 

  180511.5
2 

644036.1
3 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  קרקעי מקלט תת  חירום 

מקלט ציבורי   99
תת קרקעי מס'  

4 

  179874.0
5 

643399.7
8 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום 

מקלט ציבורי   100
תת קרקעי מס'  

73 

  180020.5
2 

643894.4
1 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום 

מקלט ציבורי   101
תת קרקעי מס'  

5 

  180029.4
3 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום  643993.4



מקלט ציבורי   102
תת קרקעי מס'  

72 

  179987.4
8 

643983.9
8 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום 

מקלט ציבורי   103
תת קרקעי מס'  

71 

  180110.9
3 

644119.8
1 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  תת קרקעי מקלט  חירום 

מקלט ציבורי   104
תת קרקעי מס'  

59 

  181220.9
2 

645152.5
4 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום 

מקלט ציבורי   105
תת קרקעי מס'  

58 

  181273.4
5 

645478.5
1 

 תקין)*(  שניהם  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום 
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 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)

 

מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המקום
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מקום

 
 

Y   מרכז
 מקום

 
 

סוג המקום שאינו 
 בניין

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או שנדרש  
 לבצע בו

התאמות  
נגישות  

חלופיות 
להנגשה  

 זמנית 
 
 

מקור החובה 
של הרשות  

להנגשת  
המקום 

)בעלת הנכס,  
מפעילה או  

 שניהם( 

מועד 
 ההנגשה 

 
 

בית עלמין גורודיסקי   1
 )חדש(

 קיים:  בית עלמין  645257.88 183849.28  
 דרך נגישה, חניית נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

בית עלמין גורודיסקי   2
 )ישן + צבאי( 

 קיים:  בית עלמין  645046.74 183741.72  
 דרך נגישה, חניית נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

 קיים:  בית עלמין  643358.65 181299.53   בית עלמין מרמורק  3
 דרך נגישה, חניית נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

 קיים:  אתר הנצחה    2 הבנים  גן יד לבנים  4
 דרך נגישה, חניית נכים 

 נגיש  בעלת הנכס  לא נדרש 

מגרש ספורט בן ציון   5
 פוגל 

 קיים:  מגרש ספורט  643589.16 180910.65  
,  חניית נכים, דרך נגישה

 שירותי נכים 

 נגיש  בעלת הנכס   לא נדרש 

 קיים:  חניון ציבורי    1 פקריס  חניון פקריס  6
   ,דרך נגישה

 ת נכים וחני 
 לרכב גבוה ולרכב רגיל 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

 קיים:  חניון ציבורי    4+6 חרל"פ  חניון חרל"פ  7
   ,דרך נגישה

 ת נכים וחני 
 לרכב גבוה ולרכב רגיל 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

 קיים:  חניון ציבורי  645285.73 182237.6   חניון מרטון/אהרוני  8
   ,דרך נגישה

 ת נכים וחני 
 גבוה ולרכב רגיל לרכב 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 



 קיים:  חניון ציבורי  644534.5 182175.71   חניון גן המייסדים  9
   ,דרך נגישה

 ת נכים וחני 
 לרכב גבוה ולרכב רגיל 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

 קיים:  מגרש ספורט  643316.38 183951.58   מגרש ספורט כצנלסון  10
 דרך נגישה 

 נדרש:
 חניית נכים 

חנייה קיימת  
 ברחוב 

יונגש עד   בעלת הנכס  
3/2023 

 נדרש: חניון ציבורי    3 ברגמן  חניון ברגמן  11
 דרך נגישה 

הסדרי  
נגישות  

יפורסמו  
באתר 

 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     2 ההסתדרות  גן הבנים אושיות  12
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

גינה ציבורית ואתר     103 הרצל גן ע"ש שמעון שייבה  13
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

כהנמן  ' פרופ פקאן   312פ "שצ 14
 דניאל   

גינה ציבורית ואתר     2
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

גינה ציבורית ואתר     16 סירני  גן הנוטר  15
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

גינה ציבורית ואתר     135 הרצל גן המייסדים 16
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  נכיםת  חני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

)מכללת   121שצ"פ  17
 פרס(

גינה ציבורית ואתר     12 שמעון פרס 
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ראול   גן ראול וולנברג  18
 וולנברג 

גינה ציבורית ואתר     22
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

שד' גבעת   גן גבעת הקיבוצים  19
 הקיבוצים

גינה ציבורית ואתר     2
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 נגיש  שניהם  לא נדרש 



, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

ציבורית ואתר  גינה    21 הר ארבל  פארק נאות כרמים  20
 משחקים 

 קיים:  
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

קיר אקוסטי   19שצפ  21
 אחוזת הנשיא 

 קיים:   גינה ציבורית    42 כרמל
 דרך נגישה 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

קיר אקוסטי שכונת   22
 המדע 

 קיים:   גינה ציבורית     
 דרך נגישה 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

גינה ציבורית ואתר     6 כצנלסון  פארק מקוב  23
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

שד'  פארק היובל  24
 ירושלים 

גינה ציבורית ואתר     22
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  נכיםת  חני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     6 כרמל פארק אחוזת הנשיא  25
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

פארק חצרות   26
 המושבה 

גינה ציבורית ואתר     10 יעקב תמרי 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

הרב בר   גן הפלסטיק  27
 שאול 

ציבורית ואתר  גינה    8
 משחקים 

 נדרש:
, דרךנגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     2 ויינר  גן דניה מסחרי  28
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  

יונגש עד   שניהם 
3/2023 



, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

מפורסמים  
באתר 

 העירייה 
גינה ציבורית ואתר     11 משה מזרחי  משה מזרחי  29

 משחקים 
 נדרש:

, דרך נגישה,  ת נכיםחני
, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     11 נווה אלון  כותרת הורד  30
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     8 בוסתנאי  גן ציזיק  31
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

מתחם כושר   32
 מהות יהא

 נדרש: גינה ציבורית    1 בני משה 
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

מרים   מרים מזרחי  33
 מזרחי 

גינה ציבורית ואתר     8
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     30 אגוז  גן האגוז  34
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     6 בוסתן  גני דיזינגוף  35
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2023 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר     43 גורדון  גן גורדון  36
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

 נדרש: גינה ציבורית  643209.12 181685.76   גן ע"ש אורן כהן    37
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

 נדרש: גינה ציבורית    41 גורודסקי  גן ע"ש קרן טנדלר  38
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

 נדרש: גינה ציבורית    5 סטרומה  גן ע"ש סמי בן נעים  39
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

מתחם כושר  יגאל   40
 יחיא 

 נדרש: גינה ציבורית    9 יגאל יחיא 
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

דרך מנחם בגין    41
יוספזון    -גורודסקי 

TRX 

דרך מנחם  
 בגין 

 נדרש: גינה ציבורית   645748.52 183539.07 
 חוץ דרך נגישה, ריהוט 

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     7 יוסף וינר  גן וינר  42
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2023 



באתר 
 העירייה 

גן הבנים )שכ'   43
 מרמורק( 

 נדרש: גינה ציבורית     34 יגאל יחיא 
,  חוץדרך נגישה, ריהוט 

 חנית נכים 

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

 נדרש: גינה ציבורית     34 חיים בר לב  גן ניו יורק  44
,  חוץדרך נגישה, ריהוט 

 חנית נכים 

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     27 בורכוב  גן לב אבות  45
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     7 אמוראים  גן גבי ורונן  46
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     3 הרותם  גן אלון  47
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     8 עין התכלת  גן עין התכלת  48
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2023 

גינה ציבורית ואתר     2 אלתרמן  פארק האגדות  49
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2024 



באתר 
 העירייה 

פארק רחובות   50
 הצעירה 

גינה ציבורית ואתר     5 חזון איש  
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     30 בן גוריון  פארק אביסרור  51
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     6 דובנוב  פארק צרפתי  52
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     10 הירדן  גן הטייס  53
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גן פלדי שכ' אזורי   54
 וייצמן 

גינה ציבורית ואתר     5 יחיאל  פלדי 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

כובשי   גן הרפתקאות  55
 החרמון 

גינה ציבורית ואתר     1
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גן הבנים שכ' נווה   56
 יהודה 

גינה ציבורית ואתר     15 אהרונוביץ 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2024 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר     17 ויצמן  גן וייצמן  57
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

פינת   יהודה הלויגן  58
 ישעיהו 

גינה ציבורית ואתר     11 ישעיהו 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

ציבורית ואתר  גינה    1 לוסטיג  גן השניים  59
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

מרים   מרים מזרחי גן  60
 מזרחי 

גינה ציבורית ואתר     13
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     33 מנשה קפרא  גן מנשה קפרא  61
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     2 חזון איש  53שצ"פ  62
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     13 תר"ן  גן תר"ן  63
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2024 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר     19 הדופיה  גינות סביון  64
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

אידלבאום מתקני   65
 משחק

גינה ציבורית ואתר     5 אידלבאום  
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

ציבורית ואתר  גינה    1 המלכים  גן המלכים  66
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

לוין   גן לוין אפשטיין  67
 אפשטיין 

גינה ציבורית ואתר     21
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

יעקב   גן גילה  68
 מדהלה 

גינה ציבורית ואתר     31
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     6 החרצית  החרצית גן  69
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

שד'  גן ליאור הררי  70
 ירושלים 

גינה ציבורית ואתר     17
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2024 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר     43 בארי  גן שי  71
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     2 שוהם  גן ע"ש אסף טננבאום  72
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר   643720.75 183431.1   גן עדי  73
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

  –גן יהודית בירק  74
 מתקני כושר 

יהודית  
 בירק 

 נדרש: גינה ציבורית     2
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  

הגנים  כלל 
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

  –גן יהודית בירק  75
 מתקני משחק 

יהודית  
 בירק 

גינה ציבורית ואתר     2
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

גינה ציבורית ואתר     23 נתיב הל"ה  חרובים פארק  76
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     2 פנחס בן דוד  פארק גבעת אהבה  77
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2025 



באתר 
 העירייה 

פארק רחובות   78
 ההולנדית 

גינה ציבורית ואתר     2 הר הצופים 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

 נדרש: גן ציבורי    8 הבנים  גן המגינים  79
סימון חניה, דרך נגישה,  

ריהוט רחוב, מתקני  
גידור   משחק, שילוט,

 ומאחז יד 

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

כון  יגן הבנים שכ' ש 80
 ותיקים 

שד' מנחם   
 רפאל 

גינה ציבורית ואתר     2
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גן גבעת גבעתי שכ'   81
 אושיות 

גינה ציבורית ואתר     33 ההסתדרות 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  נכיםת  חני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     3 גורדון  טופז  82
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

דוד אלעזר מתקני   83
 משחק

גינה ציבורית ואתר     2 דוד אלעזר  
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

ואתר  גינה ציבורית    3 ענבר  גן ענבר  84
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2025 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר     1 מוהליבר  מוהליבר  85
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  

הגנים  כלל 
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     8 השעורה  גן ששי  86
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

ציבורית ואתר  גינה    46 נג׳ארה   נג׳ארה דרום  87
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     47 נג׳ארה   צפון נג׳ארה  88
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     17 רש"י  גן רש"י  89
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     29 יוסף מאור  גן מאור יוסף  90
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     11 חזון איש  51שצ"פ  91
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2025 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר     2 הנורית  גן גרוסמן  92
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

 נדרש: גינה ציבורית   645991.4 183459.89   גן בוטוין  93
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     51 מנשה קפרא  גן מנשה קפרא  94
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  נכיםת  חני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     5 דולצ'ין  גן דולצ'ין  95
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     28 הדקל  גן הדקלים  96
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

 נדרש: גינה ציבורית     17 אהרוני  גן אהרוני  97
, דרך נגישה,  נכיםת  חני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

מורדי   גן מורדי הגטאות  98
 הגטאות 

גינה ציבורית ואתר     26
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2025 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר   643053.74 180104.36   גן לוע הארי  99
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

לוין   גן לוין אפשטיין  100
 אפשטיין 

גינה ציבורית ואתר     13
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2025 

גינה ציבורית ואתר     15 קלמן ביאלר  פארק הדקלים  101
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

האלוף יעקב   ספורטק  102
 פרי 

גינה ציבורית ואתר     2
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

שד'  פארק שרונה  103
 ירושלים 

גינה ציבורית ואתר     6
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

ית  יגן הבנים שכ' קר  104
 משה

גינה ציבורית ואתר     9 סטולבוב 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     1 החשמונאים  גן החשמונאים  105
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2026 



באתר 
 העירייה 

שמחה   410שצ"פ  106
 הולצברג 

גינה ציבורית ואתר     2
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

 נדרש: גינה ציבורית    38 בעל התניא  בעל התניא  107
,  חוץדרך נגישה, ריהוט 

 חנית נכים 

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

- גן ע"ש רחבעם זאבי 108
 גנדי 

גינה ציבורית ואתר     1 רוז'נסקי 
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     45 הדקל  גן הדקל פינת שיזף  109
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  

הגנים  כלל 
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     1 הדקל  גן הדקל פינת השקמה  110
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     2 טרייבוש  גן טרייבוש  111
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     4 משה מזרחי   גן מילצ'ן  112
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2026 



באתר 
 העירייה 

גינה ציבורית ואתר     2 שקולניק   גן שקולניק מערב  113
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     40 שדרות חן  שדרות חן  114
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

ציבורית ואתר  גינה    22 יהודה הלוי  גן יהודה הלוי  115
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

לוין   גן לוין אפשטיין  116
 אפשטיין 

גינה ציבורית ואתר     19
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     10 בר אילן  גן בר אילן  117
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     2 העליה  גן רזין  118
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     8 דרור הגן של דור  119
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

יונגש עד   שניהם 
3/2026 



באתר 
 העירייה 

 נדרש: גינה ציבורית     4 אהרוני  חורשת האושר  120
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

 חוץ ריהוט  

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

גינה ציבורית ואתר     2 חנה אברך  גן השלושה  121
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

הגאון בן   גן שרה גורמן  122
 איש חי 

גינה ציבורית ואתר     10
 משחקים 

 נדרש:
, דרך נגישה,  ת נכיםחני

, מתקני  חוץריהוט  
 משחק

הסדרי  
נגישות של  
כלל הגנים  
מפורסמים  

באתר 
 העירייה 

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

 

מהמקומות שטרם הונגשו   25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב רחובות מצהיר בזאת כי עירייתרחמים מלול, ראש עיריית רחובות, אני,  (2)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.  3,000,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31ליום ט' בניסן התשפ"ג )עד בתחומה 

 

 רחמים מלול                                                                  (        2022מרץ  28) "ה אדר ב תשפ"בכ                   

 ראש עיריית רחובות                                                                                                     (6366-3)חמ                   

 

 

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

 גרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים. מס


