
 2022לשנת  ות מונגשים לאנשים עם מוגבלויותקומות ומוסדמ

 : מקומות ציבוריים

חניות נכים ודרך  3מענה לאנשים עם מוגבלויות , הוא מותאם למתן , 1בניין העירייה הישן שרת ( 1

מעלית מותאמת על פי , 1חניות נכים ברחוב שרת  3כמו כן  18מרחוב מנחם בגין  מבנהלכבש גישה 

לקבלת קהל קומה ראשונה ,עמדה נגישה שירותים נגישים ב,שירותים נגישים לקומה קרקע ו תקן 

 .כולל לולאת השראה 

חנית נכה  מוגבלויותהוא מותאם למתן מענה לאנשים עם  4רחוב שרת  בניין העירייה החדש (2

עמדה נגישה לקבלת קהל ,שירותים  ,,מעלית מותאמת על פי תקן שביל גישה נגישה צמוד למבנה 

 נגישים.

 התאמות הנגישות עבור אנשים עם 7רחוב רמב"ם  אגפי פיקוח עירוני וקב"ט במבנה השיטור (3

מותאם  בתכנית האדריכלות והעמדת ריהוט,שירותים נגישים ,חניה נגישה ,שביל גישה מוגבלות 

 .לאנשים עם מוגבלויות 

 התאמות הנגישות עבור אנשים עם 1רחוב הרצל לב  טיפת ח– תחנה לבריאות המשפחה (4

מותאם  בתכנית האדריכלות והעמדת ריהוט, חניה נגישה ,שביל גישה ,שירותים נגישים מוגבלות 

 לאנשים עם מוגבלויות .

, חניה מוגבלות  התאמות הנגישות עבור אנשים עם - רחוב ההדרים מועדון הנוער בני עקיבא (5

מותאם לאנשים עם  בתכנית האדריכלות והעמדת ריהוטנגישה ,שביל גישה ,שירותים נגישים 

 מוגבלויות .

ההתאמות הנגישות במבנה בוצעו  - 1רחוב הרצל  מבנה מחלקת הגביה והחברה הכלכלית (6

המקום ובהתאם לדרישות הנגישות לאנשים עם מוגבלות לפי כל חיקוק החל לגבי  33בהתאם לטופס 

 .הציבורי

התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,חניה נגישה ,שביל גישה – רחוב דפנה פארק המים (7

 מקומות ישיבה מותאמים .ריהוט ו,שירותים נגישים ,

התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,חניה נגישה – 20ספריה עירונית רחוב מנחם בגין (8

 ים ריהוט ומקומות ישיבה מותאמים נגישים .,שביל גישה, שירותים נגיש

התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,חניה נגישה  20מרכז קהילתי רחוב מנחם בגין (9

 ,שביל גישה, שירותים נגישים ריהוט ומקומות ישיבה מותאמים נגישים.

 פשוש ברחוב נחל זויתןגן , גולני גן פשוש ברחוב יקינטון,גן פשוש ברחוב יפתח  : למעונות יום (10

לדרישות הנגישות לאנשים עם מוגבלות לפי כל חיקוק , 33ההתאמות הנגישות בוצעו בהתאם לטופס 

  .החל לגבי המקום הציבורי

התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,חניה  היכל ספורט איש שלום ,רחוב נחל פולג( 11

 קומות ישיבה מותאמים ,מקלחות ומלתחות נגישות .נגישה ,שביל גישה ,שירותים נגישים ,ריהוט ומ

התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,חניה נגישה  מגרש ספורט אלונים רחוב גילה( 12

 ת מים נגישה.י,ברזי ,שביל גישה

 התאמות נגישות חניה נגישה ושביל גישה . מתקן ת.ד. רח גיבורי ישראל (13

 יריית כפר יונה.וע על פי תקןויונגשו  הונגשומעברי חציה ברחבי העיר (14

 

 זכויות לאנשים עם מוגבלויות  ןשוויוהתאמות נגישות על פי דרישות – בתי ספר

  

לשוויון זכויות לאנשים נגישות התאמות  בית ספר שש שנתי איש שלום רחוב הברוש נחל פולג(1

 גישים ומעלית .,חנית נכה ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נעם מוגבלויות 

התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית נכה  -35חטיבת עתיד רחוב דן (2

 ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים ופיר מעלית .

התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית נכה  -בית ספר רימון רחוב יקינטון ( 3

 ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים .

התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , שביל  - (בית ספר הדר רחוב מנחם בגין4

 גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים .



התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית  -בורי ישראל בית ספר עמל רחוב  גי(5

 נכה ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים.

התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית נכה  - בית ספר דרך נעמי שמר(6

 ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים.

התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית נכה  -ספר בר אילן רחוב הדרים בית (7

 ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים .

התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית  - בית ספר שרונה רחוב המשאלות( 8

 תים נגישים ומעלית .נכה ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירו

 זכויות לאנשים עם מוגבלויות ןהתאמות נגישות על פי דרישות שוויו - גני ילדים

התאמות נגישות  -גן האחדות ,גן האחווה, גן התחדשות  גן המשאלות ,גן הידידות ,גן החוסן, 

תים נגישים לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית נכה ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירו

 ומעלית.

התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם גן האושר ,גן השמחה ,גן האור ,גן הרעות, גן העוצמה 

 מוגבלויות ,חנית נכה ,שביל גישה נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים.

גישה  התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,חנית נכה ,שבילגן ענבל גן הרמוניה 

 נגיש ,ריהוט מתאים ,שירותים נגישים.

 זכויות לאנשים עם מוגבלויות ןהתאמות נגישות על פי דרישות שוויו -גנים ציבוריים 

גישה ,מתקנים  שביל התאמות התאמות נגישות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות–גן הארבעה 

 .נגישים 

מים  תמוגבלויות ,שביל גישה, ריהוט מתאים ברזייהתאמות נגישות עבור אנשים עם  -גן שרונה 

 נגישים.

התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,חניה נגישה ,שביל גישה  - גן יחזקאל רחוב האלון

 מתקנים נגישים ,ברזיית מים נגישה .

 .למעט מתקני משחק התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות  גן הרצל רחוב הרצל

התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ,חניה נגישה ,שביל גישה, ברזיה טופז  בגן טופז רחו

 נגישה.

, זכויות לאנשים עם מוגבלותשוויון הונגש בהתאם לדרישות הכלולות בתקנות  גן שוהם רחוב שוהם

 חניה נגישה ,שביל גישה, ברזיה נגישה ומתקנים נגישים .

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 


