
חלקהגוש כתובת שם המבנה
השירותים המוניציפליים 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

בריאות העם104442082 תמר טיפת חלב 1          
עתיד לעבור למבנה מרוכז לטיפות חלב 

בשנת 2023
לא רלוונטילא בעלים

בריאות העם104441460 אלון 3/ברוש טיפת חלב 2          
עתיד לעבור למבנה מרוכז לטיפות חלב 

בשנת 2024
לא רלוונטילא בעלים

שירותי רווחה104441190 סוקולוב לשכת הרווחה 3          
עבר שיפוץ מלא כולל הסדרת שירותים 

נגישים
נגישבעלים

נגישבעליםעבר התאמות נגישותשירות לציבור10444704 קפלן  מרכז צעירים 4          

עמותת גלישה104442424 שפירא מועדון נוער הפוך על הפוך 5          
חלק מתכנית התחדשות עירונית עתידית, 

עתיד להתפנות בשנת 2026
לא רלוונטי

שירות לציבור104441698 אשר מועצה דתית 6          
חלק מתכנית התחדשות עירונית מאושרת, 

עתיד להתפנות בשנת 2024
לא רלוונטי

שירות לציבור104441571 שפירא 8 מרכז אדמס 7          
חלק מתכנית התחדשות עירונית עתידית, 

עתיד להתפנות בשנת 2026
לא רלוונטי

יונגש עד 03-2023בעליםנדרש לבצע שירותים נגישים ודרכי גישהשירות לציבור1044488 רח' הנגב שירות פסיכולוגי 8          
יונגש עד 03-2023בעליםנגיש למעט דרך גישה לבמהשירות לציבור104441535 משה שרת 16 בית יד לבנים 9          
לא רלוונטימיועד להריסה השנהשירות לציבור104441510 משה שרת 10 מבנה העירייה 10        
יונגש עד 03-2023בעליםנגיש למעט דרכי גישה למבנהשירות לציבור104441535 משה שרת 18 מתנ"ס מנדל 11        

נגישבוצעו שירותים נגישים והוסדרו דרכי גישהאגף הקליטה1044888 הנגב 4 בי"ס מפלסים לשעבר 12        

        13 
 רווחה - מרכז טיפול 

משפחתי
יונגש עד 03-2023בעליםנדרש לבצע שירותים נגישים ודרכי גישהשירות לציבור104442082 התאנה

בית כנסת104441343 רח' אחד העם (גן דוד) מקלט 1 14        
התקנת רכיב פריק בכניסה, התאמת 

שירותי נכים
יונגש עד 03-2024בעלים

אימון גופני1063 ,1044473 ז'בוטניסקי (גן אריה) מקלט 2 15        
התקנת רכיב פריק בכניסה, התאמת 

שירותי נכים
יונגש עד 03-2024

משמש עבור תנועת נוער1045222 הרצל 73 מקלט 3 16        
התקנת רכיב פריק בכניסה, התאמת 

שירותי נכים
יונגש עד 03-2024

בית כנסת104441652 צה"ל 19 מקלט 4 17        
חלק מתכנית התחדשות עירונית עתידית, 

עתיד להתפנות בשנת 2026
לא רלוונטי

מועדון וטרנים10444336 ליהמן/הנרייטה סולד מקלט 5 18        
התקנת רכיב פריק בכניסה, התאמת 

שירותי נכים
יונגש עד 03-2024

יונגש עד 03-2025הסדרת דרכי גישהמועדון איגרוף תאילנדי104441628 שפרינצק 12 מקלט 6 19        

בית מדרש104442495 שמעון/הרב בוזגלו מקלט 7 20        
חלק מתכנית התחדשות עירונית מאושרת, 

עתיד להתפנות בשנת 2024
לא רלוונטי

עמותה חלוקת מזון104442501 יהודה 18-20יהודה 8 מקלט 8 21        
חלק מתכנית התחדשות עירונית מאושרת, 

עתיד להתפנות בשנת 2024
לא רלוונטי

מועדון נוער - איגרוף104441718 הנרייטה סולד מקלט 9 22        
התקנת רכיב פריק בכניסה, התאמת 

שירותי נכים
יונגש עד 03-2024

מועדון גימלאים104441719 גן סולד - פינת פינסקר מקלט 10 23        
התקנת רכיב פריק בכניסה, לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2024

מרכז הפעלה בחירום104441698 ליד ביה"ס סיני מקלט 11 24        
התקנת רכיב פריק בכניסה, לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2025

מועדון איגרוף104441899 פנקס 5 מקלט 12 25        
התקנת רכיב פריק בכניסה, לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2025

כולל תורני104441699 גן סולד /רח' אשר מקלט 13 26        
התקנת רכיב פריק בכניסה, לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2025

מועדון מקצועות הגנה עצמית104442503 אפרים מקלט 14 27        
חלק מתכנית התחדשות עירונית מאושרת, 

עתיד להתפנות בשנת 2024
לא רלוונטי

רווחה104441776 הראשונים 6 /יוספטל מקלט 15 28        
הסדרת רכיב פריק בכניסה. לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2025

בית כנסת רשב"י104441875 ההסתדרות 6 מקלט 16 29        
הסדרת רכיב פריק בכניסה. לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2025

מקלט10444590 רמב"ם / כצנלסון מקלט 17 30        
הסדרת רכיב פריק בכניסה. לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

בית כנסת בית אל10444930 כצנלסון/יצחק שדה מקלט 18 31        
הסדרת רכיב פריק בכניסה. לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

מקלט10444765 פלמ"ח / שופטים מקלט 19 32        
הסדרת רכיב פריק בכניסה. לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

מקלט10444765 פלמ"ח / פינסקר מקלט 20 33        
הסדרת רכיב פריק בכניסה. לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

חלוקה לנזקקים10444765 פלמ"ח/טרומפלדור מקלט 21 34        
הסדרת רכיב פריק בכניסה. לא ניתן 

להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

מועדון עולי דרום אמריקה10444940 פלמ"ח/המעפילים מקלט 22 35        
הנגשת דרכי גישה, הסדרת רכיב פריק 

בכניסה, לא ניתן להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

מועדון עולי קווקז104441905 קוממיות 6 מקלט 23 36        
הסדרת רכיב פריק בכניסה השירותים 

נגישים
יונגש עד 03-2026

מועדון שכונת אלמוגים104442210 רח' הדס מקלט 24 37        
הסדרת שביל גישה, הסדרת רכיב פריק 

בכניסה, לא ניתן להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

מועדון שכונת אלמוגים104442210 רח' תמר 9 מקלט 25 38        
הסדרת שביל גישה, הסדרת רכיב פריק 

בכניסה, לא ניתן להנגיש השירותים
יונגש עד 03-2026

יונגש עד 03-2024הסדרת דרכי גישה, שירותים ועודעבור בית ספר אמירים104441715 גלבוע 13 מקלט 26 - בי"ס אמירים 39        

 רשימת מבנים קיימים שבהנגשתם חייבת הרשות המקומית:


