
סוג המקום שאינו בניין מספר כתובת - רחוב שם המבנה
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

מקום רחצה פינת צה"ל ספיר חוף זבולון 1          
בוצעו חניות נגישות, הצללה נגישה ודרך 
נגישה לרחצה שירותים ומלתחות נגישים

נגיש

מקום רחצה פינת זבוטינסקי ספיר חוף ימית 2          
נדרש לבצע חניות נגישות. בוצעו הצללה 

נגישה ושירותים ומלתחות נגישים
יונגש עד 03/2023

נגישבוצעו חניות נגישות, הצללה נגישהמקום רחצה מול ספיר 1 ספיר חוף אלמוגים 3          
נגישמגרש ספורט מול מס' 11 פנחס לבון אצטדיון כדורגל 4          

טיילת חוף הים טיילת חוף הים 5          
חלקי הטיילת החדשים נגישים, נדרשות 

התאמות בחלקי הטיילת הישנים
יונגש עד 03/2025

נגישקיימים דרכי גישה נגישיםאתר משחקים 1                       אגוזים גן אגוזים 6          

נגישקיימים דרכי גישה נגישיםאתר משחקים אירוס גן אירוס 7          

 גן אמיה 8          
 פנחס לבון פינת 

פלמ"ח
נגישקיימים דרכי גישה נגישיםאתר משחקים

יונגש עד 03/2025רק מתקני כושראתר משחקים 6                       לוי גן ארבעים ושניים 9          

נגישאתר משחקים 9                       אשר גן אשר 10        

אתר משחקים 51                     ירושלים גן ניצן 11        
נדרש להשלים חניות נגישות ומתקני 

משחקים. דרכי הגישה לגן נגישים
יונגש עד 03/2024

נגישאתר משחקים סביון גן סביון 12        

נגישאתר משחקים 40                     הנרייטה סולד גן סולד 13        

יונגש עד 03/2026בהקמה מחדשאתר משחקים מול מס 7 פנחס לבון גן פנחס לבון 14        

נגישאתר משחקים 3                       ש"י עגנון גן ש"י עגנון 15        

יונגש עד 03/2024נדרשת הנגשת מתקנים ודרכי גישהאתר משחקים 9                       שז"ר גן שז"ר 9 16        

יונגש עד 03/2025נדרשת הנגשת מתקנים ודרכי גישהאתר משחקים 10                     שפרינצק גן שפרינצק 17        

נגישפארק חדש כולל מתקני משחק נגישיםאתר משחקים 11                     תבור גן תבור 18        

גן ציבורי ספיר פארק איינשטיין 19        
תיבדק אם נדרשת הנגשה מעבר למה 

שקיים
יונגש עד 03/2024

נגישגן ציבורי 11                     אילנות פארק סביוני ים 20        

נגישגן ציבורי 7                       לילך פארק פסגות ים / גן לילך 21        

יונגש עד 03/2025רק מתקני כושראתר משחקים אלי כהן פינת בן צבי גן אלי כהן 22        

אתר משחקים 14                     ז'בוטינסקי גן אריה 23        
היכן ששוקם הגן, הוא נגיש. החצי השני 

ייצא לביצוע בשנתיים הקרובות
יונגש עד 03/2025

 גן סביוני ים קטן 24        
 כניסה לפארק מר'ח 

צאלון/אילנות
נגישאתר משחקים

 סביוני ים -מתקני כושר 25        
 כניסה לפארק מר'ח 

צאלון/אילנות
נגישדרכי גישה נגישותאתר משחקים

 גן סביוני ים גדול 26        
 כניסה לפארק מר'ח 

צאלון/אילנות
נגישאתר משחקים

נגישאתר משחקים פלמח פינת קוממיות גן קוממיות 27        

נגישגן ציבורי 14                     משה שרת פארק טראמפ 28        

יונגש עד 03/2025נדרש להנגיש דרכי גישהאתר משחקים11א  תבור תבור - מתקני כושר 29        

יונגש עד 03/2024נדרשת הנגשת מתקנים ודרכי גישהאתר משחקים 34                     שז"ר גן שז"ר 34 30        

יונגש עד 03/2026בשלבי פיתוח נרחביםגן ציבורי צפון העיר שצ"פ 70 31        

 רשימת מקומות קיימים שאינם בניין שבהנגשתם חייבת הרשות המקומית:


