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 רשימת מבנים קיימים:  (א)

מס'  
 סידורי 

שם  
 המבנה 

שם הישוב  
 רחוב וה
 
 

מספר  
 בית

X  
מרכז  
 מבנה 

 
 

Y  
מרכז  
 מבנה 

 
 

השירותים  
  ם המוניציפליי

במבנה  הניתנים 
והשימושים  

 הציבורים במבנה 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או  
 שנדרש לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות להנגשה  

 זמנית
 
 

מקור החובה של  
הרשות להנגשת  

  תהמבנה )בעל 
  ה הנכס, מפעיל 

 או שניהם( 

 מועד ההנגשה 
 
 

מועדון    .1
 קשישים 

פעילות יום לקשיש,     2 נחל ציחור 
חוגי העשרה, מתן  

 הסעדה. 

חנית נכים, שירותי  
 נכים.  

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מת"ב 

 
 נגיש

מרכז    .2
 לגיל הרך 

רווחה,  שירותי     2 נחל גרופית 
 טיפול בנוער 

גישור על גובה,  
מאחזי יד, שירותי  

 .נכים

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה

 
 נגיש

 מרפ"ד    .3
)מרכז  
 פיסגה( 

קבלת קהל )למורים     20 שד' בין גוריון 
וגננות(, מרכז  

 למידה. 

גישור על גובה,  
מאחזי יד, שירותי  

 נכים,  

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה

 נגיש

 מ.ר.   .4
 קלאב 

מועדון מפגש     6 הר בוקר 
צעירים, כנסים  

 ואירועים 

חנית נכים, שירותי  
נכים, התגברות על  

 גובה,  

בעלות: הסוכנות   לא נדרש 
 היהודית 

הפעלה: עמותת  
 - ארץ עיר 

 נגיש

בריכת    .5
 שחיה 

בריכת שחיה     10 שד בין גוריון 
 עירונית 

חנית נכים ,דרך  
נגישה, שירותים  

ומקלחת, התגברות  
 על גובה, 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה

 נגיש

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



משרדי    .6
הנהלה  
 המועצה 

קבלת קהל, מתן     א' 2 נחל סלעית 
שירות לתושב  

פגישות מול ראש  
 המועצה/ מנכ"ל. 

דרך נגישה, חנית  
נכים, שירותי נכים,  

 שילוט,  

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה

 נגיש

משרדי    .7
גביה  

 וארנונה 

קבלת קהל, מפגש     2 נחל ציחור 
פרונטלי שירות  

 לתושב,  

חנית נכים, שירותי  
 נכים.  

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה

 נגיש

מרכז    .8
צעירים/  

 המינסרה 

קבלת קהל, מפגשי     1 שד' בין גוריון 
 חוגים,  

דרך נגישה, שירותי  
 נכים, מאחזי ידיים,  

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה

 נגיש

משרדי    .9
 הרווחה 

קבלת קהל, מתן     2 נחל האלה
 שירותי רווחה

 בעלות: מועצה  לא נדרש  , שירותים נגישים. 
 

 הפעלה: מועצה

 נגיש

מפעל    .10
 נחל אילות   מוגן
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קבלת קהל, פעילות    
לאנשים בעלי  

 צרכים 

חניה, שירותים  
נגישים, דרך נגישה  

 סימנים 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
הפעלה: עמותת  

 יחדיו 

 נגיש

אולם    .11
  - ספורט

  בית ספר 
 קרקס 

 נחל האלה

אביזרים בשירותי   הפעלת חוגים,    2
 סימון והכוונה. . נכים

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

מתנ"ס  הפעלה: 
 ( מועצה )

 נגיש

 חי רמון  .12
 נחל צין 

 קבלת קהל,    1
 מוזיאון בע"ח, 

שירותי נכים, חנית  
 נכים

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 הפעלה : רט"ג 

 נגיש

ספריה    .13
 עירונית

 
 

קבלת קהל, מפגשי     16 שד' בין גוריון 
 חינוך ואסיפות. 

דרך נגישה,  -קיים
 שירותי נכים,  

 
 מאחזי יד, -נדרש

הנגשת הדרך  
 לכניסה נגישה  

הסוכנות  בעלות: 
 היהודית 
מתנ"ס  הפעלה: 

 ( מועצה )

 3/2023יונגש עד 

14.   
 
 

 מתנ"ס
 

קבלת קהל, חוגי     12 שד' בין גוריון 
העשרה פעילות  

 לנוער. 

שירותי נכים,  -קיים
 חנית נכים  

 
נדרש: גישור על  

 גובה,  

כניסה לאולם דרך  
חניה נגישה כניסת  

נוספת. פרסום   צד
כניסה נגישה באתר  

 האינטרנט

הסוכנות  בעלות: 
 היהודית 

הפעלה: מתנ"ס  
 )מועצה( 

 3/2023יונגש עד 

15.  

משרדי  
 שפ"ע 

קבלת קהל, שירותי     9 הר בוקר 
 וטרינר,  

חנית נכים,  נדרש: 
דרך נגישה, שירותי  

 נכים, . 

יסומן מקום חניה.  
קבלת קהל באזור  

. הכוונה  חיצוני נגיש
לשירותים נגישים  

מ.ר   - במבנה סמוך
קלאב. פרסום באתר  

 המועצה. 

מבנה  בעלות: 
 )מבנה תעשיה( 
 הפעלה: מועצה

 3/2023יונגש עד 



16.  

מועדון  
 נוער

פעילות נוער,     18 שד' בין גוריון 
 הפעלת חוגים 

,  קיים: חנית נכים 
 שירותי נכים. 

 דרך נגישה, נדרש: 

תהיה  חוג פעילות 
נגישה על פי  בסביבה 

פרסום באתר   הצורך. 
 המועצה. 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2023יונגש עד 

17.  

משרדי  
חינוך  

 הנדסה 
 
 

קבלת קהל, רישום     2 נחל האלה
למוסדות החינוך,  

 רישוי בניה 

חנית נכים,  קיים: 
 דרך נגישה,  

 
שירותי  נדרש: 

נכים, גישור על  
 גובה. 

  קבלת קהל בקומה  
הנגישה,  הקרקע 

הכוונה לשירותים  
  -נגישים במבנה סמוך 

רווחה,   משרדי 
פרסום באתר  

 המועצה 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

בית ספר    .18
 קרקס 

 הר בוקר 

קיים: חנית נכים,   קרקס  הפעלת חוג    8
 שירותי נכים. 

 
 נדרש: דרך נגישה, 

יבוצע הכוונה  
לשירותי נכים ב.מ.ר  

קלאב בסמוך. פרסום  
 באתר המועצה 

הסוכנות  בעלות: 
 היהודית 

 הפעלה: מועצה

 3/2024יונגש עד 

מועדון    .19
 הג'ז 

 הר בוקר 

קבלת קהל, מועדון     8
לפעילות חברתית  

 ומוסיקה. 

 קיים: חנית נכים,  
 

  נדרש: דרך נגישה,
 שירותי נכים. 

יבוצע הכוונה  
לשירותי נכים ב.מ.ר  

. פרסום  קלאב בסמוך
 באתר המועצה. 

הסוכנות  בעלות: 
 היהודית  

הפעלה: עמותת  
 מעבר 

 3/2024יונגש עד 

מרכז    .20
תפילה  
 נחל האלה ומפגש 

 קיים: חנית נכים,   בית תפילה, ולימוד.    2
 

  נדרש: דרך נגישה,
 שירותי נכים. 

יבוצע הכוונה  
לשירותי נכים  

  בכניסה הצמודה 
. פרסום באתר  בבניין 

 המועצה. 

 בעלות: מועצה 
 

עמותת  הפעלה: 
 בית אלישבע 

 3/2024יונגש עד 

חללי    .21
עבודה  
)מרכז  

 צעירים( 
 נחל האלה

 קיים: חנית נכים,   חללי עבודה.    2
 

  נדרש: דרך נגישה,
 שירותי נכים. 

יבוצע הכוונה  
לשירותי נכים  

בכניסה הצמודה  
. פרסום באתר  בניין ב

 המועצה. 

 בעלות: מועצה 
 

  הפעלה: מועצה
 )מרכז צעירים( 

 3/2024יונגש עד 

אולם    .22
 ספורט 

 
 
 

פעילות ספורט,     1 רחבעם גנדי 
הפעלת חוגי  

ספורט, כנסים  
 ואירועים 

חנית נכים,  נדרש: 
 שירותי נכים  

יוצב שירותי נכים  
עד להסדרת   - יביל

פרסום  השירותים, 
 באתר המועצה. 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

23.  

 חדר כושר 
 
 

חנית נכים,  נדרש:  פעילות ספורט    1 רחבעם גנדי 
מעלית, שירותי  

 .נכים

תי נכים  יוצב שירו
. יבוצע העברת   - יביל

השירותים למקם  
 נגיש. 

 מועצה בעלות: 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 



מרכז    .24
המוסיקה  

מעל  
 המתנ"ס 

 שד' בין גוריון  

פעילות החוגים     דרך נגישה,נדרש:  הפעלת חוגים,     14
תתקיים קומה  

נגישה, מידע והכוונה  
בפרסום החוג  

 במתנ"ס. 

 סוכנות בעלות: 
 

מתנ"ס  הפעלה: 
 )מועצה( 

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .25
 כרכום נחל  עילי 

 .דרך נגישה  1נדרש  מקלט בחירום    3
 .  נכים שירותי .2 

 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2023יונגש עד 

מקלט    .26
 נחל צניפים   עילי 

 .דרך נגישה  1נדרש  מקלט בחירום    10
 .  נכים שירותי .2 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2023יונגש עד 

מקלט    .27
 נחל טרשים   עילי 

 נדרש:  מקלט בחירום    10
 .דרך נגישה  1
 .  נכים שירותי .2 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2024יונגש עד 

מקלט    .28
 נחל איילות   עילי 

 נדרש:  מקלט בחירום    29
 .דרך נגישה  1
 .  נכים .שירותי 2 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2024יונגש עד 

מקלט    .29
 נחל חמדה   עילי 

40   
 אוניברסיטה/ מחקר

 ( מקלט בחירום)

 נדרש: 
 .דרך נגישה  1
 .  נכים שירותי .2 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2024יונגש עד 

מקלט    .30
 עילי 

 עין שביב  

51   
 אוניברסיטה/ מחקר

 ( מקלט בחירום)

 נדרש 
.  2 .דרך נגישה  1

 .  נכים בניית שירותי 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2024יונגש עד 

מקלט    .31
 עילי 

 נחל רעף  

8   
 בית כנסת 

 ( מקלט בחירום)

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .32
 עילי 

 נחל רעים  

6   
 בית כנסת 

 ( בחירוםמקלט )

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .33
 עילי 

 עין משק  

.דרך  1נדרש:  מקלט בחירום    18
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .34
 עין משק   עילי 

.דרך  1נדרש:  מקלט בחירום    22
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 



מקלט    .35
 עילי 

 עין משק  

.דרך  1נדרש:  מקלט בחירום    26
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .36
 עילי 

 עין שחק  

.דרך  1נדרש:  מקלט בחירום    8
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .37
 עילי 

 עין שחק  

.דרך  1נדרש:  מקלט בחירום    18
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .38
 עילי 

 נחל ערבה  

7   
"  אור לעולם "

 השאלת ציוד רפואי 
 ( מקלט בחירום)

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .39
 עילי 

 נחל ציחור  

10   

 חנות יד שניה
 ( בחירוםמקלט )

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2025יונגש עד 

מקלט    .40
 עילי 

 האלה   

3   
בנות   -תנועת נוער 

 אריאל 
 ( מקלט בחירום)

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

רמפה  התקנת 
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

מקלט    .41
 עילי 

 נחל מישר  

10   
מועדון קהילת  

 בית כנסת / העבריים
 ( מקלט בחירום)

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

מקלט    .42
 הר בוקר  עילי 

4   
 אחסנה/מתנ"ס

 ( מקלט בחירום)

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

מקלט    .43
 הר בוקר  עילי 

 מקלט חירום     10
ללא    .א. תעשיה )

 ( פעילות

נגישה   ך דר  נדרש
  . בניית שירותי 2

 .  נכים

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 



מקלט    .44
 עילי 

 בוקר הר 

 
 

12 

  
 מקלט חירום  

)א. תעשיה. ללא  
 פעילות( 

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

 שירותי נכים. 
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

מקלט    .45
 עילי 

 הר ארדון 

 
 
6 

  
 מקלט חירום  

ללא    .א. תעשיה )
 ( פעילות

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 
 

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 כימיים יוצבו שירותים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

מקלט    .46
 עילי 

 הר ארדון 

7   
 מקלט חירום  

ללא    .א. תעשיה )
 ( פעילות

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

מקלט    .47
 עילי 

 הר ארדון 

12   
 מקלט חירום  

א. תעשיה ללא  )
 ( פעילות

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.

התקנת רמפה  
מתפרקת, בחירום  

 יוצבו שירותים כימיים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 3/2026יונגש עד 

מקלט תת    .48
 קרקעי 

 נחל ציחור ** 

.דרך  1נדרש:  מקלט חירום    12
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 

פרסום והכוונה  
נחל   - למקלט נגיש ב

 10ציחור 
 באתר המועצה 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 תקין)*( 

מקלט תת    .49
 קרקעי 

 נחל חווה 

מרכז הפעלה     1
 מועצה. 

.דרך  1נדרש: 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 

פרסום והכוונה  
נחל   -למקלט נגיש  

פרסום   7ערבה 
 באתר המועצה 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 תקין)*( 

מקלט תת    .50
 קרקעי 

.דרך  1נדרש:  מקלט חירום    10 גרופית נחל 
. בניית  2נגישה 

   שירותי נכים.
 

פרסום והכוונה  
נחל   - למקלט נגיש ב

 10ציחור 
 באתר המועצה 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה

 תקין)*( 

 

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

 

 

 

 



 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)

מס'  
 סידורי 

שם הישוב   המקום שם  
 רחוב וה
 
 

מספר  
 בית

X  מקום מרכז 

 
 

Y  מקום מרכז 

 
 

סוג המקום  
 שאינו בניין 

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות  
הנגישות  

שבוצעו בו או  
שנדרש לבצע  

 בו

התאמות  
נגישות חלופיות  

 להנגשה זמנית 
 
 

מקור החובה של  
הרשות להנגשת  

  ת)בעל  המקום 
  ה הנכס, מפעיל 

 או שניהם( 

מועד  
 ההנגשה 

 
 

1.  
 נחל ניצנה  גן משחקים /

גן ציבורי,   180,605.958 503,110.161 
 טיילת ומצפור 

סימונים, דרך  
. ריהוט  נגישה

 נגיש

 בעלות: מועצה  נדרש לא 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש

2.  
 נחל רעף   שצ"פ  

גן ציבורי,   180,333.502 502,923.034 
 טיילת ומצפור 

 בעלות: מועצה  לא נדרש  דרך נגישה,  
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש

3.  
גן    /גן משחקים 

 נעמת
 עין זיק   

גן ציבורי,   180,498.801 502,448.040 
 טיילת ומצפור 

חנית נכים,  
נגישה,  דרך 

 ריהוט 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

4.  
 סקייט פארק  

שדרות בין   
 גוריון  

דרך נגישה,   מגרש ספורט  180,793.085 502,264.485 24
 ריהוט נגיש,  

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

5.  
 סירפד  גן משחקים 

נחל    
 סירפד/ערוד 

גן ציבורי,   180,666.746  501,670.891  
 טיילת ומצפור 

דרך  קיים:  
, ריהוט  נגישה

 נגיש

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

6.  
 נחל ערוד  ערוד  גן משחקים 

גן ציבורי,   180,976.838 501,890.231 
 טיילת ומצפור 

דרך  קיים:  
, ריהוט  נגישה

 נגיש

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

 משחקים גן   .7
 

נחל  
ציחור/נחל  

 ערבה 

 502,380.836  
180,937.150 

גן ציבורי,  
 טיילת ומצפור 

דרך  קיים:  
ריהוט  נגישה, 

 נגיש

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש

8.  
 שצ"פ  

שד' בין   
 גוריון

   502,272.026 
גן ציבורי,   180,864.522

 טיילת ומצפור 
 בעלות: מועצה  לא נדרש  דרך נגישה 

 
 הפעלה: מועצה 

 נגיש

9.  

 502,210.113 5 שד' בין גוריון   מזרקה ציבורית/ 

גן ציבורי,   180,837.601
 טיילת ומצפור 

שירותים  קיים:  
ומקלחות  

נגישים, דרך  
ריהוט  נגישה, 

 נגיש

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

מגרש קט רגל/     .10
  כדורסל 

 502,263.030   עין עבדת 
דרך נגישה,   מגרש ספורט  180,718.009

 ריהוט נגיש 
 בעלות: מועצה  לא נדרש 

 הפעלה: מועצה 
 נגיש



11.  
 דרך רמון   מיני פיץ 

1 502,617.969  
180,688.772 

ריהוט  קיים:   מגרש ספורט 
נדרש:  . נגיש

 חנית נכים,  

סימון מיקום  
 חניה נכים  

 בעלות: מועצה 
 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2023 

12.  
 מגרש טניס   

שדרות  
קק"ל/ שביל  

 ישראל 

ביצוע דרך   דרך נגישה  מגרש ספורט  181,209.606 502,566.111 
חלופית/ התקנת  

 רמפה  

 בעלות: מועצה 
 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2023 

13.  

 מגרש כדורגל עירוני 
דרך צלילי   

 המדבר 
  502,700.718  

חנית נכים,   מגרש ספורט  181,276.016
דרך נגישה,  
 שירותי נכים. 

סימון מיקום  
חניה נכים,  

  הכוונת הדרך. 
הצבת שירותים  

יבילים בקיום  
 פעילות 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2025 

14.  
אתר הנצחה/ זיכרון   

 חיילים 
  502,437.192   נחל חווה 

חנית נכים,   אתר הנצחה  181,092.660
 דרך נגישה, 

שמירת  סימון ו
חניה קרובה  

 לטקסבסמוך 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2023 

15.  
אתר הנצחה/זיכרון   

 לשואה 
  502,469.736   נחל חווה  

 
181,043.249 

חנית נכים,   אתר הנצחה 
 דרך נגישה 

שמירת  סימון ו
חניה קרובה  
 בסמוך לטקס

 בעלות: מועצה 
 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2023 

16.  
צוהר למרחב.   

 מצפור להר גמל 
  502,411.263   זיק עין  

180,376.563 
 
 

גן ציבורי,  
 טיילת ומצפור 

,  דרך נגישה 
 ריהוט נגיש. 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 הפעלה: מועצה 

 נגיש

17.  
  מצפור הטיילת/

 המרפסת 
  501,856.431   נחל ערוד  

גן ציבורי,   181,084.987
 טיילת ומצפור 

הנגשת דרך   דרך נגישה 
ארעית כולל  

  סימון זמני. 
 )בעבודות( 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2024 

18.  
חניון יום הר עודד   

 נחל חווה נגיש 
 503,504.656     ,הר עודד  

גן ציבורי,   180,640.949
 טיילת ומצפור 

דרך נגישה,  
 מתקנים. 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

19.  
מגרש סחב"ק  
 מגרש קטרגל 

 501,972.583  נחל ציה 
180,703.589 

 
 בעלות: מועצה  לא נדרש  דרך נגישה  ספורט מגרש 

 
 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

גן משחקים/מסלול    .20
אופני שטח  

 ואתגרים 
  502,032.974  שד' בין גוריון 

 
180,657.618 

 

ציבורי  גן 
מסלול אופני  /

 שטח ואתגרים 

 בעלות: מועצה  לא נדרש  דרך נגישה, 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש  

ביצוע דרך   בית קבורה.  181,208.864  503,676.053   ( אזרחי בית עלמין )   .21
 נגישה,  

 

הנגשת דרך  
זמנית כולל  

 סימון.

 בעלות: מועצה 
 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2024 

22.  
  -חניה ציבורית 

 מגרש טניס 
  502,505.569 

 
181,176.769 

 

סימון מיקום   חנית נכים,   חניה ציבורית 
נכים  חניה 

 ושמירת המקום 

 בעלות: מועצה 
 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2024 



גן  ,  שצ"פ  180,778.782 502,002.957  נחל ציה  שוק עירוני  .23
ציבורי, טיילת  

 ומצפור 

חנית נכים,  
 דרך נגישה. 

 בעלות: מועצה  אין צורך 
 הפעלה: מועצה 

 נגיש

  502,620.496  שד בין גוריון  אמפי ישובי   .24
180,893.083 

 

גן   שצ"פ 
ציבורי, טיילת  

 ומצפור 

חנית  קיים:  
נדרש:  נכים, 

 שירותי נכים. 

הצבת שירותי  
 נכים באירועים 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2024 

שצ"פ ערוד / סלעית    .25
 גן משחקים  

 180,691.602  501,763.905  נחל סלעית 
 
 

גן   ,  שצ"פ 
ציבורי, טיילת  

 ומצפור 

  נגישה.דרך 
מתקנים  
 נגישים. 

סימון מיקום  
חניה נכים  

 ושמירת המקום 

 בעלות: מועצה 
 

 הפעלה: מועצה 

יונגש עד  
3/2023 

חניון ציבורי )אבן    .26
 דרך( 

  502,592.053  שד בין גוריון 
180,983.240 

חנית נכים,   חניה ציבורית 
 דרך נגישה. 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש

  ציבורי חניון   .27
 )סופרסל( 

  502,520.615  שד בין גוריון 
180,946.727 

חנית נכים,   חניה ציבורית 
 דרך נגישה. 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 הפעלה: מועצה 

 נגיש

  502,155.291  רח האלה  )אנ"א(  חניון ציבורי   .28
181,089.602 

חנית נכים,   חניה ציבורית 
 דרך נגישה. 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 מועצה הפעלה:  

 נגיש

   חניון ציבורי   .29
 )חי רמון(  

חנית נכים,   חניה ציבורית  181,141.990 502,163.030  רח האלה 
 דרך נגישה. 

 בעלות: מועצה  לא נדרש 
 

 ה הפעלה: מועצ

 נגיש

 

מהמקומות שטרם  25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב  המועצה המקומיתמצהיר בזאת כי   מצפה רמון.  ראש מועצה מקומית  רוני מרום אני,  (2)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.  344,000( לחוק, תקציב  בסכום של_2א()1ט)ג19, לפי סעיף (3202 במרס 31עד ליום ט' בניסן התשפ"ג )הונגשו בתחומה 

 

                            פ"ב התשאדר ב ב "הכ

                                                                                       רוני מרום                               2022חודש מרץ ב 28

 ראש המועצה המקומית מצפה רמון                                                                                                

   (6366-3)חמ  

 



מסך ההנגשה   25%זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של " .א

מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות,  תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים:  ,הנדרשת בשנה החולפת

 מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.


