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 נגישות  – טבלת מעקב 

 מקום שהוא בניין  .1
 

 מבני ציבור 

מס' 
 סד'

מעודכן  כתובת   המקום
 לתאריך 

סטטוס   מקום  סוג
 ביצוע

דרך  חניה 
 גישה נ

 התאמות חלופיות   שמע מעלית  רותיםיש
 )זמניות(  

 הערות

 תפוח פיס 1
 

מבנה   6.4.2022 10שד' מנחם בגין 
 ציבורי 

נגישות  
   v v  חלקית 

ככל שתידרש פעילות  
נגישה היא תתקיים  

בקומת הקרקע, חנייה  
 פנויה ברחוב 

 

 כותר פיס 2
 

מבנה   6.4.2022 27 דייןשד' משה 
 ציבורי 

השאלת ספרים מקוונת,        
 חנייה פנויה ברחוב 

 

 משרדי העירייה בקניון   3
 עזריאלי 

מבנה   6.4.2022 122שד' אליהו סעדון 
 ציבורי 

נגישות  
 חלקית 

v v v v  

קבלת קהל בשירות מקוון  
באתר האינטרנט של  

העירייה  וככל שיידרש,  
קבלת קהל בקומת  

 הקרקע

 

 מעון רבין 4
 

מבנה   6.4.2022 1רח' ניצן 
 ציבורי 

 

     
ככל שיידרש, במעון בית  

בפארק )חדש נגיש(   
באתר האינטרנט   ופירסום

 של העירייה 

 

 מעון סביונים 5
 

מבנה   6.4.2022 18 רח' תרשיש
 ציבורי 

 

     
ככל שיידרש, במעון בית  

בפארק )חדש נגיש(  
ופירסום באתר האינטרנט  

 של העירייה  

 

 מעון ללי  6
 

מבנה   6.4.2022   8 רח' לשם
 ציבורי 

 

     
ככל שיידרש, במעון בית  

בפארק )חדש נגיש(  
ופירסום באתר האינטרנט  

 של העירייה 

 

מקלט עילי, מועדון   7
 קשישים תעסוקה 

  יקותיאל אדם רח' 
11 

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

נגישות  
  חנייה פנויה ברחוב    v v  חלקית 

 מועדון גיל הזהב  8
 

מבנה   6.4.2022 14רח' הפלמ"ח 
 ציבורי 

נגישות  
 חלקית 

 v v   

לא ניתן לייצר חנייה   חנייה פנויה ברחוב 
נגישה, יוצב תמרור  

"העלאת והורדת  
נוסעים בשעות הפעילות  

 בימים...בשעות..."
 מרכז קשר ונתיבים להורות  9

 
מבנה   6.4.2022 2 סמ' המעפילים

 ציבורי 
 

     

חנייה פנויה ברחוב. ככל  
שתידרש הנגשה לאדם עם  

מפגש  מוגבלות, יתואם  
טיפולי בהתאם. האפשרות  
תפורסם באתר האינטרנט  

 של העירייה 

 

 היכל התרבות   10
 

מבנה   6.4.2022 87שד' אליהו סעדון 
 ציבורי 

 

     

חנייה פנויה ברחוב. 
קיימת כניסה נגישה  

לאולם. ככל שתידרש  
קבלת קהל, תתקיים  

בקומת הקרקע. פירסום  
באתר האינטרנט של  

 העירייה

 



 המשכן למוסיקה ולמחול  11
 

מבנה   6.4.2022 5שד' משה דיין 
 ציבורי 

 

     
חנייה פנויה ברחוב. ככל  

שיידרש, ייקבע מקום נגיש  
לשיעור מוסיקה לאדם עם  

 מוגבלות   

 

 המתנ"ס משרדים ראשיים  12
 והגיל הרך 

מבנה   6.4.2022 87שד' אליהו סעדון 
 ציבורי 

 

     
חנייה פנויה ברחוב . קבלת  

קהל מקוונת וככל 
שיידרש, בקומת הקרקע  

 של המבנה    

 

 מועדון ברוש לאנשים עם   13
 מוגבלות שכלית התפתחותית 

מבנה   6.4.2022 7סמ' המעפילים 
 ציבורי 

 

     

)לא מיועד לאנשים עם  
 מוגבלות בניידות(  

לא נדרש היום, ככל  
שיידרש הפעילות תועתק  

 נגיש. מונגש השנה למקום 

 

 שפ"ח  14
 

מבנה   6.4.2022   סקלאר    סמ' לו
 ציבורי 

 
     

ככל שתידרש הנגשה,  
תבוצע  במבנה השפ"ח 

 הישן. חנייה פנויה ברחוב

 

 מרכז יוניסטרים  15
 

מבנה   6.4.2022 5רח' אור יום 
 ציבורי 

 

     
ככל שתידרש הנגשה  
לאדם עם מוגבלות,  

הפעילות תועתק למקום  
 נגיש 

 

 מעון אניטה  16
 

מבנה   6.4.2022 12 רח' דוד אלעזר 
 ציבורי 

 

     
ככל שיידרש, במעון בית  

בפארק )חדש נגיש(   
ופירסום באתר האינטרנט  

 של העירייה 

 

 היכל הספורט 17
 

מבנה   6.4.2022 81בגין  שד' מנחם 
 ציבורי 

 

     

ככל שתידרש פעילות  
נגישה, תתקיים באחד 

האולמות הנגישים בעיר,  
פירסום באתר האינטרנט  

 של העירייה 

 

 אולם ספורט מרכז הפיס 18
 

 19רח' החצב 
 

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

 

     

ככל שתידרש פעילות  
נגישה, תתקיים באחד 

האולמות הנגישים בעיר,  
פירסום באתר האינטרנט  

 של העירייה 

 

 המרכז  לשלום המשפחה  19
 

מבנה   6.4.2022 40רח' כצנלסון 
 ציבורי 

 

     

ככל ותידרש קבלת קהל  
נגישה, הפעילות תועתק  

למקום נגיש, פירסום  
באתר האינטרנט של  

 העירייה

 

מבנה   6.4.2022    3 רח' העבודה  "ש מע 20
 ציבורי 

נגישות  
  v  v  חלקית 

לא נדרש כיום. יונגש  
 השנה. חנייה פנויה ברחוב  

 

 מח' הנוער  21
 

 11רח' בר לב 
 

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

נגישות  
     v חלקית 

יונגש השנה. קבלת קהל  
מקוונת. ככל שיידרש,  

הפעילות תועתק למקום  
 נגיש  

 

 מועדונית שקד  22
 

מבנה   6.4.2022 14 ז'בוטינסקי רח' 
 ציבורי 

 
     

כיום לא נדרש, יונגש  
השנה. פירסום באתר  

 האינטרנט של העירייה 

 

 מועדונית אביב  23
 

 72 צפריררח' 
 

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

 בביצוע
     

כיום לא נדרש, יונגש  
השנה. פירסום באתר  

 האינטרנט של העירייה 

 

 בוגרים  מועדונית קדימה  24
 

מבנה   6.4.2022 7רח' יחזקאל עבודי 
 ציבורי 

 

     

כיום לא נדרש. ככל  
שיידרש, הפעילות תועתק  
למקום נגיש.  מועדוניות  

אביב, שקד והדרים יונגשו  
השנה. פירסום באתר  

 האינטרנט של העירייה 

 



 מועדונית קדימה צעירים 25
 

מבנה   6.4.2022 1רח' לו סקלאר 
 ציבורי 

 

     

כיום לא נדרש. ככל  
שיידרש, הפעילות תועתק  

למקום נגיש. מועדוניות  
אביב, שקד והדרים יונגשו  

השנה. פירסום באתר  
 האינטרנט של העירייה 

 

 מועדונית הפלמ"ח  26
 

מבנה   6.4.2022 12רח' הפלמ"ח 
 ציבורי 

 

     

כיום לא נדרש. ככל  
שיידרש, הפעילות תועתק  

למקום נגיש. מועדוניות  
אביב, שקד והדרים יונגשו  

השנה. פירסום באתר  
 האינטרנט של העירייה 

 

 מועדונית הדרים 27
 

 14 ז'בוטינסקי רח' 
  

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

 
     

כיום לא נדרש, יונגש  
באתר   השנה. פירסום

 האינטרנט של העירייה 

 

 מכינת ארז  28
 

מבנה   6.4.2022 19רח' יקותיאל אדם 
 ציבורי 

 
     

כיום לא נדרש. במידה  
ויידרש, הפעילות תועתק  

 למקום נגיש 

 

 מועדונית ההסתדרות  29
 

מבנה   6.4.2022 21סתדרות ה רח' ה 
 ציבורי 

 

     

כיום לא נדרש. ככל  
שיידרש, מועדוניות אביב,  

שקד והדרים יונגשו  
השנה. פירסום באתר   
 האינטרנט של העירייה 

 

 מרכז להב"ה  30
 

 10 רח' הבנים
  

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

 

     

כיום לא נדרש.  במידה  
ויידרש, הפעילות תועתק  

למקום נגיש, יפורסם  
באתר האינטרנט של  

 העירייה

 

 היח' לקידום נוער   31
 

מבנה   6.4.2022 7רח' יחזקאל עבודי 
 ציבורי 

 

     

כיום לא נדרש. במידה  
ויידרש, הפעילות תועתק  

למקום נגיש ויפורסם  
באתר האינטרנט של  

 העירייה  

 

 מכבי הצעיר    32
 

מבנה   6.4.2022 44אבנר רח' 
 ציבורי 

 
     

כיום לא נדרש. במידה  
ויידרש, הפעילות תועתק  

 למקום נגיש 

 

 מועדון צוותא  33
 

מבנה   6.4.2022 34 רח' חייק משה 
 ציבורי 

 
     

כיום לא נדרש. במידה  
ויידרש, הפעילות תועתק  

 למקום נגיש 

 

 בניין העירייה 34
 

מבנה   6.4.2022 122שד' אליהו סעדון 
 ציבורי 

  לא נדרש   v v v v נגיש

 מועדון מענ"ה  35
 

מבנה   6.4.2022 21 רח' חייק משה 
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש

 הצופים  36
 

מבנה   6.4.2022 3 שד' בן גוריון
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש

 אולם ספורט שיזף 37
 

מבנה   6.4.2022 2 רח' שיזף
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש

 אולם ספורט גאון  38
 

מבנה   6.4.2022 11 רח' משה הדדי
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש

 אולם ספורט רבין  39
 

מבנה   6.4.2022 3 רח' ניצן
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש

 אצטדיון הכדורגל 40
 

רח' חט'  
   אלכסנדרוני

מבנה   6.4.2022
 ציבורי  

  לא נדרש    v v v נגיש

 בריכת השחייה  41
 

מבנה   6.4.2022 2רח' לו סקלאר 
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש



 מגדלור  42
 

  שד' אליהו סעדון
87 

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש

 מכללת אור יהודה  43
 

  שד' אליהו סעדון
87 

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

  לא נדרש    v v v נגיש

 מועדון קהילתי רמת פנקס  44
 

מבנה   6.4.2022 7הנרקיס 
 ציבורי 

  לא נדרש   v v v  בביצוע

מבנה   6.4.2022 1 רח' איילת השחר יצחק ישיבת ברכת  45
 ציבורי 

נגישות  
     v חלקית 

כיום לא נדרש. במידה  
ויידרש, הפעילות תועתק  

 למקום נגיש 

 

 מועדון בני עקיבא   46
 

מבנה   6.4.2022 34חייק משה רח' 
 ציבורי 

 

     
ככל שיידרש, מועדון  

הנוער במרכז הדר נגיש.  
פירסום באתר האינטרנט  

 של העירייה 

 

 פיקוח עירוני  47
 

מבנה   6.4.2022 45יחזקאל קזז רח' 
 ציבורי 

  לא נדרש, אין קבלת קהל      

 מועדון נוער השחר  48
 

איילת השחר  רח' 
17 

מבנה   6.4.2022
 ציבורי 

 

     
ככל שיידרש, מועדון  

הנוער במרכז הדר נגיש.  
פירסום באתר האינטרנט  

 של העירייה 

 

 

 בתי ספר

מס' 
 סד'

מעודכן  כתובת   בית הספר
 לתאריך 

סטטוס   מקום  סוג
 ביצוע

דרך  חניה 
 גישה נ

פיר  רותיםיש
 מעלית 

 הערות שמע

 אלונים  49
  

     v  בביצוע מבנה חינוך  6.4.2022 2החצב רח' 

 סעדיה גאון  50
  

        מבנה חינוך  6.4.2022 9משה הדדי רח'  

 סביונים  51
  

     v  בביצוע מבנה חינוך  6.4.2022 15סמ' במעלה 

 אהוד מנור  52
  

נגישות   מבנה חינוך  6.4.2022 2ניצן רח'  
   v v v  מלאה 

 שיזף 53
 

נגישות   מבנה חינוך  6.4.2022 3שיזף רח' 
   v v v  מלאה 

 מכתב מאליהו בנות  54
  

   3קארו  יוסף רח'  
   

   פטור   v  בביצוע מבנה חינוך  6.4.2022

 מכתב מאליהו בנים 55
  

   פטור  v v  בביצוע מבנה חינוך  6.4.2022 3יוסף קארו רח'  

 אורות + אור חנה  56
  

נגישות   מבנה חינוך  6.4.2022 10הבנים רח' 
   v v v  מלאה 

 אור מנחם + יעדים 57
 

נגישות   מבנה חינוך  6.4.2022 9ירושלים רח'  
   v v v  מלאה 

 בית אקשטיין 58
  

נגישות   מבנה חינוך  6.4.2022 44הרצל רח' 
   v v v  מלאה 

 חט"ב יובלים 59
 

    v   בביצוע מבנה חינוך  6.4.2022 99מנחם בגין שד' 

 תיכון יובלים 60
 

נגישות   מבנה חינוך  6.4.2022 19רח' יקותיאל אדם 
   v v v  מלאה 

 1סמ' עולי הגרדום  תיכון בית יעקב  61
  

נגישות   מבנה חינוך  6.4.2022
   v v v  מלאה 

   v  v  בביצוע מבנה חינוך  6.4.2022 1רח' לו סקלאר  בי"ס ברנקו וייס 62



 

 

 מקלטים 

 הסדרי הנגישות של כלל המקלטים באתר האינטרנט של העירייה. בשע"ח יסופקו רמפות פריקות  פירסום  -למקלטים עיליים עד הנגשתם התאמת נגישות חלופית  מקלט עילי 

 לא נדרשת נגישות חלופית מקלט תת קרקעי 

מס' 
 סד'

מעודכן  כתובת   המקום
 לתאריך 

סטטוס   מקום  סוג
 ביצוע

 הערות תת קרקעי  עילי 
דרך 

 נגישה 
רמפה 
פריקה 
)תסופק  
 בשע"ח( 

דרך 
 נגישה 

יד  מאחז 
 במדרגות

פס ניגוד 
חזותי  

 במדרגות

 מקלט ציבורי  63
 

 חירום  6.4.2022 18דב הוז רח' 
 

       

 מקלט ציבורי  64
 

        חירום  6.4.2022 8בר יוחאי רח' 

 מקלט ציבורי  65
 

        חירום  6.4.2022 9בר יוחאי רח' 

 מקלט ציבורי  66
 

        חירום  6.4.2022 10מונטיפיורי רח' 

 מקלט ציבורי  67
 

        חירום  6.4.2022 11בית אל  ' סמ

 מקלט ציבורי  68
 

        חירום  6.4.2022 38יחזקאל קזז רח' 

 מקלט ציבורי  69
 

 8יחזקאל קזז רח' 
 

        חירום  6.4.2022

 מקלט ציבורי  70
 

        חירום  6.4.2022 30רח' דוד אלעזר 

 מקלט ציבורי  71
 

        חירום  6.4.2022 18ז'בוטינסקי רח' 

 מקלט ציבורי  72
 

        חירום  6.4.2022 16ז'בוטינסקי רח' 

 מקלט ציבורי  73
 

        חירום  6.4.2022 8-4עין גדי סמ' 

 מקלט ציבורי  74
 

        חירום  6.4.2022 12יחזקאל עבודי רח' 

 מקלט ציבורי  75
 

        חירום  6.4.2022 15יחזקאל עבודי רח' 

 מקלט ציבורי  76
 

        חירום  6.4.2022 18דרך שלמה 

 מקלט ציבורי  77
 

        חירום  6.4.2022 4רמ"א רח' 

 מקלט ציבורי  78
 

        חירום  6.4.2022 7נרקיס  רח' 

 מקלט ציבורי  79
 

        חירום  6.4.2022 64-62בן פורת שד' 

 מקלט ציבורי  80
 

        חירום  6.4.2022 5החלוצים רח' 

        חירום  6.4.2022 6-4סיני רח'  מקלט ציבורי  81



 
 מקלט ציבורי  82

 
        חירום  6.4.2022 10-8סיני רח' 

 מקלט ציבורי  83
 

        חירום  6.4.2022 6-4המעפילים סמ' 

 מקלט ציבורי  84
 

        חירום  6.4.2022 20סיני רח' 

 מקלט ציבורי  85
 

        חירום  6.4.2022 8הל"ה רח' 

 מקלט ציבורי  86
 

        חירום  6.4.2022 77-75בן פורת שד' 

 מקלט ציבורי  87
 

        חירום  6.4.2022 36איילת השחר רח' 

 מקלט ציבורי  88
 

        חירום  6.4.2022 5-3איילת השחר רח' 

 מקלט ציבורי  89
 

        חירום  6.4.2022 1איילת השחר רח' 

 מקלט ציבורי  90
 

        חירום  6.4.2022 30העצמאות רח' 

 מקלט ציבורי  91
 

        חירום  6.4.2022 46יהדות קנדה רח' 

 מקלט ציבורי  92
 

        חירום  6.4.2022 48יהדות קנדה רח' 

 מקלט ציבורי  93
 

        חירום  6.4.2022 17כצנלסון רח' 

 מקלט ציבורי  94
 

        חירום  6.4.2022 9-7כצנלסון רח' 

 מקלט ציבורי  95
 

        חירום  6.4.2022 12ת ההסתדרורח' 

 מקלט ציבורי  96
 

        חירום  6.4.2022 20כצנלסון רח' 

 מקלט ציבורי  97
 

        חירום  6.4.2022 10-8כצנלסון רח' 

 מקלט ציבורי  98
 

        חירום  6.4.2022 42דגניה רח' 

 מקלט ציבורי  99
 

        חירום  6.4.2022 10דקלה רח' 

 מקלט ציבורי  100
 

        חירום  6.4.2022 28דקלה רח' 

 מקלט ציבורי  101
 

        חירום  6.4.2022 16דוד אלעזר רח' 

 מקלט ציבורי  102
 

        חירום  6.4.2022 7-3עין יהב סמ' 

 ציבורי מקלט  103
 

        חירום  6.4.2022 18-14השיטה רח' 

 מקלט ציבורי  104
 

        חירום  6.4.2022 ד"ר אטרקצ'י   רח' 

 מקלט ציבורי  105
 

        חירום  6.4.2022 19-13כדורי יצחק רח' 

 מקלט ציבורי  106
 

        חירום  6.4.2022 סמטת קליה 



 מקלט ציבורי  107
 

        חירום  6.4.2022 54-50דקלה רח' 

 מקלט ציבורי  108
 

        חירום  6.4.2022 15העצמאות רח' 

 מקלט ציבורי  109
 

        חירום  6.4.2022 המכביםרח' 

 מקלט ציבורי  110
 

        חירום  6.4.2022 20העצמאות רח' 

 מקלט ציבורי  111
 

        חירום  6.4.2022 1 סמ' לו סקלאר

 

   בנייןמקום שאינו  .2
 גינות ציבוריות ואתרי משחקים

 
 פירסום הסדרי נגישות באתר האינטרנט של העירייה  –לגינות ואתרי משחקים עד הנגשתם התאמת נגישות חלופית 

מס' 
 סד'

מעודכן  כתובת   המקום
 לתאריך 

סטטוס   מקום  סוג
 ביצוע

דרך  חניה 
 גישה נ

ריהוט 
 נגיש 

מתקני  
 משחקים 

 הערות

 ילווקי מערב מגינת  112
 

 סמוך למגרש חנייה ברח' הרב 
 17-11עובדיה יוסף 

גינה ציבורית   6.4.2022
 ואתר משחקים 

נגישות  
 חלקית 

v     

 גן התשעה  113
 

 86 שד' בן פורת 
 

גינה ציבורית   6.4.2022
 ואתר משחקים 

      

 גן אשכול 114
 

גינה ציבורית   6.4.2022 88  רח' העצמאות
 ואתר משחקים 

      

 פארק נוה רבין 115
 

גינה ציבורית   6.4.2022 86רבין שד' יצחק 
 ואתר משחקים 

      

גינה ציבורית   6.4.2022 11 רח' רמז   גינה ציבורית 116
 ואתר משחקים 

      

 פארק המדע  117
 

גינה ציבורית   6.4.2022 9 רח' בר לב
 ואתר משחקים 

      

   גינה ציבורית 118
 

       אתר משחקים  6.4.2022 2סמוך למס'  רח' השקמה 

   גינה ציבורית 119
 

נגישות   אתר משחקים   6.4.2022 7מול מס'  רח' שוהם
 חלקית 

  v v  

 פארק נוה סביון  120
 

גינה ציבורית   6.4.2022 10 רח' בר לב
 ואתר משחקים 

      

ציבורית  גינה  6.4.2022 2מול מס'  רח' הזית   גינה ציבורית 121
 ואתר משחקים 

      

   גינה ציבורית 122
 

       אתר משחקים  6.4.2022 12רח' הורד 

 גינה ציבורית  123
 

גינה ציבורית   6.4.2022 7מול מס' רח' אשל 
 ואתר משחקים 

      

   גינה ציבורית 124
 

 10מול מס'  דגניה רח' 
    

נגישות   אתר משחקים  6.4.2022
 חלקית 

  v v  

   גינה ציבורית 125
 

גינה ציבורית   6.4.2022   27סמוך למס' דגניה רח' 
 ואתר משחקים 

נגישות  
 חלקית 

   v  

   גינת הפעוטות 126
 

       אתר משחקים  6.4.2022 רח' משה דיין 

 גן המייסדים 127
 

גינה ציבורית   6.4.2022  11 רח' הירדן
 ואתר משחקים 

      



 גן ארז 128
 

נגישות   אתר משחקים 6.4.2022 37 רח' הארז
 חלקית 

 v v v  

 גן רותם  129
 

נגישות   אתר משחקים 6.4.2022 11רח' רותם 
 חלקית 

 v v v  

 גן יסמין 130
 

גינה ציבורית   6.4.2022 5סמ' היסמין ליד בית מס' 
 ואתר משחקים 

נגישות  
 חלקית 

 v v v  

 גן  הבנים 131
 

ציבורית  גינה  6.4.2022 15-11 רח' הבנים
 ואתר משחקים 

  v v v v נגיש

 גן דקל סוללה  132
 

גינה ציבורית   6.4.2022 רח' דקל
 ואתר משחקים 

  v v v v נגיש

 גן אור  133
 

גינה ציבורית   6.4.2022 12 רח' בן איש חי
 ואתר משחקים 

  v v v v נגיש

 גן יקיר 134
 

  v v v v נגיש אתר משחקים 6.4.2022 15 רח' יצחק כדורי

 גן מילווקי מזרח  135
 

גינה ציבורית   6.4.2022 רח' יצחק מועלם 
 ואתר משחקים 

  v v v v נגיש

 

 מגרשי ספורט

מס' 
 סד'

מעודכן  כתובת המקום
 לתאריך 

דרך  סטטוס ביצוע  סוג המקום
 גישה נ

 מתקנים  ריהוט שמע

 מגרשי טניס   136
 

      מגרש ספורט  6.4.2022 שד' אליהו סעדון  

 רגל מגרש קט  137
 

      מגרש ספורט  6.4.2022 5 סמ' המעפילים

 

 אתרי הנצחה 

מס' 
 סד'

מעודכן  כתובת   המקום
 לתאריך 

סטטוס   מקום  סוג
 ביצוע

דרך  שירותים חנייה 
 גישה נ

 הערות שמע

 האנדרטה לזכר יוסף   138
 אפרים בצרי ושלום  

 צאלח שלום 

       אתר הנצחה  6.4.2022 81שד' מרדכי בן פורת 

 אנדרטת גן הבנים 139
 

 11רח' הבנים 
 

       אתר הנצחה  6.4.2022

 

 חניונים ציבוריים 

 חנייה חלופית בחניות נגישות ברחובות העיר  . פירסום הסדרי נגישות באתר האינטרנט של העירייה – לחניונים ציבוריים עד הנגשתם התאמת נגישות חלופית 

מס' 
 סד'

מעודכן  כתובת   המקום
 לתאריך 

חנייה   סטטוס ביצוע  מקום  סוג
 רגילה 

חנייה  
 גבוהה

 הערות

רח' אבנר לבייב, פארק   פארק קנדה  חניון ציבורי 140
 קנדה 

     חניון ציבורי  6.4.2022

מאחורי   חניון ציבורי 141
 המשכן   

רח' אבנר לבייב, מאחורי  
 המשכן

     חניון ציבורי  6.4.2022

  חניון ציבורי 142
 

 רח' הורד  
 

     חניון ציבורי  6.4.2022



  חניון ציבורי 143
 

 סמ' פרקאוף 
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

  חניון ציבורי 144
 

 רח' הרותם
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

מתחם בתי   חניון ציבורי 145
 הכנסת

,  31, 29רח' יקותיאל אדם 
33 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 ציבוריחניון  146
 

 רח' הסביון
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

ליד מרכז   חניון ציבורי 147
 יום לקשיש 

     חניון ציבורי  6.4.2022  החבצלתרח' 

 סמ' היסמין  סמ' היסמין חניון ציבורי 148
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 מרכז הפיס  חניון ציבורי 149
 

     ציבורי חניון  6.4.2022   7רח' החצב  

 גן אשכול  חניון ציבורי 150
 

     חניון ציבורי  6.4.2022   חניון   88רח' העצמאות 

רח'  העצמאות פינת רח'  שוק כבירי  חניון ציבורי 151
   הכלנית 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 חניון ציבורי 152
 

 רח' הכלנית פינת הסייפן
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 ציבוריחניון  153
 

סוף רח' השלהבת, ליד גני  
 הילדים 

     חניון ציבורי  6.4.2022

מול מרפאת   חניון ציבורי 154
 מכבי

רח' ז'בוטינסקי פינת  
אופירה, מול מרפאת  

 מכבי

     חניון ציבורי  6.4.2022

, שוק כפר  חניון ציבורי 155
 ענא

     חניון ציבורי  6.4.2022   17רח' צפריר ליד מס' 

, אולמי  חניון ציבורי 156
 קינגסטון 

 60חט' אלכסנדרוני רח' 
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

, מרכז  חניון ציבורי 157
 מסחרי נוה רבין

רח' ניצן פינת שד' יצחק  
 רבין

  

     חניון ציבורי  6.4.2022

מצפון   חניון ציבורי 158
 לביה"ס

     חניון ציבורי  6.4.2022 רח' צפריר פינת ניצן 

 חניון ציבורי 159
 

     חניון ציבורי  6.4.2022 2 רח' ניצן

בכניסה   חניון ציבורי 160
 לבי"ס יעדים

בכניסה    רח' ירושלים  
 לביה"ס 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 חניון ציבורי 161
 

   6רח' ירושלים 
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

בי"ס אור   חניון ציבורי 162
 חנה

 10רח' הבנים 
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

 חניון ציבורי 163
 

רח'   סמ' פרייב ישראל 
 שניר לשעבר

     חניון ציבורי  6.4.2022

 חניון ציבורי 164
 

 18רח' כצנלסון 
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 חניון ציבורי 165
 

 רח' העבודה
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

 ציבוריחניון  166
  

  מול  חט' אלכסנדרוני  רח'
 החרושת רח'

     חניון ציבורי  6.4.2022

 חניון ציבורי 167
 

לכל אורכו   רח' יוני נתניהו
 משני הצדדים

     חניון ציבורי   6.4.2022



 חניון ציבורי 168
 

 1רח' אור יום 
 

     חניון ציבורי    6.4.2022

 חניון ציבורי 169
 כותר פיס  

 שד' משה דיין  
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

ליד ביה"ס   חניון ציבורי 170
 והבריכה 

רח' לו סקלאר חניות  
ברנקו  בי"ס ניצבות ליד 

 וייס והבריכה  

     חניון ציבורי  6.4.2022

 היכל התרבות חניון  171
 

 87שד' אליהו סעדון 
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

 מגדל המיםחניון  172
 

 89שד' אליהו סעדון 
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

מרכז מורשת   חניון 173
 יהדות בבל 

 1רח' לו סקלאר 
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

סמ' מעפילים ליד מרכז   חניון ציבורי 174
 קשר

     חניון ציבורי  6.4.2022

 מרכז צעירים  חניון 175
 

     ציבורי חניון  6.4.2022 סיני פינת ל"ה רח' 

 חניון ציבורי 176
 

רח' בן גוריון מאחורי מס'  
44 

     חניון ציבורי   6.4.2022

, רח' ענבר,  חניון ציבורי 177
 חלק מזרחי 

 רח' ענבר, חלק מזרחי
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 אולם גאון  חניון ציבורי 178
 

מול  תפארת ישראל  רח' 
 2מס' 

     חניון ציבורי  6.4.2022

מרפאת   חניון ציבורי 179
 קופ"ח "גורדון" 

 רח' משה הדדי
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

  חניון ציבורי 180
 

 79-77הרצל רח' 
 

     חניון ציבורי  6.4.2022

, בי"ס בית  חניון ציבורי 181
 אקשטיין

 46 הרצלרח' 
  

     חניון ציבורי  6.4.2022

  חניון ציבורי 182
 

חניון עורף רח' הרצוג 
ליד משתלת   מל"א

   מסובים 

     חניון ציבורי  6.4.2022

 א"ת הישן  חניון ציבורי 183
 

     חניון ציבורי  6.4.2022 א"ת הישן 

  חניון ציבורי 184
 

     חניון ציבורי  6.4.2022 רח' אלמוג פינת תרשיש 

חניון ציבורי ממערב   185
 להיכל הספורט 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022 81רח' מנחם בגין 

חניון ציבורי ממזרח   187
 להיכל ספורט 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022 81רח' מנחם בגין 

ציבורי לאורך הצד  חניון  1889
רח' הרב  הדרומי של  

 עובדיה 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022 רח' עובדיה יוסף  

 חניון ציבורי 189
 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022 1רח' איילת השחר 

 חניון העירייה 190
  

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022 122שד' אליהו סעדון 

חניון ציבורי דרומית לגן   191
 מילווקי מערב 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022    רח' עובדיה יוסף

 חניון ציבורי 192
 

  v v נגיש ציבורי חניון  6.4.2022   רח' יצחק מועלם  



, רח' יאיר  חניון ציבורי 193
 שטרן 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022 רח' יאיר שטרן 

 חניון ציבורי 194
 

פינת רח'  רח' אור יום 
 יהדות קנדה 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022

, רח' הדקל  חניון ציבורי 195
 פינת רח' שיזף 

  v v נגיש חניון ציבורי    6.4.2022 רח' הדקל פינת רח' שיזף 

 חניון ציבורי 196
 

  רח' הדקל פינת רח' ליבנה 
20 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022

חניון ציבורי, אולם   197
 ספורט שיזף 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022                              רח' שיזף פינת רח' צאלון

 חניון ציבורי 198
 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022 )פינת יהלום(    רח' צאלון 

חניון ציבורי מאחורי מח'   199
 הנוער 

  v v נגיש חניון ציבורי   6.4.2022  11רח' בר לב 

 חניון ציבורי 200
 

רח' עזרא הסופר פינת  
 3רח' תפארת ישראל 

  v v נגיש חניון ציבורי  6.4.2022

 


