
 צורן  -במועצה קדימה בדבר מקום ציבורי  הודעה
 נגישות  שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

 1998-לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 

 החוק(, מתפרסם המפורט להלן:  -)להלן 19981  -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()1ט)ג19לפי סעיף   צורן -המועצה קדימה בתוקף סמכותה של 

 אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:  (1)

 : רשימת מבנים קיימים (א)

מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המבנה 
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מבנה

 
 

Y   מרכז
 מבנה

 
 

השירותים  
  םהמוניציפליי

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 
 
 

קיים דרך גישה,    מקום רחצה    1 שד' הדקלים  בריכת שחיה  1

חניית נכים, שרותי  
 נכים 

 

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

לשכת ראש    1 הרצל   מבנה המועצה   2
המועצה, מנכ"ל,  

 אגף גזברות

קיים דרך גישה,  
חניית נכים, שרותי  

 במתחם   נכים
 

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

עו"ס, סעד, מח'     56 הגפן  מבנה מח' חינוך  3
 חינוך 

קיים דרך גישה,  
חניית נכים, שרותי  

 נכים 
 

 נגיש בעלת הנכס לא נדרש 

4 
 

מבנה רישוי עסקים 
 ויזמות צורן 

פקוח ורישוי     2 לב השרון , צורן 
 עסקים 

קיים דרך גישה,   

חניית נכים, שרותי  
 במתחם   נכים

 

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

 
 

 



מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המבנה 
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מבנה

 
 

Y   מרכז
 מבנה

 
 

השירותים  
  םהמוניציפליי

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 
 
 

אד' ומהנדס     28 ההגנה  מחלקת הנדסה  5
 המועצה 

קיים דרך גישה,  
חניית נכים, שרותי  

 במתחם   נכים
 

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

קיים דרך גישה,   גביה    28 ההגנה  מחלקת גביה  6
חניית נכים, שרותי  

 במתחם   נכים
 

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

נגיש כולל מעלית,   השאלת ספרים     1 לב השרון  ספריה עירונית  7
 חניה, שרותי נכים 

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

קיים דרך גישה,   קבלת קהל    5 ויתקין  מבנה  השפ"ח  8
חניית נכים, שרותי  

   נכים
 

 נגיש  בעלת הנכס   לא נדרש 

קיים דרך גישה,   גמלאים מועדון    61 בן צבי    מועדון גימלאים  9
חניית נכים, שרותי  

 נכים 

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

קיים דרך גישה   מועדון נוער    2 הסנפיר   מועדון נוער  10
שרותי   וחניית נכים

 נכים 

שרותי נכים  
 במבנה הצמוד 

 נגיש בעלת הנכס   

קיים דרך גישה   מועדון נוער     5 אבוקסיס   צופים  11
שרותי   וחניית נכים

 נכים 

שרותי נכים  
 במבנה הצמוד 

 3/2023יונגש עד  בעלת הנכס   

לב השרון פינת   התנועה החדשה  12
 השקמה 

 2 

 

קיים דרך גישה   מועדון נוער    
שרותי   וחניית נכים

 נכים 

שרותי נכים  
 במבנה הצמוד 

 3/2024יונגש עד  בעלת הנכס   

קיים דרך גישה   מועדון נוער     3 אבוקסיס   עקיבא בני  13
חניית נכים ושרותי  

 נכים 

 3/2024יונגש עד  בעלת הנכס    לא נדרש 



מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המבנה 
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מבנה

 
 

Y   מרכז
 מבנה

 
 

השירותים  
  םהמוניציפליי

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 
 
 

פלמ"ח רחוב מדיני   14
 106 –מקלט 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   11 מדיני   -פלמ"ח 

ויתקין ליד הגני ילדים )גן   15
 שעשועים גלאם ( 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   32 ויתקין 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   82 בן צבי  82בן צבי )טיסנים(  16

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   86 צבי בן  86בן צבי  17

צבי   18 )חניית    61בן 
 מתנ"ס( 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   61 בן צבי 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   72 בן צבי  72בן צבי  19

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   70 בן צבי  בן צבי ליד הגני ילדים  20



מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המבנה 
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מבנה

 
 

Y   מרכז
 מבנה

 
 

השירותים  
  םהמוניציפליי

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 
 
 

  68בן צבי פינת גורדון ) 21
 משפחת ברכה( 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   68 גורדון  -בן צבי  

ליד משפחת   67בן צבי  22
 ברכה 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   67 בן צבי 

ליד משפחת   67בן צבי  23
 ברכה 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   67 בן צבי 

בר יהודה ליד הגן   24
 שעשועים 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   21 בר יהודה 

מעלה שלמה ליד הבאר   25
 מים

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   12 מעלה שלמה 

 תקין  בעלת הנכס   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום   22 אחי דקר אחי דקר ליד גני ויצו  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : מקומות שאינם בניין רשימת (ב)

 

 

מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המקום
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מקום

 
 

Y  מרכז מקום 
 
 

המקום סוג 
 שאינו בניין 

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או 
 שנדרש לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות 

 להנגשה זמנית 
 
 

מקור החובה 
של הרשות  

להנגשת  
המקום )בעלת  

הנכס, מפעילה  
 או שניהם( 

 מועד ההנגשה 
 
 

אתר הנצחה      2 הרצוג  אתר הנצחה  1
 פתוח 

קיים דרך גישה, חניית  
 נכים,  

 נגיש בעלת הנכס   לא נדרש 

קיים דרך גישה, חניית   מגרש כדורגל     1 הניצן  ספורט מגרש  2

 שרותי נכים  נכים
אולם ספורט עודד  

 סמוך 
 3/2023יונגש עד   בעלת הנכס  

סמטת   ספורט מגרשי  3
 אבוקסיס  

קיים דרך גישה , חניית   מגרשי טניס      6 

 שרותי נכים , נכים
שרותים במבנה  

 המתנ"ס צמוד 
 3/2023יונגש עד   בעלת הנכס   

אתר למחזור     2 החסידה  מרכז מחזור 4
 פסולת 

 נגיש  בעלת הנכס    לא נדרש  אין צורך אין קבלת קהל 

רח' דרך השרון   גן ציבורי חרוב  5
 פינת החרוב  

 אתר שעשועים    צורן 
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ומתקניםריהוט נגיש 

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2023יונגש עד  

רח' דרך לב   גן ציבורי  6
 השרון 

 אתר שעשועים    39
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2023יונגש עד  

 אתר שעשועים    51 רח' אילנות   גן ציבורי אילנות  7
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023יונגש עד  

רח' פינת   גן ציבורי הגפן 8
 ההדרים 

 אתר שעשועים  34.944069 32.289253  
 

גישה, חניית נכים, דרך 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

 בעלת הנכס   לא נדרש 

 נגיש  

גן ציבורי מנחם   9
 בגין 

 אתר שעשועים  34.913742 32.269737   רח' מנחם בגין 
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד   

ציבורי מורדי  גן  10
 הגטאות

רח' מורדי 
 הגטאות

 אתר שעשועים  34.908779 32.283016  
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023יונגש עד   



מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המקום
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מקום

 
 

Y  מרכז מקום 
 
 

סוג המקום 
 שאינו בניין 

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או 
 שנדרש לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות 

 להנגשה זמנית 
 
 

מקור החובה 
של הרשות  

להנגשת  
המקום )בעלת  

הנכס, מפעילה  
 או שניהם( 

 מועד ההנגשה 
 
 

פארק השרון  11
 מתחם א' 

 אתר שעשועים  34.916721 32.269033   הורדים רח' 
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד   

פארק השרון  12
 מתחם ב' 

 אתר שעשועים  34.916721 32.269033   רח' הורדים 
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד   

גן ציבורי מימון  13
 יוספטל

מימון פינת  
 יוספטל

 אתר שעשועים  34.907927 32.274386  
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023עד  יונגש 

 אתר שעשועים  34.909914 32.273301   רח' רוזנבך  גן ציבורי רוזנבך  14
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023עד  יונגש  

גן ציבורי  15
 אבוקסיס

 אתר שעשועים  34.911566 32.273739   אבוקסיסרח' 
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

 בעלת הנכס   לא נדרש 

 נגיש  

גן ציבורי בר   16
 יהודה

 אתר שעשועים  34.915092 32.274596   בר יהודה
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023יונגש 

גן ציבורי אלי  17
 כהן 

 אתר שעשועים    4 אלי כהן  
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023יונגש 

גן ציבורי רח'   18
 מ"ג 

 שעשועים אתר    14 מ"ג  
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023יונגש עד   

רח' אלון )בסוף   גן ציבורי אלון 19
 הרחוב( 

 אתר שעשועים    5
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023יונגש עד  

 אתר שעשועים    1 יהושוע טהון  גן ציבורי טהון 20
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד  

 אתר שעשועים    21 יסמין   גן ציבורי יסמין 21
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

 בעלת הנכס   לא נדרש 

 נגיש 

גן ציבורי  22
 הפלמח 

 אתר שעשועים    126 הפלמח  
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023-יונגש ב



מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המקום
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מקום

 
 

Y  מרכז מקום 
 
 

סוג המקום 
 שאינו בניין 

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או 
 שנדרש לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות 

 להנגשה זמנית 
 
 

מקור החובה 
של הרשות  

להנגשת  
המקום )בעלת  

הנכס, מפעילה  
 או שניהם( 

 מועד ההנגשה 
 
 

 אתר שעשועים    10 ויצמן   גן ציבורי ציפורה  23
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד   

רמז פינת  גן ציבורי רמז 24
 השרון 

 אתר שעשועים  34.54555 32.17072  
 

נכים, דרך גישה, חניית  
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023יונגש עד  

 אתר שעשועים  34.55108 32.16103   רח' קשת  גן ציבורי קשת  25
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הנגישות הגינות 

 בעלת הנכס  

 3/2023-יונגש ב

 אתר שעשועים  34.909624 32.277823   רח' הסנונית  גן ציבורי סנונית 26
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023-יונגש ב 

 אתר שעשועים  34.946445 32.286873   רח' לב השרון  פארק החלומות  27
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023-יונגש ב 

 אתר שעשועים  34.946420 32.288320   רח' לב השרון  גן ציבורי המבוך  28
 

חניית נכים, דרך גישה,   
 ומתקניםריהוט נגיש 

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד  

 אתר שעשועים  34.912642 32.268135   ז'בוטינסקי  גן ציבורי פאקמן 29
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023-יונגש ב 

 אתר שעשועים  34.908976 32.275412   רח' ויתקין  גן ציבורי ויתקין 30
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2023-יונגש ב

י רמת  גן ציבור 31
 ו' (  -אמיר ) א' 

רח' יצחק רבין 
9 

 אתר שעשועים    9
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

 בעלת הנכס   לא נדרש  

 נגיש  

 אתר שעשועים  34.947367 32.289286   פינת הדרים  ן ציבורי הדס ג 32
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2024יונגש עד  

 

ן ציבורי חרצית  ג 33
1 

רח' החרצית  
30 

 אתר שעשועים    30
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד  

ן ציבורי חרצית  ג 34
2 

 אתר שעשועים    2 2רח' חרצית 
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2025יונגש עד  



מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המקום
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מקום

 
 

Y  מרכז מקום 
 
 

סוג המקום 
 שאינו בניין 

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או 
 שנדרש לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות 

 להנגשה זמנית 
 
 

מקור החובה 
של הרשות  

להנגשת  
המקום )בעלת  

הנכס, מפעילה  
 או שניהם( 

 מועד ההנגשה 
 
 

גן ציבורי  35
 1סיתונית 

 אתר שעשועים    3 3רח' סיתונית 
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2025יונגש עד  

גן ציבורי  36
 2סיתונית 

רח' סיתונית  
37 

 אתר שעשועים    37
 

נכים, דרך גישה, חניית  
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2025יונגש עד  

 אתר שעשועים    171 171רח' הדרים  ן ציבורי יערהג 37
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2024יונגש עד  

 

גן ציבורי אמנון  38
 ותמר

רח' אמנון  
 ותמר

 אתר שעשועים  34.908779 32.283016  
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2025יונגש עד  

 אתר שעשועים    24 24רח' הפקאן  גן ציבורי הפקאן 39
 

דרך גישה, חניית נכים, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד  

 אתר שעשועים    5 5רח' הברוש  גן ציבורי הברוש  40
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2025יונגש עד  

 אתר שעשועים    39 39רח' איריס  ן ציבורי איריס  ג 41
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2025יונגש עד  

 אתר שעשועים    5 5רח' איריס  ן ציבורי איריס  ג 42
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 2/2025יונגש עד  

 אתר שעשועים    38 38רח' דפנה  ן ציבורי דפנה ג 43
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד  

 אתר שעשועים    2 2רח' דפנה  ן ציבורי דפנה ג 44
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2024יונגש עד  

 אתר שעשועים  34.911255 32.274388   בן צבי  ן ציבורי בן צבי ג 45
 

חניית נכים, דרך גישה, 
 ריהוט נגיש ומתקנים

 נגישים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  

 3/2025יונגש עד  

בן צבי מתקני   ושר בן צביכ 46
 כושר

 אתר שעשועים  34.911255 32.274388  
 

קיים דרך גישה וחניית  
  נכים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2025יונגש עד  



מס' 
 סידורי

שם הישוב   שם המקום
 והרחוב

 
 

מספר 
 בית

X   מרכז
 מקום

 
 

Y  מרכז מקום 
 
 

סוג המקום 
 שאינו בניין 

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או 
 שנדרש לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות 

 להנגשה זמנית 
 
 

מקור החובה 
של הרשות  

להנגשת  
המקום )בעלת  

הנכס, מפעילה  
 או שניהם( 

 מועד ההנגשה 
 
 

 אתר שעשועים  34.908779 32.283016   רח' ניצן  כושר הניצן  47
 

קיים דרך גישה וחניית   

 נכים 

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2025יונגש עד  

 אתר שעשועים  34.939047 32.289195   רח' השקמה  כושר השקמה  48
 

קיים דרך גישה וחניית  

  נכים

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2023יונגש עד  

 אתר שעשועים  34.946577 32.287024   רח' לב השרון  כושר לב השרון 49
 

קיים דרך גישה וחניית   

 נכים 

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2024יונגש עד  

כושר פארק  50
 הורדים 

קיים דרך גישה וחניית    גן ציבורי כושר  34.916721 32.269033   רח' הורדים 

 נכים 

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2023יונגש עד  

 

קיים דרך גישה וחניית   גן ציבורי כושר  34.936880 32.293925   רח' רבין  ושר רמת אמירכ 51
 נכים 

 בעלת הנכס    לא נדרש
 נגיש  

קיים חניית נכים, דרך   בית עלמין   34.925421 32.283067     בית עלמין  52
 גישה ושרותי נכים 

 נגיש  בעלת הנכס   לא נדרש  

חניון אברהם  53
 - 2אבוקסיס 

 מתנס

קיים חניית נכים ודרך   חניה ציבורית    2 אבוקסיס
 גישה

 נגיש  בעלת הנכס   לא נדרש 

 -חניון שצפ  54
 פרח הציפורים

קיים חניית נכים ודרך   חניה ציבורית  34.915764 32.267394    
 גישה

 נגיש  בעלת הנכס   לא נדרש  

קיים חניית נכים ודרך   חניה ציבורית  34.937924 32.286359     ן יובלים חניו 55
 גישה

 נגיש  בעלת הנכס   לא נדרש  

גינת כלבים   56
 פארק אמיר

קיים חניית נכים ודרך   גן ציבורי  34.936880 32.293925   דרך יצחק רבין 
 גישה

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2023יונגש עד  

57 

ינת כלבים  ג
 פארק אמיר

החסידה 
מאחורי המרכז 

   המסחרי 

32.293925 34.936880 

 גן ציבורי 

קיים חניית נכים ודרך  
 גישה

פרסום באתר  
האינטרנט של כל  

 הגינות הנגישות 

 בעלת הנכס  
 3/2023  יונגש עד

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ההערה:את בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי "תקין)*(" ולהוסיף  מקלטים: 

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

מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה   25%  -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב צורן  –המועצה קדימה מצהיר בזאת כי  צורן -מועצת קדימה ראש  קרן גרין,אני,  (2)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.  שני מיליון של( לחוק, תקציב  בסכום 2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31סן התשפ"ג )ליום ט' בניעד 

 __________________)חתימה(      כו' באדר התשפ"ב 

   ]התפקיד שמכוחו מתקין[            ]שם מלא של המתקין[  ( 2022במרץ  29)

 

 

   (6366-3)חמ 

תוך מתן    ,מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת  25%התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של זוהי א. "
תנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי  מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניעדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים:  

 ומרכזים קהילתיים. 

 


