
 גבעתיים  בדבר מקום ציבורי בעירייתהודעה 

 שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות 

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

 

 

 החוק(, מתפרסם המפורט להלן:  -)להלן  19981  -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 2א()1ט)ג19סעיף   לפי  גבעתיים של עיריית בתוקף סמכותה 

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

 רשימת מבנים קיימים:  ( א)

 

מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

לא   24 גורדון  בית ראשונים  1

 נדרש 

לא  

 נדרש 

, בית שימוש  : מעליתייםק מרכז קהילתי 

וחניה   דרך נגישה נגיש, 

 נגישה 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

2 

 מרכז שירות לתושב 

לא   4 שינקין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

איגוד השירותים  

 העירוניים 

: דרך נגישה, בית  קיים

 נגישה שימוש נגיש וחניה 

 נגיש    בעלות לא נדרש 

3 

 עמישב  עמישב מקלט 

לא   71

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות   לא נדרש 

4 

 גונן  שכון קופ"ח מקלט 

לא   15

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

5 

 אפק  ילדי טהרן מקלט 

לא   24

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

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



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

6 

 מסדה ככר הביטחון מקלט 

לא   5

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

7 

 בלוך  בלוך מקלט 

לא   11

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

8 

 טבנקין  מקלט טבנקין 

לא   32

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

9 

 מצולות ים  שכון קופ"ח מקלט 

לא   4

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

10 

 גונן  שכון קופ"ח מקלט 

לא   11

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

11 

 המאור  המאור 

לא   4

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

12 

 שדה בוקר  ויצ"ו 

לא   16

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

13 

 שדה בוקר  גן קורצ'אק 

לא   4

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

14 

 המעלות  המעלות 

לא   11

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

15 

 הפלמ"ח  הפלמ"ח 

לא   8

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

16 

 ל"ה  גן הבנים 

לא   22

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

17 
 המלבן  המלבן 

לא   א'  5

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

18 
 פטאי  פטאי 

לא   12

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

19 

 הראל  הראל 

לא   19

 נדרש 

לא  

 תת קרקעי  - מקלט  חירום  נדרש 

 תקין)*(  בעלות  לא נדרש 

20 

 משרדי רישוי עסקים 

דרך בן  

 גוריון 

לא   182

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירותי לעסקים בעיר  

 ולתושבים 

מעלית, שירותי נכים  קיים: 

 ודרך נגישה  

 : חניה נגישה   נדרש

בתיאום מראש  

ניתן לקיים פגישה  

נגיש,  במשרד 

 4שינקין 

 2023 מפעילה 

21 

 משרד לגיל השלישי 

לא   34 ויצמן 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

 : חניה נגישה   נדרש רווחה 

 דרך נגישה קיים:  

בתיאום מראש  

לקיים פגישה  ניתן  

במשרד נגיש,  

 4שינקין 

 2023 מפעיל  +  בעלות

22 

 רכב + נכסים 

לא   6 הל"ה 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

  העירייה ניהול נכסי

 +ניהול צי הרכב 

 : חניה נגישה נדרש

 דרך נגישה קיים:  

בתיאום מראש  

ניתן לקיים פגישה  

במשרד נגיש,  

 4שינקין 

  +זכות שימוש 

 מפעיל 

2023 

סיפריית  בית שזר +   23

 שזר 

לא   30 יבניאלי 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

מרכז קהילתי +  

 ספריה 

 ושירותי נכים מעלית : נדרש

חניה נגישה, דרך    קיים:

 נגישה 

הורדת ספרים  

ופגישה במשרד  

בתיאום  נגיש  

 מראש 

 2023 בעלות 



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

משרד גמלאי עיריית   24

 גבעתיים 

לא   12 שינקין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לגמלאי  

 עיריית גבעתיים 

, חניה  דרך נגישה : נדרש

 נגישה 

בתיאום מראש  

ניתן לקיים פגישה  

במשרד נגיש,  

 4שינקין 

 2023 מפעיל 

25 

 רמב"ם  רמב"ם מקלט 

לא   26

 נדרש 

לא  

 הקרקע מעל  - מקלט  נדרש 

, בית   :דרך נגישה נדרש  

 שימוש נגיש 

 רמפות פריקות  

 יוצבו במצב חרום 

 2024 בעלות 

26 

 בראשית  גן העליה מקלט 

לא   13

 נדרש 

לא  

 הקרקע מעל  - מקלט  נדרש 

בית  , דרך נגישה  נדרש: 

 שימוש נגיש 

רמפות פריקות  

 יוצבו במצב חרום 

 2024 בעלות 

27 

 מרכז מע"ש 

לא   26 טייבר 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

  תעסוקתית מסגרת 

 לאנשים עם מוגבלות 

 דרך נגישה : נדרש

שירותי נכים, חניה    קיים:

 נגישה 

ום לא ידוע על  כי

צורך במידת  

הצורך ימצא  

 פתרון הולם 

 2024 בעלות 

28 

 מרכז שדה בוקר 

 

 שדה בוקר 

לא   10

 נדרש 

לא  

 נדרש 

מעלית, שירותי נכים  : נדרש מרכז קהילתי 

 , דרך נגישה וחניה נגישה

  – מתנ"ס נגיש 

 בית ראשונים 

 2024 בעלות 

29 

 קונסרבטוריון עירוני 

 

 

לא   33 הל"ה 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

,  מעלית, שירותי נכים: נדרש מרכז ללימוד מוזיקה 

 דרך נגישה וחניה נגישה

ום לא ידוע על  כי

צורך במידת  

הצורך ימצא  

 פתרון הולם 

 2024 בעלות 

30 

 מדור דת 

דרך בן  

 גוריון 

לא   182

 נדרש 

לא  

 נדרש 

מעלית, שירותי נכים  קיים:  שירותי דת לתושבים 

 ודרך נגישה  

 : חניה נגישה   נדרש

בתיאום מראש  

ניתן לקיים פגישה  

במשרד נגיש,  

 4שינקין 

 2024 מפעיל 



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

31 

 אגף רווחה

לא   4 המפנה 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

  שירותי נכים,  מעלית : נדרש שירותי רווחה

 ודרך נגישה 

 חניה נגישה   קיים:

ככל ויש צורך  

  ו הפגישות יתקיימ

 בבית התושב 

 2024 בעלות 

32 

 קשרי קהילה

לא   18 שינקין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

, חניה  נגישה דרך : נדרש שירות לתושב 

 נגישה 

בתיאום מראש  

ניתן לקיים פגישה  

במשרד נגיש,  

 4שינקין 

 2024 מפעילה 

33 

 משרד חברי מועצה 

לא   10 שינקין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

, חניה   דרך נגישה : נדרש שירות לתושב 

 נגישה 

בתיאום מראש  

ניתן לקיים פגישה  

במשרד נגיש,  

 4שינקין 

 2024 מפעילה 

34 

 אגף אירועים 

דרך בן  

 גוריון 

לא   182

 נדרש 

לא  

 נדרש 

ניהול והפקת אירועים  

 בעיר 

מעלית, שירותי נכים  קיים: 

 ודרך נגישה  

 : חניה נגישה   נדרש

לא נדרש, אין  

 קבלת קהל. 

 2025 מפעילה 

35 

 מחלקת גנים ונוף 

לא   7 סמטת צור 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

טיפול בגינון בעיר  

 ושירות לתושב 

 : בית שימוש נגיש קיים

דרך נגישה וחניה    :  נדרש

 נגישה 

בתיאום מראש  

ניתן לקיים את  

הפגישה במשרד  

 נגיש 

 2025 +מפעיל בעלות

36 

 מחלקת רכש 

לא   38 המעיין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

רכש ואחסון ציוד של  

 העירייה 

דרך נגישה וחניה  : נדרש

 נגישה 

לא נדרש, אין  

 קבלת קהל. 

 2025 +מפעיל בעלות

37 

 בניין הנהלה

לא   6 שינקין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

משרד ראש העיר,  

 מנכ"ל ויועמ"ש 

: בית שימוש נגיש ,  קיים

 חניה נגישה מעלון משופע , 

בתיאום מראש  

ניתן לקיים פגישה  

 2025 +מפעיל בעלות



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

במשרד נגיש,   מעלית : נדרש

 4שינקין 

38 

 גבייה

לא   68 כצנלסון 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לתושב בנושא  

 ארנונה

: בית שימוש נגיש,  נדרש

 דרך נגישהחניה נגישה,  

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 מפעיל 

39 

 אגף החינוך 

לא   15 ויצמן 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לתושב בנושא  

 חינוך 

: מעלית, בית שימוש  נדרש

 דרך נגישה. נגיש, 

 חניה נגישה   קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות

לא   2 שינקין  מנהל הנדסה  40

 נדרש 

לא  

 נדרש 

הנדסה עיריית  

 גבעתיים 

: מעלית, בית שימוש  נדרש

 דרך נגישה. נגיש, 

 חניה נגישה   קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות

לא   2 שינקין  משאבי אנוש  41

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לרווחת עובדי  

 הרשות 

: מעלית, בית שימוש  נדרש

 דרך נגישה. נגיש, 

 חניה נגישה   קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות

מחלקת תשתיות +   42

 מחלקת בינוי 

לא   2 שינקין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

טיפול בתשתיות  

עירוניות ואחזקת  

 נכסים עירוניים 

: מעלית, בית שימוש  נדרש

 דרך נגישה. נגיש, 

 חניה נגישה   קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות

לא   2 שינקין  עובדים ועד  43

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לרווחת עובדי  

 הרשות 

: מעלית, בית שימוש  נדרש

 דרך נגישה. נגיש, 

 חניה נגישה   קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות

לא   2 שינקין  התחדשות עירונית  44

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לתושב בנושא  

 התחדשות עירונית 

: מעלית, בית שימוש  נדרש

 דרך נגישה. נגיש, 

 חניה נגישה   קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

45 

 אגף הביטחון 

לא   11 המעורר 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

פיקוח וחנייה, סיירת  

 עירונית 

: מעלית, בית שימוש  נדרש

דרך נגישה וחניה  נגיש, 

 נגישה 

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות

46 

 משרד שפ"ע 

לא   152 כצנלסון 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לתושב בנושא  

 שפ"ע 

משרד נגיש,   דרך נגישה :  נדרש  

 4שינקין 

 2025 מפעילה 

47 

 אגף שפע 

לא   17 המעלות 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

חניה נגישה, בית  : נדרש לשכת מנהל האגף 

 דרך נגישה שימוש נגיש ו

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 +מפעיל בעלות

48 

 מחלקה משפטית 

לא   13 שינקין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

ייצוג העירייה  

 בהליכים משפטיים 

 דרך נגישה : נדרש

 חניה נגישה   קיים:

לא נדרש, אין  

 קבלת קהל. 

 2025 מפעילה 

49 

 סגנית ראש העיר 

לא   19 ויצמן 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

, חניה  דרך נגישה : נדרש שירות לתושב 

 , בית שימוש נגיש נגישה

 מעלית  קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 מפעילה 

50 

 אגף פרסום והסברה 

לא   19 ויצמן 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

ניהול, הפקה  

ואחריות על פרסום  

 העירייה 

, חניה  דרך נגישה : נדרש

 , בית שימוש נגיש נגישה

 מעלית  קיים:

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 מפעילה 

52 

 תרבות הדיור 

דרך בן  

 גוריון 

לא   182

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירות לתושב בנושא  

ניהול בתים  

 משותפים 

מעלית, שירותי נכים  קיים: 

 ודרך נגישה  

 : חניה נגישה   נדרש

משרד נגיש,  

 4שינקין 

 2025 מפעילה 

53 

 סיירת הורים 

לא   37 הסתדרות 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

משרד אחראי  

 הסיירת העירונית 

דרך נגישה, בית  : נדרש

 שימוש נגיש , חניה  

לא נדרש, אין  

 קבלת קהל. 

 2025 +מפעיל בעלות



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

54 

 קן הנוער העובד 

לא   17 בלוך 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

,  מעלית, שביל גישה נדרש:  תנועת נוער 

בית שימוש נגיש, חניה  

 נגישה 

חלה על   86תקנה 

בנגישות    החייב"

השרות" ולא על  

 העיריה 

 2025 בעלות 

55 

 הוסטל 

לא   40 המעיין 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

שירותי נכים, שביל   נדרש:  רווחה 

 גישה, מעלית 

 חניה נגישה   קיים:

קיום לא ידוע על  

צורך במידת  

הצורך ימצא  

 פתרון הולם 

 נגיש  בעלות 

לא   5 גונן  אהבת ציון  56

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   6 גורדון  אהל משה 57

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

פועלי   אהל שם  58

 הרכבת

לא   4

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 נגיש שימוש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   7 צה"ל  אמוני מרדכי  59

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

 2026 בעלות 



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

לא   14 ארלוזורוב  ארלוזורוב  60

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   57 טייבר  בית אל  61

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   11 גלבוע  בית יוסף  62

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

הפועל   בית רמב"ם  63

 הצעיר 

לא   14

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   25 טייבר  גבעתם רמב"ם  65

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

לא   27 טייבר  היכל משה  66

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   3 גונן  הרמ"ה 67

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   1 אידמית  כרון קדושים יז 68

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

הפועל   טור סיני  69

 הצעיר 

לא   12

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   3 גונן  שלום על ישרראל  70

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   43 שינקין  עין יעקב  71

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

 2026 בעלות 



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

הצעירים  קהילת  72

)בתוך המבנה של  

 המועצה הדתית( 

לא   65 טייבר 

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   1 אידמית  רבי מאיר בעל הנס  73

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

להתפלל  ניתן  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

לא   7 לכיש  תפארת ישראל  74

 נדרש 

לא  

 נדרש 

דרך נגישה, בית  : נדרש דת/תפילה 

 שימוש נגיש 

ניתן להתפלל  

בבית כנסת  

"גבורות מרדכי",  

 32הרצוג 

 2026 בעלות 

 מרכז יום לקשיש  75

 

משמר  

 הירדן 

לא   24

 נדרש 

לא  

 נדרש 

 דרך נגישה ,  : מעלית נדרש קהילתי מרכז 

חניה נגישה, שירותי  קיים:  

 נכים

אפשרות   אין 

לשירות חלופי ,  

מדובר על מקום  

 י ייחוד

 2026 בעלות 

לא   8 אילת  בריכת רמב"ם  76

 נדרש 

לא  

 נדרש 

: בית שימוש נגיש ,    נדרש בריכה 

דרך נגישה, חניה  מעלית , 

 נגישה 

אין צורך כרגע,  

הבריכה לא  

 פעילה 

 2026 בעלות 



מס  

 י סידור

שם הישוב   שם המבנה 

 והרחוב 

 

 

מספר  

 בית

X 

 

 

Y   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  

 שניהם( הנכס, מפעילה או 

מועד  

 ההנגשה 

 

 

לא   66 המרי מצפה כוכבים  77

 נדרש 

לא  

 נדרש 

, בית  נגישות חלופית נדרש:  מצפה כוכבים 

שימוש נגיש, הנגשת נקודת  

 תצפית בשטח חוץ 

אפשרות   אין 

לשירות חלופי ,  

מדובר על מקום  

 י ייחוד

 2026 בעלות 

 

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

 

 

 רשימת מקומות שאינם בניין:  ( 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 

 
 

משמר   מגרש כדורגל  1

הירדן ,  

 גבעתיים 

לא יודע כרגע על   : דרך נגישה בוצע מגרש ספורט  לא נדרש  לא נדרש  18

 צורך. 

זכות  

 שימוש 

 נגיש 

ספורט  מגרש  2

 מנורה

: דרך נגישה , בית  נדרש מגרש ספורט  לא נדרש  נדרש לא  1 מנורה

 , חניה נגישה שימוש נגיש

לא  לא נדרש, המקום 

פעיל כרגע עד לסיום  

 השיפוץ 

 2023 בעלות 



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 

 
 

3 

  -פארק גבעתיים  

 גן ציבורי 

שמעון בן  

 צבי 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  663755 182454 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

ניתן, אין צורך  השירות 

 בחלופה 

 2023 בעלות 

4 

גן   - גן רבקה 

 ציבורי 

משמר  

 הירדן 

 סמטת צור 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  9

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

 גן ילדי הגנים  5

 

 

משמר  

 הירדן 

,    דרך נגישה:    נדרש ציבורי גן  לא נדרש  לא נדרש  14

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

6  

 גן ילדי טהרן 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  663656 181776  ילדי טהרן 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

7 

 

 ויקטר גן  

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  26-28 בורוכוב 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

8 

 גן הבנים 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  20 הל"ה 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

ניתן, אין צורך  השירות 

 בחלופה 

 2023 בעלות 

 גן שטיצר  9

 

 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  30 יבניאלי 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 



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 

 
 

10 

 גן המלבן 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  664675 182014  המלבן 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

11 

 גן שולמית 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  9 המבוא 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

12 

 מצפור שלום 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  נדרש לא  לא נדרש  50 המרי

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

 גן מרים  13

 

 

 כצנלסון 
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,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 בעלות 

2023 

14 

 גן כורזין 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  28 טבנקין 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

15 

 גן יפה

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  46 בורוכוב 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

 גן סירני  16

 

 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  2 סירני 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 



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 קורצ'ק  17

 

 

 שדה בוקר 

 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  נדרש לא  4-6

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

 גן הזיכרון  18

 

 

,    דרך נגישה:    נדרש גן ציבורי  לא נדרש  לא נדרש  34-36 גורדון 

,  ריהוט נגיש , מתקן שתיה

 חניה נגישה 

השירות ניתן, אין צורך  

 בחלופה 

 2023 בעלות 

19 

  –פארק גבעתיים  

 אתר משחקים 

שמעון בן  

 צבי 

אתר   663755 182454 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 

20 

 גן רבקה

 אתר משחקים 

משמר  

 הירדן 

 סמטת צור 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  9

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 

21  

 גן ילדי הגנים 

 אתר משחקים 

משמר  

 הירדן 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  14

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 

22  

 גן ילדי טהרן 

 אתר משחקים 

אתר   663656 181776  ילדי טהרן 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 

23 

 גן ויקטר 

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  26-28 בורוכוב 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 



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 

 
 

24 

 גן הבנים 

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  20 הל"ה 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 

25  

 גן שטיצר 

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  30 יבניאלי 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 

26 

 המלבן גן 

 אתר משחקים 

אתר   664675 182014  המלבן 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 בעלות 

2024 

27 

 גן שולמית 

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  9 המבוא 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 2024 בעלות 

28  

 גן מרים 

 אתר משחקים 

 כצנלסון 
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אתר   לא נדרש  לא נדרש 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 2024 בעלות 

29 

 גן כורזין 

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  28 טבנקין 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 2024 בעלות 

30 

 גן יפה

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  46 בורוכוב 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 2024 בעלות 



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 

 
 

31  

 גן סירני 

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  2 סירני 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 2024 בעלות 

32  

 קורצ'ק גן  

 אתר משחקים 

 שדה בוקר 

 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  4-6

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 2024 בעלות 

33  

 גן הזיכרון 

 אתר משחקים 

אתר   לא נדרש  לא נדרש  34-36 גורדון 

 משחקים 

:  התאמות    נדרש לבצע 

המתקנים לדרישות ת"י  

 8חלק  1498

אין צורך בחלופה,  

 ישנה נגישות כללית 

 2024 בעלות 

 

 

 

 

ליום ט' בניסן  עד  מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה  25% - הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב גבעתיים בזאת כי עיריית , מצהיר גבעתיים   ראש עיריית רן קוניק  אני,  (2)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.  2,390,000( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס  31התשפ"ג )

 

 

 ___________)חתימה(                              ' אדר ב, תשפ"ב כ                  

 רן קוניק                              2022מרץ,  23

                                                          ראש העירייה                                                                                                                                                     

 

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

 קהילתיים. 



 




