
 מועצה מקומית להביםבדבר מקום  הודעה
 נגישות  שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

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

 

החוק(, מתפרסם המפורט  -)להלן 19981 -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()1ט)ג19לפי סעיף   מועצה מקומית להביםבתוקף סמכותה של 

 להלן:

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

 קיימים: רשימת מבנים  (א)

מס'  
 סידורי 

 שם 
 המבנה

שם הישוב 
 והרחוב

 

X   מרכז

 מקום 
 

Y   מרכז

 מקום 
 

השירותים  
המוניציפליי 
ם 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
 
 

משרדי   1
 המועצה 

 1ורד 
 להבים 

משרדי   31.3726 34.8171
 המועצה 

 קיים: 
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

 1ורד  מרכז הפעלה   2
 להבים 

מקלט +   31.3726 34.8167
שירותי  

 קב"ט רשותי 
 חירום 

 :  קיים
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 מתקנים נגישים 
 שירותים נגישים 

הפטור   ,קיים    זהו מקלט*תקין ) בעלות ומפעילה  לא נדרש 
מדרך נגישה משום שקיים בו  

מ' ואשר   1.5הפרש גובה של מעל 
מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו  

 (. כבש
 

 1ורד  בית המייסדים  3
 להבים 

מועדון  פיס   31.3726 34.8172
 לגיל הזהב 

 : קיים
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 
 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

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



 12בז  מועדון נוער  4
 

 להבים 

חוגים,   31.3732 34.8081
השערה,  
הרצאות,  

חללי עבודה  
 וכדו' 

 קיים: 
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

קונסרבטריון   5
 "ענבלים" 

 
   1ורד 

 להבים 

מוסד   31.3732 34.8158
ללימודי  
 מוסיקה

 קיים: 
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 
 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

 1ורד  מתנ"ס 6
 להבים  

חוגים,   31.3727 34.8178
מופעים,הש 

 ערה וכד' 

 קיים: 
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

 2טבלן  מועדון טבלן  7
 להבים 

 קיים  בית כנסת  31.3684 34.8097
 דרך נגישה 

 שירותים 
 חניית נכים 

 

 נגיש  ומפעילה בעלות     לא נדרש 

בית כנסת   8
 תפארת  

 2נחליאלי 
 להבים 

 : קיים בית כנסת  31.3667 34.8147
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 

 
 לא נדרש 

 נגיש  בעלות 

בית כנסת   9
 מרכזית  

 7פעמונית 
 להבים 

 קיים:  בית כנסת  31.3734 34.8170
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

אולם ספורט   10
 מקורה 

שדרות תמר  
1 

 להבים 

חוגים   31.3729 34.8052
 תחרויות  

 משחקי ליגה 
 ועוד 

 קיים: 
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

 7פעמונית  מקווה   11
 להבים 

מקווה   31.3734 34.8170
 טהרה

 : קיים
 חניית נכים 

 נגישה דרך 
 שירותים נגישים 

 

 נגיש   בעלות ומפעילה  לא נדרש 



 8דגנית  מועדון דגנית  12
 להבים 

מועדון   31.37526 34.81398
 פטאנק 

 : קיים
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 שירותי נכים 
 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

שדרות תמר   מבנה צופים  13
1 

 להבים 

 קיים:  שבט "נופר"   31.37234 34.80551
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותים נגישים 
 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

 17יערה  שפ"ח יערה 14
 להבים 

 קיים:  מבנה רווחה  31.36935 34.81571
 שירותים נגישים 

 דרך נגישה  
 חניית נכים 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

 
 : מקומות שאינם בניין  רשימת 

מס'  
 סידורי 

שם  שם המקום 
הישוב 
 והרחוב

 

 מרכז מקום 
X 

 

מרכז 
 מקום 

y 

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 
 
 

שדרות   גן הציפורים  1
 רימון 

 להבים 

אתרי   31.36768 34.81314
 משחקים 

 קיים: 
 דרך נגישה 

 מתקנים נגישים 
 ריהוט נגיש 
 חניית נכים 

 נגיש  בעלות ומפעילה    לא נדרש 

אתרי   31.36667 34.805577 33מרומית  גן מרומית  2
 משחקים 

 קיים: 
 ריהוט נגיש  

 מתקנים נגישים 
 דרך נגישה  
 חניית נכים 

פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 

גן מרכז   3
 היישוב 

 13קידה 
 להבים 

אתרי   31.37182 34.81657
 משחקים 

 : קיים
 חניית נכים 
 דרך גישה 

 מתקנים נגישים 
 ריהוט נגיש 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 



 26טופח  גן טופח  4
 להבים 

אתרי   31.36976 34.81730
 משחקים 

 קיים: 
 מתקנים נגישים 

 ריהוט נגיש 
 דרך גישה 

 חניית נכים 

 
פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 

 1ברקן  גן ברקן  5
 להבים 

אתרי   31.37471 34.81066
 משחקים 

 קיים 
 מתקנים נגישים 

 ריהוט נגיש 
 דרך גישה 

 חניית נכים 

פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 

 2הרדוף  גן הרדוף  6
 להבים 

אתרי   31.37207 34.81293
 משחקים 

 קיים: 
 מתקנים נגישים 

 ריהוט נגיש 
 דרך גישה 

 חניית נכים 

פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 
 

עין עופרים   גן עין עופרים  7
1 

 להבים 

אתרי   31.37078 34.80379
 משחקים 

 קיים: 
 מתקנים נגישים 

 ריהוט נגיש 
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 
 

 1עין עקב  גן עין עקב  8
 להבים 

אתרי   31.37066 34.80287
 משחקים 

 קיים: 
 מתקנים נגישים 

 ריהוט נגיש 
 דרך נגישה  
 חניית נכים 

פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 



גן עין   9
 סהרונים 

עין  
 2סהרונים 

 להבים 

אתרי   31.36816 34.80109
 משחקים 

 קיים: 
 מתקנים נגישים 

 ריהוט נגיש 
 דרך גישה 

 חניית נכים 
 

פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 
 

גינת כושר   10
 סהרונים 

עין  
 2סהרונים 

 להבים 

אתרי   31.36816 34.80109
 משחקים 

 קיים: 
 מתקנים נגישים 

 ריהוט נגיש 
 דרך גישה  
 חניית נכים 

 

פרסום  
באתר  

האינטרנט  
רשימת  
הגינות  

הנגישות  
 בעיר 

 

 נגיש  בעלות ומפעילה 
 
 

מתחם   11
 הספורטק 

שדרות  
 1התמר 
 להבים 

מתחם   31.37246 34.80558
 ספורט 

 קיים: 
 חניית נכים 
 דרך גישה 

 מתקנים נגישים 
 ריהוט נגיש 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

שדרות   אצטדיון+חניון  12
 1התמר 
 להבים 

 נגיש:  אצטדיון  31.37246 34.80558
 חניית נכים 
 דרך גישה 

 מתקנים נגישים 
 ריהוט נגיש 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

שדרות   בית העלמין  13
 תמר

 להבים 

 נגיש:  בית העלמין  31.36364 34.80099
 חניית נכים 
 דרך גישה 

 מתקנים נגישים 
 ריהוט נגיש 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

גינת כושר   14
 בית המיסדים 

 1ורד 
 

 להבים 

 נגיש:  גינת כושר   31.37182 34.81657
 חניית נכים 
 דרך גישה 

 מתקנים נגישים 
 ריהוט נגיש 

 נגיש  בעלות ומפעילה  לא נדרש 

 
 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  



 

ליום  עד  מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה  25% - הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות בהמועצה המקומית להבים מצהיר בזאת כי המועצה המקומית להבים, ראש    יוסי ניסן אני, 
 ___ שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען. 50,000( לחוק, תקציב  בסכום של____2א() 1ט)ג19, לפי סעיף (2023  במרס   31ט' בניסן התשפ"ג )

 

 ראש הרשות  - מאשר הדו"ח : מר יוסי ניסן     ז'  בכסלו 
  תשפ"ג  

25.12.2022 
 

   ( 6366-3)חמ  

 
תוך מתן   ,בשנה החולפת   מסך ההנגשה הנדרשת 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, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים  עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים: 
 קהילתיים. 


