
 במועצה אזורית חבל יבנהבדבר מקום ציבורי  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   חבל יבנה אזוריתההמועצה בתוקף סמכותה של 

 להלן:

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

 

 רשימת מבנים קיימים: (א)
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מספ
ר 

 בית
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X  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

 
 

מ.א. חבל  מועצה ומתנס 1
 יבנה

  .מלבד מעליתמונגש  מועצה ומתנ"ס 174583 636257 
200,000  .₪ 

+  24מרץ  בעל הנכס והמפעיל 
 25מרץ 

 ----------- בעל הנכס והמפעיל  נגיש מרכז יום לקשיש 173599 636062  קבוצת יבנה מועדון לקשיש 2

פעילות ספורט. חוגים  173750 636080  קבוצת יבנה אולם ספורט  3
 ומשחקים. 

בוצעה הנגשה. כולל שירותים 
 נגישים. 

 ----------- מפעיל 

 ----------- מפעיל  נגיש ספורט חופשי וחוגים. 173619 636020  קבוצת יבנה שחבק כדורגל 4

גבעת  אולם הופעות 5
 וושינגטון

המועצה שוכרת   נגיש הצגות ומופעים 174543 636075 
 לאירועים

----------- 

אולם ספורט  6
 וסטודיו

פעילות ספורט. חוגים  170931 636489  בני דרום
 ומשחקים. 

 ----------- מפעיל  נגיש. בוצעה הנגשה.

מגרש פתוח  7
 כדורסל וטניס

פעילות ספורט. חוגים  170956 636445  בני דרום
 ומשחקים. 

דרוש הנגשת מגרש טניס 
באמצעות שביל גישה נגיש 

 ש"ח 30,000.  5%בשיפוע עד 

 23מרץ  מפעיל 

 ----------- מפעיל  נגיש ספורט חופשי וחוגים. 170927 636382  בני דרום שחבק כדורגל 8

אולם ארועים  9
 )חדר אוכל ישן(

פעילויות מתנ"ס.  170920 636599  בני דרום
 הצגות. הופעות.

נגיש. מבנה לשימור. שירותים 
לא קיימים במבנה. קיימים 

שירותים נגישים בשני מבנים 
מ'  40-50סמוכים במרחק 

בנגישות מלאה. מדובר במתחם 
 משותף של מספר מבנים. 

 ----------- משתמש 

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



מועדון ותיקים. חוגים  170954 636630  בני דרום מועדון ותיקים 10
 ופעילויות. 

 ----------- מפעיל  נגיש.

בני עקיבא  11
 ומועדון נוער

בני עקיבא ממוקם בצריף ישן.  חינוך. פעילות נוער. 171065 636595  בני דרום
נגיש ללא שירותים. צמוד 

למועדון נוער שבו צריך להנגיש 
 8כניסה )קיימת מדרגה בגובה 

ס"מ( וביצוע שירותים נגישים. 
30,000 .₪  

 23מרץ  מפעיל 

 ----------- מפעיל  נגיש ספריה 171041 636587  דרוםבני  ספריה 12

מבנה קל. לא כולל שירותים. יש  אירועי מתנ"ס.  170977 636470  בני דרום בית אורנה 13
צורך בבניית שביל נגיש עד 

לאולם הספורט לשימוש בתא 
הנגיש הקיים בו. מדובר 

במתחם משותף של מספר 
 ₪. 30,000מבנים.       

 23 מרץ מפעיל 

אולם ספורט  14
 כולל חדר חוגים

פעילות ספורט. חוגים  170132 637095  ניר גלים
 ומשחקים. 

 ----------- מפעיל  נגיש. בוצעה הנגשה.

מגרש פתוח  15
 כדורסל

פעילות ספורט. חוגים  170142 637026  ניר גלים
 ומשחקים. 

 ----------- מפעיל  נגיש

 ----------- מפעיל  נגיש ספורט חופשי וחוגים. 170183 637072  ניר גלים כדורגל שחבק 16

 ----------- מפעיל  נגיש. בוצעה הנגשה. חינוך. פעילות נוער.    ניר גלים בני עקיבא 17

 ----------- מפעיל  נגיש.  חינוך. פעילות נוער. 170132 637095  ניר גלים מועדון נוער 18

 ----------- מפעיל  נגיש מרכז יום לקשיש 170027 637030  ניר גלים רכז יוםמ 19

 ----------- מפעיל  נגיש. בוצעה הנגשה.  ספריה 170029 636957  ניר גלים ספריה 20

מועדון ותיקים  21
)במבנה גן 

 אירוס(

הכניסה הונגשה. שירותים  פעילויות מתנ"ס 169950 637069  ניר גלים
נגישים בוצעו לא לפי התקנות. 

 ₪. 20,000דרוש תיקון. 

 24מרץ  משתמש 

מגרש כדורסל  22
 מקורה

 ----------- מפעיל  נגיש ספורט חופשי וחוגים. 177458 640631  בית גמליאל

23 

מיניפיץ' כדורגל 
 וכדורסל

הכניסה הנוכחית אפשרית רק  ספורט חופשי 177325 640426  בית גמליאל
דרך השער בצורה לא נגישה. 

דרוש לפתוח שער מסודר בגדר 
 ₪  2,000להנגשה.              

 23מרץ  מפעיל 

 ----------- מפעיל  נגיש ספורט חופשי וחוגים. 177316 640461  בית גמליאל שחבק כדורגל 24

 ----------- מפעיל  נגיש.  פעילות נוער.חינוך.  177425 640625  בית גמליאל בני עקיבא 25

מועדון נוער  26
 וסטודיו לחוגים

 ----------- מפעיל  נגיש. שופץ והונגש.  פעילות לנוער. חוגים.  177364 640524  בית גמליאל

27 

 אולם אירועים

פעילויות מתנ"ס.  177470 640600  בית גמליאל
 הצגות. הופעות.

כניסה מונגשת. שירותים 
נגישים בוצעו לא לפי התקנות. 

 ₪  20,000דרוש חידוש.   

 23מרץ  משתמש 



28 

 ספריה

דרוש הנגשת הכניסה. קיימת  ספריה 177504 640600  בית גמליאל
מדרגה. דרוש ביצוע שרותים 
 נגישים במקום התא הקיים. 

40,000 .₪ 

 24מרץ  מפעיל 

פעילות ספורט. חוגים  174636 640642  בן זכאי מגרש כדורסל 29
 ומשחקים. 

 ----------- מפעיל  נגיש

 ----------- מפעיל  נגיש ספורט חופשי וחוגים. 174525 640558  בן זכאי שחבק כדורגל 30

 ----------- מפעיל  נגיש.  חינוך. פעילות נוער. 174568 640562  בן זכאי מועדון נוער 31

כניסה נגישה. שירותים נגישים  פעילויות מתנ"ס 174548 640526  בן זכאי מועדון מבוגרים 32
 קיימים. 

 ----------- משתמש 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קיימים: מקלטיםרשימת  (א)
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Y  מרכז
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X  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

 
 

מקלט ליד חדר  1
 נשק/בני עקיבא

בני דרום רחוב 
 שחר מול ביה"כ

 שביל גישה קיים.  מקלט 171019 636577 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט ספריה  2
ליד משפחת 

 להמן דוד

בני דרום רחוב 
גרעין נתיבות 

 52ליד 

מקלט + ספריית  170913 636763 
 שכונה. 

 שביל גישה קיים. 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט ליד  3
 משפחת מור

בני דרום רחוב 
הצבעוני ליד 

113 

 שביל גישה קיים.  מקלט 171080 636430 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט מול  4
 משפחת דן חפר 

בני דרום רחוב 
 86הכלניות ליד 

 שביל גישה קיים.  מקלט 171066 636504 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט אולם  5
 ספורט

בני דרום רחוב 
שחר לפני 

 הבריכה 

 שביל גישה קיים.  מקלט 170925 636487 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

גמליאל בית  מקלט גן מאיר 6
 68רחוב התמר 

 שביל גישה קיים.  מקלט 177170 640962 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

בית גמליאל  מקלט משק רות  7
פינת רחוב גפן 

 +רימון 

 שביל גישה קיים.  מקלט 177652 640688 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

בית גמליאל  מקלט משק סבן 8
רחוב התמר 

115 

 ₪. 5000לא קיים שביל גישה.  מקלט 177046 641274 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 23מרץ  מפעיל 

מקלט משק  9
 רזמוביץ

בית גמליאל 
 59רחוב התמר 

 ₪. 5000לא קיים שביל גישה.  מקלט 177177 640617 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 23מרץ  מפעיל 

מקלט שטיבל  10
בין משק ויס 

 למשק אינהורן 

בית גמליאל 
רחוב התמר 

45-46 

 שביל גישה קיים.  מקלט 177568 640008 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 



מקלט משק  11
 פרקוביץ 

בית גמליאל 
 42התמר רחוב 

 שביל גישה קיים.  מקלט +  177693 639951 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט משק  12
 אנגל 

בית גמליאל 
 36רחוב התמר 

 ₪. 5000לא קיים שביל גישה.  מקלט 177947 639987 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 23מרץ  מפעיל 

מקלט משק  13
 פרטוש

בית גמליאל 
 75רחוב הגפן 

 שביל גישה קיים.  מקלט 177882 640542 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

כרם ביבנה  מקלט חדר נשק 14
משרדים/בניין 

 הנהלה

 שביל גישה קיים.  מקלט + נשק 173710 636282 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט משפ'  15
 בארי

כרם ביבנה 
ביה"כ משפחת 

 בארי

 שביל גישה קיים.  מקלט  173820 636233 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט משפ'  16
 ריבלין

כרם ביבנה 
מגורי צוות ליד 

משפ' ריבלין 
 פישר/

 שביל גישה קיים.  מקלט  173755 636193 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט בי"ס  17
 עמיחי 

קבוצת יבנה 
כיתת  1בניין 

אומנות ליד בניין 
 הנהלה

מקלט + חדר  173685 636084 
 אומנות

 שביל גישה קיים. 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מגרש מקלט  18
124 

ניר גלים תש"ט 
יקינטון מול /

משפחת גברעם 
9 

 שביל גישה קיים.  מקלט  169932 636903 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

ניר גלים מול  מקלט מזכירות  19
 מזכירות ודואר

 שביל גישה קיים.  מקלט + ? 170057 636874 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

מקלט מועדון  20
ביה"כ  –עלי 

 ספרדי

ניר גלים 
תש"ט/ורד מול 
 משפחת בוצין 

 שביל גישה קיים.  מקלט + ביכ ספרדי 169957 637112 
דרוש התגברות על מכשול דלת 

 ₪. 3000בכניסה. 

 26מרץ  מפעיל 

כל המקלטים  21
 התת קרקעיים
 שבכל הישובים

מ' ואשר  1.5הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל  ,קיים  זהו מקלט    
 מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.
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דרכי ההנגשה והתאמות 
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התאמו
ת 

נגישות 
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ה להנגש
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הרשות להנגשת 

המקום )בעלת 
הנכס, מפעילה 

 או שניהם(

מועד 
ההנגש

 ה
 
 

 ---------- מפעיל ובעלים  נגיש. בוצעה הנגשה.  קבורה 169700 635521  ניר גלים בית קברות ניר גלים בני דרום 1

 ---------- מפעיל  נגיש גן שעשועים 173462 635960  קבוצת יבנה גן שעשועים ליד מגדל מים 2

 ---------- מפעיל  נגיש גן שעשועים 173525 635842  קבוצת יבנה גן שעשועים חדש קקל 3

 ---------- מפעיל  אין חובת הנגשה גן שעשועים 173384 635866  קבוצת יבנה גן שעשועים ליד מדגרה 4

קיימת נדנדה קן לציפור. דרך נגישה.  גן שעשועים 173881 636187  כרם ביבנה הגפןראשי גן שעשועים  5
חסר עליה נגישה.  –משולב מתקן 

20,000 .₪ 

 24מרץ  מפעיל 

 ---------- מפעיל  אין חובת הנגשה גן שעשועים 173714 636382  כרם ביבנה גן שעשועים רננה 6

 ---------- מפעיל  נגיש גן שעשועים 174318 636194  גבעת וושינגטון גן שעשועים ליד מזמור 7

 ---------- מפעיל  אין חובת הנגשה גן שעשועים 174661 636283  גבעת וושינגטון גן שעשועים ליד קרוואנים 8

 ---------- מפעיל  נגיש גן שעשועים 170869 636404  בני דרום גן שעשועים ראשי באזור ספורט 9

 ---------- מפעיל  אין חובת הנגשה גן שעשועים 170919 636670  בני דרום גן שעשועים פעוטות ליד משרד 10

ניר גלים ערבה  גן שעשועים ערבה סחלב 11
 סחלב

. קיימת נדנדת קן קיימת דרך נגישה גן שעשועים 169792 636672 
לציפור. במתקן משולב חסר עליה 

  .₪ 20,000 נגישה.

 24מרץ  מפעיל 

ניר גלים רותם  גן שעשועים רותם קנמון 12
 קנמון

נדנדת . קיימת קיימת דרך נגישה גן שעשועים 169973 636602 
. במתקן משולב חסר עליה פעוטות
 .₪ 20,000 נגישה.

 26מרץ  מפעיל 

ניר גלים כליל  גן השעשועים הטיבעי שלי 13
 החורש ליבנה

 ---------- מפעיל  נגיש גן שעשועים 169782 636877 

 ---------- מפעיל  אין חובת הנגשה גן שעשועים 169967 637268  ניר גלים גן שעשועים גן אברהם 14

 ---------- מפעיל  נגיש גן שעשועים 174539 640668  בן זכאי גן שעשועים ראשי ליד גנים 15

 ---------- מפעיל  אין חובת הנגשה גן שעשועים 174587 640499  בן זכאי גן שעשועים ליד מזכירות 16

קיימת נדנדת פעוטות. דרך נגישה.  גן שעשועים 177457 640583  גמליאלבית  גן שעשועים ראשי רימון ליד ביכ 17
חסר עליה נגישה.  –משולב מתקן 

20,000 .₪ 

 23מרץ  מפעיל 

 דרוש נדנדת קן לציפור.דרך נגישה.  גן שעשועים 177855 640034  בית גמליאל גן שעשועים שטיבל הרחבה 18
חסר  –משולב מתקן .  ₪ 40,000

 ₪. 20,000עליה נגישה. 

 26מרץ  מפעיל 

 ---------- מפעיל  אין חובת הנגשה גן שעשועים 177185 640983  בית גמליאל גן שעשועים מאיר 19

 ---------- מפעיל  נגיש גן שעשועים 170685 637052  נוה הרצוג גן שעשועים נוה הרצוג 20
 

 



 

 25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב חבל יבנה המועצה האזוריתמצהיר בזאת כי  מועצה אזורית חבל יבנהראש   משה ליבראני,  (2)

__ שקלים 156,000( לחוק, תקציב  בסכום של_____2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31ליום ט' בניסן התשפ"ג )עד מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה 

 חדשים, שמאפשר את ביצוען.

 

 

 __________________)חתימה(     ____פ"ב___ התשאדר ב'__ ב_כ"ה_

         ]שם מלא של המתקין[     (2022____מרץ_ ב___28)__

   [ראש המועצה האזורית חבל יבנה]  

 

  (6366-3)חמ 

 

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

 מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.

 


