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 דיווח על רמת הנגשה של רשות מקומית
 
 

 2020יולי 
 

  

 לתשומת לב:
 

 
לקט של  הןדרישות ההנגשה המפורטות במסמך זה רשימת 

 הקשורים לרשויות מקומיות. נושאי הנגשה מרכזיים 
 

שה חובות ודרישות ההנגשל כל רשימה מלאה הרשימה אינה 
 החלות על רשות מקומית.

 
 

הדרישות המלאות מופיעות בחוק, בתקנות, בתקנים ובהוראות 
 הנציב.
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 מבני ציבור
 
 

 ציתימע תדמי
 

 לאסוף נתונים מכל הרשויות ולהציע תמונת מצב תמציתית, בטבלה אחת מרוכזת:
 

מבנים  שם הרשות #
בבעלות  

 הרשות

שאינם מבנים  
בבעלות 

הרשות אך 
הרשות 

מספקת בהם 
 שירות לציבור

אחוז  
המבנים 
 הנגישים

נגישים באופן   
 מלא

נגישים  אינם
 באופן מלא

נגישים באופן 
 מלא

נגישים  אינם
 באופן מלא

 

     בניין המועצה מועצה אזורית יואב  1

     מבנה הרווחה מועצה אזורית יואב  2

מבנה גיל  מועצה אזורית יואב  3
 הזהב

    

מבנה הועדה  מועצה אזורית יואב  4
 לתכנון ובניה

    

אולם ספורט  מועצה אזורית יואב  5
 קיבוץ בית ניר

    

אולם ספורט  מועצה אזורית יואב  6
 כפר מנחם

    

     מקווה סגולה מועצה אזורית יואב  7

     מקווה נחלה מועצה אזורית יואב  8

בית כנסת  מועצה אזורית יואב  9
 ורדון

    

     מרפאת ורדון מועצה אזורית יואב 10

 
 

 :אופן מילוי הטבלה
 כל שורה היא רשות נפרדת. .1
או  0, כלומר יסווג בעמודת "אינו נגיש באופן מלא" –מבנה שלא עבר הנגשה מלאה, אפילו בוצעה "רובה" של ההנגשה  .2

 ביניים., ללא עיסוק/בחינה של דרגות 100
 חברות בת עירוניות. בבעלות/בהפעלה שליש לכלול גם מבנים  .3
כל מבנה בבעלות הרשות, שניתן בו שירות לציבור, אפילו הרשות אינה זו שנותנת שירות במקום. לדוגמא יש יש לכלול  .4

 בבעלות הרשות אשר מושכר למסחר. לכלול מבנה שהוא
 היא המפעילה/נותנת השירות )למשל מקווה(, ולא המועצה הדתיתיש לכלול גם מבני דת שבהם מחלקת דת בעירייה  .5
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 מקומות שאינם בניין
 

 ציתימע תדמי
 

 לאסוף נתונים מכל הרשויות ולהציע תמונת מצב תמציתית, בטבלה אחת מרוכזת:
 

מקומות שהם  שם הרשות #
בבעלות  

 הרשות

מקומות שאינם  
בבעלות 

 הרשות

אחוז  
 המקומות
 הנגישים

נגישים באופן   
 מלא

אינם נגישים 
 באופן מלא

נגישים באופן 
 מלא

אינם נגישים 
 באופן מלא

 

גבעת תום  מועצה אזורית יואב 1
 ותומר

    

2       

3       

 
 

 אופן מילוי הטבלה:
 :מקומות שאינם בניין הם המקומות שלהלן, ויש לכלול אך ורק אותם .1

 בית עלמין .א
 זה טיילת ומצפור גן ציבורי, ובכלל .ב
 אתר משחקים .ג
 )כלומר לונה פארק( אתר שעשועים .ד
 מקום רחצה .ה
 מקום קדוש המשמש לעלייה לרגל .ו
 גן חיות .ז
 מקום לתצוגה .ח
 אתר הנצחה .ט
 גן אירועים .י

 מגרש ספורט .יא
 חניון ציבורי .יב

 כל שורה היא מקום נפרד. .2
או  0נו נגיש באופן מלא", כלומר יסווג בעמודת "אי –מקום שלא עבר הנגשה מלאה, אפילו בוצעה "רובה" של ההנגשה  .3

 , ללא עיסוק/בחינה של דרגות ביניים.100
חניון שהקרקע שלו היא למשל  -עירייה מפעילה אותם על ידי זכיין יש לכלול גם מקומות שהם בבעלות העירייה אך ה .4

 זכיין.בבעלות הרשות אך מפעיל החניון הוא 
הנגשה עד החול הרטוב/המים ולכן יש למלא "נגיש באופן מלא" כי בחלקם נדרשת יש לשים לב  – למקומות רחצהאשר  .5

רק לחופים אשר יש בהם הנגשה עד החול הרטוב/המים במקומות שכך אכן נדרש )אחד מתוך ארבעה או שניים מתוך 
 חמישה ומעלה(

קומות ולכן יש משאר המ 50%לנושא אתרי משחקים וגנים ציבוריים: חובה להנגיש כל מקום שהוא עירוני, רובעי ולפחות  .6
 150 -. כמו כן אין חובה להנגיש אתר משחקים שגודלו מתחת ללהקפיד לכלול את המקומות שאמורים להיות נגישים

 מ"ר.
 יש לכלול גם מקומות שאותם מתחזקים/מפעילים חברות עירוניות .7

 
 

לא תינתן הערכת זמן כבר עבר  –מוסדות חינוך 
 המועד

 

 ציתימע תדמי
 

 לאסוף נתונים מכל הרשויות ולהציע תמונת מצב תמציתית, בטבלה אחת מרוכזת:
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מוסדות  שם הרשות #
חינוך בהם 

הרשות היא 
 בעלת הנכס

מוסדות חינוך  
בהם הרשות 
אינה בעלת 

הנכס אך 
הרשות נותנת 

בהם את 
 שירות החינוך

אחוז  
המבנים 
 הנגישים

נגישים באופן   
 מלא

אינם נגישים 
 באופן מלא

נגישים באופן 
 מלא

אינם נגישים 
 באופן מלא

 

ביה"ס צפית  מועצה אזורית יואב 1
 כפר מנחם

    

ביה"ס האלה  מועצה אזורית יואב 2
 כפר מנחם

    

ביה"ס שדות  מועצה אזורית יואב 3
 יואב ק. גת

    

גן אלעזי  מועצה אזורית יואב 4
 אלעזי

    

גן אתרוג  מועצה אזורית יואב 5
 נחלה

    

גן ערבה  מועצה אזורית יואב 6
 נחלה

    

גן שקד     מועצה אזורית יואב 7
 שדה יואב

    

גן פלפלון  מועצה אזורית יואב 8
 גלאון

    

גן זית       מועצה אזורית יואב 9
 כפר מנחם

    

      גן דקל  מועצה אזורית יואב 10
 כפר מנחם

    

     גן תות סגולה מועצה אזורית יואב 11

     גן רימון סגולה מועצה אזורית יואב 12

גן סיגלון  מועצה אזורית יואב 13
 סגולה

    

גן גפן         מועצה אזורית יואב 14
 כפר הרי"ף

    

גן תאנה     מועצה אזורית יואב 15
 כפר הריף

    

גן תמרים  יואבמועצה אזורית  16
 נגבה 

    

מעון כפר  מועצה אזורית יואב 18
 הריף

    

     מעון נחלה מועצה אזורית יואב 19

מבנה שיטור  מועצה אזורית יואב 20
 קהילתי

    

 
 

 אופן מילוי הטבלה:
 כל שורה היא רשות נפרדת. .1
או  0יסווג בעמודת "אינו נגיש באופן מלא", כלומר  –מבנה שלא עבר הנגשה מלאה, אפילו בוצעה "רובה" של ההנגשה  .2

 , ללא עיסוק/בחינה של דרגות ביניים.100
 מוסד חינוך הנגיש באופן מלא הוא מוסד שבו: .3

 הותקן במבנה המרכזי פיר מעלית .א
יש  –הותקנו במבנה המרכזי שירותים נגישים נפרדים לבנים ולבנות )אם המוסד הוא רק לבנים או רק לבנות  .ב

 בשירותים נגישים רק לבנים או רק לבנות(צורך 
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דרך נגישה אל המבנה המרכזי, אל הפיר, אל השירותים ומהמבנים האחרים )אם יש כאלה( ועד למבנה  .ג
 המרכזי.
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