
 

 במועצה אזורית יואב 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    מועצה אזורית יואבבתוקף 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)

 חייבת הרשות המקומית:  הנגשתם בת מבנים קיימים שרשימ 

שם הישוב  שם המבנה מס"ד  
 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( 

 
 יונגש עד תאריך 

מרפאה ק.  1
 כללית 

 קיים  –חניית נכים  רפואה 619091 179244   166 ורדון 
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש  –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש  -דרך נגישה

 לבצע דרך חלופית 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 
 

 2023 בעלת הנכס 
 

 לא נדרש  דת 619102 179221   166 ורדון  בית כנסת  2
 

 לא נדרש 
 

 מונגש בעלת הנכס 

ללא   נגבה  בית כנסת  3
 מספר 

 לא נדרש  דת 618368 170056
 

 לא נדרש 
 

 מונגש  בעלת הנכס 

ללא   נחלה  בית כנסת  4
 מספר 

 לא נדרש  דת 618832 180850
 

 לא נדרש 
 

 מונגש  בעלת הנכס 

ללא   סגולה  בית כנסת  5
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  דת 179348 619965
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש  -דרך נגישה

 לבצע דרך חלופית 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 
 

 2023 בעלת הנכס 

ללא   כפר הרי"ף   בית כנסת  6
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  דת 628338 180298
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש  -דרך נגישה

 לבצע דרך חלופית 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 
 

 2023 בעלת הנכס 

ללא   סגולה מקווה 7
 מספר 

 מונגש בעלת הנכס  לא נדרש  לא נדרש  דת 619981 179356

ללא   נחלה  מקווה 8
 מספר 

 מונגש בעלת הנכס  לא נדרש  לא נדרש  דת 618898 180834

ללא   צומת ראם  בניין המועצה   9
 מספר 

 מוניציפאלי  629610 179853
 

 מונגש בעלת הנכס  לא נדרש  לא נדרש 

ללא   צומת ראם  בית גלאור 10
 מספר 

 מונגש בעלת הנכס  לא נדרש  לא נדרש  מוניציפאלי  629607 179804

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



מבנה השרות   11
  הפסיכולוגי

ללא   צומת ראם 
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  מוניציפאלי  629585 179843
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש  -דרך נגישה

 לבצע דרך חלופית 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 
 

 2023 בעלת הנכס 

ללא   צומת ראם  מבנה הרווחה 12
 מספר 

 מונגש בעלת הנכס  לא נדרש  לא נדרש  מוניציפאלי  629590 179880

מבנה השיטור  13
 הקהילתי

ללא   צומת ראם 
 מספר 

 מונגש הנכס בעלת  לא נדרש  לא נדרש  מוניציפאלי  629576 179865

מבנה מחלקת   14
  ההנדסה

ללא   צומת ראם 
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  מוניציפאלי  629582 179906
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש  -דרך נגישה

 לבצע דרך חלופית 
  –שרותי נכים 

מבנה ב נמצאים 
 הרווחה  במח' צמוד 

 לא נדרש –מעלית 

 2023 בעלת הנכס 

ללא   צומת ראם  מבנה קב"ס  15
 מספר 

 מונגש בעלת הנכס  לא נדרש    לא נדרש   מוניציפאלי  629568 179871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חייבת הרשות המקומית:   שבהנגשתם בניין   שאינם  קיימים  מקומות רשימת  

 

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 
 
 

ללא   בית ניר אולם ספורט 1
 מספר 

 מונגש מפעילה לא נדרש    לא נדרש   מגרש ספורט 617150 188207

ללא   גת מגרש ספורט 2
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  מגרש ספורט 614991 180552
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 ביהס שדות יואבב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2023 מפעילה

ללא   ורדון  מגרש ספורט 3
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  מגרש ספורט 619130 179437
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 מועדון הנוער  מבנה ליד 
 לא נדרש –מעלית 

 

 2023 מפעילה

ללא   כפר הריף  מגרש ספורט 4
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  מגרש ספורט 628250 180223
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 ועדון הנוער בנה מליד מ
 לא נדרש –מעלית 

 

 2023 מפעילה

ללא   נגבה  מגרש ספורט 5
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  מגרש ספורט 618586 170074
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 ביהס נוף השדותב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2023 מפעילה

ללא   כפר מנחם   אולם ספורט   6
 מספר 

 מונגש בעלת הנכס  לא נדרש    לא נדרש   מגרש ספורט 626178 184187

7 

, שצ"פ  1גן מס' 
ליד גני ילדים,  

 רבדים  
 רבדים 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  631377 182575
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 גנים לידה במבני
 לא נדרש –מעלית 

 

 מפעילה
 

2024 

8 
, שצ"פ  3גן מס' 

מול מרכול, כפר  
 הריף 

 כפר הריף 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  628269 180249
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 גנים לידה במבני

 2024 מפעילה



 לא נדרש –מעלית 
 

9 

  , שצ"פ6גן מס' 
הרחבה, רחוב  

האלון, כפר  
 הריף  

 כפר הריף 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  627572 181166
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד  מועדון הנוער במבנה 
 לא נדרש –מעלית 

 

 2024 מפעילה

10 

, שצ"פ  10גן מס' 
מול חדר אוכל,  

 כפר מנחם  
 כפר מנחם

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  626680 184481
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 לידחדר האוכל מבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2024 מפעילה

11 

גן שקד צמוד  
  63לבית מס 

 כפר מנחם

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  626192 183763
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד  מועדון הנוער במבנה 
 לא נדרש –מעלית 

 

 2024 מפעילה

12 

  66גן מול בית 
)משפחת 
 ליבוביץ (

 כפר מנחם

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  626210 183846
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד  מועדון הנוער במבנה 
 לא נדרש –מעלית 

 

 2024 מפעילה

13 

גן מול בתים  
141 ,142 

 כפר מנחם

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  625959 183808
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -נגישהדרך 

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד  מועדון הנוערמבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2024 מפעילה

14 

גן צמוד לבית  
118 

 כפר מנחם

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  625954   183893
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד מועדון הנוער  במבנה 
 לא נדרש –מעלית 

 

 2024 מפעילה

15 

,  21גן מס'  
שצ"פ סובה  

 מערבית סגולה 
 סגולה

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  619743 178762
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד מועדון הנוער  במבנה 
 לא נדרש –מעלית 

 2025 מפעילה

16 
, שצ"פ  22גן מס' 

מול מרכול  
 סגולה 

 סגולה

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  619969 179241
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד מועדון הנוער מבנה ב

 2025 מפעילה



 לא נדרש –מעלית 
 

17 

, שצ"פ  23גן מס' 
מול אנדרטת 

זכרון )מאחורי  
 מרכול(  סגולה 

 סגולה

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  שעשועים גן  619881 179283
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד מועדון הנוער מבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2025 מפעילה

18 

  , שצ"פ26גן מס' 
,  75מול בית מס' 

 ורדון  
 ורדון 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  619020 179396
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד מועדון הנוער מבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2025 מפעילה

19 

, שצ"פ  27גן מס' 
מול המרפאה, 

 ורדון  
 ורדון 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  619077 179290
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 מרפאה ליד מבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2025 מפעילה

20 

, שצ"פ  28גן מס' 
מרכז הישוב, 

 נחלה 
 נחלה 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  618634 180850
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

מועדון  צמוד ב במבנה
 הנוער 
 לא נדרש –מעלית 

 

 2025 מפעילה

21 

, שצ"פ  31גן מס' 
גן אריאל, קיבוץ  

 גת
 גת

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  615240 180257
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

מועדון "לחבר" מבנה ב
 ליד 

 לא נדרש –מעלית 
 

 2025 מפעילה

22 

, שצ"פ  32גן מס' 
מול חדר אוכל,  

 קיבוץ גת
 גת

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  615125 180527
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -נגישהדרך 

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 חדר האוכל  מבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2025 מפעילה

23 

, שצ"פ  33גן מס' 
מרכז הישוב, גל 

 און  
 גל און

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  615773 185590
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -נכיםחניית 
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 גנים ליד  מתחם ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2026 מפעילה
 

, שצ"פ  35גן מס'  24
ליד המועדון  

 בית גוברין 
ללא  

 מספר 
 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  613403 190047

 נדרש –דרך נגישה 
 2026 מפעילה קיים  -חניית נכים



לחבר, בית 
 ג'וברין  

 קיים  –שרותי נכים 
 לא נדרש –מעלית 

נדרש לבצע  -דרך נגישה
 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 " לחבר" מועדון מבנה ב
 ליד 

 לא נדרש –מעלית 
 

25 

, שצ"פ  36גן מס' 
ליד חדר האוכל,  

 שדה יואב 
 שדה יואב

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  617088 169484
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

  לידמזכירות במנה ה
 לא נדרש –מעלית 

 

 2026 מפעילה

26 
  , שצ"פ38גן מס' 
ליד גני  

ילדים/מועדון  
השומר הצעיר,   

 נגבה 

 נגבה 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  619078 169870
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
  נמצאים   –שרותי נכים 

 מועדון הנוער  מבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2026 מפעילה

27 

, שצ"פ  39גן מס' 
 בהרחבה, נגבה  

 נגבה 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  618202 169990
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 נוף השדות ליד בביה"ס 
 לא נדרש –מעלית 

 

 2026 מפעילה

28 

, שצ"פ  40גן מס' 
ליד גני ילדים,  

 בית ניר 
 בית ניר 

ללא  
 מספר 

 קיים  –חניית נכים  גן שעשועים  617331 188065
 נדרש –דרך נגישה 
 קיים  –שרותי נכים 

 לא נדרש –מעלית 

 קיים  -חניית נכים
נדרש לבצע  -דרך נגישה

 דרך חלופית 
נמצאים   –שרותי נכים 

 ליד  מועדון הנוער מבנה ב
 לא נדרש –מעלית 

 

 2026 מפעילה

 

,  (2023 במרס 31עד ליום ט' בניסן התשפ"ג )מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה  25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב המועצה האזורית יואבבזאת כי  המצהיר המועצה האזורית יואב, ראש  ,דר' מטי צרפתי הרכביאני,  (1)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען. אלף  400,000  ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19לפי סעיף 

 

 __________)חתימה(________     פ"ב התש אדר ב' ב גי"

   ]התפקיד שמכוחו מתקין[       ]שם מלא של המתקין[                      (2022 מרץב 16)

 

 ( 6366-3)חמ 

 

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