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 החוק(, מתפרסם המפורט להלן: -)להלן 19981 -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()1ט)ג19לפי סעיף  עצה מקומיתהמו בתוקף סמכותה של

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

 :רשימת מבנים קיימים   .(1)

 

 מס'
 סידורי 

שם הישוב  שם המבנה
 רחובוה
 
 

מספר 
 בית

X 
מרכז 
 מבנה

 
 

Y 
מרכז 
 מבנה

 

השירותים 
 םהמוניציפליי

במבנה הניתנים 
והשימושים 

 הציבורים במבנה

דרכי ההנגשה 
והתאמות 

הנגישות שבוצעו 
בו או שנדרש 

 לבצע בו

התאמות נגישות 
חלופיות 

 להנגשה זמנית
 
 

מקור החובה של 
הרשות להנגשת 

 תהמבנה )בעל
או  ההנכס, מפעיל

 שניהם(

 מועד ההנגשה
 
 

מועצת גני תקווה  מבנה המועצה   1
 הגליל רחוב 

קיימת דרך נגישה  קבלת קהל     48
לרבות מעלון 

לקומה השנייה  
 שירותים נגישים
   וחניות נגישות 

 נגיש בעלות הנכס   לא נדרש  

השירות  2
 הפסיכולוגי  

מועצת גני תקווה 
 הקישון  רחוב 

קיימת דרך נגישה  קבלת קהל      20
שירותים מעלית, 
וחניות נגישים  
 נגישות 

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מועדון פיס  3
 לקשיש 

מועצת גני תקווה 
 דרך המשי רחוב 

פעילות של    1
 קשישים  

 

קיימת דרך נגישה 
שירותים מעלית, 
וחניות נגישים  
 נגישות 

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מועצת גני תקווה  חנות בגד זול   4
 קישון  רחוב 

מקום לקבלת    9
   2פרטים יד 

עד  דרך נגישה
 למבנה  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מועצת גני תקווה  בניין הצופים  5
 דרך המשי  רחוב 

פעילות של תנועת     21
 נוער  

קיימת דרך נגישה 
שירותים מעלית, 
וחניות נגישים 

 נגישות  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

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



מועצת גני תקווה  מרכז הבמה   6
 הכרמל רחוב 

מרכז לאומניות     20
 ,הופעות  תאתרון  

קיימת דרך נגישה 
שירותים מעלית, 
וחניות נגישים  
 נגישות 

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מועצת גני תקווה  קאנטרי גלים  7
 הכרמל רחוב 

מרכז פעילות     1
ספורט  ובריכת 

 שחייה  

נגישה  קיימת דרך 
מבנה בקומה 

אחת  שירותים, 
מקלחת נגישה 
 וחניות נגישות  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מחלקה  8
לשירותים 
 חברתיים 

מועצת גני תקווה 
 הגליל רחוב 

משרדים נותני    31
 שירות לתושב 

 קיימת דרך נגישה 
שירותים נגישים  

מבנה בקומה 
וחניות  אחת

  נגישות 

 נגיש  הנכסבעלות  לא נדרש  

מועצת גני תקווה  מועדון נכים  9
 הנגב רחוב 

מרכז לפעילות של    11
 נכי צהל  

 קיימת דרך נגישה 
שירותים נגישים  

מבנה בקומה 
וחניות  אחת

  נגישות  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מבנה סניף בני  10
 עקיבא-

מועצת גני תקווה 
 הרי יהודה רחוב 

פעילות של תנועת    23
 נוער  לציבור הדתי  

 קיימת דרך נגישה 
שירותים נגישים  

מבנה בקומה 
 אחת 

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מרכז ספורט  11
 לידר

מועצת גני תקווה 
 הגליל רחוב 

מרכז פעילות     39
ספורט  ובריכת 

 שחייה  

 קיימת דרך נגישה 
שירותים 

ומקלחות נגישים, 
וחניות מעלית  
 נגישות  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מועצת גני תקווה  משמר אזרחי 12
 הרי יהודה  רחוב 

משרד קטן  עם  משרד     33
 דרך נגישה  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מועצת גני תקווה  מגרש טניס 13
 הנגב רחוב 

קיימת דרך   פעילות ספורט     9
נגישה  ושירותים 

 נגישים  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מועצת גני תקווה  מגרש ספורט 14
 הנגב  רחוב 

קיימת דרך   פעילות ספורט     9
נגישה  ושירותים 

 נגישים  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

מבנה בית  15
 הנוער 

מועצת גני תקווה 
 הנגב  רחוב 

כינוס לנוער אחרי    9
 הצהריים  

אולם קטן  עם 
דרך נגישה 

  ושירותים נגישים  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

 



 

 :שאינם בניין מקומותרשימת  .(2)

 

 מס' 
 סידורי

שם 
 המקום

שם הישוב 
 רחובוה
 
 

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 

 ת)בעל המקום
או  ההנכס, מפעיל

 שניהם(

 מועד ההנגשה
 
 

שצ"פ  1
 גינדי  

מועצת גני תקווה 
 דרך המשי  רחוב 

דרך נגישה   גן ציבורי     15
 ריהוט רחוב נגיש 

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

שצ"פ  2
 רותם שני  

מועצת גני תקווה 
 דרך המלך רחוב 

דרך נגישה   גן ציבורי     6
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

שצ"פ  3
 אפריקה  

מועצת גני תקווה 
 דרך הים  רחוב 

דרך נגישה   גן ציבורי     3
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

שצ"פ צמח  4
 המרמן  

מועצת גני תקווה 
דרך רחוב 

 הבשמים  

דרך נגישה   גן ציבורי     2
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

שצ"פ  5
 המצפה  

מועצת גני תקווה 
 המצפה רחוב 

דרך נגישה   גן ציבורי     7
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

שצ"פ  6
 התבור  

מועצת גני תקווה 
 התבור רחוב 

דרך נגישה   גן ציבורי     1
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

שצ"פ  7
 הגליל  

מועצת גני תקווה 
 הגליל  רחוב 

דרך נגישה   גן ציבורי     81
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

שצ"פ  8
 הכרמל 

מועצת גני תקווה 
 הכרמל רחוב 

דרך נגישה   גן ציבורי     10
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

שדרת  9
 התקוות  

מועצת גני תקווה 
האגמים עד רחוב 

 לכרמל  

דרך נגישה   טיילת       
 ריהוט רחוב נגיש

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  10
משחקים  

 הכרמל     -

מועצת גני תקווה 
 הכרמל רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    12
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  11
משחקים 

פארק  –
 הגליל  

מועצת גני תקווה 
 הגליל  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    85
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  12
 -משחקים
 המצפה  

מועצת גני תקווה 
בקעת רחוב 
 הירדן 

דרך נגישה   אתר משחקים    31
ריהוט רחוב נגיש  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  



מתקני משחק 
 נגישים  

אתר  13
 -משחקים
 עין חנוך  

מועצת גני תקווה 
 עין חנוך  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    6
 ריהוט רחוב נגיש  

 נגיש  בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  14
 -משחקים

ישמח 
 משה  

מועצת גני תקווה 
 עין גנים  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    32
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  15
 -משחקים
 גן הילד  

מועצת גני תקווה 
 הקישון  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    28
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  16
משחקים 

גנים  –
–מרכז 
 גינדי  

מועצת גני תקווה 
 דרך אילות  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    10
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  17
 -משחקים
 אפריקה 

מועצת גני תקווה 
 דרך הים  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    3
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  18
  -משחקים

מועצת גני תקווה 
 עין שמש  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    13
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

אתר  19
משחקים  

 התבור   -

מועצת גני תקווה 
 הרמה  רחוב 

דרך נגישה   אתר משחקים    63
ריהוט רחוב נגיש  

מתקני משחק 
 נגישים  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

20 
 

מועצת גני תקווה  אנדרטה  
 עמק זבולון  רחוב 

דרך ניגשה   אתר הנצחה     16
 ריהוט רחוב נגיש 

 נגיש   בעלות הנכס   לא נדרש  

מגרש  21
 –חנייה 

 תקריי
 החינוך   

מועצת גני תקווה 
   דרך הים רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי     3
 וחניות נגישות  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  

מגרש  22
חנייה 
ישמח 
 משה  

מועצת גני תקווה 
 עין גנים  רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי      69
 וחניות נגישות  

 נגיש   בעלות הנכס לא נדרש  



חניון  23
הצופים 

וגני 
    םהילידי

מועצת גני תקווה 
 דרך המשי  רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי     21
 וחניות נגישות  

 נגיש   בעלות הנכס   לא נדרש  

חניון גניה  24
ילדים  
 וחב"ד  

מועצת גני תקווה 
 דרך המשי  רחוב 

דרך נגישה  ציבורי   ןחניו   11
 וחניות נגישות  

 נגיש   בעלות הנכס   לא נדרש  

חניית  25
מבנה 

 המועצה  

מועצת גני תקווה 
 הגליל  רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי      48
 וחניות נגישות  

 נגיש בעלות הנכס   לא נדרש  

חניון  26
 האגמים  

מועצת גני תקווה 
דרך רחוב 

 האגמים  

דרך נגישה  חניון ציבורי     4
 וחניות נגישות  

 נגיש   בעלות הנכס   לא נדרש  

חניון  27
 העמקים  

מועצת גני תקווה 
 העמקים  רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי     4
 וחניות נגישות  

 נגיש  בעלות הנכס   לא נדרש  

חניון מרכז  28
 לידר  

מועצת גני תקווה 
 הגליל  רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי     33
 וחניות נגישות  

 נגיש בעלות הנכס   לא נדרש  

חניון  29
קאנטרי 

 גלים  

מועצת גני תקווה 
 הכרמל  רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי     1
 וחניות נגישות  

 נגיש   בעלות הנכס   לא נדרש  

30 
 

מועצת גני תקווה  חניון הנגב  
 הנגב רחוב 

דרך נגישה  חניון ציבורי     9
 וחניות נגישות  

 נגיש  בעלות הנכס   לא נדרש  

 

 מקלטים: בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי "תקין)*(" ולהוסיף את ההערה:

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

 

 

 25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות בגני תקווה  , מצהיר בזאת כי המועצה המקומיתגני תקווה –ת מקומי ראש מועצה  ליזי דלריצ'האני,  (2)

( לחוק, תקציב  בסכום של_______ שקלים חדשים, 2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31עד ליום ט' בניסן התשפ"ג )מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה 

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

 .מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים
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