
 עמק המעיינות האזוריתבמועצה בדבר מקום ציבורי  הודעה
 נגישות  שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

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

 

 

( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם 2א()1ט)ג19לפי סעיף  עמק המעיינות  המועצה אזוריתבתוקף סמכותה של 

 החוק(, מתפרסם המפורט להלן: -)להלן 19981 -מוגבלות, התשנ"ח

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע   (1)

 התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:

 

 

 רשימת מבנים קיימים:  (א)
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אולם תרבות   711264 248621   אולם קימרון 1
 וארועים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

אולם תרבות   711065 248397   זיידןאולם  2
 וארועים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

מרכז לימודי   711021 248488   מרכז עידן טכנולגי 3
  וחוגים 

 טכנולוגיים 

חנייה נגישה,דרך  
נגישה,שרותים  

 ,פיר מעלית נגישים

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

חנייה נגישה,דרך   רווחה שרותי  710934 248407   מבנה רווחה  4
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

פעילות לגיל   710943 248465   מבנה גיל עוז  5
 הזהב

חנייה נגישה,דרך  
נגישה,שרותים  

 , מעלית נגישים

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

6 
 
 

פעילות לגיל   710964 248439   מבנה פיס לקשיש 
 הזהב

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

חוגים למחול   710960 248382   אולם מחול קודאק  7
 וריקוד 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

חוגים למחול   710998 248385   אולם מחול א  8
 וריקוד 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

חוגים למחול   710982 248402   אולם מחול ב  9
 וריקוד 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

פעילות וחוגים   710976 248352   מרכז פיס לנוער 10
 לנוער 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



שירותים   711157 249072   מבנה מועצה ראשי 11
בנושאי חינוך  
והנדסה,קיום  

 ישיבות מליאה 

חנייה נגישה,דרך  
נגישה,שרותים  

 , מעלית נגישים

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

מבנה אגף   12
 מוניציפלי)שפ"ע(

שירותים   711169 249004  
מוניציפלים  
ושיפור פני  

 העמק

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

פעילות   706080 245816   אולם ספורט ביכורה  13
ספורטיבית  
 וחוגי ספורט 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
 הנכס  

המקום  
 נגיש 

שדה   אולם ספורט שקד  14
 אליהו

פעילות   705468 248133 
ספורטיבית  
 וחוגי ספורט 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
 הנכס  

המקום  
 נגיש 

אולם ספורט גאון   15
 הירדן

פעילות   710931 249868  נווה איתן
ספורטיבית  
 וחוגי ספורט 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
 הנכס  

המקום  
 נגיש 

מבנה "כוונת"   16
 מועצה

חנייה נגישה,דרך   חוגים והרצאות  711195 248623  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
הנכס  

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

מרפאת אזורית   17
 ביכורה 

חנייה נגישה,דרך   שרותי בריאות  705924 246083  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
 הנכס  

המקום  
 נגיש 

מרפאה אזורית   18
 ירדנה בית יוסף 

חנייה נגישה,דרך   שרותי בריאות  718836 252822  ירדנה 
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
 הנכס  

המקום  
 נגיש 

חנייה נגישה,דרך   פעילות פנאי   712440 242590   חומה ומגדל  מבנה 19
נגישה,שרותים  

 , מעלוןנגישים

בעלת  לא רלוונטי
 הנכס 

המקום  
 נגיש 

גני דרור פשוש   20
 וסנונית 

גן ילדים חינוך   711130 244529  מסילות 
 מיוחד 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
  הנכס 

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

גן מעיינות שדה   21
 נחום 

גן ילדים חינוך   714634 245333  שדה נחום 
 מיוחד 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  לא רלוונטי
  הנכס 

 ומפעילה 

המקום  
 נגיש 

מקלט סמוך למבנה   22
 המועצה

בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי חירום  711161 248947  
 הנכס 

 )*(  תקין

מקלט סמוך למבנה   23
חדר האוכל של  

 המועצה

בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי חירום  711161 249108  
 הנכס 

 )*(  תקין

 מקלט במרכז עידן 24
 

בעלת  לא נדרש  מקלט תת קרקעי חירום  710990 248417  
 הנכס 

 )*( תקין

מקלט במרכז   25
 ביכורה 

בעלת  נדרש לא   מקלט תת קרקעי חירום  705932 246060  
 הנכס 

 )*(  תקין

           

חנייה נגישה,דרך   שירותי דת  711147 248938   מבנה מועצה דתית  26
 נגישה,שרותים נגישים 

פרסום באתר  
ניתן לתאם  - האינטרנט

מראש פגישה  
במשרדי המועצה  
 הסמוכים הנגישים 

בעלת 
 הנכס  

יונגש עד  
03/2023 

 

מבנה חברה   27
 כלכלית 

מכרזים   711157 248906  
 לפיתוח 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

פרסום באתר  
ניתן לתאם  - האינטרנט

מראש פגישה  
במשרדי המועצה  
 הסמוכים הנגישים 

בעלת 
  הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2023 

 

מבנה אגף קהילה   28
 וצמיחה 

שירותים   711189 249065  
 לתושב

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

פרסום באתר  
ניתן לתאם  - האינטרנט

מראש פגישה  
במשרדי המועצה  
 הסמוכים הנגישים 

בעלת 
 הנכס 

   ומפעילה 

יונגש עד  
03/2023 

 

תשלומי   711163 248966   מבנה גבייה  29
חשבונות  

 וארנונה

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

פרסום באתר  
ניתן לתאם  - האינטרנט

פגישה  מראש 
במשרדי המועצה  
 הסמוכים הנגישים 

בעלת 
 הנכס 

   ומפעילה 

יונגש עד  
03/2023 

 

מבנה תאגיד אפיקי   30
 מים 

תשלומי   711143 248990  
חשבונות מים  

ופיתוח  
 תשתיות מים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

פרסום באתר  
ניתן לתאם  - האינטרנט

מראש פגישה  
במשרדי המועצה  

 הנגישים הסמוכים 

בעלת 
 הנכס 

 

יונגש עד  
03/2023 

 

אולם ספורט   31
 מלכישוע 

חנייה נגישה,דרך   פעילות ספורט  705047 239080  מלכישוע 
 נגישה,שרותים נגישים 

רמפה זמנית  
הצבת  מתקפלת ו 

שירותים נגישים  
 זמניים במבנה בחצר 

בעלת 
   הנכס 

יונגש עד  
03/2023 

 

מעון יום   705898 246137   מעון יום ביכורה  32
 לילדים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

רמפה זמנית  
 מתקפלת 

בעלת 
 הנכס  

יונגש עד  
03/2024 

 

מעון יום ירדנה בית   33
 יוסף 

מעון יום   718857 252846  ירדנה 
 לילדים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

רמפה זמנית  
 מתקפלת 

בעלת 
 הנכס  

יונגש עד  
03/2024 

 

גן ילדים דקל שדה   34
 תרומות 

שדה  
 תרומות 

חנייה נגישה,דרך   גן ילדים   705301 245839 
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  סימון זמני של החניות 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2024 

 



חנייה נגישה,דרך   גן ילדים  706161 244680  רוויה  גן ילדים רוויה  35
 נגישה,שרותים נגישים 

רמפה זמנית  
מתקפלת ,סימון זמני  

 של החניות 

בעלת 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2024 

 

מושב   גן ילדים רחוב  36
 רחוב 

חנייה נגישה,דרך   גן ילדים  706452 246151 
 נגישה,שרותים נגישים 

בעלת  סימון זמני של החניות 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2024 

 

גן ילדים תל   37
 תאומים 

תל  
 תאומים 

חנייה נגישה,דרך   גן ילדים  705203 246680 
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של החניות  
,הצבת שירותים  

 זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2024 

 

חנייה נגישה,דרך   גן ילדים  718953 253425  ירדנה  גן ילדים ירדנה 38
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של  
החניות,הצבת  

 שירותים זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2025 

 

חנייה נגישה,דרך   גן ילדים  718188 252092  בית יוסף  גן ילדים בית יוסף  39
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של  
החניות,הצבת  

 שירותים זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2025 

 

מועצה  מבנה  40
 מקומית מנחמיה 

מבנה וועד   729910 252392  מנחמיה 
מקומי  

ושירותים  
 לתושב

חנייה נגישה,דרך  
נגישה,שרותים  

 ,פיר מעלית נגישים

ישיבות ציבוריות  
וקבלת קהל בקומת  

 הקרקע בלבד 

בעלת 
 הנכס 

יונגש עד  
03/2025 

 

מועדון קשישים   41
 מנחמיה 

מועדון פנאי   730357 252419  מנחמיה 
 לגיל הזהב 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

 סימון זמני של החניות 
שירותים זמניים צמוד  

 למבנה

בעלת 
 הנכס 

יונגש עד  
03/2025 

 

חנייה נגישה,דרך   מבנה תרבות  730287 252406  מנחמיה  בית העם   42
נגישה,שרותים  

 ,פיר מעלית נגישים

לא ניתן לבצע  
התאמות זמניות ולכן  

בשימוש עד  לא יהיה 
 להנגשה

בעלת 
 הנכס 

יונגש עד  
03/2025 

 

מעון יום   730250 252276  מנחמיה  מעון יום מנחמיה  43
 לילדים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של החניות  
,הצבת שירותים  

 זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס  

יונגש עד  
03/2025 

 

פעילות פנאי   730324 252420  מנחמיה  מתנ"ס  44
 לנוער 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של החניות  
,הצבת שירותים  

 זמניים בחצר 

בעלת 
הנכס  

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2026 

 

מוזיאון   730004 252481  מנחמיה  בית הרופא  45
 ראשונים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של החניות  
שירותים  ,הצבת  

 זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

יונגש עד  
03/2026 

 

פעילות ספורט   729886 252214  מנחמיה  אולם ספורט  46
 ישובית 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

הצבת שירותים  
 ברחבת הכניסה

בעלת 
 הנכס 

יונגש עד  
03/2026 

 

נגישה,דרך  חנייה   גן ילדים  730070 252306  מנחמיה  גן ילדים רימון 47
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של  
החניות,הצבת  

 שירותים זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2026 

 

 גן ילדים תאנה  48
 

חנייה נגישה,דרך   גן ילדים  729964 252306  מנחמיה 
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של  
החניות,הצבת  

 שירותים זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

 ומפעילה 

יונגש עד  
03/2026 

 

מועדון   729881 252219  מנחמיה  מתחם איילים  49
 סטודנטים 

חנייה נגישה,דרך  
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של  
החניות,הצבת  

 שירותים זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

 

יונגש עד  
03/2026 

 

נגישה,דרך  חנייה   פעילות נוער  730360 252366  מנחמיה  מועדון נוער  50
 נגישה,שרותים נגישים 

סימון זמני של  
החניות,הצבת  

 שירותים זמניים בחצר 

בעלת 
 הנכס 

 

יונגש עד  
03/2026 

 

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

 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)
שם הישוב   שם המקום  מס' סידורי

 והרחוב 
 
 

מספר  
 בית 

X   מרכז
 מקום 

 
 

Y   מרכז
 מקום 

 
 

סוג המקום  
 שאינו בניין 

 
 

דרכי ההנגשה  
והתאמות  
שבוצעו  הנגישות 

בו או שנדרש  
 לבצע בו 

התאמות  
נגישות  

חלופיות  
להנגשה  

 זמנית
 
 

מקור החובה של  
הרשות להנגשת  

המקום )בעלת  
הנכס, מפעילה או  

 שניהם(

מועד  
 ההנגשה 

 
 

מגרש   1
ספורט  
שחבק  

 בביכורה 

מגרש   706068 245848  
 ספורט 

חנייה  
נגישה,דרך  

ריהוט  נגישה,
   נגיש 

 המקום נגיש  בעלת הנכס   לא רלוונטי

חורשת   2
 ביכורה 

חנייה   גן ציבורי 706151 245448  
נגישה,דרך  

נגישה,ריהוט  
 נגיש 

 המקום נגיש  בעלת הנכס   לא רלוונטי

אנדרטת   3
הזיכרון  

 המרכזית 

אתר   711169 248380  
 הנצחה

חנייה  
נגישה,דרך  

נגישה,ריהוט  
 נגיש 

 המקום נגיש  בעלת הנכס   לא רלוונטי

מגרש   4
משחקים  

 ביכורה 

אתר   705954 246034  
 משחקים 

חנייה  
נגישה,דרך  

נגישה,ריהוט  
,מתקנים  נגיש 

 נגישים 

 המקום נגיש  בעלת הנכס   לא רלוונטי

גן מוסיקלי   5
 במרכז עידן

אתר   710993 248367  
 שעשועים 

חנייה  
נגישה,דרך  

נגישה,ריהוט  
,מתקנים  נגיש 

 נגישים 

בעלת הנכס   לא רלוונטי
 ומפעילה 

 המקום נגיש 



           

 

 

  עמק המעיינות מצהיר בזאת כי המועצה האזורית  עמק המעיינות, ראש מועצה אזורית יורם קרין אני, (2)

ליום ט' בניסן עד מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה  25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב

שקלים חדשים,   100,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31התשפ"ג )

 שמאפשר את ביצוען. 

                                                           

 __________)חתימה(________  פ"בהתשאדר ב' ב יג'                             

     [+תפקידמלא]שם    (2022מרץ ב 16)                             

   

 חותמת ראש המועצה יורם קרין וחתימה                          

                                                                             

 

 

זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות "א.  
תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות   ,מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת  25%החוק לביצוע של  

הבאים:   רווחה,  מהסוגים  שירותי  ניתנים  בהם  מקומות  בריכות,  וספורט,  תרבות  אולמות  בניין,  שאינו  מקום 
 מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים. 

 


