
 פרדס חנה כרכור המקומיתבמועצה בדבר מקום ציבורי  הודעה
 נגישות שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

 8991-לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 

 

החוק(,  -)להלן 89911 -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()8ט)ג89לפי סעיף   פרדס חנה כרכור עיריית/המועצה מקומיתבתוקף סמכותה של 

 מתפרסם המפורט להלן:

 אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק: (8)

 רשימת מבנים קיימים: (א)
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גרם מדרגות מונגש,  ספרייה עירונית 177777 397907 37 המייסדים ספרייה  1
 שירותים

 71.7.1917 בעלות 

 707870  נחליאלי 73מקלט  1

 
195637.447 

 
 71.7.1917 בעלות  רמפה בסף הדלת מועדונית וצהרון

מועדונית  7
 אמונה

סמטת 
 הגן

 71.7.1917 בעלות  שירותים מועדונית וצהרון 177997 390777 3

סמטת  בני ברית 9
 פדויים

 71.7.1917 בעלות  שירותים מועדון נוער 177977 390731 3

רבי  מקווה 3
 עקיבא

מקווה סמטת  הכל מקווה 173777 397971 3
 הימאים

 71.7.1919 בעלות

אולם ספור  7
 אלישבע

שירותים, סביבת  אולם ספורט  170777 397717 3 רעות
 המבנה

 אולם ספורט
 רבין

 71.7.1919 בעלות

                                                             
1

 .71; התשפ"ב, עמ' 131ס"ח התשנ"ח, עמ'  



משרדי  3
המועצה 
 המקומית

דרך 
 הבנים

משרדי הרשות  173073 397917 11
למעט: אגף 
רווחה, אגף 

הנדסה, וועדה 
מקומית, פיקוח 
עירוני, מועצה 

 דתית

 71.7.1919 בעלות אגף רווחה שירותים

מועצה דתית  0
 עירוני ופיקוח

שירותי דת,  173777 397113 70 הדקלים
 פיקוח עירוני.

שירותים, רוחב 
 מעבר.

 71.7.1919 בעלות אגף רווחה

מקווה סמטת  הכל מקווה 177171 390713 97 חשמונאים מקווה 7
 הימאים

 71.7.1913 בעלות

 71.7.1913 בעלות מעון אמונה הכל פעוטון ומעון 173039 390777 10 התחיה מעון יום ויצו 19
דרך  מרכז למידה 11

 למרחב
מרכז לימוד  177977 390371 א 13

 לנוער
 71.7.1913 בעלות  שירותים

שירות בריאות  177397 390991 97 עציון טיפת חלב 11
 לפעוטות

 71.7.1913 בעלות טיפת חלב הגליל שירותים

שירות פסיכולוגי  177731 390019 97 המייסדים שפ"י 17
 חינוכי

 71.7.1917 בעלות שפ"י מייסדים מעלון

-13מקלט 19
 מועדון צמרת

מבנה סמוך   מועדון מבוגרים 177773 390173 11 חברון
 לבי"כ צמרת

 71.7.1917 בעלות

 37מקלט  13
 )עילי(

סמטת 
 ארבל

 71.7.1917 בעלות  שירותים מועדון נוער 173779 390031 -

רבי  אמפי 17
 עקיבא

לקהילה מועדון  173971 390773 7
 האתיופית ונוער

 71.7.1917 בעלות  מעלון, שירותים

בריכה  13
 עירונית

שירותים, הנגשה  בריכת שחיה 173393 390399 - דרור
 גוף הבריכהל

 71.7.1917 בעלות 

 תקין בעלות    196135 709403 3 יחזקאל 7מקלט  10
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 תקין בעלות    196234 709453 1 הגאון 9מקלט  17
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 תקין  בעלות    196370 709289 פינת  3מקלט  19



גלבוע 
 חשמונאים

)*( : זהו מקלט  קיים, 
הפטור מדרך נגישה 

משום שקיים בו הפרש 
מ'  8.1גובה של מעל 

ואשר מסיבה הנדסית 
לא ניתן להתקין בו 

 כבש.

 תקין בעלות    195987 708791 119 חבקוק 7מקלט  11
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 תקין בעלות    195951 708767 117 חבקוק 3מקלט  11
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 תקין בעלות    1958957 708802 197 חבקוק 0מקלט  17
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 תקין בעלות    195868 70.8979 197 חבקוק 7מקלט  19
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1מעל גובה של 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 תקין בעלות    195840 708869 199 חבקוק  11מקלט  13
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.



 תקין בעלות    196084 709014 171 גאולה 11מקלט  17
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 תקין בעלות    196057 709014 103 גאולה 17מקלט  13
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 708518 19 רמב"ם 13מקלט  10

 
197174 

 
 תקין בעלות   

)*( : זהו מקלט  קיים, 
הפטור מדרך נגישה 

משום שקיים בו הפרש 
מ'  8.1גובה של מעל 

ואשר מסיבה הנדסית 
לא ניתן להתקין בו 

 כבש.
מכבים  17מקלט  17

פינת 
 מודיעין

 תקין בעלות    196579 708142 
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

מכבים  79מקלט  79
פינת 
 מצדה

 

707885 

 תקין בעלות    196352
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

סמטת  71מקלט  71
מרחבים 
)בתחום 

ביה"ס 
 מרחבים(

 תקין בעלות    196555 708370 
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 



 כבש.
יונה  79מקלט  71

)בתוך גן 
 הציפורים(

 707921 

 
195747 

 
 תקין בעלות   

)*( : זהו מקלט  קיים, 
הפטור מדרך נגישה 

משום שקיים בו הפרש 
מ'  8.1גובה של מעל 

ואשר מסיבה הנדסית 
לא ניתן להתקין בו 

 כבש.
 19 סנונית 77מקלט  77

707830 195285.9 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 19 תמר 73מקלט  79

708294 198268 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

הבריגדה  91מקלט  73
פינת 
 קנאים

 

708165 199667  

 תקין בעלות  
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 9 הנח"ל 99מקלט  77

708248 199804 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 19 קרו היסוד 93מקלט  73

709236 
 

198834 
 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 



להתקין בו לא ניתן 
 כבש.

חשמונאים  90מקלט  70
פינת שבי 

 ציון

 

708852 196410 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

שבזי  31מקלט  77
)בתחום 

בי"ס 
 מורשה(

 

708488 199091 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 19 הבנים 39מקלט  99

197989 709071 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
מסיבה הנדסית ואשר 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

סמטת  71מקלט  91
 הימאים

 

199485 709119 

 תקין בעלות   
)*( : זהו מקלט  קיים, 

הפטור מדרך נגישה 
משום שקיים בו הפרש 

מ'  8.1גובה של מעל 
ואשר מסיבה הנדסית 

לא ניתן להתקין בו 
 כבש.

 

 

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

 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש. 8.1הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל  ,קיים  )*( : זהו מקלט 

 

 



הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות  פרדס חנה כרכור המועצה המקומיתמצהיר בזאת כי  ,פרדס חנה כרכור מקומיתהמועצה הראש הגר פרי יגור, אני,  (2)

שקלים  210,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()8ט)ג89, לפי סעיף (2021 במרס 18ליום ט' בניסן התשפ"ג )עד מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה  21% -ב

 חדשים, שמאפשר את ביצוען.

 

 __________________     פ"בהתשאדר ב' ב כד'

           הגר פרי יגור                            2022מרץ ב 22 

   ראש המועצה 

 

  (6366-1)חמ 

 

בשנה מסך ההנגשה הנדרשת  21%זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של "א. 
מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים:  ,החולפת

 רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.

 


