
 יעקב זכרון המקומיתבמועצה בדבר מקום ציבורי  הודעה
 נגישות  שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

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

 
 

החוק(,   -)להלן 19981 -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()1ט)ג19לפי סעיף  זכרון יעקב 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: (1)

 רשימת מבנים קיימים:  (א)

 

מס' 
 סידורי

שם הישוב  שם המבנה
 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(

מועד 
 ההנגשה

 
 

 מת: קיי קבלת קהל    /א 11 ב הנדי יין המועצה  בנ 1
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

   שירותי נכים 
   ת לימע

 

בעלות   לא נדרש 
 ומפעיל 

 נגיש 

יה  ימוזיאון העל  2
 ההשניי

 קיימת:  קבלת קהל    2 הנדיב 
 מעלית  

 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 נכים שירותי 

בעלות   לא נדרש 
 ומפעיל 

 נגיש 

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



 

מועדון גיל פז )בית   3
 תשבי( 

 קבלת קהל    4 הנדיב  
 פעילות תרבות 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 שירותי נכים 
 חניית נכים 

בעלות   לא נדרש 
 ומפעיל 

 נגיש 

מרכז טיפולי     40 הרצל   משכ"ל  4
 לילדים 

 קיימת: 
 חנית נכים 

 שירותי נכים 
 נדרש: 

 דרך נגישה 

באתר  פרסום 
  קבלת קהל 

 קומת קרקע 

בעלות  
 ומפעיל 

2024 

 קבלת קהל    # 4הדגן  ספריה ציבורית  5
 פעילות תרבות 
 השאלת ספרים 

 מונגשת: 
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 מעלית 
 שירותי נכים 

 שילוט והכוונה

בעלות   לא נדרש   
 ומפעיל 

 נגיש 

מועדון פייס שיכון   6
 דרום 

מרבד  
 הקסמים 

 קיימת:  פעילות חוגים    16
 דרך נגישה 

 שירותי נכים 
 נדרש: 

 חנית נכים 

קיימת חנית   
נכים ברח'  

 הפדות 

בעלות  
 ומפעיל 

2025 

 קיימת:  נוער פעילות    18 העלייה מועדון בני עקיבא  7
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 נדרש: 
 שירותי נכים 

בתהליך  
לשיפוץ  
 המבנה.

בעלות  
 ומפעיל 

2023 

 קבלת קהל    # השירה   המתנ"ס 8
פעילות תרבות  

 וחוגים 

 מונגש: 
 חניית נכים 

 שירותי נכים 
 דרך נגישה 

 מעלית 
 שילוט והכוונה

בעלות   לא נדרש 
 ומפעיל 

 נגיש 

 מונגש:  פעילות בני נוער    2 השמורה  אוונגרד  9
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 שירותי נכים 
 

 נגיש  מפעיל  לא נדרש 



מרכז מידע תיירותי   10
 הגידעונים 

 מונגשת:  קבלת קהל    42 המייסדים  
 דרך נגישה 

 שירותי נכים 
 חניית נכים 

 

בעלות   לא נדרש 
 ומפעיל 

 נגיש 

ארכיון היסטורי   11
 מבנה משרדים -חדש

 מונגש:  קבלת קהל    40 הרצל  
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותי נכים 
 

  בעלות לא נדרש 
   ומפעיל

 נגיש 

שירות פסיכולוגי   12
 עירוני 

 מונגש:  קבלת קהל    # השמורה 
 חניית נכים  
 שירותי נכים 
 דרך נגישה 

 נגיש  מפעיל  לא נדרש 

קן הנוער העובד   13
 והלומד 

פעילות נוער     4 השירה  
 אחרי צהריים 

 מונגש: 
 דרך נגישה 

 שירותי נכים 
 חניית נכים 

בעלות   לא נדרש 
 ומפעיל 

 נגיש 

אולם ספורט של   14
 המתנ"ס

תלמידי בית     4 השירה 
 הספר וחוגים 

 : מונגש
 דרך נכישה 
 חניית נכים 

 שירותי נכים 

 נגיש  בעלות   לא נדרש 

קדושי   מושבה -טיפת חלב 15
 השואה  

 קיימת:   קבלת קהל    8
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 נדרש: 
 שירותי נכים 

 שילוט והכוונה

בתהליך  
לשיפוץ  
.  המבנה

שירותי הנכים  
נמצאים במנה  

גן הילדים  
 הצמוד. 

 

 2024 בעלות  

נווה   - טיפת חלב 16
 שרת 

 קיימת:  קבלת קהל    12 קיבוץ גלויות 
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 נדרש: 
 שירותי נכים 

 שילוט והכוונה

בתהליך  
לשיפוץ  
  המבנה.

שירותי נכים  
נמצאים במנה  
קופת החולים  

 הצמוד. 
 

 2025 בעלות 



צהרון לתלמידים     12 קיבוץ גלויות  מועדון יום לקשיש  17
ופעילות אחרי  

 צהרים 

 : קיימת 
 נגישה דרך 

 חנית ניכם 
 נדרש: 

 שירותי נכים 
 שילוט והכוונה

 

שירותי הנכים  
נמצאים  

במבנה קופת  
 חולים הצמוד. 

בעלות  
 ומפעיל 

2026 

מרכז פעילות     22 הגת מרכז למשפחה  18
 לילדים 

 מונגש: 
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 שירותי נכים 

בעלות   לא נדרש 
 ומפעיל 

 נגיש 

פעילות  מרכז    37 הנשיא  מועדון מכבי  19
 נוער 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 נדרש 
 חניית נכים 

 שירותי נכים 
 

חנית נכים  
  ברח' הרצל
  שוככל ותידר

הנגשה  
הפעילות  

תועתק  
 למקום נגיש 

 2026 בעלות 

בית כנסת אוהל   20
 יעקב 

 קיימת:  תפילה ואירועים    16 הנדיב  
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 נדרש 
 שירותי נכים 

שירותי נכים  
ברח'  

 המייסדים 

 2026 בעלות 

בית כנסת היכל   21
 רפאל 

 קיימת:  תפילה ואירועים    6 הנדיב 
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 נדרש: 
 שירותי נכים 

 

שירותי נכים  
ברח'  

   המייסדים

 2026 בעלות 

צהרון ילדים     3 דרך שרה  מועדון נוער  22
 ופעילות ותיקים 

 מונגש: 
 חניית נכים 
 דרך נגישה 

 שירותי נכים 
 
 

בעלות   נדרש לא 
 ומפעיל 

 נגיש 



 מעון פועה  23
 

 קיימת:  פעוטות  - ילדים   # רמת צבי 
 דרך נגישה 

 שירותי נכים 
 נדרש: 

 חנית ניכם 
 

 המבנה
,  בשיפוצים 

קיימת חניית  
נכים בכניסה  

 לרח' 
 

בעלות  
 ומפעיל 

2022 

 קיימת:  פעוטות -ילדים   3 נווה רמז  מעון נאות מרגלית  24
 חנית נכים 

 דרך נגישה 
 נדרש: 

 שירותי נכים 

קיים שירותי  
נכים במנה  

של הגן ילדים  
 הצמוד 

 2024 בעלות 

שכון    -מקלט ציבורי  25
 צפוני 

 

 *תקין  בעלות  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חרום    10 השזיף 

שכונת    -מקלט ציבורי  26
 התימנים

 

 *תקין  בעלות  לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חרום    16 תרע"ב 

כנפי   -מקלט ציבורי  27
 נשרים 

כנפי נשרים  
 פינת גאולים 

# 
 
 

 *תקין  בעלות   לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חרום   

רמפות   מקלט עילי  עילי    18 העלייה מקלט ציבורי  28
פריקות יוצבו  

 במצב חרום 

 2024 בעלות 

תנועת הנוער     # דרך אהרן  מועדון נוער  29
 העובד והלומד 

 קיימת: 
 דרך נגישה  

 שירותי נכים 
 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

בית    -מקלט ציבורי  30
 רמז

 

 *תקין  בעלות  לא נדרש   מקלט תת קרקעי  חרום    21 טרומפלדור  

סמטת   מקלט ציבורי  31
 השואבה 

בשימוש   - עילי   #
חוג  -"הפועל" 

 ספורט 

 קיימת: 
 דרך נגישה  

 2024 בעלות  לא נדרש 

- גאולים  מועדון נוער גאולים  32
פינת שבי  

 ציון 

 קיימת :  מועדון נוער  - עילי   3
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 שירותי נכים 

קיימים  
שירותי נכים  

במבנה  
בבית   - הסמוך
 הכנסת

 2024 בעלות 



חדר ללימודי     56 שבי ציון   מועדון נוער  33
 תורה 

 קיימת: 
 דרך נגישה  

 נדרש: 
 שירותי נכים 

קיימים  
שירותי נכים  

במבנה  
בית   - הסמוך
 הכנסת

 2024 בעלות 

 

 

 

 

 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)

מס' 
 סידורי

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

 
 

 קיימת:  מגרש ספורט    27 הגת כדורגל  1
 ברזיה 

 חניית נכים 
 ספסלים 

 נדרש: 
 דרך נגישה 

 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  
כל המגרשים  

באתר  
 האינטרנט

 2023 בעלות 

גן    -רמז כדורסל  2
 הכרם

 קיימת:  ספורט מגרש כ   7
 דרך נגישה 

 ברזיה 
 
 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

- רח חוחית  קט רגל/כדורסל  3
 חסידה 

 קיימת:  מגרש ספורט    3
 דרך נגישה 

 ברזיה 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 



 
 

רח'   מיני פיץ  4
- העצמאות 

 תש"ח 

 נדרש:  מגרש ספורט    5
 דרך נגישה 

 ברזיה 
 ספסלים  

 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  
כל המגרשים  

באתר  
 האינטרנט

 

 2023 בעלות 

- דורות רח'   כדורסל  5
 הזית

 נדרש:  ספורט מגרש    3
 ספסלים 

 דרך נגישה 
 ברזיה 

 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  
כל המגרשים  

באתר  
 האינטרנט

 

 2023 בעלות 

, מיני פיץ,  טניס 6
 כדורסל 

  - רח' הנרקיס
 גן הגבעה 

 נדרש:  מגרש ספורט    3
 דרך נגישה 

 ברזיה 
 ספסלים 

 חניית נכים 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

המגרשים  כל 
באתר  

 האינטרנט
 

 2023 בעלות 

גן ציבורי סקייט   7
 פארק 

גינה ציבורית     1 החסידה  
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 ברזיה 
 נדרש: 

 ריהוט נגיש 
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  
כל המגרשים  

באתר  
 האינטרנט

 2024 בעלות 

גינה ציבורית     3 רמז גן ציבורי יהודה  8
 משחקים ואתר 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 ריהוט נגיש 
 חניית נכים 

 רזיה ב
 
 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

הגינות  כל 
באתר  

 האינטרנט
 
 

 2024 בעלות 



גינה ציבורית     15 אף על פי כן  גן ציבורי  9
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 חנית נכים 

 דרך נגישה 
 נדרש: 

 ריהוט נגיש 
 ברזיה 

 
 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

הגינות  כל 
באתר  

 ינטרנטאה

 2024 בעלות 

לזכר  -גן ציבורי  10
 קורבנות הטרור 

גינה ציבורית     18 חנה סנש 
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 חנית נכים 

 דרך נגישה 
 נדרש: 
 ברזיה 

 ריהוט נגיש 
 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  
כל המגרשים  

באתר  
 האינטרנט

 2024 בעלות 

גינה ציבורית     1 העלייה הגורן  -ציבורי גן  11
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 ברזיה 
 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

גינה ציבורית     77 החצב החצב  -גן ציבורי  12
 ואתר משחקים 

 קיימת:  
 חנית נכים 

 ברזיה 
 נדרש: 

 דרך נגישה 
 ריהוט נגיש 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

הגינות  כל 
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

גינה ציבורית     30 היסמין   גן יסמין  13
 ואתר משחקים 

 נדרש: 
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 ברזיה 
 ריהוט נגיש 

 2023 בעלות  בביצוע מידי 

עציון פינת   לאה   -גן ציבורי  14
 קרן היסוד 

גינה ציבורית     #
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 נדרש: 
 ריהוט נגיש 

 ברזיה 

הסדרי  פרסום 
הנגישות של  

גינות  כל ה
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 



 

גינה ציבורית     11 הנדיב  גן טיול   -גן ציבורי  15
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 ברזיה 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

הפיל   -גן ציבורי  16
 חלומות 

גינה ציבורית     17 חוחית  
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 נכים חניית 
 ברזיה 

 ריהוט נגיש 
 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

פארק   -גו ציבורי  17
 המושבה 

דרך החינוך  
 העברי 

גינה ציבורית     #
ואתר משחקים  

 וכושר 

 קיימת: 
 דרך נגישה 
 חניית נכים 

 ברזיה 
 ריהוט נגיש 

 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

גינה ציבורית     7 חוחית  חלומות  -גן ציבורי  18
 ומתקני כושר 

 קיימת: 
 חנית נכים 

 דרך נגישה 
 ברזיה 

 ריהוט נגיש 
 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

גינה ציבורית     # בזלת  הפנינה  -גן ציבורי  19
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 נדרש: 
 ריהוט נגיש 

 ברזיה 
 

 בביצוע מידי 
 

 2023 בעלות 

גינה ציבורית     1 הפדות  גולן   -גן ציבורי  20
  אתר משחקים ,

 ומתקני כושר 

 נדרש: 
 חנית נכים 

 דרך נגישה 
 ברזיה 

 ריהוט נגיש 
 
 

 
 ביצוע מידי 

בתהליך בניה   בעלות 
מחדש של הגן  

2023 



גינה ציבורית     # השיטה גן עולם   -גן ציבורי  21
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 חנית נכים 

 ברזיה 
 ריהוט נגיש 

 
 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

גינות  כל ה
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

גינה ציבורית     # הנרקיס  גבעת עדן   -גן ציבורי  22
 ומתקני כושר 

 נדרש: 
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 ברזיה בעלות 
 ריהוט נגיש 

 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

גינות  כל ה
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

גינה ציבורית     1 השמורה  אזולאי   -גן ציבורי  23
 ומתקני כושר 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 חנית נכים 

 ברזיה 
 ריהוט נגיש 

 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

גינות  כל ה
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

מלכי   -גן ציבורי  24
 ישראל 

מלאכי  
 ישראל 

גינה ציבורית     17
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 ברזיה  
 ריהוט נגיש  

 
 

 נגיש   בעלות  לא נדרש 

משעול   -ציבורי גן  25
 מתניה

גינה ציבורית     15 יצחק שדה
 ואתר משחקים 

 קיימת: 
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 חנית נכים 

 ריהוט נגיש 
 ברזיה 

 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

גינות  כל ה
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 



פינת שד'   ברזצ'קי  26
 נילי 

 קיימת:  אתר הנצחה    #
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 

 2023 בעלות   לא נדרש 

 קיימת:  אתר הנצחה    # רח' השירה  בית התותחן  27
 דרך נגישה 
 חנית נכים 

 

 2023 בעלות  לא נדרש 

רח' מרבד   בן הרוש וחנית  28
- הקסמים 

 קיבוץ גלויות 

 קיימת:  אתר הנצחה    #
 דרך נגישה 

ביצוע מידי  
 שיפוצים 

 
 

 2023 בעלות ומפעיל 

 # רח' העבודה  אנדרטה בטיטו  29
 

 נדרש:  הנצחה אתר   
 דרך נגישה 

 

התאמה  
זמנית תבוצע  

 ביום הזיכרון 
 

 2023 בעלות  

מזכרון לכיוון   תישבי  30
  70כביש 
 מזרח

 נדרש:  אתר הנצחה    #
 דרך נגישה 

האתמה  
זמנית תבוצע  

 ביום הזיכרון 
 

 2023 בעלות  

 # מושבה  מרוויצ'ה  31
 
 

 קיימת:  אתר הנצחה   
 דרך נגישה 

 2023 בעלות  לא נדרש 

- רמת צבי אנדרטה צפיצ'  32
 דרך שרה 

 קיימת:  אתר הנצחה    #
 דרך נגישה 

 

 2023 בעלות  לא נדרש 

  רח' הנשיא  קיר הנופלים  33
 

 נדרש:  אתר הנצחה   
 דרך נגישה 

 

התאמה  
זמנית תבוצע  

 ביום הזיכרון 
 

 2023 בעלות 

- נווה שרת קיר הנופלים  34
ירידה  

לשכונת  
 חלומות 

 נדרש:  אתר הנצחה    #
 נגישה דרך 

התאמה  
זמנית תבוצע  

 כרון יביום הז
 
 

 2023 בעלות 

 # השיטה גן הזכרון  35
 

 קיימת:  אתר הנצחה   
 דרך נגישה 

 

 2023 בעלות  לא נדרש 



 נדרש:  אתר הנצחה    # מעלה בגין  מצפור אמיר  36
 דרך נגישה 

 ברזיה 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

 # השמורה  גל אזולאי מצפה  37
 

 קיימת:  אתר הנצחה   
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 ברזיה 

 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט
 

 2024 בעלות 

 נדרש:  אתר הנצחה    # הנרקיס  גן הגבעה  38
 דרך נגישה 

 ברזיה 
 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט
 

 2024 בעלות 

 # שד' בן גוריון  מצפור  39
 

 קיימת:  אתר הנצחה   
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 ברזיה 

 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט
 

 2024 בעלות 

 נדרש:  אתר הנצחה    # הרקפת  מצפה זיו  40
 דרך נגישה 

 ברזיה 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

 נדרש:  אתר הנצחה    # שד' בן גוריון   ג'ובנה הדר מצפור   41
 דרך נגישה 

 ברזיה 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

 # היין  מצפור  42
 

 קיימת:  אתר הנצחה   
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 ברזיה 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 



 # ז'בוטנסקי  מצפור  43
 

 קיימת:  אתר הנצחה   
 דרך נגישה 

 נדרש: 
 ברזיה 

פרסום הסדרי  
הנגישות של  

כל המצפורים  
באתר  

 האינטרנט

 2024 בעלות 

דרך כביש   מצפור זמרוני  44
652 

 קיימת:  אתר הנצחה    #
 דרך נגישה 

 ברזיה 

 נגיש  בעלות  לא נדרש 

 

 ההערה: את בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי "תקין)*(" ולהוסיף מקלטים: 
 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש. 1.5הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל  ,קיים  )*( : זהו מקלט 

 

 

 25% -מצהיר בזאת כי המועצה המקומית הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות בזכרן יעקב  ראש מועצה מקומית  זיו דשאאני,  (2)

שקלים 150,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31ליום ט' בניסן התשפ"ג )עד מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה 

 חדשים, שמאפשר את ביצוען.

 

 זיו דשא                                                         21.03.2022          

            

                    ראש מועצה מקומית זכרון יעקב                              "ח אדר ב תשפ"בי      

   

 

   (6366-3)חמ 
מסך ההנגשה    25%הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של  זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של  "א.  

נגישות במקומות מהסוגים הבאים:    ,הנדרשת בשנה החולפת מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות 
 ילתיים.מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קה 

 


