
 הסדרי נגישות במבנים עירוניים ובמקומות שאינם בניין
 משרדי העירייה

מערכת  שירותי נכים מעלית כניסה נגישה נכים חניות סוג שירות טלפון כתובת שם
לולאת /שמע

 השראה

 חלופה

עיריית קריית 
 אונו

רחוב יצחק 
 41רבין 

לקראת אישור  קבלת קהל 03-5311111
וועדת תנועה 

 וביצוע

  יש יש יש יש

משרדי קידום 
 נוער

מתן שירותים  5300610-03 2רחוב רשי 
 לנוער בסיכון

  יש יש יש יש יש

משרדי אגף 
 חירום וביטחון

  לא רלוונטי יש יש יש יש אין קבלת קהל 03-5311175 2רחוב רשי 

המחלקה 
לקשישים 

ומועדון 
 קשישים

רחוב שי 
 13עגנון 

מועדון יום  03-7769501
לקשיש ,דיור 

 לקשישמוגן 

  יש יש יש יש יש

רחוב שי  מחלקת פיקוח
 17עגנון 

פיקוח וחנייה  03-7362376
תשלומים 

 בירורים ועוד

ניתן לקבל את  יש אין לא רלוונטי יש יש
 השירות

שירות במחלקת 
לתושב ברח' 

-03 5הכלנית 
6859890 

רחוב יאיר  אגף הרווחה
 1שטרן 

  יש יש יש יש יש שירותי רווחה 03-9408800/1

מרכז קהילתי 
ע"ש הארי 

סטיל 
 )מתנ"ס(

רחוב פנקס 
10 

משרדי הנהלת  03-5396010
אולם /המתנ"ס
 מופעים

  יש יש לא רלוונטי יש יש

מרכז שירות 
 פסיכולוגי

רחוב זיידמן 
2 

שירותים  03-5346087
 םפסיכולוגיי
 לתלמידים

במידה ונידרש  יש אין אין יש יש
 ןהשירות יינת
במבנה נגיש 



מערכת  שירותי נכים מעלית כניסה נגישה נכים חניות סוג שירות טלפון כתובת שם
לולאת /שמע

 השראה

 חלופה

אחר בתיאום 
 טלפוני מראש
03-5346087  

המועצה 
 הדתית

רחוב 
 54הנשיא 

  יש יש לא רלוונטי יש יש שירותי דת 03-5348820

מחלקת 
 שירות לתושב

רחוב 
 5הכלנית 

שירותי עירייה  03-6859890
מקוונים ועזרה 

בפניות לגופי 
ויחידות 
 העירייה

  יש יש לא רלוונטי יש יש

רחוב הזמיר  בית המתנדב
39 

מרכז העשרה  03-3005072
למתנדבים, 

 ש.י.ל

  יש יש יש יש יש

רחוב נהר  מועדון יאנוש
 8הירדן 

מרכז נוער  03-5300652
ופעילויות 

 סדנאות לנוער

  יש יש לא רלוונטי יש יש

מחלקת נוער 
 וצעירים

 רחוב הגפן
13 

משרדי  03-5300652
 המחלקה

  יש יש יש יש יש

 

 

 

 וקהילה נוער צעירים
כתובת שם

  
 חלופה שירותי נכים מעלית כניסה נגישה נכים חניות סוג שירות טלפון

רחוב  בית ורגה 
 19ההדר 

מועדוניות ילדים  03-5345356
 בסיכון

יבוצע לאחר 
אישור וועדת 

 תנועה

חניית נכים ברח'  יש יש יש
 14ההדר מול בית 



כתובת שם
  

 חלופה שירותי נכים מעלית כניסה נגישה נכים חניות סוג שירות טלפון

רחוב  מועדון לקשיש
 20ההדר 

פעילות  0733501346/7
 לגימלאים

יבוצע לאחר 
אישור וועדת 

 תנועה

חניית נכים ברח'  יש יש יש
 14ההדר מול בית 

מרכז הגיל 
 הרך

רחוב 
 1הדרור 

היחידה  03-7402200
להתפתחות 

 הילד

הרישום מתבצע  יש אין יש יש
בקומה הראשונה 

בתיאום טלפוני 
 מראש 

03-7402200 

רחוב  קונסרבטיון
יהודה 
 2המכבי 

הרישום מתבצע  יש אין יש יש מוסיקה מרכז 03-6353328
בקומה הראשונה 

טלפוני בתיאום 
 מראש. 

03-6353328 

מועדון 
גמלאים 
 "נסלשק"

רחוב 
 9וינגייט 

מועדון פנאי  03-9408800/1
 לגימלאים

יבוצע לאחר 
אישור וועדת 

 תנועה

במידה ויידרש  אין לא רלוונטי יש
 ןהשירות יינת

במבנה נגיש אחר 
טלפוני בתיאום 

 מראש
03-9408800/1 

מרכז 
 אומנויות

רחוב 
 4ירמיהו 

במידה ונידרש  אין אין אין יש חוגי אומנות 03-5347659
 ןהשירות יינת

במבנה נגיש אחר 
בתיאום טלפוני 

 מראש
03-5347659  

רחוב  הספרייה
המייסדים 

5 

  יש לא רלוונטי יש יש ספרייה ציבורית 03-5343603

רחוב  תפוח פיס
מיכאל לוין 

פעילויות של  03-6356142
בתי ספר וחוגי 

  יש יש יש יש



כתובת שם
  

 חלופה שירותי נכים מעלית כניסה נגישה נכים חניות סוג שירות טלפון

פינת רחוב 
 הזמיר

העשרה של 
 המתנ"ס

הנוער הלומד 
 והעובד

רחוב קפלן 
56 

פעילות חברתית  03-5300652
של הנוער 

 העובד והלומד

במידה ונידרש  אין לא רלוונטי יש יש
 ןהשירות יינת

במבנה נגיש אחר 
טלפוני בתיאום 

 מראש
03-5300652 

רחוב  בני עקיבא 
שלמה 
 28המלך 

פעילות חברתית  03-5300652
 של בני עקיבא

במידה ונידרש  אין לא רלוונטי יש יש
 ןהשירות יינת

במבנה נגיש אחר 
בתיאום טלפוני 

 מראש
03-5300652 

הכנפיים של 
 קרמבו

נחל גמלא 
ס ")ביה 10

 ורשה(

פעילות חברתית  03-5300652
לילדים עם 

 מוגבלות

  יש יש יש יש

שבט הצופים 
מועדון /און

 מורים גמלאים

רפאל  דרך
 1איתן 

פעילות חברתית  03-5300652
 של הצופים

  יש יש יש יש

הצופים שבט 
 גלעד

נהר רחוב 
 8הירדן 

פעילות חברתית  03-5300652
 של הצופים

  יש לא רלוונטי יש יש

להקות ריקוד 
 ייצוגיות

רחוב פנקס 
43 

להקות ריקוד  03-5396010
ייצוגיות מתנ"ס 

 )מקלט עילי(

לקראת הנגשה  אין לא רלוונטי יש יש
 כרגע אין פעילות 

הצוללת 
 האדומה

רחוב 
המעפילים  

4 

שיעורי מוסיקה  03-5300652
)מקלט תת 

 קרקעי(

במידה ונידרש  אין אין אין יש
 ןהשירות יינת

במבנה נגיש אחר 
בתיאום טלפוני 

 מראש



כתובת שם
  

 חלופה שירותי נכים מעלית כניסה נגישה נכים חניות סוג שירות טלפון

03-5300652 

קבוצות 
תמיכה 

לנגמלים 
מטעם אגף 

 הרווחה

 שד' קק"ל
31 

תמיכה ובקרה  03-9408800/1
 על נגמלים

)מקלט תת 
 קרקעי(

במידה ונדרש  אין אין אין יש
השירות יינתן 

טלפוני בתיאום 
 מראש, 

03-9408800/1 
מרכז - "האב"

 לצעירים
רחוב 

תנועת 
 א' 2המרי 

מרכז צעירים  03-5300652
סדנאות 

והרצאות לצעירי 
)מקלט  העיר
 עילי(

  יש לא רלוונטי יש יש

הצוללת 
האדומה 

ופעילות של 
 הרווחה

רחוב רשי 
8 

שיעורי מוסיקה  03-5300652
ופעילות לנוער 
בסיכון )מקלט 

 תת קרקעי(

במידה ונידרש  אין אין אין יש
 ןהשירות יינת

במבנה נגיש אחר 
בתיאום טלפוני 

 מראש
03-5300652 

מרכז חברתי 
 לנוער מוזיקלי

 רחוב
 8סוקולוב  

אולפן הקלטות  03-5300652
ואירועים 
חברתיים 

)מקלט תת 
 קרקעי(

במידה ונידרש  אין אין אין יש
 ןהשירות יינת

במבנה נגיש אחר 
בתיאום טלפוני 

 מראש
03-5300652 

פעילות 
ספורט 

לגימלאים 
 עצמאים 

התעמלות  03-5311142 2אחאב 
לגמלאים 

 )מקלט עילי(

לקראת הנגשה ,  אין לא רלוונטי אין יש
 שבמידה ויידר

יינתן השירות 
במבנה אחר 

טלפוני  םבתיאו
-03מראש 

5311142 



 

 מקלטים
סימון  מאחזי יד סוג מקלט כתובת מספר מקלט

 לעיוורים
 הערות

רחוב  317מקלט 
 4 המעפילים

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי 31שד' קק"ל  302מקלט 

רחוב תנועת   301מקלט 
 א' 2המרי 

 לקראת ביצוע אין יש עילי

רחוב פנקס   324מקלט 
43 

 לקראת ביצוע אין יש עילי

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי 8 רשירחוב  313מקלט 

 סוקולוברחוב  303מקלט 
8 

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי

רחוב יהודה  323מקלט 
 6המכבי 

 ביצועלקראת  אין יש תת קרקעי

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי 8שד' יהודית  314מקלט 

רחוב  ישעיהו  319מקלט 
3 

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי

רחוב שי עגנון   304מקלט 
17 

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי

רחוב יהואש  305מקלט 
10 

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי

רחוב אחאב   307מקלט 
 2צפון 

 לקראת ביצוע אין יש עילי

רחוב אחאב   308מקלט 
 2דרום 

 לקראת ביצוע אין יש עילי

רחוב סמטת  315מקלט 
 2הרימון 

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי



סימון  מאחזי יד סוג מקלט כתובת מספר מקלט
 לעיוורים

 הערות

רחוב שלמה  306מקלט 
רחוב המלך 

28 

 לקראת ביצוע אין יש תת קרקעי

 

 אולמות ספורט
 נכיםשירותי  מעלית כניסה נגישה נכים חניות סוג שירות כתובת שם

כדור יד  1רחוב הזמיר  אולם ציינין
 וכדורסל

 יש לא רלוונטי יש יש

כדורסל,  1רחוב הזית  אולם שרת
התעמלות 
אומנותית 
 ומאמאנט

 יש לא רלוונטי יש יש

רחוב פנקס  אולם שילה 
38 

 יש לא רלוונטי יש יש טניס שולחן

רחוב יהודה  אולם ניר
 2המכבי 

כדורסל, 
אומנויות 

לחימה, כדור 
 עף ומאמאנט

 יש לא רלוונטי יש יש

רחוב בר  אולם רימונים 
 3יהודה 

 יש לא רלוונטי יש יש כדורסל

אולם יעקב 
 כהן

רחוב רפאל 
 8איתן 

כדור יד 
 וכדורסל

 יש לא רלוונטי יש יש

כדור סל  רחוב הכפר אולם עלומים
והתעמלות 

מכשירים 
התעמלות 

 מבוגרים

 יש לא רלוונטי יש יש

שדרות קק"ל  בריכה
4 

מעלון  יש יש יש יש
 לבריכה

 יש



 מגרשי ספורט
 ריהוט )ברזייה וספסלים נגישים( שביל נגיש כניסה נגישה חניות נכים כתובת שם

דרך רפאל  ספורטק
 1איתן 

 יש יש יש יש

מגרש כדורסל 
 ציינין

 יש יש יש יש 1רחוב הזמיר 

כדור יד מגרש 
וכדורגל 
 ןצייני )משולב(

רחוב הזמיר  
1 

 יש יש יש יש

מגרש כדורגל 
 סינטטי ציינין

רחוב הזמיר  
1 

 לא רלוונטי יש יש יש

מגרש כדורסל 
 שרת

 לא רלוונטי יש יש יש 1רחוב הזית 

מגרש טניס 
  שילה

רחוב פנקס 
38 

 לא רלוונטי יש יש יש

מגרש כדורגל 
 עירוני

רחוב קפלן 
56 

 יש יש יש יש

כדורסל מגרש 
 עלומים

 יש יש יש יש 1רחוב הכפר 

מגרש כדורסל 
 ניר

רחבו יהודה 
 2המכבי 

 יש יש יש יש

כדורגל מגרש 
 סינטטי ניר

רחוב יהודה 
 2המכבי 

 יש יש יש יש

מגרש כדורסל  
 רימונים

רחוב בר 
 3יהודה 

 יש יש יש יש

מגרש כדורגל 
 רימונים

רחוב בר 
 3יהודה 

 יש יש יש יש

מגרש סינטטי 
 תיכון

רחוב שלמה 
 31המלך 

 יש יש יש יש

מגרש כדורסל 
 חט"ב בן צבי

 יש יש יש יש 3רחוב הזמיר 



 ריהוט )ברזייה וספסלים נגישים( שביל נגיש כניסה נגישה חניות נכים כתובת שם
מגרש כדורגל 

 ורשה
רחוב נחל 

 10גמלא 
 יש יש יש יש

מגרש כדורסל 
 ורשה

רחוב נחל 
 10גמלא 

 יש יש יש יש

 

 

 

 חניונים ציבוריים
 הערות דרך נגישה ויציאה נגישים כניסה  נכים חניות כתובת שם

 לוי אשכול  עגנוןחניון שי 
 101מול 

יבוצע לאחר  יש יש אין
אישור וועדת 

 תנועה 

חניון מגרש 
 מסחרי זיידמן

  יש יש יש 2רחוב זיידמן 

מרכז חניון 
  מסחרי 

רחוב יהודה 
 3המכבי מול 

  יש יש יש

רחוב יצחק  חניון העירייה
 41רבין 

  יש יש יש

 חניון הכלנית
 עילי

 רחוב הכלנית
1 

  יש יש יש

 חניון הכלנית
 תת קרקעי

רחוב הכלנית 
1 

 יש מעלית יש יש יש

חניון 
 המייסדים

רחוב 
המייסדים ליד 

3 

  יש יש יש

  יש יש יש 2רחוב הכפר  חניון עלומים
דרך דורי מול   ךחניון סודו

 7הבקום 
  יש יש יש



 הערות דרך נגישה ויציאה נגישים כניסה  נכים חניות כתובת שם
חניון ליד 
 הבריכה  

רחוב פינקס 
38 

  יש יש יש

חניון רפאל 
 איתן

דרך רפאל 
 1איתן 

  יש יש יש

חניון ליד 
 מרכז רימון

רחוב המעגל 
58 

יבוצע לאחר  יש יש אין
אישור וועדת 

 תנועה 

חניון מרכז 
 מסחרי ירמיהו

רחוב ירמיהו 
25 

  יש יש יש

חניון הקריה 
 האקדמית

רחוב צה"ל 
106 

  יש יש יש

רחוב הדרור   חניון הדרור
1 

  יש יש יש

חניון שאול 
 המלך

 יש מעלית יש יש יש 3המלך שאול 

חניון מעונות 
הסטודנטים 

 תת קרקעי

שלמה המלך 
2  

 יש מעלית יש יש יש

חניון בלוי 
תת  אשכול
 קרקעי

לוי אשכול 
115-117 

 יש מעלית יש יש יש

 
  



 פארקים, גינות ואתרי משחק
)ברזייה  ריהוט דרך נגישה נגישה כניסה  כתובת שם

וספסלים 
 נגישים(

 מתקנים משולב

רחוב המעגל  גן רימון
56 

 לא נגיש יש יש יש

רחוב משה  גן אחידוב
 1סנה 

 לא נגיש יש יש יש

רחוב נחל  גינת גמלא
 4גמלא 

 לא נגיש יש יש יש

רחוב יהודה  גן דרכטן
 1המכבי 

 נגיש יש יש יש

רחוב צה"ל  גן האיריס
74 

 נגיש יש יש יש

גן הזמיר 
 הדרור

בין רחוב  
הזמיר לרחוב 

 הדרור

 נגיש יש יש יש

רחוב  ההגנה  גן העשרים
 18מול 

 נגיש יש יש יש

רחוב זיידמן  גן הראשונים
16 

 לא נגיש יש יש יש

פארק ורשה 
 בשיקוםנמצא 

רחוב הרצל 
74 

 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

רחוב הרקפת  גן הרקפת
10 

 נגיש יש יש יש

רחוב צה"ל   חורשת צה״ל  
72 

 נגיש יש יש אין

 לא נגיש יש יש יש 6רחוב טרומן  גן טרומן 

 רחוב הזמיר גן נתי פסלים
12 

 נגיש יש יש יש



)ברזייה  ריהוט דרך נגישה נגישה כניסה  כתובת שם
וספסלים 

 נגישים(

 מתקנים משולב

ספורטק 
מזרח כיכר 

 המזרקות

רחוב יצחק 
 42רבין 

 נגיש יש יש יש

ספורטק 
 מערב

רחוב יצחק 
 42רבין 

 לא נגיש יש יש יש

רחוב נחל דן  עבר הירדן
18 

 נגיש יש יש יש

פארק 
 רייספלד

הפרדס רחוב 
37 

 נגיש יש יש יש

חורשת 
 הפסגה

רחוב יצחק 
 24רבין  

 נגיש יש יש יש

 נגיש יש יש יש 11 קק"לשד'  קק"ל
 

רחבת האורן 
)מיועד לפירוק 

 (2022בשנת 
 

רחוב החשמל 
4 

ברזייה לא  אין יש
 גישהנ

 אין מתקנים

רחוב שי עגנון 
 דרום

רחוב לוי 
 95אשכול 

 לא נגיש יש יש יש

רחוב לוי  שי עגנון צפון
-35אשכול  

37 

 נגיש יש יש יש

רחוב שלמה  גן שרית
 36המלך 

 לא נגיש יש יש יש

פארק נהר 
 הירדן

רחוב נהר 
 14הירדן 

ברזייה לא  יש יש
 גישהנ

 לא נגיש

רחוב נסלשק   גינת נשלסק
6 

 אין מתקנים יש יש יש



)ברזייה  ריהוט דרך נגישה נגישה כניסה  כתובת שם
וספסלים 

 נגישים(

 מתקנים משולב

רחוב החשמל  70-חורשת ה
6 

 אין מתקנים לא רלוונטי יש יש

גן הפסלים 
 של יונה וולך

 אין מתקנים יש יש יש 17רחוב רשי 

רחוב משה  גן אחידוב
 1סנה 

 לא נגיש יש יש יש

גן הנרייטה 
 סולד

רחוב 
 1 רוטשילד

 אין מתקנים יש יש יש

שד' דורי  חורשת הבנים 
רחוב הביטחון 

4 

 אין מתקנים יש יש יש

 רחוב התאנה גן התאנה
2 

 אין מתקנים לא רלוונטי יש יש

רחוב יצחק  רייךגן 
 8 שדה

 אין מתקנים לא רלוונטי יש יש

גינת גיל 
 הזהב

 רחוב צה"ל
104 

 אין מתקנים לא רלוונטי יש יש

 רחוב התמר גן התמר
1 

 אין מתקנים לא רלוונטי יש יש

 גן הגיבורים
 בשיקוםנמצא 

 רחוב הנשיא
 54מול 

 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

רחוב  גן שלטר
 12 רוטישלד

ברזייה לא  אין יש
 נגישה

 אין מתקנים

 פארק שטרן
לקראת  

 שיקום

רחוב שטרן 
נמצא  54ליד 

מערבית 
 לרחוב שטרן

 לא נגיש יש יש יש

גן ששת 
 הימים

 אין מתקנים יש יש יש 4 רחוב אחאב



)ברזייה  ריהוט דרך נגישה נגישה כניסה  כתובת שם
וספסלים 

 נגישים(

 מתקנים משולב

 צלררחוב ה גן הסנדלר
42 

 לא נגיש יש יש יש

 

 


