
 חייבת הרשות המקומית:   הנגשתםב רשימת מבנים קיימים ש

שם הישוב   שם המבנה  #
 רחוב וה
 

 1ראה הערה 

מרכז   X בית מספר 

 מבנה 
 

ראה  
 4הערה 

Y   מרכז

 מבנה 
 

ראה  
 4הערה 

השירותים  
  ם המוניציפליי

במבנה  הניתנים 
והשימושים  

 ם במבנה יהציבורי

דרכי ההנגשה והתאמות  
הנגישות שבוצעו בו או  

 שנדרש לבצע בו 

התאמות נגישות  
חלופיות להנגשה  

 זמנית
 

 3ראה הערה 

מקור החובה  
של הרשות  

להנגשת  
המבנה  

הנכס,    ת)בעל 
או    המפעיל 

 שניהם( 

מועד  
 ההנגשה 

 
ראה הערה  

5 

 הנגשה הושלמה:  מקום אכילה 731846 254526 106 קיבוץ אפיקים  חדר אוכל  1
 חנית נכים 

 כניסה למבנה 
 דרך נגישה 

 מעבר רוחב 
 סימון 

 בית שימוש נגיש 

 
 הנגשה הושלמה 

 

 
 מפעילה 

הנגשה  
 הושלמה 

 נגיש 

חוגי ספורט   732020 254291 87 קיבוץ אפיקים  אולם ספורט  2
 והפעלה 

 בוצע: 
 כניסה למבנה 

 נדרש לביצוע: 
 בית שימוש נגיש התאמת 

 חנית נכים סידור  
 ושילוט  סימון 

שירותי נכים  
מטר   20בבריכה )
 מהמקום( 

 3/2025 מפעילה 

מזכירות   3
 הקיבוץ 

מבנה הועד   731832 254479 105 קיבוץ אפיקים 
 המקומי 

 בוצע: 
 כניסה למבנה 

 חנית נכים 
 רוחב מעבר 

 נדרש לביצוע: 
 נגיש בית שימוש התאמת 

 סימון ושילוט 

שירותי נכים  
במבנה חדר האוכל  

  20שנמצא ממול 
 מטר

 3/2025 מפעילה 

מופעי תרבות   732049 254665  אפיקים קיבוץ  אולם מופעים  4
 ובידור 

 בוצע: 
 כניסה למבנה 
 במה מונגשת 

 רוחב מעבר 
 נדרש לביצוע: 

 נגיש  בית שימושהתאמת 
 סימון חנית נכים 

 במבנה  סימון ושילוט 

 3/2026 מפעילה  

מקום מפגש   731873 254455 222 קיבוץ אפיקים  מועדון לחבר  5
 חברתי 

 בוצע: 
 כניסה למבנה 

 נכים חניית 

ישנם שירותי נכים  
במבנה חדר האוכל  

 
 מפעילה 

3/2024 



 

 חייבת הרשות המקומית:   שבהנגשתם שאינם בניין   מקומותרשימת 

 נדרש לביצוע: 
 בית שימוש נגיש התאמת 

 סימון ושילוט 
 

מטר   30שנמצא 
 מהמועדון 

שירותים   6
)בית  ציבוריים
מיץ  -שימוש(

 פטל 

 נדרש לביצוע:  שירותים ציבוריים  731916 254583  קיבוץ אפיקים 
 כניסה למבנה 

 בית שימוש נגיש התאמת 
 סימון ושילוט 

ישנם שירותי נכים  
  30בחדר האוכל 

מטר מהגן  
 משחקים 

 3/2023 מפעילה 

שירותים   7
)בית   ציבוריים
 בינוי - שימוש(

 נדרש לביצוע:  שירותים ציבוריים  731804 254462 108 קיבוץ אפיקים 
 כניסה למבנה 

 בית שימוש נגיש התאמת 
 סימון ושילוט 

ישנם שירותי נכים  
האוכל  במבנה חדר 

מטר   30שנמצא 
מהשירותים  

 הציבוריים 

 3/2023 מפעילה 

בית תפילה   731854 254725 196 קיבוץ אפיקים  בית כנסת  8
 והתכנסות 

 מטר  40גודלו 

 נדרש לביצוע: 
 כניסה למבנה 
 סימון ושילוט 

 חנית נכים 

בית כנסת ככל  
  50ששטחם עד 

פטורים   – מ"ר 
 מהנגשת שירותים 

 3/2024 מפעילה 

שם   #
 המקום 

שם הישוב  
 רחוב וה
 

 1ראה הערה 

מספר  
 בית

X   מרכז

 מקום 
 

ראה  
 4הערה 

Y   מרכז

 מקום 
 

ראה  
 4הערה 

סוג המקום  
 שאינו בניין 

 
 2ראה הערה 

דרכי ההנגשה  
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או שנדרש  
 לבצע בו 

נגישות  התאמות 
חלופיות להנגשה  

 זמנית
 

 3ראה הערה 

מקור החובה של  
הרשות להנגשת  

  ת)בעל  המקום 
או   ה הנכס, מפעיל 

 שניהם( 

 מועד ההנגשה 
 

 5ראה הערה 

 בוצע:  מקום רחצה  731981 254237  קיבוץ אפיקים  בריכה  1
 דרך נגישה 

 בית שימוש נגיש 
 מלתחות נגישות 

 סככת הצללה נגישה 
 מדרגות בית אחיזה ליד 
 נדרש לביצוע: 

 מעלון הורדה לבריכה  
 סימון חניית נכים 

כרגע אין נגישות  
 חלופית 

 3/2026 מפעילה 

גן   2
 משחקים 

 בוצע:  אתר משחקים  731915 254539  קיבוץ אפיקים 
 כניסה ודרך נגישה 

 חניית נכים 
 פטור משירותי נכים 

 נדרש לביצוע: 
 שילוט והכוונה  

הכוונה לשירותים  
 מטר  20מונגשים 

 )שירותים ציבוריים( 

  מפעילה 
3/2023 



 

 1הערה 

 ישובים: חובה לרשום גם את שם הישוב, בנוסף לרחוב במועצות שלהן כמה 

 2הערה 

 סיווג בתקנות. בהתאם ל   אך ורק סוג של מקום שאינו בניין יהיה

 מקום שאינו בניין מסוג אלה המפורטים להלן: 

 בית עלמין  .1

 גן ציבורי, ובכלל זה טיילת ומצפור  .2

 אתר משחקים  .3

 אתר שעשועים  .4

 מקום רחצה  .5

 לרגל מקום קדוש המשמש לעלייה   .6

 גן חיות  .7

 מקום לתצוגה  .8

 אתר הנצחה  .9

 גן אירועים  .10

מגרש רב   3
- תכליתי 

 טניס

   קיבוץ אפיקים 
254250 

 בוצע:  מגרש ספורט  732046
 פטור משירותי נכים 

 נדרש לביצוע: 
 סימון חנית נכים 

 שילוט והכוונה
 כניסה נגישה למגרש 

 3/2024 מפעילה  

 בוצע:  בית עלמין  732057 253238  קיבוץ אפיקים  בית עלמין  4
 בית שימוש מונגש 

 נגישה דרך 
 נדרש לביצוע: 

 חניית נכים 
 סימון ושילוט 

 3/2023 מפעילה  

חניה   5
 ציבורית 

 ההנגשה הושלמה:  חניה ציבורית  731757 254531  קיבוץ אפיקים 
 חנית נכים  

 סימון ושילוט 

 הנגשה הושלמה  מפעילה  הנגשה הושלמה 
 נגיש 



 מגרש ספורט  .11

 חניון ציבורי  .12

 
 למקומות כאמור, שהוכשר לשימוש הציבור;   או הדומה בייעודומקום ציבורי מסוים שאינו בניין מן המפורטים בתוספת הראשונה  – "מקום שאינו בניין" :לתשומת לב

 3הערה 

 . שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, בתקופה שעד להשלמת אותה חובהיש למלא עבור כל מקום שה זמנית פירוט של התאמות נגישות חלופיות להנג

 4הערה 

 . מדויק של רחוב ומספר בית  מדויקת שאין לו כתובת   מבנה/עבור כל מקום X /Y ת קואורדינטומבוקש למלא  

 5הערה 

 מועד ההנגשה יכיל אחד מחמשה ערכים אלו: 

 נגיש  .1

 3/2023יונגש עד  .2

 3/2024יונגש עד  .3

 3/2025יונגש עד  .4

 3/2026יונגש עד  .5


