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קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת  קבלת קהל 574890 185569 2 רותם ספריה 1
 דרך נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת  קבלת קהל 574810 185145 40 רותם הבית בדפנה 2
 דרך נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

קיימת קיימים שירותי נכים, שילוט,  קבלת קהל 574508 185089 60 תמר בית התרבות 3
 דרך נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת  קבלת קהל 574707 185507 20 הדר בית המוזיקה 4
 דרך נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

קבלת קהל  574762 185431 45 תמר בניין המועצה 5
 לתשלומים

, קיימת קיימים שירותי נכים ומעלית
 נותר שילוטדרך נגישה 

בקומת  לקבל קהלניתן 
 הקרקע

יונגש עד  שניהם
3/2026 

אין שירותי נכים, אין מעלית אין  קבלת קהל 574819 185435 45 תמר מחלקת הנדסה 6
 שילוט קיימת דרך נגישה

שירותים מונגשים יינתנו 
בתיאום מראש במבנה 

 בקומת הקרקע המועצה

יונגש עד  שניהם
3/2026 

מבנה ביס  7
 דפנה

אין שירותי נכים, קיימת דרך נגישה,  אין קבלת קהל 574510 185091 55 דפנה
 קיים שילוט

ככל ותדרש הנגשה לאדם 
עם מוגבלות הפעילות 

 תועתק למקום נגיש

יונגש עד  שניהם
3/2023 

קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת  קבלת קהל 574551 185123   רב תכליתי 8
 דרך נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

קיימת דרך נגישה, קיימים שירותי  קבלת קהל 575495 185580  חצב נוערמועדון  9
, חסר אבזור ושילוט. קיימת נכים

 חניה נגישה

ככל ותדרש הנגשה לאדם 
עם מוגבלות הפעילות 

 תועתק למקום נגיש

יונגש עד  שניהם
3/2023 

מרכז קראוונים  10
 חוגים

למתחם נדרש קיימת דרך נגישה,  קבלת קהל 574519 185148  דפנה
 שילוט ושירותי נכים

שירותי נכים יינתנו במבנה 
 הרווחה בצמוד

יונגש עד  שניהם
3/2024 

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



לא קיימת דרך נגישה, לא קיימים  קבלת קהל    עדעד מקווה עומר 11
 שירותי נכים, לא קיים שילוט

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2024 

  ג'ימבורי 12
 חצב

קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת  קבלת קהל 575471 185547 
 דרך נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

 -אולם ספורט 13
 פיס

קיימים שירותי נכים, שילוט, קיימת  קבלת קהל 574794 186091  הדר
 דרך נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

 נגיש* שניהם לא נדרש לא נדרש אין קבלת קהל    שקמה מקלט ציבורי 14

  תמר מקלט ציבורי 15
 

 נגיש* שניהם לא נדרש לא נדרש אין קבלת קהל  

 נגיש* שניהם לא נדרש לא נדרש אין קבלת קהל    פלפלון מקלט ציבורי 16

 נגיש* שניהם לא נדרש לא נדרש אין קבלת קהל    צבר מקלט ציבורי 17

 נגיש* שניהם לא נדרש לא נדרש אין קבלת קהל    מרגנית מקלט ציבורי 18

, קיימים שירותי קיימת דרך נגישה אתר הופעות 574895 185836 2 הזית אמפי 19
 נכים, קיימת חניית נכים

 נגיש שניהם לא נדרש

נדרש להשלים  קיימת דרך נגישה קבלת קהלאין  574882 184845 34 ארז מועדון הצופים 20
 חניית נכים

 נגיש שניהם לא נדרש

 מר1.50מתחת . מדרגות יורדות *מקלט בלתי ניתן להנגשה

 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)
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, קיימת דרך נגישה, חסר מתקן נגיש גן ציבורי 574318 185292  אטד פארק אטד 1
 חניה נגישה

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2026 

 חניהקיימת  ,קיימים מתקנים נגישים גן ציבורי 575470 185487  חצב פארק חצב 2
 נגישה דרך. נגישה

 נגיש שניהם לא נדרש

גן ציבורי  3
 לימונית

הסדרת דרכי גישה, הוספת מתקן  גן ציבורי 575685 186584  לימונית
 קיימת חניה נגישה נגיש

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2023 

קיים מתקן  הסדרת חניה ודרכי גישה גן ציבורי 574209 184969  אלון גנש אלון 4
 נגיש

 יונגש עד שניהם פארק חצב
3/2023 

יונגש עד  שניהם פארק חצב הסדרת דרך גישה וחניית נכים גן ציבורי 575809 186119 55 דקל פארק דקל 5
3/2025 

הסדרת דרך גישה לא נדרשת חניית  גן ציבורי 575200 186427  אוכמנית פארק אוכמנית 6
 נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2023 

נדרשת חניית נכים, הנגשת הדרך  אתר משחקים 574976 185877  תפוז גן תפוז 7
 ותוספת מתקן נגיש

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2025 

 הסדרת דרכים והוספת מתקן נגיש גן ציבורי 576254 186346  נורית פארק נורית 8
 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2024 

 ,הסדרת דרכי גישה גן ציבורי 576061 186027  ציפורן פארק ציפורן 9
 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2025 



 דבורנית פארק דבורנית 10
 

קיימת חניית  הסדרת דרכי גישה גן ציבורי 575655 186222 
 נדרשות התאמות -נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2024 

 -פארק רקפת 11
 סקייטפארק

 הסדרת דרכי גישה גן ציבורי 575112 186215  רקפת
 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2024 

 הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש גן ציבורי 575072 186123  כלנית פארק כלנית 12
 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2024 

, הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש גן ציבורי 575305 185949  שקד פארק שקד 13
 קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2024 

 הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש גן ציבורי 575112 185784  אשל פארק אשל 14
 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2025 

 הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש גן ציבורי 574867 185522  רותם פארק רותם 15
 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2025 

 הנגשת הדרך ותוספת מתקן נגיש גן ציבורי 574644 185585  סיגלון פארק סיגלון 16
 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים

יונגש עד  שניהם פארק חצב
3/2025 

מגרש גפן/  17
 שיטה

 -קיימת חניית נכיםהנגשת הדרך  מגרש ספורט 574392 185759  גפן
 נדרשות התאמות

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2026 

 נדרשות התאמות -קיימת חניית נכים מגרש ספורט 574794 186091  האלה מתחם ספורטק 18
 ודרכי גישה

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2026 

קיימת חניית  הנגשת דרכי גישה מגרש ספורט 575412 185548  עדעד מיניפיץ 19
 נדרשות התאמות -נכים

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2025 

קיימת חניית קיימת דרך נגישה,  מגרש ספורט 574966 185826  תפוז קטרגל 20
 נדרשות התאמות -נכים

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2023 

קיימת חניית  הנגשת דרכי גישה מגרש ספורט 574820 185613  הדר מתחם פיס 21
 נדרשות התאמות -נכים

קיימים שירותי נכים באולם 
 הספורט

יונגש עד  שניהם
3/2023 

קיימת חניית  הנגשת דרכי גישה גן ציבורי 575088 184935  הרדוף יד לנופלים 22
 נדרשות התאמות -נכים

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2026 

, קיימים נדרשות חניות ודרכי גישה גן ציבורי 574077 184542  השיטה בית עלמין 23
 שירותי נכים

יונגש עד  שניהם לא נדרש
3/2026 

 

 אני, פיני פנחס בדש, ראש מועצת עומר, (1)

 עד ליום ט' בניסן התשפ"ג מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה  25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב עומר מצהיר בזאת כי המועצה המקומית

 , (2023 במרס 31)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען. 250,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19לפי סעיף 

 

 פיני פנחס בדש                         כ"ד אדר ב תשפ"ב ראשון יום     

                                                                        (6366-3)חמ                 ראש מועצת עומר                               (2022למרץ  27)      


