
 צפת  בעירייתבדבר מקום ציבורי  הודעה
 נגישות  שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות ה

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

 

 

 החוק(, מתפרסם המפורט להלן:  -)להלן 19981 -( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח2א()1ט)ג19לפי סעיף צפת  בתוקף סמכותה של עיריית

;  152ס"ח התשנ"ח, עמ'  1אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק (1)

 : .61ב, עמ' התשפ"

 רשימת מבנים קיימים:  (א)
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רחוב    -צפת עיריית צפת  1
 ירושלים

רווחה, חינוך, הנדסה , כוח     50
אדם, משאבי אנוש,  

 ושירותים כללים.

קיימת מעלית לכיסא גלגלים  
חניות קיימות, ודרך   2קטן, 

שלמת שרותי נכים כרגע  נגישה.  
  10ישנם ממול העירייה מרחק 

 מ'. 

פגישות בקומת  
עד   הכניסה.

מעלית    תשלמ לה
רסם  ופי תקינה

 באתר האינטרנט.

 2025/3 עיריית צפת 

שרותי ארנונה ותשלומים    92 עלייה ב' -צפת חברת מילגם 2
 עירוניים 

חניות מסומנות מרוחקות ,   2
נדרש שירותי   מעלית קיימת.

 נכים 

 2025/3 מפעיל  לא נדרש 

 106מוקד  3
 מקלט

פניות בכלל הנושאים     5 הפלמ"ח   -צפת
העירוניים, תקלות , בעיות  

 וחירום

אין צורך בהנגשה כלל העבודה  
  מול המוקד טלפונית בלבד.

 קיימים שירותים מעל המוקד. 

 2025/3 מפעיל  לא נדרש 

 2023/3 מפעיל  לא נדרש            ,קיימת דרך נגישה כולל חניות כנסים ופעילות לעולים   36 י ז'בוטינסק  -צפת בית העולה  4
רשות אכיפה  5

 עירונית 
הנריאטה   -צפת

 סולד
חניות  קיימת מעלית , קיימות  כלל נושא האכיפה בעיר   99

 ודרך נגישה. 
  מהות העבודה 

 . השלמת שירותי נכים
 2024/3 מפעיל 

הגדוד   -צפת הוסטל צפת 6
 השלישי 

שירות לבני נוער עם צרכים     47
 מיוחדים

קיימת מעלית , קיימות חניות  
 נדרש שרותי נכים.  ודרך נגישה.

  מהות העבודה 
 השלמת שירותי נכים 

 2023/3 מפעיל 

מרכז חלל   7
 ורובוטיקה 

חוגי העשרה וקורסים לילדי     9 י ז'בוטינסק  -צפת
 העיר

  מהות העבודה  קיימות חניות ודרך נגישה. 
 השלמת שירותי נכים 

 2023/3 מפעיל 

פינות ליטוף וחי מכלל     22 הנשיא  -צפת פינת החי  8
 הסוגים

  מהות העבודה  מות חניות ודרך נגישה. יקי

 . השלמת שירותי נכים
 2023/3 עיריית צפת 

תערוכה   9
 כללית 

זמנית,הצבת שירותים   קימות חניות ודרך נגישה.  כנסים וביקורים.   71   בארלוזורו  –צפת 
 כימיים לנכים . 

 2026/3 מפעיל 

 
 



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

 
 

מועדון בית   10
 גיל הזהב 

פעילות יום יומית    88 הפלמ"ח  -צפת
 לקשישים 

 

דרך נגישה ושרותי  קימת חנייה  
 נכים. 

 2023/3 מפעיל  לא נדרש 

פעילות יום יומית    22 יוספטל  -צפת  בית הקשיש  11
 לקשישים כולל אירועים 

קימת חנייה  ודרך נגישה  
 ומעלית. 

  מהות העבודה 
 . השלמת שירותי נכים

 2023/3 מפעיל 

מתן שירות לכלל    8 הפלמ"ח  -צפת מתיא צפת 12
בנושא חינוך   ההאוכלוסיי

ובפרט לליקוי למידה  
 והנגשה

 

תדרש  ככל ו   קיימת חניות בלבד.
 גש. שירות נגיש יבוצע במקום מונ
 פרסום טלפונים למקום נגיש. 

  מהות העבודה 
השלמת שירותי נכים  

דרך גישה כולל  
 כניסה. 

 2024/3 מפעיל 

אצטדיון  13
 עירוני 

-יפה נוף ה  -צפת
11 

ספורט תרבות ופנאי     1
 ומשחקים

 

חניות נכים, שרותי נכים, 
 כניסות, מאחזי יד מושבי נכים 

 נגיש  עיריית צפת  לא נדרש   

ספורט תרבות ופנאי     1 בת הרים  -צפת קירוי מליבו  14
 ומשחקים

 

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש   קיימות חניות ודרך נגישה. 

כדורסל אולם  15
 עירוני 

 –צפת 
 זאב   יז'בוטינסק

ספורט תרבות ופנאי     27
 ומשחקים

 

 קיימות חניות ודרך נגישה. 
 נדרש שרותי נכים. 

מבנה בשיפוץ כולל  
 הנגשה 

 2023/3 עיריית צפת 

נינג'ה וקיר   16
טיפוס  

 מקורה.

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימות חניות ודרך נגישה.  ספורט אתגרי   1 בת הרים -צפת

אולם מתנ"ס  17
 בלום

ספורט תרבות פנאי     10 הרצל-צפת
 ומשחקים

, קיימות חניות ודרך נגישה
 שירותים במתנ"ס חלופה 

  מהות העבודה 
 השלמת שירותי נכים 

 2025/3 עיריית צפת 

אולם בי"ס   18
 אגמים 

ספורט תרבות פנאי     1 ' אנילביץ-צפת
 ומשחקים

נדרש חנייה דרך נגישה  
   ושירותי נכים. 

ככל ותידרש תדרש  
הנגשה פרטנית  

 תועתק הפעילות. 

 2024/3 עיריית צפת 

אולם בי"ס   19
 ממלכתי ב'

ספורט תרבות פנאי     1 בת הרים-צפת
 ומשחקים

ככל ותידרש תדרש   חניות בלבד 
הנגשה פרטנית  

 תועתק הפעילות. 

 2024/3 עיריית צפת 

אולם בי"ס   20
 הארי

ספורט תרבות ופנאי     130  הרצל -צפת
 ומשחקים

קיים  קיימות חניות ודרך נגישה. 
 מ'.  20שירותים במרחק 

 2024/3 עיריית צפת  לא נדרש 

ספורט תרבות פנאי     10 הרצל -צפת מתנ"ס בלום 21
 ומשחקים

ודרך שירותים קיימות חניות 
 נגישה. 

 2024/3 עיריית צפת  לא נדרש 

תרבות פנאי  ספורט    1 הפלמ"ח  –צפת  סארייה  22
 ומשחקים

 קיימות חניות ודרך נגישה. 
ככל ויידרש שירותים נמצא  

 במבנה סמוך המבנה בשיפוץ. 

השלמת  מהות העבודה 

 . שירותי נכים 
 2025/3 עיריית צפת 

ספורט תרבות פנאי     327 יוספטל  -צפת מתנ"ס סקטר 23
 ומשחקים

 
 

ככל    קיימות חניות ודרך נגישה. 
ותידרש הנגשה לאדם עם  
 מוגבלת הפעילות תועתק. 

השלמת   מהות העבודה 
 שירותי נכים 

 2026/3 עיריית צפת 
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מתנ"ס אי   24
 ביקור

תרבות פנאי  ספורט    310 אי ביקור -צפת
 ומשחקים

 

נדרש חניות   קיימת דרך נגישה.
נכים ושרותי נכים ככל ותדרש  

 הפעילות תועתק. 

חניות  מהות העבודה 
השלמת שירותי  ו

 .נכים

 2024/3 עיריית צפת 

מתנ"ס רמת   25
 רזים 

ספורט תרבות פנאי     1 בת הרים -צפת
 ומשחקים

 

נדרש   ודרך נגישה. חניות קיימות 
שירותי נכים חלופה בבית הספר  

 הצמוד. 

השלמת  מהות העבודה 
 . שירותי נכים

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    77 תרפ"ט  -צפת מקלט עילי   26
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

ט"ז  –צפת  מקלט עילי   27
האמנים ליד 

 רימונים 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    48
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

ט"ז החאן   -צפת מקלט עילי   28
 האדום

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    82
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

חטיבת  –צפת  מקלט עילי   29
 יפתח מצודה

במצב חירום יסופקו   . ומעבריםנדרשת דרך נגישה  חירום    95
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

קורצאק   -צפת מקלט עילי   30
 בי"ס פרחי כהונה

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    23
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

הפלמ"ח   -צפת מקלט עילי   31
 בית יגאל אלון 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    100
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

הנרייטה  -צפת מקלט עילי   32
סולד  פקולטה  

 לרפואה 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    59
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

הנרייטה    -צפת מקלט עילי   33
סולד בניין הסוכנות  

 פקולטה 

במצב חירום יסופקו   . ומעבריםנדרשת דרך נגישה  חירום    66
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

ההסתדרות   -צפת מקלט עילי   34
 ישיבת אמית 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    18
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

ההסתדרות    -צפת מקלט עילי   35
 אולפנית בנות 

חירום יסופקו  במצב   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    20
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

ההסתדרות  -צפת מקלט עילי   36
 בי"ס בירב 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    38
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

  יז'בוטינסק -צפת מקלט עילי   37
אולם ספורט מול  

 השוק 

יסופקו  במצב חירום  . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    27
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    364 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   38
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    343 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   39
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   40

 

 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    356
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 
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במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    415 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   41
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    394 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   42
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

יסופקו  במצב חירום  . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    421 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   43
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    400 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   44
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    453 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   45
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    472 אי ביקור   -צפת מקלט עילי   46
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    49 קיבוץ גלויות   -צפת מקלט עילי   47
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

זלמן שז"ר   –צפת  מקלט עילי  48
 טיפת חלב 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    19
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

השבעה  -צפת מקלט עילי  49
 שכונת חב"ד מגרש 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    19
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    232 זלמן שז"ר  -צפת מקלט עילי  50
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

 ' מליבוביץ -צפת מקלט עילי  51
 בי"ס חב"ד בנים 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    7
 רמפות 

 2024/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . ומעבריםנדרשת דרך נגישה  חירום    1 הגולן -צפת  מקלט עילי  52
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    13 הגולן -צפת  מקלט עילי  53
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    2 הגולן -צפת  מקלט עילי  54
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    6 הגולן -צפת  מקלט עילי  55
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    17 הגולן -צפת  מקלט עילי  56
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    5 התבור  -צפת מקלט עילי  57
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    9 התבור  -צפת מקלט עילי  58
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    17 התבור  -צפת מקלט עילי  59
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    4 התבור  -צפת מקלט עילי  60
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    12 התבור  -צפת מקלט עילי  61
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 
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במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    20 התבור  -צפת מקלט עילי  62
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    26 התבור  -צפת מקלט עילי  63
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    1 החרמון -צפת מקלט עילי  64
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    7 החרמון -צפת מקלט עילי  65
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נגישה ומעבריםנדרשת דרך  חירום    55 החרמון -צפת מקלט עילי  66
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    23 החרמון -צפת מקלט עילי  67
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    54 החרמון -צפת מקלט עילי  68
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    8 החרמון -צפת מקלט עילי  69
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    16 החרמון -צפת מקלט עילי  70
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    24 החרמון -צפת מקלט עילי  71
 רמפות 

 2025/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    34 החרמון -צפת מקלט עילי  72
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

בת הרים  -צפת מקלט עילי  73
 בי"ס ממלכתי ב' 

במצב חירום יסופקו   . ומעבריםנדרשת דרך נגישה  חירום    1
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    33 מנחם בגין  -צפת מקלט עילי  74
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    9 האגוז -צפת מקלט עילי  75
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    80 מנחם בגין  -צפת מקלט עילי  76
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    116 מנחם בגין  -צפת מקלט עילי  77
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    133 מנחם בגין  -צפת מקלט עילי  78
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    6 הנחלים  -צפת מקלט עילי  79
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

חירום יסופקו  במצב   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    5 הסביון  -צפת מקלט עילי  80
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    9 הדרור   -צפת מקלט עילי  81
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    1 הפרחים  -צפת מקלט עילי  82
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 
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במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    10 הפרחים  -צפת מקלט עילי  83
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

שבעת  -צפת מקלט עילי  84
 המינים 

חירום יסופקו  במצב   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    11
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

שבעת  -צפת מקלט עילי  85
 המינים 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    1
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    20 הירדן  -צפת מקלט עילי  86
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

גמזו ליד  -צפת מקלט עילי  87
 הקבר 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    12
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

הרצל בית  -צפת מקלט עילי  88
 העיוור 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    9
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    154 רמז דוד  -צפת מקלט עילי  89
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    208 רמז דוד  -צפת מקלט עילי  90
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

לוחמי  -צפת מקלט עילי  91
 הגטאות

חירום יסופקו  במצב   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    21
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

לוחמי  -צפת מקלט עילי  92
 הגטאות

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    35
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

לוחמי  -צפת מקלט עילי  93
 הגטאות

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    42
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    90 רמז דוד  -צפת מקלט עילי  94
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    92 רמז דוד  -צפת מקלט עילי  95
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    99 רמז דוד  -צפת מקלט עילי  96
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    101 רמז דוד  -צפת מקלט עילי  97
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

יסופקו  במצב חירום  . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    10 ויצמן  -צפת מקלט עילי  98
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    18 ופרומנצ'ק -צפת מקלט עילי  99
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

אצ"ל   -צפת מקלט עילי  100
 מכולת ג'אן

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    114
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 

החרושת -צפת מקלט עילי  101
 אזור התעשייה 

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    9
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

השוקולד   -צפת מקלט עילי  102
 אזור התעשייה  

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    15
 רמפות 

 2023/3 עיריית צפת 

התעשייה   -צפת עילי מקלט  103
 אזור התעשייה  

במצב חירום יסופקו   . נדרשת דרך נגישה ומעברים חירום    24
 רמפות 

 2026/3 עיריית צפת 
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מקלט תת   1
 קרקעי

כיכר  -צפת
 המגנים בר יוחאי 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   1
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   2
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   50 ירושלים  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   3
 קרקעי

הארי  –צפת 
 בי"ס מגן אבות 

קרקעי , התאמות  מקלט תת  הגנה וחירום   110
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   4
 קרקעי

בי"ס   -צפת
אלשייך עולי  

 הגרדום 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   20
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   5
 קרקעי

סמטת   –צפת 
 הדסה

התאמות  מקלט תת קרקעי ,  הגנה וחירום   90
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   6
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   58 הנשיא  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   7
 קרקעי

הארי בית  -צפת
 חרושת לנרות

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   26
 נדרש נגישות לא 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   8
 קרקעי

 יז'בוטינסק  -צפת
 תיכון עמל 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   9
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   9
 קרקעי

  11-ה –צפת 
 בי"ס נועם 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   100
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  נדרש לא 

מקלט תת   10
 קרקעי

כ"ב ילדי   –צפת 
 מעלות 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   267
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   11
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   491 אי ביקור  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   12
 קרקעי

אי ביקור  -צפת
 ישנה

ליד  
 התיבות 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום  
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   13
 קרקעי

אי ביקור  -צפת
 ישנה

ליד  
 התיבות 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום  
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   14
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   211 זלמן שז"ר -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   15
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   19 השבעה-צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   16
 קרקעי

השבעה ליד צפת 
 המאפייה 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   176
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   17
 קרקעי

יוספטל ר'  -צפת
 דוד ומשה

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   23
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   18
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   37 יוספטל  –צפת 
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   19
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   32 יוספטל   –צפת 
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 
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מקלט תת   20
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   4 יוספטל  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   21
 קרקעי

השבעה ליד  -צפת
 סהמתנ"

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   19
 נדרש נגישות לא 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   22
 קרקעי

הרבי  -צפת
בית  ' מליבוביץ

 הקשיש 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   9
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   23
 קרקעי

 ' מליבוביץ -צפת
 בי"ס חב"ד בנים 

 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   7
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   24
 קרקעי

זלמן שז"ר  –צפת 
 מתנ"ס סקטר

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   316
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   25
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   8 הנשיא  -צפת 
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  נדרש לא 

מקלט תת   26
 קרקעי

מ"ג יורדי  -צפת
 הסירה

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   36
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   27
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   157 שפרינצק  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   28
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   5 ויצמן  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   29
 קרקעי

 ' אנילביץ --צפת
 בית כנסת סאסי 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   30
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

תת  מקלט  30
 קרקעי

לוחמי  -צפת
 הגטאות

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   22
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   31
 קרקעי

לוחמי  -צפת
 הגטאות זבולון

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   27
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   32
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   301 11 -ה –צפת 
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   33
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   103 רמז דוד  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   34
 קרקעי

לוחמי  -צפת
 הגטאות

מקלט תת קרקעי , התאמות   וחירוםהגנה    44
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   35
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   54 רמז דוד  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   36
 קרקעי

דוד אלעזר  -צפת
 בי"ס צמח דוד

קרקעי , התאמות  מקלט תת  הגנה וחירום   214
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   37
 קרקעי

דוד אלעזר  -צפת
 בי"ס מפתן 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   300
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 
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מקלט תת   38
 קרקעי

הרצל בי"ס  -צפת
 הארי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   130
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   39
 קרקעי

בי"ס -צפת ויצמן 
 אגמים 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   11
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   40
 קרקעי

רמז דוד   –צפת 
 תומר דבורה 

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   90
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   41
 קרקעי

צה"ל  -צפת
 אלקבץ

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   3
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   42
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   וחירוםהגנה    11 הרצל -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 

מקלט תת   43
 קרקעי

מקלט תת קרקעי , התאמות   הגנה וחירום   10 התעשייה  -צפת
 נגישות לא נדרש 

 *  תקין  עיריית צפת  לא נדרש 
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מגרש     1 הנחלים   -צפת מנחם בגין שחבק  1
 ספורט

 2024/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימות חניות ודרך נגישה. 

מיני פיץ אי  2
 ביקור

אלכסנדר   -צפת
 פצרסקי 

מגרש     371
 ספורט

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימות חניות ודרך נגישה. 

נווה   -צפת ברקת  3
 אורנים 

ש  רמג   50
 ספורט

 2024/3 עיריית צפת  לא נדרש  חניות ודרך נגישה. קיימות 

מיני פיץ מצפה  4
 האגם

מצפה  -צפת
 האגם 

מגרש     16
 ספורט

 2024/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימות חניות ודרך נגישה. 

מגרש     20 נוף כנרת  -צפת מגרש נוף כנרת 5
 ספורט

קיימות חניות ודרך נגישה 
 חלקית. 

 2025/3 עיריית צפת  לא נדרש 

זלמן  -צפת כנען קריית חבד 6
 שז"ר 

מגרש     214
 ספורט

 2025/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימות חניות ודרך נגישה. 

מגרש     229 זלמן שזר  -צפת כנען זלמן שזר  7
 ספורט

 2025/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימת דרך נגישה. 

מגרש      עכברה  -צפת  עכברה מיני פיץ  8
 ספורט

 2026/3 עיריית צפת  לא נדרש  נגישה. קיימת דרך 

מיני פיץ שכונת   9
 עופר

אלעזר  –צפת 
 דוד 

מגרש     213
 ספורט

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימת דרך נגישה. 

בת   –צפת  פא מפארק אתגרי  10
 הרים

מגרש     15
 ספורט

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש  קיימת דרך נגישה וחניות. 

  /גן ציבור   60 הגליל  -צפת פארק המשפחה 11
אתר 

 משחקים 

 קיימת דרך נגישה וחניות
ושירותים ריהוט נגיש  

 . ומתקנים נגישים

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש 

פארק פאמפטרק  12
 אתגרי

 
 
 

בת   –צפת 
 הרים

  /גן ציבור   15
אתר 

 משחקים 

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש    וחניות. קיימת דרך נגישה 
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  /גן ציבור   5 ויצמן  -צפת גן האם 13
אתר 

 משחקים 

חניות  קיימת דרך נגישה
 ריהוט ומתקנים נגישים. 

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש 

אבני -צפת חורשת אביתר 14
 החושן 

  /גן ציבור   5
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה חניות 
 ומתקנים נגישים. ריהוט 

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש 

  /גן ציבור   100 הגליל  -צפת פארק פיזם כנען  15
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה חניות 
 ריהוט ומתקנים נגישים. 

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש 

-רחוב ה-צפת  11-גן ה 16
11 

  /גן ציבור   304
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה חניות 
 ומתקנים נגישים. ריהוט 

 2024/3 עיריית צפת  לא נדרש 

  /גן ציבור   162 שפרינצק  -צפת גן שפרינצק  17
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה חניות 
 ריהוט ומתקנים נגישים. 

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש 

  /גן ציבור   30 בת הרים -צפת פארק חלוואני  18
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה חניות 
 ומתקנים נגישים. ריהוט 

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש 

הרב   -צפת קריית חב"ד  19
 ביסטריצקי 

  /גן ציבור   220
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 

נוף  -צפת נוף כנרת עליון  20
 החרמון

  /גן ציבור   7
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   23 נוף הגולן -צפת נוף כנרת תחתון 21
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 

פארק מאור חיים   22
 ראשי 

  /גן ציבור   3 צה"ל  -צפת
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2023/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   4 צה"ל  -צפת 4גן צה"ל  23
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 נגישים.ריהוט ומתקנים 

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2023/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   6 צה"ל  -צפת 6גן צה"ל  24
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   7 צה"ל  -צפת 7גן צה"ל  25
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2023/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   7 השיבולים  -צפת מנחם בגין כניסה  26
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   4 הר וגיא  -צפת מנחם בגין טיילת  27
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 



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
 
 

מנחם בגין כיכר  28
 המוסיקה 

  /גן ציבור   30 הר וגיא  -צפת
אתר 

 משחקים 

נגישה, נדרש  קיימת דרך 
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   1   הרב קפלן  -צפת גבעת שושנה 29
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2023/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   12 ירושלים -צפת גן העיר  30
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2024/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   2 הארי   -צפת גן ברסלב 31
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   28 בת הרים   -צפת גן מליבו א' 32
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   18 בת הרים   -צפת גן מליבו ב' 33
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   25 הר אדיר   -צפת גן רמת רזים  34
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /ציבורגן    28 ברקת   -צפת גן ברקת  35
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   14 נוף החולה  -צפת גן נוף החולה  36
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

מצפה    -צפת גן מצפה האגם  37
 האגם

  /גן ציבור   10
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   11 פצרסקי  -צפת גן אי ביקור א' 38
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   375 פצרסקי  -צפת גן אי ביקור ב' 39
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   195 הנשרים   -צפת גן כנען 40
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2025/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   100 זלמן שז"ר  -צפת גן חב"ד לוי 41
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   10 בית יוסף   -צפת גן הקסום  42
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 
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דרכי ההנגשה 
והתאמות הנגישות  

שבוצעו בו או שנדרש  
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התאמות 
נגישות 

חלופיות 
להנגשה 

 זמנית
 
 

מקור החובה של  
הרשות להנגשת 

המקום )בעלת הנכס,  
 מפעילה או שניהם( 

 מועד ההנגשה
 
 

  /גן ציבור   11 פרומנצ'קו   -צפת גן רימונים 43
אתר 

 משחקים 

נגישה, נדרש  קיימת דרך 
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   53 רמז דוד   -צפת גן לוחמי הגטאות  44
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

יעקב   -צפת גן הופרט  45
 הופרט 

  /גן ציבור   249
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

נווה מנם  -צפת גן נווה מנחם בגין  46
 בגין

  /גן ציבור   61
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   4 אביטל  -צפת גן רמת רזים  47
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   199 זלמן שזר -צפת גן טיפת חלב 48
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   118 זלמן שזר -צפת גן זלמן שזר 49
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   177 ההגנה   -צפת גן הכשרת הישוב  50
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

  /גן ציבור   134 הרצל   -צפת גן שלום ביתן  51
אתר 

 משחקים 

קיימת דרך נגישה, נדרש  
 ריהוט ומתקנים נגישים.

פרסום באתר 
האינטרנט לגנים  

 נגישים 

 2026/3 עיריית צפת 

רחוב  -צפת מגרש בלום 52
 הרצל 

מגרש     10
 ספורט

 2023/3 עיריית צפת  לא נדרש     דרך נגישה 

הרב  -צ פת  מגרש סקטר 53
 קפלן 

מגרש     20
 ספורט

, נדרש לבצע דרך נגישה
חלופה פרסום באתר 

 למגרש נגיש. 

חלופה פרסום 
למגרש באתר 
 נגיש. 

 2024/3 עיריית צפת 

מגרש טניס בלום   54
 ואולם

רחוב   –צפת 
 הרצל

מגרש     10
 ספורט

 2025/3 עיריית צפת  לא נדרש      דרך נגישה 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 

 

 

מהמקומות שטרם הונגשו   25% -הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב צפת מצהיר בזאת כי עירייתצפת  ראש עיריית   שוקי יהושוע אוחנהאני,  (2)

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.  300,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19, לפי סעיף (2023 במרס 31ליום ט' בניסן התשפ"ג )עד בתחומה 

 

 שוקי )יהושע( אוחנה                                        _____ פ"בהתש  כה לחודש אדר ב'            

        ראש עיריית צפת                                                                ( 2022מרץ ב 28)              

      

 

   (6366-3)חמ 

 

מסך ההנגשה הנדרשת בשנה   25%הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של  זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של  "א.  
מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה,  תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים:    ,החולפת

 ילתיים. מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קה

 




