
:רשימת מבנים קיימים שבהנגשתם חייבת הרשות המקומית

שם המבנהד"מס
שם הישוב 

והרחוב
Yמרכז מבנה Xמרכז מבנה מספר בית

השירותים המוניציפלים 
הניתנים במבנה והשימושים 

הציבוריים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות 
הנגישות שבוצעו בו או 

שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות 
חלופיות להנגשה 

זמנית

מקור החובה של הרשות 
בעלת )להנגשת המבנה 

(מפעילה או שניהם, הנכס
ההנגשה (סיום)מועד 

חוגים, תלמידי בית הספר217546502555מרכז ספירספיראולם ספורט ישן1

, רמפות, נדרשות חניות נכים

.תאורת חוץ ובניית שירותי נכים

נבנה אולם ספורט 

 (בסמוך)חדש העומד 

2025בעלת הנכס.בדרישות הנגישות

משמש את קהילת היישוב217493502548מרכז ספירספירמועדון נוער2

הוספת רמפה , בניית שירותי נכים

לכניסה למבנה ושיפור תאורת 

2026בעלת הנכסנבנתה רמפה זמנית.חוץ

3

בית ספר יסודי 

217433502598מרכז ספירספירשיטים

קייטנות , בית ספר הכולל צהרונים

.ובית הספר של החופש הגדול

נדרש תכנון ובניית פיר למעלית 

 3כולל רכישה התקנת מעלית ל 

.קומות

התאמת כיתה נגישה 

בניית , בקומת הקרקע

שירותי נכים בכל 

2023בעלת הנכס.קומה

4

אולם מופעים 

תלמידים, גיל שלישי, אירועי תרבות217555502704מרכז ספירספיררוזנטל

: נבנו שירותי נכים וכבש נדרשים

שיפור והתאמת שיפוע רמפת 

בניית חניות נכים בסמוך . נכים

.למבנה

 חניות נכים 2נבנו 

2026בעלת הנכס.מרוחקות מהמבנה

5

בית ספר תיכון 

217493502627מרכז ספירספירדרכא-שיטים

בית ספר תיכון וחטיבת ביניים הכולל 

חוגים ופעילות תנועות הנוער מעבר 

.לשעות בית הספר

שיפור והתאמת שיפוע : נדרשים

בניית חניות נכים . רמפת נכים

.בסמוך למבנה

נבנתה רמפה מפח 

2024בעלת הנכסמרוג

217675502655מרכז ספירספירמשרדי המועצה6

שירותים לציבור הרחב לרבות קבלת 

קהל

, נבנו שירותי נכים, נבנתה מעלית

הוספת שירותי נכים : נדרשות

בשתי קומות והנמכת מדרכות

נבנתה רמפת בטון 

זמנית מהחנייה 

2024בעלת הנכס.למבנה המועצה

*תקיןבעלת הנכס--ח"מקלט וחדר הפעלה בשע217689502690מרכז ספירספירמקלט המועצה7

217741502631מרכז ספירספירמרפאה אזורית8

קבלת קהל לרפואה כללית ורפואה 

יועצת

דרכי גישה , נבנו שירותי נכים

חניות נכים והונמכו , כבש, נגישות

נגישבעלת הנכס-מדרכות

9

חדרי , ס"מתנ

, חוגים

קונסרבטוריון 

217521502692מרכז ספירספירוספריה ציבורית

משמש את כל קהילת הערבה 

לחוגים וסדנאות לכל שכבות הגילאים

דרכי גישה , נבנו שירותי נכים

נגישבעלת הנכס-כבש ומעלית, נגישות

10

מרכז חילוץ 

217806502622מרכז ספירספירוהצלה

המבנה משמש את כל כוחות ההצלה 

א וכיבוי "מד, בערבה לרבות משטרה

כולל קבלת קהל. אש

הנמכת מדרכות , נבנו חניות נכים

נגישבעלת הנכס-ושירותי נכים

11

קמפוס 

217756502705מרכז ספירספירמשתלמים

משמש את הסטודנטים לחקלאות 

מכל העולם ללימודי תואר ראשון ושני

הנמכת מדרכות , נבנו חניות נכים

נגישבעלת הנכס-ושירותי נכים

12

מרכז אוולין 

"קאנטרי קלאב"מרכז שחייה בסגנון 217537502361מרכז ספירספירליפר לשחייה

הנמכת מדרכות , נבנו חניות נכים

נגישבעלת הנכס-ושירותי נכים

13

אולם ספורט 

217461502413מרכז ספירספירחדש

אולם ספורט המשלב חדרי אימון 

וחוגים המשמש את כל קהילת 

נגישבעלת הנכס-נבנו חניות נכים ושירותי נכיםהערבה לרבות בתי הספר

ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש'  מ1.5זהו מקלט קיים הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל  *



רשימת מקומות קיימים שאינם בניין שבהנגשתם חייבת הרשות המקומית

שם המבנהד"מס
שם הישוב 

והרחוב
Yמרכז מבנה Xמרכז מבנה מספר בית

השירותים המוניציפלים 
הניתנים במבנה והשימושים 

הציבוריים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות 
הנגישות שבוצעו בו או 

שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות 
חלופיות להנגשה 

זמנית

מקור החובה של הרשות 
בעלת )להנגשת המבנה 

(מפעילה או שניהם, הנכס
ההנגשה (סיום)מועד 

1

מתחם מגרשי 

חוגים, תלמידי בית הספר217532502490מרכז ספירספירספורט

הנמכת , נדרשות חניות נכים

.מדרכות ותאורת חוץ

נבנו רמפות זמניות 

2025בעלת הנכס.להנגשת המתחם

2

מרכז שחייה 

217582502400מרכז ספירספיר(חניות)

בריכה , חוגים, תלמידי בית הספר

ציבורית

בנייה והתאמת חניות לנכים 

.ושיפור תאורת חוץ

נבנתה רמפה 

המובילה ממתחם 

2025בעלת הנכס.החנייה

בית העלמין217958502027מרכז ספירספירבית העלמין3

נוצקו , נסללה דרך מהיישוב

נגישבעלת הנכס-שבילי בטון

4

רחבת דשא 

217615502605מרכז ספירספירמרכזית

מופעי , ירידים, משמש לארועי חוץ

..'יום העצמאות וכו

תאורת , מדרכות בהיקף שהונמכו

נגישבעלת הנכס-חוץ וחניות נכים


