
 ביתר עילית  בעירייתהודעה בדבר מקום ציבורי 
 שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות  

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

 

 

( לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 2א()1ט)ג19לפי סעיף   ביתר עילית עירייתבתוקף סמכותה של 

 החוק(, מתפרסם המפורט להלן: -)להלן 19981 -התשנ"ח

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע   (1)

בתקופה של שנה שהסתיימה והושלמה בהם חובת ההנגשה  לחוק 1בפרק ה'התאמות נגישות לפי סימן ג' 

מהמקומות שנכללו בתכנית  לפחות  25%. רשימה זו כוללת  (2023במרס  31ביום ט' בניסן התשפ"ג )

 :()ב( לחוק2)א(1ט)ג 19שפורסמה לפי סעיף 

 רשימת מבנים קיימים:  (א)

מס'  
 סידורי

שם   שם המבנה 
הישוב  
 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 

 
 

קדושת   מקווה נשים   1
 לוי  

קיים: חנית   מקווה      70
נכים,  דרך 

נגישה,  
שירותי נכים,  

לא נדרשת  
 מעלית

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

קיים: חנית   מתנ"ס     5 בנדר מתנ"ס בנדר  2
נכים,  דרך 

נגישה,  
שירותי נכים,  

לא נדרשת  
 מעלית

בעלת   לא נדרש 
 הנכס

 נגיש 

קיים: חנית   ספריה      12 דרכי איש  ספריה גבעה ב' 3
נכים, 

מעלית, דרך 
נגישה,  

 שירותי נכים 

בעלת   לא נדרש 
 הנכס

 נגיש 

אמרי   מקווה גברים 4
 סופר  

קיים: חנית   מקווה      3
נכים,  דרך 

נגישה,  
שירותי נכים,  

לא נדרשת  
 מעלית

בעלת   לא נדרש 
 הנכס

 נגיש 

רח'  מתנ"ס פריימן  5
החוזה 

 מלובלין  

קיים: חנית   מתנ"ס     46
נכים, 

מעלית, דרך 
נגישה,  

 שירותי נכים 

בעלת   לא נדרש 
 הנכס

 נגיש 

טיפת חלב גבעה   6
 ב' 

קיים: חנית   טיפת חלב     2 חב"ד 
נכים,  דרך 

נגישה,  
שירותי נכים,  

 מעלית

בעלת   לא נדרש 
 הנכס

 נגיש 
 
 
 
 
  

גבעה  טיפת חלב  7
 א' 

רח' 
הבבא 

 סאלי 

קיים: חנית   טיפת חלב     10
נכים,  דרך 

נגישה,  
 שירותי נכים, 

פרסום 
באתר 

האינטרנט  
יום קבלת 

קהל נגישה  

בעלת  
 הנכס

יונגש עד  
3/2024 

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



בטיפת חלב 
 גבעה ב' 

רחוב  אודיטוריום  8
 ברסלב 

קיים: חנית   הופעות, חוגים     4
נכים,  דרך 

נגישה,  
 שירותי נכים, 

בעלת   נדרש לא 
 הנכס

 נגיש 

רח' רבי  בניין העירייה  9
 עקיבא

מחלקות גביה,      38
הנדסה, חינוך,  
ישיבות באולם 

 העירייה 

קיים: שירותי  
נכים, חנית  

נכים, 
מעלית, 

נדרש  
להשלים: 

 דרך נגישה 

פרסום 
באתר 

האינטרנט   
קבלת קהל 

בתיאום  
באולם 

 העירייה. 

יונגש עד   שניהם 
3/2024 

השירות  10
 הפסיכולוגי 

רח' 
הבעל  

 שם טוב 

קיים: חנית   שירות פסיכולוגי      6
נכים,  דרך 

נגישה,  
 שירותי נכים, 

בעלת   לא נדרש 
 הנכס

 נגיש 

רח' אוהל   אגף הביטחון  11
 שרה

דרך   :קיים ביטחון      5
נגישה,  

  שירותי נכים,
מעלית  

נדרש  
להשלים: 

 חניית נכים 

חניה קיימת  
 ברחוב

בעלת  
 הנכס

יונגש עד  
3/2025 

רח'  מש"ק 12
 סלונים 

נדרש   שיטור קהילתי      15
להשלים: 

דרך נגישה,  
 חנית נכים 

פרסום 
באתר 

האינטרנט  
קבלת קהל 

נגישה  
בתחנת 

 המשטרה 

בעלת  
 הנכס

יונגש עד  
3/2026 

קיים: חנית   קצין ביקור סדיר      5 ברסלב  יחידת קב"סים  13
נכים,  דרך 

נגישה,  
 שירותי נכים, 

בעלת   לא נדרש 
 הנכס

 נגיש 

רח' רבי  אגף הרווחה  14
יוסף 
 קארו 

קיים: דרך   שירותי רווחה      4
נגישה,  
נדרש  

להשלים 
שירותי נכים,  
חניית נכים,  

לא נדרשת  
 מעלית

פרסום 
באתר 

האינטרנט  
קבלת קהל 

נגישה  
באולם 
גוונים  

במתנ"ס 
ברסלב  

בתיאום.  
בביצוע 

בניית מבנה  
 חדש נגיש  

יונגש עד   שניהם 
3/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :מקומות שאינם בניין רשימת (ב)

מס'  
 סידורי

שם  
 המקום 

שם הישוב  
 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 

 
 

פארק  1
 הירשפלד 

ביתר 
 עילית 

גינה   35.108309 31.692222  
ציבורית  

ואתר  
 משחקים 

קיים: חנית נכים, דרך  
נגישה, ריהוט נגיש,  

 מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

פארק  2
שבעת  
 המינים 

ביתר 
 עילית 

גינה   35.112301 31.702043  
ציבורית  

ואתר  
 משחקים 

קיים: חנית נכים, דרך  
נגישה, ריהוט נגיש,  

 מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

פארק  3
 השבטים 

ביתר 
 עילית 

גינה   35.103753 31.698148  
ציבורית  

ואתר  
 משחקים 

קיים: חנית נכים, דרך  
ריהוט נגיש,  נגישה, 

 מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

פארק  4
 השלושה 

ביתר 
 עילית 

גינה   35.126649 31.699483  
ציבורית  

ואתר  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, מתקנים נגישים.  

 נדרש להשלים חנית נכים 

פארק 
 הירשפלד 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2024 

פארק  5
 חזון יוסף

ביתר 
 עילית 

גינה   35.11573 31.69436  
ציבורית  

ואתר  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, מתקנים נגישים.  

 נדרש להשלים חנית נכים 

פארק 
 הירשפלד 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2024 

ביתר    6
עילית רח'  
 אבא שאול 

אתר      9מול 
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

שאול אבא 
19 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2026 

ביתר    7
עילית רח'  
 אבא שאול 

אתר      19
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    8
עילית רח'  
אבא שאול 

רך  פינת ד
 הרמז

אתר  35.104319 31.69416  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגישים נגיש, מתקנים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    9
עילית רח'  

אגרות  
 משה

אתר      40
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

פארק 
 הירשפלד 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2025 

ביתר    10
עילית רח'  

אדמורי 
 ויזניץ

אתר      23מול 
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 מתקנים נגישים נגיש, 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    11
עילית רח'  

אדמורי 
 ויזניץ 

אתר      54
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    12
עילית רח'  

אוהב 
 ישראל 

אתר      23
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    13
עילית רח'  

אוהב 
 ישראל 

אתר      12-14
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    14
עילית רח'  

אוהב 
 ישראל 

אתר      16-18
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    15
עילית רח'  
 אור החיים  

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      2
 נגיש 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    16
עילית רח'  

אריאלי  

אתר  35.117981 31.694344  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

סוף רחוב  
נועם 

 אלימלך

יונגש   שניהם 
עד 

3/2024 



פינת בן  
 זכאי

ביתר    17
עילית רח'  
 בבא סאלי

מאחורי  
 חסד

 לאלפים

אתר  35.109404 31.69343
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

פארק 
 הירשפלד 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2024 

ביתר    18
עילית רח'  

 בנין דוד 

אתר  35.118826 31.705493  
 משחקים 

נגישה, ריהוט קיים: דרך  
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר  גן ארגמן  19
עילית רח'  

 ברים

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      9
 נגיש,  

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    20
עילית רח'  
 דרכי איש  

אתר      8
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    21
עילית רח'  
הבעל שם  

 טוב 

אתר     5
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    22
עילית רח'  

החוזה 
 מלובלין 

אתר      10
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נדרש להשלים:  נגיש, 

 מתקנים נגישים 

המגיד  
 ממעזריטש

פינת  
 מהרי"ץ

יונגש   שניהם 
עד 

3/2024 

ביתר    23
עילית רח'  

החוזה 
מלובלין  

)מול מתנס  
 פריימן( 

אתר  35.100498 31.696839  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    24
עילית רח'  

המגיד  
ממעזריטש 

פינת  
 מהרי"ץ

)מול 
רמי  
 לוי( 

אתר  35.108543 31.69928
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    25
עילית רח'  

המגיד  
 ממעזריטש 

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      63
 נגיש 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    26
עילית רח'  

המגיד  
 ממעזריטש 

אתר      110
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

מעזריטש 
 פ' מהרי"ץ

יונגש   שניהם 
עד 

3/2024 

ביתר    27
עילית רח'  

המגיד  
ממעזריטש 

פינת רח'  
 הר"ן

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי  35.11855 31.703164  
 נגיש 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    28
עילית רח'  

 הרב שך

אתר      35
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

הרב שך 
17 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2025 

ביתר    29
עילית רח'  

 הרב שך

אתר      70
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    30
עילית רח'  

 הרב שך

אתר      17
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    31
עילית רח'  

 הרב שך 

אתר      84
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    32
עילית רח'  

 הרב שך 

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      55
 נגיש 

 נגיש  שניהם  נדרש לא 

ביתר  גן הפיל  33
עילית רח'  
התעוררות 

 תשובה 

אתר  35.118685 31.696458  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    34
עילית רח'  

 חב"ד 

אתר      27
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 



ביתר    35
עילית רח'  

 חב"ד 

אתר      7
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    36
עילית רח'  

 חב"ד 

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      12
 נגיש,  

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    37
עילית רח'  
חב"ד )מול  
 שבט הלוי( 

אתר      20-22
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נדרש להשלים  נגיש, 

 מתקנים נגישים 

יונגש   שניהם  27חב"ד 
עד 

3/2026 

ביתר    38
עילית רח'  

  חיי יצחק
פינת הטוב 

 והמיטיב 

אתר     7ליד 
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    39
עילית רח'  
 חיי יצחק  

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      9מול 
 נגיש 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    40
עילית רח'  

ישמח 
 ישראל 

אתר      5
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

ישמח 
 17ישראל 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2025 

ביתר    41
עילית רח'  

ישמח 
 ישראל 

אתר      17
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    42
עילית רח'  

כנסת 
 יחזקאל

16-18 
מול 
היכל 

 שמריהו 

אתר     
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    43
עילית רח'  

כנסת 
 יחזקאל 

אתר       4
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

כנסת 
יחזקאל 
16-18 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2025 

ביתר    44
עילית רח'  

כנסת 
 מרדכי

מעל  
 המסוף

אתר  35.106415 31.695646
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגישים נגיש, מתקנים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    45
עילית רח'  

 מוצפי 

אתר      6
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

כנסת 
מרדכי 

מעל  
 המסוף

יונגש   שניהם 
עד 

3/2026 

ביתר  גן רחל 46
עילית רח'  

 מוצפי 

אתר      17
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
להשלים  נגיש, נדרש 

 מתקנים נגישים 

כנסת 
מרדכי 

מעל  
 המסוף

יונגש   שניהם 
עד 

3/2026 

ביתר    47
עילית רח'  

המגיד  
ממעזריטש 
 פינת חב"ד

אתר  35.112865 31.700388  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    48
עילית רח'  
נדבורנא / 
 בבא סאלי

אתר  35.111781 31.693153  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

פארק 
 הירשפלד 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2025 

ביתר    49
עילית רח'  

נדבורנא 
פינת  

 לובביץ'

אתר  35.115634 31.691749  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

פארק 
 הירשפלד 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2025 

ביתר    50
עילית רח'  

נועם 
אלימלך 
)אמצע 
 הרחוב(

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי  35.118315 31.693622  
 נגיש 

  נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    51
עילית רח'  

נועם 
אלימלך 

)סוף  
 הרחוב(

אתר  35.11955 31.694011  
 משחקים 

נגישה, ריהוט קיים: דרך  
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 



ביתר    52
עילית רח'  
 פחד יצחק

אתר      21
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    53
עילית רח'  

צדקה 
פינת  
 רמב"ן

אתר  35.121425 31.694157  
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 מתקנים נגישים נגיש, 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    54
עילית רח'  
 קדושת לוי 

אתר      82
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    55
עילית רח'  
קדושת לוי  

פינת  
 המהרי"ץ

אתר      83
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

קדושת לוי  
82 

יונגש   שניהם 
עד 

3/2025 

ביתר    56
עילית רח'  
 קדושת לוי  

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      37-39
 נגיש 

קדושת לוי  
47-49 

 נגיש  שניהם 

ביתר  ברדיטשוב  57
עילית רח'  
 קדושת לוי  

אתר  35.113676 31.704207 47-49
 משחקים 

ריהוט קיים: דרך נגישה, 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    58
עילית רח'  
 קדושת לוי  

קיים: דרך נגישה, ריהוט  גן ציבורי      13
 נגיש 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר    59
עילית רח'  

 שלום רב

בציר  1
 ההיקפי 

אתר     
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
 נגיש, מתקנים נגישים 

 נגיש  שניהם  לא נדרש 

ביתר  גן כלנית  60
עילית רח'  
 יוסף קארו 

אתר    14
 משחקים 

קיים: דרך נגישה, ריהוט 
נגיש, נדרש להשלים  

 מתקנים נגישים 

צדקה 
פינת  
 רמב"ן

יונגש   שניהם 
עד 

3/2026 
 

 

ביצוע כי לצורך  ,( לחוק3א()1ט)ג 19לפי סעיף מצהיר בזאת  ביתר עילית, ראש עיריית מאיר רובינשטיין,אני, 

()ב( 2א()1ט)ג19שפורסמה לפי סעיף המופיעים בתכנית  מהמקומותנוספים  25% -התאמות הנגישות הנדרשות ב

 500,000 תקציב  בסכום של ( הקצתה עיריית ביתר עילית2024במרס  31כ"א באדר ב' התשפ"ד )עד יום  לחוק

 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

 

 

 __________________    גפ"התשאדר ב כ"א

     מאיר רובינשטיין   (2023 מרץב 14)

   ראש העיר 

 (3-6366   )חמ
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 . 61; התשפ"ב, עמ'  152ס"ח התשנ"ח, עמ'  1


