
 רשימת מבני ציבור ומוסדות חינוך
 

 

תאריך  שם האתר מס'
 האישור

 אישור נגישות כתובת

 קיים אישור 2שבזי  21.8.19 טיפת חלב 1
 –שירות פסיכולוגי  2

 משרדים + מרכז טיפולי
 6/20סוף  –לביצוע  סמטת התור 

בית הקשיש + מועדון  3
 קשישים

 קיים אישור 21שבזי  7.8.19

 מבנה טרומי לפירוק 4סמטת התור   עקיבאמועדון בני  4
 קיים אישור הרימון 30.11.17 מועדון פיס לנוער 5
 קיים אישור 11החרצית  13.11.18 ספריה ציבורית 6
בעת קיום תחרות מזמינים    פטנק מבנה שירות 7

 שירותי נכים
, יושלם בוצעה הנגשה חלקית 1שבזי   מבנה מועצה 8

קומה  בתוך שנה עם סיום בניית
 נוספת

חדר  –מבנה כדורגל  9
 הלבשה

 אין צורך התהילה 

 קיים אישור 16האלון   קאנטרי קלאב 10
 קיים אישור 32החרצית  22.10.14 גן ילדים הפקאן 11
 קיים אישור 32החרצית  22.10.14 גן ילדים הברוש 12
 קיים אישור 32החרצית  18.12.18 גן ילדים החרצית 13
 קיים אישור 1היערה  30.11.16 דולבגן ילדים  14
 קיים אישור 1היערה  30.11.16 גן ילדים אורנים 15
 קיים אישור 22הדקל  29.9.19 גן ילדים החצב 16
 קיים אישור סמטת התור 2.4.19 גן ילדים הפיקוס 17
 קיים אישור 35רמב"ם  2.4.19 בי"ס יסודי תפוז 18
 קיים אישור 1שגיא  6.8.19 בי"ס יסודי רימון 19
 קיים אישור סמטת התור 2.4.19 מעון יום אמילי  20
משחקי  –אולם כדורסל  21

 כדורסל
 קיים אישור 35רמב"ם  17.5.20

מועדון סטודיו לריקודי  22
 בלט

 קיים אישור 7שבזי  7.8.19

 קיים אישור 6בשמת  30.11.17 עדון נוער צופיםמו 23
 אישורקיים  1יערה  15.6.19 גן החמנית 24
 קיים אישור שבזי 16.12.20 מועדון אפרסק 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 גנים ציבורייםרשימת 
 

 

תאריך  שם האתר מס'
 האישור

 אישור נגישות כתובת

 קיים אישור רח' הדקל 22.11.20 גן ציבורי החצב 1
 קיים אישור רח' התות 29.6.20 גן ציבורי התות 2
 קיים אישור רח' התמר 21.6.20 גן ציבורי התמר 3
 קיים אישור רח' הנורית 14.9.20 גן ציבורי הסביון 4
 קיים אישור הרימוןרח'  14.9.20 גן ציבורי הארזים 5
 6/20בביצוע עד  רח' ההדרים  גן ציבורי ההדרים 6
 קיים אישור רח' הרקפת 21.6.20 גן ציבורי הרקפת 7
 קיים אישור רח' שבזי 16.12.20 גן ציבורי אפרסק 8
 6/20בביצוע עד  רח' שבזי  ציבורי הבניםגן  9
 קיים אישור רח' המרווה 29.6.20 גן ציבורי המרווה 10
 קיים אישור רח' השקמה 21.6.20 גן ציבורי השקמה 11
 קיים אישור האחווה 21.11.18 פארק פרדסיה 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


