עיריית ראשון לציון
מינהל תכנון ובניה  -נגישות עירונית
פרסום מידע
רשימת מבני ציבור עירוניים קיימים שבוצעו בהם התאמות נגישות פיזית
בהתאם ל"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי
שהוא בניין קיים)  ,"2011 -בוצעו התאמות נגישות הכוללים בין השאר את המרכיבים
הבאים :חניית נכים סמוכה לבניין ,שרותי נכים ,דרכי גישה בתוך/מחוץ למבנה,
סילוק/סימון מכשולים בתוך/מחוץ למבנה ,התגברות על הפרשי גובה ,מעברים ופתחים
נגישים ,סימוני אזהרה ,מאחזי יד במדרגות וכיו"ב.
המידע הנמסר בפרסום זה הינו נכון לאוגוסט .2020
הרשימה תעודכן מעת לעת בהתאם להמשך ביצוע התאמות נגישות במבני ציבור
במידה ונפגע מרכיב נגישות יש לפנות למוקד העירוני 106
הרשימה מטה ממוינת לפי כתובת בסדר א'-ב' עולה

שם הבניין

כתובת

מגרש כדורגל
בית העולה
מועדון תעסוקתי לגימלאים
מכון טכנולוגי לעולים
ביתן האומנים
בית העיוור
מועדון חברתי
טיפת חלב
מועדון אתיופים
דרי רחוב
מועדון אתיופים
מרכז הדרכה
תנועת הנוער אריאל
אצטדיון אתלטיקה
מועדון קשישים
אגף איכות הסביבה
מרכז פייס למדע ואומנויות
אולם ספורט מישור הנוף
ספריית כותר הרצל
אולם גמי
מועדון נוער
מועדון קשישים
מועדון גימלאים
יד לבנים
טיפת חלב

אבא הילל סילבר
אגוזי 1
אלרואי 2
בגין 2
בילו 6
בן אליעזר /15הורוביץ 45
בן גוריון 8
בן סרוק 3
בן צבי
בקר 22
בקר 24
גדולי ישראל 17
גדולי ישראל 7
גדולי ישראל 7
גדליהו חיון
גולדה מאיר 22
גוש עציון 23
גיבשטיין
גרינשפן 9
דרובין 37
האחד עשר 35
הברוש הירש 17
החייל האלמוני 5
הכרמל 2
הנחשול 26

משמר אזרחי  +שיל"ת
מועדון קשישים
מועדון קהילתי נווה הדרים
מוקד קליטה לאתיופים
פרוייקט עצמאות
מנהל שילוב חברתי
רווחה
אולם כרמים
מתנ"ס נאות אשלים
טיפת חלב
אולם ספורט ניצנים
הקתדרה העממית
שירותים עירוניים
מועדון נוער
מועדון נוער
מרכז למבוגרים "נווה חוף"

הנרקיס 5
הפרג 11
הקוקיה 15
הרב מינץ 19
הרב נורוק 15
הרצל 41
הרצל 90
השומרה 2
התזמורת 17
התיזמורת 30
ויניק 39
זבוטינסקי 16
זלמן שניאור 23
חומה ומגדל 18
חיים חדד
חיל הצנחנים 5

מרכז קהילתי נווה חוף
תחנה לבריאות המשפחה
מרכז נוער
תחנה לבריאות המשפחה
מועדון קשישים
בית חם מעון נשים
ספרייה

חיל צנחנים 3
טולדנו 4
יבניאלי 4
יואל סגל 6
יואל סגל 6
יצחק מוסאל 2
יצחק שדה/רמז

משרדי עיריה
וטרינר עירוני
אולם איתמר
מרכז אומנויות לעולים
בית למדע ועמדה

ירושלים 2
לחי 3
מבצע משה 39
מורדי הגיטאות 36
מרגולין 22

אצטדיון (ליגת על)
אצטדיון (ליגה א')
מועדון מכבי צעיר
שרות פסיכולוגי
מבנה שיל"ת
מועדון קשישים
שיל"ת
טיפת חלב
מועדון גימלאים
נגישות מועדון נוער
משרדי האגף לקידום נוער וצעירים (שירות קהילתי לבריאות הנפש לשעבר )
טיפת חלב
מועדון קשישים
תחנה לבריאות המשפחה
אולם ספורט שלמון
מועדון אתגר
מרכז קהילה "עלומים"
מועדון גיל הזהב
אגף גינון
מרכז נעורים

מרילנד
מרילנד
נווה דקלים 57
נורית 12
נחמיה 54
סעדיה גאון 5
קק"ל 18
רופין 5
רמח"ל 4
שד' יעקב 4
שד' יעקב 62
שדה נחום 16
שיבת ציון 33
שיבת ציון 4
שינקין 18
שמואל הנביא 7
שמשון בלקינד 21
שפטל 8
תורה ועבודה 2
תנועות הנוער 2

