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 :רשימת מבנים קיימים (א)
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 סידורי

 שם הישוב והרחוב שם המבנה
 

מספר 
 בית

X  מרכז
 מבנה

 

Y  מרכז
 מבנה

 

 השירותים
המוניציפליים 

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
 
 

אולם כדורסל  1
 עירוני

, עפולה עלית
דרך נגישה, חניה,  אולם כדורסל   4  מרדכי גור

 שירותים נגישים 
 נגיש שניהם לא נדרש

 אצטדיון 2
 עירוני

עפולה עלית, רח' 
 2 חיים ברלב

 –היכל הספורט  725896 230066
 איצטדיון עירוני 

דרך נגישה, חניה, 
שירותים נגישים 

 ועוד..

 שניהם לא נדרש
 נגיש

רח' חטיבה תשע  היכל התרבות 3
 9 עפולה 

דרך נגישה, חניה  היכל תרבות עירוני   
נגישה, שירותים 

 נגישים ומעלון 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

רח' גבעת המורה,  בית פוזנק 4
 14 עליית הנוער 

מעלית, דרך  ס עירוני "מתנ  
נגישה, שירותים 

 נגישים, חניה 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

מרכז יום  5
 לקשיש

 שד' רבין, עפולה 
3 

 –מרכז יום לקשיש   
 עמותת דור לדור 

דרך נגישה, 
שירותים נגישים, 

 חניה נגישה

 בעלות לא נדרש
 נגיש

מקווה נוף  6
 יזרעאל

 גבעת המורה רח'
 פעמונית 

6 

יש במקווה מנוף  מקווה נשים   
לצורך טבילה, 

מאחזי יד, מקלחת 
מותאמת, רמפת 
כניסה למקווה, 

 חניה לנכים

 ותבעל נדרשלא 
 

 נגיש

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



 
 

מקווה מעלות  7
 כורש

 רח' כורש, עפולה

16 

יש במקווה מנוף   מקווה נשים   
לצורך טבילה, 

מאחזי יד, מקלחת 
מותאמת, רמפת 
כניסה למקווה, 

 חניה לנכים

 ותבעל לא נדרש
 

 נגיש

מועדון פייס  8
רובע  –לנוער 

 יזרעאל

 רח' שוהם, עפולה
10 

מרכז פייס קהילתי   
 לנוער

שירותים נגישים, 
דרך חניה נגישה, 

 גישהנ

 שניהם לא נדרש
 נגיש

רח' שניאור זלמן,  מתחם ברוש 9
 7 עפולה

משרדי עיריה עבור   
מח' חינוך, צעירים, 

 חברה כלכלית 

מעלית, דרך 
נגישה, שירותים 

 נגישים.

 שניהם לא נדרש
 נגיש

רח' קפלן, עפולה  בית אשכול 10
 1 עלית 

ס קהילתי "מתנ  
 בעפולה עלית

מעלית, דרך 
נגישה, שירותים 

נגישים, חניה 
 ועוד..

 ותבעל לא נדרש
 נגיש 

 שד' רבין, עפולה בית יד לבנים 11
1 

דרך נגישה, חניה  בית יד לבנים   
נגישה, שירותים 

 ועוד.. נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

 שד' רבין, עפולה בית המוזיקה 12
1 

קונסרבטוריון   
 עירוני 

נגישה, חניה דרך 
נגישה, שירותים 

 ועוד.. נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

ספריה  13
 עירונית

 שד' רבין 
1 

דרך נגישה, חניה  ספריה עירונית   
נגישה, שירותים 

 נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

 רח' יצפור, עפולה  סגהמרכז פ 14
6 

דרך נגישה, חניה  מרכז הדרכה חינוכי  
נגישה, שירותים 

 נגישים 

 בעלות לא נדרש
 נגיש

שד' מנחם בגין ,  בית העלמין 15
 עפולה

בית קברות    23
 והספדים 

דרך נגישה, חניה 
 נגישה, ועוד..

 נגיש בעלות לא נדרש

 רח' יהושוע חנקין  מבנה העירייה 16

47 

מעלית, שירותים  בניין העירייה   
נגישים, חניות 

נגישות, דרך גישה 
 וכו'..

 שניהם לא נדרש

 נגיש

 שד' יצחק רבין  קאנטרי קלאב 17
1 

קאנטרי קלאב   
 עירוני

מעלית, דרך 
נגישה, חניה, 

 שירותים נגישים

 בעלות לא נדרש
 נגיש

גלריה  18
עירונית+ 

 מרכז צעירים

רח' חטיבה תשע , 
 15 עפולה 

גלריה עירונית   
לאומנות +משרדי 

 מרכז צעירים 

דרך נגישה, חניה 
נגישה, שירותים 

 נגישים 

 שניהם נדרשלא 
 נגיש

אולם ספורט  19
 רובע יזרעאל

רובע יזרעאל, רח' 
 האודם 

אולם ספורט ברובע    12
 יזרעאל 

דרכי גישה, חניה, 
 שירותים 

 נגיש שניהם  לא נדרש

ספריה  20
 עירונית ג"ה

גבעת המורה, 
ספריה עירונית    5 הנריטה סואלד

 בשכונת ג"ה 
דרך נגישה, חניה, 

 שירותים וכו'..
 ותבעל נדרשלא 

 נגיש 



 
 

בריכה  21
 עירונית

עפולה עלית, רח' 
 1 בורכוב

דרך נגישה, חניה,  בריכה עירונית   
שירותים נגישים, 

שילוט והכוונה 
 וכו'..

 שניהם  לא נדרש

 נגיש

 עפולה, רח' יהושוע  הבית האדום 22

47 

משרדי עירייה,   
תובעת עירונית, 

יועץ משפטי, ועד 
 עובדים

דרך נגישה, 
שירותים נגישים, 
 חניה נגישה וכו'..

 שניהם  לא נדרש

 נגיש

טיפת חלב  23
 וולפסון

טיפת חלב ברח'    22 עפולה, וולפסון 
 וולפסון 

דרך נגישה, 
 שירותים נגישים, 

 נגיש ותבעל לא נדרש

בית הורים  24
 וילדים

עפולה, שדרות 
 1 יצחק רבין

מרכז לילד   
 ולמשפחה

דרך נגישה, 
שירותים נגישים, 

 חניה נגישה

 שניהם לא נדרש
 נגיש

עפולה עלית, רח'  בית עמית 25
 12 קפלן 

אקים  -בית עמית   
מפעיל בבית עמית 

 מרכז שירותים

דרך נגישה, חניה 
נגישה, שירותים 

 נגישים 

 ותבעל לא נדרש
 נגיש 

שוק עירוני  26
 חדש

עפולה, רח' 
מנוהל  –שוק עירוני    7 החשמל

 חברה עירוניתע"י 
דרך נגישה, חניה 

 נגישה
 נגיש בעלות לא נדרש

תנועת כנפיים  27
 של קרבו

 עפולה, רח' יהושוע
20 

מרכז שמשמש את   
תנועת כנפים של 

 קרבו 

דרך נגישה, חניה 
נגישה, שירותים 

 נגישים

 ותבעל לא נדרש
 נגיש

 -אשכול פייס 28
 קריית חינוך

 עפולה, רח' האגס 

4 

ם: דרך נגישה, קיי אשכול פייס   
חניית נכים , 

 מעלית.
נדרש התאמות 
בשירותי נכים 

 קיימים.
 

בשנה ביצוע 
 הראשונה

 שניהם

3/2023 

מועדון פייס  29
 לקשיש

עפולה, רח' 
 הקישון 

17 

מרכז פנאי, חוגים   
 והרצאות 

קיים: דרך נגישה, 
חניית נכים , 

 מעלית.
נדרש התאמות 
בשירותי נכים 

 קיימים.

בשנה  ביצוע 
 הראשונה

 בעלות

3/2023 

מרכז  30
תעסוקה , דור 

 לדור

גבעת המורה, 
 5 הנרייטה סואלד 

מרכז תעסוקה   
 לקשישים 

דרך נגישה, קיים: 
חניה נגישה, 

שירותים נדרש: 
 נגישים 

 אין קבלת קהל
מבוצע בשנה 

 הראשונה

 בעלת הנכס 

3/2023 

מע"ש עפולה  31
 )מפעל לנכים(

עפולה עלית, רח' 
 1 רש"י

מפעל לנכים   
 שמופעל ע"י אקים 

דרך נגישה, קיים: 
נדרש שירותים 

נגישים סימון 
 חניית נכים

 אין קבלת קהל
בשנה  מבוצע

 הראשונה

 בעל הנכס
 3/2023 



 
 

-בנין שפע 32
מחסן 

 העירייה

עפולה, רח' קהילת 
 16 ציון 

אגף פני שיפור   
העיר+ מחסני 

 העירייה 

חניה קיים: 
נגישה, דרך נגישה 

אביזרים נדרש 
  נכים שירותים ב

בשנה  ביצוע 
 הראשונה

 שניהם

3/2023 

תנועת בני  33
 עקיבא 

עפולה, רח' קרן 
 2 היסוד

פעילות תנועת בני   
 עקיבא

נדרש: חניית נכים, 
שירותי נכים, דרך 

 נגישה

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם
3/2023 

מרכז נוער  34
 עפולה עלית

עפולה עלית, רח' 
 1 הצלף 

כניסה קיים:  פעילות בני נוער   
נגישה, חניה 

נדרש:  .נגישה
 שירותי נכים

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם

3/2023 

יוניסטרים  35
ע"י מכולת 

 אסולין 

גבעת המורה, 
 24 הנרייטה סואלד

שירותים  :נדרש פעילות בני נוער  
דרך נגישים, 

 נגישה, חניית נכים 

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם
3/2023 

שיטור  36
 קהילתי 

עפולה עלית, רח' 
 1 קפלן 

נדרש: חניית נכים,  שיטור קהילתי   
דרך שירותי נכים, 

 נגישה

מוקד טלפוני ללא 
 קבלת קהל

 

 שניהם
3/2023 

מחלקת  37
 רווחה

עפולה רח' הרב 
 לוין 

10 

קיים: מעלית, דרך  מחלקת רווחה   
נגישה, חניה 

 נגישה.
נדרש: אביזרים 

 בשירותי נכים

ניתן לקבל שירות 
 נגיש בתיאום מראש 

 שניהם

3/2024 

מוקד קליטה  38
 לאתיופים 

 עפולה, רח' קפלן 
5 

מוקד קליטה   
 לאתיופים 

נדרש שירותים 
 נגישים, דרך נגישה

 וחניה נגישה

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם
3/2024 

 –ויצו עפולה  39
 מרכז קהילתי

 עפולה, רח' עומר

5 

מרכז קהילתי,   
חוגים, הרצאות 

 וכו'..

דרך נגישה, קיים: 
חניה נגישה, 

 שירותים נגישים.
 נדרש מעלית 

קבלת קהל בקומת 
 קרקע 

 בעלות

3/2023 

מרכז שיטור+  40
 פניות ציבור 

גבעת המורה, 
 5 הנרייטה סואלד

מרכז שיטור   
קהילתי, משרד 

 פניות הציבור

דרך נגישה, קיים: 
נדרש סימון חניית 

ושירותים נכה 
 נגישים

בשנה ביצוע 
 הראשונה

ניתן לקבל שירות 
 נגיש בתיאום מראש 

 שניהם

3/2023 

מרכז בטיחות  41
 בדרכים

גבעת המורה, 
 1 אירוסים 

מרכז בטיחות   
 בדרכים 

נדרש: דרך נגישה, 
שירותים נגישים, 

 חנייה נגישה
 סימונים ועוד..

 המקום לא פעיל 
יופעל בהתאם 

להנגשה שתבוצע 
 במקום 

 שניהם

3/2024 

עפולה עלית, רח'  מקלט ציבורי 42
 תקין )*( שניהם לא נידרש מקלט תת קרקעי חירום    4 הפרג 

תנועת  43
הצופים שבט 

 אדיס

עפולה עלית, רח' 
 12 יקינטון 

פעילות תנועת   
 הצופים

כניסה קיים: 
נגישה, חניה 
נגישה, נדרש 
 שירותי נכים 

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם

3/2023 



 
 

טיפת חלב  44
 עפולה עלית

עפולה עלית, יצחק 
 16 שדה

לאם  טיפת חלב  
 וילד

דרך נגישה,  קיים :
סימון נדרש: 

, חניית נכים
 נגישיםשירותים 

תחנות נגישות 
 לפרסוםבהתאם 

באתר של משרד 
 הבריאות

 ות בעל

3/2025 

מרכז נגד  45
 אלימות נשים 

גבעת המורה, רח' 
 23 קוממיות 

מרכז נגד אלימות   
 נשים 

נדרש: דרך נגישה, 
סימון חניית נכים, 

 שירותים נגישים

ניתן לקבל שירות 
נגיש בתיאום 

 מראש. 

 מפעיל
3/2025 

טיפת חלב  46
 גבעת המורה

גבעת המורה, רח' 
 16 מצדה

ישה, דרך נגקיים:  טיפת חלב   
סימון נדרש: 

חניית נכים, 
 שירותים נגישים

תחנות נגישות 
 לפרסוםבהתאם 

באתר של משרד 
 הבריאות

 לותבע

3/2025 

תנועת  47
הצופים שבט 

 יזרעאל 

 עפולה, רח' הגן 

22 

תנועת הצופים שבט   
 יזרעאל 

דרך נגישה, קיים: 
 .נגישה חניה

שירותי נדרש: 
 נגישים 

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם

3/2025 

תנועת בני  48
 עקיבא ע"ע

עפולה עלית, רח' 
 22 הארז 

נדרש: שירותי  תנועת בני עקיבא  
דרך נגישה,  נכים,

 חניה נגישה

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם
3/2025 

מקלט ציבורי  49
(102) 

גבעת המורה, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נידרש מקלט תת קרקעי חירום   33 טה סואלד יהנרי

תנועת הנוער  50
 העובד

עפולה עלית, רח' 
 19 ערער 

כניסה קיים:  תנועת הנוער העובד  
נגישה, חניה 
נגישה, נדרש 
 שירותי נכים

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם 

3/2025 

תנועת הנוער  51
 העובד 

עפולה, רח' דוב 
 1 הוז

נדרש: חניית נכים,  תנועת הנוער העובד  
שירותים נגישים 

 ודרך נגישה

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 תועתקהפעילות 

 שניהם
3/2026 

מועדון  52
 דוכיפת 

גבעת המורה, רח' 
 5 הבריגדה העברית 

מועדון, פעילות   
 חברתית

נדרש: סימון 
חניית נכים, 

שירותים נגישים, 
 דרך נגישה

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם

3/2026 

בית המוזיקה  53
הישן+ שירות 

 פסיכולוגי

 עפולה, רח' הגן 

1 

שירות פסיכולוגי   
 של הרשות

קיים: חניית נכים, 
נדרש דרך נגישה. 

שירותים אבזור ב
 נכים 

ניתן לקבל שירות 
נגיש בתיאום מראש 

בהתאם לשעות 
 קבלת קהל

 שניהם 

3/2026 

מבנה מועצה  54
 דתית 

עפולה, שד' 
 32 ארלוזורוב

מבנה מועצה   
דתית+ משרדי 
עירייה תיאום 

 ובקרה 

נדרש מעלית, 
שירותים נגישים, 

 דרך נגישה

ניתן  ששיידרככל 
 ןבבניילקבל קהל 

העיריה הסמוך 
 למבנה זה.

 שניהם

3/2026 

ארגון  55
 תרבות+ איגי

עפולה, רח' 
 2 הצפצפות 

תנועת תרבות בית   
 היוצר

קיים: מדרך 
 נגישה.
ת נכים, חנינדרש, 

 .שירותים נגישים

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם

3/2026 



 
 

בית קדוש:  56
מח' קליטה+ 

 גביה 

עפולה, כיכר 
 העצמאות 

4 

מרכז תשלומים+   
 מח' קליטה

דרך נגישה, קיים: 
חניה נגישה, 

, מעלית +מעלון
אבזור נדרש 

 בשירותי נכים

ככל ותידרש נגישות 
מוגבלות לאדם עם 

 הפעילות תועתק

 מפעילה

3/2026 

 עפולה, רח' בן צבי  מתי"א  57

11 

מרכז תמיכה ישובי   
 איזורי

 קיים דרך נגישה.
: שירותים נדרש 

נגישים, חניית 
 נכים.

ניתן לקבל שירות 
 נגיש בתיאום מראש 

 שניהם

3/2026 

מקלט ציבורי  58
(100 )  

גבעת המורה, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נדרש  קרקעימקלט תת  חירום    5 עגור

59 
מקלט ציבורי  

(101)  
רח' עורבני )עלית 

 הנוער(
2 

חניית נכים  קיים: חירום   
בחניון הציבורי, 

 דרך נגישה 

 שניהם לא נדרש
 תקין )*(

מקלט ציבורי  60
(103)  

גבעת המורה, 
נגישות עד  קיים:  חירום   29 29הנרייטה סולד 

 הכניסה למקלט
 תקין )*( שניהם לא נדרש

מקלט ציבורי  61
(105 )  

גבעת המורה, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נדרש  מקלט תת קרקעי חירום   15 פשוש 

62 
מקלט ציבורי 

(106)  
גבעת המורה, רח' 

 הנרייטה סולד 
22 

נגישות עד קיים: י חירום  
 הכניסה למקלט

 מקלט תת קרקעי

 שניהם לא נדרש
 תקין )*(

מקלט ציבורי  63
(106)  

גבעת המורה, 
 תקין )*( שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי  חירום    22 הנרייטה סולד 

מקלט ציבורי  64
(108)  

גבעת המורה, 
 תקין )*( שניהם לא נדרש  מקלט תת קרקעי  חירום    18 הנרייטה סולד 

מקלט ציבורי  65
(109)  

גבעת המורה, רח' 
 שניהם  לא נדרש מקלט תת קרקעי  חירום    29 בן יהודה 

 תקין )*( 

מקלט ציבורי  66
(110) גבעת המורה, רח'  

 ראסל 
19 

 מקלט תת קרקעי חירום  
דרך נגישה קיים: 

 עד המקלט

 שניהם לא נדרש
 תקין )*(

מקלט ציבורי  67
(111) גבעת המורה, רח'  

 הנרייטה 
5 

 מקלט תת קרקעי  חירום  
נגישות עד  קיים: 

 הכניסה למקלט

 שניהם לא נדרש
 תקין )*(

מקלט ציבורי  68
(112)  

גבעת המורה, רח' 
 6-8 עליית הנוער

דרך  מקלט קיים:  חירום   
נגישה, חניה 

נגישה. נדרש כבש 
 בכניסה למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום 

 שניהם

3/2026 

מקלט ציבורי  69
(113 )  

גבעת המורה, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   40 אבן גבירול 

מקלט ציבורי  70
(114)  

גבעת המורה, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   32 אבן גבירול 

מקלט ציבורי  71
(115)  

גבעת המורה, רח' 
כניסה קיים:  חירום    29 29אבן גבירול 

 נגישה, חניה נגישה
 נגיש שניהם לא נדרש



 
 

72 
מקלט ציבורי 

(116)  
גבעת המורה, רח' 

 2השלום 
2 

כניסה קיים:  חירום   
נגישה, חניה 

 נגישה, נדרש כבש 

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם
3/2024 

מקלט ציבורי  73
(117) גבעת המורה, רח'  

 אבן גבירול
23 

מקלט תת קרקעי .  חירום  
דרך נגישה קיים: 

 עד הכניסה

 שניהם לא נדרש
 תקין )*(

ציבורי מקלט  74
(118)  

גבעת המורה, רח'  
 -מקלט תת קרקעי חירום   1 1אלבז נתן 

 דרך נגישה קיים: 
 תקין )*( שניהם לא נדרש

מקלט ציבורי  75
(119)  

גבעת המורה, רח' 
קיים  –מקלט עלי  חירום   9 9הרצוג 

 מ'  1.5הפרש גובה 
 תקין )*( שניהם לא נדרש 

מקלט ציבורי  76
(120)  

רח' גבעת המורה, 
מקלט תת קרקעי  חירום   2 2מאפו אברהם 

 רך נגישהקיים: ד
 תקין )*( שניהם לא נדרש

מקלט ציבורי  77
(121) גבעת המורה, רח'  

 14 קוממיות

דרך נגישה,  קיים:  חירום   
חניה נגישה. נדרש 

כבש בכניסה 
 למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2024 

מקלט ציבורי  78
(122)  

גבעת המורה, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נידרש מקלט תת קרקעי חירום    5 מצפה

מועדון נוער  79
גבעת המורה, רח'  בסיכון 

 37 37מצפה 

כניסה  קיים:  מועדון נוער בסיכון   
נגישה, חניה 

נדרש נגישה, 
 שירותי נכים 

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם 

3/2024 

מקלט ציבורי  80
(124) גבעת המורה, רח'  

 קוממיות  
29 

מקלט תת קרקעי  חירום   
קיים הפרש גובה 

 מ' 1.5מעל 

 שניהם לא נדרש
 תקין )*(

מקלט ציבורי  81
(200)  

גבעת המורה, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    17 בורוכוב 

מקלט ציבורי  82
(201)  

עפולה עלית, רח' 
 תקין )*( שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    25 קק"ל 

מקלט ציבורי  83
(202)  

עפולה עלית, רח' 
 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    8 קק"ל

מקלט ציבורי  84
(203)  

עפולה עלית, רח' 
 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    10 יהודה הלוי  

מקלט ציבורי  85
(204)  

עפולה עלית, רח' 
 15 הגודד

נגישה, דרך  קיים:  חירום   
חניה נגישה, נדרש 

כבש בכניסה 
 למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2024 

מקלט ציבורי  86
(205)  

עפולה עלית, רח' 
 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    36 סוקולוב 

מקלט ציבורי  87
(206)  

עפולה עלית, רח' 
 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    45 בורוכוב 

88 
מקלט ציבורי 

(208)  
עפולה עלית, רח' 

 כצנלסון 
2 

מקלט תת קרקעי.  חירום   
קיימת דרך נגישה 

 וחניה נגישה

 שניהם לא נדרש
 (*) תקין



 
 

מקלט ציבורי  89
(209)  

רח' עפולה עלית, 
   5 רמז

נדרש כניסה  חירום
 נגישה, חניה נגישה 

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם
3/2024 

מקלט ציבורי  90
(211)  

עפולה עלית, רח' 
   1 התעשייה

כניסה קיים:  חירום 
נגישה, חניה 

נגישה, נדרש כבש 
 בכניסה למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2024 

ציבורי מקלט  91
(212)  

עפולה עלית, רח' 
 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    39 פנקס 

מקלט ציבורי  92
(213)  

עפולה עלית, רח' 
 34 פנקס 

נדרש כניסה  חירום   
נגישה, חניה 
נגישה, כבש 

 בכניסה למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2024 

מקלט ציבורי  93
(214)  

עפולה עלית, רח' 
 31 רש"י 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום  

מקלט ציבורי  94
(215)  

עפולה עלית, הרב 
 3 חיים יוסף 

 שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום  
 (*) תקין

מקלט ציבורי  95
(216)  

עפולה עלית, רח' 
 34 ההגנה 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   

מקלט ציבורי  96
(217)  

עפולה עלית, רח' 
 11 הפלמ"ח 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   

מקלט ציבורי  97
(221)  

עפולה עלית, רח' 
 17 וינגייט 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום  

 מקלט ציבורי 98
(222) 

עפולה עלית, רח' 
  10 וינגייט 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   

 מקלט ציבורי 99
(223) 

עפוהל עלית, רח' 
 4  וינגייט 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   

 מקלט ציבורי 100
(224) 

עפולה עלית, רח' 
 10 מרכוס 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   

101 
 מקלט ציבורי

(225) 

עלית, רח'  עפולה
חיננית תוך בית 

 20 הילדים

כניסה  קיים:  חירום   
נגישה, חניה 

 נגישה.

 שניהם לא נדרש
 נגיש

 מקלט ציבורי 102
(226) 

עפולה עלית, רח' 
 57 יצחק שדה 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   

מקלט ציבורי  103
(229)  

עפולה עלית, רח' 
 5 אלון

נגישה, דרך  קיים:  חירום   
חניה נגישה, נדרש 

כבש בכניסה 
 למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2024 

104 
 מקלט ציבורי

(230) 

עפולה עלית, רח' 
 20 שושן

נגישה, קיים: דרך  חירום   
חניה נגישה, נדרש 

כבש בכניסה 
 למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2024 



 
 

 מועדון לעדה 105
 אתיופית

עפולה צעירה, רח' 
 1 ערבה

מועדון לעדה   
 האתיופית

נגישה, דרך קיים: 
חניה נגישה, 

שירותים נדרש: 
 נגישים 

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם

3/2025 

מקלט ציבורי  106
(233)  

עפולה צעירה, רח' 
קיים הפרש גובה  חירום    33 הארז

 מ' 1.5מעל 
 תקין )*( שניהם נידרשלא 

 מקלט ציבורי 107
(234) 

עפולה צעירה , רח' 
קיים הפרש גובה  חירום   39 הארז 

 מ' 1.5מעל 
 תקין )*( שניהם לא נדרש 

 מקלט ציבורי 108
(235) 

עפולה צעירה, רח' 
קיים הפרש גובה  חירום    25 הארז 

 מ' 1.5מעל 
 תקין )*( שניהם לא נדרש 

 מקלט ציבורי 109
(236) 

עפולה צעירה, רח' 
קיים הפרש גובה  חירום    9 9הארז 

 מ' 1.5מעל 
 תקין )*( שניהם לא נדרש 

מקלט ציבורי  110
(238)  

עפולה צעירה, רח' 
 12 דקל

נגישה, קיים: דרך  חירום   
חניה נגישה, נדרש 

כבש בכניסה 
 למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2026 

קבלהמועדון  111 עפולה צעירה, רח'  
 13 צאלון

נגישה, דרך קיים:  מועדון קבלה  
חניה נגישה, נדרש 

 שירותים נגישים 

ככל ותידרש נגישות 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק
 

 שניהם

3/2025 

מקלט ציבורי  112
(240)  

עפולה צעירה, רח' 
 18 מורן 

כניסה קיים:  חירום   
נגישה, חניה 

נגישה, נדרש כבש 
 בכניסה למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2025 

 מקלט ציבורי 113
(241) 

עפולה צעירה, רח' 
 אטד 

21 

כניסה  קיים:  חירום  
נגישה, חניה 

נגישה, נדרש כבש 
 בכניסה למקלט

 

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2025 

מקלט ציבורי  114
(242)  

עפולה צעירה, רח' 
 13 הגומא 

כניסה  קיים:  חירום   
נגישה, חניה 

נגישה, נדרש כבש 
 בכניסה למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2025 

מרכז  115
למוגבלים 

 מטרא

עפולה צעירה, רח' 
 54 ההגנה

מרכז למוגבלים   
 מטרא

כניסה קיים: 
נגישה, חניה 

שירותים נגישה, 
 נגישים 

ותידרש נגישות ככל 
לאדם עם מוגבלות 

 הפעילות תועתק

 שניהם

3/2026 

 מקלט ציבורי 116
(244) 

עפולה צעירה, רח' 
 8 תאנה

כניסה  קיים:  חירום   
נגישה, חניה 

נגישה, נדרש כבש 
 בכניסה למקלט

רמפות פריקות 
יסופקו בשעת 

 חירום

 שניהם

3/2026 

 מקלט ציבורי 117
(245) 

עפולה צעירה, רח' 
 לא בשימוש  חירום    4 שעורה

 
 תקין )*( שניהם לא נדרש



 
 

 מקלט ציבורי 118
(300) 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    1 עפולה, רח' תבור

 מקלט ציבורי 119
(301) 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   4 עפולה, רח' עומר

מקלט ציבורי  120
(304)  

 תקין )*( שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום     1 הגןעפולה, רח' 

 מקלט ציבורי 121
(307) 

עפולה, רח' זלמן 
 הוז

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    21

 מקלט ציבורי 122
א(/307)  

עפולה, רח' זלמן 
 מקלט תת קרקעי חירום   20 הוז

 
 (*) תקין שניהם לא נדרש

מקלט ציבורי  123
(309)  

עפולה, רח' 
 9 ארלוזורוב

 שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום   
 תקין )*(

עפולה, רח'  בית כנסת  124
 31 וולפסון 

כניסה  קיים:  בית כנסת   
נגישה, חניה 

 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

 מקלט ציבורי 125
(312) 

 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    12 עפולה, רח' חריש 

 מקלט ציבורי 126
(314) 

עפולה, רח' 
 (*) תקין שניהם לא נדרש מקלט תת קרקעי חירום    15 הקישון 

 

 רשימת מקומות שאינם בניין )ב(

 

שם הישוב  שם המקום מס'
 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
 
 

עפולה עלית ,  יצחק שדהגן  1
 36 רח' יצחק שדה

גינה ציבורית   
 אתר משחקיםו

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים 
 נגיש שניהם לא נדרש

גן אליהו  2
 סויסה

גבעת המורה, 
 49 רח' אבן גבירול 

גינה ציבורית   
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

גן  3
 ז'בוטינסקי

גבעת המורה, 
 12 ז'בוטינסקירח' 

גינה ציבורית   
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

גבעת המורה,  גן סביון 4
 2 רח' סביון 

גינה ציבורית   
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש



 
 

 עפולה, רח' הגן השכונה גן 5
17 

גינה ציבורית   
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

6 
עפולה, רח'  גן קינמון

12 קינמון א     
גינה ציבורית 

 ואתר משחקים
קיים: חנית נכים, דרך 

נגישה, ריהוט נגיש 
 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

גן שלי דדון  7
 )קירשטיין(

עפולה, רח' הרב 
   12 קירשטיין

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

8 
עפולה, רח' בני  גן בני ישראל 

   7 ישראל 
גינה ציבורית 

 ואתר משחקים
קיים: חנית נכים, דרך 

ריהוט נגיש נגישה, 
 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

9 
עפולה, רח'  גן נסיס

   6 הבנים 
גינה ציבורית 

 ואתר משחקים
קיים: חנית נכים, דרך 

נגישה, ריהוט נגיש 
 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

10 
 2גן שצ"פ 

 תרשיש
עפולה, רח' 

   14 תרשיש 
גינה ציבורית 

 ואתר משחקים
נכים, דרך קיים: חנית 

נגישה, ריהוט נגיש 
 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

גן אסף  11
 שמחוני

עפולה עלית, רח' 
   16 אסף שמחוני

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

גן שצ"פ  12
 וולפסון

עפולה, רח' 
   45 וולפסון

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

גן ארבע  13
 אימהות

רובע יזרעאל , 
רח' ארבע 

 אימהות
2   

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

גם משחקים  14
 1שצ"פ  -

רובע יזרעאל, 
   11-13 רח' שוהם 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: חנית נכים, דרך 
נגישה, ריהוט נגיש 

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

איצטדיון  15
מרכז  -ג"ה 

 ספורט

גבעת המורה, 
 מגרש ספורט   47 רח' אבן גבירול 

קיים: חנית נכים, דרך 
 נגישה, ריהוט נגיש 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

ספורטק ע.  16
 עלית

עפולה עלית, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  מגרש ספורט   13 שיבת ציון 

 נגישה, ריהוט נגיש
 נגיש שניהם לא נדרש

מגרש משולב  17
ליד הבריכה 

העירונית ) 
רח' מוטה 

 גור(

רח' עפולה עלית, 
 מגרש ספורט 725867 230267  מוטה גור

קיים: חנית נכים, דרך 
 נגישה, ריהוט נגיש

 שניהם לא נדרש

 נגיש

מגרש ספורט  18
הרצל עפולה 

 עלית

עפולה עלית, 
אזור התעשייה 

 רח' הרצל 
 מגרש ספורט   36

קיים: חנית נכים, דרך 
 נגישה, ריהוט נגיש

 שניהם לא נדרש
 נגיש



 
 

מגרש ספורט  19
קיים: חנית נכים, דרך  מגרש ספורט   5 עפולה, רח' עומר  וויצו

 נגישה, ריהוט נגיש
 נגיש שניהם לא נדרש

עפולה, שכונת  C1מיניפיץ  20
C1  קיים: חנית נכים, דרך  מגרש ספורט   14 רח' דובדבן

 נגישה, ריהוט נגיש
 נגיש שניהם לא נדרש

מיניפיץ  21
 גאולים

הבעל עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  מגרש ספורט 724014 226343  שם טוב

 נגישה, ריהוט נגיש
 נגיש שניהם לא נדרש

בית העלמין  22
 עפולה

עפולה, רח' קרן 
 היסוד

קיים: חנית נכים, דרך  בית עלמין 722608 226827 
 נגישה, ריהוט נגיש

 נגיש שניהם לא נדרש

עפולה, שד' רובע  פארק עירוני 23
 24 יזרעאל

פארק עירוני כולל   
 גן משחקים 

קיים: חנית נכים, דרך 
 נגישה, ריהוט נגיש

 ומתקנים נגישים

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון הנשיא  24
 )פלאפלים(

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   6-8 הנשיא

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

כיכר חניון  25
 העצמאות 

עפולה, רח' כיכר 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 723963 227439  העצמאות

 נגישה, 
 נגיש  לא נדרש

26 
תחנת חניון 

 רכבת ישנה 

עפולה, כיכר 
תחנת רכבת 

 ישנה
 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 724001 227500
 נגישה,

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  27
יהושוע 
 )עטרת(

עפולה, רח' 
 יהושוע 

34 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  

 נגישה, 
 שניהם לא נדרש

 נגיש

חניון  28
ירושלים 

פינת קהילת 
 ציון 

עפולה, רח' 
ירושלים )פינת 

 קהילת ציון( 

2 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש

 נגיש

חניון  29
שפרינצק 

)חניון 
 הרכבת(

עפולה, רח' 
 שפרינצק 

9 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש

 נגיש

חניון מקשר  30
 -מנחם 
 וורדה

עפולה, רח' 
וורדה-מנחם   

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 723758 227405
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון מרכז  31
 פיסגה

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   6 יסצפור

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון כיכר  32
אורנים / 

 יהושע
עפולה, רח' 

 אורנים/יהושוע
45 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  33
המלאכה 

 )בנק פועלים(
עפולה, רח' 

 הפרסה
1 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  34
החשמל )שוק 

 חדש(

עפולה, רח' 
 9 החשמל

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש



 
 

רח' חניון  35
יהושע 

 )מקלות וניל(
עפולה, רח' 

 יהושוע
8 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה,

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון  36
 7ירושלים 

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   7 ירושלים

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  37
 קירשטיין 

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   4 קירשטיין

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון ספריה  38
 עירונית 

עפולה, שדרות 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1 יצחק רבין

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון מגרש  39
 טניס 

עפולה, שדרות 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1 יצחק רבין 

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  40
  32מנחם 

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   32 מנחם 

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  41
 3האגס 

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   3 האגס

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון קרן  42
היסוד )בית 

 העלמין(
עפולה, שד' 
 מנחם בגין 

18 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  

 נגישה, 
 שניהם נדרשלא 

 נגיש

חניון משמר  43
הירדן / פינת 

הרב 
 קירשטיין 

עפולה, רח' 
משמר הירדן 

 פינת קירשטיין 

9 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש

 נגיש

חניון רח'  44
 4ירושלים 

עפולה, רח' 
 4 ירושלים

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  45
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   25 עפולה, רח' חרוב חרוב 

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  46
 האגס 

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   4 האגס

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  47
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 724884 226953 20 עפולה, רח' פקאן פקאן 

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  48
 תדהר

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 724766 226963  תדהר

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  49
הרב פרץ 

 ציוני 
עפולה, רח' הרב 

 פרץ ציוני
3 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  50
 9חטיבה 

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   14 חטיבה תשע

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  51
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   24 עפולה, רח' עומר עומר 

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון חט'  52
 כפיר

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1 רח' חטיבת כפיר

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון שד'  53
 רובע יזרעאל

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 724816 229949  שד' רובע יזרעאל

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש



 
 

חניון רח'  54
 לאה גולדברג

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   12-14 רח' לאה גולדברג

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  55
 חטיבת כפיר

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 724617 229502 8 רח' חטיבת כפיר

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  56
 ספיר

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   4 רח' ספיר

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  57
 לשם 

רובע יזרעאל, 
 רח' לשם 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   18-20
 נגישה, 

 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  58
 תרשיש 

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   14 רח' תרשיש

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  59
 יהלום 

רובע יזרעאל, 
 10 רח' אודם

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  60
 ספיר 

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   5 רח' ספיר

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  61
 שוהם 

רובע יזרעאל, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   12 רח' שוהם 

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון מתפצל  62
שד' רבין 
 )שופרסל(

עפולה, שדרות 
  רבין

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי 725315 229796
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון ע"ע רח'  63
דוד אלעזר 

 )דדו(

עפולה עלית, רח' 
 4 דוד אלעזר 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  64
 מגשימים

עפולה עלית, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   7 מגשימים

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  65
 קק"ל

עפולה עלית , 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1 רח' קק"ל

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  66
 פינקס

עפולה עלית, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   7-9 פינקס

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  67
 קפלן

עפולה עלית, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   6-8 קפלן

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  68
 גולומב

עפולה עלית, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1 גולומב

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  69
 שיבת ציון

עלית, רח'  עפולה
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   24 שיבת ציון

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  70
 הסחלב

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   4 רח' סחלב

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

71 
 

חניון רח ' 
 האירוסים

גבעת המורה, 
 2 רח' האירוסים

קיים: חנית נכים, דרך  ציבוריחניון   
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  72
 סלעית

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1-3 רח' סלעית

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  73
 עגור

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   3 רח' עגור

 נגישה, 
 נגיש שניהם נדרשלא 

חניון רח'  74
 פשוש

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   4 רח' פשוש

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש



 
 

חניון רח'  75
הנריאטה 

 סולד

גבעת המורה, 
רח' הנריאטה 

 סולד
1 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

אבן חניון רח'  76
 גבירול

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1 רח' אבן גבירול

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  77
 סמילנסקי

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   2 רח' סמילנסקי

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  78
 השופטים

עפולה, רח' 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   1 השופטים

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  79
בריגדה 
 העברית

גבעת המורה, 
רח' הבריגדה 

 העברית
11-13 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  80
 מצדה

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   11 רח' מצדה

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  81
 זבוטינסקי

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   12 רח' ז'בוטינסקי

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח' אבן  82
 12גבירול 

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   12 רח' אבן גבירול

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

חניון רח'  83
טשרניחובסק

 י

גבעת המורה, 
רח' 

 טשרניחובסקי
9 

קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי  
 נגישה, 

 שניהם לא נדרש
 נגיש

חניון רח'  84
 הרצוג

גבעת המורה, 
קיים: חנית נכים, דרך  חניון ציבורי   17 רח' הרצוג

 נגישה, 
 נגיש שניהם לא נדרש

מיניפיץ  85
מתחם 

ספורט קרן 
 היסוד 

עפולה, רח' קרן 
 722996 226988 32 היסוד

דרכי גישה נגישה, חניה  מגרש ספורט
, נדרש ריהוט נגישה

 ומתקנים נגישים 

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2024 

מגרש כדורגל  86
קרן היסוד 

)ליד בית 
 העלמין(

מתחם עפולה, 
   32 רח' קרן היסוד

דרכי גישה קיים:  מגרש ספורט
, נגישה, חניה נגישה

נדרש ריהוט ומתקנים 
 נגישים 

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2024 

מגרש  87
שחב"ק בגין 

)ליד בית 
 העלמין(

עפולה, רח' קרן 
   32 היסוד עפולה

דרכי גישה קיים.:  מגרש ספורט
, נגישהנגישה, חניה 

נדרש ריהוט ומתקנים 
 נגישים 

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2024 

מיניפיץ  88
 יצחק שדה

עפולה עלית, 
 726688 230492  יצחק שדה 

דרכי גישה קיים:  מגרש ספורט
, נגישה, חניה נגישה

נדרש ריהוט ומתקנים 
 נגישים 

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2024 

89 

עפולה עלית, רח'  ג אחי אילת 
 726206 230776 10 קפלן 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים 

קיים: דרך נגישה, 
חניה נגישה, נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים 

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 



 
 

90 

עפולה עלית, רח'  אלי כהן
 726695 231342 25  2הצנחנים 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים 

 .קיים: דרך נגישה
חניה נגישה, נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 

91 

עפולה עלית,  ביאליק
  22  2רחוב הרצל 

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: דרך נגישה, 
חניה נגישה. נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 

92 

עפולה הצעירה  גן האלה
  9 האלה 

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: דרך נגישה, 
חניה נגישה. נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 

93 
כצנלסון מאחורי  גן כצנלסון

 230396 9-11 א' ע"ע  11בית 
726178 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

דרך נגישה, נדרש: 
ריהוט  חניה נגישה

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2023 

גן חצב חצב  94
פינת 

 האירוסים 

גבעת המורה,  
  1 פינת האירוסים 

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: דרך נגישה, 
נדרש: חניה נגישה. 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 

95 
 -גן חצב
 תחתון

גבעת המורה, 
   67 רח' חצב 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: דרך נגישה, 
חניה נגישה. נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 

96 

גבעת המורה,  גן מצפה 
  29 רח' מצפה  

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: חניה נגישה. 
דרך נגישה, נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 

97 

גבעת המורה,  גן נחשון
  10 רח' הנרייטה 

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: דרך נגישה, 
נגישה. נדרש: חניה 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2023 

98 
גן גלבוע הרב 

 פרץ ציוני
עפולה, רח' 

  31 גלבוע 

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

קיים: דרך נגישה, 
חניה נגישה. נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2024 

99 
  5 עפולה, שי עגנון  גן שי עגנון

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

דרך נגישה, נדרש: 
ריהוט  ,חניה נגישה

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2024 

 -גן גאולים  100
מתקני 
 משחק

עפולה, רח' 
  113 יהושוע חנקין 

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

דרך נגישה, נדרש: 
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2024 

101 
 גן לוטם

עפולה, ר"ח לילך 
12  12  

 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

נדרש: דרך נגישה, 
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2024 



 
 

גן אסתר  102
 המלכה 

רובע יזרעאל, 
רח' אסתר 

 המלכה 
 229662 724131 

גינה ציבורית 
 ואתר משחקים

נדרש: דרך נגישה, 
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2024 

עפולה עלית, רח'  גן סוקולוב  103
 23 סוקולוב 

נדרש: דרך נגישה,  מגרש ספורט  
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2026 

גולומב ע.  104
 עלית

עפולה עלית, רח' 
 11 גולומב 

נדרש: דרך נגישה,  מגרש ספורט  
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2026 

אנדרטת יד  105
 לבנים

עפולה, שדרות 
   1 יצחק רבין

קיים: דרך נגישה,  אתר הנצחה
 . נדרש: חניה נגישה
 ריהוט נגיש

סים יסופקו בטק
 כיסאות נגישים 

 שניהם 
3/2026 

גלעד לזכר  106
 -הנופלים

 הווטרנים

עפולה, שדרות 
   1 יצחק רבין

קיים: דרך נגישה,  אתר הנצחה
חניה נגישה. נדרש:  

 ריהוט נגיש

סים יסופקו בטק
 כיסאות נגישים 

 שניהם 
3/2025 

גלעד לזכר  107
נספי יהודי 

אתיופיה 
 בסודן

עפולה, שדרות 
   1 יצחק רבין

קיים: דרך נגישה,  אתר הנצחה
חניה נגישה. נדרש:  

 ריהוט נגיש

סים יסופקו בטק
 כיסאות נגישים 

 שניהם 

3/2025 

108 
ביאליק ע. 

 עלית
עפולה עלית, רח' 

 ביאליק 
5-3  

  

נדרש: דרך נגישה,  מגרש ספורט
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2025 

109 
   27 עפולה, רח' כורש  כורש עפולה

נדרש: דרך נגישה,  מגרש ספורט
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2025 

מגרש מיני  110
פיץ ליד היכל 

 הספורט

עפולה עלית, רח' 
   4 דוד אלעזר 

. דרך נגישהקיים:  מגרש ספורט
חניה נגישה,  נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2025 

מגרש ספורט  111
 -בית עמית

בית אשכול 
 ע.עלית

עפולה עלית, רח' 
   6 קפלן ע.עלית

דרך נגישה, קיים:  מגרש ספורט
. נדרש: חניה נגישה

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2025 

מגרש אגמיה  112
 ג. המורה

גבעת המורה, 
   3 רח' אגמיה 

נדרש: דרך נגישה,  מגרש ספורט
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

הסדרי  פירסום
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 
3/2025 

מרכז  113
קהילתי בית 

פוזנק ג. 
 המורה

גבעת המורה, 
   14 רח' עליית הנוער 

נדרש: דרך נגישה,  מגרש ספורט
חניה נגישה, ריהוט 

 ומתקנים נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2025 

114 
מיני פיץ גן 

 נסיס
עפולה , רח' 

   6 הבנים 

קיים: דרך נגישה,  מגרש ספורט
חניה נגישה. נדרש: 

ריהוט ומתקנים 
 נגישים

פירסום הסדרי 
הנגישות באתר 

 העיריה

 שניהם 

3/2025 



 
 

אנדרטת  115
נפגעי 

 +הטרור

רח' עפולה, 
 36-38 חטיבה תשע 

דרך נגישה, קיים:  אתר הנצחה  
נדרש: חניה נגישה 

 נגיש וריהוט
 

טקסים בעת 
תבוצע הנגשה 

 זמנית

 שניהם

3/2026 

גלעד נפגעי  
          הטרור

 -יד לבנים 116
כיכר הלב 

 מול העירייה

עפולה, רח' 
 46 יהושוע

קיים: דרך נגישה,  אתר הנצחה  
נדרש: חניה נגישה 

 וריהוט נגיש

סים יסופקו קבט
כיסאות נגישים 

 והנגשה זמנית

 שניהם
3/2026 

גלעד לזכרו  117
יצחק של 

 רבין

עפולה, שדרות 
 3 יצחק רבין 

קיים: דרך נגישה,  אתר הנצחה  
. נדרש: חניה נגישה 
 ריהוט נגיש

ים יסופקו בטקס
 כיסאות נגישים

 שניהם
3/2026 

גלעד לזכר  118
החייל שנפל 

בחטיבת 
 גבעתי

רח' שד' רבין 
  )חטיבת כפיר(

קיים: דרך נגישה,   אתר הנצחה 725136 229133
. נדרש: חניה נגישה
 ריהוט נגיש

סים יסופקו בטק
 כיסאות נגישים

 שניהם

3/2026 

טיילת בית יד  119
  עפולה, דרך רבין  לבנים 

קיים: דרך נגישה,  טיילת 724457 228077
  חניה נגישה

 שניהם לא נדרש
3/2026 

 

 

 מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן   25% -אני, אבי אלקבץ ראש עיריית עפולה מצהיר בזאת כי עיריית עפולה הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב (2)
 ביצוען.שמאפשר את , ₪  900,000 ( לחוק, תקציב  בסכום של2א()1ט)ג19(, לפי סעיף 2023במרס  31התשפ"ג )               

 

 

 __________________                     "ד אדר ב תשפ"בכ
       אבי אלקבץ            2022מרץ  27

  ראש עיריית עפולה                 
 

 (6366-3)חמ 

 

 : הערות

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

 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש. 1.5ב.  )*( : זהו מקלט  קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 


