
ישובשם המבנה

תאריך מתן 

חניה נגישהאישור נגישות

כניסה 

הערותשירותים נגישים נגישה

√√√7/2/2020חצריםאולם ספורט

√√√8/12/2020שובלסיפריה

√√√29/04/2021נבטיםמועדון לקשיש

√√√8/12/2020גבעות בראולם ספורט

√√√31/05/2015ברושאולם ספורט

√√√25/04/2021שומריהאולם ספורט

√√√6/1/2022בית קמה אולם ספורט 

√√√1/2/2016שובלקמפוס מבואות הנגב 

√√√5/12/2019להב- ו אלון 'גמרכז מורשת ומוזאון 

√√√3/21/2022ברושמועדון לקשיש

√√√13/08/2017שובלאמפי שובל

√√√8/3/2022משמר הנגב מועדון לקשיש

√√√30/05/2021ברושבריכת שחיה 

√√√8/30/2020שומריהישיבה תיכונית 

√√√29/06/2020כרמיםמועדון נוער 

√√√2/13/2020גבעות בר מעון יום 

√√√3/13/2019כרמים מקווה 

√√√4/27/2015בית קמה. צאגף מוניציפאלי וכלכלי 

√√√דודאיםמפעל מיון ומיחזור פסולת

√√√19/10/2020שובל בית יזמים 

בהפעלת המועצה / רשימת מקומות נגישים שאינם מבנים והם בבעלות

ישובשם המבנה

תאריך מתן 

חניה נגישהאישור נגישות

כניסה 

הערותשירותים נגישים נגישה

ר"לר"ל√13/08/2017שובלטרמינל 

ר"ל√√30/11/2020צומת בית קמה אנדרטת יפתח

ר"ל√√24/03/2022להבגן משחקים

ר"ל√√23/12/2020כרמיםגן משחקים

ר"ל√√23/12/2020גבעות ברגן משחקים

ר"ל√√02/06/2022גבעות ברמגרש ספורט 

ר"ל√√02/06/2022דבירמגרש ספורט 

ר"ל√√02/06/2022כרמיםמגרש ספורט 



ר"ל√√02/06/2022בית קמה מגרש ספורט 

ר"ל√√02/06/2022להבמגרש ספורט 

ר"ל√√18/05/2022תדהרמגרש ספורט 

ר"ל√√28/01/2021חצריםמגרש ספורט 

ר"ל√√04/04/2021ברושה 'מתקני נינג

03/23רשימת מבני ציבור שיונגשו עד 

ישובשם המבנה

תאריך מתן 

חניה נגישהאישור נגישות

כניסה 

הערותשירותים נגישים נגישה

נדרשנדרשנדרשטרםצומת בית קמה קמפוס בית המוצעה

 

במועצה קיימות 

חניות נכים נדרש 

להוסיף לפי תקן 

חניות לרכב גבוה  

כניסה ראשית 

לבית המועצה 

נגישה מצד החניה 

השמאלית שירותי 

נכים קיימים 

במתחם אגף 

הנדסה מתן מענה

אנושי

לשירות ניתן לתאם 

עם רכזת הנגישות 

כמפורט באתר 

המועצה בדף 

נגישות

נדרשנדרשנדרשטרםנבטיםמועדון נוער

בעת הצורך יועברו 

פעילויות למבנה 

המוזאון הסמוך



03/24רשימת מבני ציבור שיונגשו עד 

ישובשם המבנה

תאריך מתן 

חניה נגישהאישור נגישות

כניסה 

הערותשירותים נגישים נגישה

נדרשנדרשנדרשטרםברושסיפריה 

לפי הנדרש ינתן 

שירות על ידי 

הספרנית עד לרכב 

או לחלופין עד 

לבית בתושב

נדרשנדרשנדרשטרםברושמשרדי רווחה 

בעת הצורך 

פגישות יתקיימו 

בבית התושב

נדרשנדרשנדרשטרםמשמר הנגב מועדון נוער 

מבנה שנמצא לא 

פעיל בשנים 

האחרונות הוגשה 

בקשה להסדרתו 

כולל הסדרי נגישות

03/25רשימת מבני ציבור שיונגשו עד 

ישובשם המבנה

תאריך מתן 

חניה נגישהאישור נגישות

כניסה 

הערותשירותים נגישים נגישה

נדרשנדרשנדרשטרםשובלאולם ספורט 

בעת הצורך יועברו 

משחקים לאולם 

ספורט בבית קמה

03/26רשימת מבני ציבור שיונגשו עד 

ישובשם המבנה

תאריך מתן 

חניה נגישהאישור נגישות

כניסה 

הערותשירותים נגישים נגישה
03/23רשימת מקומות נגישים שאינם מבנים שיונגשו עד 

הערותספסלים נגישיםחניה נגישהדרך נגישהמשטח נגישמגרש ישובשם המתקן



נדרשנדרש√√ברושגן משחקים

קיים גן משחקים 

- במושב תאשור 

מושב צמוד 

הנגשת גן 

המשחקים נמצא 

בשלבי ביצוע

נדרשנדרש√√תדהרגן משחקים

קיים גן משחקים 

- במושב תאשור 

מושב צמוד 

הנגשת גן 

המשחקים נמצא 

בשלבי ביצוע

נדרשנדרש√√תאשורגן משחקים

התקנת ספסלים 

בשלבי ביצוע

נדרשנדרשנדרש√דבירגן משחקים

' בגן קיימים מס

מתקנים נגישים 

אך נדרשת הנגשה 

מלאה

נדרשנדרשנדרשנדרששומריה גן משחקים

' בגן קיימים מס

מתקנים נגישים 

אך נדרשת הנגשה 

מלאה

נדרשנדרשנדרש√נבטים גן משחקים

נדרשנדרשנדרש√שובלגן משחקים

03/24רשימת מקומות נגישים שאינם מבנים שיונגשו עד 

הערותספסלים נגישיםחניה נגישהדרך נגישהמשטח נגישישובשם המתקן

נדרשנדרשנדרשנדרשמשמר הנגב גן משחקים

קיים סקר נמצא 

בתעדוף לביצוע 

הנגשה עד 

03/2024

03/26רשימת מקומות נגישים שאינם מבנים שיונגשו עד 

הערותחניה נגישהדרך נגישהשרותי נכים ישובשם המתקן



נדרשנדרשנדרשנבטיםבית עלמין 

ע "נדרשים תב

והיתר

נדרשנדרשנדרשברושבית עלמין 

ע "נדרשים תב

והיתר

בתי ספר נגישים / מבני חינוך 

פיר מעליתסמל מוסדישובשם המוסד

דרך נגישה 

אל תאי בתי 

שימוש 

נגישים

דרך נגישה אל 

המעלית

ר"ל√לא נדרש 615526גבעות בר יובלי הנגב 

√√√610436בית קמהניצני הנגב

ר"ל√לא נדרש 610642חצריםנווה מדבר

ר"ל√לא נדרש 820548שובלעדנים

ר"ל√לא נדרש 613943שומריהבית ספר לבנות

ר"ל√לא נדרש 615369שומריהבית ספר לבנים

√√√5000321שומריהישיבה תיכונית

√√√660274שובלמבואות הנגב 


