
חניית נכיםכניסה ראשיתסוג שירותכתובתמחלקות
כניסה 
נגישה

שרותי נכיםמעלית
מערכת הכוונה 

קולית/ סימון
הערותמערכת שמע

+קיים+לא מסומנתמול חנית מבנה העירייהקבלת קהלמרכז העיר מגרש 917ק"א-ק"באגף השירותים החברתיים

+לא רלוונטי+לא מסומנתמול חנית מבנה העירייהקבלת קהלמרכז העיר מגרש 917ק"קמחלקת הגביה

+++לא מסומנתמכיוון מבנה הגזברותקבלת קהלמרכז העיר מגרש 917ק"מועדה מקומית

חניית נכיםכניסה ראשיתסוג שירותכתובתשנת ביצועמחלקות
כניסה 
נגישה

שרותי נכיםמעלית
מערכת הכוונה 

קולית/ סימון
מערכת שמע

+לא רלוונטי+מול הקניוןאין קבלת קהלמרכז העיר מגרש 917ק"קהנה"ח

+++מול הקניוןקבלת קהלק"קמחלקת שכר

גזבר העירייה+ מנהל 
תשלומים

+טרם הופעלה+מול הקניוןקבלת קהלק"א

קבלת קהלק"ממשרד הרישוי
כניסה מערבית מול 

מרכזי מסחר
לא רלוונטי

קבלת קהלק"מהחברה הכלכלית
כניסה מערבית מול 

מרכזי מסחר
לא רלוונטי+

מחניה מבנה העירייהק"קאגף בטחון

קבלת קהלק"קאגף שפע
מכיוון חניה מבנה 

העירייה
+++

קבלת קהלק"אמנהל הנדסה
מול חניה מבנה 

העירייה

ק"אמבקר העירייה
מול חניה מבנה 

העירייה

קבלת קהלק"אמזכיר העירייה
מול חניה מבנה 

העירייה

קבלת קהלק"אמחלקת רכש
מול חניה מבנה 

העירייה

קבלת קהלק"אכח אדם
מול חניה מבנה 

העירייה

סטטוס הנגשת מבנה ציבור
מבנה שירותים החברתיים 

מרכז העיר מגרש 917

מבנה העירייה ראשי

מבנה הגזברות



חניית נכיםכניסה ראשיתסוג שירותכתובתשנת ביצועמחלקות
כניסה 
נגישה

שרותי נכיםמעלית
מערכת הכוונה 

קולית/ סימון
מערכת שמע

קבלת קהלק"אהמחלקה המשפטית
מול חניה מבנה 

העירייה

קבלת קהלק"ברא ש העיר / סגנים
מול חניה מבנה 

העירייה

קבלת קהלק"ב
מול חניה מבנה 

העירייה

קבלת קהלק"במחלקת חינוך
מול חניה מבנה 

העירייה

קבלת קהלק"ממשרד הרישוי

++מרכז מסחרי מגרש 917ק"אמשרד הפנים

+++++קבלת קהלמרכז העיר מגרש 901מתנ"ס

+++++מרכז העיר מגרש  920ק"ק מרכז יום לקשית

שכ' 17 מגרש ו'ק"ק שלוחת הרווחה
+++לא רלוונטי++קבלת קהל

שכ' 17 מגרש ה' 6ק"ק מתי"א
+לא רלוונטי+

מרכז קהילתי ע"ש נמר 
פעילות ספורט קרית חינוך מגרש 919ק"ק אבו זעיחה

+לא רלוונטי+

ק"ק מרכז קהילתי אלנור
שכונה 26 אלרחמה 

פעילות ספורט מגרש 906
+לא רלוונטי++

פעילות ספורט שכונה 26 מגרש 903ק"ק, ק"מ מרכז קהילתי  אלזהרא
+

לא קיים
+

לא קיים+פעילות ספורט שכ 15 מגרש 900ק"ק,ק"אמרכז קהילתי אלראזי

מרכז קהילתי ע"ש 
פעילות ספורט מתחם 1מגרש 1007ק"ק מחמד עלי

+לא רלוונטי++

תחנה לבריאות 
+לא רלוונטי++קבלת קהלמרכז העיר מגרש 904ק"ק המשפחה רהט א

תחנה לבריאות 
+לא רלוונטי++קבלת קהלשכ' 17 מגרש 902ק"ק המשפחה רהט ב

תחנה לבריאות 
+לא רלוונטי++קבלת קהלשכ 8 מגרש 906ק"ק המשפחה רהט ד

תחנה לבריאות 
שכונה 11 מגרש 927ק"ק המשפחה רהט ה

+לא רלוונטי+קבלת קהל

לא רלוונטי+פעילות  בלתי פורמלי שכ21 מגרש 921ק"ק מועדון  נוער

לא רלוונטי++פעילות  בלתי פורמלי שכ 24 חלקה 64ק"ק מועדון  נוער

לא רלוונטי+פעילות  בלתי פורמלי שכ 3 מגרש ג'ק"ק מועדון  נוער

מרכז העיר מגרש 917



חניית נכיםכניסה ראשיתסוג שירותכתובתשנת ביצועמחלקות
כניסה 
נגישה

שרותי נכיםמעלית
מערכת הכוונה 

קולית/ סימון
מערכת שמע

+לא רלוונטי+פעילות  בלתי פורמלי שכ 2 מגרש 905ק"ק מועדון  נוער

+לא רלוונטי++ האב רהטשכ' 17 מגרש ה' 6ק"ק מועדון  נוער

מועדון  נוער לילד 
פעילות  בלתי פורמלי שכ' 17 מגרש  ו'ק"ק למשפחה

+לא רלוונטי++

פעילות  בלתי פורמלי קרית חינוך מגרש 907ק"ק מועדון  נוער
+לא רלוונטי+

פעילות  בלתי פורמלי שכ' 27 מגרש 900ק"ק מועדון  נוער
+לא רלוונטי+

פעילות  בלתי פורמלי שכ' 13 מגרש 902ק"ק מועדון  נוער
+לא רלוונטי+

לא ראוי לשימוש 

+לא רלוונטי++פעילות  בלתי פורמלי שכ' 34 מגרש 908ק"ק מועדון  נוער

+לא רלוונטי++מרכז העיר מגרש 907ק"ק שיטור קהילתי

ק"אמשרדי הפסיכולוגים
מרכז בעיר מגרש 0 

מבנה קניון מבנה הקניון
+

קיים

ק"אקב"סים
מרכז בעיר מגרש 0 

מבנה קניון מבנה הקניון
+

קיים


