
 מנהל לשלטון מקומי

 אגף החופים

 

 מצב נגישות לבעלי צרכים מיוחדים בחופי הרחצה:

 מחוז צפון
            

 איגוד ערים כינרת

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 צינברי יש אין אין אין יש

 ברניקי יש אין אין אין אין

 שיקמים יש יש יש יש יש

 חוקוק יש יש יש יש יש

 אמנון יש יש יש בביצוע יש

 כינר יש יש אין אין אין

 דוגה סגור לרגל עבודות

 דוגית יש יש יש יש יש

 צאלון יש יש יש אין יש

 לבנון יש יש יש אין יש

 חלוקים יש יש יש אין אין

 כורסי יש יש יש אין אין

 יש אין יש יש יש
גולןן מקטע 
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 גופרה יש אין אין אין אין

 עיריית טבריה

כסאות רחצה 

 לנכים
 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים

 גיא יש יש יש עד לסוכת המציל אין

 יש יש יש עד לסוכת המציל אין
-גלי כינרת

 רימונים

 יש יש יש יש אין
לאונרדו 

 השקט

 יש יש יש עד לסוכת המציל אין
/ קוקו הוט

 הולידיי אין

 יש

חלקית בגלל 

ירידת מפלס 

 המים

 חוף גנים יש יש יש

 יש בחוץ בנשים 1יש  יש עם עגלה יש
 חוף נפרד

 נשים/גברים



 יש בחוץ אין יש אין אין
רקת בורה 

 בורה

 גרין יש בחוץ יש יש אין אין

 סירונית  יש בחוץ יש יש חלקית אין

 חוף הטיילת אין יש אין אין אין

 עכועיריית 

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 ארגמן מרכזי יש יש יש בביצוע יש

 נפרד יש יש יש בביצוע יש

 רימונים אין אין אין אין אין

 

 

 

 

 מועצה איזורית מטה אשר

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 יש יש יש יש יש
' בננה ביץ

 אכזיב

 עיריית נהריה

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 סוקולוב אין אין אין אין אין

 גליל מרכזי יש יש יש אין אין

 

 

 מועצה איזורית עמק הירדן

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 גב-נופש עין יש אין אין יש יש

 נופש האון יש אין יש אין אין

 נופש מעגן יש אין אין אין אין

 גנוסר יש אין יש אין אין

 מחוז חיפה

 עיריית חיפה

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 3נאות מגדל  יש אין אין אין אין

 2נאות מגדל  יש יש אין יש יש

 1נאות מגדל  יש אין אין אין אין

 השקט יש אין אין אין אין



 בת גלים יש יש אין יש יש

 2כרמל מגדל  יש אין אין יש יש

 1כרמל מגדל  יש אין אין יש יש

 1זמיר מגדל  יש יש יש יש יש

 2זמיר מגדל  יש יש אין יש יש

 3זמיר מגדל  יש יש אין אין אין

 4דדו מגדל  יש יש שירותים בלבד אין  אין אין

 5דדו מגדל  יש יש שירותים בלבד אין אין אין

 מועצה איזורית חוף הכרמל

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 2דור מרכזי  יש יש יש אין יש

 ים-נווה יש יש יש אין יש

 אקוודוקט יש יש יש אין יש

 

 

 

 עיריית חדרה

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 כפר ים יש יש יש יש אין

 אולגה דרומי אין אין אין אין אין

 2אולגה מרכזי  יש יש יש יש יש

 אולגה צפון אין אין אין אין אין

 עיריית קריית ים

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות לצלהנגשה  הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 

 יש
 זבולון יש יש יש יש

 אין

 
 ימית יש יש בביצוע אין

 מועצה מקומית גסר אזרקא

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 גסר יש יש יש אין יש

 

      

 מחוז מרכז
           

 המועצה האיזורית עמק חפר

כסאות רחצה 

 לנכים
 הנגשה למים

הנגשה 

 לצל

שירותים 

 ומקלחות
 שם החוף חניה

 1תחנה מס'  -מכמורת  יש יש אין אין יש

 2תחנה מס'  -מכמורת  יש יש אין אין יש

 בית ינאי יש יש יש יש יש



 חוף נעורים יש יש אין אין יש

           

 עיריית נתניה

כסאות רחצה 

 לנכים
 הנגשה למים

הנגשה 

 לצל

שירותים 

 ומקלחות
 שם החוף חניה

 יש אין אין אין
 יש

 בחלק העליון של המצוק
 קרית צאנז

 יש אין אין אין
 יש

 בחלק העליון של המצוק
 חוף העונות

 חוף אמפי יש יש אין אין אין

 הרצל יש יש יש יש יש

 חוף סירונית א' יש יש יש יש יש

 חוף סירונית ב' יש יש יש יש יש

 יש אין אין אין
 יש

 בחלק העליון של המצוק
 חוף ארגמן

 חוף פולג יש יש אין אין יש

            

 

 

 

 המועצה האזורית חוף השרון

כסאות רחצה 

 לנכים
 הנגשה למים

הנגשה 

 לצל

שירותים 

 ומקלחות
 שם החוף חניה

 שפיים )געש( אין אין אין אין אין

        

  

 

 

  

 עיריית ראשון לציון

רחצה  כסאות

 לנכים
 הנגשה למים

הנגשה 

 לצל

שירותים 

 ומקלחות
 שם החוף חניה

 יש
יש לחול 

 הרטוב
 יש יש יש

החוף  - 1חוף מס' 

 הכחול

 יש
יש לחול 

 הרטוב
 יש יש יש

חוף נווה  - 2חוף מס' 

 חוף

 יש 
יש לחול 

 הרטוב
 חוף חופית - 3חוף מס'  יש יש יש

 יש
יש לחול 

 הרטוב
 יש יש יש

תל  חוף - 4חוף מס' 

 יונה

 יש
יש לחול 

 הרטוב
 יש יש יש

חוף  - 5חוף מס' 

 הילדים

 חוף נפרד - 6חוף מס'  אין בביצוע אין אין יש

            

 הוהמועצה האיזורית גן רו

כסאות רחצה 

 לנכים
 הנגשה למים

הנגשה 

 לצל

שירותים 

 ומקלחות
 שם החוף חניה



 חוף פלמחים יש יש יש יש אין

 

      

 יפו-אביבמחוז תל 
           

 עיריית הרצליה

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 נוף ים יש יש אין אין אין

 השרון יש יש אין אין אין

 זבולון יש יש אין אין אין

 חוף אכדיה צפון יש יש יש יש יש

 חוף אכדיה מרכז יש יש יש יש יש

 הנכים -חוף אכדיה דרום  יש יש יש יש יש

 חוף נפרד יש יש אין אין אין

 חוף הכוכבים אין אין אין אין אין

            

 עיריית תל אביב יפו

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 1תחנה מס'  -חוף הצוק  יש יש יש הנגשה ניידת יש

 1תחנה מס'  -חוף תל ברוך  יש יש יש הנגשה ניידת יש

 חוף נורדאו )מציצים( יש יש יש הנגשה ניידת יש

 חוף נורדאו נפרד יש יש יש הנגשה ניידת יש

 גורדון יש יש יש הנגשה ניידת יש

 בוגרשוב חניונים פרטיים יש יש הנגשה ניידת יש

 אלנבי )ירושלים( חניונים פרטיים יש יש הנגשה ניידת יש

 צ'רלס קלור יש יש יש ניידתהנגשה  יש

 גבעת העלייה -יפו  יש יש יש הנגשה ניידת יש

 הילטון צפוני יש יש יש הנגשה ניידת יש

 2תחנה מס'  -חוף הצוק  יש יש יש הנגשה ניידת יש

 פרישמן יש יש יש הנגשה ניידת יש

 חוף אביב חניונים פרטיים יש יש הנגשה ניידת יש

            

 יםעיריית בת 

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 1תחנה מס'  -הסלע  אין אין אין אין אין

 2תחנה מס'  -הסלע  אין אין אין אין אין

 3תחנה מס'  -הסלע  אין אין אין אין אין

 חוף לדוגמא אין אין אין אין אין



 הריביירה אין אין אין אין אין

 חוף נפרד יש יש אין יש יש

 תאיו יש יש יש יש יש

 ירושלים אין אין אין אין אין

 

      

 מחוז דרום
            

 עיריית אשדוד

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 חוף מי עמי יש יש יש אין אין

 לידו יש יש יש אין אין

 אורנים יש יש יש יש יש

 חוף הקשתות יש יש יש אין אין

 חוף נפרד יש יש יש יש יש

 רובע י"א יש יש יש אין אין

 ריביירה יש יש יש יש יש

            

 המועצה האיזורית חוף אשקלון

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 ניצנים יש יש אין אין אין

 זיקים יש יש יש אין אין

            

 עיריית אשקלון

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 בר כוכבא צפון יש יש יש אין אין

 בר כוכבא דרום יש יש יש יש יש

 דלילה צפון יש יש יש אין אין

 דלילה דרום יש יש יש יש יש

 הלאומי באשקלון חוף הפארק יש יש יש אין אין

 חוף נפרד יש יש יש אין יש

  



            

 המועצה האיזורית תמר

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 חמי מזור יש יש יש יש אין

 חוף מרידיאן יש יש יש יש אין

 חוף מלון הוד יש יש יש יש אין

 צל הרים יש יש יש יש אין

 חוף קראון פלז'ה יש יש יש יש אין

 לוט יש יש יש יש אין

 אשת לוט יש יש יש יש יש

 עין בוקק דרום יש יש יש יש אין

 חוף מלון דניאל יש יש יש יש אין

 חוף סולריום יש יש יש יש אין

 חוף ישרוטל יש יש יש יש אין

 חוף בינלאומי יש יש יש יש אין

 פלזה חוף לאונרדו יש יש יש יש אין

 חוף חמי זוהר )צפון( יש יש יש יש יש

 חוף נפרד יש יש יש יש אין

 חוף לאונרדו קלאב יש יש יש יש אין

      

 עיריית אילת

 שם החוף חניה שירותים ומקלחות הנגשה לצל הנגשה למים כסאות רחצה לנכים

 חוף נפרד אין אין אין אין יש

 חוף הרודס אין אין אין אין יש

 חוף צפוני מערבי יש יש יש יש יש

 

 

 עאטף חיראלדין

 מנהל אגף חופים


