
 הסדרי נגישות ביחידות של האגודה לבריאות הציבור
 להלן הסדרי הנגישות הקיימים ביחידות של האגודה:

קיים 
שילוט 
זיהוי 

 והכוונה

שירותים  חניית נכים גישה  מעלית
נגישה 
 ליחידה

 שם היחידה איש קשר כתובת טלפון מייל
 לנכים

 יש לבקש  יש
מהצוות לפתוח 

את השער 
למגרש החנייה 

הפרטית של 

גיבורי ישראל  יש יש בקומה ד"ר שלמה 
 ידין 24 נתניה

 קומה 1

 המבנה

 בית רעים

 לא .
בקרוב יתבצע
עבר למבנה 

חדש עם 
שילוט זיהוי 

 והכוונה.

 אין  יש
בקרוב 
מעבר 
למבנה 

נגיש עם 
שירותי 

 נכים.

אין. 
בקרוב 
יתבצע 
מעבר 
למבנה 
נגיש עם
 מעלית.

mami@publich יש
ealth.org.il 

האומן 20,  02-6789378  ממ"י אלמוג דניאלי
 ירושלים  

מ

 

ashdod@public יש אין- יש יש יש
health.org.il 

ההשכלה 4 אזור  08-8528007  מרכז שוהם אשדוד ליבנה עליזה
מבנה  התעשיה הצפוני  פקס
08-8528012 קרקע  אשדוד

יש חנייה בתוך  קיים שילוט
המרכז יש לבקש 
מהצוות שיפתח 

בשתי 
קומות 

הקרקע יש 

sela@publiche יש יש
alth.org.il 

08-6652667 פנחס החוצב 14   סלע ב'
08-6652654  לוי סיגל באר שבע



 
 

שירותי  השער.
 נכים.

במתחם החנייה  קיים  יש יש יש
 הציבורית

nati@asiatec.c
o.il 

האומן 27  025953563  אסיא טכנולוגיות 
 נתנאל עזרן תלפיות

 
yudke@koak.c כן כן כן כן כן

o.il 
054- הבושם 7   מפרשים יהודה פליישר

 אשדוד 3280834
יש-מהכניסה  אין יש אין יש

האחורית 
ברחוב רבינו 

 פוליטי

mtkmum@gmai
l.com 

שלום יהודה 31  02-6717578  קול מחול ומכחול  איריס סווירי
 ירושלים

יש-מהכניסה  אין יש אין יש cognitv@gmail.
com 

שלום יהודה 31  02-6717578 המכינה  רוני דילר
האחורית   הקוגניטיבית ירושלים

ברחוב רבינו 
 פוליטי

קיים שלט 
בכניסה 
 למרפאה

טרם החלטנו 
איזה שלט 

ואיפה לשים 
 בכניסה לבניין 

    hadera@ 
publichealth.org
.il 

רח'  המתכת 2  04-6346125  מרפאת איתן חדרה דר' חלד
-050 יש יש יש יש  (מתדון)  חדרה

 6242897 משותפת לכול 
 הבניין

 יש ------ יש יש יש
 

gilads@briut.or
g.il 

נרקיס 11  02-6231067 גלעד  הפוך דוכני קפה 
 נרקיס שוסברגר ירושלים שלוח 252

 
 



 
 

gilads@briut.or יש ------ יש יש יש
g.il 

דרך אגודת  02-5864716 גלעד  הפוך דוכני קפה 
 רוקולה שוסברגר בי"תר

  אצטדיון טדי
 

-bella@ofek יש ------- יש יש  יש
aguda.co.il 

שבתאי לוי חיפה  04-8640834  אופק תעשיות חיפה בלה שר
10  

-karin@ofek יש מעלון יש יש יש
aguda.co.il 

התנופה 2 טירת  04-8580626 אופק תעשיות טירת  קרין אטיאס
הכרמל – מפעל   הכרמל

 מוגן 
anatbraver@g יש מעלון יש יש יש

mail.com 
התנופה 2 טירת  04-8580473 מועדון תעסוקתי  ענת בילגרוד

ניצוצות – טירת  הכרמל בבניין
 הכרמל

 
aviv@publichea המבנה לקראת שיפוץ והנגשה. 

lth.org.il 
03- הרכבת 36 תל   צור אביב מאיה ריפטמן

  אביב 6816359/60
בחנייה באופק  כן למתניידים  ------ יש

בכיסא 
גלגלים 

הפגישות 
מתקיימות 

בשבתאי לוי 
10. תיצור 

קשר 
טלפונית על 
 מנת לתאם

adil@ofek-
aguda.co.il  תעשיות שבתאי

 לוי 10

052- י.ל. פרץ 32,   
 חיפה  4340901

 אופק תעסוקתי
 תעסוקה נתמכת עדי לזר חלידו

יש חניות בסמוך  יש maamatzt@publi יש אין יש
chealth.org.il 

 מאמ"צ גליל טבריה תמי שנק העמקים 26 04-6725977
לשביל גישה    טבריה

הנגיש. אך לא 



 
 

מסומנת חניית 
 נכים.

ניתן להתקשר 
במקרה של 

 בעיה.
במגרש של  יש urirozner1@gma יש יש 

il.com 
יצחק רבין 17    קפה בעלמא אורי רוזנר

 פתח תקוה  הקניון
03-9040727  

 קומת קרקע
בכניסה למתחם 

 יכין סנטר
יש-אך  יש במתחם   דרך בן צבי 84    ד"ר ציפורה  מעבדות על שם 

הבניין מאוד   ד"ר מטס ז"ל מטס תל אביב
מסובך-
מומלץ 

להתקשר 
לקבלת סיוע 

. 
.agit@agit.co המבנה בתהליך שיפוץ והנגשה. מועד משוער לסיום דצמבר 2019

il 
   עדי גדסי אלפסי 9  03-7290600

  תל אביב
כן  כן  כן  קומת  כן  tasukaaguda@g

 mail.com
 08-9583580 גד פיינשטיין 13  לי צח  תעסוקה נתמכת 

קרקע  רחובות  רחובות  
כן  כן  לא  כן  כן  tasukaaguda@g

 mail.com
 08-9583580 הרצל 91 ראשון  לי צח  תעסוקה נתמכת 

לציון  ראשון לציון  
כן  כן  יש במבנה  כן  כן  tasukaaguda@g

 mail.com
 08-9583580 המכבים 17  תעסוקה נתמכת  

פתח תקווה  לי צח  פתח תקווה 
כן  כן  לא  לא  כן  tasukaaguda@g

 mail.com
 08-9583580 הרצל 12/14  תעסוקה נתמכת  

אשקלון  לי צח  אשקלון 



 
 

          
 
 

          
 

 

 

 בכל יחידות האגודה לבריאות הציבור:

מותרת כניסה ליחידה עם חיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.   •
במקרה הצורך, ניתן לפנות לצוות היחידה כדי לקבל סיוע במילוי טפסים.   •

 




