
רשימת אתרים 

פירוט ,מונגשים 

אתר
שירותימעליתחניהטלפוןכתובת

ם

הערותכניסה נגישה

בניין המועצה

 63האודם 

פינת עמק איילון

חניון המועצה 03-9723000

' כניסה מרח

האודם

בכל יש

קומה

עמק ' מרח

כניסה -איילון

ראשית

לולאת השראה במוקד

בכניסה 

התחתונה מרחוב 

החושן

מקווה נשים
רחוב חרמון 603-9791460החרמון 

בכניסה הנגישה 

מרחוב אין צורך

חרמון

לולאת השראהמרחוב חרמון

מרכז אמנויות 

הבמה

החושן פינת 

עמק איילון

חניון תיכון שהם 03-9734700

צמוד למרכז

מערכת - במה נגישה ישישאין צורך

.  ללקויי שמיעהשמע

 נגישים מקומות ישיבה

, בקדמת האולם ובסופו

כותר פיס

אב הבית בני אהרוני 2כרמל 

0535330136

מעלון יש

בתיאום 

עם אב 

הבית

כניסה מרח יש

מכבים לספריה

בית הגימלאי
לימור בוכריס 2תפן 

9794863

עמק ' מרחישאין צורךעל עמק איילון

איילון

מרכז אתגר
מירי 3603-9730595מצפה 

מלק

ישיש

בית התרבות
יוסי 320542800308עמק איילון 

בן דויד

חניון כותר 

צמוד,הפיס

בכל יש

קומה

יש

אולם ספורט 

ם"יהלו

יוסי מלכה 

0547408848

יש מקומות מוקצים באולם ישישאין צורךיש

לכסאות גלגלים

אולם ספורט רבין
יוסי מלכה 3נרקיס 

0547408848

יש אין צורךיש

בקומת 

יש

אולם ספורט 

שלהבת

רפי ימין 1תירוש 

0543179003 03-

יש אין צורךיש

בקומת 

יש



אולם ספורט אבן 

חן

צבי שלו 

0544426670

ס"חניית הנכים בחניית ביהישישיש

אולם ספורט ניצנים
צבי שלו 6צורן 

0544426670

איןישאין צורךיש

אולם ספורט צוקים
חיים סייג מכבים

0546869505

אין צורך

אולם הספורט של 

תיכון שוהם

החושן ליד 

מרכז האמנויות

איציק סחייק 

0528888626

חניון המועצה -יש 

 חניות ברחוב2וכן 

יש אין צורך

במשרדי

יש ממשרדי 

הספורט

מועדון בני עקיבא
אחד אין2חרמון 

לבנים 

כניסה דרומית

מגרש כדורגל
אנדריי סמילה מודיעים

0506301259

יש מקומות מוקצים  ישאין צורךיש

לכסאות גלגלים
-מחסני המועצה

וטרינריה

שלמה סבג 2לפיד 

0523315221

איןאיןאין

מועדון הצופים
ליד , תרשיש' רחתרשיש

'יש'סופר 

ישישאין צורך

הבית הסגול
מורן דורון מנהל יח 49עמק איילון 

0542800304הנוער

כניסות 

: נגישות

קט רגל
054-2800309 

אמיר מנהל תחום 

גן החבל

כניסה נגישה מרח החבל ישישאין צורךישהחבל' רח

' מרח,עמק איילון' משד

בשמת

משולב  יהלום.1
הקשת

משולב  ניצנים.2
6צורן 

משולב החבל. 3
החבל

משולב צוקים. 4
עמק איילון



משולב אבן חן. 5
הירדן

משולב רבין.6
נורית

משולב אבני . 7

החושן

מכבים

משולב גן הירדן. 8
יזרעאל

מגרש תיכון. 9
2החושן 

קט רגל קדם. 11
קדם

קטרגל הלפיד.12
לפיד

מבנה  המחלקה 

לשירותים חברתיים

לא מוגדרת חנית 46888155לשם 

נכים

ישישאין צורך

מועדוניות רווחה
ישישאין צורךיש29794922לשם 


