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 0525712453שרות לקוחות לכל פניה, הודעות כתובות בלבד:  ווטסאפ 

 

 סניפים: 

  שם   כתובת  עיר
 הקניון 

חניית   טלפון 
 נכים

דלת  
 כניסה

 ומידע כללי  הסבר הגעה לסניף 

,  2ביל"ו  רחובות 
 רחובות 

קניון עופר  
 רחובות 

קומה ראשונה ליד ג'נטלמן, מול   נגישה  קיימת  089348266
rebar 

בקניון קיימות חניות נכים לרכב 
ולרכב גבוה/עם מעלון, בקומה   ,רגיל

 .בחלק החדש 2
להגיע מהכניסה הלא מקורה  ניתן 

)רחוב חרל”פ( ולרדת   3בקומה 
 .2לקומה ח 

החניון בקניון ללא תשלום לרכבי  
החתמת כרטיס  ע"י  נכים לכל היום 

 החניון, בהצגת תגהחניה במשרד 
 .חניה לנכה ותעודה מזהה

ראשון  
 לציון 

סחרוב  
, ראשון  23

 לציון 

 קומת קרקע מול ארקפה.  נגישה  קיימת  035420239 קניון הזהב 
 .חניון תת קרקעי

 .שקופהה מעלית הכניסה מ 

אגודת   ירושלים 
הספורט  

,  1בית"ר 
 ירושלים 

קניון  
 מלחה

 .קומה ראשונה ליד אינטימה  נגישה  קיימת  035420511
כל הכניסות לקניון מותאמות 

 .נגישות
בקניון מעליות נגישות הכוללות  

 .מערכת כריזה
חניות נגישות לאדם עם ישנם 

 .לרכב בעל תג נכה –מוגבלויות 

קריית  
 ביאליק 

דרך עכו  
192 , 

קריית  
 ביאליק 

קניון  
 הקיריון 

קומת קרקע, כניסה של סופר   נגישה  קיימת  048754959
 קופיקס, ליד בורקס העגלה 

בקניון קיימות חניות נכים לרכב 
 .רגיל ולרכב גבוה 

הכניסה  חניות לרכב נכים גבוה, 
 ,הפרפר שכונתמ
המשביר   , מול3ושער  2שער מ

 ,בשער עופר ברחוב המייסדים 
 .כניסת בנק הפועלים מ
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פטור בגין חניה בחניית נכים,  
חניה לנכה  גכנגד הצגת ת יינתן

 .ותעודה

באר  
 שבע 

שדרות  
דוד טוביהו  

, באר  125
 שבע 

קניון  
 הגראנד 

 לוקר  קומת קרקע מול פוט נגישה  קיימת  035420252
בקניון קיימות חניות נכים לרכב 

 2.20ולרכב גבוה עד גובה , רגיל

 .מטר
 ,מטר  2.20לרכב נכים מעל גובה 

חניה דרך חניון ספקים, בקומה  
 , 2מינוס 

כניסה דרך כביש שדרות טוביהו  ה
 .מצפון ימינה  מדרום שמאלה, 

 :בנוסף, בחניונים בחיצוניים 
ומול כניסת   מול כניסת שער עופר

 .להב  שער
 .תשלום  החניון בקניון ללא

אבא הלל   רמת גן 
סילבר  

, רמת  301
 גן 

קניון  
עזריאלי  

 אילון 

 קומה ראשונה ליד יאנגה  נגישה  קיימת  035420233
הכניסות לקניון מותאמות כל 

 .נגישות
 . בקניון מעליות נגישות 

חניות נגישות לאדם עם מוגבלויות  
 .בעל תג נכה  לרכב –

אזורים נגישים וחניות נכים  
מסומנות באמצעות אייקון הנגישות  

 .הבינלאומי

,  60הרצל  נתניה
 נתניה

קניון עופר  
 השרון 

 H&Mקומת קרקע ליד  נגישה  קיימת  098321042
בחניון המקורה קיימות חניות נכים  

 .לרכב רגיל
לרכב נכים גבוה, ישנן חניות 

 ,המערבי של הקניון  בצד
 .ללא תשלום  תקוה, -ברחוב פתח 

 .ישנן חניות נכים  בכל מפלס בחניון, 
 ,בחניית נכים  פטור בגין חניה 

חניה לנכה  כנגד הצגת תג יינתן
 .מזהה ותעודה

 רמלה 
 

שדרות  
דוד רזיאל  

 , רמלה 1

קניון  
עזריאלי  

 רמלה 

 קומת קרקע ליד אלדו.  נגישה  קיימת  088699052
 .כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות

בקניון מעליות נגישות הכוללות  
 .מערכת כריזה

חניון תת קרקעי מותאם למבקרים  
 .בעלי מוגבלויות 

  – חניות נגישות לאדם עם מוגבלויות 
 .לרכב בעל תג נכה

קרית  
 אונו 

שלמה  
  37המלך 

 קרית אונו 

קניון קרית  
 אונו 

 קומת כניסה ליד רולדין  נגישה  קיימת  035420259
בכל אחד מחניוני הקניון הונגשו  

מכיוון רחוב   2חניות נכים. בחניון ח
ירושלים הונגשו החניות לרכבים  

 רחבים במיוחד עם הנמכה צידית. 
כל הכניסות לקניון נגישות לבעלי  

 מוגבלויות. 
כל המעליות בקניון ובמגדל  

 המשרדים נגישות 



כפר 
 סבא 

  207ויצמן 
 כפר סבא 

  Gקניון  
 כפר סבא 

 מעל רולדין  1מתחם צפוני קומה  נגישה  קיימת  098857149
יש חניית נכים, יש כניסה ודרכי גישה  

 נגישות 
יש מעלית נכים, יש שילוט והכוונה,  

 יש אישור נגישות 

ראשון  
 לציון 

רוטשילד  
ראשון   45

 לציון 

  Gקניון  
 רוטשילד 

 ליד סופר פארם  1קומה  נגישה  קיימת  035420240
כניסה ודרכי גישה  יש חניית נכים, יש 

 נגישות 
יש מעלית נכים, יש שילוט והכוונה,  

 יש אישור נגישות 

תל  
 אביב 

דרך מנחם  
  132בגין 

 תל אביב 

קניון  
עזריאלי  
 תל אביב 

 קומה ראשונה ביציאה לגשר.  נגישה  קיימת  035420508
לאנשים המתקשים בשמיעה או  

בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  
בחניונים וכן בעמדות הסמוכות  

למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג  
 קניוני עזריאלי 

גולדה   חולון 
  7מאיר 
 חולון 

עזריאלי  
 חולון 

 . קומת כניסה ליד פנדורה נגישה  קיימת  035420241
לאנשים המתקשים בשמיעה או  

בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  
בחניונים וכן בעמדות הסמוכות  

למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג  
 קניוני עזריאלי 

  2לב העיר  מודיעין 
 מודיעין 

עזריאלי  
 מודיעין 

 . קומת כניסה ליד בילבונג  נגישה  קיימת  035420258
לאנשים המתקשים בשמיעה או  

בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  
בחניונים וכן בעמדות הסמוכות  

למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג  
 קניוני עזריאלי 

דרך משה   חיפה
פלימן  
 חיפה

עזריאלי  
 חיפה

מול בילבונג ואופטיקנה,  קומת כניסה  נגישה  קיימת  046022961
 ליד ללין 

לאנשים המתקשים בשמיעה או  
בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  

בחניונים וכן בעמדות הסמוכות  
למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

לצורך קבלת עזרה מנציג  מסרון 
 קניוני עזריאלי 

שדרות   הרצליה 
שבעת  

  8הכוכבים 
 הרצליה 

שבעת  
 הכוכבים 

 .קומת קרקע ליד ארומה נגישה  קיימת  099509107
חניות נכים לרכב גבוה נמצאות  

 ( 1-בחניון קומה )
חניות נכים לרכב רגיל בכל חניוני  

 הקניון 
 החניון ללא תשלום 

  1הפלמ"ח  אילת 
 אילת 

 קומה ראשונה מול דינמיקה  נגישה  קיימת  035420238 הים מול 
יש חניות נכים כולל חניה לרכב גבוה  

 ודרכי גישה ללא מכשולים.  

  8קאמפן  אילת 
 אילת 

 ליד קפה גרג.  1קומה  נגישה  קיימת  035420517 אייס מול 
 כל הכניסות לקניון מותאמות נגישות 



בקניון מעליות נגישות הכוללות  
 תומכות שמע מערכות  

  –חניות נגישות לאדם עם מוגבלות 
 לרכב בעל תו נכה 

כפר 
 סבא 

כצנלסון  
כפר   14

 סבא 

קניון ערים  
 כפר סבא 

 H&M-קומת קרקע מימין ל נגישה  קיימת  035420234
בכל אחד מחניוני הקניון הונגשו  

מכיוון רחוב    P3חניות נכים. בחניון 
דוד אלעזר הונגשו החניות לרכבים 

 גבוהים 

דרך   חיפה
שמחה  

  54גולן 
 חיפה

 קומה שנייה ליד זארה ובילבונג נגישה  קיימת  046796953 גרנד חיפה 
כל החניות בקניון מותאמות לרכבי 

 מטר.  2.20נכים, עד גובה 
מטר, ישנו   2.20לרכבי נכים מעל 

חניון תפעולי בכניסה לחניון הצפוני,  
שהכניסה אליו מתחנת דלק מצה  

 כביש רופין. 
בנוסף, בחניון הפתוח, בתחנת דלק  

 דור אלון, בכביש שמחה גולן.
 החניון בקניון ללא תשלום. 

רוטשילד   חדרה 
 חדרה  40

הסופר פארם מול  קומה שנייה ליד  נגישה  קיימת  035420250 לב חדרה 
 הבית קפה שואו 

 
כביש   סכנין 

  805ראשי 
 סכנין 

  0538851331 חנות רחוב 
 זכיין(  – )האדי 

 חנות רחוב מול מסעדת דובאי נגישה  קיימת 

קרית  
 אתא 

דרך חיפה  
קרית   30

 אתא 

שער  
הצפון,  
מתחם  
 איקאה 

 קומת כניסה מול קסטרו  נגישה  קיימת  046317721

הגדוד   אשדוד 
  6העברי 
 אשדוד 

סימול  
 אשדוד 

0546016050  
)חיה מנהלת  

 הסניף( 

 קומה שניה מול מתחם המזון נגישה  קיימת 
בקניון קיימות חניות נכים לרכב 

 רגיל ולרכב גבוה 
חניה לרכב נכים גבוה בכניסה  

 ובכניסת רחוב צה"ל
באר  
 שבע 

צומת אלי  
כהן באר  

 שבע 

 סבון וקרביץקומה ראשונה ליד  נגישה  קיימת  086236483 קניון הנגב 
לאנשים המתקשים בשמיעה או  

בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  
בחניונים וכן בעמדות הסמוכות  

למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג  
 קניוני עזריאלי 

המלאכה   רעננה
 רעננה  2

 קומה ראשונה ליד פוט לוקר  נגישה  קיימת  035420228 קניון רננים 
לאנשים המתקשים בשמיעה או  

בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  
בחניונים וכן בעמדות הסמוכות  

למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג  
 קניוני עזריאלי 

בני ברמן   נתניה
פולג,   2

 נתניה

 קומת כניסה ליד רולדין  נגישה  קיימת  097494518 עיר ימים 
 קיימת חניית נכים ושרותי נכים 



ראשון  
 לציון 

שדרות  
  2נים 

ראשון  
 לציון 

עזריאלי  
 ראשונים 

 קומה ראשונה ליד יאנגה  נגישה  קיימת  035420545
לאנשים המתקשים בשמיעה או  

בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  
בעמדות הסמוכות  בחניונים וכן 

למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג  
 קניוני עזריאלי 

יצחק רבין   גבעתיים 
53  

 גבעתיים 

קניון  
 גבעתיים 

 קומה ראשונה ליד יולו, מול הודיס  נגישה  קיימת  035710901
לאנשים המתקשים בשמיעה או  

בדיבור, הותקנו בכל עמדות התשלום  
בחניונים וכן בעמדות הסמוכות  

למחסומי הכניסה והיציאה מהחניון,  
שילוט המציג מספר טלפון לשליחת  

מסרון לצורך קבלת עזרה מנציג  
 קניוני עזריאלי 

דרך משה   יהוד 
 יהוד  3דיין 

קניון  
 סביונים 

 קומה ראשונה ליד דלתא  נגישה  קיימת  036320049
בקניון קיימות חניות נכים בחניון  

החיצוני ובחניון התת קרקעי. לרכב  
 גבוה בחניון החיצוני בלבד 

תל  
 אביב 

דיזינגוף  
תל   50

 אביב 

דיזינגוף  
 סנטר

)כרגע(   7כניסה משער  Aבניין  נגישה  קיימת  036349805
קומה ראשונה ליד סבון של פעם, 

 מול ארומה 
שמאפשרת  קיימת אפליקציית ניווט 

 לנווט ללא מדרגות ודרגנועים 
,  A 11מחניון הגג כניסה דרך בניין  

. כניסה לא מונגשת מסומנת  15, 13
 ומפנה לכניסה שכן מונגשת 

 מונגש  - 3ו -2חניון תחתון 
יש מעלית מונגשת אחת מתוך  

 Aשתיים בבניין 
פתח  
 תקווה 

ז'בוטינסקי  
פתח   72

 תקווה 

קניון  
אבנת,  
הקניון  
 הגדול 

 ( 2קומת חנויות תחתונה ) נגישה  קיימת  035420259

בקניון קיימות חניות נכים לרכב רגיל  

 .ולרכב גבוה

חניות מסומנות לרכב גבוה עם מעלון,  

 .מהכניסה ברחוב בזל, בחניון הפתוח

פטור בגין חניה בחניית נכים, יינתן  

כנגד הצגת תג חניה לנכה ותעודה  

החונה מזהה במשרד החניון, לרכב  

 .במקום המסומן בכחול בלבד

 

 

 

 

 

 

 



 מכללות: 

  שם   כתובת  עיר
 הקניון 

חניית   טלפון 
 נכים

דלת  
 כניסה

 הסבר הגעה לסניף ומידע כללי 

תל  

 אביב 

  8החרש 

 תל אביב 

שרות לקוחות   

1700700345  

ווטסאפ  

0525712453 

, יש מעלית.  2מכללה וחנות. קומה  נגישה  קיימת 

יש חניית  ( 4בחניון ההגנה )החרש 

 , חניון חינם מטעם העירייהנכים 

באר  
 שבע 

צומת אלי  
כהן באר  

 שבע 

המכללה בקומה השניה ליד מתחם  נגישה  קיימת  קניון הנגב 
 המזון 

אגודת   ירושלים 
הספורט  

,  1בית"ר 
 ירושלים 

קניון  
 מלחה

קומה שניה ליד מאפה נאמן,  נגישה  קיימת 
מדרגות עץ חומות, חצי קומה  

כניסה לבעלי מוגבלויות ליד  למטה. 
 משרדי הנהלת הקניון 

כל הכניסות לקניון מותאמות 
 .נגישות

בקניון מעליות נגישות הכוללות  
 .מערכת כריזה

חניות נגישות לאדם עם ישנם 
 .לרכב בעל תג נכה –מוגבלויות 

רבי עקיבא   בני ברק 
בני   36

 ברק 

 מכללה וחנות  נגישה  קיימת לא   

שדרות   חיפה
ההסתדרות  

 חיפה  44

צ'ק פוסט ליד מטבחי סמל, מול   נגישה  קיימת לא   
 מרכזית המפרץ. מכללה וחנות 

יש מעלית. אין חניה  2קומה 
 מוסדרת למעט במרכזית המפרץ

 


