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 ספורט בעיר: מתחמי 
 בעיר, מגרשים, מתחמי כושר אולמות הספורט

 2025עד תכנון כולל 
 

 
 
 
 

 המתקן 
 קיימים
2019 

 בתכנון
עד 

2025 
 הערה סה"כ

1 
אולמות ספורט 

 קטנים
7   7 

דוג' לאולם קטן: צורים, אוהל שרה, 
 אפק, אוהל שלום

2 
אולמות ספורט 

 בינוניים
6 19 25 

 דוג' לאולם בינוני: בגין, רבין, שבזי

3 
אולמות ספורט 

 גדולים
  5 5 

 Aאולם ראשון ייבנה בקרית חינוך 

 4 
 3000אולם ספורט 
 מקומות

  1 1 
 F -ב

  38   סה"כ אולמות: 

5 
מגרשי ספורט 

 פתוחים
35 28 63 

 מגרשים משולבים, מגרשי כדורסל, 

 2 2   אצטדיון 6
 F -ופרים + מתחם בן נויאצטד

 אצ"ל (ה –)אופציה 

 8 6 2 יםתטימגרשים סינ 7
 נופרים+F + אצ"ל +שחבק  

 41 16 25 מתחמי כושר 8
 

 8 8   טניס 9
מול יד  F  - .4 ב 4בז'בוטינסקי,  2

 יצחק

 10   10  מתקנים בודדים 10
 מתקן כדורסל ,מתקן עף.* לדוג': 

* כולל מסלולי הליכה, ריצה ורכיבה 
 על אופניים

11 
מגרשי  ליגת 

 השכונות
3   3 

 

 3 1 2 פאמפטראק 12
   Fב  שבזי , קיבוץ גלויות, 

 3 2 1 סקייטפארק 13
 Fקיבוץ גלויות,  

 1 1    קאנטרי  14
F 

 1 1  בריכה )אופציה( 15
 אצ"ל

  181 90 91 סה"כ 
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  2019מגרשי ספורט קיימים  
 

 תאורה כתובת סוג המגרש  

 V 8ג'ון קנדי  משולב בגין 1

 V 36דרך בגין  משולב גוונים 2

   36דרך בגין  כדורעף גוונים  3

 V 36דרך בגין  דשא סינטתי היובל 4

 X 36דרך בגין  כדורעף היובל 5

 V 157שבזי  משולב אשכול 6

 V פרוזדור החשמל משולב קבוץ גלויות 7

 V 190גזית  כדורסל / קטרגל אפק 8

 V 1נוה אפיקים  כדורסל / קטרגל נווה דליה 9

 V 1נוה אפיקים  כדורסל / קטרגל נווה דליה 10

 V 3נוה אפיקים  כדורעף נופים 11

 V 3נוה אפיקים  כדורסל / קטרגל נופים 12

 V 3בזק  כדורסל / קטרגל ענבלים 13

 V 4אשכולית  כדורסל / קטרגל טל 14

 V 36דרך בגין  כדורסל / קטרגל צורים 15

 V 23החמישה  כדורסל / קטרגל אוהל שלום 16

 X 23החמישה  כדורסל / קטרגל אוהל שלום 17

 X 15חותמי המגילה  כדורסל  אוהל שרה 18

 X 19החמישה  כדורסל / קטרגל מעיינות 19

 V 41החמישה  משולב אולפנא 20

 X 1מנחם עמוסי  כדורסל תיכון דתי 21

 X 41החמישה  קטרגל תיכון דתי  22

 V 91שבזי  משולב רמב"ם 23

 V חותמי המגילה משולב לב העיר 24

 V ג'ון קנדי משולב ג'ון קנדי 25

 V יצחק הלוי כדורסל/ קטרגל יצחק הלוי 26

 X הרש"ש רולר רש"ש 27

 X נתן שאול רולר נתן שאול 28

 V יורם חתוכה משולב חתוכה  29

 X האצל מגרשים  ליגת שכונות 30

 X האצל מגרשים  ליגת שכונות 31

 X האצל מגרשים  ליגת שכונות 32

 רולר ה' באייר 33
מבצע -ה' באייר

 חירם
X 

 V קיבוץ גליות  משולב   פרוזדור החשמל 34

 X פרוזדור החשמל כדורסל/ קטרגל מיניפיץ 35

 X פרוזדור החשמל אקסטרים אופניים  פאמפטראק 36

   משולב גורי 37

   משולב פרס 38

   משולב חט"ב צומחת 39
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 תאורה כתובת סוג המגרש  

 X רחוב שבזי אקסטרים אופניים  פאמפטראק 40

 X פרוזדור החשמל אקסטרים פארק  סקייט פארק 41

 X   קטרגל סינתטי אלומות רחל 42

 V   משולב אלומות רחל 43

 X   כדורסל בית יעקב  44

 X   משולב עקבי הצאן 45

 X   משולב יסודי התורה 46

 X הירקון משולב מתקן סל 47

 X המתמיד משולב מתקן סל 48

 V ויצמן סנטטי מגרש שחבק 49
 

 2019 מתחמי כושר

 

 מס מתקנים סוג רחוב  

1.  
 מתקני כושר ז'בוטינסקי

מכשירים בכל מתחם המאפשרים  9
+  מתאמנים 19 -פעילות בו זמנית לכ

 מתקן קיקבוקס

   מתקני כושר מנור פינת קטרוס  .2

   מתקני כושר 12חותמי המגילה מול מס'   .3

 מכשירים 6  מתקני כושר 3מבצע דני מול מס'   .4

5.  
 מכשירים 4  מתקני כושר רח' הפעמון פינת ברקן

6.  

 מתקנים 5 כושרמתקני  ג'ון קנדי  .7

 מתקנים 9 מתקני כושר גן לורם  .8

 מתקנים  5 מתקני כושר רח' יהודה הלוי/ גן שמעון   .9

 מתקנים 5 מתקני כושר גן חתוכה רח' אפק  .10

 מתקנים 5 מתקני כושר יהושע בן נון   .11

 מתקנים 5 מתקני כושר ירקון  .12

 מתקנים  5 מתקני כושר דקר  .13

 מתקנים 5 מתקני כושר אשכול  .14

 מתקנים 5 מתקני כושר ק'יבןץ גליות  .15

 מתקנים 4 מתח\כושר בית ספר תיכון דתי   .16

 מתקנים 10 מתחם אימון פונקציונלי בית ספר תיכון דתי   .17

 קנים תמ 4 מתקני כושר  עצמאות\משכנות מוזיקה  .18

 מתקנים  5 מתקני כושר  גן החמישה   .19

20.  
 נופרים

מתחם אימון 
 מתקני כושר/פונקציונלי

 מתקנים 5

 מתקנים  6  מתקני כושר גן יצחק הלוי  .21

 מתקנים 7 מתקני כושר יגאל אלון Aגן מתחם   .22

 מתקנים  5          מתקני כושר אלפסי Aמתחם פסגות   .23
 


