
סיירת נגישות אילת מציגה:  

הסדרי נגישות בחופים  

מוכרזים באילת



חופי ים עירוניים מוכרזים:

ביץ' 1. חוף רימונים/ 9

2. חוף מוריה/ממן 

3. חוף השחפים

4. חוף הנפרד

חוף מפרץ השמש –

לא מוכרז אך נגיש לקמפינג



ביץ חוף רימונים/ ניין

סי סייד(. חניה נגישה קרובה )מאחורי פנינת אילת, ליד חניית מלון אסטרל •

מטר   מפנינת אילת, שמאלה כ10 יש רצף דרך סלולה עד קו המים לחוף- •

ויורדים בכבש אל החוף(.

כיסא ציפה נגיש וזמין, המצילים מגיעים באופן מהיר בבקשה לכיסא  •

ביץ'. יש מקום מוצל ונוח במסעדת ניין •

מקלחת נגישה על דרך נגישה.  •

צריך לבקש את המפתח מהבר ביץ' – שירותים נגישים במסעדת הניין •



ביץ תמונות מחוף הניין



חוף מוריה/ ממן

הכניסה אל החוף היא דרך מדרגות מהטיילת או דרך מסעדת ממן.   •

מטר מהחוף במישור(. 50 חניה נגישה קרובה היא ליד שוק הרוכלים )כ- •

מטר מהחוף(. 50 שירותים נגישים קרובים בשוק רוכלים )כ- •

ניתן להשאיל כיסא ציפה מסוכת המציל.   •

לא מהחוף ולא מהטיילת.   גלגלים – אין גישה רציפה לאנשים המתניידים בכסאות •



תמונות חוף ממן



חוף השחפים

מהחניה אל החוף יש טיילת רחבה, הכניסה אל החוף ממסעדת מיאמי ביץ'   •

)סוף מלון דן תחילת מלון הרודס(, יש שבילי גישה מאבן משולבת ומדק עץ אל החוף 

מטר מקו המים. 5 עד כ –

לדן.   חמש חניות נגישות בין המלונות הרודס •

בחוף ניתן השירות של כיסא צף, המצילים מעוניינים לתת שירות ועזרה.   •

אפשר לבקש מהמצילים שטיח לפריסה משביל האבן עד לקו המים.  •

יש שירותים נגישים בקרבת מקום במסעדת מיאמי ביץ, יש לבקש מפתח מעובדי   •

המסעדה.  



תמונות חוף השחפים



קמפינג מפרץ השמש – חוף 

חוף לא לרחצה

חניות.   6 חניה נגישה קרובה לחוף- •

יש גישה נגישה בשבילים ברוחב של כמטר מאבן משולבת עד לשולחנות   •

מטרים מקו החוף. 5 הקמפינג מוצלים ולגריל שנמצאים כ –

חוף קמפינג נגיש עם מקומות ישיבה מוצללים ושולחנות נגישים. •

לא רגילים ולא נגישים )השירותים הקרובים שלא נגישים בחוף   אין שירותים כלל – •

נפרד(.  



תמונות חוף מפרץ השמש



החוף הנפרד  

אין כיסא ציפה  •
אין גישה מחניה אל קו המים   •

25 מרחק מחניה לקו המים – •
אין שירותים נגישים מטר בדרך חולית.  •



לשירותכם,  

סיירת נגישות אילת  

למידע נוסף 

מרחב אילת וערבה נגישות ישראל –

www.aisrael.org


