
                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 25/04/2021                    לכבוד                  
                            1טיוטה                                         קרינה וסילנקו,
 אדריכלות ועיצוב פנים. –ויוי אסטרינסקי 

 
 שדרות. –מרכז למידה  –חיות נגישות הנ

                                    

 דרישות נגישות

תוספת שנייה חלק  1970תנאיו ואגרות(, תש"ל ר, לתקנות תכנון ובניה )בקשה להית בהתאם .1

 .2013תקנות התאמות נגישות לשירות  חדש. ציבורינגישות לבניין ' אפרק  1ח'

התאמות נגישות  1970 תנאיו ואגרות(, תש"ל ר, לתקנות תכנון ובניה )בקשה להית בהתאם .2

 .2011-תשע"בקיים  בניין ציבורי שהוא למקום

 .4כל סידורי הנגישות במבנה יבדקו ויאושרו לקראת אישור לטופס  .3

 .יש להקפיד על ביצוע הנחיות אלו והטמעתן בתכניות עבודה לביצוע בהתאם להנחיות .4

 

 תיאור כללי:

 שיפוץ פנימי למבנה, חלל ספריה וכיתות לימוד.

 

 הערות נגישות:

 איך נכנסים לבניין? האם מדובר בקומת קרקע? האם יש שירותים בקומה? .1

 דלתות/מחיצות שקופות יש לסמן במדבקות סימון עליון וסימון תחתון. .2

 ס"מ. 150עמוד שבדרך יש לסמן בצבע ניגודי בגובה  .3

 ס"מ  בין הדלת לשולחן. 130/170או  150/150בכל כיתה נדרש תמרון של  .4

 ב אחת תהיה נגישה כולל חלל לברכיים מתחת לעמדה.עמדת מחש .5

חלק מדלפק השאלה לפחות יהיה בגובה נגיש, אם נדרש למלא טפסים בדלפק אז נדרש גם חלל  .6

 לברכיים או מדף נשל.

 

 ת נגישות:הנחיו

  :כניסה ראשית

 .הכניסה העיקרית לבניין, המיועדת לשימוש הציבור, תהיה כניסה נגישה  

 .יש  להבטיח שהכניסות המשמשות את הציבור יהיו ניתנות לזיהוי חזותי או/וגם קולי 

  4חלק  1918שילוט הכוונה לכניסה נגישה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י. 

  ,יימשך הקירוי לפחות מעל משטח התפקוד שלפני הדלת )ראה סעיף אם הכניסה לבניין מקורה

 משטח תפקוד(, למעט בכניסות שבהן דלת הכניסה היא דלת אוטומטית.

 ס"מ. 110-רוחב החופשי בפתח של כניסה נגישה לא יהיה קטן מ 

  ניוטון מקס'. 30כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת דלת או שער בכניסה נגישה יהיה 

 חת אוטומטית יורכב מנגנון השהיה. בפתח של דלת הנפת 

 מ"מ לשנייה. 250-מ"מ לשנייה ואינו קטן מ 500-דלת אוטומטית תנוע בקצב שאינו גדול מ 

  ס"מ מפני הרצפה.  85-110ידיות ומנעולים יותקנו בגובה 

 ס"מ. 4 -המרחק בין אגף הדלת לחלק הפנימי של הידית לא יהיה קטן מ 

 

 



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 :רצפה וגובה מפלסים

 ס"מ. 2.0או שינוי גובה בין מפלסים לא יעלה על  מפתן ספים 

  ס"מ. 6ביציאה למרפסת או לגג לא מקורה יהיה הפרש הגובה בסף עד 

  (.1:2) 50%ית של ומ"מ יהיה קטום בזו 20מ"מ יסתיים בעיגול. סף עד  13סף עד 

 
  ס"מ יותקן רכיב מדורג. 6בסף עד 

 
  מ"מ. 10רוחב מישקים לא יעלה על 

  2279מחומר קשיח בחספוס קל שאינו מחליק, בהתאם לת"י הריצוף יהיה. 

 יש להימנע מחיפוי מבריק המחזיר אור ומסנוור.

 

 דרך נגישה בתוך הבניין: 

 ס"מ.  130-הרוחב החופשי של דרכים נגישות בבניין, לרבות פרוזדורים ומעברים, לא יהיה קטן מ 

 ל חלקי הקומה המיועדים לשימוש הדרך הנגישה תוביל מאזור המעליות והמדרגות הקיימות לכ

 הציבור, לכל החלקים בתוך הקומה שיינתן בהם שירות ציבורי, ואל הכניסות לחדרים.

 

 דרך קיימת בתוך הבניין:

 דרך קיימת בתוך הבניין תחשב לנגישה אם יתקיימו בה אחת מהחלופות:

 מ'. 2-ו קטן מאינ A+B"מ מינימום. סכום ס 80-לא יפחת מ B-ו Aגודל המימדים  חלופה א:

 מ'. 2.05-אינו קטן מ A+B"מ מינימום. סכום ס 75-לא יפחת מ Bהרוחב החופשי למעבר  חלופה ב:

 מ'. 2-אינו קטן מ A+Bס"מ. סכום  80-לא יפחת מ B-ו Aגודל המימדים  חלופה ג:



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 
 

 משטחי תפקוד: 

 במהלך תנועתו  לפני פתח הדלת ואחריו יישמר משטח תפקוד שיאפשר לאדם בכיסא גלגלים תמרון
 .2-3דרך הפתח. מיקום משטחי התפקוד ומידותיהם יתאימו לציורים 

  במידה ומשטח התפקוד קטן יותר, הוא יעמוד בדרישות סעיף רוחב פרוזדורים. סעיף זה אינו חל על
 משטחי ביניים במדרגות.

 .משטח התפקוד יכלול את כל רוחב הפתח 

 לת )משקופים( שבצד הצירים ועד מעבר למזוזה בדלת סובבת יימשך משטח התפקוד ממזוזות הד
 שבצד המנעול.

  ס"מ לפחות מעבר  30בדלת סובבת שאינה נפתחת אוטומטית,  יישמר שטח קיר חופשי ברוחב
 (.2למזוזת הדלת שבצד המנעול )ציור 

 הערה:
 משטח תפקוד יכול להיות חלק משטח הפרוזדור.

 
 מידות משטח התפקוד:

 לדלת סובבת הנפתחת במשיכ[ 130ה: לפחות(D110[ ס"מ, או לפחות ])+150(D80 ,ס"מ ])+
 (. 2= רוחב אגף הדלת בס"מ )ראו ציור  Dכאשר 

  ס"מ  150לדלת סובבת הנפתחת בדחיפה: לפחות 150  ס"מ  130ס"מ, או לפחות 170  ס"מ
 (.2)ראו ציור 

  ס"מ  150לדלת הזזה: לפחות 150  ס"מ  130ס"מ, או לפחות 170 (.3ו ציור ס"מ )רא 



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 
 )המידות בסנטימטרים(י דלת סובבת משטחי תפקוד לפנ - 2ציור 

 
 )המידות בסנטימטרים(פני דלת הזזה משטחי תפקוד ל - 3ציור 

 

 עצמים העומדים בדרך :
ס"מ או פחות מפני הדרך, כגון פחי  30עצמים העומדים בדרך נגישה שתחתיתם נמצאת בגובה 

 הבאות: אשפה ועמודי חסימה יתקיימו בהם הדרישות
 ס"מ לפחות. 55גובהו של העצם יהיה    -
   ס"מ לפחות. 15רוחב קדקודו    -
 ס"מ בגוון מנוגד לסביבה. 6ל בשליש העליון שלו תהיה רצועה ש   -
 

 סימון עמודים בדרך נגישה :
 עמוד העומד בדרך )כגון תמרור( יסומן בסימון אזהרה :

ס״מ ובניגוד חזותי לגון  15פס זוהר ברוחב ס״מ מפני הדרך ע"י   150הסימון יהיה בגובה  -
 העמוד.



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 
 

 דלתות:

 הדרישות הבאות: ימלאו אחר יןיכל דלתות הפנים בבנ

 ני אגפים, לפחות רוחב האגף הנפתח דלת בעלת שב ס"מ. 80 -פשי בפתח לא יפחת מוהרוחב הח

 ראשון, יתאים לדרישה זו.

 ס"מ. 80 -דלתות לשירותים נטו מעבר לא יהיה קטן מ 

  ס"מ. 80-אגפים, יהיה רוחב האגף הראשון לא קטן מ 2בדלת בעלת 

דלת דו אגפית רוחבה הפנוי הס"מ, ואם  75-רוחבן הפנוי למעבר אינו קטן מ פתח דלת בבניין קיים:

 ס"מ. 75-ומי אינו קטן מי-נוצר בפתיחת האגף שבשימוש יוםלמעבר ה

 

  בדלת לפתיחה אוטומטית יותקן אמצעי בקרה שימנע את הגפתה כל עוד נמצא אדם או חיית שירות

 500-או מקל נחיה בתחום המסלול שלה. המנגנון שיותקן יקבע שהדלת תנוע בקצב שאינו גדול מ

 ה.ימ"מ לשני 250-ה ולא קטן מימ"מ לשני

  ס"מ לצד ידית הדלת בכיוון אל הפותח כדי שאדם היושב בכיסא  30יש להשאיר שטח פנוי של

 גלגלים יצליח לפתוח את הדלת אליו.

  בבניין אשר דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ, ומתוכננת בו מערכת קשר פנים

 )אינטרקום( יש להתייחס לדרישות הבאות:

 ת יכלול אותות חזותי.שחרור נעילת הדלתו. 1          

 ניוטון. 22-כוח קטן מאמצעי ההפעלה יותקנו כך שהפעלתם תהייה קלה, ביד אחת, תוך הפעלת . 2          

  ניוטון למעט דלת אש, דלת עשן ודלת למרחב מוגן.  22 –כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת דלת פנים 

 ל מנגנון השהיה ויכוון כך, שהזמן יף הדלת בעבדלתות שמותקן בהן מגיף דלת יהיה מג - מגיפי דלת

 ניות. ש -5שיידרש לסגירת אגף הדלת לא יהיה קטן מ

 ם נדרש אמצעי עזר לסגירת הדלת נוסף על הידית, יותקן מוט או אמצעי א - אמצעי עזר לסגירה

 110 -ס"מ  85מתאים אחר המאפשר משיכת הדלת לצורך סגירתה. האמצעי האמור יותקן בגובה 

ס"מ לכל  היותר מקצה אגף הדלת הקרוב לציר הדלת. המרחק בין  25ובמרחק  ס"מ מפני הרצפה

 ס"מ. -7"מ ולא גדול מס -4הפן הפנימי של אמצעי המשיכה לפני האגף לא יהיה קטן מ



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

  יותקן אמצעי עזר לסגירת הדלת לפחות בדלתות המותקנות במקומות אלה: בדלתות כניסה נגישות

 לבניין, בדלתות לשירותים נגישים.

  ס"מ מפני הרצפה. 110 -ס"מ  85ידיות ומנעולים יותקנו בגובה 

 מ.ס -4המרחק בין אגף הדלת לחלק הפנימי של הידית לא יהיה קטן מ" 

 .בדלת סובבת אין להתקין ידיות עגולות מסוג ידית כפתור, הדורשות פעולת סיבוב 

 :הערה: צורת הידית המועדפת היא ידית מנוף

 
 )המידות בסנטימטרים(ידיות לדלתות  - 4ציור                

 :מגיפי דלת
בדלתות שמותקן בהן מגיף דלת יהיה מגיף הדלת בעל מנגנון השהיה ויכוון כך, שהזמן שיידרש לסגירת 

 שניות.  -5אגף הדלת לא יהיה קטן מ
 :זיהוי פתחים

דלת לגוון הקיר, יש להבדיל את פתח הדלת באמצעים חזותיים ביחס לקיר כגון ניגוד בין גוון מלבן ה
 הבדלים בעוצמת הארה, סימון חזותי ומישושי פני רצפה, וכן שילוט מותאם.

 
   

 סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים: 

כדי שאפשר יהיה להבחין בדלתות שקופות, כשהן פתוחות או סגורות, ובקירות שקופים, לרבות 

 מעקים שקופים, יהיו עליהם סימנים כמפורט להלן:

 וקירות שקופים בניצב לדרך:דלתות 

  במקום שבו דלתות וקירות שקופים, לרבות מעקים שקופים, נמצאים בניצב לדרך, ורוחבם

 ס"מ, הם יסומנו בחלקם הנמצא לרוחב הדרך )מול הדרך(.  75-גדול מ

  ס"מ לפחות מכל  200נוסף על כך, יסומנו גם קטעי הקירות השקופים הצמודים להם לאורך

 א(.12ו ציור צד של הדרך )רא

 :הדרישה שלעיל אינה חלה במקרים אלה 

 א.  קירות שקופים שאין אפשרות גישה אליהם

 ב.  מעקים שקופים שיש להם אזן עליון בגון בולט לעין או סימון בולט אחר;

ג.  דלתות וקירות שקופים שיש בהם רכיב בנוי, בגון בולט לעין, המחלק חזותית  את אגף הדלת 

 מהאופנים האלה: או את הקיר באחד

 ד(; 12ס"מ )ראו ציור  160ס"מ עד  90המצוי בטווח גובה של  רכיב בנוי אופקי -

 ס"מ. 60-שהמרחק בין כל שני רכיבים אנכיים אינו גדול מרכיב בנוי אנכי, כ -

 חלונות ראווה. -

  ג ולדרישות המפורטות להלן: 12-ב ו12הסימנים יתאימו למתואר בציורים 

ב(, 12ס"מ לפחות )ראו חלופה א בציור  15היה כזה שיוכל להכיל בתוכו עיגול בקוטר א. גודל הסימן י

 ב(.12ס"מ לפחות )ראו חלופה ב בציור  10או שיהיה פס המשכי ברוחב 



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 ב. הסימנים ימוקמו בשני גבהים:

מפני הרצפה, ומרכזם של  ס"מ 160-ס"מ ל 150מרכזם של הסימנים העליונים יהיה בגובה שבין 

 ב. 12ס"מ מפני הרצפה, כמתואר בציור  100-ס"מ ל 90בגובה שבין  ם התחתונים יהיההסימני

 ב(.12ס"מ )ראו חלופה א בציור  60-ג. המרחק בין סימנים שאינם המשכיים לא יהיה גדול מ

 ד. בדלתות שקופות ימוקמו הסימנים במרכז אגף הדלת.

 חזותי זה לזה, בגימור קהוי, שימלאו כל אחדה. הסימן יכלול שני גוונים אטומים )לא שקופים( בניגוד 

 זה; לצד או זה מעל זה מהם שטח דומה בסימן, והממוקמים

 הערה: 

 הסימן יכול להיות גם הסימן המסחרי של גוף מסוים ובלבד שיתאים לדרישות שלעיל. 

 דלתות שקופות:  

תות הזזה אוטומטיות לתוך מעבר, ודל (normally open) פתוח-דלתות שקופות הנמצאות במצב רגיל

 יסומנו, נוסף על המפורט בסעיף שלעיל, בסימון כמפורט להלן:

 קצה אגף דלת שקופה, בצד שממנו היא נפתחת, יסומן כדי שיובחן בעת שאגף הדלת פתוח.   .א

 כאשר דלת סובבת משולבת בקיר שקוף, יסומנו גם שולי הקיר השקוף משני צדי הדלת,  .ב

 ג(.  12ה )ראו ציור כדי שיובחנו בעת שהדלת פתוח 

ס"מ  50ס"מ לפחות ואורכו  5צורת הסימן וגודלו יאפשרו לתחום בהם פס אנכי שרוחבו  .ג

 ,דומה זה לזה, התופסים כל אחד שטח חזותי לפחות, המורכב משני גוונים בניגוד

 ג(. 12זה )ראו לדוגמה ציור  לצד או זה מעל זה והממוקמים

 ג.12כמתואר בציור  ס"מ מעל פני הרצפה 160-ס"מ ל 90הסימנים ימוקמו בטווח גובה שבין  .ד

הסימנים שלעיל ימוקמו על אגפי הדלתות ועל גבי הקירות, כך שייראו מכל צד שממנו יש  .ה

 לציבור גישה אליהם. 

אם באגף של דלת סובבת מותקן פתח ראייה, המיועד לאפשר לאדם המתקרב אל הדלת  .ו

גם אם הוא נמוך קומה או מתנייד  להבחין באדם אחר הנמצא מעברה השני של הדלת,

 בכיסא גלגלים, יתאים פתח הראייה לדרישות אלה:

    100תח ראייה יחיד באגף דלת יהיה כזה, שתחום הראייה דרכו יהיה לפחות בין פ - 

 ס"מ מפני הרצפה; -150ס"מ ל  

 ס"מ לפחות. 20ה יהיה רוחב פתח הראיי - 

 הערה:

על דלתות שיש לגביהן דרישות של רשויות מוסמכות, כגון: דלת הדרישות המפורטות לעיל אינן חלות 

 אש, דלת עשן.

 

 מבט על –סימון קירות שקופים  -א 12



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 

 חזית –סימון קירות שקופים  -ב 12

 ימון קירות ודלתות שקופים )המידות בסנטימטרים(ס - 12ציור 

 

 משולבת בקיר שקוף סימון דלת שקופה -ג 12

 

 לת שקופהדסימון                                 רכיב בנוי    -ד 12



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 )המידות בסנטימטרים(ודלתות שקופים  סימון קירות - 12ציור 

 
 שירותים נגישים: 

מספר תאי השירותים הנגישים המתאימים לשימושם של אנשים בעלי מגבלות, לרבות אנשים 

 דין.  המתניידים בכיסא גלגלים, ומיקומם בבניין, יתאימו להוראות כל

אפשר לשלב תאי שירותים נגישים במערכת הרגילה של תאי שירותים נפרדים לגברים ולנשים, או 

 למקם בנפרד תא שירותים נגיש מעורב, לשימוש אנשים בעלי מגבלות בני שני המינים.

 גישה לשירותים הנגישים:

 מ'. 100קסימלי מכל חלקי הקומה לא יעלה על תא נגיש באותה קומה: מרחק מ-

א נגיש בקומה אחרת: מרחק מקסימלי אופקי מצטבר מכל חלקי הקומה ועד התא הנגיש לא יעלה ת-

 מ'. 50מ'. אם הגישה דרך מעלון משופע אז המרחק לא יעלה על  80על 

 דלתות לתאי שירותים נגישים:

 . אגף הדלת ייפתח החוצה 

 כיסא הגלגלים  תותר פתיחת דלת לתוך תא השירותים אם גודל התא יאפשר בתוכו סיבוב

 ס"מ לפחות. 68ס"מ עד גובה  150טח חופשי בקוטר ש –מעבר לתחום פתיחת הדלת 

  דלת הזזה תותקן במידה ולא מתאפשרת פתיחת הדלת החוצה וגודל התא לא מאפשר

 פתיחה פנימה.

 .מנגנון נעילת הדלת יאפשר פתיחת הדלת מבחוץ ללא מפתח , באמצעים זמינים 

 ן חלל כניסה ודלת תא השירותים פונה לחלל ציבורי, אפשר להתקין אם לפני תא השירותים אי

 אחד האמצעים שיבטיח סגירת הדלת מעצמה.

 בנוסף יתקיימו בדלת שירותים דרישות הבאות:

 ניוטון 22 כוח הפעלה מקסימלי  -

   רוחב דלת  )מעבר נטו(   -

                                           

 בדרך כלל  -                   

 מקומות לפעילות מיוחדת )כמו  מתקני   ב   - 

         ספורט(  רוחב מעבר נטו  מינימלי                               

 

 

 ס"מ  80

 

 ס"מ 110

   ידיות ומנעולים  -

 ובה מפני הרצפה ג   -                                 

 מרחק בין אגף הדלת לחלק  ה   -                                 

 -מהפנימי של הידית לא יקטן                                      

85 - 110 

 ס"מ

 

 ס"מ  4

  אמצעי עזר לסגירה )מוט(  -

 

85 - 110 

 ס"מ



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 ובה מפני הרצפה ג   -                                 

 מרחק המקסימלי מקצה ה   -                                 

  אגף הדלת הקרוב לציר הדלת                                     

 פן הפנימי של         ההמרחק בין   -                                 

 אמצעי המשיכה לפני האגף                                     

 

 ס"מ  4

 

4 ≤X   ≤7 

 ס"מ

 חלל כניסה לשירותים:

ה לפני תא השירותים הנגיש יובטח משטח תפקוד לפני דלת הכניסה ואחריה במידות בחלל כניס

 מנמליות של :  

            1אופציה           סוג פתיחת הדלת     

 לדלת סובבת הנפתחת      

 במשיכה  

  [130 X(D  +110ס"מ ])    

 לדלת סובבת הנפתחת    

 בדחיפה  

 ס"מ        x 150ס"מ  150  

  

   

     ס"מ x 150ס"מ  150   לדלת הזזה  

 במקומות המיועדים לפעילות  

 ספורט                 

  [150 X(D  +120ס"מ ])  

 = רוחב אגף הדלת בס"מ . Dכאשר       

 תא שירותים נגיש קיים:

 ס"מ נטו מינימום. 136/166תא שירותים נגיש קיים יהיה במידות  -



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 

 ומאחזי יד : הוראות כלליות לקבועות

 :  אסלה

  מושב האסלה יהיה עשוי מחומר קשיח ויהיה ניתן לניקוי וחיטוי בקלות. המושב יחובר לאסלה

בחיבור יציב, שיבטיח את עמידתו בתנאי השימוש, באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה 

 בשיתוך )בקורוזיה(.

 ים תהיה אלקטרונית או מיכל ההדחה יהיה סמוי או גלוי, צמוד לאסלה או מוגבה. הדחת המ

 להתקין מיכל הדחה עם מנגנון הפעלה רגלית.  איןידנית , 

  אמצעי ההפעלה במכל ההדחה עם מנגנון הפעלה ידני ימוקם מעל מרכז האסלה, או בצד

 הקרוב למקום המשמש מעבר מכיסא הגלגלים לאסלה.

 : ברז המים בכיור 

 וש באצבעות הידיים לדוגמא : ברז ברז המים בכיור יהיה מסוג המאפשר הפעלתו ללא שימ

 מסוג ידית מנוף או ברז שהפעלתו אוטומטית.



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 .הברז יצא משפת הכיור בצד הקרוב לאסלה או ממרכז הכיור 

  במקום שנדרשת בו לפי הוראות הל"ת אספקת מים חמים, יהיה גם בתא השירותים הנגיש ברז

 למים חמים בכיור.

 : אמצעי ההפעלה

  כוח( .  קילוגרם 2.2 -כניוטון ) 22 -אחת, תוך הפעלת כוח קטן מהפעלתם תהיה קלה , ביד

לצורך הפעלתם לא יידרש תמרון עדין באצבעות , אחיזה חזקה, צביטה חזקי, סיבוב חזק של 

 כף היד או לחיצה רצופה.

 .גודלם של אמצעי ההפעלה יהיה נוח לשימוש, בניגוד חזותי , וניתנים לזיהוי מישושי 

 ההפעלה יהיה מובן וקל לקריאה . המידע לגבי הוראות 

 מאחזי יד :

  כל המאחזים על חלקיהם השונים, לרבות רכיבי העיגון, יהיו עשויים מחומר קשיח ומעיד

 בשיתוך .

 .גימור המאחז לא יגרום פציעה או נזק למשתמש 

  המאחזים יסופקו עם תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת )כגון מכון התקנים או כל גוף אחר

 עפ"י חוק( .המאושר 

 .כל העיגונים לקיר ולרצפה יהיו בטיחותיים 

 ניוטון,  981ניוטון ולפחות בעומס אנכי של  295יעמדו בכוח שליפה אופקי של  מאחזי יד קבועים

 בלי שייגרם להם נזק. 

 שהוא כניוטון,  30 -הפעלתם תתאפשר ביד אחת ובכוח שאינו גדול מ  מאחזי יד מתקפלים

 יצב לו. מופעל בקצה המאחז ובנ

  מאחז המתקפל אנכית יישאר במצבו האנכי באמצעות אמצעי המובה בו שימנע את

 נפילתו החופשית למצב אופקי.

  ניוטון  981ניוטון לפחות ובעומס אנכי של  590מאחז מתקפל יעמוד בעומס אופקי של

 לפחות בלי שייגרם להם נזק.

 שילוט לחדרי שירותים:

  שלטי הכוונה וזיהוי לחדרי שירותים יכילו סמל המציין את  4חלק  1918עפ"י תקן ישראלי ת"י

 ייעוד חדר השירותים לנשים או לגברים או לשניהם. 

 אומי. ל -בחדרי שירותים נגישים יכיל השלט גם את סמל הנגישות הבין 

 השלטים יוצבו כמפורט להלן :

בכל קומה בבניין יוצבו שלטים המכוונים לחדרי שירותים ולחדרי שירותים נגישים במקומות  .א

 בולטים לעין , לפי כללים אלה :

 . לאורך מסדרונות ושבילים 



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

  לאורך מסדרונות ושבילים ארוכים בעלי צמתים רבים , שלטי ההכוונה יוצבו כמה פעמים לפי

 .הצורך, כדי שהמבקר ידע שהוא בכיוון הנכון

  , בחללים גדולים בתוך הבניין שצפויה בהם התקהלות יהיו בנוסף על השלטים שעל הקירות

 שלטי הכוונה תלויים מהתקרה מעל הדרך.

בבניינים שבהם לא בכל קומה יש חדרי שירותים נגישים, יוצבו במעליות שלטים המציינים את  .ב

 מיקום חדרי השירותים הנגישים.

 י זיהוי על הקיר בצד של ידית הדלת .לצד דלת השירותים, יותקנו שלט .ג

אם חדרי השירותים נמצאים מחוץ למסדרון או לשביל הראשיים, יותקנו שלטי זיהוי לחדרי  .ד

 שירותים גם במסדרון או בשביל הראשיים בסמוך לכניסה לאזור חדרי השירותים. 

 ס"מ. 150מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה  .ה

"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף ס 100-תחתית המידע אינה נמוכה מ .ו

 הדלת.

 השילוט כולל סמל מתאים )למעט בכבש(. .ז

 האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט. .ח

 מ"מ. 12גודל האותיות: שלט זיהוי על יד דלת:  .ט

 מ"מ. 22שלט זיהוי כללי:  .י

 מ"מ. 40שלט הכוונה:  .יא

 

 מפסקים: -אמצעי הפעלה 

 חבים נגישים ולאורך דרכים נגישות יעמדו בדרישות אלה:כל אמצעי ההפעלה במר

 ניוטון. 22-הפעלתם תהיה קלה, ביד אחת, תוך הפעלת כח קטן מ –אופן ההפעלה 

 גודל נוח לשימוש בניגוד חזותי, ניתן לזיהוי מישושי, יוארו בעוצמה מתאימה. –עיצוב 

 חללים חופשיים לברכיים ולכפות רגלים:



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 

 

 עמדת שירות נגישה

גובה פני עמדת שירות שהשירות בה מיועד להינתן כאשר מקבל השירות יושב, לא יהיה קטן  .א

 ס"מ מפני הרצפה. - 80לא גדול מ וס"מ  -73מ 

בעמדת שירות המיועדת לקבלת שירות בישיבה בגישה חזיתית, עומק החלל החופשי לברכיים  .ב

 א(.10)ראו ציור  1חלק  1918צד של מקבל השירות יהיה כנדרש בתקן הישראלי ת"י ב

עומק פני עמדת שירות שבה מקבל השירות ונותן השירות יושבים זה מול זה לא יהיה קטן  .ג

   א(.10ס"מ )ראו ציור  -70מ

 רוחב פני עמדת שירות שהשירות בה מיועד להינתן כאשר מקבל השירות יושב, לא יהיה קטן .ד

ג(. אם אפשר, רוחב המשטח בעמדת שירות המיועדת לקבלת שירות 10ור ס"מ )ראו צי -90מ

"מ, כדי לאפשר מקום גם למלווה לצדו של אדם בכיסא ס -150בישיבה לא יהיה קטן מ 

 גלגלים.



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

גובה פני עמדת שירות שהשירות בה מיועד להינתן כאשר מקבל השירות עומד, לא יהיה גדול  .ה

 ב(.10הרצפה )ראו ציור ס"מ מפני  -105מ 

 הערות: 

  ס"מ לפחות; 95גובה נוח למקבל שירות עומד, כשהשירות מצריך כתיבה או חתימה, הוא 

  ס"מ  90גובה נוח לקבלת שירות, המצריך העברת מוצרים למקבל שירות יושב או עומד, הוא

 לכל  היותר.

 שירות המיועדת  בעמדת שירות המיועדת לקבלת שירות בעמידה, ושאין בסמוך לה עמדת

 לקבלת שירות זהה בישיבה, ישולב משטח קבוע נמוך יותר שגובהו 

 ס"מ לפחות. אם אפשר יישמר מתחת למשטח הנמוך  40ס"מ לפחות ועומקו  90 

 ס"מ לפחות, שיאפשר גישה אלכסונית. אם אי   70חלל ברכיים חופשי שגובהו          

 , יש להוסיף משטח כתיבה מתקפל או נ  אפשר לשלב משטח נמוך קבוע כאמור         

 נשלף שיאפשר כתיבה או חתימה כחלק מקבלת השירות הניתן במקום )ראו            

  ג(.10ציור          

  .בעמדת שירות סגורה תאפשר המחיצה למקבל השירות לראות בבירור את פני נותן השירות

יוונית, הכוללת מיקרופון ומגבר כ-נוסף על כך תותקן בעמדת שירות סגורה מערכת שמע דו

 משני צדי המחיצה, בתוספת לולאת השראה.

   כמו כן תתאפשר העברת דף בגודלA4 .כאמצעי תקשורת בכתיבה 

  במקומות שצפוי בהם רעש סביבתי באזור עמדת השירות יחופו התקרה, הקירות והרצפה

 בחיפויים מתאימים, לצורך שיפור העברת הקול.

 הערה:

 הה מדי באזור עמדת השירות מקשה על אנשים עם לקות שמיעה את הבנת הדיבור.רמת רעש גבו

  בסעיף הדן  4חלק  1918התאורה באזור עמדת השירות תתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י

 בתאורה. 

 .התאורה הטבעית והתאורה המלאכותית ימוקמו כך שלא יסנוורו ושיאירו את פני הדובר 

 

 שירות בעמידה קבלת -ב 10 ת שירות בישיבהקבל -א 10



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 

 בלת שירות בעמידה ובישיבהק -בט על מ -ג 10

 ר אינו לפי קנה מידה()המידות בסנטימטרים, הציו עמדת שירות - 10ציור 

 שילוט לעמדת מודיעין ולעמדת שירות:

 :כללי

  אומי .  ל-אם לא כל עמדות השירות נגישות, תשולט עמדת השירות הנגישה בסמל הנגישות הבין

 

 לאומי-סמל הנגישות הבין - א7

 לאומי-הערה: סמל הנגישות הבין

הסמל, לרבות היחס בין גובהו לרוחבו,  לאומי, יתאים-במקומות שנדרש בהם סמל הנגישות הבין

 א. 7למתואר בציור 

יהוי )שלט המזהה מקום, חלל או שירות מסוימים ומוצב בסמוך לאומי בשלט ז-בסמל הנגישות הבין

 יוון כיסא הגלגלים יהיה ימינה; אליהם.( כ

 

כוונה )שלט המכוון אל יעד, אל חלל או אל שירות, והמוצב בדרך לאומי בשלט ה-בסמל הנגישות הבין

 המובילה אליהם.  הערה: שלט הכוונה כולל חץ בתוכו או לידו.(

 כיוון כיסא הגלגלים יהיה באותו הכיוון שאליו מצביע החץ.

 

 ערכת עזר לשמיעה, יותקן שלט המתאים לנדרש בעמדת שירות שהותקנה בה מ



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 

 אומי לשירות  נגיש לאנשים עם מוגבלות שמיעה     ל-סמל הביןה -ב 7

 עמדת מודיעין:

עמדת מודיעין תזוהה באמצעות שלט שעליו סמל זיהוי עמדת מודיעין השלט ימוקם כך שיהיה אפשר 

 יעין.להבחין בו מכל הצדדים שיש מהם אפשרות גישה לעמדת המוד

 

 :מושבים מותאמים

מושבים הנדרשים לפי הוראות כל דין להיות מושבים מותאמים לאנשים עם מוגבלות בניידות יעמדו 

 בדרישות אלה:

ס"מ  45רית המרופדת לאחר שקיעתה, יהיה גובה פני הכ -גובה פני המושב, ובמושבים מרופדים  .א

ס"מ,  -2מ ב עליו לא תהיה גדולהן שאדם יושס"מ מפני הרצפה; שקיעת פני המושב בזמ 48 -

 רצפה.הס"מ מפני  - 45ובלבד שגובה פני המושב בחלקו הקדמי, לאחר שקיעה, לא יהיה קטן מ

 "מ מחלקו האחורי.ס -2החלק הקדמי של פני המושב לא יהיה גבוה ביותר מ .ב

 -50מ  א יהיה גדולל -ס"מ, ובכורסה  45 -ס"מ  40המרחק מחזית המושב עד לגב המושב יהיה  .ג

 ס"מ.

משני צדי המושב יהיו משענות יד, שיימשכו מגב המושב ככל האפשר עד לחזית המושב, ואורכן  .ד

 ס"מ מפני המושב. 24 -ס"מ  18ס"מ לפחות; גובה פניהן העליונים יהיה  30יהיה 

המושב יהיה יציב גם בזמן שאדם מתיישב ויושב עליו וגם בזמן שהוא קם ונשען על משענות היד  .ה

 שלו.

רוחב מקום המיועד , ש מקום המיועד לחיית שירות, מידותיו יתאימו מקום לחיית שירותאם נדר .ו

ס"מ.  -110לא יהיה קטן מ ס"מ, ואורכו -60לחיית שירות לאדם עם מוגבלות לא יהיה קטן מ

אפשר שמקום זה יסופק באמצעות קיפול או הוצאה של מושבים שאינם מחוברים, או כחלק 

 ישיבה של אנשים בכיסאות גלגלים. ממשטח רצפה המיועד למקום



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 

 

 :מעברים בין רכיבי ריהוט קבועים

בחללים שמוצבים בהם רכיבי ריהוט קבועים, לרבות מחיצות, יתאימו המעברים הנגישים בין הרכיבים  

 הקבועים לדרישות אלה:

 ס"מ. -90רוחב המעברים לא יהיה קטן מ .א

יסא גלגלים, כנדרש בסעיף הדן בסיבוב לאורך המעברים הנגישים יהיה שטח חופשי לסיבוב כ .ב

 (.11)ראו ציור  1חלק  1918שבתקן הישראלי ת"י 

מכיוון התנועה  30-בכל מקום שנדרשת בו פנייה לפתח או למעבר סמוך בזווית גדולה מ .ג

 (a+b)בציר הדרך, יהיה שטח חופשי לסיבוב כנדרש בסעיף ב לעיל, או שסכום מידות הרוחב 

 .11"מ כמתואר בציור ס -210 לא יהיה קטן מ

 

 בין רכיבי ריהוט קבועים מעברים - 11ציור 

 )המידות בסנטימטרים, הציור אינו לפי קנה מידה(

 



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 :הנחיות נגישות שירות

 הנחיות בתחום התאמות נגישות לספרייה

 .בספריה תותקן מגדלת אלקטרונית המשמשת לראיית טקסטים בהגדלה ניכרת 

  לפחות באחד ממחשבי הספרייה תהיה תוכנת הגדלה]סטנדרטית, מקובלת[ ותוכנה לפלט
 [+ אוזניות מתאימות.text to speechקולי ]

 השילוט סימון והכוונ
 יש לבדוק תקינות של שילוט החניה הנגישה. .1

 מושבים נגישים
ס"מ מפני  24עד  18יוצבו מספר מושבים נגישים בעלי מסעדי יד משני צידי המושב בגובה של 

 המושב.
 

 א. הנחיות בתחום התאמת נהלים הליכים ונהגים

 התאמות בנהלים, נוהגי והליכי השירות .1

ומות בהם ניתן השירות אינם מונעים מאדם עם מוגבלות נוהלי, הליכי ונוהגי השירות בכל המק
 לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי. אלה יכולים לבוא לידי ביטוי ב:

 .נהגים ושגרות העבודה המאפשרים שירות נגיש 

 .נהלים כתובים 

 .פניות ותלונות הציבור 
 חיית שירות .2

לקבל שירות תוך הסתייעות בחיית שירות, למעט נהלי השירות אינם מונעים מתן אפשרות לאדם 
 אם קיים חוק המסמיך זאת.

אם קיימת הוראה על פי דין לפיה אסור לאדם להיכנס למקום מתן השירות כשהוא מלווה בחיית 
 שירות, קיים מתקן הולם עבורה, בסמוך למקום מתן השירות.

 מלווה .3

 לווה.נהלי השירות מאפשרים הסתייעות של אדם עם מוגבלות במ
 פינוי וחילוץ .4

קיים נוהל או הליך בשירות לפינוי וחילוץ של אנשים עם מוגבלות, במהירות, בנוחות ובבטיחות, 
 תוך שמירה על כבוד האדם.

 יש לוודא שהנהלים מאפשרים כניסה לבית הספר בליווי חיית שירות.  .1
 לדוגמא; עיוור עם כלב נחייה.

ות לאנשים עם מוגבלות פיזית ומוגבלות בראייה יש לוודא שבנוהל הפינוי הקיים יש התייחס .2
 או שמיעה. 

 יש לוודא קיומן של הנחיות פינוי אדם עם מוגבלות בזמן מצב סכנה. .3
 

 אזורי המתנה 
 סידור מקומות הישיבה יאפשר לאנשים בכיסאות גלגלים לשבת בצמוד למושבים רגילים.

-40ס"מ, עומק המושב  45-48מושב מהמושבים יהיו נגישים. גובה ה 10%באזור ההמתנה, לפחות 
ס"מ מעל פני המושב. גם  18-24ס"מ ובגובה של  30מסעדי יד באורך מינימלי של  2ס"מ,  45

 באולמות ובחדרי פגישות ישמר שיעור המושבים הנגישים.
 ערכות שמע 

 ערכות שמע יוצבו בקבלה, במודיעין. יש להדריך את הצוות להשתמש בציוד זה.
 קומות בהם נעשה שימוש בכריזה קולית(כריזה קולית )במ

  הכריזה תעשה בקול ברור ובקצב מתון, החוזרת על עצמה לפחות פעמיים, בשפה פשוטה
 ככל האפשר, וללא צלילי רקע. 

 .במעליות תתוקן מערכת כריזה קולית 



                                                                                                                                                                                 

                                                

 

 

 

 .בעמדת המודיעין או בקבלה של כל בנין תהיה ערכת שמע ניידת 
 שולחנות משרדיים /עמדת שירות לקבלת שירות בישיבה 

  ס"מ. 90ס"מ. רוחב  73-80גובה 

 סנטימטרים.  48 -חלל חופשי לברכיים בצד מקבל השירות 

  סנטימטרים,  23חלק מחלל חופשי זה יכול להיות חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות

 סנטימטרים.  65סנטימטרים ורוחב  23גובה 

 לף(. )דבר זה יכול להיות מושג גם באמצעות מדף נש

 

 בכבוד רב,
  דריכלית א -ובין ר אירנה 

 101מורשה לנגישות מתו"ס מ.ר. 
 2201מורשה לנגישות השרות מ.ר. 

 


