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 שדרות   - מבנה תעסוקה ומשרדים    –   צהלולים 

 מורשה נגישות חוו"ד  

 מהות הפרויקט: 

 תעסוקה. בית עם למבנה משרדים והסבת מבנה 

 :נגישות להנחיות  הערות 

עם   לאנשים זכויות שוויון חוק י''עפ מחויבות חדש ציבורי בבניין נגישות  לסידורי הדרישות .1

 . 1918פרק א', ות"י  1חלק ח  ובניה תכנון , תקנות  ובניה תכנון חוק ,מוגבלות

 הנחיות אלו כוללות גם הנחיות מורשה לנגישות השירות.  .2

 ההנחיות והאישור אינם מתייחסים לרשיון עסק, אלא להיתר שימוש חורג בלבד. .3

 : לביצוע עבודה תויית ההגשה ובתוכנבתכנ להלן  הנגישות הנחיות תהטמע על להקפיד יש .4

 וכניסה  גישה  דרכי .1

 בסמוך או ,הציבור לשימוש שמיועדת העיקרית הדרך שהיא  ,המגרש בתחום נגישה  דרך .1.1

 למבנה.  הנגישה הכניסה אל תוביל ,הניתן לה ככל

חלק   1918 י''ת להוראות בהתאם מכשולים ללא  תהיה  הציבור את המשמשת נגישה  דרך .1.2

 .בדרך במכשולים הדן , בסעיף 1

 .לפחות לוקס 30 של בעוצמה מלאכותית בתאורה  יוארו  למבנה והגישה הכניסה .1.3

 .ניוטון 30 על יעלה לא  חיצונית דלת לפתיחת הנדרש הפעלה כוח .1.4

 לא נדרש. –סימן מוביל  .1.5

 ס"מ בניגוד חזותי.  10-20בקצה מדרגת הכניסה למבנה יהיה פס אזהרה ברוחב  .1.6

 . 6.1 כמפורט בסעיףבראש המדרגות יהיה משטח אזהרה  .1.7

 מהרצפה. ס"מ  120-130יהיה  )במידה ויותקן( גובה לחצן האינטרקום .1.8

 מומלץ שלחצן האינטרקום יהיה מובלט ובגוון ניגודי וזאת כדי להקל את השימוש לאנשים 

 עם מוגבלות בראייה. 

 במידה וייעשה חיווי קולי המתריע על פתיחת הדלת יותקן בנוסף גם אמצעי לחיווי חזותי

 על פתיחת הדלת כגון תאורה או ש"ע . 

 הדרך  פני  .2

 .רטיבות בתנאי החלקה למניעת ,מפניהם מים ניקוז שיתאפשר כך יתוכננו .2.1

  לפחות. R11ריצוף חוץ יהיה בדרגת התנגדות להחלקה של  .2.2

 משטחי הדרך  פני יכללו ,ראייה לקות בעלי אנשים ידי על זיהוי בהם שנדרש במקומות .2.3

.הדרך שולי הדגשת ,ריצוף כיווני  שינוי ,וגוון  מרקם שינוי כגון ,מתאימים והכוונה  אזהרה 

 גס.  עיבוד בעל יהיה לא  הדרכים  פני של המרקם 

  – חניה .3

 חניה נגיש לרכב גבוה בצמוד לכניסה הנגישה למבנה. םיש להקצות מקומ .3.1

 . 2חלק  1918מידות תא החניה יתאימו לת"י  .3.2

י  ''ת לדרישות בהתאם מדרכה הנמכת באמצעות יהיה  למדרכה הנגישה  מהחניה המעבר .3.3

 ראה פרט מצורף.  -   2 חלק 1918
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 4 חלק 1918 י''ת לפי בשלטים ותסומן ,2חלק  1918ת"י  י''עפ תבוצע הנגישה  החניה .3.4

 .התחבורה משרד של לוח  התמרורים ולפי

 דלתות ומעברים  .4

מעלות  -90 ב תפתח הכנף .נטו מ''ס  -80מ יקטן  לא  הציבור לשימוש דלתות של אור פתח .4.1

 .ממכשולים פנוי יהיה כשהמעבר לפחות

 כל הדלתות במבנה יהיו בניגוד חזותי לקיר בו הן מותקנות.  .4.2

 ס"מ, בתנאי ש:  110-ס"מ. במקרים מיוחדים ניתן להקטין ל 130רוחב מעבר יהיה  .4.3

מטר, ובנוסף בכל מקום בו נדרש סיבוב יהיה שטח פנוי   6אורך הפרוזדור לא יעלה על 

 . ס"מ 170*130ס"מ או  150*150)משטח תפקוד( בגודל 

בתוך שטח משטח התפקוד לא יהיו   .יש לתכנן משטח תפקוד לפני כל דלת ולאחריה  .4.4

 רהיטים או קבועות סניטריות. 

ס"מ, צמוד לידית הדלת, הנמדד   30חובה לוודא שיהיה שטח פנוי ברוחב לצד כל דלת,  .1.1

 לצד המשקוף .

ס"מ לפחות. כאשר יש פנייה בדרך, רוחב המעבר  90רוחב מעבר פנוי בין רהיטים יהיה   .4.5

 ס"מ.  210-לפני הפנייה+רוחב המעבר אחרי הפנייה לא יפחת מ

  4 .חלק 1918 י''לת בהתאם שקופה בזכוכית מזוגגות דלתות על אזהרה  סימני יותקנו .4.6

 יותקן משטח אזהרה.  –קודן  –לפני דלת מבוקרת כניסה  .4.7

 מומלץ לשנות את גוון הריצוף בשיפולי הפרוזדורים כדי להקל על ההתמצאות. .4.8

 . מומלץ שהדלתות יותקנו בניגוד חזותי לרקע הקיר כדי להקל על ההבחנה וההתמצאות .  .4.9

 נגישים  שירותים  .5

 יתוכנן כמתואר בפרט המצורף.  נגיש תא שרותים .5.1

מיכל   ואחרי קירות  חיפוי אחרי  , ס"מ לפחות 200* 150יהיו   נגיש שירותים לתא  נטו מידות .5.2

 הדחה סמוי. 

 ס"מ לפחות. 170*130או  150* 150במידות  תמרון מרחב יהיה  לתא  כניסה לפני .5.3

מסוג   ברז ,כיור  ,אסלה :לפחות אלה ואביזרים  קבועות יותקנו נגיש שירותים תא  בכל .5.4

  ,טואלט לנייר מתקן ,מראה ,יד מאחזי ,הידיים באצבעות שימוש ללא  הפעלתו המאפשר

 .חפצים להנחת משטח ,מתלה ,אשפתון ,לניגובן או  ידיים לייבוש מתקן ,נוזלי לסבון מתקן

 .לפחות מ''ס 80 יהיה התא  דלת של האור פתח .5.5

ס"מ מהרצפה, המרחק בין מרכז בית האחיזה למרכז   75-85בתי האחיזה יותקנו בגובה  .5.6

 ס"מ.  40האסלה יהיה 

ס"מ, ויהיה תחתיו חלל ברכיים פנוי   80-85ס"מ, גובהו יהיה  40*30מידותיו יהיו   - כיור .5.7

 ס"מ. הברז יהיה ניתן לפתיחה ללא שימוש באצבעות. 68בגובה 

 ס"מ.  45-50ס"מ(. גובה מושב האסלה יהיה   70תהיה מסוג נגיש )אורך  –אסלה  .5.8

 רגילה ומנעול ידית ,מ''ס -100 הידית בגובה אחיזה -בית יותקן הדלת של הפנימית בחזית .5.9

 .מבחוץ חרום פתיחת המאפשר

 .מחייב ישראלי תקן בעלי יהיו הפנימיים האביזרים כל .5.10

שלטי  לרבות ,לעין בולטים במקומות יוצבו שירותים  לחדרי וזיהוי הכוונה שלטי .5.11

הנגישות   סמל את  גם השלט יכיל נגישים שירותים  בחדרי .נגישים שירותים לחדרי הכוונה

 . הבין לאומי
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 מדרגות  .6

 , ובתחתיתיותקן משטח אזהרה מישושי בראש כל מהלך מדרגותבמדרגות בתוך המבנה,  .6.1

 .מהלך  כל

 . מהלך מדרגותיותקן משטח אזהרה מישושי בראש כל במדרגות פיתוח,  .6.2

מהלך מדרגות יהיה כעומק שלח של  מדרגה העליונהרום ההאזהרה ל המרחק בין משטח .6.3

 המדרגה. 

  מאורך המדרגה( 80%)לפחות  רוחבם של משטחי האזהרה המשושים יהיו כרוחב המדרגה  .6.4

 יש לסמן בתכנית.  .ס''מ 60ועומקם יהיה  

)מסמרות או משטח   וסביבתבמרקמו לבחזותו ו מחומר המנוגד משטח האזהרה יהיה  .6.5

 .גבשושיות עגולות(

לפחות  80%ס''מ מקצה כל שלח ואורכם  -3יותקנו פסי אזהרה במרחק שאינו גדול מ   .6.6

 ס"מ.  3-5רוחב כל פס יהיה   מאורך השלח ובגוון מנוגד לגוון השלח.

 בתי אחיזה  .7

 יותקנו בתי אחיזה משני הצדדים.   ומעלה( 8%) ובכבש במדרגות .7.1

 . ס"מ מפני שלח המדרגה   91-95בית האחיזה יותקן בגובה  .7.2

 ס"מ, יהיה נוח לגריפה, ויותקן באופן יציב.  3-4בית האחיזה יהיה בצורה עגולה בקוטר  .7.3

ס"מ( מכל צד יהיה   20בית האחיזה יהיה בניגוד חזותי לסביבתו או קצה בית האחיזה ) .7.4

 לסביבתו. בצבע מנוגד 

ס''מ לפחות מעבר לרום המדרגה העליונה, וימשיך את שיפועו   30אחיזה יימשך  ה-בית .7.5

  –ס"מ  15, ולאחר מכן יימשך אופקית עוד ס''מ 30מעבר לרום המדרגה התחתונה לאורך 

   ראה פרט מצורף.

 מעלית  .8

סעיף ,  וכן לפי 70חלק  2481לפחות לפי ת"י  2מעלית לשימוש הציבור תהיה מטיפוס  .8.1

 . 4חלק  1918ולפי  3.1חלק  1918

 ס"מ. 140ס"מ ואורך   110מידות מינימום של התא יהיו ברוחב  .8.2

 אל המעלית תוביל דרך נגישה בכל הקומות ללא מכשולים.  .8.3

 מספור הקומות יצוין על משקוף המעלית באמצעות סימן משושי )כתב בולט(.  .8.4

 ס"מ מהרצפה.  90-95  ס"מ  בגובה 3-4לאורך דפנות התא יותקן מאחז יד בקוטר   .8.5

 ס"מ בקירות פנים המעלית. 100יותקן חומר הגנה עד גובה  .8.6

 מהרצפה.  70-120לחצני ההפעלה בתא/ מבחוץ יהיו מוארים בגובה  .8.7

מערכת התקשורת במעלית תכלול, אות קולי וחזותי לציון הקומה בתוך התא ומחוץ לו,   .8.8

עלת המעלית לאנשים ולציון הגעת המעלית וכיוון התנועה, מנגנונים נגישים להפ 

 המתניידים בכיסא גלגלים ולעיוורים, לרבות מערכת תקשורת חירום. 

 אריחי רצפת התא בחספוס קל ובחומר לא מחליק. .8.9

 

   מוגן מרחב  .9

 דלת של אור ס"מ נטו בגמר הבניה. פתח -130 מ יפחת לא  אל דלת הכניסה המעבר רוחב .9.1

 .לפחות מ''ס 80 יהיה
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 .מ''ס  2 על יעלה לא  שלפניו הרצפה למפלס המרחב המוגן רצפת מפלס בין ההפרש .9.2

 בדלת הכניסה יותקן סף קבוע מתקפל לגישור על הפרש הגובה. .9.3

 

 תאורה  .10

 האור בעצמת שינוי .אחידה תהיה אזור באותו הכללית התאורה  של הארה עצמת .10.1

 .סנוור למניעת לדאוג יש יהיה הדרגתי. 

 .הרקע לגווני  ההארה עצמת את להתאים יש .10.2

 .עומד או/ו יושב אדם של עין גובה לטווח מחוץ יותקנו התאורה גופי .10.3

 .הרצפה מפני מ''ס  70-130שבין  בגובה יותקנומפסקי תאורה ושקעי חשמל  .10.4

יש להתקין גם בשטחי החוץ תאורה שמאפשרת תנועה והתמצאות בשעות  .10.5

 החשיכה.

 עמדות שירות  .11

במידה ותתוכנן עמדת שירות בנויה במזכירות או בכל מקום אחר במבנה יתקיימו   .11.1

 בה

 דרישות אלה : 

תהיה עמדה אחת לפחות מתוך עשר -שירות בישיבה . עמדות שירות לקבלת  .11.2

 ס"מ .  90ס"מ. רוחב  73-80ניתן שירות זהה עמדה נגישה: גובה  עמדות שבהן

ס"מ, חלק מחלל החופשי יכול להיות  48חלל חופשי לברכיים בצד מקבל השירות  .11.3

 לכפות 

 להיות ס"מ ( דבר זה יכול  65ס"מ ורוחב  23ס"מ. גובה   23הרגליים בעומק לפחות של 

 מושג גם באמצעות מדף נשלף.

אחת מתוך עשר לפחות שניתן בהן שירות    -. עמדת שירות לקבלת שירות בעמידה .11.4

 זהה, 

. יהיה לוח  . ס"מ 105שאינה בנויה, או שהיא עמדה בנויה עם תוספות תהיה נגישה: גובה 

 כתיבה במידה שאדם עם מוגבלות נדרש לחתום. 

בסמוך מדף, שאינו בעמדה שגובהו כמו  קיים  ,סיםפלמקרה שאדם נדרש למלא ט .11.5

 בעמדה

 . בישיבה , או שולחן שמידותיו עבור אדם עם מוגבלות הן כמידות עמדת שירות בישיבה

היה אחד מאמצעים אלו זמינים יותקן מדף נשלף או מתקפל בעמדת השירות  לא  

 .בעמידה

סוג שירות  בכל מקום בבעמדה אחת -עמדה ללא מחיצה או עם מחיצה חלקית .11.6

י תותקן מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת מיקרופון חיצונ ,הניתן במקום

חיבור לאוזניות. העמדה תסומן בסמל הנגישות הבינלאומי, בשלט שבו יהיו גם   ואפשרות

ערכת עזר לשמיעה יש להעביר את  להפעלת המערכת עם כיתוב" לשימוש במ הנחיות

 " Tהשמיעה למצב  מכשיר

 שילוט  .12

 התקנת השילוט תהיה בהתאם לנדרש בתקנות.  .12.1

כדי להקל   וזאת לאזורי עבודה שונים,מומלץ להתקין שילוט הכוונה נגיש לחלוקה  .12.2

 על ההתמצאות במבנה . 
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גודל הטקסט  ,  מבחינת העיצוב, הגופן  4חלק  1918 כל השלטים יהיו בהתאם לת"י .12.3

 וכו' .

כניסה נגישה תסומן בסמל הנגישות הבינלאומי לפי ת"י  -שילוט כניסה למקום .12.4

 חלק 1918

 בכניסה שאינה נגישה יוצב שלט המפנה לכניסה נגישה .  .12.5

יוצב תמרור חניה לנכים, שטח פני החניה יסומן בסמל  -שילוט חניה נגישה   .12.6

 הנגישות הבין 

 בתוך מלבן, אם החניה הנגישה אינה נראית בברור מהכניסה יהיה שילוט X -לאומי או ב

 מכוון לעברה .

 יש להציב שלטים מכוונים ומזהים אל עמדת מודיעין,  -שלטי הכוונה וזיהוי .12.7

  (הדרך בנוסף ניתן למקם שלטים מעל), השלטים ימוקמו על הקיר מבתי שימוש, ממ"

  -נמוכה מ  ה ס"מ, תחתית המידע לא תהי  150מרכז המידע של כל שלט ימצא בגובה של 

כלול סמל י ס"מ וקצהו העליון של המידע לא יהיה גבוה מגובה משקוף דלת, השילוט 100

 מתאים והאותיות תהינה בניגוד חזותי לרקע ובגופן פשוט , 

 גודל האותיות: 

 מ" מ 12שלט זיהוי על יד דלת  -

 מ"מ 22יהוי כללי: שלט ז -

 מ"מ .  40שלט הכוונה  -

בנוסף במידה ומותקן מספור לחדרים יימצא לצד כל כניסה לחדר או על דלת החדר,   .12.8

היא סגורה דרך קבע, שלט מישושי הכולל את מספר החדר כשהוא מובלט לפי ת"י   אם

 ;(  2.2.6.1בסעיף הדן בשילוט מובלט (  4חלק  1918

  הסמל הבינלאומי לנגישות אנשים עם -שמיעהשילוט מערכות עזר קבועות ל .12.9

 שמיעה יוצב בכניסה לחדרים בהם מוצבות מערכות עזר קבועות לשמיעה .ב מוגבלות

 אם קיים יהיה נראה בברור מהכניסה הראשית, האותיות יהיו בניגוד  –לוח הכוונה  .12.10

 מ"מ לפחות. 25חזותי לרקע וגודלן 

 התאמות נהלים ונהגים בשירות  .13

מתן שירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני, מכובד וברמת בטיחות, יש לאפשר  .13.1

 נוחות

 ואיכות כפי שניתנת לכלל הציבור, לרבות ע"י קביעת הליכים פשוטים ובהירים לקבלת

 השירות. 

 בעובד, לקוח,יש לשמור על העקרון כפי שהוזכר בסעיף הקודם בין אם מדובר  .13.2

 או כל מבקר אחר . 

 כך שאדם עם מוגבלות יוכל להסתייע בחיית שירות .  יש לקבוע נוהל מסודר .13.3

אדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירות ללא המתנה בתור, רשאי האחראי לדרוש   .13.4

 האדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו .  מן

אנשים  עובדים יידע את כלל העובדים באיסור הפלייתם של  25 -המעסיק פחות מ  .13.5

  ו לחוק. היידוע יתבצע בדפוס או 19ג' ו  19מוגבלות במתן השירות כמאור בסעיפים  עם

 באמצעים דיגיטליים. 

 עובדים יכשיר את העובדים הנותנים שירות ישירות לציבור ואת  25המעסיק מעל  .13.6
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 הממונים עליהם על דרך מתן שירות לאנשים עם מוגבלות וידאג להדרכת העובדים

 לתקנות הנגישות לשירות, ההדרכה כוללת מידע 90,   89,   88,   87 בהתאם לסעיפים

 באשר לסוגי מוגבלויות, כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלות וההתאמות 

 הנדרשות להם ומועברת באמצעות התנסות חוויתי בדפוס או באמצעים דיגיטליים . 

  91ו בהתאם לסעיף עובדים יעסיק רכז נגישות מטעמ 25במידה ולמעסיק יש מעל  .13.7

 לתקנות הנגישות לשירות. 

 יש לוודא כי התאמות הנגישות זמינות ושמישות לאדם עם מוגבלות בכל שעות מתן .13.8

 השירות. יש לבצע פעולות תחזוקה שוטפות להתאמות הנגישות שבוצעו במקום 

 ובמיתקניו, לרבות הסרת מכשולים זמניים במעברים נגישים.

מידתם של אמצעי העזר, שירותי העזר לרבות נהלים  ביצוע בדיקה תקופתית לגבי ע .13.9

 וכדו'

 לתקנות הנגישות לשירות.  28בהתאם לתקנה  

 נהלי פינוי בחירום  .14

יש לוודא כי קיים נוהל או הליך בשירות לפינוי וחילוץ של אנשים עם מוגבלות,  .14.1

 בנוחות ובבטיחות, תוך שמירה על כבוד האדם .  במהירות,

 כריזה קולית  .15

 תיעשה בקול ברור ובשפה פשוטה ככל האפשר, וללא צלילי רקע, הכריזה הכריזה  .15.1

 שלט אלקטרוני או מסך.  גמתתלווה בחיווי חזותי כדו

   - כריזה חזותית  .16

לאחר זמן, יוצב  במידה ומוצג לציבור שלט אלקטרוני או במסך מידע המתחלף .16.1

שטח פנוי   השלט במקום שממנו ניתן לקרוא את הכיתוב בקלות, מסביב לשלט יהיה

הכיתוב    מ' לפחות בצדדיו, לא יוצבו עצמים המסתירים את 1מ' בחזית השלט ו  2ברוחב 

 .לרבות בעל פה לבשלט, יסופק המידע לבקשת אדם עם מוגבלות גם באמצעות קו

  אקוסטיקה  .17

 . להתייעץ עם יועץ אקוסטיקה לקבלת תוצאה מיטבית ישאקוסטיקה טובה חיונית.  .17.1

 נהלים במצבי חירום  .18

יש לקבוע נוהל לפינוי בשעת חירום. האחראים ידאגו שכל האנשים יצאו מהמקום,   .18.1

ויש לעזור להם במידת הצורך. יציאות החירום יותאמו לצרכים, ובהן יוצב שלט מסומן.  

 מסלול היציאה יהיה ברור וללא מכשולים.

 תרעה ה  מערכת  .19

 אותות שמיעתיים )אזעקה( והן   התרעה אותות הן ה תכלולבמבנ התרעה מערכת .19.1

 ולדרישות עליהן החלים ישראליים לתקנים תתאים  התרעה  מערכת  .התרעה חזותיים

 . 4חלק   1918 י''ת

 הסביבתי הרעש מרמת גדולה בעוצמה יהיו  השמיעתיים ההתרעה אותות .19.2

 מקום.  שבכל  הממוצעת

 .השמיעתי ההתרעה  לאות במקביל יפעלו חזותיים התרעה אותות .19.3

 בעל ויהיה בחלל מקום מכל שייראה כך  ימוקם חזותי התרעה  לאות המכשיר .19.4

 .הבניין בכל אחידים יינים )כגון צבע( מאפ
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 .הרצפה מעל מ''ס 205-245 בגובה יהיה  הקיר על התלוי ההתרעה מכשיר .19.5

                                                                                       . נגישות אישור מורשה   לקבל  יש  בתכנית  שינוי  כל  על 

 בוד רבכב                                                                                      

 

 

 

 

 

  

 מירי אליאך

 מורשה לנגישות מתו"ס

 24906669מספר רישיון: 
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 פריסות תא שרותים נגיש 
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