
קדימה צורן . מ.מ- סקר שירות - בנין ציבורי קיים 

לא 

רלבנטי
תקין

נידרש 

תיקון
תמונותמצב קיים/ ממצאיםמה נדרש

 מעלות 30-כאשר יש פניה בדרך של יותר מ. מ" ס90לפחות Vחובהרוחב מעבר פנוי

רוחב + רוחב המעבר לפני הפניה )סכום רוחב המעברים 

.מ לפחות" ס200הינו  (המעבר אחרי הפניה

במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשולVחובהעצמים העלולים להוות מכשול

לאמסומנת בסמל הנגישות הבין לאומיXחובהכניסה נגישה 

מוצב שלט המפנה לכניסה נגישהVחובהבכניסה שאינה נגישה

איןXחובה(וכן שימוש בסמל מתאים)בתי שימוש 

(16-ש)שילוט כניסה למקום 

(15-ש)מעבר פנוי בין פריטי ריהוט  וחפצים כבדים או מקובעים  

צורן                                                               שם -מועצה מקומית קדימה: שם הארגון

צורן, השקמה' רח: כתובת צורן  -אולם ספורט מרכז פיס :המבנה

לגון אהרון:          שם הסוקר13.3.16: תאריך הסקירה

(מספר התקנה )הנושא 

נגישות השירות

(16-ש)שילוט הכוונה וזיהוי 
השלטים ממוקמים על קיר . מוצבים שלטים מכוונים ומזהים

מרכז המידע שעל . (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך)

-תחתית המידע אינה נמוכה מ; מ" ס150כל שלט נמצא בגובה 

מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף " ס100

האותיות ; (למעט בכבש)השילוט כולל סמל מתאים .הדלת

.בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט
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קדימה צורן . מ.מ- סקר שירות - בנין ציבורי קיים 

לא 

רלבנטי
תקין

נידרש 

תיקון
תמונותמצב קיים/ ממצאיםמה נדרש (מספר התקנה )הנושא 

ללא מכשולים, מ לפחות" ס130ברוחב  Vחובהדרך נגישה

 מושבים205מספר מקומות ישיבה באולם

, מ" ס45-48גובה פני משטח ישיבה :  מושבים נגישיםXחובהקיימים מושבים מותאמים

 30באורך ; מ מעל המושב" ס18-24בגובה : משענות ידים

מ לפחות"ס

אין

בזמן ישיבה ובזמן הקימהVחובהיציבות המושב

אין(שהם לא חלק מהדרך הנגישה)מ " סX40חובהמקום פנוי לפני המושב

מ" ס45מ" ס65לפחות Xחובהלמעברמקום פנוי בין שורות המושבים 

כמות המושבים המותאמים ביחס לכמות מקומות הישיבה 

חובהבמקום
X מושבים מותאמים2חסר 2 מקומות ישיבה ולא פחות מ 150- ל1:  מקומות 600עד 

אין(ג"יכול לחפוף למקום לכ)מ " ס60X110לפחות Xחובהמקום לחיית שירות

אינם נמצאים במעבר ומאפשרים לאדם עם מוגבלות ראות Xחובהמיקום מקומות הישיבה המיוחדים לכסא גלגלים

נוחה

בפרקט בסמוך למגרש הספורט

רוחב , מ לפחות" ס80X120-  שטח רצפה חופשי הנדרשXחובהמקומות מיוחדים לכסא גלגלים

בהתאם , מעבר לפני מקומות הישיבה המיוחדים ומאחוריהם

ואם המעבר מוביל למקומות , מ" ס45-לא יהיה קטן מ, לצורך

. . (מ לפחות" ס90רוחבו יהיה - הישיבה המיוחדים נוספים

אפשר שהמקום יסופק באמצעות קיפול או הוצאת המושבים 

.שאינם מחוברים לרצפה

ל"כנ

אין מקומות ישיבה נגישים2לפחות Xמספר מקומות ישיבה מיוחדים לכסא גלגלים

מקומות ישיבה רגילים בצמוד למקום המיוחד לישיבה לאדם 

עם כסא גלגלים

איןלפחות למחצית מהמקומות המיוחדיםXחובה

מקומות המיוחדים הנמצאים במפלס שאינו חלק מאזור ישיבת 

הקהל

ובצמוד להם מספר כפול של , מתאפשרת מהם צפייה נוחהXחובה

מקומות ישיבה רגילים

אין

באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל (23-ש)מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה  

יציע מושבים
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