
צורן -קדימה. 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

Vחובה437תמרור חניה תיקני מספר 
.אינו מפריע לרובוט ולירידה מהרכבVחובהמיקום התמרור

סמל כסא גלגליםVחובה בתוך מלבןX-החניות מסומנות בסמל כיסא גלגלים או ב

לאXמומלץהחניות צבועות בכחול

לאמסומנת בסמל הנגישות הבין לאומיXחובהכניסה נגישה 

מוצב שלט המפנה לכניסה נגישהVחובהבכניסה שאינה נגישה

איןXחובה(וכן שימוש בסמל מתאים)בתי שימוש 

חובה

(16-ש)שילוט כניסה למקום 

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

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

צורן                                                               שם -מועצה מקומית קדימה: שם הארגון

קדימה, 1הרצל : כתובת מחלקת גביה   :המבנה

לגון אהרון:          שם הסוקר20.3.16: תאריך הסקירה

(מספר התקנה )הנושא 

נגישות השירות

(16-ש)שילוט הכוונה וזיהוי 

(16-ש)שילוט חניה נגישה 

בחניית הרחוב הפנימי בין מחלקת גבייה למבנה המועצה
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צורן -קדימה. מ.מ- סקר שירות - בנין ציבורי קיים 

לא 

רלבנטי
תקין

נידרש 

תיקון
תמונותמצב קיים/ ממצאיםמה נדרש (מספר התקנה )הנושא 

גבייהסוג השרות

 עמדות6מספר העמדות

 עמדה1חסרה . איןלפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זההXחובהמספר העמדות הנגישות

יותקן לאחר הסדרת עמדה נגישהVחובהשילוט הכוונה לעמדת שירות

ל"כנVחובה"עמדה נגישה"שלט 

ללא צל על פניו , עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתיבהVחובהתאורה

לא מסונוורת, של נותן השירות ומקבל השירות

מ" ס80לפחות Vחובהרוחב כניסה לעמדה

מ" סV73-80חובהגובה השולחן הנגיש

מ" ס90לפחות Vחובהרוחב השולחן הנגיש

מ" ס70לפחות Vחובהעומק השולחן הנגיש

מ" ס70לפחות Vחובהגובה פנוי לרגליים מתחת לשולחן

חזיתיתחזיתית/ צידיתסוג הגישה

אפשר חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק  )מ  " ס48לפחות Xחובהעומק פנוי לרגליים בגישה חזיתית

עמדה קיימת ,( סנטימטרים 23גובה ,  סנטימטרים23לפחות 

מ" ס16

מ" ס65לפחות Vחובהרוחב מקום פנוי לכפות הרגליים

מ" ס130X170מ או " ס150קוטר Vחובהמשטח תמרון לפני השולחן

, מושב מותאם הינו מושב יציב, לפחות אחד לכל עמדה נגישהXחובהכסא נגיש עם ידיות אחיזה

, מ לפחות" ס45-48 (בעת שיושבים עליו)גובה פני המושב 

מ " ס30והוא בעל ידיות באורך , מ" ס40-45עומק המושב 

מ מעל המושב" ס18-24שגובהן 

אין

איןXחובהמערכת שמע לולאת השראה ללקויי שמיעה

חובהשלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה
V

שלט שבו , סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה

גם הנחיות להפעלת המערכת

יש לבצע לאחר התקנת לולאת 

השראה

(18-ש)עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה 
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צורן -קדימה. מ.מ- סקר שירות - בנין ציבורי קיים 

לא 

רלבנטי
תקין

נידרש 

תיקון
תמונותמצב קיים/ ממצאיםמה נדרש (מספר התקנה )הנושא 

(23-ש)מושבים מותאמים באזורי המתנה 

ללא מכשולים, מ לפחות" ס130ברוחב  Vחובהדרך נגישה

לא רק )מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום Xחובהמספר המושבים המותאמים

 מושבים נגישים ולא פחות ממושב 10%ומתוכם  (הנגישות

התוצאה תעוגל תמיד כלפי - באזור ההמתנה , מותאם אחד

.מעלה

 מושב מותאם1חסר . אין

במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר )גובה פני המושב 

(שקיעתה

מ" ס2- לא יותר מ: שקיעת המושב, מ" סV45 -48חובה

מ" ס2- לא יותר מVחובההפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי

מ" ס50- לא גדול מ- בכורסה, מ" ס40-45- במושב Vחובה(עומק)מרחק מחזית המושב לגב המושב 

 24- 18בגובה , מ לפחות" ס30באורך , משני צידי המושבXחובהמשענות ידיים

מ מפני המושב"ס

אין

בזמן ישיבה ובזמן הקימהVחובהיציבות המושב

(שהם לא חלק מהדרך הנגישה)מ " סV40חובה(עבור מקום לרגליים)מקום פנוי לפני המושב 

מ" ס65לפחות Vחובה(למעבר)מקום פנוי בין שורות המושבים 

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

כך שלא יבלוט מתוך שורת )מ " ס80X120בגודל של לפחות Vחובה(ג"לכ)מקום ישיבה מיוחד 

 מכל 4%כמות , (יכול לחפוף למקום לחיית שירות)הכיסאות  

ולפחות מקום אחד (לא רק הנגישות)עמדות השירות במקום 

לא מסונוורת, עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתיבהVחובהתאורה

 מושבים8- בעמדת המתנה 

3/ 3 כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל מחלקת גביה 


