
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

לאמסומנת בסמל הנגישות הבין לאומיXחובהכניסה נגישה 

מוצב שלט המפנה לכניסה נגישהVחובהבכניסה שאינה נגישה

איןXחובהמעלית

איןXחובה(וכן שימוש בסמל מתאים)בתי שימוש 

(18-ש)עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה 
מזכירותסוג השרות

 עמדה1מספר העמדות

אין לפחות10- מ1נדרש Xחובה(שניתן בה שרות מסוג זהה)מספר העמדות הנגישות 

מעבר חופשיVחובהגישה לעמדת שירות

עמדה .                       מ" ס110עמדה קיימת עד גובה של Xחובהגובה דלפק

מ" ס105חדשה עד גובה של 

מ" ס112גובה 

לוח ,          למקרה שאדם נדרש למלא טפסים-   מדף מונמך

לחתימה בלבד- חתימה 

, מ" ס20לפחות : עומק, מ" ס90- 75: גובה: מדף מונמךXחובה

לוח ,                                           מ" ס90לפחות : רוחב

בעמדה שמיועדת רק לחתימה:  קשיח

מ" ס93גובה 

ללא צל על פניו , עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתיבהVחובהתאורה

לא מסונוורת, של נותן השירות ומקבל השירות

איןXחובה(לולאת השראה)מערכת שמע 

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

(16-ש)שילוט כניסה למקום 

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

צורן                                                               שם -מועצה מקומית קדימה: שם הארגון

קדימה, 61בן צבי : כתובת מרכז קהילתי קדימה  -ס קדימה"מתנ :המבנה

לגון אהרון:          שם הסוקר9.3.16: 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

.מ" מ12: שלט זיהוי על יד דלת: גודל האותיות
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(19-ש)שולחנות לשימוש הציבור 

 שולחנות17חובהמספר השולחנות

 מכלל השולחנות ולפחות אחדV5%חובהמספר השולחנות הנגישים

,מ רוחב" ס80– מ אורך ו " ס120שטח ריצפה פנוי בגודל Vחובהשולחנות נגישים

מ לפחות כולל חלל " ס48עומק חלל ברכיים , מ" ס73-80גובה Vחובהמידות השולחן

;מ לכל הפחות" ס23 וגובה 23לכפות רגליים בעומק 
מושב , הינו מושב מותאם  (ולפחות אחד מהם) מהם V10%חובהכסא מותאם לשימוש הציבור לצד השולחן

 (בעת שיושבים עליו)גובה פני המושב , מותאם הינו מושב יציב

והוא בעל , מ" ס40-45עומק המושב , מ לפחות" ס45-48

מ מעל המושב" ס18-24מ שגובהן " ס30ידיות באורך 

 שולחנות21חובהמספר השולחנות

 שולחן נגיש1חסר . אין מכלל השולחנות ולפחות אחדX5%חובהמספר השולחנות הנגישים

,מ רוחב" ס80– מ אורך ו " ס120שטח ריצפה פנוי בגודל Vחובהשולחנות נגישים

מ לפחות כולל חלל " ס48עומק חלל ברכיים , מ" ס73-80גובה Xחובהמידות השולחן

;מ לכל הפחות" ס23 וגובה 23לכפות רגליים בעומק 

מ" ס25עומק חלל ברכיים 

מושב , הינו מושב מותאם  (ולפחות אחד מהם) מהם X10%חובהכסא מותאם לשימוש הציבור לצד השולחן

 (בעת שיושבים עליו)גובה פני המושב , מותאם הינו מושב יציב

והוא בעל , מ" ס40-45עומק המושב , מ לפחות" ס45-48

מ מעל המושב" ס18-24מ שגובהן " ס30ידיות באורך 

 מושבים 1-8חסר .אין ידיות במושבים

( מושבים80כ "במקום סה)מותאמים 

(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" ס40מ" ס2- לא יותר מ: שקיעת המושב, מ" סX45 -48חובה

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

אין גבמ" ס50- לא גדול מ- בכורסה, מ" ס40-45- במושב Xחובה(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

אולם תרבות

מבואת אולם מופעים

 מושבים3- מול המזכירות 
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ללא מכשולים, מ לפחות" ס130ברוחב  Vחובהדרך נגישה

 מושבים399מספר מקומות ישיבה באולם

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

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

מ לפחות"ס

 27משענות ידיים באורך . מ" ס43גובה 

מ"ס

בזמן ישיבה ובזמן הקימהVחובהיציבות המושב

בשורה ראשונה בלבד(שהם לא חלק מהדרך הנגישה)מ " סV40חובהמקום פנוי לפני המושב

בשורה ראשונה בלבדמ" ס65לפחות Vחובהלמעברמקום פנוי בין שורות המושבים 

כמות המושבים המותאמים ביחס לכמות מקומות הישיבה 

חובהבמקום
X מושבים מותאמים2-3חסר 2 מקומות ישיבה ולא פחות מ 150- ל1:  מקומות 600עד 

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

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

נוחה

ראות אינה . במעבר לפני שורה ראשונה

נוחה

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

במעבר לפני שורה ראשונה

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

חובה
V

ובצמוד להם מספר כפול של , מתאפשרת מהם צפייה נוחה

מקומות ישיבה רגילים

 מושבים399מספר מקומות ישיבה במקום

מערכת עזר קבועה לשמיעה הכוללת מקלטים או מערכת עזר Xחובהקיימת מערכת עזר לשמיעה

לשמיעה מסוג לולאת השראה

אין

 מתפוסת 5%:   מקומות1,000עד : קיימת מערכת עזר קבועה

המקום או המושבים

 מתפוסת המקום או 1%:  קיימת מערכת עזר לולאת השראה

ולפחות שניים, המושבים

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

היכל  התרבות

Vיש לבצע בהתאם למערכת עזר שתיבחר

במקום בו נעשה שימוש קבוע באמצעי הגברה  (54-ש)מערכת עזר לשמיעה באולמות  

חובהמספר המקלטים ביחס לכמות מקומות הישיבה במקום
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 מכל סוג1מספר המכשירים הנותנים שירות זהה במפלס

, לפחות אחת משלוש מכונות הנותנות שירות זהה הינה נגישהVחובהמפר מכשירים נגישים מאותו סוג

בכל מפלס במקום בו ניתן השירות

מ לפחות" ס130ברוחב  , מעבר חופשי לא מכשוליםVחובהדרך נגישה

 לכל כיוון2%שיפוע של עד , 130X170 או 150קוטר Vחובהמשטח תמרון בחזית המכשיר

איןהמכונה מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומיXחובהשלט על קיום מכונה נגישה

מ מעל פני הרצפה" ס65-120:  הגעה חזיתיתVחובה

מ " ס145, מ במכונת חטיפים" ס153.מ מעל הרצפה" ס65-140:  הגעה מהצדXחובה

במכונת משקאות חמים

הצג ואמצעי ההפעלה ממוקמים כך שאדם בכיסא גלגלים או Xחובהמקום צג ואמצעי הפעלה

מ מפני הרצפה יוכלו " ס110שגובה עיניהם , אדם נמוך קומה

לזהותם ולהפעילם

ל"כנ

חובה
V

מבלי ,  ניתנים לזיהוי באמצעות מידע שמיעתי או מישושי

להפעילם

בניגוד חזותי והם מוארים בעוצמה מתאימהVחובה

 22תוך הפעלת כוח קטן מ־ , ביד אחת, הפעלתם תהיה קלהVחובה

, לצורך הפעלתם לא יידרשו תמרון עדין של האצבעות, ניוטון

סיבוב חזק של כף היד או לחיצה , צביטה חזקה, אחיזה חזקה

.רצופה

לפי העניין, בסמלול ובמידע שמיעתי, ניתנות בשפה פשוטהVחובההנחיות הפעלה 

 שניות60- אינו פחות מVחובההגבלה בזמן תגובה

 מכונת משקאות קרים1,  מכונת משקאות חמים1,  מכונת חטיפים1: מתחם מכונות לממכר אוכל ומשקאות הכולל

גובה אמצעי ההפעלה

אמצעי הפעלה

למעט מיתקנים שנועדו לשתייה )מיתקנים להספקת מים חמים או קרים לשתייה , מיתקנים לקבלת מידע, מכונות תשלום, מכונות לממכר אוכל ומשקאות: כגון (25ש )מכונות למתן שרות אוטומטי 

(מהברז במישרין
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