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5.5.2019
ל ניסן תשע"ט
תיק בקרה : 248

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
חברה אולמי היכל הפאר (1973) בעמ

מס' ח.פ 510651425

 

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'אולם אירועים היכלי הפאר בני ברק'  
XXXX סימוכין: ביקור בעקבות פניית ציבור ביום
XXXX ביום XXXXפיקוח חוזר ב       

XXXX מכתב ההתראה שלנו מיום
תשובתכם מיום .... ותגובתנו מיום ....

שיחת טלפון / פגישה וכו' מיום ....

מתוקף סמכותו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עפ"י סעיף 19מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998,  (להלן: "חוק השוויון")  מילא הנציב את ידי  להוציא צו נגישות נגדכם.  

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. (להלן: "חוק השוויון") קובע, בסעיף 19ח(א), כי מקום ציבורי יהיה נגיש 

לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין. 

1.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע'ג-2013

2.  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרת), תש'ל-1970; תוספת שנייה- חלק ח'1- פרק א': בניין ציבורי

3.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון הנך האחראי לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.

למרות האמור, בתאריכים 26.2.2019  ביצעתי פקוחים ב'אולם אירועים היכלי הפאר בני ברק' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות 
הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 5.3.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.
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בתשובה, טענתם במכתבכם כי XXXXXXX. כמו כן XXXXXXXXXXXכאן לפרט את המגעים שהתנהלו לאחר מכתב ההתראה, 

ואם תוקן – מה תוקן ומה נותר. או: על אף האמור, לא השבת למכתב ההתראה

יודגש שוב, כי הנך האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות ולדאוג לאחזקתן התקינה. 

מחדלכם הנ"ל מביצוע התאמות הנגישות או מאחזקתן התקינה מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19מג לחוק 

השוויון.

אשר על כן, מוצא לכם בזאת צו נגישות.

הנכם נדרשים אפוא בצו לבצע ולתקן את כל התאמות הנגישות הנדרשות מכוח החוק והתקנות, וזאת לכל המאוחר עד ליום 5.8.2019, 

ולדאוג באופן רציף לאחזקה תקינה שלהן.

עד למועד הנ"ל הנכם נדרשים גם לשלוח אלינו תמונות או מסמכים הממחישים ומעידים על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות.

במידה ולא תמלאו אחר הוראות הצו עד למועד האמור, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכוח הוראות הדין להגשת כתב אישום

כנגדכם.

נבקש גם להביא בשנית לידיעתך, כפי שעשינו במכתב ההתראה, כי בנסיבות מסוימות עשוי צו זה גם להתפרסם בציבור, לרבות 

בפרסום יזום מאת הנציבות.

                                                                                                                      בברכה,

                                                                                                                           
דן בן דוד

מפקח/ת מחוזי/ת, נגישות מתו"ס / שירות 
מחוז תל אביב והמרכז

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

אדר' איריס גוראל, ממונת נגישות ארצית , נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אדר' עינב ברנס, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד XXX, תובעת מחוז תל אביב והמרכז, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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נספח ליקויי-נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח במקום (כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות החוק 
והתקנות:

הערות תקנה הממצא  
בשטח

הדרישה 
בתקנות

הנושא נושא ראשי מס'

תקנות 88-90  
תקנות שוויון 

זכויות לאנשים עם 
מוגבלות (התאמות 

נגישות לשירות), 
תשע'ג-2013

הדרכת 
עובדים 225: 

אין, 

האם העובדים 
עברו הדרכה 

מסודרת בנושא 
מתן שירות נגיש?  

'הודרכו כל 
העובדים הנותנים 

שירות במישרין 
לציבור ומנהליהם 

הישירים  (כולל 
עובדי קבלן 

ומתנדבים). 
ההדרכה כוללת 

מידע באשר לסוגי 
מוגבלויות, כללי 

התנהגות נאותים 
כלפי אנשים עם 

מוגבלות 
וההתאמות 
הנדרשות, 

ומועברת 
באמצעות 

התנסות חווייתית   
בדפוס או 
באמצעים 

דיגיטאליים.' 
*עובדים בועדת 
בחירות בקלפי 
קיבלו דף מידע 
בנושא נגישות

-הדרכת עובדים 
ומנהלים בארגון

הדרכת עובדים .1

תקנה 12 תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

התאמת 
נהלים, 
הליכים 

ונהגים 225: 
אין, 

קיים נוהל או 
הליך בשירות 

לפינוי וחילוץ של 
אנשים עם 

מוגבלות, 
במהירות, בנוחות 

ובבטיחות, תוך 
שמירה על כבוד 

האדם. 

-נוהל פינוי וחילוץ התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים

.2

תקנה 18 תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 

משרד 
הזמנות: 

שולחן לא 
נגיש, 

'האם עמדת 
שירות בישיבה 

עומדת בדרישות 
התקנות והתקן? 

-עמדת שירות 
לקבלת שירות 

בישיבה

עמדת שירות .3
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נגישות לשירות), 
תשע'ג-2013

גובה 73-80 ס''מ. 
רוחב 90 ס''מ. 

חלל חופשי 
לברכיים בצד 

מקבל השירות- 
48 סנטימטרים.  

חלק מחלל חופשי 
זה יכול להיות 

חלל חופשי לכפות 
הרגליים בעומק 

לפחות 23 
סנטימטרים, 

גובה 23 
סנטימטרים 

ורוחב 65 
סנטימטרים. 
(דבר זה יכול 

להיות מושג גם 
באמצעות מדף 

נשלף).  בעמדה 
קיימת, אם ניתן 
לשבת באלכסון, 

אפשר שעומק 
חלל חופשי 

לברכיים הינו 30 
ס''מ לפחות.    ' 

תקנה 18 תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

משרד 
הזמנות: 

כסאות לא 
נגישים, 

'האם עמדת 
שירות בעמידה 

עומדת בדרישות 
התקנות והתקן? 

גובה 110 ס''מ 
בעמדה קיימת. 

קיים לוח כתיבה 
למקרה שאדם עם 

מוגבלות נדרש 
לחתום. למקרה 

שאדם נדרש 
למלא טפסים, 

קיים בסמוך מדף 
(שאינו בעמדה) 

ושגובהו כמו 
בעמדה בישיבה 

או שולחן 
שמידותיו עבור 

אדם עם מוגבלות 
הן כמידות עמדת 
שירות בישיבה, 
או עמדת שירות 

בישיבה; לא היה 
אחד מאמצעים 

אלו זמינים, 
מותקן מדף נשלף 

-עמדת שירות 
לקבלת שירות 

בעמידה

עמדת שירות .4
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או מתקפל בעמדת 
השירות בעמידה. 

  '
תקנה 18 תקנות  

שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

עמדת שירות 
225: אין, 

האם מותקנת 
מערכת עזר 

לשמיעה 
(המתאימה 

למבנה העמדה)? 
* פטור בשירות 

מסחר אשר 
השטח שניתן בו 

שירות לציבור 
הוא פחות מ-150 

מטרים רבועים 
ושהשירות אינו 

ניתן על ידי רשת 
או רשות ציבורית. 

--בעמדה עם 
מחיצה:בעמדה 

אחת לפחות מכל 
עשר עמדות עם 

מחיצה בהן ניתן 
שרות זהה, 

קיימת מערכת 
שמע דו כיוונית, 

הכוללת מיקרופון 
ורמקול בשני צדי 
המחיצה+ לולאת 

השראה   
ואפשרות חיבור 

לאוזניות,  וכן 
חרך להעברת 

ניירות, שטרות 
וכד'. --בעמדה 

ללא מחיצה או עם 
מחיצה חלקית: 

בעמדה אחת מכל 
סוג שירות הניתן 

במקום, קיימת 
מערכת עזר 

לשמיעה מסוג 
לולאת השראה 

הכוללת מיקרופון 
חיצוני ואפשרות 
חיבור לאוזניות.  

-התקנת מערכת עזר 
לשמיעה בעמדת 

שירות

עמדת שירות .5

תקנה 16 תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

שילוט זיהוי 
והכוונה 225: 

אין, 

האם קיים שילוט 
הכוונה אל בית 
שימוש ומעלית 

(בהתאם לצורך)?  
'מוצבים שלטים 

מכוונים  כפי 
שנדרש בתקן 

-שילוט הכוונה לבית 
שימוש ומעלית

שילוט זיהוי 
והכוונה

.6
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השלט יכלול 
שימוש בסמל 

מתאים' 
תקנה 17(ד) תקנות  

שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

אין מעלית 
לקומה שניה: 

לא קיימת 
מעלית, 

האם בתא 
המעלית קיימת 
כריזה? 'במקום 
ציבורי חדש או 
במעלית חדשה 

שהותקנה במקום 
ציבורי קיים, יש 

כריזה קולית בתא 
המעלית המציינת 
את מספר הקומה 

והשירותים 
העיקריים בה.' 

-כריזה בתא מעלית 
חדש

תא מעלית חדש .7

פרט 8.120 תקנות  
התכנון והבניה 

(בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרת), 

תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- 

חלק ח'1- פרק א': 
בניין ציבורי

אין מעלית 
לקומה שניה: 

לא קיים, 

האם עומק 
המעלית לפחות 
140 ס'מ? רוחב 

המעלית 110 ס'מ 
לפחות? הפתח 
בדופן הקצרה? 
רוחב הפתח 80 

ס'מ לפחות?  
מעלית לשימוש 

הציבור תהיה 
מטיפוס 2 לפחות 
(מידות 110/140 
ס'מ, רוחב הפנוי 

בפתח- 80 ס'מ 
לפחות- בדופן 

המעלית הקצרה) 
ובהתאם לדרישות 

התקן 

-מידות תא מעלית 
חדש

תא מעלית חדש .8

פרט 8.120(ד)  
תקנות התכנון 

והבניה (בקשה 
להיתר, תנאיו 

ואגרת), תש'ל-
1970; תוספת 

שנייה- חלק ח'1- 
פרק א': בניין 

ציבורי

אין מעלית 
לקומה שניה: 

לא קיים, 

האם ליד כל לחיץ 
בלוח הפיקוד או 

עליו מופיעה 
משמעותו בכתב 
ברייל?  ליד כל 

לחיץ בלוח 
הפיקוד או עליו 

תירשם משמעותו 
בכתב ברייל 

כמפורט בתקן 

-כתב ברייל לצד 
לחיצים בתא מעלית 

חדש

תא מעלית חדש .9

פרט 8.78(ג9  
תקנות התכנון 

והבניה (בקשה 
להיתר, תנאיו 

ואגרת), תש'ל-
1970; תוספת 

שנייה- חלק ח'1- 
פרק א': בניין 

ציבורי

אין מעלית 
לקומה שניה: 

לא קיים, 

האם מותקן סימן 
מאתר ברחבת 

המעלית?   
'ברחבת המעלית  

בכל הקומות יהיה 
סימן מאתר אשר 

אחד מקצותיו 
יגיע לאחד לפחות 
מהתקני הפיקוח 

-סימן מאתר ברחבת 
מעלית חדשה

תא מעלית חדש .10
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בתחנת מעלית 
המגיעה לכל 

הקומות. אם אין 
מעלית המובילה 

לכל הקומות, יגיע 
סימן מאתר אל 
התקני הפיקוד 

בתחנת 2 מעליות 
לפחות כך 

שיתאפשר גישה 
לכל הקומות'

תקנה 16 תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

חניה מול 
כניסה נגישה: 

אין, 

האם מקום 
החניה הנגיש 

מסומן ומתומרר?  
מקום חניה נגיש 

יסומן בהתאם 
להוראות התקן 

-שילוט זיהוי 
ותמרור מקומות 

חניה נגישים

מקום חנייה נגיש .11

פרט 2(2) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

חניה מול 
כניסה נגישה: 

אין, 

האם קיימת דרך 
נגישה ממקום 

החנייה (אל 
המדרכה 

שלצידה) ועד 
לכניסה לבניין?  

'קיימת דרך 
נגישה המאפשרת 

לאדם בכ'ג או 
באמצעי ניידות 

אחר לצאת מרכב 
רגיל ולרכב גבוה 

שחונה בחנייה 
נגישה כאמור  
ולהגיע לפתח 

הבניין' 

-המעבר ממקומות 
החניה הנגישים 

למדרכה

מקום חנייה נגיש .12

פרט 2(2) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

מקום חנייה 
נגיש 225: אין, 

האם קיימים 
מקומות חניה 

במקום? אם לא 
))) סמן 'לא 

רלוונטי' על נושא 
החניה כולו ברמת 
רכיב החניה כולו. 

אם כן ))) האם 
כמות מקומות 
חניית הנכים 
תואמים את 

הנדרש בתקנות? 
יש לציין בהערות 

את כמות סך 
מקומות החניה 

ואת מקומות 
החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב 

גבוה הקיימים 

-כמות מקומות חניה 
נגישים

מקום חנייה נגיש .13
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במקום.  'אם 
קיימים מקומות 

חניה או חניון 
ציבורי המשרתים 

את המקום - 
מספר מקומות 

החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב 

גבוה –  לפי טבלת 
הבדיקה והביצוע 

והסייגים שלצדה  
[(הוראות 

נוספות): עבור 4 
מקומות חניה - 

לא נדרש עבור 
10-4 מקומות 
חניה - נדרש 
מקום 1 לרכב 

גבוה עבור 25-11 
מקומות חניה- 

נדרש מקום 1 
לרכב גבוה ומקום 

1 לרכב רגיל].' 
במקום ציבורי 
קיים המיועד 

לאכסון- יש 
להתקין כמות 

בהתאם לטבלה 
או לכמות יחידות 

האכסון 
המיוחדות-הגבוה 
מבינהם! במקום 

ציבורי קיים 
המיועד 

להתקהלות- יש 
להתקין כמות 

בהתאם לטבלה 
או לכמות מקומות 

הישיבה 
המיוחדים -

הגבוה מבינהם!
תקנה 23 תקנות  

שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

1: אין ,  האם קיימים 
מקומות המתנה 

מותאמים עם 
מסעדי יד 

ומקומות פנויים 
להמתנת אנשים 

עם מוגבלות?  
קיימים מושבים 

כמספר עמדות 
השירות, כאשר 

10% לפחות מהם 

-מושבים מותאמים 
ומקומות להמתנה 

של אנשים עם 
מוגבלות

מקומות המתנה/ 
מנוחה

.14
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הנם מושבים 
מותאמים, ולא 

פחות ממושב 
מותאם אחד  

קיימים מקומות 
להמתנת אנשים 

המתניידים 
בכסאות גלגלים 

(120/80 ס'מ 
לפחות) בשיעור 
של 4% ממספר 
עמדות השירות 

ולפחות מקום 
אחד. 

תקנה 23 תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

1: אין,  האם מוצבים 
מושבים לצורך 

מנוחה? לשני 
אנשים לפחות? 
בבניין בו מרחק 

ההליכה 
מהכניסה ועד 

הנקודה 
המרוחקת ביותר 

במפלס אחד עולה 
על 60 מטרים 
מותקן מושב 
לצורך מנוחה 
לשני אנשים 

לפחות, שאינו 
מהווה מכשול 

למעבר הציבור, 
ושקיים שטח פנוי 

לפניו של 170 
ס'מ.  המושבים 
יותקנו בהתאם 
לדרישות התקן 

(לפי תקנה 63(ג), 
יוצבו מושבים 

במוזיאונים 
ולגלריות- במידה 

ואין מושבים 
באולמות)

-מושבים לצורך 
מנוחה בדרך העולה 

על 60 מטרים

מקומות המתנה/ 
מנוחה

.15

תקנה 84 תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות 
נגישות לשירות), 

תשע'ג-2013

שירותי 
הסעדה 225: 

אין, 

במקום המספק 
שירותי הסעדה 
ושטחו מעל 50 

מ'ר: האם 
קיימים לפחות 2 

מושבים 
מותאמים עבור 

הסועדים?  10% 
מהמושבים הינם 

מושבים 

--מושבים מותאמים 
לסועדים

שירותי הסעדה .16
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מותאמים ולא 
פחות משניים 

פרט 8.52 תקנות  
התכנון והבניה 

(בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרת), 

תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- 

חלק ח'1- פרק א': 
בניין ציבורי

כבש קומת 
קרקע: אין, 

במקרה ששולי 
כבש ומשטח 

ביניים שאינם 
במפלס אחד עם 

השטח הצמוד 
אליהם: האם 
קיימים רכיבי 
הגנה?  רכיבי 

ההגנה יותקנו 
בהתאם לדרישות 

התקן 

-רכיבי הגנה בשולי 
כבש חדש מחוץ 

לבניין

כבש חדש מחוץ 
לבניין

.17

פרט 8.140(ב)  
תקנות התכנון 

והבניה (בקשה 
להיתר, תנאיו 

ואגרת), תש'ל-
1970; תוספת 

שנייה- חלק ח'1- 
פרק א': בניין 

ציבורי

שרותים קומה 
ב: 

קטןמהתקין, 

האם מידות התא 
150/200 ס'מ 

לפחות?  מבנה 
התא (מטיפוס 1) 

עומד בדרישות 
התקן

- מידות תא בית 
שימוש חדש

תא בית שימוש 
נגיש חדש

.18

פרט 8.145 תקנות  
התכנון והבניה 

(בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרת), 

תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- 

חלק ח'1- פרק א': 
בניין ציבורי

שרותים קומה 
ב: אין מראה, 

האם קיימים בתא 
כיור, ברז ומראה?  

יותקן בתא בית 
שימוש נגיש 

בהתאם להוראות 
התקן

-כיור וברז בתא בית 
שימוש נגיש  חדש

תא בית שימוש 
נגיש חדש

.19

פרט 8.145 תקנות  
התכנון והבניה 

(בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרת), 

תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- 

חלק ח'1- פרק א': 
בניין ציבורי

שרותים קומה 
ב: אין כלל, 

האם קיים מאחז 
יד מתקפל? האם 

קיים מאחז יד 
קבוע על גבי 

הקיר? האם קיים 
מאחז יד בצידה 
הפנימי של דלת 

התא?  מאחזי יד 
יותקנו בתא בית 

שימוש נגיש 
בהתאם להוראות 

התקן

- מאחזי יד בתא בית 
שימוש חדש

תא בית שימוש 
נגיש חדש

.20

פרט 8.145 תקנות  
התכנון והבניה 

(בקשה להיתר, 
תנאיו ואגרת), 

תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- 

חלק ח'1- פרק א': 
בניין ציבורי

שרותים קומה 
ב: אין ידית, 

האם דלת התא 
נפתחת כלפי חוץ? 

אם נפתחת כלפי 
פנים- האם קיים 

מרחב תמרון 
מתאים בתוך 

התא?  יותקנו 
במקום הנדרשת 

בו פרטיות 

-דלת בית שימוש 
נגיש חדש

תא בית שימוש 
נגיש חדש

.21
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בהתאם להוראות 
התקן

פרט 2(4) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

כניסה למקום 
225: אין, 

האם בכניסה 
לבניין יש דלת 

הסובבת על צדה 
או דלת הזזה 

אוטומאטית?  

-התאמות בדלת 
הכניסה העיקרית 

לבניין

כניסה למקום .22

פרט 2(4) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

כניסה 
ראשית: 

כניסה לא 
נגישה אין 

מילון או 
מעלית, 

האם לכל גזרה 
נפרדת במבנה יש 

כניסה חיצונית 
נגישה?  'בבניין 
בו כמה כניסות 

בגזרות שונות של 
הבניין: אם אין 

קשר תפקודי בין 
הגזרות- בכל 

גזרה תהיה 
כניסה נגישה 

אחת לפחות 
המשמשת את 

הציבור. אם יש 
קשר תפקודי- 
קיימת כניסה 

נגישה אחת 
לפחות וממנה 

דרכים נגישות 
לכל מקום' 

-כניסה נגישה לכל 
גזרה בבניין

כניסה למקום .23

פרט 2(3) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

כניסה 
ראשית: אין, 

אם קיימים 
מקומות להעלאה 

והורדה של 
נוסעים - האם 

קיימת אפשרות 
עלייה וירידה 

למדרכה בשיפוע 
עד 10% ? 

-מקומות להעלאת 
נוסעים ולהורדתם

כניסה למקום .24

פרט 2(4) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

כניסה 
ראשית: אין, 

האם מכל כניסה 
שאינה נגישה יש 
שילוט הכוונה אל 

כניסה נגישה?  
בכניסות 

המיועדות 
לשימוש הציבור 

שאינן נגישות 
יימצאו שלטים 

המכוונים אל 
הכנסות והיציאות 

הנגישות  

-שילוט הכוונה 
מכניסה לא נגישה

כניסה למקום .25

תקנה 5 תקנות  
שוויון זכויות 

כניסה למקום 
225: אין, 

האם בוצעו 
התאמות נדרשות 

-התגברות על הפרש 
גובה בכניסה למגרש

כניסה למקום .26
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לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות 

נגישות למקום 
ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-
2011

בתחום הבניין 
להתגברות על 

הפרש גובה  בקו 
המפגש בין בניין 

קיים לשטח 
שבאחריות 

הרשות 
המקומית?  

בדיקה זו 
רלוונטית למקרים 
בהם קיים הפרש 

גובה בין הרחוב 
ולבין הכניסה 
למגרש/ מבנה 

פרט 2(12) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

מדרגות 
לקומה 1: אין, 

האם מותקן סימן 
אזהרה בראש 

מהלך המדרגות?  
'במפלס כניסה 

בראש מהלך 
מדרגות (שאינו 

מופרד באמצעות 
דלת) ימצא סימן 

אזהרה בהתאם 
להוראות התקן'

-סימן אזהרה בראש 
מהלך מדרגות

מדרגות .27

פרט 2(12) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

מדרגות 
לקומה 1: אין, 

האם קיימים 
סימני אזהרה 

בקצוות השלחים?  
מותקנים סימני 
אזהרה בקצוות 

השלחים כמפורט 
בתקן

-סימנים בקצוות 
שלחים במדרגות

מדרגות .28

פרט2(8) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

1: מדרגות לא 
נגישות ואין 

אמצעי גישור 
לגברים 

בהזמנה בלבד, 

האם קיים אמצעי 
להתגברות על 

הפרש הגובה?  
הפרש גובה 

העולה על 1 ס'מ 
ועד 3 ס'מ מותאם 

ע'י רכיב קבוע 
ששיפועו אינו 

עולה על 50%; 
אורך הרכיב 

(לתוך המדרכה) 
עד 10 ס'מ. רוחב 
המדרכה לפחות 
130 ס'מ. הפרש 

גובה העולה על 3 
ס'מ ועד 6 ס'מ – 

מותאם על ידי 
רכיב קבוע רציף 
או מדורג  (ניתן 

שהרכיב ימתקפל 

-הפרש גובה עד 20 
ס'מ בדרך נגישה 

מחוץ לבניין

דרך מחוץ לבניין .29
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ונמצא בתחום 
המדרכה 

הציבורית, אם 
הוא בולט אליה 

לא יותר מ-20 
ס'מ. אם הוא 
בולט 10 ס'מ 

לפחות – יהיה 
בניגוד חזותי. 

שיפועי הצד שלו 
– עד 100% ורוחב 

המעבר החופשי 
שנותר בה – 1.3 

מטר לפחות).  
הפרש גובה 

העולה על 6 ס'מ 
ועד 20 ס'מ 

מותאם ע'י כבש, 
רכיב מתקפל 

מקובע אל המבנה 
ושיפועו במצב 

פתוח אינו עולה 
על 12% או משווה 

גובה (משטח 
הרמה אלקטרו 

מכאני)
פרט 2(5) תקנות  

שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 

והכוונה 225: 
אין, 

האם מכשולים 
מסומנים במשטח 
אזהרה סביבם או 
חסומים במעקה 

סביבם?  
'מכשולים בדרך 
יסומנו בהתאם 
להוראות התקן'

-סימון מכשולים 
בדרך

אמצעים לאיתור, 
סימנים והכוונה

.30

פרט 2(7) תקנות  
שוויון זכויות 
לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות 
נגישות למקום 

ציבורי שהוא בניין 
קיים), תשע'ב-

2011

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 

והכוונה 225: 
אין, 

האם קיים סימן 
אזהרה בראש דרך 

משופעת שאינה 
נגישה?  'עבור 

דרך שאינה 
נגישה (שיפועה 
עולה על 12.5% 

ודרך נגישה 
ששיפועה עולה 
על 10% ואורכה 
מעל 2.5 ס''מ ) 

קיימת דרך 
חלופית. בתחילת 

הדרך שאינה 
נגישה יופיע שלא 

אזהרה מפני 
שיפוע  ובחלק 

הגובה של הדרך 

-סימן אזהרה בראש 
דרך משופעת שאינה 

נגישה

אמצעים לאיתור, 
סימנים והכוונה

.31
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שאינה נגישה 
יותקן סימן 

אזהרה '
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