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 הנחיות לשימוש בטופס

)בדיקת נגישות כללית  33-1לטופס  בנוסף( בבניין ציבורי קיים, למילוי check listזהו טופס לבדיקת נגישות של מקום ציבורי לאכסון ) .א

)טופס הצהרה על בדיקת  32טופס הוא נועד לשמש כנספח ל. ואין חובה להשתמש בוהטופס הוא טופס רשות,  .ין ציבורי קיים(ילבנ

 (.נגישות בבניין ציבורי קיים

 

מופיע בטופס ולכן יש  אינוהטופס מכיל את עיקרי הוראות הבדיקה שבטבלת הבדיקה והביצוע. לידיעתכם: חלק מהוראות התקנות  .ב

 להסתמך על התקנות ולא להסתפק רק בטופס.

 

טופס הצהרה על ) 32מבניין נבדק, כדי לקשור בין טופס זה לטופס  ואיזה חלקיש להבהיר בראש הטופס במקום המיועד לכך, איזה בניין  .ג

 (.בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

 

 , אלא אם צוין אחרת.מינימוםהן מידות  –מידות רוחב או אורך שצוינו בסנטימטרים או במטרים  .ד

 

שחלק בנין אינו עומד בדרישת הבדיקה, יש לפרט בטור ד' בטופס את התאמות הנגישות הנדרשות לפי טור ד' בטבלת אם סומן בטור ג'  .ה

 הבדיקה והביצוע.

 

 .רלוונטי לא/ תקין לא/ תקיןללחוץ בכל תא בטור ג' עם הכפתור השמאלי של העכבר, כדי לקבל תפריט לסימון  ניתן .ו

 

ב. פלס, ג. סרט מדידה, ד. מד כוח )כגון משקל תליה(, ה. מד שיפוע, ו. אמצעי למדידת : א. טופס הבדיקה, ציוד מומלץ לבדיקה .ז

  החזרות אור של משטחים.

 

 עם לאנשים זכויות שוויון נציבות - "לנגישות מידע מרכז" האינטרנט באתר לעיין מומלץ ,ההנגשה והליך ההנגשה חובות על להסברים .ח

 .המשפטים משרד - מוגבלות

 מונחי יסוד

 .2011 –תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים(, התשע"ב  -" התקנות" .א

 

הטבלה בתוספת הראשונה לתקנות שמשמשת לבדיקת הנגישות בבניינים ציבוריים קיימים ולביצוע   -" טבלת הבדיקה והביצוע" .ב

 התאמות נגישות.
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שם המקום ו/או הבניין
1

 ישוב מס' בית רחוב קומה/ אגף )אם רלוונטי( 

     

 

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

' מס

 סידורי

 הנגישות דרישות – הבדיקה הוראות נושא
 תוצאה

 התאמה

 ראשונה

   .   ((5()א()2)) חניה  

1 

יהיה הגבוה מבין סך כל מקומות החניה הנגישים במקום ציבורי לאכסון . 1 מספר חניות נגישות

 אלה: 

 .מיוחדותהאכסון הא. מספר יחידות     

 . 2, סעיף 33-1טופס שחושב לפי  נגישיםהחניה המקומות סך כל ב.     

 ,מיוחדים במקום להתקהלות )במידה וקיים(הישיבה הג. מספר מקומות     

 .1סעיף  33-4טופס פי ל        

. 

  

2 
רכב רגיל , מחולק בין 1.סך כל מקומות החניה הנגישים שנקבע לפי סעיף  2

 .2, טור (חניות נגישות) 33-1 לטופסבנספח א' טבלה בהתאם לרכב גבוה ו

. 
  

   .   (30יחידות מיוחדות )  

   . שלהלן. בנספחלפי טבלה  מספר יחידות מיוחדות   3

4 

אם קיימות חמש יחידות  -ממושכות )כגון מעונות( במקום לאכסון לתקופות   

אכסון מיוחדות במקום ציבורי לאכסון כאמור, באחת מהן לפחות יש חדר שינה 

קא נגיש( או לחלופין יחידת אכסון מיוחדת אחת לפחות מקושרת ונוסף )לאו דו

 .ליחידת אכסון אחרת

.   

5 
שטח לסיבוב בתוך יחידת 

 האכסון

   .   .ס"מ 130170xס"מ או אליפסה שמידותיה  150עיגול שקוטרו 

6 
ס"מ מפני הרצפה, במרחק  85-100מוט או אמצעי מתאים אחר מותקן בגובה  אמצעי עזר לסגירת דלת   

 ס"מ מצדה השני.   4-7ס"מ לכל היותר מציר הדלת ובמרחק  25

.   

   . לנעילה נעשה שימוש במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל היחידות  7

   . .33-2טופס ראו  מקלחת   8

   . .ס"מ 42-45גובה מושב )ללא הגבהה(  אסלה  9

10 
מ ”ס 80בצד האסלה, במקביל לציר הארוך שלה, נותר מרחב חופשי ברוחב 

   .לפחות

.   

   .    .צריכה להימצא במקום נגיש בתא השירותים הנגיש לא קבועה    -הגבהה לאסלה  11

12 

]בית שימוש  33-1בטופס  190-193שני מאחזים לצד האסלה, לפי סעיפים  מאחזי יד

נגיש[, יכולים להיות פריקים אך חייבים להיות מאוחסנים ביחידה המיוחדת 

 וזמינים לשימוש מידי. 

.   

                                                           
1

 שם החברה, בית העסק, המשרד הציבורי.  אם קיים שם לבניין נא לציינו. –שם המקום  
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   .   .ס"מ( 45סא גלגלים )עד יברזי ידית או אלקטרוניים בהישג יד של אדם בכ ברזים    13

   . ס"מ מהרצפה.  80-90גובה עליון  כיור    14

   .    .ס"מ 70ס"מ לפחות ורוחב  68חלל בגובה  -מתחת לכיור 15

16 
ס"מ, וגובהה  90ס"מ מותקנת כשגובה תחתון  45תמוקם מעל הכיור, רוחבה  מראה  

   .ס"מ 175העליון 

.   

   . ס"מ.  65-120ימוקמו בגובה  -אם הגישה אליהם חזיתית אביזרים 17

   . ס"מ. 85-110ימוקמו בגובה  -אם הגישה אליהם צידית מעל מכשול 18

   . ס"מ. 65-140ימוקמו בגובה  -אם צידית ללא מכשול  19

   . מסך היחידות הינן מיוחדות, ולא פחות מאחת. 10%לפחות  הוראות מיוחדות לבתי אבות   20

   . .גם ביחידות שאינן מיוחדות מותקנים מאחזי יד במקלחת ובבית השימוש 21

22 

 מעלית 

 58)נוסף להוראות שבסע' 

 (33-1בטופס ואילך 

הכניסה הראשית, אם במפלסים מעל קומת  -אותות השמע מחוץ למעלית 

המעלית קרובה ליחידות האכסון, ניתן להחליש את אותות השמע בתחנה כדי 

 .למנוע הפרעה; נדרש שמי שיעמוד ליד תחנה ישמע את האותות

.   

23 

 נעילה ופתיחה של דלתות

 כאמור ציבורי שמקום המיוחדות האכסון יחידות כמספר, אכסון יחידות במספר

 :הבאות ההוראות מתקיימות, נספחה לפי מצאותןיבה חייב

.   

24 

; פשוט מפתח באמצעות הננעל, מנעול נמצא אכסון יחידת של הפתחים בכל. 1

 מסוג היחידות שאר ובכל יחידה באותה המנעולים כל את פותח אחד מפתח

 .זה

.   

25 
 דלת של ופתיחה נעילה מאפשר( 26 בסעיף כמתואר) הפשוט המפתח. 2

 .לה ומחוצה האכסון יחידת מתוך, האכסון יחידת פתח

.   

   .כבאי בידי המצוי מעלית דלת פתיחת מפתח כגון – "מפתח", זה לעניין. 3 26

27 
 במקום, לפחות אחת אכסון ביחידת יחולו לעיל 24-26 סעיפים הוראות :הערה

 .מיוחדת אכסון ביחידת חייב שלא לאכסון ציבורי

  

   .  הפעלהמפסקים וכפתורי   

   . ס"מ מעל פני הרצפה. 65-120גובהם  -אם ההגעה מהחזית  (27גובה ) 28

   . ס"מ  מעל פני הרצפה. 65-140גובהם   -אם ההגעה מהצד ללא מכשול  29

30 
 110-140 גובהם  – אם יש עליהם כיתוב או סמלים בניגוד מישושי או חזותי

 מ ומתאפשרת גישה מהצד.”ס

.   

   . .פני לחיץ ההפעלה יהיו בניגוד חזותי ומישושי לסביבתו (27מאפיינים נוספים ) 31

   . .לחיצי ההפעלה יוארו בעוצמה מתאימה 32

   . .ניוטון 22ח שאינו עולה על ולחיצי ההפעלה יופעלו בכ 33

34 
או לצורך השימוש, לא נדרש תמרון עדין, אחיזה, סיבוב או לחיצה חזקים 

 .ממושכים על לחיצי ההפעלה

.   
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 לאכסון ציבורי במקום המיוחדות האכסון יחידות מספר - נספח

 טור ג טור ב טור א

מספר היחידות המיוחדות במקום  סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי 

 ציבורי לאכסון ב'

מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום 

 ציבורי לאכסון א'

 לא נדרש לא נדרש 7עד 

 1 1 75עד  8-מ

 2 2 150עד  76 -מ

 3 3  225עד  151 -מ

 3 4 300עד  225-מ

 1 1 יחידות אכסון נוספות 75לכל 

 

 (;1995בספטמבר  20מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו קדם ליום כ"ה באלול התשנ"ה ) –"  'מקום ציבורי לאכסון א"

 

 ( ואילך;  1995בספטמבר  20מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו מיום כ"ה באלול התשנ"ה ) -"  'מקום ציבורי לאכסון ב"

 

בטבלה  'שבטור א סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי, כגון מעונות, יחושבו מקום ציבורי לאכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכותב

 כדלקמן:

 

 ;אחת אכסון כיחידת תיחשב – היותר לכל משתמשים 3 של לשימוש המותאמת אכסון יחידת. א

 

 ;וחצי אכסון כיחידת תיחשב – משתמשים 8-מ יותר ולא 4 של לשימוש המותאמת אכסון יחידת. ב

 

 .האכסון יחידת רבעי ושלושת אחת אכסון כיחידת תיחשב – לפחות משתמשים 9 של לשימוש המותאמת אכסון יחידת. ג


