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  :בהרכב זה, נגישות בשטחי חוץ – 11716מומחים התקן זה הוכן על ידי ועדת 
  , דוד ילין, אבי ורשבסקי, ראובן ברון, אייל בן צבי, )ר"יו(נורית איבניצקי , זהב- ישראל אבן

  ל "ק ז'ינה מלז'רג
  , אתגר- מריה כהן, חיימוביץשמואל , אילנה זובארב, רייזי דגני, מריו בורק: להכנת התקן תרמוכמו כן 

  .דני שקד ,ישעיהו רונן, יהודה מירון, גילת לוינגר

  :בהרכב זה, תכנון כללי ונגישות – 117תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 
  אלעזר איל  -   איגוד לשכות המסחר

  אריה גונן  -   הפקולטה לארכיטקטורה –הטכניון 
  גדעון אורבך  -   המועצה הישראלית לצרכנות

  פיני וולך  -   התאחדות בוני הארץ
  עמי אריכא  -   התאחדות התעשיינים בישראל

  ישראל קצנלבוגן  -   ליםיכלשכת המהנדסים והאדר
  )ר"יו(רחמים שרים   -   מרכז השלטון המקומי
  רפי גולדשמידט  -   משרד הבינוי והשיכון

  דוד פילזר  -   משרד הפנים 
  מואל חיימוביץש  -   נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  אורי זרובבל  -   עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
  ארנון זליגר  -   עמותת נגישות ישראל

  נח'אבי ג  -   רשות ההסתדרות לצרכנות
  

  .את עבודת הכנת התקן הריכז נורית הולצינגר
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                                                                             הודעה על רוויזיה

  זה בא במקוםישראלי תקן 
  2001מנובמבר  2חלק  1918י "התקן הישראלי ת

  

  :מילות מפתח
, סימון דרכים, סמלים, דרכים להולכי רגל, חניה ,לאנשים עם מוגבלותעזרים , בנייה, נכים, גבלותומעם  אנשים, הסתגלות, גישה

  .שטחים פתוחים, חי חוץשט, מדרכה, כבׁשים, אחיזה-בתי, מסעדים, מעקים
Descriptors: 

access, adaptation, disabled people, handicapped people, construction, aids for the disabled, parking,  

footpaths, symbols, road marking, guard rails, hand-rails, handholds, ramps, sidewalk, outdoors,  

open spaces. 

  
  ות התקןעדכני

  .כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה, ולפחות אחת לחמש שנים, התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן
  .המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו

  .או תיקון המשולב בתקןיכול להיות גיליון תיקון נפרד , מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון
  

  התקן תוקף
  .תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות

  נכנסים לתוקף) במלואם או בחלקם(תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי . יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים
  .וחר יותר לכניסה לתוקףאלא אם בהודעה נקבע מועד מא, יום מפרסום ההודעה ברשומות 60
  

  סימון בתו תקן
  ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, כל המייצר מוצר

  :לסמנו בתו תקן, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, רשאי
  

  זכויות יוצרים
 ון התקנים הישראליללא רשות מראש ובכתב ממכ, תקן זה או קטעים ממנו, בכל אמצעי שהוא, להעתיק או לפרסם, אין לצלם.  
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  הקדמה
  .חלק בסדרת תקני� הדנה בנגישות הסביבה הבנויהתק� זה הוא  , 
  :אלה חלקי הסדרה ה�  
  עקרונות ודרישות כלליות: נגישות הסביבה הבנויה  ,   1חלק  1918י "ת
  הסביבה שמחו( לבניי�: נגישות הסביבה הבנויה  ,   2חלק  1918י "ת
  דרישות בסיסיות – פני� הבניי�: נגישות הסביבה הבנויה  ,   3.1חלק  1918י "ת
  דרישות משלימות לשימושי� ספציפיי� – פני� הבניי�: נגישות הסביבה הבנויה  ,   3.2חלק  1918י "ת
  תקשורת: נגישות הסביבה הבנויה  ,   4חלק  1918י "ת
  יחידות דיור ויחידות אכסו�: נגישות הסביבה הבנויה  ,   )1(5חלק  1918י "ת
  ה והכוונה לאנשי� ע� מוגבלות ראייהאמצעי אזהר :נגישות הסביבה הבנויה  ,   6חלק  1918י "ת

  
  .1חלק  1918י "בתק� זה יש לעיי� יחד ע� התק� הישראלי ת , 
  .להמחשה ולדוגמה בלבד, הציורי� סכמטיי� .הציורי� בתק� זה אינ� מסורטטי� לפי קנה מידה  , 

  .הפרטי� הרלוונטיי� שאליה� יש התייחסות בסעי/ המתאי� רק בכל ציור מובאי�
  ו של התק� לא היה אפשר לשמור על מספור סעיפי� זהה למספור שבמהדורה הקודמת במהדורה ז  , 

  .2001מנובמבר 
, נספח א בסו/ תק� זה מציג את הקשר בי� המספר והש� של הסעיפי� בשתי המהדורות של התק�

  .וג� שמותיה� המאוזכרי� בהוראות כל די�/במיוחד במקרי� של מספרי סעיפי� או
  

  מבוא   
 ,חו( של בניי�, בשטחי לאפשר לכלל הציבור לנוע ולהשתמש מיועדתביבה שמחו( לבניי� נגישות בס

בטיחותי , באופ� עצמאי ,המתוכנני� לשימוש הציבור ולמת� שירות בתחומ� ותרחובובבשטחי� פתוחי� 
, להגיע למקו�, זמנית או קבועה, לאד� ע� מוגבלותג� יאפשר , על פי תק� זה, תכנו� הסביבה  .ומכובד

אד� שאי� לו ל,  האפשרבאופ� דומה ככל ,  יביהלקבל שירות ולחוות את הסביבה ומרכ, להשתמש בו
בכפו/ , בסביבה קיימתג� ואפשר שיתאימו , דרישות תק� זה מתאימות לתכנו� סביבה חדשה .מוגבלות

  .)2(להוראות כל די�
  

  

                                        
 .נמצא בהכנה בעת פרסו� תק� זה   )1(

כגו� תקנות התכנו� , לדרישות בדי� הנוגעות לנגישות ונמצאות בעיקר בתקנות הפניה להוראות כל די� מתייחסת   )2(
 .חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות לפיוהבנייה והתקנות 
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  ענייני� כלליי� –פרק א 
     תחו התק� .1.1

ובשטחי� פתוחי� ) 1.3.12ראו הגדרה (יות לתכנו� הסביבה בשטחי חו( תק� זה קובע דרישות מינימל
  ראו הגדרה בתק� הישראלי (כ* שתתאפשר נגישות , המיועדי� לשימוש הציבור )1.3.13ראו הגדרה (
  )3( . )3(אליה� ובתחומ�) 1חלק  1918י "ת

1.2.   נורמטיביי אזכורי
מהדורת� האחרונה היא  –תוארכי� תקני� ומסמכי� לא מ( בתק� זה תקני� ומסמכי� המוזכרי�

  :)הקובעת
  תקני� ישראליי�

  מעקי� ומסעדי�  ,    1142י "ת
  דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה: מתקני משחקי�  ,   1חלק  1498י "ת
  אתר המשחקי�: מתקני משחקי�  ,   8חלק  1498י "ת
  עקרונות ודרישות כלליות: נגישות הסביבה הבנויה  ,   1חלק  1918י "ת
  דרישות בסיסיות – פני� הבניי�: נגישות הסביבה הבנויה  ,   3.1חלק  1918י "ת
  דרישות משלימות לשימושי� ספציפיי� – פני� הבניי�: נגישות הסביבה הבנויה  ,   3.2חלק  1918י "ת
  תקשורת: נגישות הסביבה הבנויה  ,   4חלק  1918י "ת
  והכוונה לאנשי� ע� מוגבלות ראייהאמצעי אזהרה : נגישות הסביבה הבנויה  ,   6חלק  1918י "ת
מידות ופעולה , כללי בטיחות –תנועה , משטחי הרמה חשמליי� למוגבלי  ,   2חלק  2252י "ת

, עמידה ובכיסא גלגלי�, שופעי� למשתמשי� במצב ישיבהמעלוני� מ: תפקודית
  לתנועה במישור משופע

� חדשי� המיועדי� התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימי� ושל מוצרי  ,   2279י "ת
  למשטחי הליכה

יישומי� מיוחדי� לנגישות עבור  –דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה : מעליות  ,   70חלק  2481י "ת
  לרבות אנשי� ע� מוגבלות, אנשי�

  רגל ע� מוגבלות ראייה, התקני שמע  לרמזורי� להולכי  , על חלקיו  5990י "ת
  מסמכי� ישראליי�תקנות ו, חוקי�

  על עדכוניה�, 1970, ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תכנו� והבנייה תקנות ה 
  1970, ל"תש, )קביעת תמרורי�(הודעת התעבורה , לוח התמרורי� 
  על עדכוניה�, 1961, א"תשכ, תקנות התעבורה 
  על עדכוניה�, 2010, א"תשע, תקנות והנחיות להצבת תמרורי� 
  2009, א"תשע ,מרחב הרחוב, הנחיות לתכנו� רחובות בערי� 

  

                                        
 

נוס� על התכנו� לפי , בסביבה המיועדת במיוחד לאנשי� ע� מוגבלות יש להביא בחשבו� התאמות נגישות נוספות   )3(
 .� המיוחדי� של אוכלוסיית היעד ובהתייעצות ע� מומחי�על פי הצרכי, דרישות תק� זה
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  הגדרותמונחי ו .1.3
של  �יפה כוח �/ עליהנוס; יפה בתק� זה �כוח 1חלק  1918י "ההגדרות שבתק� הישראלי תהמונחי� ו
  :הגדרות אלהמונחי� ו

  מעקה .1.3.1
  .המיועד למנוע נפילת אנשי� ממפלס למפלס, בבניי� או מחו( לבניי�, אלמנט

  מסעד .1.3.2
  .או במדרגות ייה או לירידה של אנשי� בכב%לעל, לש� סיוע להליכה, אלמנט המיועד לאחיזה

1.3.3. �  � זֵ 
  .המקביל למשטח שהמעקה או המסעד מותקני� בו, רכיב במעקה או במסעד

  אחיזה  בית .1.3.4
  . והמשמש לאחיזה ביד, המורכב לאור* האז� העליו� של מעקה או לאור* אז� המסעד, פס רצי/

  .אחיזה, לשמש בית י�או אז� המסעד יכול האז� העליו� של מעקה
  משטח תפקוד .1.3.5

המאפשר מרחב תמרו� הנדרש לתנועה , ובתחתיתו כב%ובראש , ואחריה דלת שטח אופקי חופשי לפנימ
  .של כיסא גלגלי�

 מקו� חניה נגיש .1.3.6

  .על עדכוניה�) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(ה יכהגדרתו בתקנות התכנו� והבני
  רצועת הליכה .1.3.7

  .ר חופשי לתנועת הולכי רגלהפנוי ממכשולי� ומיועד למעב, חלק מרוחב המדרכה
  רכב גבוה .1.3.8

  .על עדכוניה�, )תנאיו ואגרות, להיתר הבקש( כהגדרתו בתקנות התכנו� והבנייה
  גובה חופשי .1.3.9

  .המרחק האנכי בי� פני הדר* לבי� חלקו הנמו* ביותר של כל רכיב הנמצא מעליה
  דר* נגישה   .1.3.10

    .)1.3.11הגדרה ( רבות שבילל, 1חלק  1918י "כמשמעותה בהגדרת דר* נגישה בתק� הישראלי ת
  שביל .1.3.11

  .שהוקצה להולכי רגל, דר� או חלק מדר� שאינו כביש
  שטח חו+ .1.3.12

  .בתחו� גבולות המגרש, שטח שנמצא מחו( לבניי�   
  שטח פתוח .1.3.13

  .חו/ י�, בית עלמי�, כגו� ג� ציבורי, המוכשר לשימוש הציבור, שאינו שטח חו(, שטח לא מבונה  
  כביש .1.3.14

או , או שנסלל או שופר לש� כ*, חלק הדר* המיועד לתנועת כלי רכב  ,  כהגדרתו בתקנות התעבורה
   .למעט שולי הדר*, ת כלי רכב נוהגת לעבור בועשתנו
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   מדרכה .1.3.15
  ומיועד , המצוי בצד הכביש, חלק מרוחבה של הדר* שאינו כביש , כהגדרתה בתקנות התעבורה 

  .בי� שהוא במפלס אחד ע� הכביש ובי� שלא, רגל, להולכי
  חזותי ניגוד .1.3.16

  .6חלק  1918י "כהגדרתו בתק� הישראלי ת
  ניגוד מישושי .1.3.17

  .6חלק  1918י "כהגדרתו בתק� הישראלי ת
  סימ� אזהרה .1.3.18

  .6חלק  1918י "כהגדרתו בתק� הישראלי ת
  רתסימ� מא .1.3.19

  .6חלק  1918י "כהגדרתו בתק� הישראלי ת
  

  

  תכנו�דרישות  –פרק ב 

  למעט מדרכות ,להולכי רגל דרכי נגישות .2.1
  כללי .2.1.1

יתאימו לדרישות הסעי/ הד� בדר* נגישה , לרבות שבילי� נגישי� )1.3.10ראו הגדרה ( רכי� נגישותד
  .להל�ש 2.1.5 ,  2.1.2לדרישות סעיפי� יתאימו  �הנוס/ על כ*  .1חלק  1918י "בתק� הישראלי ת

  :הערה
תאפשר ,  2.1ת סעי� בדרכי� שאינ� עומדות בכל דרישוג� שלהל�   2.1.3 # ו  2.1.2התאמה לדרישות סעיפי� 

קלנועית ב, אנשי� המתניידי� בכיסא גלגלי�שאינ� , שימוש נוח ובטיחותי בדרכי� אלה לאנשי� ע� מוגבלות
  .וכדומה

  נגישה מכשולי� בדר* .2.1.2
כיסא בלמעבר , ראייה מוגבלות ע�עלולי� להוות מכשול לאנשי� נגישה  מתקני� המוצבי� בדר*

  .הלמעבר ע� עגלת ילדי� וכדומ, גלגלי�
ימוקמו כ* שיעמדו בכל הדרישות , דה או מעליהלִצ , נגישה דר*בלרבות , מתקני� שיש להציב� בדר*

  .1חלק  1918י "הנקובות בסעי/ הד� במכשולי� בדר* בתק� הישראלי ת
   נגישה פני דר* .2.1.3

  :בדרישות אלההנגישה יעמדו פני הדר*  ,1חלק  1918י "הנדרש בעניי� זה בתק� הישראלי תנוס/ על 
             ליות ה� יהיו תעלות א� מותקנות תעלות ניקוז עִ  .יה�שלא יצטברו מי� על יתוכננו כ*  .א

  .שיפועיות סימטריות, דו       
  הפרש הגובה בי� פני מילוי המישק לבי� פני הנקודה הגבוהה ביותר , כאשר יש מישקי� בפני הדר*  .ב

דרישה זו אינה חלה על סימני ). 1בציור  aאו ר( מ"מ 5, די המישק לא יהיה גדול משל פני הדר* לִצ 
  חלות דרישות התק� הישראלי  על סימני� אלה .הכוונה לאנשי� ע� מוגבלות בראייהאזהרה ו

  .6חלק  1918י "ת
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  :כמפורט באחד הסעיפי� שלהל�, אורכה לכל שולי דר* נגישה להולכי רגל יובחנו  . ג
לדרישות החלות יתאי� , לפחות לאחד מצדי הדר* המפגש בי� פני הדר* לפני השטח הצמודי�  .1  

  .6חלק  1918י "בתק� הישראלי ת 2סימ� מוביל מטיפוס   על 
הישראלי בתק�  3לפחות בשול אחד של הדר* יתקיימו הדרישות החלות על סימ� מוביל מטיפוס   .2

  .6חלק  1918י "ת
  :הערה  
ובלבד שיישמר רצ� , הסימני� המפורטי� לעיל אפשר שלאור� אותה דר� ייעשה שימוש ביותר מאחד מטיפוסי  
  .שיאפשר לאד� ע� מוגבלות בראייה לזהות אותו  
" עיבוד טלטיש גס", "עיבוד טובזה"כמו יהיה לא ו(המרק� של פני הדר* יהיה בעל עיבוד עדי�   .ד

עליה�  דרישה זו אינה חלה על אמצעי אזהרה והכוונה לאנשי� ע� מוגבלות בראייה. )וכדומה
  .6חלק  1918י "ת דרישות התק� הישראלי תחלו

נדרשי� רכיבי הגנה בשולי  ,בדרכי� נגישות שמפלס פניה� גבוה ממפלס פני השטח הצמוד אליה�   . ה
לא נדרשי� רכיבי הגנה בדרכי� , למרות האמור לעיל .)4(2.3.7הדר* המתאימי� לנדרש בסעי/ 

  :שלהל�כל התנאי�  �בה �שמתקיימי
  ; מ"ס 250, דול מרוחב הדר* ג  .1  
  ;מ"ס 20, הפרש הגובה בי� מפלס פני הדר* למפלס פני השטח הצמוד אליה אינו גדול מ .2  
  .בניגוד חזותי לסביבת� ,או לפחות שולי הדר*, פני הדר*. 3  

  יימצא לרוחב פני הדר* סימ� מאתר, בה� לאור* דר* נגישה מוצבי� שלטי� מישושיי�שבמקומות    . ו
  .יורה לעבר השלט המישושיזה סימ�  .6חלק  1918י "תק� הישראלי תה ישותהמתאי� לדר      

  
   )במילימטרי�המידות ( מישקי בדר� נגישה �  1ציור 

  נגישה רוחב דר* .2.1.4
  מעבר בה� במקומות שנדרש לאפשר , 1חלק  1918י "נוס/ על הנדרש בעניי� זה בתק� הישראלי ת

יהיה רוחב , °180, או לאפשר סיבוב קלנועית ב , ותסיטרי לשני כיסאות גלגלי� או לשתי קלנועי, דו
  .מ לפחות"ס 180הדר* 

  נגישה  שיפוע דר* .2.1.5
  שיפוע רוחבי .2.1.5.1

לא יהיה גדול  השיפוע בכל כיוו� , בה חָ ובדר* נגישה המהווה חלק מְר , השיפוע הרוחבי של דר* נגישה
  . 2.7.1סעי/ , 1חלק  1918י "מהנדרש בעניי� זה בתק� הישראלי ת

  
  

                                        
יש להתאי� ג� , מ"ס #60 א� הפרש הגובה בי� פני הדר� למפלס השטח הצמוד לדר� גדול מ, באזורי� מבוני�   )4(

  .1חלק  2142י "לפיתרונות הבטיחות בהפרשי גבהי� המפורטי� בתק� הישראלי ת
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  :הערה
בכיסא המתנייד גדול מקשה על אד� רוחבי מכיוו� ששיפוע  ,1.5% # שהשיפוע הרוחבי לא יהיה גדול מ ל)מומ

  .גלגלי�
  שיפוע אורכי ומשטחי ביניי� .2.1.5.2

  :שיפוע אורכי בדר* ומשטחי ביניי� יתאימו לדרישות אלה
  )  1.3.12הגדרה (בדר* נגישה בשטח חו+ . א

יהיו לאור* הדר* משטחי ביניי� באופ� שהפרש , 5%, ל 3%א� השיפוע האורכי של הדר* הוא בי�  ,   
  ;מ"ס 100, בי� שני משטחי� סמוכי� לא יהיה גדול מ הגובה

  .2.3ותתאי� לדרישות סעי/  ,כב%תתוכנ� הדר* כ,  5%, א� השיפוע האורכי של הדר* גדול מ , 
  )1.3.13הגדרה (בדר* נגישה בשטחי� פתוחי� . ב

  * הדר* משטחי ביניי� באופ� יהיו לאור, 5%, ל 3%י� א� השיפוע האורכי של הדר* הוא ב , 
  ;מ"ס 500, בי� שני משטחי� סמוכי� לא יהיה גדול מ הגובה שהפרש    
  * הדר* משטחי ביניי� באופ� יהיו לאור, 8%, ל 5%א� השיפוע האורכי של הדר* הוא בי�  , 
  .מ"ס 200, בי� שני משטחי� סמוכי� לא יהיה גדול מ הגובה שהפרש  

  באמצעות, יעדתהיה דר* חלופית שתוביל לאותו  6%, הדר* גדול מהאורכי של שיפוע הא�  ,          
   .�או שילוב שלה, או באמצעות מדרגות, 6%, דר* ששיפועה אינו גדול מ 
  .2.3ותתאי� לדרישות סעי/  כב%תתוכנ� הדר* כ, 8%, א� השיפוע האורכי של הדר* גדול מ , 
      1498י "י� בו מתקני משחקי� יתאי� לנדרש בתק� הישראלי תהשיפוע לאור* דר* במפלס שמצוי , 
  .בסעי/ הד� בדרישות נוספות לדר* נגישה, 8חלק   

   הכניסה לבניי� .2.2
  .וג� קולי/יש  להבטיח שהכניסות המשמשות את הציבור יהיו ניתנות לזיהוי חזותי או .א

  .4חלק  1918י "כניסה נגישה יתאי� לנדרש בתק� הישראלי תהכוונה לשילוט 
") אינטרקו�("תותק� מערכת קשר פני� , לפתיחה עצמאית מבחו(שאינו נית� , בשער בכניסה נגישה.  ב

  .4חלק  1918י "המתאימה לנדרש בעניי� זה בתק� הישראלי ת
   1918י "כניסה נגישה מקורה תתאי� לדרישות בסעי/ הד� בכניסה מקורה שבתק� הישראלי ת  . ג

  . 3.1חלק   
  .מ"ס 110, של כניסה נגישה לא יהיה קט� מ ופשי בפתחהרוחב הח  .ד
    יתאי� לנדרש בעניי� זה בתק� הישראלי כוח ההפעלה הנדרש לפתיחת דלת או שער בכניסה נגישה   .ה

  .3.1חלק  1918י "ת  
  .3.1חלק  1918י "לפני שער בכניסה נגישה יהיו משטחי תפקוד כנדרש בתק� הישראלי ת  .ו
  .3.1חלק  1918י "תי� בכניסה נגישה יתאימו לנדרש בעניי� זה בתק� הישראלי ידיות המותקנות בשער  .ז

  כב  .2.3
  כללי .2.3.1

  ,)5( קרקעי להולכי רגל, המוביל אל גשר או אל מעבר תת כב%למעט , המהווה חלק מדר* נגישה כב%
  :יתאי� לדרישות אלה ,)6(באתר משחקי� כב%ולמעט 

  .קרית המיועדת לשימוש הציבורהעידר* ה לאימוק� קרוב ככל האפשר  כב%ה  .א
  .יתאי� לנדרש בהוראות כל די� כב%הפרש הגובה בי� מפלסי� שנית� לגשר ביניה� באמצעות   .ב

                                        
 .2.6.7קרקעי מפורטות בסעי� # שר או אל מעבר תתדרישות הנוגעות לכבש המוביל אל ג    )5(

  .8, ו 1חלקי�  1498י "דרישות הנוגעות לכבש באתר משחקי� מפורטות בתק� הישראלי ת   )6(
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 כב.ה שיפוע  .2.3.2

  שיפוע אורכי .2.3.2.1
  :יעמוד בדרישות אלה כב%אורכי בשיפוע 

   .ביניי� יהיה קבועהבי� משטחי  כב% *שיפוע מהל  .א
  .לכל היותר  8%יהיה ) 1.3.12הגדרה (ו( בשטח ח כב%השיפוע האורכי של  ,   .ב

  .לכל היותר 10%יהיה ) 1.3.13הגדרה (בשטח פתוח  כב%השיפוע האורכי של  , 
  .8, ו 1חלקי�   1498י "באתרי משחקי� יתאי� השיפוע המרבי לנדרש בתק� הישראלי ת , 
 :הערה

  כו גדול מקשה על אד� מכיוו� ששיפוע שאור #8% שהשיפוע האורכי בשטח פתוח לא יהיה גדול מ מומל)
  .המתנייד בכיסא גללגלי�

  .המובילות לאותו יעדמדרגות  לויהיו בסמו* , 6%, גדול מ כב%א� שיפוע ה , בשטח חו(   .ג
  .2.4המדרגות יתאימו לדרישות סעי/   
והשיפוע האורכי  ,מ"ס 300, לא יהיה קט� מ כב%וס הפנימי של ההרדי, שמהלכיו מעוקלי� כב%ב. ד

  ).ד3ראו ציור ( 8%, מול לא יהיה גד
  שיפוע רוחבי .2.3.2.2

  .1%, לא יהיה גדול מ, בשטח חו( ובשטח פתוח, כב%הרוחבי של  השיפוע
  

  רוחב הכב. .2.3.3
סיטרי , במקומות שנדרש בה� לאפשר מעבר דו .לפחות מ"ס 130יהיה  כב%הרוחב החופשי של פני ה

מ "ס 180 כב%יהיה רוחב ה ,°180, או לסיבוב קלנועית ב, לשני כיסאות גלגלי� או לשתי קלנועיות
  .לפחות

  ביניי� בכב.תפקוד ומשטחי משטחי  .2.3.4
 ;)2ראו ציור ( כב%יהיו בראשו ובתחתיתו של כל מהל* ) 1.3.5הגדרה ( משטחי תפקוד .2.3.4.1

  :יהיו במקומות אלה )7(משטחי ביניי� .2.3.4.2
    ;)3, ו 2ראו ציורי� ( °30, ביותר ממשנה כיוו�  כב%במקומות שבה� ה  .א
  ).2ראו ציור (לכל היותר מ "ס 75ה של הפרש גוב כל  . ב

  :הביניי� יעמדו בדרישות אלההתפקוד ומשטחי משטחי  .2.3.4.3
  .בכל כיוו�, 2%, לא יהיה גדול מ כב%ביניי� בתפקוד ומשטח משטח שיפוע   .א
  יהיו  כב%ביניי� בתפקוד שאינו צמוד לדלת ושל משטח המידות המינימליות של פני משטח   .ב
  .מ"ס 130 ×מ "ס 130    

 ייהיו מידות משטח ,)2.3.3ראו סעי/ (מ לפחות "ס 180יהיה  כב%בה� נדרש שרוחב השבמקומות 
  .לפחות מ"ס 180× מ "ס 180הביניי�  ימשטחמידות התפקוד ו

מ לפחות "ס 180 שלישי משטח ביניי� כליהיה רוחבו של ,  מ"ס 180, קט� מ כב%א� רוחב ה  .ג
  .מ לפחות"ס 200ואורכו 

  ).3ראו ציור ( °90ביניי� תהיה תפקוד ולמשטח למשטח  כב%בי� ציר הזווית המפגש   .ד
  המידות המינימליות של משטח תפקוד צמוד לדלת יתאימו לנדרש בעניי� זה בתק� הישראלי . ה
  .3.1חלק  1918י "ת    
  .כב%משטחי ביניי� יהיו בניגוד חזותי לפני ה. ו

                                        
 ".פודסט"או " משטח אופקי"משטח ביניי� מכונה לעיתי�    )7(
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  ב3  א3  

  ד3  ג3  
  

    )המידות בסנטימטרי�(למשטח ביניי  בי� כב  דוגמות למפגש – 3ציור 

  )המידות בסנטימטרי�(משטחי ביניי בכב   – 2ציור 
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  פני השטח .2.3.5
יתאימו לנדרש , )1.3.5הגדרה (תפקוד שלו הביניי� ומשטחי הלרבות משטחי , כב%פניו המוגמרי� של ה

  .משנה גסעי/  למעט, 2.1.3בסעי/ 
  אחיזה בכב.  בתי .2.3.6

  :דרישות אלההעומדי� ב, אחיזה, מ יותקנו בתי"ס 20, בכבש המגשר על הפרש גובה גדול מ
כדי לאפשר שימוש ג� , האחיזה יותקנו כ* שיאפשרו אחיזה ה� ביד ימי� וה� ביד שמאל, בתי  .א

  . ידיי�הלאנשי� המוגבלי� בתפקוד באחת 
  ;)א4ראו ציור ( כב%די האחיזה משני ִצ , בתי.  1:  דוגמות  
 כב%שרוחב הד ובלב, מ לפחות"ס 8שהמרווח  ביניה�  ,רחב כב%באחיזה , תיבשני   .2           
  ;)ב4ציור ראו (מ לפחות "ס 130יהיה    הנותר לצד כל אחד מבתי האחיזה          
  שבו עולי� משני כיווני� אל משטח  כב%דו האחד של אחיזה מִצ , בית.  3           
  ).ג4ראו ציור (ביניי� משות/           

  , כב%ר לקצה שיפוע המ מעב"ס 30יימשכו לפחות   )8(אחיזה שאינ� רציפי�, בתיקצותיה� של   .ב
אלא א� אי� הדבר אפשרי בגלל , בשני קצותיו כב%במקביל לפני משטחי הביניי� הגובלי� ע� ה

   ).4 ראו ציור( )פתח או בליטה היכולה להוות מכשול: כגו�( הפרעה במעבר
 או שיהיו מעובי� כ* שלא יהוו מכשוליהיו מכופפי� כלפי מטה או הִצדה האחיזה , קצות בתי  .ג

האחיזה יהיו ללא פינות , בתי קצות. )10, ו 4ראו ציורי� ( כגו� סיומת שצורתה כדור, בקצותיה�
  .חדות

  .כב%שטח המוגמרי� של המפני ה מ"ס 95 , מ "ס 90האחיזה יהיה בגובה , הפ� העליו� של בית  .ד
  .מ"ס 75 , מ "ס 70הוא יותק� בגובה , נמו* יותר, אחיזה שני, ביתא� יותק�   

ולא יחדור  ,למשטח הביניי�או  כב%מ מחו( ל"ס 5, האחיזה לא יחרוג יותר מ, נימי של ביתהפ� הפ  .ה
  .משטח הביניי�לתחו� או  כב%מ לתחו� ה"ס 9, יותר מ  

  .2.4.7האחיזה יתאימו למפורט בסעי/ , הגימור וההתקנה של בית, המבנה  .ו

                                        
אחיזה שבמתקני # למעט בבתי ,האחיזה ייחשב רצי�# בית, מ"ס #10 האחיזה אינה גדולה מ# א� ההפסקה ברציפות בית  )8(

 .מ"ס #20 מ א� לא גדולה מ "ס #10 ש� אפשר שההפסקה ברציפות תהיה גדולה מ, משחק
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  כב.די ִצ אחיזה משני   בתי – מבט על –א 4

  

    
   רחב כב.באחיזה   יבת   חת*  –ב 4

  
  

  

    
  כיווני  דו כב.באחיזה   בית   מבט על  –ג 4

  
  )המש* הציור בעמוד הבא( )המידות בסנטימטרי�( אחיזה בכב � בית – 4ציור 
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  מבט צד –ד 4

   )המידות בסנטימטרי�( אחיזה בכב � בית – 4ציור 

  רכיבי הגנה בשולי כב. .2.3.7
שאינ� במפלס אחד ע� השטח הצמוד לה� או שאינ� , �י� ושל משטחי הביניי� שלהכב%שוליה� של ב

  . רכיבי הגנה יותקנו, צמודי� לקיר
  .2.3.3כנדרש בסעי/ , כב%רכיבי ההגנה לא יגרעו מרוחב ה

ומשטח  כב%מ לפחות מעל פניה� המוגמרי� של ה"ס 9 הפניו העליוני� של רכיב ההגנה יהיגובה 
  ).א5ראו ציור (הביניי� 

ומשטח הביניי�  כב%מ לכל היותר מעל פניה� המוגמרי� של ה"ס 5היה יהגנה תחתית רכיב הגובה 
  ).ג, ב5ראו ציורי� (

  
  ג5  ב5  א5

  )המידות בסנטימטרי�( דוגמות של רכיבי הגנה לכב  – 5ציור 

  מדרגות .2.4
  מהל* המדרגות .2.4.1

; חידותשלחי� אאחידות ומידות רומי� יהיו מידות בכל מהל* ; מדרגות לפחות 3במהל* מדרגות יהיו 
הפרש הגובה המרבי בי� שני קצות מהל* ; )8ראו ציור ( מ"ס 110, מלא יהיה קט�  רוחב מהל* המדרגות

  ;מ לכל היותר"ס 180 המדרגות יהיה 
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     נההיה קטתלא , מקצה רו� המדרגה תהנמדד, שמידתו, בסו/ כל מהל* מדרגות יהיה משטח ביניי�
  .)8ראו ציור ( מ"ס 120, מ 

  :הערה
) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(ב מהל� המדרגות תיעשה כנדרש בעניי� זה בתקנות התכנו� והבנייה מדידת רוח
  .על עדכוניה�

  שלח ורו� של המדרגה  .2.4.2
  :יתאימו לדרישות אלה ,למעט מדרגות ביציעי ישיבה, שלח ורו� של מדרגה

  מ "ס 31, � מלא יהיה קט, הנמדד אופקית בי� קצות שני שלחי� עוקבי�, שלח מדרגה )9(רוחב  .א
  ).6ראו ציור (  

  ).6ראו ציור ( מ"ס 15, מ ולא גדול מ"ס 10, גובה רו� מדרגה לא יהיה קט� מ  .ב
  ).7ראו ציור (חדי�  )10(אפי מדרגה ע�או  )10(רומי המדרגות לא יהיו פתוחי�  .ג

  :הערה
  :מידות השלח והרו� של המדרגה נקבעות לפי הנוסחה

  2 ×רו� +  1 ×שלח = מ "ס) 63 #  61(

של כל שלח במהל* מדרגות המחושב לפי הנוסחה למידות  שרוחבואפשר , האמור לעיל למרות  .ד
, או יגדל בשתי תוספות, )תוספת: להל�(מ "ס 63מ עד "ס 61, יגדל ב, השלח והרו� של המדרגה

  .)ה6ראו ציור ( )11(השלחי� במהל* מדרגות כאמור יהיה זהה שרוחבובלבד 
  )10(אפי מדרגה .2.4.3

  :)6ראו ציור ( יעמדו בדרישות אלהאפי המדרגה 
  .מ מעבר לקו רו� המדרגה"ס 4, לא יבלטו יותר מ  .א
 , להחליק במעלה הרו� מכ/ הרגל את אפי� בעלי זוויות חדות מונעי� ( לא יהיו בעלי זוויות חדות  .ב

  .מ"ס 2, רדיוס העיגול או הקיטו� של א/ המדרגה לא יהיה גדול מ). 7ראו ציור 
או אפי המדרגות בולטי� בשיפוע מעבר לקו רו� , ומי המדרגות משופעי�במקומות שבה� ר  .ג

  .°60, זווית השיפוע תהיה גדולה מ, המדרגה
  

                                        
 ".עומק" נקראת לפעמי� ג� מידה זו    )9( 

  .ראו רשימת מונחי� בסו� התק� )10( 
 ".מדרגות חמור"בפי בעלי המקצוע מדרגות כאלה מכונות   )11(
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   )המידות בסנטימטרי�(שלחי ואפי מדרגה , מידות רומידוגמות ל –מדרגות  – 6ציור 
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  לא תקניותמדרגות דוגמה ל – 7ציור 

  פני השטח .2.4.4
  . 2.1.3יתאימו לנדרש בסעי/ , לרבות משטחי הביניי�, גותפני השטח המוגמרי� של המדר

  .למעט סעי/ משנה ג
   ופסי� בקצה השלח אזהרה למדרגות סימני .2.4.5

  סימני אזהרה למדרגות .2.4.5.1
. להזהיר אנשי� ע� מוגבלות בראייה לפני ירידת� במדרגות כדיסימני אזהרה למדרגות נדרשי� 

  :סימני אזהרה למדרגות יתאימו לדרישות אלה
  למעט במשטחי ביניי� שיש בה� בתי אחיזה  ,מני אזהרה יהיו בראש כל מהל* מדרגותסי. א

  ).8ראו ציור (דיה� ִצ רציפי� לכל אורכ� משני   
               יהיו בניגוד ה� ו ,6חלק  1918י "לדרישות התק� הישראלי ת �סימני האזהרה יתאימבנה   . ב

 .חזותי ובניגוד מישושי לסביבת� כנדרש ש�

  ).8בציור   aראו( מני האזהרה יותקנו במרחק השווה לרוחב השלח מקצה השלח העליו�סי  . ג
  מ לפחות "ס 60יהיה  (w)ורוחב�  ,יהיה כרוחב מהל* המדרגות (l)אור* סימני האזהרה   . ד

  ).8ראו ציור (  
  פסי� בקצה שלח .2.4.5.2

. מ"ס 5 – מ"ס 3ו רוחביהיה פס ש, מ מהקצה"ס 3, במרחק שאינו גדול מ, כל שלחשל קצה לאור* ה
יבטיחו ו, 6חלק  1918י "כנדרש בתק� הישראלי ת בניגוד חזותי לסביבת�, הקיימ, ינבהפסי� יהיו 

   .בבירור לאד� היורד במדרגות שקצה השלח ייראה
יהיה הפס הנדרש לעיל לפחות על פני המדרגה  ,מ"ס 500, גדול מ �במדרגות שאור* השלחי� שלה

  .העליונה
  :הערה

אפשר שסימני אזהרה ופסי� בקצה שלח לא יימשכו לכל רוחב  ,2.4.5.2 # ד ו  2.4.5.1פי� למרות האמור בסעי
  .מ לכל היותר מכל צד"ס #10 אלא יהיו קצרי� ב, לפי העניי�, מהל� המדרגות או לכל אור� השלח
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  )סכמטיציור ( )המידות בסנטימטרי�( אזהרה למדרגות סימנידוגמות ל – 8ציור 
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  רגותאחיזה במד  בתי .2.4.6
  :שיעמדו בדרישות אלה, אחיזה, ובמשטחי הביניי� יותקנו בתי במהלכי מדרגות

  כדי לאפשר שימוש ג� , האחיזה יותקנו כ* שיאפשרו אחיזה ה� ביד ימי� וה� ביד שמאל, בתי  .א 
  .הידיי�לאנשי� המוגבלי� בתפקוד באחת   
    : דוגמות  
   ;די המדרגותאחיזה משני ִצ , בתי  .1
    , מ לפחות"ס 8שהמרווח ביניה� , במדרגות רחבות אחיזה, תיבשני   .2  
 2.4.1האחיזה לא יהיה קט� מהנדרש בסעי/ , אחד מבתיכל לצד ובלבד שרוחב המדרגות     

   ;הגדול שביניה� ,כל די�ומהוראות 
   .ביניי� משות/ מדרגות שבה� עולי� משני כיווני� אל משטחהאחיזה מצד אחד של , בית  .3  

  באופ� רצו/ בצד הפנימי של מהלכי מדרגות המשכיי� שכיוו� העלייה משתנה  האחיזה יימשכו, בתי  .ב
   ובמידת האפשר יימשכו ג� בצד החיצוני לאור* משטח הביניי�  ,)10(כגו� מדרגות פרסה, בה�

  ).8ראו ציור (
אחד ואחד ממהלכי בכל בתי האחיזה באותו מקו�  יותקנו, הערוכי� ברצ/ מהלכי מדרגותב   
  .המדרגות  

         , מ לפחות מעבר לרו� המדרגה העליונה"ס 30יימשכו אופקית  )8(בתי אחיזה שאינ� רציפי�   .ג  
        מעבר לרו� המדרגה התחתונה לאור* מרחק שמידתו האופקית כמידת רוחב יימש* שיפוע� ו        
  גלל הפרעה אלא א� אי� הדבר אפשרי ב, מ לפחות שיימשכו אופקית"ס 15בתוספת , )9(השלח        

   ).10, ו 8 י�ראו ציור) (פתח או בליטה היכולה להוות מכשול: כגו�(במעבר                   
או שיהיו מעובי�  כ* שלא יהוו מכשולדה יהיו מכופפי� כלפי מטה או הִצ האחיזה , קצות בתי  . ד

  .)10ציור  ראו( האחיזה יהיו ללא פינות חדות, קצות בתי. כגו� סיומת שצורתה כדור, בקצותיה�
  .ג9 ,  א9ציורי� כמתואר ב) לא באלכסו�(ניצב למדרגות בהאחיזה יהיו ממוקמי� , בתי   .ה  
  ובניצב לו מ מפני קצה השלח "ס 95, מ"ס 90האחיזה יהיה בגובה , הפ� העליו� של בית  .ו

  ).10ציור  ראו(  
  , ל* המדרגות או למשטח הביניי�מ מחו( למה"ס 5, האחיזה לא יחרוג יותר מ, הפ� הפנימי של בית    .ז  
  .מ"ס 9, האחיזה לא יבלוט פנימה יותר מ, יתוהפ� הפנימי של ב        

  .2.4.7האחיזה יתאימו לנדרש בסעי/ , של בתיוההתקנה הגימור  ,המבנה  .ח
  אחיזה  גימור והתקנה של בתי, מבנה .2.4.7

, 1142י "ראלי תהאחיזה יתאימו לנדרש בעניי� זה בתק� היש, הגימור וההתקנה של בתי, המבנה
  :ולדרישות הנוספות האלה ,בסעיפי� הדני� במבנה המסעד ובית האחיזה ובגימור וחיבור לבניי�

  אחיזה שצורתו, קוטר בית; ובלבד שתהיה נוחה לגריפה, האחיזה תהיה עגולה או אחרת, צורת בית   .א
  מ ולא"ס 3, מ אחיזה שצורתו אינה עגולה לא יהיה קט�, רוחב בית; מ"ס 4 , מ "ס 3עגולה יהיה 
  פינותיו יהיו מעוגלות ברדיוסכל ומ "ס 2.5, עוביו לא יהיה גדול מ ,מ"ס 5, יהיה גדול מ

  ).11 ראו ציור(מ "ס 0.5 , מ "ס 0.3
  .יציב ובטוח, באופ� קשיח �אחיזה יותק, תיב  .ב
  .האחיזה ואופ� התקנתו יאפשרו גריפה רציפה לאורכו, מבנה בית  .ג
  מ לפחות מהפני� החיצוניי� של"ס 4ווח חופשי לגריפה שהיקפו האחיזה יהיה מר, מסביב לבית  .ד

  ).11 ראו ציור(האחיזה , בית  
  , 6חלק  1918י "בתק� הישראלי ת 2.4יהיה ניגוד חזותי המתאי� לנדרש  בסעי/  האחיזה, תבבי   .ה

  :האלההניגוד החזותי יושג באחד מהאופני� . בקלות ושיהיה אפשר להבחי� בכדי   
  ; זה כולו יהיה בניגוד חזותי לסביבתוהאחי, בית.  1
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  :בית האחיזה עצמו כמתואר להל�ניגוד חזותי להאחיזה יהיו ב, שני קצותיו של בית . 2
    מ "ס 20האחיזה יהיה בניגוד חזותי לאור* קטע שאורכו , של בית הנמו*חלקו    , 

  .ו11ור כמתואר בצי, האחיזה ולאור* השיפוע, המשופע של ביתחלקו מתחילת , לפחות    
  מ "ס 20האחיזה יהיה בניגוד חזותי לאור* קטע שאורכו , של בית גבוההחלקו    ,   

  .ו11כמתואר בציור , האחיזה לאור* החלק האופקי שלו, ביתמתחילת , לפחות         
  :תערוה 
 הנדרש יהיה הניגוד החזותי, האחיזה חלק אופקי# אי� לבית) ג.2.4.6ראו סעי� (א� מסיבה של הפרעה במעבר  .א  
  .האחיזה# לעיל לאור� הקטע המשופע של בית      

   ה� הנוחי� ביותר למגע בתנאי טמפרטורה , קיבול תרמי נמו�אחיזה שפניה� עשויי� מחומר בעל # בתי. ב
  . קיצוניי�    
   

  

  
  

  אחיזה למדרגות � דוגמות להתקנת בתי – 9ציור 
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   )ת בסנטימטרי�המידו(אחיזה למדרגות � דוגמות לקצות בתי – 10ציור 
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    )המידות בסנטימטרי�(אחיזה � ביתוגימור של דוגמות למבנה  – 11ציור 

   ואמצעי העלאה מעליות .2.5
  :ה� יתאימו לדרישות אלה ומסועי לכתמדרגות נעות  ,מעלוני� ,א� יותקנו מעליות

  ;בהתא� לעניי�, 3.1חלק  1918י "יתאימו לדרישות הרלוונטיות בתק� הישראלי ת. א
        , ו� משופע יתאי� לדרישות הסעי/ הד� בתא ע� משטח לכיסא גלגלי� הכולל ג� מושב מתקפלמעל. ב

  .2חלק  2252י "בתק� הישראלי ת
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  )1.3.15הגדרה ( מדרכות .2.6
דרישות נוספות הנוגעות לתכנו�  .לפחות 2.6.7�2.6.1המדרכות יתאימו לדרישות המפורטות בסעיפי� 

  .2009, ע"תש, הרחוב מרחב, רחובות בערי� הנחיות לתכנו�מדרכות מפורטות ב
  רצועת הליכה במדרכהרוחב  .2.6.1

  .מ"ס 130, לא יהיה קט� מ כהבמדר) 1.3.7 ראו הגדרה(רצועת ההליכה רוחב   . א
  :הערה

ובלבד שגובה פני אב� השפה יהיה כגובה פני , השפהיכה כוללת את רוחב אב� מידת הרוחב של רצועת הל
  . המדרכה

  .לאור* קטע רחוב מצומת לצומת, האפשרככל , שמר אחידיכה ירוחב רצועת ההלי  . ב

, מ"ס 110, עד ל ית� להקטי� את רוחב רצועת ההליכהנ, שלעילובסעי/ ב על א/ האמור בסעי/ א   . ג
ובלבד , היתשתיות או צמחי, בשל מיקו� מתקני�, מ"ס 500, מ יהיה גדוללאור* קטע מדרכה שלא 

  .מ"ס 500, לא יהיה קט� מ)  עוקבות(צרויות סמוכות ישהמרחק בי� שתי ה
  :הערה

  .א2.7.1.4רכב גבוה יתאי� לנדרש בסעי� למקו� חניה לרוחב מדרכה בצמוד 
  
ליי� וכל עצ� אחר לא יחדרו אל תחו� רצועת ההליכה מתחת מתקני תשתית עִ , מתקני רחוב   .ד

 .מ"ס 220לגובה 

  פני רצועת ההליכה .2.6.2
  .2.1.3פני רצועת ההליכה יתאימו לנדרש בסעי/ 

מ לפחות "ס 20יהיה משטח שרוחבו , בצידה הגובל ע� הכביש ,על פני רצועת ההליכה לכל אורכה
          הניגוד החזותי יתאי� לנדרש עבור סימ� אזהרה בתק� הישראלי . שיהיה בניגוד חזותי לסביבתו

  .6חלק  1918י "ת
  שיפועי� במדרכה .2.6.3

שיפוע הנמכת למעט , 5%, מ יהיה גדוללא שה המהווה חלק מדר* נגימדרכה השיפוע האורכי של 
  .2.6.4.3מדרכה שיתאי� לדרישות סעי/ 

  :במקרי� אלהלמעט , 2%, לא יהיה גדול מ השיפוע הרוחבי של מדרכות
  ;2.6.4.3השיפוע יתאי� לדרישות סעי/  , בהנמכת מדרכה  . א
ה לבניי� או י� בכניסבה� נדרשת הגבהה מקומית במדרכה כאמצעי להתאמת מפלסשבמקומות . ב

  ;במקומות אלה יינת� פתרו� מקומי מתאי�; מבניי�לחלק 
  .)2(מטעמי� של תכנו� והנדסה אפשר ששיפוע המדרכה יהיה גדול יותר בהתא� להוראות כל די�. ג

  מקומות לחציית כביש  .2.6.4
  כללי .2.6.4.1

יעמדו , מתומררי� או לא מתומררי�, ) 1.3.14ראו הגדרה (מקומות המשמשי� לחציית כביש 
  :ישות אלהבדר
  ;במקו� המפגש בי� פני הכביש לפני המדרכה לא יהיה כל הפרש גובה .א
) 1.3.18ראו הגדרה (יהיה סימ� אזהרה  המשמש לחציית כבישמקו� ב ,הנמכת מדרכהלאור*     .ב

סימ� האזהרה יתאי� ; מישושי לפני המשטחי� הסמוכי� לובניגוד שיהיה בניגוד חזותי ו  
  .6חלק  1918י "לנדרש בתק� הישראלי ת  

 ).  13 ,  12ראו ציורי� (מ לפחות "ס 60רוחב סימ� האזהרה יהיה       
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השמאלי  הצדבמ "ס 90 –מ "ס 85של  בהפחתה ,רוחב מעבר החצייהיהיה כ סימ� האזהרה אור*   

  . מעבר לאנשי� ע� מוגבלות בתנועהכדי לאפשר  ,הנמכת המדרכה של ) ביחס לכיוו� החצייה(
   1918י "יתאי� לנדרש בתק� הישראלי תחצייה הסמו* למעבר ) 1.3.19ו הגדרה רא( סימ� מאתר  .ג

  הסימ� המאתר   . מ"ס 60, כ רוחבו של הסימ� המאתר יהיה. 1עבור סימ� מוביל מטיפוס  6חלק   
  באופ� שיורה , ויגיע למרכז הנמכת המדרכה עד לסימ� האזהרה ,יימש* לכל  רוחב רצועת ההליכה    
   )ציר הסימ� המאתר יהיה בהמש* לציר מעבר החצייה( הליכה במעבר החצייהאת כיוו� ה    
  ).14 – 12ציורי� ראו (  
  למפלסעד ג לעיל חלות ג� במקומות המשמשי� לחצייה שבה� הכביש מוגבה , דרישות סעיפי� ב   . ד
  . המדרכה ושאי� בה� הנמכת מדרכה    
המדרכה  שפתלעד ו מפגש� ממקו�אתר סימ� מ יוס/, פגשי�במקרה ששני סימני� מאתרי� נ .ה

    .ב14 כמתואר בציור, מהכביש תהמרוחק
המדרכה  שפתמסתיי� במפגש ע� סימ� מאתר אחר או ע�  אינובה� הסימ� המאתר שבמקרי� 
המדרכה  שפתלכיוו� יוטה  ואז ,לפחות מ"ס 300לאור*  הוא יימש*, מהכביש תהמרוחק
  .ג14כמתואר בציור , מהכביש תהמרוחק

א� יש הכרח הנדסי לנקז מי� במקומות . באזור הנמכת מדרכה יש להימנע מהתקנת תאי ניקוז  .ו
   1918י "בתק� הישראלי תבפני הדר* יתאימו סבכות הניקוז לנדרש בעניי� זה בסעי/ הד� , אלה  
   .1חלק   

  :הערה    
      ר לאנשי� ע� מאפש, לפני הכביש) 1.3.17הגדרה (סימו� השוליי� של מעבר חצייה בניגוד מישושי   

  .מוגבלות בראייה לזהות את גבולות מעבר החצייה
  הנמכת המדרכה .2.6.4.2

  ). 13, 12ציורי� ראו (יהיה כרוחב מעבר החצייה , ללא האגפי� המשופעי�, הנמכת המדרכהאור* 
   ).א12ראו ציור (מ "ס 90, רוחב המדרכה הנותר מעבר להנמכת המדרכה לא יהיה קט� מ

   .13בציור  כמתואר, רכה לכל רוחבהיונמכו פני המד, שה שלעיל אינה ישימההדרישבה� צרות במדרכות 
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  מבט על – א12

  
  
  
  
  

    
  

  א  חת* א –ב 12
  
  

  )המידות בסנטימטרי�( להנמכת מדרכה הדוגמ – 12ציור 
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  )המידות בסנטימטרי�(הנמכה במדרכה צרה דוגמה ל – 13ציור 

  ב14            א14        
  

  
  ג14 

  

  )המידות בסנטימטרי�( דוגמות לסימ� מאתר בסמו� למעבר חצייה – 14ציור 
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  מדרכההע הנמכת שיפו .2.6.4.3
  צרות שרוחב� קט� למעט במדרכות  12כמתואר בציור  10%השיפוע המרבי של הנמכת מדרכה יהיה 

  .13שבה� יתאי� השיפוע למתואר בציור , מ"ס 280, מ
  ).13, ו 12ראו ציורי� ( 8%, ושיפוע� לא יהיה גדול מ, אגפי� משופעי�יהיו די הנמכת מדרכה לִצ 

  תנועה  אי .2.6.5
התנועה לכביש יתאי� , שהפרש הגובה במקו� המפגש בי� אי, יהיה מונמ* כ* ייהחצתנועה באזור , אי

  .א2.6.4.1לנדרש בעניי� זה בסעי/ 
כדי לאפשר לאד� בכיסא גלגלי� , מ"ס 130, לא יהיה קט� מ חצייההתנועה באזור ה, רוחבו של אי
  .)15ראו ציור ( התנועה, לעצור על אי

, )מודרג או מפותל חצייהמעבר : כגו�(בקו ישר רצי/  התנועה אינה, דר* אי חצייהבמקומות שבה� ה
 , 1חלק  1918י "בתק� הישראלי תהתנועה בדרישות המפורטות לגבי רוחב דר* נגישה , יעמוד רוחב אי

סימ� יהיה התנועה המונמ* באזור החצייה , לכל אור* אי .כדי לאפשר סיבוב כיסא גלגלי� כנדרש
סימ� האזהרה יתאי� לנדרש בתק� הישראלי . לו סמוכי�המנוגד בגוו� ובמרק� למשטחי� ה אזהרה

  . מ לפחות"ס 60האזהרה יהיה  סימ�רוחב . 6חלק  1918י "ת
   לרמזורי� שמע התקני .2.6.6

 סימ�של ) חצייהביחס לכיוו� ה(בקצה הימני , על המדרכהיותק�  א� יותק� התק� שמע לרמזור הוא
כמתואר  ,המדרכה ע� הכבישמפגש ממקו� מ "ס 50 –מ "ס 40ובמרחק , בצמוד אליו, האזהרה
  .15, ו  13, 12י� בציור

  . מ מפני המדרכה"ס 140 , מ "ס 120פניו העליוני� של התק� השמע יהיו בגובה   
  :ותהער  

ינת� פתרו� מקומי מתאי� , במקרי� בה� מסיבות תכנוניות לא נית� למק� את התק� השמע כנדרש לעיל  .א
 .לתנאי המקו�  

  .על חלקיו 5990י "עות להתקני שמע לרמזורי� מפורטות בתק� הישראלי תדרישות נוספות הנוג  .ב
  קרקעי להולכי רגל  מעבר תת המוביל אל גשר או אלכב.  .2.6.7

תיעשה , 5%, קרקעי הנדרשת להיות בדר* ששיפועה גדול מ , עליה וירידה אל גשר או אל מעבר תת
  ; 2.4המדרגות יתאימו לדרישות סעי/ . בנוס/ למדרגות, או מעלית כב%באמצעות 

  ; 70חלק  2481י "בתק� הישראלי ת 2מעלית תתאי� לדרישות עבור מעלית מטיפוס 
  :יתאי� לדרישות אלה כב% 
יתאי� רוחב� במקומות שקיימי� בה�  משטחי ביניי�  ;סנטימטרי� לפחות 130יהיה  כב%רוחב ה  .א

  .ה , ד משנה  פיבסעי לנדרש
  .10% , לא יהיה גדול מ  כב%שיפוע ה . ב
  .מ"ס 150, לא יהיה גדול מ  כב%הפרש הגובה בי� שני משטחי ביניי� עוקבי� ב . ג
רוחבו של כל משטח ביניי� שלישי יהיה ;  מ לפחות"ס 130× מ "ס 130מידות משטחי הביניי� יהיו  . ד

משטחי הביניי� לא נכללי� המשטחי� שבקצות  במניי�(מ לפחות "ס 200מ לפחות ואורכו "ס 180
  ).כב%ה

מ "ס 200× מ "ס 200או יותר יהיה משטח ביניי� שמידותיו  °90, משנה כיוו� ב כב%במקו� שבו ה. ה
  .ג16 , ב 16נית� לקטו� את פינות משטח הביניי� כמתואר בציורי� . לפחות

  .°90למשטח הביניי� תהיה  כב%זווית המפגש בי� ציר ה . ו
  .למעט המפורט בסעי/ משנה ג, .2.1.3יתאימו לנדרש בסעי/  כב%פני ה . ז
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  יתאימו לנדרש  כב%רכיבי ההגנה בשולי ה; 2.3.6יתאימו לנדרש בסעי/  כב%בתי האחיזה ב. ח
יתאי�  כב%השיפוע הרוחבי של ה; ד 2.3.2.1מעוקל יתאי� לנדרש בסעי/  כב%רדיוס ;  2.3.7בסעי/ 

  ;2.3.2.2לנדרש בסעי/ 
 

  
  

  תנועה  סימ� אזהרה באי –א 15
  מ"ס 200   מ "ס 130שרוחבו 

  תנועה  סימ� אזהרה באי   ב15
  מ"ס 200  שרוחבו גדול מ

  )המידות בסנטימטרי�( תנועה� למעבר חצייה שיש בו אי ותדוגמ – 15ציור 
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  א16

  
  ב16

  
  ג16

  קרקעי להולכי רגל� המוביל אל גשר או אל מעבר תת כב  – 16ציור 
   )המידות בסנטימטרי�(

  
  ינגיש מקומות חניה .2.7

  .מספר מקומות החניה הנגישי� יתאי� להוראות כל די�
וקרוב למעבר , מקומות החניה הנגישי� יימצאו קרוב למעלית או לכניסה הנגישה לבניי� או לאתר

  . א� קיי�, מקורה
ו מקומות החניה הנגישי� יפוזר, סמוכות אליה�הכניסות נגישות וחניות  כמהבעל או באתר בבניי� 
  .לכל הכניסות הנגישות קרוב
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כניסה למקומות החניה הנגישי� קרוב ו צאמיי, מסוי� או אתר במגרשי חניה שאינ� משרתי� בניי�
  .הנגישה למגרש החניה

הנגישה לא יגרעו מהרוחב החופשי של הדר* בה� שהמכוניות החונות , חניה יתוכננו כ*המקומות כל 
  ).2.1.4סעי/ (
כלי רכב רבי� המשמשי� אנשי� ע� מוגבלות פיזית מותקני� אמצעי� מיוחדי� המסייעי� לה� ב
גלגלי� לצד הכיסא ת אעל גג הרכב שמוריד לאחסו� כיסא גלגלי� מתק� : כגו�, כנס ולצאת מהרכבילה

היוצא מעלו� אנכי , זרוע רובוטית היוצאת מתא המטע� ומביאה את כיסא הגלגלי� לצד הנהג, הנהג
מתק� הרמה שבאמצעותו נית� , מעלו� אנכי היוצא מצדו האחורי של הרכב, דו הימני של הרכבמצ

  .להכניס ולהוציא כיסא גלגלי� בחלקו האחורי של הרכב
  .מתקני� אלהלתפעול מכשולי� שיפריעו  מקו� חניה נגישאי� להציב בסביבת 

  מידות .2.7.1
  :לפי העניי�, 17אלה ולמתואר בציור  יתאימו לדרישות) 1.3.6הגדרה (המידות של מקו� חניה נגיש 

  גובה .2.7.1.1
באלכסו� , במקומות החניה הנגישי� המיועדי� לחניה בניצב) 1.3.9ראו הגדרה (הגובה החופשי 

והגובה החופשי בדר* אל מקומות החניה הנגישי� ומה� יהיה כמפורט , ובמקביל לכיוו� הנסיעה
  :להל�

  ;מ לפחות"ס 220 –למקו� חניה של רכיב רגיל 
  .מ לפחות"ס 245 – )12(ו� חניה של רכב גבוהלמק

  מקו� חניה בניצב לכיוו� הנסיעהשל רוחב ואור*  .2.7.1.2
  מקו� חניה רוחב .א

  :לפי העניי�, יהיה כמפורט להל�בניצב לכיוו� הנסיעה הרוחב החופשי של מקומות חניה נגישי� 
   רוחב מקו� חניה יחיד לרכב רגיל    .1.א

  מ לפחות"ס 350 יהיהצב לכיוו� הנסיעה בנימקו� חניה יחיד לרכב רגיל  רוחב
  .)א17ראו ציור (     
   חניה יחיד לרכב גבוהמקו� רוחב   .2.א

  מ לפחות"ס 460רוחב מקו� חניה יחיד לרכב גבוה בניצב לכיוו� הנסיעה יהיה     
  .)ב17ראו ציור (      

   חניה משותפת מקו� רוחב   .3.א
, לכיוו� הנסיעה כ* שיחלקו מעבר משות/ אפשר למק� כל שני מקומות חניה נגישי� בניצב   

פני השטח של המעבר המשות/ יסומנו כמקו� אסור לחניה . שמפלסו זהה למפלס החניה
  .1970, ל"תש, )קביעת תמרורי�(הודעת התעבורה , כנדרש בלוח התמרורי�) 820תמרור (

  :הרוחב הכולל לשני מקומות חניה נגישי� ומעבר משות/ יהיה כמפורט להל�     
  ;)א17ראו ציור (לפחות מ "ס 630 –רכב רגיל     
  ;)ב17ראו ציור (לפחות מ "ס 740 –רכב גבוה     
מ לפחות עבור רכב רגיל             "ס 130רוחב המעבר המשות/ בי� שני מקומות חניה נגישי� יהיה     
  ;מ לפחות עבור רכב גבוה"ס 240, ו  

                                        
המותא� לשימוש� של אנשי� המתניידי� בכיסא גלגלי�    )"וא�"המכונה בפי הציבור () 1.3.8ראו הגדרה (רכב גבוה    )12(

. המאפשר כניסה אל הרכב ויציאה ממנו בישיבה בכיסא גלגלי�, )אנכו�(כגו� מעלו� אנכי , הוא רכב בעל התק� העלאה
 .עלאה מותק� בצדו הימני של הרכב או באחורי הרכבההתק� ה
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ניעת חניה במעבר המשות/ בי� שני למעט מתק� למ, המעבר המשות/ יהיה חופשי ממכשולי�    
  .ישא� , מקומות חניה נגישי� לרכב גבוה  
 1918י "הוא יתאי� לדרישות הרלוונטיות בתק� הישראלי ת ,מתק� למניעת חניהיותק� א�     
, השפהמ מאב� "ס 520 –מ "ס 500ויותק� במרחק  ,בסעי/ הד� בעצמי� העומדי� בדר* ,1חלק   
  .ב17כמתואר בציור   

  מקו� חניה *אור  .ב
  רכב רגילאור* מקו� חניה יחיד ל    .1.ב
  ;)א17ראו ציור (מ לפחות "ס 500לרכב רגיל בניצב לכיוו� הנסיעה יהיה יחיד אור* מקו� חניה         
   רכב גבוהאור* מקו� חניה יחיד ל    .2.ב
  ).ב17ציור  ראו(מ לפחות "ס 600 לרכב גבוה בניצב לכיוו� הנסיעה יהיהיחיד אור* מקו� חניה         

  מקו� חניה באלכסו� לכיוו� הנסיעהשל רוחב ואור*   .2.7.1.3
  מקו� חניה רוחב  .א  

  :לפי העניי�, הרוחב החופשי של מקומות חניה נגישי� באלכסו� לכיוו� הנסיעה יהיה כמפורט להל�       
   חניה יחיד לרכב רגילמקו� רוחב   .1.א  
ראו ציורי� ( מ לפחות"ס 350ו� לכיוו� הנסיעה יהיה לרכב רגיל באלכס יחיד רוחב מקו� חניה      

  .)ה17, ג17
   חניה יחיד לרכב גבוהמקו� רוחב   .2.א  

ובלבד , מ לפחות"ס 350לרכב גבוה באלכסו� לכיוו� הנסיעה יהיה  יחידרוחב מקו� חניה 
, מ לפחות"ס 200מ לפחות ואורכו "ס 200שמימי� למקו� החניה יישמר שטח חופשי שרוחבו 

   .)ה17, ד17 י�ראו ציור(מ מהקצה הקדמי של מקו� החניה "ס 200, כ ימוק� במרחקאשר 
  :הערה

  .מעלו� לצד הרכב באמצעותהשטח החופשי נדרש להורדת אד� בכיסא גלגלי� 
  יהיה באלכסו� לכיוו� הנסיעהלרכב גבוה יחיד רוחב מקו� חניה , א� לא נית� לעמוד בדרישה זו

  .מ לפחות"ס 460 
  יהמקו� חנ אור* .ב
   רכב רגילאור* מקו� חניה יחיד ל  . 1.ב

ראו ציורי� (מ לפחות "ס 500 לרכב רגיל באלכסו� לכיוו� הנסיעה יהיהיחיד אור* מקו� חניה 
  .)ה17, ג17

   רכב גבוהאור* מקו� חניה יחיד ל  . 2.ב
  ראו ציורי� ( מ לפחות"ס 600אור* מקו� חניה לרכב גבוה באלכסו� לכיוו� הנסיעה יהיה 

  ).ה17, ד17
  מקו� חניה במקביל לכיוו� הנסיעהשל רוחב ואור*  .2.7.1.3

  אי� דרישה מיוחדת עבור רוחב מקו� חניה נגיש לרכב רגיל ולרכב גבוה החונה במקביל לכיוו�  
  .הנסיעה

  חניההמקו� לצד  רוחב .א
שטח רכב גבוה החונה במקביל לכיוו� הנסיעה יישמר מקו� חניה למִצדו המרוחק מ� הכביש של 

מ "ס 200, כ אשר ימוק� במרחק, מ לפחות"ס 200מ לפחות ואורכו "ס 200ו חופשי שרוחב
  .)ז17, ו17ציורי� ראו (  מהקצה הקדמי של מקו� החניה

  :ההער
  .מעלו� לצד הרכב באמצעותהשטח החופשי נדרש להורדת אד� בכיסא גלגלי� 
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  חניה מקו� אור* .ב
   רכב רגיל אור* מקו� חניה ל  . 1.ב
  , ו17ראו ציורי� (מ לפחות "ס 600 רגיל במקביל לכיוו� הנסיעה יהיהאור* מקו� חניה לרכב     
  .)ז17    
   רכב גבוהאור* מקו� חניה ל  . 2.ב
  , ו17ראו ציורי� (מ לפחות "ס 750אור* מקו� חניה לרכב גבוה במקביל לכיוו� הנסיעה יהיה     
  ).ז17    

    
  

   רכב רגיל בניצב לכיוו� הנסיעהל מקו� חניה נגיש –א 17
  : לציור הערה
  .באמצעות הנמכת מדרכה או באמצעות מישור משופעעשות ייכולה להה למדרכה יהעלי

  
 בניצב לכיוו� הנסיעה )12( מקו� חניה נגיש לרכב גבוה –ב 17

  
 )המש* הציור בעמוד הבא) (המידות בסנטימטרי�(מקומות חניה נגישי  – 17ציור 
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   כיוו� הנסיעהל באלכסו� רכב רגילל מקו� חניה נגיש – ג17

  
  

  : הערה לציור
  .באמצעות הנמכת מדרכה או באמצעות מישור משופעעשות ייכולה להה למדרכה יהעלי

  

  
  

    לרכב גבוה באלכסו� לכיוו� הנסיעהנגיש יה מקו� חנ – ד17
  

 )המש* הציור בעמוד הבא() המידות בסנטימטרי�(מקומות חניה נגישי  – 17ציור 
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      לרכב רגיל ולרכב גבוה באלכסו� לכיוו� הנסיעה נגישיה מקו� חנ – ה17
  

  

  
   ע� עלייה באמצעות הנמכת מדרכה  לכיוו� הנסיעה מקו� חניה נגיש במקביל – ו17

  
  

 )המש* הציור בעמוד הבא() המידות בסנטימטרי�(מקומות חניה נגישי  – 17ציור 
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  מצעות מישור משופע    ע� עלייה בא לכיוו� הנסיעה מקו� חניה נגיש במקביל – ז17

   )המידות בסנטימטרי�(מקומות חניה נגישי  – 17ציור 
  

  למדרכה הנגישי� מקומות החניההמעבר מ .2.7.2
  :אחד מאלהממקומות החניה הנגישי� למדרכה יהיה באמצעות  המעבר

למעט הדרישה לגבי אור* , 2.6.4.2 ,ו2.6.4.1, א2.6.4.1 פי�הנמכת מדרכה המתאימה לנדרש בסעי  .א
   מ"ס 130, לא יהיה קט� מ, ללא האגפי� המשופעי� ,אור* הנמכת המדרכה. מכת המדרכההנ
אמצעי זה אינו מתאי� למעבר ממקומות חניה לרכב גבוה בניצב  ;)ו17, ה17, א17י� ראו ציור(  

  .לכיוו� הנסיעה
        רוחב המישור המשופע יהיה  . מישור משופע המיועד למעבר למדרכה ממקומות חניה נגישי�  . ב

שיפוע המישור . )ה17, א17ראו ציורי� ( מ"ס 150, ואורכו לא יהיה גדול מ, מ לפחות"ס 110
  ; 8%, מ המשופע לא יהיה גדול

  . 10%אפשר ששיפועו יהיה עד , א� דרישה זו אינה ישימה  
 .חס� על ידי רכב חונהיהמישור המשופע ימוק� כ* שלא י

  וסימונ� פני השטח .2.7.3
הנגישי� לא מקומות החניה  שיפוע ,א� יש מניעה לכ*. קמו על שטח אופקיימונגישי� חניה ת מקומו
%2, מגדול  יהיה 1

2
  .ה, למעט סעיפי משנה ג ו, 2.1.3פני השטח יתאימו לנדרש בסעי/ . בכל הכיווני� 

שה בק(יה ימקומות חניה נגישי� הממוקמי� על מיסעה משופעת יתאימו לנדרש בתקנות התכנו� והבנ
  .על עדכוניה�, )תנאיו ואגרות, להיתר

השיפוע האורכי של פני המדרכה לאור* מקו� המיועד לחנית רכב גבוה במקביל לכיוו� הנסיעה יהיה 
  . זהה לשיפוע האורכי של פני מקו� החניה

  , 2.7.1.3, ו 2.7.1.2נדרש בסעיפי� ל ויתאימומקומות החניה הנגישי� יסומנו על פני השטח גבולות 
כנדרש  לאומי, יה נגיש יסומנו בסמל הנגישות הבי�פני השטח של מקו� חנ, נוס/ על כ*. העניי�לפי 

  . מ"ס 60, לא יהיה קט� מ הסמלשל אורכו . 4חלק  1918י "בתק� הישראלי ת
  :בבירור מרכב המתקרב למקו� החניה הנגיש וכמפורט להל� באופ� שנית� יהיה לראותוהסמל ימוק� 

הקרוב לכיוו� שממנו  בצד, בקצה מקו� החניה הנגישנסיעה ימוק� הסמל בחניה בניצב לכיוו� ה , 
 ;נכנסי� אליו
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בקצה המרוחק מהכיוו�  ,בחניה במקביל לכיוו� הנסיעה ימוק� הסמל בקצה מקו� החניה הנגיש , 
 .שנכנסי� אליו

 :הערה # 

  .יע להבחי� בוינית� לצבוע את פני שטח מקו� החניה הנגיש בכחול כדי לס    
  מרורוִת  שילוט .2.7.4

, מפורטי� בתקנות והנחיות להצבת תמרורי�מקומות חניה נגישי� הִתמרור ואופ� הצבת התמרורי� ב
  .על עדכוניה�, 2010, א"תשע

  מכונות למת� שירות אוטומטי .2.7.5
יתאימו לנדרש , כגו� מתק� להנפקת כרטיסי חניה ומכונות תשלו� ,מכונות למת� שירות אוטומטי

דר* נגישה תוביל אל מכונות למת� שירות  .4חלק  1918י "לי תבסעי/ הד� בעניי� זה בתק� הישרא
  כל אחד מאמצעי ההפעלה יהיו גובה מרכז , רכבמתו* במכונות שהגישה אליה� היא . אוטומטי

  .מ מעל פני הרצפה"ס 135 –מ "ס 130

2.8.    )למעט תחנות אוטובוס( ולהורדתהעלאת נוסעי למקו
למעט תחנות ( כלשה�ת� והמשרתי� בניי� או אתר המקומות המיועדי� להעלאת נוסעי� ולהורד

יהוו יהוו מפגע ולא באופ� שלא , לכניסה הנגישה לבניי� או לאתרככל האפשר ימוקמו קרוב , )אוטובוס
  .מפלס המקו� המיועד להעלאת נוסעי� ולהורדת� יהיה כמפלס הכביש .סכנהמקור ל
  .לפי תנאי המקו�, ב18א או 18יורי� יתאימו למתואר בצ �ולהורדתנוסעי� מקו� להעלאת המידות 

  א18כמתואר בציור , מישור משופעהעלאת נוסעי� למדרכה יהיה באמצעות להמעבר ממקומות 
  .תנאי המקו�פי ל, ב18כמתואר בציור , או באמצעות הנמכת מדרכה

  .המקו� יסומ� וישולט על פי הוראות כל די�

  
  

    אמצעות מישור משופעבולהורדת� להעלאת נוסעי�  למקו�דוגמה  – א 18

  

 )המש* הציור בעמוד הבא() המידות בסנטימטרי�(להעלאת נוסעי ולהורדת  מותדוגמות למקו �  18ציור 
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  באמצעות הנמכת מדרכהולהורדת� להעלאת נוסעי�  למקו�דוגמה  – ב 18

  )המידות בסנטימטרי�( ולהורדת העלאת נוסעיל מותמקולדוגמות  �  18ציור 

  בורה ציבוריתתחלתחנות 2 .2.9
  כללי .2.9.1

   :יתאימו לדרישות אלה תחנות לתחבורה ציבורית
 1918י "שיתאימו לדרישות המפורטות בסעי/ הד� במכשולי� בדר* שבתק� הישראלי ת באופ�יוצבו   , 

   .)2.9סעי/ ( 1חלק 
או  פני המיסעהעל מלפחות מ "ס 15יהיה תחנה עצירה בתחו� הלאור* המדרכה או הרצי/  פני גובה   , 

שטח הרצפה  .לאד� בכיסא גלגלי�מקו� המתנה נגיש כיל ת סככת המתנה  .לפי העניי�, סילההמ
   .מ לפחות"ס 120 ×מ "ס 80מקו� ההמתנה יהיה החופשי של 

בחזית סככת המתנה יישמר מעבר  .2.11.2.2המתנה יתאי� לדרישות בסעי/  תחנתספסל המוצב ב  , 
  . מ לפחות"ס 110חופשי שרוחבו 

    תחבורה ציבוריתרציפי אור* סימני אזהרה ל .2.9.2
  גדול  ,לפי העניי�, המסילהאו  תחבורה ציבורית שהפרש הגובה ביניה� לבי� המיסעהלאור* רציפי 

סימני�  ת הרצי/יהיו על פני רצפ ,שאי� ביניה� לבי� המיסעה או המסילה חציצה פיזיתו, מ"ס 25, מ
  :להל�כמפורט  בניגוד חזותי ובניגוד מישושי 

  בניגוד חזותי לפני השטחשיהיה  מ"ס 15 –מ "ס 10 ורוחבש סימ� אזהרההרצי/ יהיה  שפתלאור*  , 
  .הסמוכי� לו  
  שיהיה ,לפחות מ"ס 40הרצי/ יהיה סימ� אזהרה נוס/ שרוחבו משפת מ "ס 65 –מ "ס 50במרחק  , 
   ).19ראו ציור (חזותי ובניגוד מישושי לפני השטח הסמוכי� לו  דבניגו   
  .6חלק  1918י "הניגוד המישושי יהיו בהתא� לנדרש בתק� הישראלי תהניגוד החזותי ו , 
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   )המידות בסנטימטרי�(אזהרה ברציפי רכבת  סימני    19ציור 

  תחנת אוטובוס .2.9.3
  :סימ� מאתר בתחנת אוטובוס יתאי� לדרישות אלה

  .מ"ס 60, רוחב הסימ� המאתר יהיה כ
, לפי העניי�, או מדופ� סככת המתנה, סמ מעמוד תחנת אוטובו"ס 50, כ במרחקהסימ� המאתר יותק� 

, הסימ� המאתר יימש* בניצב לציר האור* של המדרכה .שממנו מגיע האוטובוס לכיוו�הפונה מהצד 
  . מ מאב� השפה"ס 50, כ יימצא במרחק שלו וקצה אחד, לכל רוחב רצועת ההליכה

נויה ממכשולי� תישמר רצועה פ, לאור* התחו� המסומ� עבור תחנת אוטובוס, על גבי המדרכה
  .משפת המדרכהלפחות מ "ס 110שרוחבה 

תהיה על המדרכה , לצור* התארגנות ותמרו� של אד� בכיסא גלגלי� במעבר מהמדרכה אל אוטובוס
מגו� בגוו� שונה שיהיה מ לפחות "ס 8רחבת ההיערכות תסומ� בהיקפה בפס שרוחבו . ערכותירחבת ה

  :לדרישות אלהההיערכות רחבת תתאי� על כ* נוס/  .המשטחי� הסמוכי�
ערכות בתחנת אוטובוס שבה מוצבת סככת המתנה תמוק� בצמוד לשפת המדרכה ובסמו* ירחבת ה. א

מ מהקצה המרוחק של "ס )20±550(, ובמרחק שאינו גדול מ שממנו מגיע האוטובוסבצד , לסככה
 מ לאור* המדרכה"ס 250, מ יו קטנותמידות רחבת ההיערכות לא יה. א20כמתואר בציור  ,הסככה

  .מ לרוחבה"ס 200, ומ
  ערכות והמקו� המיועד להמתנת נוסעי� ילרבות רחבת הה, פני השטח בסביבת תחנת האוטובוס    

  .2.1.3יתאימו לנדרש בסעי/ 
  מ "ס )20±550( תמוק� רחבת ההיערכות במרחק) ללא סככה(בתחנת אוטובוס שבה מוצב עמוד . ב

  .)ב20 ראו ציור( בצד שממנו מגיע האוטובוס ,העמודמ  
  . 2.9.3.5בסעי/  1חלק  1918י "תתק� הישראלי המתאי� לנדרש באזהרה  בסימ� יסומ�עמוד תחנה 
לא יבלוט יותר  ,מ"ס 200, קט� ממפני המדרכה ושגובה תחתיתו  ,על עמוד תחנההמוצב  לוח מידע

   1918י "לוח המידע לנדרש עבורו בתק� הישראלי תיתאי� , על כ* נוס/ .העמוד דימִצ  מ"ס 20, מ
  .4חלק 

  , ושלט קולי מישושי שלט לרבות, יעד הנסיעהעל קווי� העוצרי� בתחנה ו עלמידע שלט המספק 
 לפני השלט יישמר מרחב חופשי. 4חלק  1918י "יתאי� לדרישות התק� הישראלי ת ,א� נדרש

 .לטממכשולי� שיאפשר להתקרב אל הש
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  סככת המתנהתחנת אוטובוס ע  – א 20

  
  

 

 תחנת אוטובוס ע עמוד –ב  20

 

  )המידות בסנטימטרי�( ערכות בתחנת אוטובוסירחבת ה – 20ציור 
  

  תאורה .2.10
בתק� נדרש תתאי� לחניות ומכשולי� בדר* , כניסות, שבילי�, י�כב%, מדרגות, דרכי� ה שלתאורה

  ).2.8סעי/ (  � בתאורהבסעי/ הד 4חלק  1918י "הישראלי ת
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  חו, ומתקני חו, היטיר .2.11
  כללי .2.11.1

         יתאימו, האשפ פחי ,תברזיו ,�ספסלי ,רדוא תיבות ,�טלפו תאי :�כגו ,חו( ומתקני חו( היטיר
  :אלה לדרישות

 לדר* מחו( החו( רהיטי את להציב נית� לא א� .מכשול יהוו שלא כ* הנגישה לדר* מחו( יוצבו  .א

 הישראלי שבתק� בדר* במכשולי� הד� בסעי/ הרלוונטיות לדרישות שיתאימו כ* צבויו ה� ,הנגישה

  ).2.9 סעי/( 1חלק  1918י "ת
  ).2.6סעי/ (ש� ) אנתרופומטרייה(והמתקני� יתאימו ג� לסעי/ הד� במידות אנוש הרהיטי� . ב
  ותי לנדרש יתאי� הניגוד החז, ניגוד חזותי ברהיטי חו( )2(די�כאשר נדרש לפי הוראות כל . ג
  .2.11.5בסעי/    

  מושבי� .2.11.2
  כללי .2.11.2.1

  .גבלות בניידותומקומות מנוחה לאור* דר* נגישה חיוניי� לאנשי� ע� מ
יעמדו , )קירות ישיבה כגו�  ,ומושבי� אחרי� ספסלי�( לאור* דר* נגישהמושבי� המוצבי� 

  ):21ראו ציור (בדרישות אלה 
כ* שה� והיושבי� עליה� לא יהוו , ג21ור כמתואר בצי ,בסמו* לדר* נגישה יוצבו מושבי�ה  .א

שמר מעבר חופשי שאורכו כאור* המושב ורוחבו יבקדמת המושב י; הפרעה למעבר בדר* הנגישה
ולצדיו יהיו פני השטח בקדמת המושב  ;והוא אינו גורע מרוחב הדר* הנגישה, מ לפחות"ס 65

  .)2.7.5י/ סע( בסעי/ הד� בפני הדר* 1חלק  1918י "כנדרש בתק� הישראלי ת
  . מ לפחות"ס 100שרוחבו , המושב יסופק שטח רצפה חופשי לכיסא גלגלי�לצד 

  .הוא ק�וכאשר אד� יושב עליה� כאשר ו יציבי� יהי המושבי�  .ב
  ;יהיה זהה למפלס הדר* הנגישה הצמודה מושבי�מפלס פני השטח שעליו ממוקמי� ה  .ג
  ).ב21 , א 21 י� ראו ציור(צפה מ מפני הר"ס 48 –מ "ס 45גובה פני המושב יהיה   .ד
  .)ב21 ראו ציור(מחלקו האחורי  מ"ס 2, החלק הקדמי של פני המושב לא יהיה גבוה ביותר מ  .ה

  ספסלי� .2.11.2.2
  :ספסלי� נגישי� יתאימו ג� לדרישות אלה, 2.11.2.1נוס/ על הדרישות המפורטות בסעי/ 

מ "ס 40 –מ "ס 35יהיה , הנמדד בחלק האחורי של המושב, לספסלי� יהיו משענות גב שגובה� .א
   ;יחסית למישור האופקי º90–º105תהיה  משענת הגב שלהזווית ; ני המושבמפ

  ;)ב21ראו ציור ( מ"ס 45 –מ "ס 40המרחק מחזית המושב עד לפני גב המושב יהיה 
ככל  ,משענות היד יימשכו מגב המושב. די המושבמשני ִצ לפחות לספסלי� יהיו משענות יד  .ב

 העליוני� יהיה �מ לפחות וגובה פניה"ס 30אורכ� יהיה ; מושבהאפשר עד לחזית ה

  .מפני המושב מ"ס 24 –מ "ס 18      
  

  מושבי� אחרי� .2.11.2.3
מושבי� נגישי� אחרי� יכללו רכיב שיכול לשמש , 2.11.2.1נוס/ על הדרישות המפורטות בסעי/ 

מפני  מ"ס 24 –מ "ס 18גובה פניה העליוני� יהיה , א� רכיב זה הוא משענת יד; כמשענת ליד
  .המושב
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  מבט צד –ספסל  –ב 21  חזית   ספסל  –א 21
 

  
  מבט על – ספסל  –ג 21

  )המידות בסנטימטרי�(מושבי  – 21ציור 

  שולחנות  .2.11.3
. תוביל דר* נגישה אל חלק מהשולחנות, ) פיקניקכגו� שולחנות (במקו� שמותקני� בו שולחנות 

  :השולחנות הנגישי� יתאימו לדרישות אלה
  ;לשימוש יהיו יציבי� ובטוחי�  . א
  הישראלי  שבתק� הדר*ת בסעי/ הד� בפני יהיו ממוקמי� על משטח המתאי� לדרישות הנקובו  . ב

  מ לפחות מעבר לכל צד של השולח� "ס 110 יימש* משטח זה .)2.7.5סעי/ ( 1חלק  1918י "ת  
  ;)א22ציור ראו (       

יבה אחד המיועד לאד� בכיסא גלגלי� והמתאי� לדרישות יהיה לפחות מקו� ישנגיש בכל שולח�   . ד
  ;)2.6.2סעי/ ( 1חלק  1918י "הישראלי תשבתק� כפות רגליי� לוברכיי� ל י� חופשיי�עבור חלל

  ופני ספסל הישיבה יהיו בגובה  ,מ מעל פני הרצפה"ס 76 –מ "ס 74פני השולח� יהיו בגובה   . ה
   ;פני הרצפה מעלמ "ס 48 –מ "ס 45  

שר גישה יאפמ "ס 60, קט� מ אינו שאורכו לפחותמקו� ישיבה אחד  ,כל ספסל הצמוד לשולח�ב  .ו
  ).ב22ראו ציור ( )קושרת(קורת חיזוק פיזי כגו� ללא מכשול , וישיבה נוחה
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  ב22              א22            
   :הערה לציור

  .1חלק  1918י "תתק� הישראלי מידות חלל ברכיי� וחלל כפות רגליי� מפורטות ב
  
  
  

  הימתקני שתי .2.11.4
  .3.1חלק  1918י "� זה בתק� הישראלי תימתקני שתייה יתאימו לנדרש בעני

  חו+ רהיטיניגוד חזותי ב  2.11.5
או בי� רהיט , יהיה בי� רכיבי הרהיט העיקריי� לבי� עצמ�, כאשר נדרש, ניגוד חזותי ברהיטי חו(

 .סביבתו הקרובה לבי�, הפונות לכיוו� ההליכה יופנותואו לפחות בי� ד, החו(

  .6חלק  1918י "שבתק� הישראלי ת 3הניגוד החזותי ברהיטי החו( יתאי� לדרישה הרלוונטית בטבלה 

2.12.   אמצעי גישה לתו� מי
  היכות שחיברֵ  .2.12.1

במקומות שבה� נדרשת , נוס/ על כ*. 2.4מדרגות המותקנות בברכות שחייה יתאימו לדרישות סעי/ 
  , 2.12.1.5 – 2.12.1.1מאמצעי הגישה המפורטי� בסעיפי� יותק� אחד , כניסה נגישה אל תו* המי�

, לצאת מהמי� בבטחהכדי לאפשר לאד� המתנייד בכיסא גלגלי� להיכנס למי� ו, תנאי המקו�פי ל
  .דר* נגישה תוביל למקו� שבו מצוי אמצעי הגישה .בנוחות ובכבוד

  מתק� הרמה חיצוני  .2.12.1.1
  :תאי� לדרישות אלהמתק� הרמה חיצוני י

 עומק המי� שבוה יכת השחיוימוק� בסמו* לחלק של ברֵ  ,ו מקובעההרמה יהיה נייד אמתק�   .1
  .מ"ס 120, מ אינו גדולמ ו"ס 100 , אינו קט� מ 

יישמר שטח רצפה חופשי המתאי� לסעי/ הד� בשטח  ,בסמו* למתק� ההרמה, כהעל שפת הברֵ   .2
  ).2.7.4סעי/ (1חלק  1918י "סיבוב שבתק� הישראלי ת

חומרי� כימיי� המצויי� במימי הבֵרכה בעמידי� , י המתק� יהיו ניתני� לניקוי בקלותכל חלק  .  3
  . שיתו*בעמידי� ו
  ;(UV)סגולה , קרינה עלבא� ה� חשופי� לקרינת שמש ישירה ה� יהיו עמידי� ג�   

  .לפי הוראות היצר�ויתוחזק יופעל , מתק� ההרמה יותק�  . 4

  )המידות בסנטימטרי�(דוגמה לשולח� פיקניק   – 22ציור 
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  מתק� הרמה חיצוני ע� מושב .2.12.1.2
  :מתק� הרמה חיצוני ע� מושב יתאי� לדרישות נוספות אלה 2.12.1.1ר בסעי/ אמוה לענוס/ 

 מ"ס 120שטח רצפה חופשי שאורכו  יהיה, במקביל לו ובחזיתו, למושב מתק� ההרמהבצמוד   .1
  ציר האור* של השטח האמור יהיה מקביל ; 23כמתואר בציור לפחות מ "ס 80ורוחבו  לפחות

מושב  לאגלגלי� הסא ימכדי או חזיתי ִצ המושב לצור* מעבר לציר , לפי העניי�, או המשכי  
  .ה ובחזרהרממתק� הה

  :הרמה יתאי� לדרישות אלההמתק� מושב   .2
  ;אי� למתק� ההרמה שאליו הוא מתחברהמושב ית    )א(  
  ;לפחות ותהיה לו משענת גב מ"ס 40× מ "ס 40מידות המושב יהיו     )ב(  
  .המושב יהיה עשוי חומר קשיח    )ג(  
   סא יממנו אל כוגלגלי� אליו היסא בעת המעבר מכ המושב לא ינוע. המושב יהיה יציב    )ד(

  ;הגלגלי�       
  ;מותק� עליה מתק� ההרמהשמ מפני הרצפה "ס 50 –מ "ס 45פני המושב יהיו בגובה     )ה( 
יתאפשר  שבעת שהמושב במצב מוכ� למעבר אד� ע� מוגבלות אליו ,המתק� יותק� כ*  )ו(

  ;י או חזיתידמעבר ִצ 
בו שבמצב  ג�( לכל היותרמ "ס 45מי� עד לעומק תו* הל הורדת המושבהמתק� יאפשר   )ז(

  ;)מערכת ההפעלה של המתק� יוצאת מכלל פעולה
משענות  ;מ מעל פני המושב"ס 24 –מ "ס 18שתי משענות יד שגובה�  יהיומצדי המושב   )ח(

חזרה בגלגלי� למושב והסא ימככדי לאפשר מעבר או לפירוק ניתנות להרמה היד יהיו 
  ;מכל אחד מצדי המושב

לייצב את האד� היושב על ה ושנית� בעזרת, לשחרור מהיר תהניתנה חגור המושב יכלול  )ט(
  .המושב

  .ג לפחות"ק 130 יהיה מתק�כושר ההרמה של ה   .3      
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   )ת בסנטימטרי�המידו( מתק� הרמה חיצוני � ה יכת שחיאמצעי גישה לברֵ  – 23ציור        
  

  אחרי� נשיאהזרי אבמתק� הרמה חיצוני ע�  .2.12.1.3
התק� או  ערסלנשיאה אחרי� כגו�  ע� אבזרימתק� הרמה חיצוני  ,2.12.1.1אמור בסעי/ ה לענוס/ 
  :תאי� לדרישות נוספות אלהי (body support)גו/ 

  ;אליו הוא מתחברשלמתק� ההרמה  תאי�יאבזר הנשיאה 
   .מידות שונותמספר אבזרי נשיאה ב ויסופקות שונות א� אבזר הנשיאה קיי� במיד

  דופ� בֵרכה מוגבהת .2.12.1.4
מ מפני הריצו/ "ס 50 –מ "ס 45כה פני דופ� הברֵ של פני המי� ויהיה הגובה של כה מוגבהת ברֵ דופ� ב

כדי לאפשר מעבר , )א24ראו ציור (מ "ס 45 –מ "ס 40כה יהיה רוחב דופ� הברֵ  ;כההברֵ  הצמוד לדופ�
  .ממצב ישיבה על דופ� הבֵרכה אל תו* המי�

  דר* משופעת בתו* המי� .2.12.1.5
  עד לעומק  ותגיעבמשטח הרצפה הסובב את הברכה  תתחילדר* משופעת בתו* המי� 

  :הדר* המשופעת תתאי� לדרישות אלה; )ב24ראו ציור ( מ לפחות מתחת לפני המי�"ס 70
  ;מ לפחות"ס 130רוחבה יהיה   .1  
  ;5%, דול מהשיפוע האורכי שלה לא יהיה ג  .2  
אלא א� , כת השחייהתחו� המי� העיקרי של ברֵ מופרדת באופ� פיזי מהדר* המשופעת תהיה   .3  

  ;)כגו� בברכת גלי�( משמשת לכניסת כלל הציבור לברכההדר* ההיא הדר* המשופעת 
  ;חותמ לפ"ס 130 ×מ "ס 130בתחתית הדר* המשופעת יהיה משטח ביניי� שמידותיו   .4  
  .הדר* המשופעת דיבשני ִצ יותק�  2.3.6בית אחיזה המתאי� לנדרש בסעי/   .5  
בהתא� לתק� הישראלי לפחות  Cדרגת ההתנגדות להחלקה של דר* משופעת בתו* המי� תהיה  . 6

  .2279י "ת      
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  :הערה  
  ייעודי ות שימוש בכיסא גלגלי�כניסה למי� ויציאה מה� באמצעות דר� משופעת בתו� המי� מחייב

צא מהמי� לאחר כניסת המשתמש למי� ויוכנס למי� כיסא הגלגלי� הייעודי י1 .שיעמוד לרשות המשתמש
  .לצור� יציאת המשתמש מהמי�

  למי�מחו+  דר* משופעת .2.12.1.6
מ מתחת למפלס "ס 50 –מ "ס 45 ותרד לגובה, כהדופ� הברֵ בצמוד ל למי� תהיהמחו(  דר* משופעת

ראו (כה דופ� הברֵ מעבר ישיר מכיסא הגלגלי� אל  כ* שיתאפשר, כההברֵ  דופ�הפני� העליוני� של 
 2.3.7 – 2.3.3 בסעיפי� כב%עבור המפורטות תאי� לדרישות הדר* המשופעת ת). ג24ציור 

  :ולדרישות אלה
  ;5%, לא יהיה גדול מ הדר* המשופעתהשיפוע האורכי של   .1  
  ;כה לא יהיה בית אחיזההברֵ  דופ�אל  הדר* המשופעתשל התפקוד ממשטח באזור המעבר   .2  
  ;מ"ס 45 –מ "ס 40כה יהיה הברֵ  דופ�רוחב   .3  
  כגו� (יימצא אמצעי למניעת נפילה , בכל מקו� לאור* הדר* המשופעת שיש בו סכנת נפילה  .4

תק� הישראלי בבעניי� זה הניגוד החזותי יתאי� לנדרש . חזותי לסביבתו ניגודשיהיה ב) מעקה  
     .1142י "יתאי� לדרישות התק� הישראלי ת הוא ,מעקהיותק� � א .6חלק  1918י "ת  
  בהתא� לתק� לפחות Cההתנגדות להחלקה של דר* משופעת בתו* המי� תהיה דרגת   .5
 .2279י "הישראלי ת     
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   )י�המידות בסנטימטר(אמצעי גישה לבֵרכת שחייה  – 24ציור 
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  רחצה ניסה למי� בחו1כ .2.12.2
  :תתאי� לדרישות אלהבחו/ רחצה שרת הגעה למי� המאפ, קבועה או פריקה, דר* נגישה

  ;מ לפחות"ס 160 חבה יהיה רו  .א
  ;5%, השיפוע האורכי שלה לא יהיה גדול מ  .ב
  ;2%, לא יהיה גדול מ הוארוחבי א� יש שיפוע   .ג
  ;למשטח הסובב אותהיהיו בניגוד חזותי פני הדר* הנגישה   .ד

  .מ"ס 5, לא יהיה גדול מ, למעט בחופי י�, הפרש הגובה בי� פני הדר* הנגישה למשטח הצמוד אליה  .ה
אפשר שפני הדר* לא יהיו קשיחי� ובלבד , והחשו/ תדירות לפגעי הי�טע הדר* הקרוב למי� בק

  .8חלק  1498י "בתק� הישראלי ת. 3.3.3שהדר* תהיה יציבה ותעמוד בבדיקה הנדרשת בסעי/ 
  סככת צל נגישה .2.13

  :סככת צל נגישה תתאי� לדרישות אלה. דר* נגישה תוביל אל סככת צל נגישה
  .ה, למעט סעיפי משנה ג ו, 2.1.3תחת לסככת צל נגישה יתאימו לדרישות סעי/ מששטח מפני ה  .א

 מ"ס 150ר בתוספת רצועה שרוחבה "מ 15, שטחו של המשטח שמתחת לסככת הצל לא יהיה קט� מ  . ב             
  . 25כמתואר בציור , צפו� ומזרח, לפחות בצד מערב ,שתימש* מעבר להיטל שטח הסככה לפחות  
בי� המשטח שמתחת לסככת הצל לבי� הרכיב הנמו* ביותר של ש) 1.3.9הגדרה (ה החופשי הגוב    .ג

  .מ"ס 210, הסככה לא יהיה קט� מ
  לדרישות  שיתאימולאומי , את סמל הנגישות הבי� י�הכולל י�שלט ועל סככת צל נגישה יוצב  .ד
אפשר יהיה שי� באופ� במקו� בולט לע ויוצב י�השלט. 4חלק  1918י "בתק� הישראלי ת הרלוונטיות    
  .ממנו נית� להגיע אל הסככהשמכל כיוו�  �לראות    
  

  
  )המידות בסנטימטרי�( נגישות ת צלוסככדוגמות ל – 25ציור 

  

  ישיבה מיוחדי במקומות פתוחי להתקהלות ולהתכנסות מקומות .2.14
, י� נגישי�שירות, מדרכה, תקשר בי� מקומות חניה נגישי�  2.1 דר* נגישה המתאימה לדרישות סעי/ .2.14.1

  .ומקומות ישיבה מיוחדי�) קופה, כגו� מזנו�(בה� נית� שירות שמקומות נגישי� 



 

)2012( 2חלק  1918י "ת  

45 

מקומות ישיבה מיוחדי� לאנשי� בכיסאות גלגלי� במקומות פתוחי� המיועדי� להתקהלות  .2.14.2
  .ימוקמו על פני שטח אופקיי�) כגו� אמפיתאטרו� טבעי(ולהתכנסות 

  .ובצמוד למקומות ישיבה רגילי�, בזוגות, פשרככל הא, מקומות הישיבה המיוחדי� ימוקמו
ימוקמו מקומות הישיבה המיוחדי� באופ� שקהל עומד לא , במקומות שבה� הצופי� עשויי� לעמוד

במת ישיבה מוגבהת המיועדת למקומות : לדוגמה(למגרש או למס* , לבמההרא:ת יסתיר את קווי 
  ).הישיבה המיוחדי� ולמלווי�
   , ואורכו , מ לפחות"ס 80הנדרש עבור מקו� ישיבה מיוחד יהיה  רוחב שטח הרצפה החופשי

  .מ לפחות"ס 120
יותקנו בחזית אמצעי , א� חזיתו של מקו� ישיבה מיוחד גובלת במפלס נמו* יותר וקיימת סכנת נפילה

  :הגנה אלה
   תרמ לכל היו"ס 5מ לפחות ותחתיתו בגובה "ס 9ס/ מוגבה או רכיב הגנה שפניו העליוני� בגובה  , 
  .פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלי� מעל  
  .מ מפני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלי�"ס 72 –מ "ס 68מחסו� שגובה פניו העליוני�  , 

  .4חלק  1918י "ה� יתאימו לנדרש בתק� הישראלי ת, בה� יותקנו מערכות עזר לשמיעהשבמקומות  .2.14.3

  שילוט 2.15
  .4חלק  1918י "אי� לדרישות הרלוונטיות בתק� הישראלי תשילוט המוצב בסביבה שמחו( לבניי� ית
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  לעומת סעיפי  2001 התק� משנת טבלת השוואה של סעיפי מהדורת � נספח א 
 2012 התק� משנת מהדורת
  )נורמטיבי(

  
  
  

פורטי� ובטור ב מ 2001 משנת טור א בטבלה שלהל� מפרט את המספר והש� של סעיפי התק� במהדורתו
  .2012לרבות שינויי� שעברו במהדורת התק� משנת , המספר והש� של סעיפי� אלה

  
  
  

  הערות  2012מהדורת    טור ב   2001מהדורת    טור א 
 ש� הסעי1 הסעי1' מס ש� הסעי1 הסעי1' מס

 ,  תחו� התק� .1.1 תחו� התק� .1.1

 ,  אזכורי� .1.2 אזכורי� .1.2

 ,  הגדרות .1.3 הגדרות .1.3

 הסעי/ בוטל ,  ,  ציורי� .1.4

נגישות  דרכי� .2.1
 להולכי רגל

דרכי� נגישות  .2.1
, להולכי רגל

 למעט מדרכות

 , 

 ,  כללי .2.1.1 כללי .2.1.1

מכשולי� בדר*  .2.1.2 מכשולי� בדר* .2.1.2
 נגישה

 , 

 ,  פני דר* נגישה .2.1.3 פני הדר* .2.1.3

 ,  גישה פני דר* נ .2.1.3 דר* נגישה שולי .2.1.4

 ,  רוחב דר* נגישה  . 2.1.4 רוחב הדר* .2.1.5

 ,  שיפוע דר* נגישה .2.1.5 שיפוע הדר* .2.1.6

 ,  שיפוע רוחבי .2.1.5.1 שיפוע רוחבי .2.1.6.1

שיפוע אורכי  .2.1.6.2
 ומשטחי ביניי�

שיפוע אורכי  .2.1.5.2
 ומשטחי ביניי�

 , 

 ,  הכניסה לבניי� .2.2 הכניסה לבניי� .2.2
  

 

 ,  כב% .2.3 כב% .2.3

 ,  כללי .2.3.1 כללי .2.3.1

 ,  כב%שיפוע ה .2.3.2 כב%שיפוע ה .2.3.2

 ,  כב%רוחב ה .2.3.3 כב%רוחב ה .2.3.3

משטחי ביניי�  .2.3.4
 כב%ב

משטחי תפקוד  .2.3.4
ומשטחי ביניי� 

 כב%ב

 , 

משטחי תפקוד  .2.3.5
 כב%ב

- 

 ,  השטח פני .2.3.5 פני השטח .2.3.6

  )המש* הטבלה בעמוד הבא(
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  הערות  2012מהדורת    טור ב   2001מהדורת    טור א 
 ש� הסעי1 הסעי1' מס ש� הסעי1 הסעי1' מס

  
 

משטחי אזהרה  .2.3.7
 כב%ב

ורת במהד(בוטל הסעי/  ,  , 
 2.3.7מופיע סעי/  2012

 )חדש שד� בנושא אחר

 הסעי/ בוטל ,  .2.4.7 כב%מעקי� ב .2.3.8

 ,   כב%אחיזה ב, בתי .2.3.6 כב%אחיזה ב, בתי .2.3.9

רכיבי הגנה בשולי  .2.3.10
 כב%

רכיבי הגנה בשולי  .2.3.7
 כב%

 , 

 ,  מדרגות .2.4 מדרגות .2.4

ורת במהד(בוטל הסעי/  ,  ,  כללי .2.4.1
 2.4.1מופיע סעי/  2012

 )חדש שד� בנושא אחר

 ,  מהל* המדרגות .2.4.1 מהל* המדרגות .2.4.2

שלח ורו� של  .2.4.2 שלח ורו� המדרגה .2.4.3
 המדרגה

 , 

 ,  אפי מדרגה .2.4.3 אפי מדרגה .2.4.4

 ,  פני השטח .2.4.4 פני השטח .2.4.5

משטחי אזהרה  .2.4.6
 למדרגות

סימני אזהרה  .2.4.5
למדרגות ופסי� 

 בקצה השלח

 , 

  ,  .2.4.7 מעקי� למדרגות .2.4.7
 

ורת במהד(בוטל הסעי/ 
 2.4.7ופיע סעי/ מ 2012

 )חדש שד� בנושא אחר

אחיזה , בתי .2.4.8
 במדרגות

אחיזה , בתי .2.4.6
 במדרגות

 , 

גימור , מבנה .2.4.9
, והתקנה של בתי

 אחיזה

גימור , מבנה .2.4.7
, והתקנה של בתי

 אחיזה

 , 

מעליות ואמצעי  .2.5
 העלאה

מעליות ואמצעי  .2.5
 העלאה

 , 

 ,  מדרכות .2.6 מדרכות .2.6

רוחב רצועת  .2.6.1 כללי .2.6.1
 הליכה במדרכה

 , 

 ,  שיפועי� במדרכה .2.6.3

מקומות חציית  .2.6.2
 הכביש

המוביל אל  כב% .2.6.7
גשר או אל מעבר 

קרקעי , תת
 להולכי רגל

 , 

  )המש* הטבלה בעמוד הבא(
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  הערות  2012מהדורת    טור ב   2001מהדורת    טור א 
 הסעי1 ש� הסעי1' מס ש� הסעי1 הסעי1' מס

  
 

הנמכת מדרכות  .2.6.3
 תנועה, ואיי

מקומות לחציית  .2.6.4
 כביש

 , 

 תנועה, אי .2.6.5

התקני שמע  .2.6.6
 לרמזורי�

 ,  כללי .2.6.4.1 כללי .2.6.3.1

מידות הנמכת  .2.6.3.2
 המדרכה

 ,  הנמכת המדרכה .2.6.4.2

ת מכשיפוע הנ .2.6.3.3
 המדרכה

שיפוע הנמכת  .2.6.4.3
  דרכההמ

 

 , 

שיפוע הנמכת  .2.6.4.3 אגפי ההנמכה .2.6.3.4
 המדרכה

 , 

 ,  כללי .2.6.4.1 פני השטח .2.6.3.5

 ,  אי תנועה .2.6.5 אי תנועה .2.6.3.6

התקני שמע  .2.6.6 רמזורי שמע .2.6.3.7
 לרמזורי�

 , 

מקומות חניה  .2.7 חניות נגישות .2.7
 נגישי�

 , 

 ,  מידות .2.7.1 מידות .2.7.1

 ,  גובה   .2.7.1.1 גובה חופשי .2.7.1.1

 ,  רוחב .2.7.1.2 רוחב .2.7.1.2

 ,  אור* .2.7.1.3 אור* .2.7.1.3

מספר מקומות  .2.7.2
 החניה

ורת במהד(בוטל הסעי/  ,  , 
 2.7.2מופיע סעי/  2012

 )חדש שד� בנושא אחר

מיקו� מקומות  .2.7.3
 החניה

מקומות חניה  .2.7
 נגישי�

 , 

עבר ממקומות המ .2.7.2
החניה הנגישי� 

 למדרכה

 , 

פני השטח  .2.7.3 פני השטח .2.7.4
 וסימונ�

 , 

מכונות למת� שירות  .2.7.5
 אוטומטי

מכונות למת�  .2.7.5
 שירות אוטומטי

 , 

 ,  שילוט ותמרור .2.7.4 שילוט .2.7.6

  )המש* הטבלה בעמוד הבא(
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  הערות  2012מהדורת    טור ב   2001מהדורת    טור א 
 ש� הסעי1 הסעי1' מס ש� הסעי1 הסעי1' מס

  
 

אזורי העלאת  .2.8
 נוסעי�

מקו� להעלאת  .2.8
נוסעי� 

 ולהורדת�

 , 

תחנות תחבורה  .2.9
 ציבורית

תחנות לתחבורה  .2.9
 ציבורית

 , 

 ,  כללי .2.9.1 כללי .2.9.1

סימני אזהרה  .2.9.2 משטחי אזהרה .2.9.2
לאור* רציפי  

 תחבורה ציבורית  

 , 

 ,  תאורה .2.10 תאורה .2.10

ריהוט חו( ומתקני  .2.11
 חו(

רהיטי חו(  .2.11
 ומתקני חו(

 , 

 ,  כללי .2.11.1 כללי .2.11.1

 ,  מושבי� .2.11.2 ספסלי� .2.11.2

 ,  שולחנות .2.11.3 שולחנות פיקניק .2.11.3

אמצעי גישה לתו*  .2.12
 מי�

אמצעי גישה  .2.12
 לתו* מי�

 , 

מקומות ישיבה  .2.14 יבהמקומות יש .2.13
מיוחדי� 

במקומות פתוחי� 
להתקהלות 
 ולהתכנסות

 , 

 
  
  
  
  
  

  )13(רשימת מונחי
 nosing  ,   א/ מדרגה

 switchback stairs  ,   מדרגות פרסה 

 open riser  ,   רו� פתוח

 pavement  ,   מיסעה

  
  
  
 

                                        
 .מקובלי� בלשו� בעלי המקצוע ואינ� מופיעי� במילוני האקדמיה ללשו� העברית) ט המונח האחרו�למע(מונחי� אלה    )13(


