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 :סקר הנגישות                   

 :חניה נגישה .1

  דרישות תקנות בניין  לפי -וחניה נגישה לרכב רגיליש להתקין חניה נגישה לרכב גבוה

 חניות. 25חניות נגישות עבור עד  2 ציבורי קיים

 ותמונה מהשטח. מצורפת סקיצה 

 

 

 :דרישות לחניה נגישה לרכב גבוה

  ס''מ  55ס''מ שבמרכזו עמוד בגובה  240חניות נגישות עם מעבר משותף  2להתקין יש

 (ראה סקיצה) למניעת חניה. -בניגוד חזותי

 סך  -ס''מ 250כל חניה רוחב ס''מ.  600ס''מ ולרכב גבוה  500חניה לרכב רגיל  ךאור

 (משותף מעבר+חניות  2)ס''מ.  740הכל רוחב 

  שיפוע קיים אינו תקין. -%10ס''מ בשיפוע של עד  110ברוחב יש להתקין מישור משופע 

 ולסמן על המסעה את סמל הנגישות. צבע כחוללצבוע את פנים החניות ב יש 

 ס''מ מאבן השפה. 30ס''מ ומרוחק  220תמרור חניה נגישה לכל חניה שגובהו  יותקן 

 

חניה  שיפוע הסדרת

 נגישה 
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 :בגן המשחקיםליקויים 

  חייב בלווי מבוגר''. 6לא קיים שילוט ''ילד עד גיל 

  רכיב מוגבה או כבש.יש להתקין  -משולב אינו נגישמתקן 

  יש להתקין. -נדנדות ללא סימן אזהרהמתחם 

 .לא קיימת הצללה 

 .קיימים ספסלים אך לא קיימים ספסלים נגישים 

  קיים רכיב מוגבה במתקן משולב.לא 

 נגישה.במידה ותותקן ברזיה נדרשת להיות  -לא קיימת ברזיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדרגות חדר 

 כושר

 ללא סימן אזהרהנדנדות 

 שאינו נגישספסל 
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 תרון מוצע:פ

  חייב בלווי מבוגר''.  6יש להתקין שילוט ''ילד על גיל 

  יש להתקין סימן אזהרה סביב למתקני נדנדות היכן שלא קיים, בדומה

 לסימן אזהרה המציין מדרגות. )מצורף מפרט(

 לפי דוגמא מצורפת. -ברזיה נגישה 

 יש להתקין רכיב מוגבה כפי שמופיע בסקיצה בהמשך.  -מתקן משולב

 ס''מ. 28-35גובהו 

  .ס''מ והחלק  45-48ספסל נגיש יהיה בגובה יש להתקין ספסל נגיש בכל אזור ספסלים

 ס''מ מהחלק האחורי. 2הקדמי יהיה גבוה מקסימום 

  הנגיש יהיה לפי המידות סקיצה:הספסל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס''מ 200
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 לדוגמא ברזיה נגישה

 ס''מ 73-80גובה 


