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 טכניים: נתונים                       

סוגי נדנדות, קרוסלה, מתקן טיפוס ומתקני קפיץ. וכן  3מתקן משולב,  2 -גן משחקים ובו

 במת אירועים.

 

 :הנגישותסקר                    

 :במת אירועים .1

 שאינה נגישה וכן לא מובילה אליה דרך נגישה אלא משטח דשא.ת אירועים מיימת בק 

  ס''מ ואין לה דרך נגישה המובילה אליה אלא גרם מדרגות בלבד. 80-כגובה הבמה הוא 

 נדרש בית  הצדדים במדרגות הנ''ל. 2-לא קיים סימן אזהרה ופס סימון ובתי אחיזה מ(

 אחיזה הניתן לגריפה לכל אורכו(

 .לא קיים סימון בקצה משטח הבמה להדגשת הפרש גובה 

 :לבמה חיצונית פתרון מוצע

 טח מוגבהבמה ומש -18פרט משנה 

  דרך ממשטח  -1חלק  1918נדרש להתקין דרך נגישה מהמדרכה ועד לבמה ע''פ ת''י

 .1%ס''מ ושיפוע צידי עד  130יציב וקשיח ברוחב 

  הנחשב לכבש תקני ונדרש  10%נדרש להנגיש את הבמה ע''י רמפה בשיפוע של עד

 ס''מ ע''פ מפרט מצורף. 90-85הצדדים בגובה  2-להתקין בתי אחיזה מ

 נדרש בית  הצדדים במדרגות הנ''ל. 2-סימן אזהרה ופס סימון ובתי אחיזה מ יש להתקין(

 אחיזה הניתן לגריפה לכל אורכו(

 ס''מ לאורך המדרגה )קצה הבמה( ע''פ  10-20י ברוחב יש להתקין פס בניגוד חזות

 הגדרת חלק דרך מוגבה.
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 :ליקויי נגישות קיימים

 בכניסה לגן הינו בלוי והכתב אינו נראה.ילוט ש 

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

 .מתחם נדנדות נמצא ללא סימן אזהרה היקפי 

 .עמודים של סככת ההצללה ללא ריפוד מפני התקלות 

 .קיימים ספסלים אך לא קיימים ספסלים נגישים 

 .קיימת ברזיה שאינה נגישה 

 

 תרון מוצע:פ

 .יש לחדש את השילוט באמצעים יציבים ועמידים 

  חייב בלווי מבוגר''. )מצורף בהמשך( 6יש להתקין שילוט ''ילד על גיל 

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

 המציין מדרגות. )מצורף מפרט(

 בצבע בניגוד חזותי. יש להתקין ריפוד בעמודי הסככה שיהיה 

 ס''מ. )מצורפת דוגמא( 75גובה יציאת המים  -יש להתקין ברזיה נגישה 

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

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

 מדרגות קיימות

מדרגות חדר 

 כושר
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 :הספסל הנגיש יהיה לפי המידות סקיצה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס''מ 200

 היקפי קיים סימן אזהרהלא 
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 ריפוד עמודים 

ס

פ

ס

 ל

 הנגשת ברזיה

 אזהרהסימן 

 נגישהברזיה 

 ס''מ 73-80ובה ג
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  פתרון מוצע עבור בתי אחיזה חדשים:

 הבמה. התקנת בית אחיזה חדש נדרשת במדרגות 6

 .2.4.6סעיף  2חלק  1918בהתקנת בית אחיזה חדש נדרשת התקנה לפי ת''י  7

 ס''מ. 90-95גובה בית האחיזה יהיה  8

ס''מ נוספים מעבר לרום  30בתי האחיזה יימשכו  9

המדרגה העליונה ויהיו מכופפים כלפי מטה או הצידה או 

 שיסתיימו בצורת כדור.

במדרגה התחתונה השיפוע יימשך מעבר לרום  10

ס''מ ויסתיים  15המדרגה, לאחר מכן ימשיך אופקית 

 כלפי מטה או הצידה או שיסתיימו בצורת כדור. בכיפוף

 9-הפן הפנימי של בית האחיזה לא יבלוט פנימה יותר מ 11

 ס''מ. 5-ס''מ, ולא יחרוג החוצה יותר מ

ס''מ או בצורה  3-4בית אחיזה יהיה עגול בקוטר של  12

 ס''מ.  3-5אחרת ברוחב של 

 בית האחיזה יהיה בניגוד חזותי לסביבתו. 13

 חסור בסימן אזהרה ופס בניגוד חזותי:פתרון מוצע עבור מ

  נדרש סימן אזהרה בראש כל גרמי

 מדרגות

  סימן אזהרה יהיה בניגוד חזותי

ומישושי לסביבתו, לפי דרישות ת''י 

  .6חלק  1918

  סימני אזהרה יוצבו במרחק השווה

לרוחב שלח מקצה השלח הראשון 

 בראש גרמי המדרגות.

  ס''מ. 60סימני אזהרה כאורך המדרגה ורוחבם אורך 

  ס''מ מקצה השלח, יהיה פס בניגוד חזותי ברוחב  3לאורך כל שלח במרחק מקסימלי של

 ס''מ שיהיה יציב ועמיד בתנאי חוץ.  3-5

 

 בית אחיזה תקני

 ס''מ 60

 כאורך השלח
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