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 טכניים: נתונים                       

 .מגרש כדורגלו עליון ותחתון עם דרך נגישה -מתחמי גן שעשועים 2ובו גן משחקים 

 

 :הנגישותסקר                    

 :נגישהחניה  .1

  להתקין חניה נגישה לרכב גבוה לפי דרישות תקנות בניין ציבורי קיים.יש 

  ותמונה מהשטח. סקיצהמצורפת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נגישה חניה סדרתה
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 :לחניה נגישה לרכב גבוהדרישות 

  ס''מ. 600ס''מ ואורכה  460חניה רוחב 

  %10ס''מ בשיפוע של עד  110להתקין מישור משופע ברוחב יש. 

  החניות יסומנו בסמל הנגישות הבינלאומי שיוצב קרוב לכיוון שממנו נכנסים לחניה. גובה

ס''מ לפחות. כמו''כ נדרש לסמן את החניה באופן ניכר  60הסמל על פני החניה הינו 

 ובולט כך שתמנע חניה של אנשים ללא מוגבלות.

 :של משרד התחבורה 2018תמרורים בחניה יוצב תמרור לפי תקנות והנחיות להצבת 

  50מידות השלט הןx50  ס''מ. 30המדרכה. מרחקו מאבן השפה מס''מ  220ס''מ וגובהו 

 .מומלץ לצבוע את פנים החניות בצבע כחול 

 :משחקים תחתוןמתחם 

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

 .מתחם נדנדות נמצא ללא סימן אזהרה היקפי 

 ינו נגישא, מתקן משולב ישהקיימת נדנדה נגא ל. 

  קיימת הצללה.לא 

 .קיימים ספסלים אך לא קיימים ספסלים נגישים 

  במידה ותותקן ברזיה נדרשת להיות נגישה. -קיימת ברזיהלא 

  ס''מ מהמדרכה ההיקפית. 7-נמצא על משטח מוגבה כהמתחם 
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 תרון מוצע:פ

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

 ש להתקין סימן אזהרה סביב למתקני נדנדות היכן שלא קיים, בדומה י

 לסימן אזהרה המציין מדרגות. )מצורף מפרט(

  (מצורפת דוגמא)להתקין נדנדה נגישה. יש 

  80%-הצללה כיש להתקין. 

  לפי דוגמא מצורפת. -נגישהברזיה 

  האפשרויות הבאות 2-לבצע אחת מיש:  

 ין המדרכה למתחם המשחקיםבאחד מפלסים ל*

ישים מעברים נג 2ס''מ ולייצר  10-20לסמן את הקצה בצבע בניגוד חזותי ברוחב של *

 .ס''מ כולל שילוט ''כניסה נגישה'' ושלטי הכוונה 130ברוחב 

  ס''מ. 28-35גובהו יש להתקין רכיב מוגבה כפי שמופיע בסקיצה בהמשך.  -משולבמתקן 

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

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

 :הספסל הנגיש יהיה לפי המידות סקיצה 
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 לדוגמא נגישהברזיה 

 ס''מ 73-80ובה ג

 לדוגמא נגישהנדנדה 
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 :כללי

 בכל מתחם גן השמחה. מי מדרגות רג 5קיימים  .1

 :נדרשכולם ב           

'כ בכל פודסט ביניים יותקן סימן אזהרה כמו'בראש מהלך מדרגות.  אזהרהסימן  1.1

 רם המדרגות.גנוסף או שבתי האחיזה ימשיכו ברצף לכל אורך 

 סימון בקצה השלח.פס  1.2

 (ע''פ מפרט לעיל) ש גם במגרש הכדורגל.ילהתקין ספסל נגש י .2

 

מרחוב כלי שיר  ,לעבר המתחם התחתון כמתחם נגיש להתקין שילוט הכוונהיש  .3

''גן שעשועים  :השילוט במתחם התחתון יהיה  ושילוט סמוך לכל גן, ומרחוב הנבל,

 לגן הנגיש.דו הכוונה ''גן שעשועים לא נגיש'' ולצ :נגיש'' ובמתחם העליון

 

'כ יותקן שילוט דרך נגישה ליד כל גרם מדרגות עם חץ הכוונה למהלך כמו' .4

ס''מ במידה ואינו מהווה  150בגובה  עמודיוצב על שילוט ה י בגן.פהמשופע ההיק

 ותי.יהיה בצבע בניגוד חזהעמוד ס''מ במידה ומהוה מכשול.  220מכשול או בגובה 
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 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

 

 ס''מ 60

 כאורך השלח


