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פתח דבר
ארגון שק"ל הוקם בשנת  1979במטרה לאפשר לאנשים עם צרכים מיוחדים לגור ,לעבוד וליצור
בקהילה בקרבת בני משפחתם ולהגיע להישגים יוצאי דופן.
כ 8,000 -אנשים עם מוגבלויות שכליות ,פיזיות ,נפשיות ואחרות נעזרים בשירותי שק"ל מידי שנה.
השירותים מיועדים לכל מגזרי האוכלוסייה וניתנים על ידי כ 400 -אנשי מקצוע ומאות מתנדבים
מהארץ ומרחבי העולם ,הפועלים יחד למען שיפור איכות החיים של מטופלינו ולמיצוי זכויותיהם
תוך שילובם בקהילה.
השירותים הניתנים על ידינו הם :דיור מוגן בקהילה ,תעסוקה ,תרבות פנאי ,תוכניות חינוך ,טיפול
בנפגעי אלימות ,מרכז הורים וילדים ,דרי רחוב ,מרכזים להתפתחות הילד ,מרכז לנגישות ועוד.
המרכז הישראלי לנגישות ,שהוקם על-ידינו לפני כ 12 -שנים ,פועל ללא ליאות למען הסרת
מחסומים פיזיים על מנת לאפשר לאדם עם מוגבלות לחיות חיים מלאים בתוך הקהילה ,לקדם את
המודעות הציבורית בנושא ,להכין תוכניות נגישות ברשויות מקומיות ,תוכניות אב לתחבורה (רכבת
קלה ,אוטובוסים וכו') ,אוניברסיטאות ,מוזיאונים ,מבני ציבור ועוד .המרכז הוא היום גורם מקצועי
בעל משקל בארץ בתחום זה.
בחודש מרץ  2005התקבל בכנסת תיקון מס'  2לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות .תיקון זה ,שהוא
פרק הנגישות בחוק ,מחייב את כל המערכות במדינת ישראל להיות נגישות לאנשים עם מוגבלויות
שונות בהתאם לפרק הזמן שנקבע בחוק .אנו שמחים על ההתקדמות בחקיקה .יישום החוק ישפר
ללא ספק את איכות חייהם ושילובם של אנשים אלה בקהילה .המסמך המוגש לכם בזאת ,על-פי
הזמנתכם ,ע"י המרכז הישראלי לנגישות ,מסכם מספר סקרים שנערכו בהרצליה ומתווה את קווי
היסוד לתוכנית אב להנגשת העיר לאזרחים עם מוגבלות ,כולל אומדני עלויות נדרשות .אני מקווה
ומעריכה שמסמך זה יסייע בקידום עבודתכם החשובה עבור תושבי הרצליה.

בברכה,
קלרה פלדמן
מנכ"ל שק"ל
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חלק א' | מבוא
א 1.מהי עיר נגישה
עיר נגישה ,בהגדרתה הרחבה ביותר ,היא עיר הבנויה ומתפקדת באופן המאפשר התנהלות נוחה,
בטוחה ,יעילה ושוויונית לכל תושביה ומבקריה ,ובתוכם גם אנשים עם סוגים שונים של מוגבלות.
להתנהלות זו שני היבטים מרכזיים:
נגישות פיזית :המרחב הפיזי בעיר בנוי ומנוהל כך שמתאפשר לכל האנשים ,ובתוכם גם לאנשים עם
מוגבלות ,לנוע ממקום למקום ,להתמצא בסביבות השונות ,להיכנס ולצאת למבנים ולנוע בתוכם – כל
זאת בקלות ,בבטיחות ,בצורה מכובדת .משמעות הדבר היא מדרכות רחבות דיין ,פנויות ממכשולים;
שילוט קריא וברור; אלמנטים בסביבת הרחוב שיאפשרו חצייה נוחה של כבישים (הנמכת מדרכות);
הכנסת אלמנטים המאפשרים התמצאות לאנשים עם לקויות-ראייה כמו משטחים מישושיים ,שימוש
מושכל בצבעים; התגברות על הבדלי מפלסים במבנים וברחובות (רמפות ,מעלונים ,מעליות ועוד);
מקומות חנייה מספיקים ,ממוקמים במקומות הנכונים ,מותאמים לאנשים עם מוגבלות; תשומת לב
לעיצוב של ריהוט רחוב – ספסלים ,תאורה ,ארונות שירות; תחנות תחבורה ציבורית המאפשרות
גישה קלה ובטוחה לאוטובוסים ועוד.
נגישות השירות :תושב העיר צורך קשת רחבה של שירותים :חינוכיים ,רפואיים ,תרבותיים ,כלכליים,
מסחריים ועוד .שירותים אלה מוצעים ע"י המגזרים הציבורי והפרטי .הם חייבים להינתן כך שצרכן
השירות יוכל להבין ולצרוך אותם באופן נוח ,יעיל ושוויוני .הדבר נוגע במומחיות המקצועית של
נותני השירות ,בעמדות שיש להם ביחס למקבלי השירות וכן בטכנולוגיות שונות ,קיימות ומתפתחות,
המיועדות לגשר על הפער בין מהות השירות לבין יכולתו של לקוח מסוים לצרוך אותו.
במהותה ,עיר נגישה היא טובה לכל תושביה ולא רק לאנשים עם מוגבלות .זו עיר שמיישמת את
עיקרון העיצוב האוניברסאלי ,כלומר ,עיצוב שלוקח בחשבון את הקשת הרחבה ביותר של צרכים של
אנשים ומנסה למצוא פתרונות מיטביים ופשרות בין דרישות סותרות שעלולות להתעורר .הנמכת
מדרכה מסייעת לאדם המתנייד בכיסא גלגלים לחצות את הכביש ,אך היא טובה באותה מידה לאם
המסיעה עגלת תינוק או לקשישה שדוחפת עגלת קניות או נער עם גבס על הרגל .היא בעייתית
להולך רגל לקוי-ראייה בגלל מחיקת ההבדל שבין המדרכה לכביש ,אך כאן נכנס האלמנט המתקן
בצורה של משטח מישושי לפני מעבר החצייה ,המתריע על קצה שפת המדרכה .עיר נגישה ,מבחינת
מרחביה הפיזיים והשירות הניתן בה ,מסייעת להפיכת חיי כל התושבים לנוחים ופוריים יותר .אנשים
עם מוגבלות ,המתמודדים מלכתחילה עם מחסומים מורכבים יותר מאשר אנשים ללא מוגבלות,
יפיקו ממהלכים כאלה תועלת גדולה מאד.
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א 2.בסיס חוקי

א 3.תהליכים המתרחשים בארץ

ביסוד הגישה שתוארה לעיל עומדת תפישת עולם של זכויות אזרח ,שוויון זכויות והזדמנויות לכל אדם
ללא קשר למוצאו ,דתו ,גזעו ,יכולותיו/מוגבלויותיו .תפישת עולם זו הייתה הבסיס לתהליכי חקיקה
ותקינה המהווים היום את הכלי המחייב ליישום דרישות הנגישות עפ"י לוח זמנים מוגדר וברור.
החוקים והתקנות העיקריים הרלוונטיים לעניין זה הם:
1 .1חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –  ,1998כולל פרק הנגישות :תיקון מס' ,2
התשס"ה –  .2005החוק מגדיר ומפרט מהם האתרים והמבנים החייבים בהסדרי נגישות .התקנות
שבאו בעקבותיו מפרטות את הדרישות ואת לוחות הזמנים לביצוע.
2 .2תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) ,התשס"ג –
 .2003בתוך תקנות אלו יש פירוט הדרישות לגבי תחנות נגישות של התחבורה הציבורית.
3 .3תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,התשס"ז – ( 2007טיוטה).
4 .4תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  ,)5התשס"ט.2009-
5 .5תקן ישראלי  ,1918נגישות בסביבה בנויה:
חלק  :1עקרונות ודרישות כלליות ()1998
חלק  :2הסביבה מחוץ לבניין ()2001
חלק  :3.1פנים הבניין – דרישות בסיסיות ()2006
חלק  :3.2פנים הבניין – דרישות ייחודיות (בדיון)
חלק  :4תקשורת ()2001
חלק  :5יחידות דיור ויחידות אכסון (טרם נדון)
חלק  :6דרישות בסביבת רחוב לאנשים לקויי-ראייה (בדיון)

בשנים האחרונות אנו עדים להתחלה של פעילות בנושא הנגישות ברשויות מקומיות רבות בארץ.
הדבר נובע משני תהליכים ,שיש ביניהם זיקה עמוקה )1( :הכניסה לתוקף של חוקים ותקנות
מחייבים ,ו )2(-עלייה ברמת המעורבות והפעילות של אנשים עם מוגבלות ברחבי הארץ בכל הנוגע
לטיפול והתייחסות לצרכיהם ולדרישותיהם .למרות ההבדלים בקצב ובהיקף הטיפול בעניין ,בסופו
של דבר ,כל הרשויות תצטרכנה לעמוד בלוח הזמנים שקבע המחוקק ,אשר התווה גם את הכלי
לניטור ופיקוח על ההליך – נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.
רשויות מקומיות שונות בחרו במודלים שונים של פעולה כדי להתמודד עם אתגר זה ,כמו:
התחלת פעילות מכיוון הנגישות הפיזית ע"י עריכת סקרי נגישות – מלאים או מדגמיים – של
מבני ציבור ו/או סביבות רחוב ,וטיפול נקודתי במפגעים שאותרו.
סקרים פיזיים ובניית תוכנית עבודה רב-שנתית לטיפול בהם.
התייחסות בו-זמנית לנגישות פיזית ונגישות השירות עם החלטות מסוגים שונים לגבי
סדר הפעולה ,למשל :להתחיל לטפל בנגישות בסביבת הרחוב ובנגישות השירות.
מספר רשויות בחרו בכלי של בניית תוכנית אב כוללת המתייחסת לכל ההיבטים ומאפשרת
לרשות לתכנן באופן מושכל את פעולותיה על פני השנים שמגיבוש התכנית ועד המועד
הנדרש בחוק לגמר היישום ,מבחינת סדר הפעולות וגיוס המשאבים .יש רשויות שהציבו
לעצמן רף גבוה אף יותר של לנסות ולסיים את המשימה לפני המועד שקבע החוק.

(רשימה מפורטת של כל החוקים והתקנות הנוגעים לעניין מופיעה בנספח ו' בסוף המסמך).
המחוקק קבע לוחות זמנים* לביצוע ההנגשה .במרבית התחומים מדובר בפעילות הדרגתית עם
מועדי סיום ביצוע ,כדלקמן:
התחום
סביבת רחוב
גנים ציבוריים
תחנות אוטובוס
מבני ציבור (של רשות ציבורית)
מוסדות חינוך
מוסדות על-תיכוניים
נגישות השירות (של רשות ציבורית)

קיימת שונות בין הרשויות מבחינת ניהול התהליך לגבי שורה של משתנים ,כמו :מי מופקד/אחראי
עליו (האם ,למשל ,אגף פיזי או אגף חברתי) ; רמת המעורבות של בעלי תפקידים שונים ברשות ;
רמת המעורבות של פעילי ציבור עם מוגבלות ; גיוס משאבים ייעודיים ו/או הטמעת הנושא בתהליכי
תקצוב שוטפים של עבודת הרשות ועוד.

המועד בו צריך להסתיים ביצוע ההנגשה
מאי 2018
נובמבר 2018
סוף 2014
נובמבר 2018
מאי 2019
אוקטובר 2014
נובמבר 2018

(*הערה :עומדת על הפרק ,בעת הכנת מסמך זה ,הצעת חוק ,שקיבלה את תמיכת נציבות השוויון ואת
תמיכת הממשלה .לפי ההצעה יידחו המועדים בחוק השוויון לגבי בניין קיים ושירות שבאחריות רשות
מקומית עד לשנת  .2021כל זאת בכפוף לכך שלא ייכתב מועד מוקדם יותר בתקנות).
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חלק ב' | תוכנית אב לנגישות
ב 1.תהליך בניית התוכנית
עיריית הרצליה החלה להתייחס לנושא הנגישות כבר בשנת  ,1999כאשר בעזרת החברה למתנ"סים
הוקמה בעיר תוכנית "קהילה נגישה" .מטרת התוכנית הייתה לפתח מנהיגות מקומית של אנשים עם
מוגבלויות שונות ,שישמשו ,בין השאר ,גם כצוות חשיבה לקידום הנגישות בעיר.
פעילות "קהילה נגישה" ,בשיתוף מלא של העירייה ,קידמה את הנושא במספר תחומים :שילוב
הנגישות בזמן שיפוץ בתי ספר ומבני ציבור ,טיפול נקודתי בבעיות נגישות ,העסקת יועץ נגישות
עירוני ,מינוי רכזת נגישות עירונית ,טיפול מאסיבי ואיכותי בנגישות סביבת הרחוב ,ביצוע סקר חלקי
של נגישות מבני הציבור בעיר ועוד .הפעילים תרמו להקמתה של ועדת נגישות עירונית והמריצו את
העירייה להיכנס לתהליך של בניית תוכנית אב לנגישות.
בשנים  2006-2007קיבל הנושא ליווי ארגוני ממכון אופק ,במטרה לבחון את הדרכים למיסוד
הפעילות בתחום הנגישות בעירייה.
ביוזמת רכזת הנגישות ,גב' קרן טלקר ,ובתמיכת סגן ומ"מ ראש העירייה ,החל בשנת  2008תהליך של
הדרכת עובדים ,שכתוצאה ממנו התקבלה ההחלטה לעצב בשלבים תוכנית אב לנגישות.
בשלב ראשון בוצע סקר נגישות מלא של הגינות הציבוריות השכונתיות בעיר .הסקר כלל תיאור
מצב קיים ,הצעות לפתרונות ואומדני עלויות.
ב 2009-הוקם פורום נאמני נגישות שכלל את עובדי הרשות ונציגי ועדת הנגישות הפעילים.
בוצעו  6מפגשי הדרכה לעובדים ולנאמני הנגישות והתקיימה סדנת נגישות עבור הנהלת העירייה,
בהשתתפות ראש העירייה וכל בעלי התפקידים המרכזיים .ההדרכות והסדנאות התמקדו בקביעת
עדיפויות בהנגשת העיר ,תוך השוואה בין עדיפויות הסגל העירוני הבכיר לעדיפויות נציגי האנשים
עם מוגבלויות .במקביל לכך בוצעו באותה שנה מספר סקרים :סקר נגישות השירות ,על פי מצב
החקיקה בזמן הנתון ,וסקר נגישות תחנות אוטובוס,
בשנת  2010בוצעה בדיקה מדגמית של נגישות מבני הציבור ,בוצע סקר נרחב של סביבת הרחוב,
נבנתה תוכנית הטמעה בהשתתפות כל ראשי האגפים ,ראש העירייה וממלא מקומה .על בסיס כל
אלה עוצבה תוכנית אסטרטגית רב-שנתית ,שתשמש כתוכנית עבודה לעירייה לשנים הבאות.

ב 2.תוכנית אסטרטגית רב-שנתית ליישום הנגישות
א .מטרה
מטרת התוכנית האסטרטגית היא לשמש מורה דרך ותוכנית עבודה כוללנית להנגשת העיר הרצליה
לתושביה ומבקריה עם מוגבלות .לתוכנית האסטרטגית ,שני היבטים מרכזיים:
1 .1ההיבט הכלכלי ,הנותן בידי הרשות המקומית מסמך מקצועי המתייחס לאומדני העלויות
הצפויות בתהליך הנגשת העיר.
2 .2ההיבט של תוכנית עבודה ,הנותן בידי הרשות המקומית תוכנית עבודה רב-שנתית מתומחרת,
המבוססת על סדרי העדיפויות של העיר בנושא הנגישות .מסמך זה נבנה במידה רבה על סמך
העדיפויות שביטאו נציגי הלקוחות ,הדעות המקצועיות של הצוות הבכיר של העירייה ועל סמך
מדיניות ראש העיר.
ב.
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ההיבט הכלכלי
1סביבת רחוב -סקרי הנגישות של סביבת הרחוב בעיר ,כולל תחנות האוטובוס ,מצביעים על
אומדן של  1.9מיליון  .₪על כך יש להוסיף  2מיליון  ₪להתקנת רמזורי שמע בצמתים .סה"כ3.9 :
מיליון .₪
2מבני ציבור -בדיקת נגישות מבני הציבור בעיר ,כולל שימוש בסקר קודם וסקר מדגמי חדש,
מצביעים על אומדן של  26.25מיליון .₪
3גינות ציבוריות -סקר נגישות הגינות הציבוריות בעיר ,מצביע על אומדן של  1.5מיליון .₪
4נגישות השירות -סקר נגישות השירות שבוצע בעיר ,מראה על אומדן של .₪ 700,000
5הטמעה -תוכנית ההטמעה מציגה את הצורך בביצוע השתלמויות ועדכוני ידע באופן שוטף
בהערכה של כ.₪ 150,000 -
6יש לשריין תקציב של  ₪ 150,000בשנה למתן מענה לבעיות נגישות פרטניות עפ"י פנייה של
אזרחים .על פני  10שנים מדובר בסכום של  1.5מיליון  .₪בסה"כ מדובר בתוכנית אב רב-שנתית
באומדן של  34.1מיליון  ₪למשך  10שנים ( ,)2020 2011-ממוצע של כ 3.4 -מיליון  ₪לשנה.

ג .פרישה רב-שנתית של יישום התוכנית
ג .1.קריטריונים לקביעת העדיפויות
1 .1דרישות החוק והתקנות מבחינת לוחות זמנים  -החוק והתקנות מפרטים לוחות זמנים
דיפרנציאליים ליישום הנגישות .ראה פירוט בסעיף א 2.לעיל .עפ"י בקשת ראש העירייה נבנתה
תוכנית הביצוע ל 10 -שנים.
2 .2עדיפויות שנקבעו  -במסגרת הסדנאות בנושא העדיפויות הייתה הסכמה בין ראש העירייה
והצוות העירוני הבכיר לבין נאמני הנגישות לתת עדיפות לשלושה נושאים :הנמכת מדרכות,
מסלולים נגישים בסביבת הרחוב וגנים ציבוריים שכונתיים.
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3 .3לעשות יותר בפחות משאבים  -הכוונה היא לבצע בשנים הראשונות פעולות הנגשה רבות ככל
האפשר ,במשאבים מופחתים .דבר זה יכניס את העירייה לתהליך דינמי של יישום במשאבים
יחסית מוגבלים.
4 .4עקרון ההיראות  -ביצוע פעולות הנגשה מגוונות כבר בשנה-שנתיים הראשונות (ראה סעיף
קודם) יראה לתושבי הרצליה שיש עשייה אינטנסיבית בתחום ,דבר היכול לגייס את התושבים

סביבת רחוב
שנה 4

מבני ציבור
פתרונות פרטניים

לטובת הנושא.

סה"כ

ג .2.פרישה רב-שנתית :סעיפי ביצוע ועלויות
שנה

תחום
סביבת רחוב

שנה 1

נגישות השירות
גינות ציבוריות
מבני ציבור
הטמעה
פתרונות פרטניים

סביבת רחוב

שנה 2

נגישות השירות
גינות ציבוריות
מבני ציבור
הטמעה
פתרונות פרטניים

סביבת רחוב
שנה 3

גינות ציבוריות
מבני ציבור
הטמעה
פתרונות פרטניים

סעיפי ביצוע
תחנות אוטובוס
צירי תנועה
רמזורי שמע
שילוט ומכשור
כ 20% -מהגינות
מבנים מרכזיים
הדרכות
סה"כ
תחנות אוטובוס
צירי תנועה
רמזורי שמע
השלמת התוכנית
כ 40%-מהגינות
מבנים מרכזיים ,כולל מבני חינוך
הדרכות
סה"כ
תחנות אוטובוס
צירי תנועה
רמזורי שמע
כ 40% -מהגינות
מבני רווחה וחינוך
הדרכות
סה"כ
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תחנות אוטובוס
צירי תנועה
רמזורי שמע
מבני תרבות ורווחה

מבני ציבור
סכום בש"ח
200,000
300,000
500,000
300,000
300,000
1,500,000
50,000
150,000
3,300,000
100,000
300,000
500,000
400,000
600,000
1,500,000
50,000
150,000
3,600,000
100,000
400,000
500,000
600,000
1,800,000
50,000
150,000
3,600,000

שנים 10 – 5

פתרונות פרטניים

מבני תרבות ,רווחה וחינוך

200,000
300,000
500,000
2,500,000
150,000
3,650,000
 3,160,000כל שנה
סה"כ ב 6-שנים:
18,960,000
 150,000כל שנה
סה"כ ב 6-שנים:
900,000

מקורות מימון ותקצוב
ג.3.
1 .1תברי"ם  -משרד הפנים מאפשר יותר ויותר לרשויות לקבל תברי"ים בנושא הנגישות .יש להניח,
שעיריית הרצליה ,כעיר בעלת תקציב מאוזן בעיקרו ,תוכל להיעזר במקור זה.
2 .2משרד התחבורה  -משרד התחבורה הוא מהמשרדים הבולטים שהכירו בנושא הנגישות כנושא
הדורש מימון .יש לנצל את תמיכתו בהנגשת תחנות האוטובוס וסביבתן (משמעות רבה לגבי
סביבת הרחוב כולה) ,כמו גם את מוכנותו להקצות משאבים להבטחת הבטיחות ברחוב (משמעותי,
למשל ,למימון הנמכת מדרכות).
3 .3משרד החינוך – הקצאות משרד החינוך מתבצעות עפ"י פניות פרטניות לגבי תלמידים( .ההקצאה
להנגשת שמע של כיתה עומדת על סך של כ ; ₪ 20,000 -הנגשה לצורך התאמת בי"ס לצרכי
תלמיד/ה עם מוגבלות פיזית – בהתאם לתוכנית המוגשת).
4 .4מקורות פנימיים  -ניתן לנצל מקורות כספיים קיימים ליישום התוכנית ע"י שילוב נושא הנגישות
בכל שיפור ,שיפוץ או שדרוג מתוכנן של ציר תנועה ,גן ציבורי או מבנה ציבור.
5 .5תרומות  -גופים ציבוריים רבים ,כולל רשויות מקומיות ,הוכיחו שניתן לגייס תרומות לנושא
הנגישות מהארץ ומחו"ל .בדרך כלל לא מדובר בסכומים מאוד גדולים ,אבל כל סכום מקדם
אותנו בכיוון.
6 .6קרנות ממשלתיות  -קרנות ממשלתיות ,של הביטוח הלאומי למשל ,מקציבות משאבים לנושאי
נגישות שונים .הגשת הצעות רלוונטיות ,בתיאום עם הקרנות ,יכולה להכניס לא מעט כסף.
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א .סיכום
תוכנית יישום בסדר גודל של למעלה מ 30 -מיליון  ₪ב 10 -שנים אינה דבר פשוט ,אך מאידך ,היא
נושא שניתן להתמודד איתו .לעיריית הרצליה יש את היכולת ,הידע ,הניסיון ,המוטיבציה ובעיקר
המנהיגות ,לביצוע התוכנית עד תומה.
בנוסף ,העירייה תקדם את אכיפת נושא הנגישות גם במגזר הפרטי בעיר ,בהתאם לדרישות החוק.
כחלק מהנגשת המרחב הציבורי תדרוש העירייה מבעלי העסקים לנהוג באותה רוח ולהנגיש את
המקומות בהם ניתן השירות הפרטי לציבור .במקרים של עסקים שלא דורשים היתר ,העירייה תדרוש
לפחות את הנגשת הכניסה עבור אנשים עם מוגבלות.
יחידת הנגישות וצוות ועדת הנגישות יקדמו את מימוש תוכנית האב ,עמידה בלוחות הזמנים ובקרה
על ביצוע העבודות.

חלק ג' | מרכיבי הנגישות
ג 1.הנחיות כלליות לסביבת רחוב נגישה
.1

.2

.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9
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1מסלול פנוי במדרכה – מסלול פנוי במדרכה צריך להיות ברוחב של  130ס"מ ושיפועו יהיה עד
( 5%אינו כבש) .היות ומדובר בעיר קיימת ופעילה ,מאפשר החוק רוחב מעבר של לפחות  80ס"מ,
באופן נקודתי .יש לוודא כי ריצוף המדרכות והמעברים תקין ,ישר ,מפולס וללא פגמים.
2מכשול המותקן במדרכה ובמעברים בתוואי הליכה ,ואשר אדם לקוי ראייה עלול להיתקל בו,
יתוחם במשטח התראה מישושי או באמצעי אחר ,כגון טבעת או רכיב הגנה ,שיקיף אותו סביב
בגובה  120 - 50ס"מ (מותנה בגובה המכשול) מכל צידיו.
3הנמכות מדרכה – החוק והתקן דורשים הנמכות מדרכה בכל מעבר חצייה ,ברוחב מינימלי של
 150ס"מ .אבן השפה בהנמכת המדרכה תהייה קטומה בשיפוע של  50%לפחות ,נטוי כלפי
הכביש (גובה  2ס"מ ורוחב  4ס"מ) .כמו כן נדרש משטח מישושי לפני ההנמכה .לפני מעבר חצייה
בהנמכת מדרכה ,יותקן משטח התראה מישושי ברוחב ההנמכה ובעומק  60ס"מ לפחות שיחל
מיד לאחר אבן השפה .יותקן פס מוביל אל משטח ההתראה המישושי .מאפייני הפס המוביל
יוגדרו בספר הפרטים העירוני.
4עצים וצמחייה – צמרת העץ צריכה להשאיר מתחתיה שטח פנוי בגובה של לפחות  220ס"מ.
הצמחייה לא תצר את המסלול הנגיש .גם העצים וגם הצמחייה אמורים להיות לא אלרגניים
בכלל ,או בעלי רמת אלרגניות נמוכה מאוד.
5רמזורים – רמזורים לא יוצבו בתוך מעברים .רמזורי שמע יותקנו לפחות בצמתים מרכזיים.
6מכסים – מכסים במדרכות יהיו תמיד בגובה מפלס המדרכה ולא יחרגו כלפי מעלה או מטה.
7ריהוט רחוב – ריהוט הרחוב ,כגון ספסלים ,יוצבו בשולי המדרכה ולא יצרו את המסלול הפנוי.
ספסלי רחוב יעמדו בתקן הישראלי לנגישות.
8ארונות סעף וארונות שירות – יותקנו תמיד בשולי המדרכה ,או ,אם אפשר ,מחוץ לתחום המדרכה.
9תחנות אוטובוס – עפ"י הנחיות משרד התחבורה .בתקנות תחבורה נגישה יש התייחסות לתחנת
עמוד ולתחנת סככה .לגבי תחנת עמוד ,יש לוודא שיש אליה גישה ישירה ושיש מקום לעמוד
לידה ,גם עם כסא גלגלים .לגבי תחנה מסוככת יש לוודא הדברים הבאים:
שטח פנוי בחזית התחנה של לפחות  110ס"מ.
מפלס התחנה יהיה בגובה המדרכה ,או בהפרש גבהים של עד  20מ"מ.
יש מקום בתוך התחנה להמתנה עם כסא גלגלים.
יש רחבת היערכות ,לפני התחנה ,בכיוון התנועה ,שאורכה לפחות  250ס"מ.
יש מושבים בתוך התחנה.

19

1010חניות לרכב נכים  -מומלץ שהעירייה תקבע מדיניות ברורה בנושא חניות לרכב נכים ,כולל כמות,
מיקום ,צורת התקנה וכו' ,עפ"י הקווים המנחים בתקן ישראלי  .1918בבואה לעשות זאת יכולה
העירייה להסתייע בהמלצות המרכז הישראלי לנגישות ,כדלקמן:
יש להתקין חניית נכים אחת על כל  25חניות .על כל  8חניות לנכים יש להתקין חנייה אחת
לרכב נכים גבוה עם מעלון .מומלץ כי החניות לנכים תהיינה במקבצים של  4 - 2חניות לרכבי
נכים כדי ליצור משטח תמרון משותף לשני רכבים ולמנוע חנייה של רכב לא מורשה.
אורך חניית נכים במקביל למדרכה יהיה  6מטר.
רצף חניות ,בניצב או באלכסון לאבן שפת המדרכה ,יהיה במידות  250/500ס"מ עם מעבר
צמוד ברוחב  130ס"מ בין כלי הרכב  ,או תא חניית נכים בודד במידות  350/500ס"מ.
חניות לרכב מסחרי גבוה ( )VANעם מעלון בתוך רצף חניות יהיו במידות  250/600ס"מ ובצמוד
משטח תמרון והורדת מעלון ברוחב  240ס"מ ,או תא חנייה בודד במידות  460/600ס"מ.
גובה כניסה וחנייה במקום המסומן לרכב מסחרי גבוה עם מעלון לא יפחת מ 245 -ס"מ נטו.
החניות יסומנו בשטח בתמרור ד – 16 /מעטפה ובתוכה ריבוע במידות  60/60ס"מ לפחות
עם סמל נכים בינלאומי בצבע כחול על רקע לבן .לידן יוצב תמרור ג 43/עם סמל נכים
בינלאומי תקני.
ליד מקבץ חניות הנכים ,בקצה משטח התמרון הקרוב למדרכה ,יותקן כבש ברוחב  130ס"מ,
בשיפוע עד  ,8%מסומן בפסים אלכסוניים בצבע צהוב או כחול.
יש להציב מחסומי רכב היכן שמכוניות עלולות לעלות או לחנות על משטחי תמרון או על
מדרכה .מחסומי הרכב יהיו בהתאם לת"י  :1918גובהם  50ס"מ לפחות ,ראשם בקוטר 20
ס"מ ומחזיר אור מותקן בראש ובתחתית העמוד.
במקום מחסום רכב ,ניתן ורצוי להציב אשפתון .גובה פני האשפתון יהיו לפחות  50ס"מ מפני
הריצוף.

ג 2.הנחיות כלליות למבני ציבור נגישים
א .כניסה למבנה

ג .כבש שיפועי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ד .רצפה וגובה מפלסים
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3

ב .שילוט

.6

.3
.4

1גובה מפתן ,ספים או שינוי גובה בין מפלסים לא יעלה על  2.0ס"מ.
2סף עד  13מ"מ יסתיים בעיגול .סף עד  20מ"מ יהיה קטום בזוית של .)1:2( 50%
3רוחב מישקים לא יעלה על  10מ"מ.
4הריצוף יהיה מחומר קשיח ,בחספוס קל שאינו מחליק ,בהתאם לת"י .2279

ה .מדרגות

1 .1אל המבנה וממנו תוביל דרך נגישה .כל המעברים במבנה יהיו דרכים נגישות.
2 .2הכניסה והגישה למבנה יוארו בתאורה מלאכותית בעוצמה של  30לוקס לפחות.
3 .3ליד כניסה סגורה תותקן מערכת אינטרקום בגובה שבין  130 - 100ס"מ ,מחוברת למוקד מאויש.

1בחזית הגישה אל כל מבנה יותקן שלט עם שם המבנה ומספרו.
2לאורך צירי הגישה למבנים יוצבו שלטי הכוונה גדולים ,ברורים ואחידים כשמרכז השלט בגובה
 150ס"מ ,עפ"י ת"י  1918חלק .4
3מהכניסה למבנה ועד לאמצעים והחללים ,בהם מיועדים אנשים עם מוגבלות לקבל שירות,
יותקן שילוט מנחה עפ"י ת"י  1918חלק .4
4שילוט המידע וההכוונה במבנים יהיה אחיד ,בגופן פשוט וברור שגודלו לא יפחת מ 25-מ"מ.

1שיפוע הכבש המרבי לא יעלה על .8%
2רוחב נטו של הכבש לא יפחת מ 130 -ס"מ.
3בצד החופשי של הכבש יהיה סף צידי בגובה  9ס"מ וברוחב  4ס"מ לפחות.
4משני צידי הכבש יותקנו מאחזי יד בקוטר  40-30מ"מ ובגובה  95 - 90ס"מ.
5גובה קטע כבש מרבי לא יעלה על  75ס"מ.
6בין שני קטעי כבש שיפועי יהיה משטח אתנחתא ישר ברוחב הכבש ,שאורכו  130ס"מ.
7משטח אתנחתא שלישי יהיה באורך  150ס"מ.
8לפני ואחרי הכבש יהיה משטח תמרון ישר ופנוי בקוטר  150ס"מ או במידות  130/170ס"מ.

9 .9לפני ואחרי הכבש יותקן משטח התראה מישושי בעומק  60ס"מ ,בגוון ומירקם נוגדים ,ברוחב הכבש.

.4
.5

.1
.2
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5 .5מול פתח המעלית ומול המדרגות יהיה סימול הקומה בסיפרה שגודלה לפחות  30ס"מ.
6 .6יהיה שילוט הכוונה ברור מכל מקום בבניין אל היציאה ,אגף מנהל ומשרדים ,השירותים ,המדרגות
והמעלית.

.7

1מספר המדרגות במהלך אחד לא יפחת מ 3-יחידות.
2אין להתקין רומים פתוחים.
3אף המדרגה לא יבלוט מעל  4ס"מ מעבר לקו הרום .אף מדרגה הבולט מעל  2ס"מ יסתיים בזוית
קהה ,הגדולה מ 60 -מעלות כלפי מישור הרום.
4משני צדי המדרגות יותקנו מאחזי יד בקוטר  40 - 30מ"מ מגובה שבין  95 - 90ס"מ.
5מאחז היד יהיה רציף ואחיד לאורך כל מהלך המדרגות ,כולל במשטחי הביניים ,וארוך ב 30-ס"מ
מהמדרגה הראשונה והאחרונה ,מלבד במקום בו הוא מפריע למעבר.
6לפני ואחרי כל מהלך מדרגות  -כולל בפודסטים  -יהיה משטח התראה מישושי ברוחב המדרגות
ובעומק  30ס"מ שיחל בין  30 - 1ס"מ לפני המדרגה ,בגוון ומירקם שונים מסביבתם.
7משטח אזהרה יותקן שני ס"מ לפני קצות השלחים ,בצורת פס נוגד ,ברוחב  3ס"מ ,מונע החלקה,
שונה בגוון ובמרקם משלח המדרגה.
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ו .מעלית
1 .1המעלית תהייה עפ"י ת"י  2481חלק  ,70במידות תא  110/140ס"מ נטו לפחות.
2 .2לפני פתח המעלית יותקן משטח התראה מישושי ברוחב הפתח אך לא פחות מ 100-ס"מ ,בעומק
 30ס"מ שיחל במרחק שבין  30 - 1ס"מ לפני סף הדלת ובגוון ומרקם שונים מסביבתו.
3 .3רוחב פתח האור בדלת יהיה  80ס"מ לפחות והדלת תהיה במימד הצר של התא.
4 .4לאורך דפנות התא ,בהן אין דלתות ,יותקן מאחז יד מצינור עגול בקוטר  40 - 30מ"מ ,בגובה  100ס"מ.
5 .5בין דופן התא למאחז היד יהיה מרווח לגריפת יד של  32מ"מ לפחות ולא יותר מ 40-מ"מ.
6 .6קירות התא עד גובה  100ס"מ יהיו מחומר מוגן מפני פגיעת כיסאות גלגלים .
7 .7לוח לחצני ההפעלה (פאנל) ,בתא ומבחוץ ,יהיה מואר ובטווח גובה שבין  120 - 75ס"מ מהרצפה.
8 .8כפתורי ההפעלה יהיו בקוטר של  20מ"מ לפחות ומוארים .לצד כל כפתור תהיה סיפרה מובלטת
מפני הכפתור בעובי לפחות  0.8מ"מ ובגודל גופן של  16מ"מ שתציין את תחנת היעד .לידה תוצג
הסיפרה המקבילה בכתב ברייל .חץ כיוון יהיה מובלט אף הוא ומוצב על הלחצן או לצידו.
9 .9המעלית תשמיע הכרזה קולית שתציין את כיוון הנסיעה וקומת היעד ,לפני שהיא מגיעה לתחנה.
1010המעלית תודיע על פתיחת וסגירת דלת התא.
1111בבניין גבוה תשמיע המעלית אות קולי בשעה שהיא חולפת על פני תחנה ללא עצירה.
1212אריחי רצפת התא יהיו בחספוס קל ,מחומר עמיד בשחיקה שאינו מחליק.
1313בדופן אחורית אטומה ,מול דלת הכניסה למעלית ,יותקן ראי מגובה  40ס"מ מעל לרצפה.
1414עוצמת התאורה במעלית תהייה לפחות  150לוקס.
ז .דלתות ופתחים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1לפני ואחרי דלת הכניסה יהיה מרחב תמרון במידות  130/170ס"מ או  150/150ס"מ לפחות.
2מידת הקיר שמצד ידית הדלת תהייה  40ס"מ בהמשך למישור הכנף.
3פתח אור של דלתות לא יקטן מ 80-ס"מ נטו.
4הכנף תיפתח ב 950 -לפחות כשהמעבר לא מופרע ע"י הידית או מכשול אחר.
5ידית הדלת תהייה מסוג ידית מנוף רגילה ("ר") ,נוחה לגריפה ולהפעלה ובגוון נוגד לכנף.
6גון הדלת (הכנף או המשקוף) יהיה נוגד ובולט מהקיר עליו היא מותקנת.
7על דלתות וקירות שקופים יותקנו סימני אזהרה בולטים ונוגדים בגונם בקוטר  18ס"מ לפחות,
בגובה  150ס"מ ,כל  150ס"מ.

ח .שירותי נכים
1 .1מספר תאי שירותי נכים במבני ציבור :מינימום תא אחד ,משותף לגברים ולנשים.
2 .2במבנה עד  5קומות יותקן תא שירותי נכים בקומת הכניסה ועוד תא שירותים בקומה בה מתנהלת
תנועת קהל אינטנסיבית .אם יש במבנה פעילות קהל ערה בכל קומה ,יותקן תא שירותי נכים
בכל קומה.
3 .3במבנה מעל  5קומות יותקן תא שירותי נכים בקומת הכניסה ואח"כ בכל קומה שנייה ,לסירוגין.
אם מתנהלת במבנה כזה פעילות קהל ערה בכל קומה ,יותקן תא שירותי נכים בכל קומה.

22

4 .4לפני הכניסה לתא יהיה מרחב תמרון במידות  150/150ס"מ או  130/170ס"מ.
5 .5מידת הקיר שמצד ידית דלת הכניסה לתא שירותי הנכים תהיה  40ס"מ בהמשך למישור הכנף.
6 .6דלת תא שירותי הנכים תיפתח כלפי חוץ ופתח האור יהיה ברוחב  80ס"מ.
7 .7בחזית הפנימית של הכנף יותקן מאחז יד בגובה הידית ( 100ס"מ) ,וידית מנוף רגילה ומנעול
תפוס/פנוי המאפשר פתיחת חירום מבחוץ .לצד הדלת יוצב שילוט תקני של סמל שירותי נכים
בינלאומי בגודל  10ס"מ לפחות ,מובלט בעובי  6מ"מ לפחות למישוש ,בצבע כחול .על כנף הדלת
או על הקיר יותקן מתלה מעילים כפול בגובה  140ס"מ.
8 .8הכיור יהיה מחרס בגודל מרבי של  52/40ס"מ ,ששפתיו בגובה  80ס"מ מהרצפה .מרכז הכיור
יהיה במרחק  120ס"מ מקצה הקיר ומעליו ראי ברוחב  45ס"מ שגובהו מתחיל מ 90-ס"מ מעל
לרצפה ועד ל 180-ס"מ .מעל הכיור יורכב מתקן סבון נוזלי שתחתיתו בגובה  95ס"מ.
9 .9הברז יהיה מדגם פרח בעל ידית מנוף-מיקסר בראשו (לא ידית מרפק!).
1010מרכז האסלה יהיה במרחק של  45ס"מ ציר מהקיר הסמוך וקצה האסלה יהיה במרחק 70
ס"מ מהקיר שמאחוריה .בחלק זה לא יהיה מכשול כל שהוא שימנע מאדם בכיסא גלגלים
להשתמש באסלה .פני האסלה יהיו בגובה  40-45ס"מ מהרצפה .על פני האסלה יותקן מושב
מגביה ,ארגונומי ומקובע ביציבות ,של  5-8ס"מ ,כדי שיגיע לגובה  45-52ס"מ מעל לרצפה .ידית
ההפעלה של מיכל הדחה תהיה בגובה בין  110ל 130 -ס"מ .בקיר האחורי של האסלה יותקן
בגובה  50ס"מ מהרצפה צינור עם מתז יד (דוש) ובו וסת הפעלה.
1111מומלץ כי מתחת לכיור יהיה מחסום רצפה מרושת אליו תתנקז הרצפה בשיפוע קל.
1212על הקיר שליד האסלה יותקן מאחז יד אחד בצורת  Lבמידות  60/60ס"מ כשקצהו הקרוב לכיור
מותקן  10ס"מ לפני חזית האסלה והמוט האופקי בגובה  75-85ס"מ מהרצפה .מתחתיו יותקן
מחזיק נייר שקצהו הקדמי יהיה במרחק של לפחות  20ס"מ מקצה האסלה וגובהו בין 50-80
ס"מ .בצד החופשי שבין האסלה לקיר הנגדי יותקן ביציבות מאחז יד שני מתקפל ,באורך 75-
 90ס"מ ,שלא יבלוט מהקיר עליו הוא מותקן יותר מ 22-ס"מ וצירו מובנה פנימי ,מתוצרת ודגם
בעל אישור בדיקת מעבדת מכון התקנים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,מתוצרת החברות
הבאות בלבד:
 Presalitדנמרק  -הספק :גל אברמוב מושב בצרה טל ,09-7408844 :פקס.09-7422039 :
 Norembauגרמניה  -הספק :שיינזון שיווק צורן ,טל ,09-8940661 :פקס.09-8940665 :
 Articalאיטליה  -הספק :צהלש בע"מ ,הבנים  ,8חולון ,טל03-5373431 :
 Pbaאיטליה  -הספק :פנל פרויקטים ,הגנים  ,10קריית שאול טל ,03-6446330 :פקס.03-6446331 :
1313בתא שירותי נכים ובחדר השירותים תהיה תאורת חירום שתדלוק לפחות שעה.
1414בשירותי גברים תותקן לפחות משתנת עביט אחת שקצה פתחה הקדמי לא יעלה על  50ס"מ.
1515על הקיר שממול למשתנה יותקנו שני מאחזי יד אנכיים ,באורך  60ס"מ .הקצה העליון של
המאחז יותקן בגובה  150ס"מ והמאחזים יורכבו במרחק של  32-35ס"מ מציר המשתנה.
1616מתחת לכיורי רחצה ונטילת ידיים יהיה מרחב פנוי בעומק  40ס"מ עד לגובה  68ס"מ.
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ט .מרחב מוגן

יג .אקוסטיקה

1 .1רוחב מעבר הכניסה למרחב המוגן לא יפחת מ 130-ס"מ .פתח אור יהיה לפחות  80ס"מ.
2 .2ההפרש בין מפלס רצפת המרחב המוגן למפלס הרצפה שלפניו לא יעלה על שני ס"מ.
3 .3כאשר ההפרש בין מפלס רצפת המרחב המוגן למפלס הרצפה שלפניו עולה על שני ס"מ ,הוא
ייעשה בדירוג של  6מ"מ גובה לכל  50מ"מ רוחב.

1 .1חדרי ואולמות הרצאות יהיו מטופלים מבחינה אקוסטית ומותאמים לאנשים עם לקות שמיעה.
2 .2המערכת האקוסטית באולמות תהיה מותאמת לאנשים כבדי שמיעה עם מכשירי שמע אישיים.

י .מתקן מי שתייה צוננים
1 .1בכל מבנה ציבורי יוצב מתקן מי שתייה צוננים נגיש לנכים ,שפייתו מופנית כלפי החזית בגובה
 80ס"מ ,מתחתיו שטח פנוי לעומק  40ס"מ ולגובה של  67ס"מ ,עפ"י ת"י  ,1918מדגם המאושר
ע"י היועץ .מומלץ כי המתקן יוצב בכל קומה או לפחות במפלס הכניסה הראשית.
יא .מערכות התראה ואזעקה
1 .1במערכת גילוי אש יותקן שילוט "אש" עם תאורת התראה מסוג שפופרת קסנון בעלת אור לבן
לא מסונן בקצב הבהוב של  1הרץ לכל הפחות ו 3-הרץ לכל היותר (נצנץ) ,מוכוון ליציאת אנשים
עם לקות בשמיעה שתופעל בעת פינוי המבנה.
2 .2מערכות כריזה ,אזעקה והתראה יכללו הן אותות התראה שמיעתיים (אזעקה) והן אותות התראה
חזותיים .האותות החזותיים והשמיעתיים יופעלו במקביל.
3 .3אותות התראה שמיעתיים (אזעקה) יהיו בעוצמה גדולה מרמת הרעש הסביבתי הממוצעת שבחדר.
יב .ריהוט
1 .1ריהוט שטחי הציבור יותאם למידות ושימוש אנשים עם מוגבלות.
2 .2משטח דלפק יהיה בעומק  30ס"מ ,חופשי עד גובה  67ס"מ מפני הריצוף כלפי החזית ,כדי
לאפשר לאדם בכיסא גלגלים נגישות נאותה.
3 .3שולחנות יהיו ברוחב  70ס"מ לפחות .בין רגלי השולחן יהיה מרווח חופשי של  60ס"מ לפחות
ולעומק  30ס"מ מתחת .מתחתית השולחן ועד לרצפה יהיה מרווח של  70ס"מ.
4 .4באזורי המתנה לקהל ,בכל קומה או שטח השייכים למבנה ,יותקנו מקומות ישיבה מותאמים
לאנשים עם מוגבלות .המושבים יהיו מתאימים למידות האנושיות ויהיו נוחים לישיבה.
5 .5רוחב המושב יהיה  45ס"מ לפחות ועומק המושב יהיה  42ס"מ לפחות.
6 .6גובה משען הגב יהיה לפחות  40ס"מ וזווית הגב תהיה בין .1100-1050
7 .7משני צידי המושב יהיו משענות יד בגובה  24-27ס"מ מעל למושב ,לסייע בישיבה ובקימה.
8 .8ליד כל אזור ישיבה להמתנה יוקצו לפחות שני מקומות ישיבה לאנשים בכיסאות גלגלים במידות
 80/130ס"מ.
9 .9לפני הגישה למקומות הישיבה לנכים יהיה מקום לסיבוב כיסא הגלגלים בקוטר  150ס"מ.
1010גון המושבים יהיה נוגד ובולט מגון הקיר והרצפה עליהם הם מותקנים ,לתועלת אנשים עם לקות
ראייה ומוגבלות קוגניטיבית.

24

ג 3.הנחיות כלליות לגנים ציבוריים נגישים
לגנים וגינות במרחב העירוני יש חשיבות רבה כמקומות המאפשרים לאנשים אפשרויות של הפגה,
התרעננות ,קרבה לירוק ולטבע ,בילוי זמן רגוע ונינוח .על קהל המשתמשים נמנים גם אנשים עם
מוגבלות – ילדים ,מבוגרים וקשישים .הגינות והגנים חייבים משום כך להיות בנויים ומתוחזקים כך
שאנשים אלה יוכלו להיכנס לתוכם ולנוע בהם בקלות ובבטיחות ושיוכלו להשתמש בכל המתקנים
שמעמיד הגן לרשות כל המשתמשים .יש להחיל על הגנים והגינות את כל כללי הנגישות – הפיזית
והשירותית – המשתמעים מתוך התקנות והתקנים.
חניות ליד הגן
לגינות/גנים רבים יש מספר רב של כניסות .במצב אידיאלי היה רצוי שליד כל כניסה יוקצה מקום
לחניית רכב נכים .מומלץ ,עפ"י מבחן הסבירות ,שבגנים קטנים יוקצו מקומות חנייה לרכב נכים
ליד כניסה אחת נגישה .בגנים גדולים יותר יש להקצות מקומות חנייה לרכב נכים ליד שתי כניסות
לפחות.
שבילים
השבילים בגנים צריכים להיות ברוחב  130ס"מ לפחות ,מחומר קשיח שמאפשר תנועת אנשים
בכיסאות גלגלים או עזרי ניידות אחרים .צריך להיות גבול ברור ומובחן בין מרקם השביל לבין
המשטח שמצידיו (מדשאה או אחר).
במה שנוגע לעלייה על מדשאות ,הרי באותם מקומות שבהן קיימת מדשאות שנמצאת בשימוש
כלל הציבור ,יש לבדוק חלופות שיאפשרו גם לאנשים עם קשיי ניידות ליהנות מהמדשאה בבטחה
(באמצעות שביל או משטח מהודק).
ברזיות
על רקע שהייה ממושכת ,הכוללת גם תנועה/טיול ו/או פעילות גופנית ,חשוב שיהיה/ו בכל גן/גינה
מתקן/י שתייה .הדרך למתקן צריכה להיות נגישה והמתקן עצמו צריך להיות מותאם לשימושם של
אנשים עם מוגבלות .מומלץ להוסיף משטח מישושי מסביב לברזייה ,גם אם זו לא ממוקמת בנתיב
תנועה (ומהווה משום כך מכשול בדרך) ,גם משום שהוא נותן אינדיקציה למיקום לאנשים לקויי-
ראייה וגם משום שהוא מצמצם סיכון של החלקה כתוצאה מהתזת מים.

25

שירותים ציבוריים

ג 4.הנחיות נגישות בתכנון שכונות מגורים חדשות

מומלץ לבנות שירותים ציבוריים מותאמים לנכים (או לשפץ שירותים קיימים) רק בגנים גדולים,
שסביר שאנשים מגיעים אליהם לשהייה ממושכת יותר .אין הכרח לעשות זאת בגינות/גנים קטנים
הממוקמים בתוך שכונות מגורים ,קרוב לבית .ניתן לחשוב על שירותים ציבוריים יבילים המופעלים
ע"י יזם/קבלן שמטפל גם בתחזוקה ובשמירה.

1 .1נושאים עיקריים לטיפול
1 1.1קריאות
יש לתכנן את מערך שלד השכונה באופן שיהיה קריא וקל להתמצאות כגון דרכי הכניסה
לשכונה ,מערך הרחובות ,השטחים הפתוחים ,חלקים מרכזיים בשכונה ,הגדרת כתובות
המבנים וכו'  .מומלץ להשתמש גם בעיצוב הגינון ובשילוט כדי לשפר את התמצאות
בכניסה לשכונה וברחובות הראשיים.

ספסלים
אין בתקנות הקיימות דרישה לגבי כמות/מכסת הספסלים הנגישים בהתאם לתקן שיש להציב
במרחב הציבורי ,ובתוך זה גם בגנים וגינות .על רקע השימוש הרב של גינות וגנים ע"י אנשים
קשישים ,מומלץ שלפחות  50%מהספסלים בגנים יהיו נגישים ,וכן שבכל פעם שמחליפים ספסל
קיים שהתבלה/נשבר ,להחליפו בספסל נגיש בלבד.

1.2

1רצף מסלולים נגישים
תוכניות הפיתוח תתבססנה על ניתוח מערכת הקשרים הפיזיים והתפקודיים בין
המתחמים השונים ,הצירים המרכזיים ,המגרשים למבני ציבור ,השטחים הציבוריים
הפתוחים והמבנים.
בתוכניות יוגדר רצף המעברים הציבוריים כולל מדרכות ושבילים ,מעברי חצייה ואיי
תנועה בכבישים ,המיועדים למעבר להולכי רגל ,מתוך ראיית הנגישות לאנשים עם
מוגבלויות חושיות ,פיזיות ותפיסתיות המותאמים בין היתר להולכי רגל נכים בכיסאות
גלגלים .פרט חיבור בין מדרכה לכביש במקום המיועד למעבר נכים יהיה ללא הפרש
גובה (ת"י  1918מאפשר הפרש גובה של עד  20מ"מ ,בתנאי שהשיפוע של ההנמכה
הוא  .1:2אולם היות ובארץ עדיין לא מותקנים שיפועים מסוג זה ,הפיתרון המומלץ הוא
ללא הפרשי גובה) .מומלץ לתכנן את המסלולים בשיפועים מתונים ככל הניתן ומסלולים
קריאים .יש לפתור באמצעים עיצוביים כגון ריצוף ,גינון ,תאורה ושילוט את נקודות
ההתפצלות של המסלולים הנגישים .

1.3

1גבהי ה  0.00של הבתים
העמדת המבנים צריכה לאפשר תכנונם כ"בניינים נגישים" על פי הגדרתם בחוק ובתקנים.
לכל בית מגורים או מבנה ציבורי תהיה גישה ממפלס המדרכה והחנייה למבואות הכניסה של
הבניין באמצעות דרך נגישה .בעת קביעת מפלס הכניסה יש להראות כי יש פתרון לנושא.

1.4

1חתך הרחוב ומדרכות
מאחר ובתחום המדרכות יש תשתית על-קרקעית כגון נטיעות ,תמרור ,שילוט ,עמודי
תאורה ,ספסלים ,אשפתונים ,פילרים ,מחסומי רכב וכו' ,יש לייחד "רצועת תשתיות"
בתחום המדרכה ולעצבה באופן שיוגדרו שולי המסלול הנגיש ביתרת המדרכה .הרוחב
המינימאלי של מעבר נגיש הנקי ממכשולים צ"ל על פי התקן  1.30מ' .מידה זו לא
מאפשרת מעבר שני אנשים ללא חיכוך ולא מתאימה לקהל גדול .המלצתנו היא לקבוע
שרוחב מדרכה מגוננת בצירים הראשיים לא יפחת מ 3-מ' שתכלול רצועת תשתיות וגינון
ברוחב של כ 1-מ' ומסלול נגיש ברוחב של  2.0מ' לפחות ועדיף להגיע לרוחב גדול יותר
בהתאם לצפי של כמות המשתמשים.ברחובות הקטנים מומלץ לבצע רוחב מדרכות לא
סימטרי – מדרכה רחבה אחת מגוננת ומדרכה צרה לא מגוננת.

שילוט
השילוט הנדרש בגינות קטנות הוא שילוט המצביע על כניסה לגן .בגנים גדולים יותר נוסף שילוט
הכוונה ולעתים גם שילוט מידע מסוגים שונים (כללי התנהגות בגן ; הסבר לאיזושהי נקודה בולטת
– אנדרטה וכו') .כל סוגי השילוט צריכים לעמוד בהוראות תקן  ,1918חלק .4
תאורה
תאורה יעילה היא מרכיב חשוב בנגישות במענה שלה על הצורך בהתמצאות וגם בתחושת ביטחון.
יחד עם זאת ,ההחלטה על האם וכמה תאורה יש להתקין בגינות/גנים היא החלטה עירונית שנקבעת
בוודאי ע"ס שיקולים כמו האם הרשות מעוניינת שתהיה פעילות בגנים בשעות החשיכה ,שיקולי
עלות כלכלית ועוד.
מתקני שעשועים
הדרך אל המתקנים צריכה להיות נגישה (על מצע קשיח) .מומלץ שבגנים בהם יש מספר מתקני
משחקים ,אחד מהם לפחות יהיה מותאם לילדים עם מוגבלות.
צמחייה
מומלץ להימנע משימוש בצמחייה אלרגנית .כמו כן מומלץ להרבות בשימוש בצמחים עזי צבע וריח,
כאלמנט מכוון ומוסיף חוויה לאנשים עם לקות ראייה (ובעצם ,לכולם.)....

יש לשלב ספסלים לאורך המדרכות והמעברים הנגישים באופן שלא יהוו מכשול.
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1.5

1שבילי אופניים וצמידותם למעבר נגיש
לאור בדיקה עם קבוצות מיקוד של אנשים לקויי ראיה ,יש מגמה להגדיר ולהפריד בצורה
בולטת את שבילי האופניים מהמסלולים הנגישים.
נושא זה בא גם לידי ביטוי בהנחיות תכנון שבילי אופניים.
בכל חציות הכבישים ובמעברים העיליים יש לשמור על ההפרדה בין שביל האופניים
והמסלול הנגיש ולהרחיב המעברים בהתאם .

בגודל אמיתי ולא כסימבול .באופן זה הפקת תכנית כנ"ל תהייה פשוטה).
יש להימנע ממיקום שוחות בתחום המסלול הנגיש.
כל האביזרים וריהוט שימושי יתאימו לת"י  1918על חלקיו (לדוגמה :תאורה בעוצמה נכונה ,לא
מסנוורת ואחידה ,מסעד יד בספסלי ישיבה ,מרחב מספיק למיקום כסא גלגלים כחלק ממערכות
הישיבה ,הגדרת מכשולים לכבדי ראייה ,שילוט בכתב קריא בגוון מנוגד ובגודל שלא יפחת מהאמור
בת"י  1918חלק  )4ויהיו בהתאם לעקרונות הנגישות המצוינים לעיל.

1.6

1תאורה ושילוט רמזורים
התאורה צריכה להיות אחידה ולא מסנוורת ,ללא הצללות וברמת הארה שניתן להבחין
במכשולים ובמסלולים הנגישים.
לדוגמה :תאורת גינון נמוכה עלולה לסנוור .תאורת מדרגות – רצוי להאיר כלפי מטה את
המדרגה עצמה .תאורה מרכזית ברחוב רחב הכולל אי תנועה לא תספיק להארה של
המדרכות על פי האפיונים הנ"ל.
השילוט יהיה ממוקם באופן קריא הן מבחינת מיקומו והן מבחינת עיצובו באופן שיהיה
חסכוני בעמודים למניעת מכשולים.
הרמזורים יהיו מסוג רמזורי שמע המותאמים לאופי מיקומם (למניעת הפרעה לדיירים).

4 .4מרכיבי הנגישות לאנשים עם מוגבלות במבני ציבור חדשים
מבני ציבור חדשים יתוכננו על פי הוראות חלק ח' לתקנות התכנון ובנייה בדבר "התקנת סידורים
מיוחדים לנכים בבנין ציבורי" תיקון מיום  23.09.06ועל פי ת"י .1918/3.1

1.7

1תחבורה ציבורית
יש להקצות שטח ולמקם את תחנות האוטובוס/מוניות באופן שלא יפריע לרצף
המסלולים הנגישים ויאפשר שימוש נאות בתחנה.

2 .2פרטי פיתוח הקשורים בנגישות
במסגרת פרטי הפיתוח יש לאשר את כל הפרטים הקשורים בנגישות של כל החלקים הציבוריים
כגון פרטי ריצוף ,רמת עמידותו בהחלקה ,עיצוב דרכים נגישות ושוליהן וציון רוחב המעברים,
טיפול בשולי מדרכה ,גם ברמת החומרים ,הטקסטורות והגוונים ,פרטי צומת ומעברי החצייה,
ערוגות ,ספסלים ,שילוט ,מחסומי רכב ,ריהוט רחוב ,מעקות בטיחות ,כניסות לחנייה פרטית
מרחוב ,הנמכות מדרכה ,פרטי מדרגות וכבשים כולל מסעדי יד ומשטחי האזהרה .כל אלה
יתוכננו תוך התחשבות מקסימאלית באנשים עם מוגבלות מבחינת האבחנה בהם ,שימוש או
מעבר לידם.
3 .3תכנית סופרפוזיציה של כל הרכיבים העל-קרקעיים
על מנת לבקר את נושא הנגישות יש להכין תכנית סופרפוזיציה בגובה פני הקרקע של כל רכיבי
התשתית והתכסית העל-קרקעיים.
התכנית תכלול בין היתר:
שוחות ביקורת במפלס הרחוב ,קירות ,אבני שפה ורציפים ,תעלות ניקוז ,פילרים ,מעברי חצייה,
עמודי תאורה ,רמזורים ,עמודי שילוט ,עמודי תימרור ,עמודי מחסומי רכב ,גינון ,נטיעות ,כל ריהוט
הרחוב (ספסלים ,מצללות ,אשפתונים וכו') ,כל הנ"ל על רקע טופוגרפיה מתוכננת ותוכנית ריצוף.
התוכנית צריכה להיות קריאה ולאפשר לראות בבירור את המערכות הנ"ל.
(יש לבקש מכל המתכננים להפריד בשרטוט את החלקים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים ולסמנם
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5 .5מרכיבי הנגישות לאנשים עם מוגבלות במבני מגורים חדשים
5.1

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס'  2005 )2בתוספת השנייה מתקן את
חוק התכנון והבנייה סעיפים 158 ,157 ,151א' ,פרק ה'1א וסעיפים 158ב' 158ב'158 1
ומוסיף גם את סעיף 158ו' 2בנושא שטח משותף בבניין מגורים חדש .כל הנ"ל בנושאים
הקשורים לנגישות .בין היתר ישנה הגדרה ל"בניין נגיש" גם בתחום המגורים (שיש בו
לפחות  6יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף שהיתר לבנייתו או
לשימוש בו ניתן לאחר  .)11.2.06בסוף  2009אישרה ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של
הכנסת תקנות לנגישות מבני מגורים חדשים .ייכנסו לתוקף בספטמבר 2010

5.2

התקנות מתייחסות לרצף של נגישות מהחנייה וכן מהמדרכה ,דרך הכניסות ,עד למעלית
נגישה ומשם אל וכולל פתח יחידת הדיור .כל שטחי הבניין שנועדו לשימוש משותף
של הדיירים יהיו נגישים ,כולל הלובי ,חדרי המדרגות ,החצר ,הגג וכו' .התקנות החדשות
מטילות חובה להתקין מעלית בבניינים שגובהם מעל  10מטרים .גם בבניינים נמוכים
יותר ,יש חובה בהסדרי נגישות .התקנות החדשות גם מחייבות להקצות מספר מקומות
חנייה נגישים ,באופן יחסי למספר מקומות החנייה המוקצים לכל דיירי הבניין.

5.3

ת"י  1918חלקים  1,2,4על פי תחולתם חלים על כל השטחים הפתוחים ושל רכיבי בניין
בסביבה שמחוץ לבניין בתחום גבולות הנכס ומחוץ לגבולות הנכס ,לכל בניין .ת"י 1918/2
בטבלת חניות נגישות ממליץ שגם בחניונים של בנייני מגורים ,חלק ממקומות החנייה
בהם יהיו נגישים בהתאם למידות המפורטות בו.

5.4

בנוסף לאמור בתקנות יש להנחות את המתכננים כי יש לתכנן באופן שתתאפשר בעתיד
התאמת הדירות לאדם עם מוגבלות .לדוגמה :להימנע מקירות בטון או לוחות חשמל או
צנרת ראשית ליד מעברים צרים או שירותים ,אפשרות חיבור חדרים והרחבת שירותים
ולהימנע מבניית סף מוגבה ביציאה למרפסות – מכשולים שלא ניתנים לתיקון בעתיד.

5.5

מתן היתרי בנייה לכל סוגי המבנים יותנה בעמידה בדרישות מתן נגישות לאנשים עם מוגבלות.
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ג 5.מרכיבי נגישות השירות

ב 3.שירות חלופי

א .כללי

לעיתים אי אפשר לבצע הנגשה פיזית של מקום ציבורי הנותן שירות לציבור הרחב ,מסיבות
טופוגרפיות ,אורבניות ,או אחרות .דבר זה אינו צריך למנוע מאדם עם מוגבלות לקבל את השירות,
כמו כל אדם אחר.
יש לראות בסעיף זה ,ברירת מחדל בלבד ,היות ואנו שואפים שהשירות הציבורי והפרטי יינתן לכולם,
באופן שווה ומכובד.
ניתן מספר דוגמאות להיבט זה:
תחנת דלק ,שהמבנה שלה אינו מאפשר לאדם עם מוגבלות פיזית להשתמש במשאבת
הדלק למילוי עצמי (במחיר נמוך משירות מלא) ,יכולה לתת לאדם זה שירות מלא ,במחיר של
שירות עצמי.
מיני-מרקט שכונתי ,קטן וצפוף ,שהמעברים שלו אינם מספיקים למעבר כיסא גלגלים ואין
מקום להרחיבם ,יכול לתת שירות לאדם המתנייד בכסא גלגלים ,ע"י הבאת המצרכים שאותם
הוא מתכוון לרכוש ,אליו ,למקום בו הוא יכול להתנייד.
אתר ארכיאולוגי ,שהכניסה לאחד המבנים העתיקים שלו אינה אפשרית לאנשים שאינם
יכולים להשתמש במדרגות ,יכול להציג דגם של המבנה במקום נגיש ו/או להציג סרטון
המתאר את פנים המבנה הלא נגיש.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תיקון מס'  ,2משנת  ,2005כולל בתוכו מרכיב של "נגישות
השירות".
מונח זה ,המופיע לראשונה בחקיקה מוכרת ,הוא חדש לרוב אנשי המקצוע בתחום .יש משום כך
חשיבות רבה לתקנות הנדונות עכשיו בכנסת והאמורות לאשר את התוכן המפורט של מונח זה.
נגישות השירות מתייחסת לשלושה מרכיבים עיקריים:
1 .1הסרת מכשולים הנובעים מנוהלים ,הליכים ופרקטיקות המקשים על אנשים עם מוגבלות.
2 .2מתן אמצעי עזר ושירותי עזר ,כאשר אלה נדרשים.
3 .3מתן שירות כחלופה לביצוע התאמות פיזיות ,כאשר ביצוען של אלו אינו אפשרי מסיבות שונות.
ב .פירוט המרכיבים העיקריים
ב 1.הסרת מכשולים ביורוקרטיים
אנשים עם מוגבלויות שונות עלולים להתקשות בקבלת שירות ציבורי מסוים ,עקב ההליכים
והנהלים הכרוכים בקבלת השירות.
רובנו יודעים מה כרוך ,למשל ,בהארכת תוקף דרכון ,בקבלת שירות מהמוסד לביטוח לאומי,
בביצוע שינויים בקו טלפון ,בקבלת שירותי רווחה שונים ,ברישום ילד לגן או בית ספר.
לאדם עם לקות בראייה יש קושי אמיתי במילוי טפסים ,לאדם עם לקות שמיעה יש קושי רב
בקבלת הנחיות והסברים ,לאדם עם לקות למידה יש קשיים מגוונים בקריאה וריכוז ,ועוד.
הכוונה בחקיקה החדשה היא שגופים ציבוריים יבצעו התאמות ,כדי לאפשר לאנשים עם
מוגבלויות שונות לקבל שירות ציבורי בצורה הנוחה ,היעילה והמכובדת ביותר.
ב 2 .מתן אמצעי עזר ושירותי עזר
לנו ,כנותני שירות ,מובן וידוע שיש אנשים עם מוגבלויות שונות ,שיהיו זקוקים לאמצעים
טכנולוגיים או שירותי עזר ,כדי לקבל שירות .ניתן מספר דוגמאות:
אדם לקוי שמיעה זקוק לאמצעי עזר כדי לרכוש כרטיס בקופה של אולם תיאטרון תוך
אינטראקציה עם הקופאי .כמו כן מובן לנו ,שהוא זקוק לאמצעי עזר כדי לשמוע הצגה
או קונצרט בצורה סבירה.
אדם עם מוגבלות פיזית ,המתנייד בכיסא גלגלים ,זקוק לאמצעי עזר כדי להיכנס ו/או
לצאת ממטוס .מעבר לכך ,הוא זקוק לשירות עזר מיוחד ,לאור העובדה שאיננו יכול לנוע
באופן עצמאי בתוך המטוס ,אפילו לצורך שימוש בתא השירותים.
אדם עם דיסגרפיה (סוג של דיסלקציה) ,יתקשה מאוד לרכוש מוצרים במרכול ,אם לא
יקבל שירותי עזר ,עקב הקושי שלו לקרוא תוויות.
כנ"ל אדם עם לקות ראייה ,שעקב מוגבלותו ,יתקשה לקרוא תוויות ויהיה זקוק לשירותי עזר.
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חלק ד | תוכנית הנגשה מפורטת

בתוספת תכנון מפורט ,פיקוח ומע"מ (בשיעור כולל של  )25%נגיע לסכום כולל של כ 1.3 -מיליון .₪
יש לציין שזה סכום נמוך באופן משמעותי בהשוואה לערים אחרות ,זאת בשל המצב הטוב יחסית
של נגישות סביבת הרחוב בעיר.
מרכיב נוסף בסביבת הרחוב הוא רמזורי שמע לסיוע בהתמצאות ובבטיחות הניידות של הולכי רגל
לקויי-ראייה .בהרצליה כ 40 -צמתים .אומדן עלות התקנת רמזורי שמע בצומת אחד הוא .₪ 50,000
סה"כ 2 :מיליון .₪

ד 1.הנגשה פיזית
ד 1.1.רחובות :תמצית הסקר ,פתרונות הנגשה ואומדן עלויות
א .מתודולוגיה
כדי לבדוק את נגישות סביבת הרחוב בעיר הרצליה ,נבחרו  11צירי תנועה היכולים להוות מדגם
מייצג לסביבת הרחוב בעיר .בנוסף לכך ,נערך סיור יסודי לבדיקת ייצוגיות צירים אלו במכלול
הצירים של העיר .בדיקת הנגישות נערכה כאמור ב 11 -צירים ,בשני צירי הרחוב ,רגלית ,בסה"כ כ-
 31ק"מ של מדרכה .כל מפגע נגישות נרשם בטופס מיוחד .דו"ח זה יציג גם את המפגעים וגם את
הפתרונות המוצעים.
ב .הרחובות שנסקרו
( )1העצמאות ( )2כצנלסון ( )3צה"ל ( )4י.ל .פרץ ( )5סוקולוב ( )6וייצמן ( )7שבעת הכוכבים ( )8בן-
גוריון ( )9בר-כוכבא ( )10הרב קוק ( )11יצחק שדה.
ג .סיכום הממצאים
הנגישות ברחובות שנסקרו היא במצב טוב יחסית .הדברים הטעונים תיקון בצירים שנבדקו הם:
פריט

כמות

עלות ליחידה
(בש"ח)

סה"כ (בש"ח)

התקנה או תיקון הנמכת מדרכה

151

1,200

181,200

600
2,000
2,500
500
500
1,500

79,800
30,000
17,500
1,500
500
33,000

התקנת משטח מישושי
תיקון מדרכה
הרחבת מדרכה
העתקת אשפתון
גיזום צמחייה
סימון מעבר חצייה

133
15
7
3
1
22
סה"כ₪ 343,500 :
(לא כולל מע"מ ,תכנון ופיקוח)

במדגם הרחובות שנסקרו יש ייצוג יתר לצירים מרכזיים ופחות לרחובות צדדיים .נמצא שברחובות
הצדדיים יש ,בממוצע ,יותר ליקויי נגישות מאשר בצירים המרכזיים .בשקלול של אורך הרחובות
שנסקרו לעומת אלה שלא נסקרו וכן בהתחשב בריבוי ליקויי הנגישות ברחובות הצדדיים ,עשינו
הערכה שהנגשת כל צירי התנועה בעיר תעלה כ .₪ 860,000 -לסכום זה עלינו להוסיף  20%בצ"מ
(בעיקר עקב קיומם של עמודי מתח גבוה ,הדורשים טיפול יקר יחסית) .זה מביא אותנו לסכום של
.₪ 1,032,000
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ד 2.1.תחנות תחבורה ציבורית :תמצית סקר ואומדן עלויות של פתרונות הנגשה
נבדקו  153תחנות סככה ו 130 -תחנות עמוד.
תחנות סככה
 20מהתחנות נמצאו נגישות .בשאר התחנות יש לבצע את הפעולות הבאות:
מס' יחידות פעולה
הפעולה
מס'
56
הנמכת התחנה לגובה מפלס המדרכה
1
26
הזזת תחנה ממקומה
2
23
החלפת דופן/דפנות תחנה מרחבה/ות לצרה/ות
3
12
הצבת סככה חדשה – רחבה או צרה
4
24
הנמכת מדרכה
5
58
התקנת משטח מישושי
6
3
ריצוף רחבת היערכות
7
3
הרחבת רחבת היערכות
8
1
ריצוף מדרכה אל מעבר חצייה
9
הסרת/העתקת מכשולים:
10
העתקת ספסל
4
העתקת פח אשפה
22
העתקת עמוד
1
העתקת תמרור
1
העתקת עמוד תאורה
7
העתקת עמוד חשמל
1
העתקת עמוד גרלנדה
2
פירוק יחידה של מעקה בטיחות
1
סילוק עמוד/פטריית מחסום
4
הזזת מתקן לאיסוף בקבוקים
1
העתקת לוח מודעות
1
הזזת בור לשתילת עץ
1
העתקת עץ
10
גיזום גדר
1
אומדן עלות השינויים היא  ,₪ 588,300לפני מע"מ ( ₪ 685,370כולל מע"מ).
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תחנות עמוד

צורת התמחור של פתרונות ההגשה:

נבדקו  130תחנות .למרות שהבדיקה הייתה מדוקדקת ,הייתה התייחסות ליברלית לממצאים
ולפתרונות האפשריים .לדוגמה :נדרשים  5.5מ' פנויים מכיוון ההגעה של האוטובוס עד לעמוד
התחנה .היו מקומות בהם התחום הפנוי היה  5.30מ' או  5.20מ' וכדי ליצור את התחום הנדרש היה
צורך להמליץ על עקירת עץ ותיק .במקרים כאלה ,לא הומלץ על שינויים.
מתוך  130התחנות נמצא שיש להעתיק ממקומן  3תחנות .יש לעקור גדם עץ אחד (רח' הרב קוק
 .)28עלות השינויים – כ.₪ 4,000 -

התמחור הוא אומדן של העלויות הצפויות של הביצוע .האומדן מתבסס על מחירון דקל ויותר מכך
על ניסיון שהצטבר אצל הצוות שלנו .חלק נכבד מהמחירים הם ממוצעים בין עלויות אותו פריט
ברשויות מקומיות שונות ,כאשר סטיית התקן גדולה יחסית.
לדוגמה :הנמכת מדרכה המבוצעת ישירות על ידי עובדי הרשות עשויה לעלות  600עד  ₪ 1,000לפני
מע"מ .עבודת קבלן תעלה כבר  1,500עד  ,₪ 2,500תלוי בעיר.
מאידך ,יש רשויות שעבודת הקבלן אצלן זולה מעבודה ישירה של עובדי העירייה.
המחירים לא כוללים עלויות תכנון,פיקוח ומע"מ.

ד 3.1.גנים ציבוריים :תמצית סקר ואומדן עלויות של פתרונות הנגשה
נבדק מצב הנגישות של  46גנים וגינות .מרביתם היו קטנים (אורך של פאה עד  100מ') ,מיעוטם היו
גדולים יותר .הסקר בוצע ברוח תקנות ותקני הנגישות אך היות ולא נכתבו עדיין תקנות ספציפיות
לגינות עירוניות ,הופעל ,בכתיבת ההמלצות ,שיקול דעת נוסף שפורט בהנחיות בסעיף ג 3.לעיל.
כניסות :לחלק גדול מהגינות/גנים שנבדקו יש מספר רב של כניסות .בגנים קטנים הומלץ על
הקצאת מקומות חנייה לנכים ליד כניסה נגישה אחת .בגנים גדולים יותר הומלץ על מקומות חנייה
לרכב נכים ליד שתי כניסות לפחות.
שבילים :במרבית הגנים שנבדקו נמצא שיש גבול ברור ומובחן בין מרקם השביל לבין המשטח
שמצידיו (מדשאה או אחר) .משום כך לא הומלץ על סימון שולי השבילים באופן ייחודי.
ברזיות :הומלץ על הוספת משטח מישושי מסביב לברזייה ,גם אם זו לא ממוקמת בנתיב תנועה
(ומהווה משום כך מכשול בדרך) ,גם משום שהוא נותן אינדיקציה למיקום לאנשים לקויי-ראייה וגם
משום שהוא מצמצם סיכון של החלקה כתוצאה מהתזת מים.
שירותים ציבוריים :הומלץ על התקנת שירותים ציבוריים מותאמים לנכים (או שיפוץ שירותים
קיימים) רק בגנים גדולים.
ספסלים :הומלץ שלפחות  50%מהספסלים בגנים יהיו נגישים ,וכן שבכל פעם שמחליפים ספסל
קיים שהתבלה/נשבר ,להחליפו בספסל נגיש בלבד.
שילוט :השילוט נבדק עפ"י דרישות ת"י  ,1918חלק  .4יחד עם זאת לא הומלץ בגינות/גנים שנבדקו
על שילוט ברייל ,בעיקר ,בשל המספר הקטן של משתמשי ברייל ובשל הגודל וסוג השימוש של
גינות אלו.
תאורה :להוציא כמה גינות קטנות ,בהן אין תאורה בכלל ,במרבית הגינות/הגנים נמצאה תאורה
במצב מספק.
צמחייה :בסקר זה לא נבדקו סוגי הצמחייה.
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ריכוז אומדני עלויות (בש"ח)
מספר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

שם האתר
גינה בין רחוב מגן דוד לרחוב אלחריזי
גינה ברחוב זיסו
גן מרכזי בין רחוב רביבים ורחוב הר נבו
חורשה ברחוב האילנות ורחוב יבנה
גן בין רחוב הערבה לרחוב בוסתן
גן אשרמן
גן אנה פרנק
גן אביב
גן העלייה השנייה
גינה בין מלכי יהודה למלכי ישראל
גינת מוסינזון
גינה בין רחוב שניאור לרחוב שמעוני
גן בן שפר
גינת ליברמן
גן בית הראשונים
גן פינסקר
גן שיכון וייצמן
גן מגן דוד
גן מגיני נגבה (גן ראובן)
גן המגדל (אנדרטת הראשונים)
גן בר-אילן
גינת העצמאות פינת גורן
גן ברחוב מזא"ה
גינת רנ"ק
גן שער העיר
גינת רחוב ברנר פינת רחוב פתח-תקווה

אומדן עלויות
25,000
17,800
31,100
42,200
11,700
32,600
34,200
30,100
35,800
17,000
17,600
34,400
43,800
21,700
25,200
38,300
18,000
30,800
12,400
66,400
11,600
34,700
30,300
57,700
16,000
23,500
35

מספר
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

שם האתר
גן נתי
חורשת נווה ישראל ,בר-כוכבא
גני הרצליה
גן רחוב בן-יהודה
גינה בפינת אמירים/בן-גוריון
גן הנגב
גן אמנון ותמר
גן צמרות
גינה ברחוב אגס
גן אבוקה
גן רכב ישראל
גן פורצי הדרך
גן הפרסה
גן רחוב העירית
גן הברוש פינת האלון
גינה ברחוב שבט מנשה
גן וריזלנד
גינה ברחוב עוזיהו המלך
גינה ברחוב לוי אשכול
גינה ברחוב הנוריות
סה"כ:

אומדן עלויות
18,800
44,000
16,500
33,100
18,700
48,900
76,000
36,800
24,600
31,700
28,200
24,900
45,400
14,600
16,100
57,600
60,300
14,500
31,800
24,000
₪ 1,426,400

ב .ממצאים
1 .1נבדקו ההמלצות לגבי  53המבנים שנסקרו .בסה"כ ,התברר שסקירת הנגישות הייתה טובה,
מלבד כמה נקודות שנפרט כאן:
לא נשקלו אלטרנטיבות ממשיות להתקנת מעליות ,אם כי מקובל גם עלינו שפתרון
המעלית הוא האיכותי ביותר.
אומדני עלויות השילוט נראים נמוכים מהמקובל ובוודאי לגבי עירייה כמו הרצליה
שמקפידה על איכות גבוהה.
מחירי מערכות השמע נמוכים ממחירי היצרנים בשוק ,כך גם מחירי הריהוט (בסטנדרט
של הרצליה).
2 .2נבדקו באופן יסודי  10מבנים מתוך ה .53 -לגבי  9מהם אין לנו הערות על הפתרונות שנבחרו.
לגבי אחד מהם ,ניתן לחסוך בהתקנת מעלית.
3 .3למרות ההערות שלנו ,בהחלט ניתן להשתמש בסקר שבוצע כבסיס לתוכנית אסטרטגית ,משתי סיבות:
מדובר באומדנים ,כאשר העלות האמיתית תתברר אחרי התכנון המפורט.
א.
הוכנס סעיף של "בלתי צפוי מראש" בגובה של  ,20%שאמור לפתור את המרווח של
ב.
האומדנים.
4 .4לאחר הכנסת התיקונים שציינו בסעיפים  1ו ,2 -אנחנו אומדים את עלות ההנגשה של 53
המבנים שבמדגם בסכום כולל של  ₪ 10,400,000לפני מע"מ ,תכנון מפורט ופיקוח.
בהתחשב בכך שבהרצליה גם  31בתי ספר ו 90 -גנים ,אנחנו אומדים את ההוצאה הכללית
לנושא המבנים ב 21 -מיליון  ₪לפני מע"מ ,תכנון מפורט ופיקוח .בתוספת מרכיבים אלו ,עומד
האומדן שלנו על  26.25מיליון .₪

ד 4.1.מבני ציבור :תמצית סקר ואומדן עלויות של פתרונות הנגשה
א .שיטת הבדיקה
נערך סקר נגישות ב 53-מבני ציבור שנבחרו כמדגם מייצג של מבני הציבור בעיר 53 .מבנים אלה
עברו בדיקת נגישות לפני מספר שנים ,אך מקבלי ההחלטות בעירייה סברו שיש לבדוק ולעדכן את
המלצות הנגישות שניתנו כאמור לפני מספר שנים .כדי לבצע בדיקה מעמיקה ,הוחלט לבצע מספר
פעולות:
1 .1לבדוק את ההמלצות לגבי  53המבנים ,כולל אומדני העלויות.
2 .2לבצע בדיקה מחודשת ל 10 -מבנים ,כדי לאמת את איכות הבדיקה המקורית.
3 .3להכניס את התיקונים הנדרשים לסקר המקורי ועל פיו לתת אומדן חכם לעלויות הצפויות
להנגשת כלל מבני הציבור בעיר הרצליה.
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ד 2.הנגשת השירות – תוצאות סקר והמלצות לפעולה
.2

ד 1.2.כללי
נסקרו שירותי העירייה שלא מתוכננים לעבור לבניין החדש של העירייה ,שכן השירותים שישוכנו
בבניין החדש יזכו לכל תשומת הלב הנדרשת בזמן ההקמה .הסקר בוצע בהתאם לגרסה האחרונה
של תקנות נגישות השירות הנדונות בכנסת.
נבדקו השירותים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

אגף ת.ב.ל ,.רח' יוסף נבו
השירות הפסיכולוגי העירוני ,רח' ויצמן 19
היחידה לקידום נוער ,רח' הכוזרי 6
היחידה לטיפול בנערה במצוקה ,בן-גוריון 4
המכון להוראה מתקנת ,בר-אילן 15
שיעור ייעוץ לאזרח ,שער העיר ,בן-גוריון 22
מת"א ,סוקולוב 10
דפס עירוני ,הנדיב 49
משרדי התזמורת ,הבנים 4
בית המתנדב ,הנדיב 49
המרכז לשלום המשפחה ,ההסתדרות 4
ספרייה ראשית ,סוקולוב 56
ספריית נווה ישראל ,הר מירון 10
ספריית יד התשעה ,רביבים 49

.15
.16
.17
.18
.19
,20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

ספריית נוף ים ,קדמה
ספריית הרצליה ב' ,נורדאו 50
אשכול פיס זאב ,יהודה הנשיא 92
מתנ"ס בית פוסטר ,גיבורי עציון 4
מתנ"ס יד התשעה ,רביבים 14
מתנ"ס נווה ישראל ,הר מירון 10
מרכז קהילתי יבור ,בן סרוק 12
מרכז קהילתי נחלת עדה ,אלפסי 1
מרכז קהילתי נוף ים ,נווה עובד 6
מרכז יום לקשיש ,שמאי 10
מרפ"ד ,בורוכוב 32
תיאטרון הרצליה ,ז'בוטינסקי 15
תיאטרון האנסמבל ,בן גוריון 7
מוזיאון בית ראשונים ,הנדיב 8

.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9

נוהל בנושא ולהדריך את הצוותים – עלות משוערת של עד .₪ 4,000
2בכל היחידות נמצא :יש מעברים נגישים ; הן מאפשרות הכנסת חיות שירות ; הן מאשרות
הסתייעות במלווה.
3מתן מידע ויזואלי וקולי :כל השילוט (כולל גם לוחות הכוונה) ,להוציא כמה דוגמאות יוצאות
דופן ,נמצא כלא מתאים לדרישות .יש להפעיל פרויקט עירוני של שילוט עפ"י דרישות התקנות.
אומדן התכנון הוא כ .₪ 15,000 -עלות הביצוע תלויה בחומרים עליהם יוחלט .לא נמצאו שלטים
מישושיים .לא נמצאו מפות התמצאות של האתרים .אין צורך בהן באתרים שנבדקו.
4מושבים מותאמים – ברוב האתרים נמצא שהמושבים המשמשים את הציבור מתאימים גם
לאנשים עם מוגבלות.
5הנגשת מידע מודפס לאנשים עם מגוון מוגבלויות (חושיות – שמיעה וראייה ,קוגניטיביות ,נפשיות
ועוד) – בכל היחידות לא נמצאו ההתאמות הנדרשות .יש לתכנן ולבצע התאמה ברמה כלל-עירונית.
תכנון ההתאמות מוערך בכ ₪ 30,000 -ואומדן עלות הביצוע נע בין  100,000ל.₪ 200,000 -
6בכל היחידות ניתן סיוע לפונים במילוי טפסים .כמעט בכולן ניתן שירות בכל אמצעי התקשורת
הקיימים :דואר ,דואר אלקטרוני ,פקסימיליה ו/או מסרונים.
7במערכת ניתוב שיחות הטלפון ביחידות השונות אין ההתאמה הנדרשת עפ"י התקנות עבור
אנשים עם מוגבלות .יש לבצע היערכות עירונית להתאמת המערכות לניתוב שיחות.
8אינטרנט :אתר האינטרנט העירוני לא תואם את דרישות הנגישות .יש לבצע התאמה לרמה .L2
העלות היא כ .₪ 10,000 -כמו כן יש לפרסם ,לפחות באתר העירוני ,את התאמות נגישות השירות.
9מוקד חירום טלפוני –אין צורך בהתאמות בשלב זה.

ד 2.2.המשתנים שנבדקו
נבדקו כל המשתנים אליהם מתייחסת טיוטת תקנות הנגישות ,להוציא משתנים שאינם רלוונטיים
למבנים שנסקרו ולפעילויות המתבצעות בהם (למשל ,דרישות לנגישות באירוע במקום פתוח כאשר
מדובר בספרייה או במרכז טיפולי) .שיטת הבדיקה מתוארת בעמ' .101
ד 3.2.ממצאים ,המלצות ואומדנים
חלק מהממצאים של הסקר רלוונטיים לכל היחידות שנסקרו .ממצאים אלה והמלצות בעניינם יובאו
בראשית הדברים .לאחר מכן תובאנה מספר המלצות ספציפיות לפי מקומות.
ד( 3.2.א) ממצאים שחלים על כל היחידות שנבדקו:
1 .1נהלים :בכל היחידות שנבדקו לא נמצאו נהלים בנושא נגישות השירות .יש לעצב נוהל עירוני
שיחייב את כל היחידות .אם הדבר יבוצע ע"י כוחות פנימיים ,לא צפויה הוצאה כספית ממשית.
הסתייעות ביועץ תעלה כ .₪ 5,000 -כמו כן לא נמצאו נוהלים לפינוי בזמן חירום של אנשים עם
מוגבלות .גם כאן יש לעצב נוהל עירוני מחייב .אין גם הסדר מסודר לקיצור תורים .יש לקבוע
38
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40
41

ההנגשה הנדרשת ועלות בש"ח
אגף ת.ב.ל ,רח' יוסף נבו
שירות פסיכולוגי עירוני
יחידה לקידום נוער,
הכוזרי 6
המכון להוראה מתקנת ,בר-אילן 15

ערכה ניידת ללק"ש
בעמדת שירותו/או
מודיעין

ד( 3.2.ב) ממצאים והמלצות לגבי אתרים ספציפיים
חניית נכים
חנייה אחת
1,200
חנייה אחת
1,200
חנייה אחת
1,200
חנייה אחת
1,200

משרדי התזמורת,
הבנים 4
בית המתנדב,
הנדיב 49

שי"ל,
בן-גוריון 22
שתי חניות 2,400
חנייה אחת
1,200
המרכז לשלום המשפחה ,ההסתדרות 4
ספרייה עירונית ראשית ,סוקולוב 56

12,000
12,000
12,000
חנייה אחת
1,200
חנייה אחת
1,200
ספריית נווה ישראל,
הר מירון 10

12,000
12,000

ספריית נוף ים ,קדמה פינת נווה עובד

ההנגשה הנדרשת ועלות בש"ח

ספריית יד התשעה ,רביבים 49
חנייה אחת
1,200

חניית נכים

ספריית הרצליה ב' ,נורדאו 50

12,000
12,000

ערכה ניידת ללק"ש
בעמדת שירותו/או
מודיעין

חנייה אחת
1,200

תיקון גובה של
דלפק עמדת
מודיעין

1,000

תיקון גובה של
דלפק עמדת
מודיעין

מציאת פיתרון
להתניידות אנשים
בכיסאות גלגלים

מציאת פיתרון
להתניידות אנשים
בכיסאות גלגלים

הנגשת אולם/אתר ללקויי שמיעה

הנגשת אולם/אתר ללקויי שמיעה

התאמת נגישות
באירוע ללקויי
ראייה

התאמת נגישות
באירוע ללקויי
ראייה

אשכול פיס זאב ,יהודה הנשיא 92
מתנ"ס בית פוסטר,
גיבורי עציון 4

12,000
12,000
12,000

מתנ"ס יד התשעה,
רביבים 14

תכנון :כ.₪ 4,000 -
ביצוע – עפ"י התכנון
30,000

12,000

מרכז קהילתי יבור,
בן סרוק 12

30,000

חנייה אחת
1,200

צריך לטפל בנגישות
הפיזית

5,000

12,000

מרכז קהילתי נחלת עדה,

30,000

( 30,000יש מספר אופציות)
3,000

5,000

30,000

2,000

2,500

5,000

חנייה אחת
1,200

12,000

12,000

מרכז קהילתי נוף ים,
נווה עובד 6
מרכז יום לקשיש,
שמאי 10
מרפ"ד,
בורוכוב 32

חנייה אחת
1,200

תיאטרון האנסמבל,
בן גוריון 7
מוזיאון בית ראשונים ,הנדיב 8

תיאטרון הרצליה ,בית חיל האוויר,
ז'בוטינסקי 15
חנייה אחת
1,200
חנייה אחת
1,200

רכישת ערכת הדרכה ניידת למוזיאון,
כ ₪ 15,000 -תלוי במספר האזניות.
תכנון – ₪ 5,000

ד 5.2.סיכום

ד .המלצות

מהסקר ניתן לראות מספר כיווני התייחסות נדרשים:
1 .1לתקן ע"י הוספת מכשור או שינויים לא גדולים במבנה ובריהוט.
2 .2להפנות לתכנון וביצוע שינויים אדריכליים (מתו"ס).
3 .3לבצע מספר פרויקטים ברמה עירונית (כגון שילוט או מידע).
4 .4כתיבת נהלים ומתן הדרכה לצוותים.
5 .5מדובר בהוצאה כוללת של כ ,₪ 700,000 -בהסתמך על מחירים ממוצעים.

1 .1מורשה נגישות עירוני  -מומלץ להעסיק מורשה נגישות עירוני ,שיעבוד צמוד ליחידת הנגישות
של העירייה .יועץ זה צריך להיות בעל ידע ואוריינטציה ארגוניים ,שיבין במערכות ארגוניות ויכיר
תהליכים מוניציפאליים.
2 .2מורשה נגישות אגפי  -הסוגיה של מורשה נגישות אגפי צריכה להיות מטופלת בצורה זהירה.
כרגע ,נראה שיש הצדקה לתפקיד כזה באגף שאי"פה ובאגף ההנדסה.
3 .3מכרזים חדשים של יחידת המחשוב  -יש לשלב דרישות נגישות בכל המכרזים המתייחסים
למערכות הליבה.
4 .4תוספת ידע לאגף ההנדסה  -יש לאפשר לאנשי האגף ללמוד יותר על נושא נגישות השירות
ועל חידושי החקיקה.
5 .5הנגשה לאנשים לקויי ראייה או שמיעה  -יש לשפר ידע בנושאים אלו במינהל החינוך והרווחה
ובתב"ל.
6 .6נגישות השירות  -יש לשלב את נושא נגישות השירות בכל ההדרכות העוסקות בשירות.
7 .7נגישות בזמן ביצוע עבודות תשתית  -רצוי שהמחלקה המשפטית תשלב בחוזים הדנים בעבודות
תשתית ,את נושא הנגישות בזמן ביצוע העבודות.
8 .8מומלץ שבאגף שאיפ"ה תינתן הדרכה למנהלי רבעים בנושא הנגישות ,בראייה של מערכת
עירונית .מומלץ גם להכשיר את מפקחי האגף לפקח על הנגישות בתחום עבודתם.
 - .B.R.T9 .9היות וזה נושא חשוב וחדש בהרצליה ,מומלץ לקיים השתלמות בנושא נגישות בפרויקטים
מסוג זה.
1010בקרת התקדמות  -חשוב שכל שנה תיערך בדיקת בקרה לגבי התקדמות היישום של תוכנית
האב ,להסיק מסקנות ולעדכן את התוכנית לשנה הבאה.
1111נוהלים  -מומלץ לעדכן את נוהלי העבודה של היחידות השונות ולכלול בהם את בקרת הנגישות
(כולל .)ISO
1212רישוי עסקים – במסגרת רישוי העסקים יידרשו בעלי העסקים להוכיח פעילות הנגשה של
העסק שלהם ,עפ"י חוק.
1313ספר פרטים – ספר הפרטים של סביבת הרחוב יצורף כמידע תכנוני לכל פרויקט ויכלול את
פרטי הנגישות.
1414הגורמים העירוניים העוסקים בביצוע עבודות הנגשה יהיו אחראים לעדכון שוטף של שכבת
הנגישות ב.GIS -

ד 3.תוכנית להטמעת נושא הנגישות בעבודת העירייה
א .מטרה
מטרת תוכנית ההטמעה היא לוודא שפעילות העירייה בנושא הנגישות לאנשים עם מוגבלויות,
משולבת ומוטמעת בפעילות השוטפת שלה ,כדי להבטיח שכל מה שהעירייה בונה ,משפצת ומתקינה,
עומד בדרישות הנגישות.
ב .קבלת מידע
המידע לגבי פעילות העירייה בנושא זה התקבל משני מקורות:
1 .1חקירת המבנה הארגוני של העירייה ,תוך תשומת לב לתהליכי עבודה ,סמכויות ,כפיפויות וכד'.
2 .2ראיונות עם בעלי תפקידים בכירים בעירייה ,כולל ראש העירייה ,סגן ומ"מ ראש העירייה ,סמנכ"ל
העירייה ,היועצת המשפטית ,מנהלת אגף חינוך ורווחה ,מהנדסת העיר והצוות הבכיר שלה ,מנהל
יחידת המחשוב ,מנהל אגף משאבי אנוש ,מנהל תב"ל והצוות הבכיר שלו ,מנהל אגף שאי"פה
וכמובן רכזת הנגישות של העירייה .מראיונות אלו התקבל מידע רב ובעל ערך ,כמו גם מקבץ
מרשים של רעיונות להבטחת ההטמעה ,ליישום תוכנית האב ולשיפור איכות השירות.
ג .מסקנות
1 .1בעיריית הרצליה יש מודעות ברמה גבוהה מאוד לנושא הנגישות .דבר זה השתקף בבירור
בראיונות עם מנהלי האגפים ,כמו גם עם ראש העירייה וממלא מקומה.
2 .2בעיריית הרצליה קיימת מדיניות של הבטחת נגישות לתושבים עם מוגבלות .דבר זה השתקף
היטב בתהליכי העבודה הקיימים ,כפי שתוארו ע"י המרואיינים וכפי שזה נראה במכרזים
שמוציאה העירייה לגורמי חוץ.
3 .3קיימת דרישה וציפייה מבעלי התפקידים הבכירים בעירייה ,לקבל יותר ידע בנושא הנגישות
ולשדרג את מנגנוני הבקרה להבטחת הנגישות.
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סקר נגישות רחובות
הרחובות שנסקרו
( )1העצמאות ( )2כצנלסון ( )3צה"ל ( )4י.ל .פרץ ( )5סוקולוב ( )6וייצמן ( )7שבעת הכוכבים
( )8בן-גוריון ( )9בר-כוכבא ( )10הרב קוק ( )11יצחק שדה.
פירוט הממצאים

נספח א'
סקר נגישות רחובות

1 .1שדרות שבעת הכוכבים
 1.1ממזרח למערב
בין ז'בוטינסקי לאסף נבו :בכניסה למכבי אש יש הנמכה ללא משטח מישושי .אחרי רח' בן ציון
מיכאל ,יש הנמכה גבוהה מדי ,ללא מ.מ .בהמשך יש ערוגה ברוחב של כ 20 -ס"מ שלא ניתן
להשתמש בה להליכה .יש רמפה מרח' מיכאל חזרה לשבעת הכוכבים ,ללא הנמכת מדרכה
מתאימה .יש לתכנן את המעברים בעזרת מתכנן תנועה ,או להסדיר את הנמכות המדרכה.
בין יוסף נבו לכביש לתחנת הרכבת :הנמכת המדרכה ליד יוסף נבו גבוהה מדי ואין מ.מ .באיי
התנועה ההנמכות גבוהות וללא מ.מ .יש לתקן את ההנמכות ולהוסיף מ.מ.
בין כביש תחנת הרכבת למשה דיין:
ליד הכביש המוביל לרכבת חסר מ.מ.
.1
בהמשך יש מעבר מעל כביש טבעתי ,ההנמכות גבוהות מדי ואין מ.מ.
.2
ליד משה דיין ההנמכה גבוהה ואין מ.מ .יש לתקן בהתאם.
.3
ממשה דיין לכביש ת"א-חיפה :ליד משה דיין ההנמכה גבוהה מדי ואין מ.מ .כנ"ל באיי התנועה.
יש לתקן בהתאם.
 1.2ממערב למזרח
מכביש ת"א-חיפה לנתיבות:
 1 .1ליד כביש ת"א-חיפה חסר מ.מ.
 2 .2כדי לרדת מאי התנועה עליו תחנות האוטובוס ,יש לעבור כביש שההנמכות בו גבוהות מדי.
 3 .3מהכניסה לעיר עד קרוב לרח' נתיבות אין מדרכה .יש להסדיר ההנמכות והמשטחים
המישושיים .אם הקטע ללא מדרכה לא נועד להולכי רגל ,רצוי לציין זאת בשלט.
מנתיבות עד תחילת הרב קוק:
 1 .1ליד נתיבות חסר מ.מ.
 2 .2מול הפניה לתחנת הרכבת ,ההנמכות גבוהות מדי ואין מ.מ .יש להסדיר ההנמכות ולהתקין מ.מ.
 1.3מעברים בין גדות
1ליד ההסתעפות לרח' נבו 2 ,מדרכות  2 +איי תנועה ,כל ההנמכות להוציא אחת ,גבוהות מדי
.1
וללא מ.מ .יש לתקן בהתאם.
2ליד ההסתעפות לפניה לתחנת הרכבת 2 ,מדרכות  +אי תנועה ,מצ"ב כנ"ל .יש לתקן.
.2
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.3
.4

3ליד רח' משה דיין ,מצ"ב כנ"ל .יש לתקן.
4ליד הצומת עם כביש חיפה-ת"א 2 ,מדרכות  2 +איי תנועה ,חסרים מ.מ .בעליה למדרכה
לכיוון הרצליה ,עמוד רמזור ורוחב צר של המדרכה שלא מאפשרים מעבר כיסא גלגלים .יש
לתקן ולהתקין מ.מ .להסדיר המעבר בעזרת מתכנן תנועה.

 .2רח' הרב קוק
 2.1ממערב למזרח
בין שבעת הכוכבים לאהרונסון:
1תחנות אוטובוס (סככה) מצרה המעבר לכ 50 -ס"מ .יטופל במסגרת הטיפול בתחנות האוטובוס.
.1
2כ 5 -מטר בהמשך ,כנ"ל .טיפול כנ"ל.
.2
3ליד בית האבות ,כנ"ל.
.3
 2.2ממזרח למערב
בין בן-גוריון לבעל שם טוב :אין הערות.
בין הבעל שם טוב לעצמאות :ליד בית ספר ראשונים ,תחנת עמוד המצרה את המעבר .יטופל
במסגרת הטיפול בתחנות האוטובוס.
בין העצמאות לויצמן :ליד הרב קוק  40א' ,עמוד מתח גבוה גורם להצרה נקודתית לכ 30 -ס"מ.
ניתן להעביר את עמוד המתח הגבוה ,אך זו הוצאה מאוד גבוהה .מומלץ להיוועץ במהנדסת
העיר לאיתור פתרון אחר הכרוך אולי בהפקעת שטחים.
בין ויצמן לבן-סרוק :אין הערות.
בין בן-סרוק לאבן עזרא:
בכניסה לתחנת הדלק פז שתי הנמכות לא טובות ואין מ.מ .יש לתקן את ההנמכות ולהוסיף מ.מ.
.1
בין אבן עזרא לז'בוטינסקי :אין הערות
 2.3מעברים בין גדות
1ליד צומת בן-גוריון 2 ,מדרכות  2 +איי תנועה ,בסדר.
.1
2ליד בעל שם טוב ,כנ"ל.
.2
3ליד העצמאות-בר כוכבא (דרום) ,כנ"ל.
.3
4ליד העצמאות-בר כוכבא (צפון) ,כנ"ל.
.4
5צומת עם רח' ויצמן (דרום) ,כנ"ל.
.5
6כנ"ל (צפון) ,כנ"ל.
.6
7צומת בן סרוק ,כנ"ל.
.7
8ליד תחנת הדלק פז ,בסדר מלבד ההנמכה ליד תחנת הדלק ,שם אבן השפה שבורה .יש
.8
להוסיף אבן שפה.
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 .3שד' בן-גוריון
 3.1מצפון לדרום
בין סוקולוב לסירקין :ההנמכה ליד סירקין גבוהה מדי .יש לתקן.
בין סירקין לעצמאות :ליד סירקין ,ההנמכה גבוהה מדי .יש לתקן.
בין העצמאות לכביש כניסה לתחנה מרכזית :במשטח המישושי המוביל לאמצע הצומת יש
אבנים שבורות .יש לתקן.
בין כביש הכניסה לתחנה מרכזית לרמב"ם :ליד כביש הכניסה לתחנה המרכזית מתבצעות עבודות.
בין רמב"ם להבנים :אין הערות
בין הבנים לארלוזורוב :אין הערות
בין ארלוזורוב להסתדרות :אין הערות
בין ההסתדרות לברנר :אין הערות
בין ברנר לביל"ו :אין הערות
בין ביל"ו לרבי עקיבא :בבן-גוריון  ,103תחנות אוטובוס הקרובה לשפת המדרכה .יטופל במסגרת
הטיפול בתחנות אוטובוס.
בין רבי עקיבא לחת"ם סופר :אין הערות
 3.2מדרום לצפון
מהנגב לאמירים :ליד אמירים הנמכה גבוהה מדי .יש לתקן.
בין אמירים לביל"ו :אין הערות.
בין ביל"ו לבר-כוכבא :אין הערות.בין בר-כוכבא לחנה סנש:
1ליד פיצה האט יש כביש גישה פנימי ,אין מ.מ.
.1
2כנ"ל ליד קורפוס .להוסיף מ.מ.
.2
בין חנה סנש להקסם :אין הערות.
בין הקסם לרב קוק :אין הערות.
בין הרב קוק להס :אין הערות.
בין הס להעצמאות :אין הערות.
בין העצמאות ללנדט :אין הערות.
בין לנדט לבר-אילן :אין הערות.
בין בר-אילן לסוקולוב :אין הערות.
 3.3מעבר בין גדות
1ליד צומת הנגב ,אין הערות.
.1
2ליד הצומת אמירים (דרום) ,כנ"ל.
.2
3כנ"ל (צפון) ,כנ"ל.
.3
4צומת עם ביל"ו דרום וצפון ,כנ"ל.
.4
5צומת עם בר-כוכבא ,דרום וצפון ,כנ"ל.
.5
6מול ההסתעפות לרח' ההסתדרות ,בסדר.
.6
7צומת ארלוזורוב ,דרום וצפון ,כנ"לץ
.7
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8צומת הבנים ,דרום וצפון ,כנ"ל.
.8
9צומת העצמאות ,דרום וצפון ,כנ"ל.
.9
1010ליד ההסתעפות לבר-אילן ,דרום וצפון ,כנ"ל.
1111צומת סוקולוב ,דרום ,כנ"ל.
 .4רח' סוקולוב
 4.1ממזרח למערב
בין ירושלים לקהילת ציון :ליד קהילת ציון הנמכה לא תקנית ואין מ.מ.יש לתקן.
בין קהילת ציון לאחד העם :ליד קהילת ציון הנמכה לא תקנית וללא מ.מ .יש לתקן.
בין אחד העם לבן-גוריון :אין הערות.
בין בן-גוריון לרופין :אין הערות.
בין רופין להס :אין הערות.
בין הס להשרון :אין הערות.
בין השרון לריינס :אין הערות.
 4.2ממערב למזרח
בין אריאל לפינסקר :אין הערות.
בין פינסקר להניצנים :אין הערות.
בין הניצנים להנציב :אין הערות.
בין הנציב לשד' חן :אין הערות.
בין שד' חן להחלוץ :אין הערות.
בין החלוץ להשומר :אין הערות.
בין השומר לאחד העם :אין הערות.
 .5רח' ויצמן
 5.1ממזרח למערב
בין השרון לריינס :ליד ריינס אבן שפה שבורה.
בין ריינס ללוי שמעון זאב (צפון) :אין הערות.
בין לוי שמעון (צפון) ללוי שמעון (דרום) :אין הערות.
בין לוי שמעון (דרום) לרב קוק :אין הערות.
 5.2ממערב למזרח
בין הרב קוק לתור הזהב :ליד הרב קוק ,בעליה למדרכה אי אפשר לפנות ימינה בגלל שילוב של
מדרכה צרה ועמוד מתח גבוה .יש לבדוק אפשרות להרחבת המדרכה באחד הצדדים למינימום
של  80ס"מ.
בין תור הזהב להראובני :אין הערות.
בין הראובני לשמואל הנגיד:
1ליד השירות הפסיכולוגי יש תחנת אוטובוס הדורשת הזזה .יטופל במסגרת הטיפול
.1
בתחנות אוטובוס.
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2באזור התחנה יש אלמנט של פס מוביל כאלמנט קישוטי ,דבר היכול להוביל עיוורים
.2
לתוך גדר הביטחון .יש לשנות את הריצוף.
בין שמואל הנגיד לאריאל :אין הערות.
בין אריאל לפינסקר :אין הערות.
 5.3מעבר בין גדות
1ליד צומת השרון-פינסקר ,בסדר.
.1
2ליד אריאל ,בסדר.
.2
3ליד בית הספר העממי ,בסדר( .מוקד קהילתי ויצמן).
.3
4ליד צומת הרב קוק ,בסדר.
.4
 .6רח' העצמאות
 6.1ממזרח למערב
בין דרך ירושלים להרב גורן :ליד דרך ירושלים אין מ.מ .יש להתקין.
בין הרב גורן לקהילת ציון :ליד קהילת ציון ,ההנמכה איננה צמודה למעבר החצייה ואין מ.מ.
לבצע מחדש את ההנמכה ולהוסיף מ.מ.
בין קהילת ציון להכוזרי :ליד קהילת ציון חסרים מ.מ .האזור כולו בעבודה (בזמן ביצוע הסקר).
בין הכוזרי לפרדסים :אין הערות.
בין הפרדסים לאחד העם :אין הערות.
בין אחד העם לאליעזר בן יהודה :אין הערות.
בין אליעזר בן יהודה לבן-גוריון :ליד שערי החירום של חניון אגד נפסקת המדרכה ומתחדשת
אח"כ עם משטח מישושי .כל הקטע משמש לחניית רכבים המשבשים את התנועה הרצופה.
מומלץ להפנות הולכי רגל למדרכה השנייה או להסדיר חנייה שאיננה על מדרכה.
בין בן-גוריון למשה הס :ליד משה הס ,ההנמכה גבוהה ואין מ.מ .יש לתקן את ההנמכה ולהוסיף מ.מ.
בין משה הס להשרון :ליד משה הס ההנמכה גבוהה מדי .יש לתקן ההנמכה.
בין השרון לשמשון הגיבור :אין הערות.
בין שמשון הגיבור לרב קוק :ברח' העצמאות  8יש מתקן בקבוקים ליד מסגרת שבורה של גומת
עץ ,דבר היוצר שיבוש בתנועה .יש לבטל את גומת העץ ,לרצף את המדרכה.
 6.2ממערב למזרח
בין הרב קוק לריינס :אין הערות.
בין ריינס לשרון :אין הערות.
בין השרון למשה הס :ליד משה הס ,ההנמכה גבוהה מדי ואין מ.מ .לתקן ההנמכה ולהוסיף מ.מ.
בין משה הס לבן-גוריון :ליד העצמאות  ,29שיפוע רוחבי לא תקני (כדי לאפשר כניסת רכבים
לחניית הבניין) .לבדוק פתרונות עם מתכנן תחבורה.
בין בן-גוריון להגליל :באי התנועה ,הריצוף משובש (ליד בן-גוריון) .לתקן את הריצוף.
בין הגליל ליבניאלי :ליד העצמאות  ,51מדרכה משובשת עקב בנייה .יש לשים שלט אזהרה.
בין יבניאלי לאחד העם :אין הערות.

49

בין אחד העם לראש פינה :ליד אחד העם המ.מ .לא מפולס עם אבן השפה .לתקן.
בין ראש פינה לקהילת ציון :ליד קהילת ציון ההנמכה גבוהה מדי ואין מ.מ .לתקן בהתאם.
בין קהילת ציון למוהליבר :ליד קהילת ציון ההנמכה גבוהה מדי ואין מ.מ .עובדים במקום וייתכן
שיתקנו כנדרש.
בין מוהליבר לההגנה :ליד בית ספר שז"ר ,קטע מדרכה משובש .לתקן את המדרכה.
בין ההגנה לירושלים :ליד ירושלים קטע כביש שבור ומשובש .אין מ.מ .לתקן את הכביש ולהתקין מ.מ.
 6.3מעבר בין גדות
1ליד צומת הרב קוק ,בסדר.
.1
2ליד ההסתעפות לרח' שמשון ,בסדר.
.2
3ליד הכוזרי ,בסדר.
.3
4ליד צומת השרון ,מערב ומזרח ,בסדר.
.4
5בצומת עם משה הס (מערב) ,ההנמכה במדרכה הצפונית גבוהה מדי .לתקן.
.5
6בצומת כנ"ל( ,מזרח) ,כל ההנמכות גבוהות מדי .לתקן את כולן.
.6
7ליד צומת בן-גוריון ,מערב ומזרח ,בסדר.
.7
8ליד ההסתעפות עם הגליל ,כנ"ל.
.8
9ליד ההסתעפות עם בן יהודה ,כנ"ל.
.9
1010ליד אחד העם ,כנ"ל.
1111ליד הסמטה מגיני נגבה ,כנ"ל.
1212ליד הצומת עם קהילת ציון (מערב) ,חסרים מ.מ .מדרכה צפונית משובשת (בעבודה),
הנמכה במדרכה צפונית גבוהה מדי.
1313כנ"ל (מזרח) ,המקום בעבודה.
1414ליד אולפנת צבייה ,במדרכה צפונית ,תעלת הניקוז עלולה להוות בעיה.
1515ליד רח' מוהליבר ,מזרח ומערב ,בסדר.
1616ליד צומת דרך ירושלים ,בסדר.
 .7רח' בר-כוכבא
 7.1ממזרח לצפון
בין בן-גוריון לחובבי ציון :ליד חובבי ציון הקטע בעבודה (בזמן ביצוע הסקר).
בין חובבי ציון לבארי:
1ליד חובבי ציון ההנמכה גבוהה מדי ואין מ.מ.
.1
2ליד בארי חסר מ.מ .להתקין מ.מ.
.2
בין בארי לשירת גאולים:
1ליד בארי חסר מ.מ .ואין הנמכה.
.1
2כנ"ל ליד שירת גאולים ,להתקין  2הנמכות  +מ.מ.
.2
3קרוב לבארי יש תחנת סככה המפריעה למעב .ר הנושא יטופל במסגרת הטיפול בתחנות האוטובוס.
.3
בין שירת גאולים לסעדיה גאון :ליד סעדיה גאון אין הנמכה ואין מ.מ .יש להתקין בהתאם.
בין סעדיה גאון לרוחמה:
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1ליד סעדיה גאון אין הנמכה ואין מ.מ .להתקין הנמכה ומ.מ.
.1
2ליד רוחמה אין סימון של מעבר חצייה .לסמן את המעבר.
.2
בין רוחמה להרב קוק :ליד רוחמה ,ההנמכה משובשת ואין מ.מ .לתקן את ההנמכה ולהוסיף מ.מ.
 7.2מצפון לדרום-מזרח
בין הרב קוק לתבור :ליד התבור אין סימון מעבר חצייה .יש לסמן את המעבר.
בין התבור להכרמל:
1ליד התבור לא סומן מעבר החצייה .יש לסמן מעבר החצייה.
.1
2ליד הכרמל ,כנ"ל.
.2
בין הכרמל להגלבוע :בשני הקצוות לא סומן מעבר חצייה .יש לסמן.
בין הגלבוע להר מירון :בשני הקצוות לא סומן מעבר חצייה ,יש לסמן.
בין הר מירון לאלרואי:
1ליד הר מירון לא סומן מעבר חצייה ,יש לסמן.
.1
2ליד גן ציבורי במס'  ,76יש שילוב של ערוגה מוגבהת  +עץ שמרים את הריצוף ויוצרים
.2
מעבר צר מדי .מומלץ להצר את ערוגת הפרחים ולתקן את הריצוף.
בין אלרואי לצנחנים :ליד הצנחנים אין הנמכה ,אין מ.מ .ולא מסומן מעבר חצייה .לבצע בהתאם.
בין הצנחנים לבן-גוריון:
1ליד הצנחנים אין הנמכה ,אין מ.מ .ולא מסומן מעבר חצייה .לבצע בהתאם.
.1
2בערך מול בר-כוכבא  ,120שילוב של עץ  +מדשאה יוצרים מעבר צר .יש להצר במעט את
.2
המדשאה וליצור מעבר נגיש.
3בכביש הכניסה לבר-כוכבא  ,113-115אין סימון מעבר חצייה ,אין הנמכות ואין מ.מ .לבצע בהתאם.
.3
4כביש כניסה למספרים  ,117-119כנ"ל.
.4
5מול  ,132בניין בהקמה ,יש שיבושים במדרכה.
.5
 7.3מעבר בין גדות
1בצומת עם הרב קוק ,בסדר.
.1
2ליד הר מירון ,בסדר.
.2
3ליד רוחמה ,ההנמכה והמ.מ .הם לא ליד מעבר החצייה ,אלא כ 10 -מ' בצד .יש לבטל
.3
ההנמכה והמ.מ .הלא רלוונטיים ולהתקין הנמכה  +מ.מ .במעבר החצייה.
4ליד הגינה הציבורית ,חסרה הנמכה וחסר מ.מ .להתקין בהתאם.
.4
5בר-כוכבא  ,55אין הנמכות ואין מ.מ .יש שיפוע מבטון ולא תקני .לתקן בהתאם.
.5
6בר-כוכבא  ,104חסר מ.מ .יש להתקין.
.6
7ליד הצנחנים ,אין הנמכות ואין מ.מ .להתקין בהתאם.
.7
8בר-כוכבא  ,122כנ"ל.
.8
9בר-כוכבא  ,124כנ"ל.
.9
1010בר-כוכבא  ,117כנ"ל.
1111ליד חובבי ציון ,כנ"ל.
1212בצומת עם בן-גוריון ,בסדר.
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 .8רח' י.ל .פרץ
 8.1ממזרח למערב
בין כצנלסון לשח"ל  :ליד שח"ל ההנמכה גבוהה מדי .יש לתקן.
בין שח"ל לשח"ל (מערב) :ההנמכות בשני צידי הקטע גבוהות מדי .לתקן את ההנמכות.
בין שח"ל מערב ליצחק שדה:
ההנמכות בשני צידי הקטע גבוהות מדי .ליד יצחק שדה חסר מ.מ .לתקן ההנמכות ,להוסיף מ.מ.
בין יצחק שדה לירושלים :ליד יצחק שדה הנמכה גבוהה וחסר מ.מ .לתקן בהתאם.
 8.2ממערב למזרח
בין ירושלים ליצחק שדה :ליד ירושלים ההנמכה גבוהה וחסר מ.מ .יש לתקן בהתאם.
בין יצחק שדה להרב עמיאל :ליד הרב עמיאל ההנמכה גבוהה מדי .יש לתקן בהתאם.
בין הרב עמיאל לכצנלסון:
1ליד הרב עמיאל ההנמכה גבוהה .לתקן.
.1
2ליד כצנלסון הנמכה ואין מ.מ .לתקן בהתאם.
.2
 8.3מעבר בין גדות
1ליד הסתעפות שח"ל-הרב עמיאל (מזרח) ,ההנמכות גבוהות .לתקן בהתאם.
.1
2כנ"ל (מערב) ,הנמכה אחת גבוהה ,לתקן בהתאם.
.2
3ליד הסתעפות לשח"ל (מערב) ,כנ"ל.
.3
4בצומת עם יצחק שדה ,מזרח ומערב ,בסדר.
.4
5בצומת עם ירושלים ,בסדר.
.5
 .9רח' כצלנסון
 9.1ממערב למזרח-דרום
בין ירושלים לדוד רמז :אין הערות.
בין רמז לצה"ל :אין הערות.
בין צה"ל לחוגי המעגל :אין הערות.
בין חוגי המעגל להיורה :ליד היורה חסר מ.מ .ואין הנמכה .להתקין מ.מ .והנמכה.
בין היורה לחוגי המעגל (מזרח) :ליד היורה אין מ.מ .ואין הנמכה ,להתקין בהתאם.
בין חוגי המעגל (מזרח) ליצחק שדה :אין הערות ,האזור בעבודה.
בין יצחק שדה לי.ל .פרץ :אין הערות.
בין י.ל .פרץ לסוף הרחוב :ליד י.ל .פרץ הנמכה גבוהה ואין מ.מ .לתקן את ההנמכה ולהוסיף מ.מ.
 9.2מדרום לצפון-מערב
בין גיל לרבן גמליאל:
1ליד גיל אין הנמכה ,אין מ.מ .ולא מסומן מעבר חצייה .לתקן בהתאם.
.1
2ליד רבן גמליאל אין מ.מ .יש להוסיף.
.2
בין רבן גמליאל לגיל :ליד גיל ההנמכה גבוהה .יש לתקן.
בין גיל ליצחק שדה:
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1ליד ההנמכה גבוהה ,יש לתקן.
.1
2ליד יצחק שדה מתבצעות עבודות.
.2
בין יצחק שדה להחרוצים :הקטע בעבודה (בזמן ביצוע הסקר).
בין החרוצים למורדי הגטאות :ליד מורדי הגטאות אין הנמכה ואין מ.מ .לתקן בהתאם.
מורדי הגטאות ,בין דרום לצפון :בדרום אין הנמכה ואין מ.מ .לתקן בהתאם.
בין מורדי הגטאות צפון לבורוכוב :אין הערות.
בין בורוכוב לירושלים :בפינת כצנלסון-בורוכוב (מערב) ,יש עמוד מתח גבוה המצר את המדרכה
לכ 60 -ס"מ בשיפוע .יש להרחיב את המדרכה ככל האפשר לכיוון בסיס עמוד המתח הגבוה.
 9.3מעבר בין גדות
1ליד דרך ירושלים ,בסדר.
.1
2ליד ההסתעפות עם רמז ,מערב ומזרח ,בסדר.
.2
3ליד בורוכוב ,בסדר.
.3
4ליד חוגי המעגל-מורדי הגטאות ,כנ"ל ( 2המעברים).
.4
5ליד חוגי המעגל מזרח ומערב ,חסרה הנמכת מדרכה .לתקן בהתאם.
.5
6במעגל ממון תנועה כצנלסון-יצחק שדה ,יש עבודות שיפוץ.
.6
7ליד מועדון הטניס ,בסדר.
.7
8ליד י.ל .פרץ (מערב) ,הנמכות גבוהות .לתקן בהתאם.
.8
9ליד י.ל .פרץ (מזרח) ,מדרכה אחת עם הנמכה גבוהה וללא מ.מ .לתקן בהתאם.
.9
 .10רח' צה"ל
 10.1מצפון לדרום
בין כביש פנימי להטייסים :ליד הטייסים אין הנמכה ,אין מ.מ .ואין סימון מעבר חצייה .לתקן בהתאם.
בין הטייסים לרכב ישראל :בשני קצוות הקטע אין הנמכה ,אין מ.מ .ואין סימון מעבר חצייה .יש לתקן.
בין רכב ישראל ליצחק שדה :ליד רכב ישראל ,כנ"ל.
 10.2מדרום לצפון
בין יצחק שדה להיורה :ליד היורה אין הנמכה ,אין מ.מ .אין סימון מעבר חצייה .לתקן בהתאם.
בין היורה לסוף הרחוב :ליד היורה ,כנ"ל.
 10.3מעבר בין גדות
1בצומת עם כצנלסון ,בסדר.
.1
2ליד היורה ,אין הנמכות ,אין מ.מ( .יש רמפה קצרה מבטון) .לתקן לפי הנדרש.
.2
3בצומת עם יצחק שדה ,בסדר.
.3
 .11רח' יצחק שדה
 11.1ממזרח למערב
בין פורצי הדרך לחיצים :ליד החיצים ההנמכה גבוהה .יש לתקן.
בין החיצים לכצנלסון:
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1ליד החיצים ההנמכה גבוהה ,לתקן.
.1
2מול מס'  ,50תחנת סככה שמצרה את המעבר .יטופל במסגרת טיפול תחנות האוטובוס.
.2
בין כצנלסון לישראל שוחט :ליד כצנלסון :עובדים (בזמן ביצוע הסקר).
בין שוחט מזרח לשוחט מערב :אין הערות.
בין שוחט מערב לצה"ל :אין הערות.
בין צה"ל לרמז :ליד רמז חסר מ.מ .יש להתקין.
בין רמז לי.ל .פרץ :ליד רמז ההנמכה גבוהה ואין מ.מ .להתקין בהתאם.
בין י.ל .פרץ לסוף הרחוב:
1מול מס'  ,6פלישה של צמחייה למדרכה .יש לגזום הצמחייה.
.1
2ליד בי"ס הרמב"מ ,אשפתונים חוסמים מעבר .יש להזיז האשפתונים.
.2
 11.2ממערב למזרח
בין פנקס לי.ל .פרץ:
1ליד בי"ס הרמב"ם אין סימון מעבר חצייה ,אין הנמכה ואין מ.מ .יש לתקן.
.1
2ביצחק שדה  ,4אשפתון מצר את המעבר .יש להעתיק את האשפתון.
.2
בין י.ל .פרץ לגיבורי עציון :אין הערות.
בין גיבורי עציון לכצנלסון :ליד כצנלסון עובדים.
בין כצנלסון לסנהדרין:
1כצנלסון בעבודה (בזמן ביצוע הסקר).
.1
2ליד סנהדרין אין הנמכה ,אין מ.מ .לא מסומן מעבר חצייה .לתקן בהתאם.
.2
בין סנהדרין להחיצים:
1ליד סנהדרין ,כנ"ל.
.1
2ליד החיצים ,אין הנמכה ואין מ.מ .לתקן בהתאם.
.2
בין החיצים לסוף הרחוב :ליד החיצים אין הנמכה ואין מ.מ .לתקן בהתאם.

נספח ב'
סקר נגישות תחנות אוטובוס

 11.3מעבר בין גדות
1ליד הצומת עם פורצי הדרך ,בסדר.
.1
2ליד פורצי הדרך מזרח ,שתי ההנמכות גבוהות .לתקן בהתאם.
.2
3ליד פורצי הדרך מערב ,כנ"ל.
.3
4ליד ישראל שוחט ,בסדר.
.4
5ליד גיבורי עציון ,בסדר.
.5
6ליד צה"ל מזרח ומערב ,בסדר.
.6
7בצומת עם י.ל .פרץ (מזרח) 2 ,ההנמכות גבוהות וחסרים  4מ.מ .לתקן בהתאם.
.7
8כנ"ל (מערב) ,הנמכה אחת גבוהה .לתקן ההנמכה.
.8
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200
ס"מ

200
ס"מ
300
ס"מ

350
ס"מ

400
ס"מ

200
ס"מ

180
ס"מ

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב
עצמאות/הגליל.
יש עם משטח
התראה
כניסה לתחנת
ד יש עם
אג .
משטח התראה
כניסה לתחנת
ד יש עם
אג .
משטח התראה
כצנלסון/ירושלים.
יש עם משטח
התראה
כצנלסון/מול
בורוכוב .יש עם
משטח התראה
בורוכוב/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה
צהל/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה
מורדי הגיטאות/
כצנלסון .יש ללא
משטח התראה
כצנלסון ליד
מועדון הטניס.
יש עם משטח
התראה

עצמאות/בן גוריון.
יש עם משטח
התראה
עצמאות/בן גוריון.
יש עם משטח
התראה
עצמאות/בן גוריון.
יש עם משטח
התראה
בורוכוב/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה
רמז/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה
כניסה
לסופרמרקט.
יש הנמכה ורק
משטח אחד
כצנלסון-לרוחב
הכביש .יש עם
משטח התראה
החיצים/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה
גיל/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

הטייסים/צהל.
יש ללא משטח
התראה

רכב ישראל .יש
ללא משטח
התראה.

יצחק שדה/י .ל.
פרץ .יש ללא
משטח התראה

יצחק שדה/
כצנלסון .יש עם
משטח התראה.

צהל/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה

צהל/יצחק שדה.
יש עם משטח
התראה

רמז/יצחק שדה.
יש ללא משטח
התראה.

יצחק שדה/
החיצים .יש עם
משטח התראה.

מקום
התחנה
העצמאות47
העצמאות
אגד –בן גוריון
713
העצמאות
אגד -בן גוריון
714
כצנלסון – 1
ירושלים 769
כצנלסון 6-
רמז
כצנלסון 19-
בורוכוב
כצנלסון – 32
צה"ל

כצנלסון 49-
החיצים
כצנלסון 95
– גיל

מקום
התחנה

צה"ל 12
– כצנלסון    
698

צה"ל – 30
יצחק שדה
711

יצחק שדה
 - 17רמז

יצחק שדה
61-החיצים

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

סקר נגישות תחנות אוטובוס  -סככה ()1

יש

יש

יש

לא -
 40ס"מ
יש

יש

יש

יש

יש

יש

יש

כן

כן

יש

יש

כן

כן

כן

רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן

פורצי הדרך/יצחק 100
 140שדה .יש עם
ס"מ
משטח התראה.
250
ס"מ

200
ס"מ
200
ס"מ

הרב עמיאל.
יש עם משטח
התראה.
י .ל .פרץ/כצנלסון.
יש עם משטח
התראה.
מורדי הגיטאות
 .135יש ללא
משטח התראה.

יצחק שדה/גיל.
אין ללא משטח
התראה.
נג'ר יצחק/י .ל.
פרץ .יש עם
משטח התראה.
הרב עמיאל.
יש עם משטח
התראה.
מורדי הגיטאות/
כצנלסון .יש ללא
משטח התראה.

יצחק שדה
79גיל      780
י.ל.פרץ – 16
יצחק נג'ר

י.ל.פרץ – 42
עמיאל
מורדי
הגטאות
139-כצנלסון

14

15

16

17

2

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

יש

יש

יש

רחבת דופן

*

*

לא -
 90ס"מ

כן

מס'
סידורי

מס'
סידורי

*

*

*
יש

יש

יש

לא -
 80ס"מ

יש

לא -
 80ס"מ

לא -
 70ס"מ

יש

יש

ריצפת
תחנה
סוג
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

קודי
פיתרונות
העתקת ספסל ,העתקת
פח אשפה

*

*

*

*

*

*

*

לא -
 60ס"מ

לא -
 30ס"מ

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
14 ,13

2

הנמכת בטונדה של
תחנה לגובה הריצוף
(ללא הזזתה מהמקום
המקורי)
הנמכת בטונדה של
תחנה לגובה הריצוף
(ללא הזזתה מהמקום
המקורי)
הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור כולל השלמת
ריצוף
העתקת עמוד ,העתקת
פח אשפה
משטח התראה אחד
הנמכת בטונדה של
תחנה לגובה הריצוף
(ללא הזזתה מהמקום
המקורי)
הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור ,הנמכתה לגובה
הריצוף והשלמת ריצוף.
העתקת פח אשפה
הזזת בור לשתילת עץ
מתוכנן

*

*

*

900

2,450

2

4
18 ,13

12

2

13 ,4 ,2

19
( 2מ"ר)

התקנת משטח התראה.
הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור ,הנמכתה לגובה
הריצוף והשלמת ריצוף.
העתקת עץ ושיחים.
התקנת משטח התראה.
הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור ,הנמכתה לגובה
הריצוף והשלמת ריצוף.
העתקת פח אשפה
התקנת  2משטחי
התראה .החלפת דפנות
התחנה מדפנות רחבות
לצרות (ללא הזזה)
והנמכתה לגובה הריצוף.
הנמכת בטונדה של
תחנה לגובה הריצוף
(ללא הזזתה מהמקום
המקורי) .גיזום גדר חיה.
הנמכת מדרכה ומשטח
התראה
הנמכת בטונדה של
תחנה לגובה הריצוף
(ללא הזזתה מהמקום
המקורי)

*

יש

2,650

5,900

6,350

3,900

2,450

2,070
800

350

2,450

700

קודי
פיתרונות

,4 ,2
12 ,16

,4 ,2
12 ,16

5 ,2 ,12

20 ,2

12 ,11

2

13 ,5 ,2

יש

ריצפת
סוג תחנה
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
6,350

1,200

2,450

5,600

*

משטחי

החלפת דפנות התחנה
מדפנות רחבות לצרות
(ללא הזזה) והנמכתה
לגובה הריצוף .העתקת
פח אשפה.
התקנת
התראה.
12

700

58
59

ריצפת
סוג תחנה
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)
הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

מקום
התחנה

מס'
סידורי

קודי
פיתרונות

18

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
צרה

כן

יש

יש

יציאת
אירופה
6קיבוץגלויות

*

יציאת אירופה/
קיבוץ גלויות.
יש ללא משטח
התראה.
19

12

אין הנמכת
מדרכה נוספת
ברחוב.
יציאת
אירופה - 40
אבוקה

כניסה למגרש
חניה .אין ללא
משטח התראה.

כניסה למגרש
חניה .אין ללא
משטח התראה.

מקום
התחנה

הר שומרון 10
– זיסו

זיסו 11
-מרזוק

כניסה למגרש
הרי גולן – 1
חניה .יש עם
מעפילי מרוקו משטח התראה.
אנה פרנק/הד .ר
יש עם משטח
התראה.

הדר – 75אנה
פרנק

25

26

27

28

כן

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

כניסה למגרש
חניה .אין ללא
משטח התראה.

זיסו  .7יש ללא
משטח התראה.

הרי גולן  .1יש עם
משטח התראה.
אליהו גולומב/
הד .ר יש עם
משטח התראה.

יש

+ 300
ס"מ

200
ס"מ

300
ס"מ
300
ס"מ

29

יש

רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן

הדר – 45
העליה

*

-

1,600

6,900

6,270

350

350

180
ס"מ
יציאת אירופה/
קיבוץ גלויות.
יש ללא משטח
התראה.

20

התקנת משטח התראה.

רחבת דופן

אין הנמכת
מדרכה נוספת
ברחוב.

קיבוץ גלויות
 - 61רחל

12

200
ס"מ

כניסה למגרש
חנייה.יש ללא
משטח התראה.

התקנת משטח התראה

רחל/קיבוץ גלויות110 .
משטח
יש ללא
ס"מ
התראה.

21

22

רחבת דופן

קיבוץ גלויות
 – 83יציאת
אירופה

בורוכוב – 49
הר סיני 699

כן

יציאת אירופה/
קיבוץ גלויות.
יש ללא משטח
התראה.
הר סיני/בורוכוב.
אין ללא משטח
התראה.
23

24

יש

כניסה למגרש
חנייה.יש ללא
משטח התראה.

צעירי ציון/
בורוכוב .יש ללא
משטח התראה.
הר נבו – 10
הר סיני 795

רביבים – 33
הר סיני 700

לא -
 50ס"מ

180
ס"מ
הר נבו/הר סיני.
יש עם משטח
התראה.
מול מתנ"ס יד
התשעה .יש עם
משטח התראה.

*

,2 ,12
,17 ,4

התקנת משטח התראה.
הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור ,הנמכתה לגובה
הריצוף והשלמת ריצוף.
העתקת תמרור .העתקת
עמוד תאורה.

רחבת דופן
מעפילי מרוקו/הר 250
נבו .יש
התראהעם משטח ס"מ
הר סיני/רביבים.
יש עם משטח
התראה.

רחבת דופן

כן

רחבת דופן

350
ס"מ

כן

יש

כן

רחבת דופן

יש

יש

יש

כן

*

*

יש

יש

200
ס"מ

התקנת  2משטחי
התראה .החלפת דפנות
התחנה מדפנות רחבות
לצרות (ללא הזזה)
והנמכתה לגובה הריצוף.
העתקת עמוד תאורה.
התקנת הנמכת מדרכה.
התקנת  2משטחי
התראה .העתקת פח
אשפה.
*

יש

לא -
 80ס"מ

,5 ,2
17 ,12

13 ,12 ,11

-----

*

כן

כן

כן

כן

עליה שניה/הד .ר
יש עם משטח
התראה.

4,000

יש

כן

כן

כן

יפה/הד .ר יש עם
משטח התראה.

,17 ,2
22 ,21

0
הנמכת בטונדה של
תחנה לגובה הריצוף
(ללא הזזתה מהמקום
המקורי) .העתקת עמוד
תאורה .העתקת תמרור.
סילוק פטריית מחסום.

לא -
 80ס"מ

לא -
 70ס"מ

יש

יש

350
ס"מ

30

31

מס'
סידורי

*

*

*

*

רחבת דופן

האילנות – 21
הנעורים 781

האילנות -40
–הבוסתן

ריצפת
סוג תחנה
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

קודי
פיתרונות

,13 ,12 ,11
4 ,2

התקנת  2הנמכות
מדרכה .התקנת 2
משטחי התראה .הזזת
תחנה עם בטונדה
לאחור ,הנמכתה לגובה
הריצוף והשלמת ריצוף.
העתקת פח אשפה.

התקנת הנמכת מדרכה.
התקנת  2משטחי
התראה .החלפת דפנות
התחנה מדפנות רחבות
לצרות (ללא הזזה)
והנמכתה לגובה הריצוף.
הנמכת בטונדה של
תחנה לגובה הריצוף
(ללא הזזתה מהמקום
המקורי).
-----

כן

אילנות/כנפי
נשרים .יש עם
משטח התראה.
בוסתן/אילנות.
יש עם משטח
התראה.

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)

7,320

,5 ,2
12 ,11

2

0

כן

נעורים/אילנות.
יש עם משטח
התראה.
צפצפות/אילנות.
יש עם משטח
התראה.

13,250

2,450

6,750

-

יש

200
ס"מ

200
ס"מ

*

*

רחבת דופן

צרה

23 ,5

-----

כן

לא

החלפת דפנות התחנה
מדפנות רחבות לצרות
(ללא הזזה) .ריצוף
מדרכה אל מעבר החציה
של אילנות  -כ 30 -מ" .ר

0

כן

כן

הזזת התחנה מס' מטרים
(צמודה מדי למעבר
חצייה תיבת דואר ופילר).

-

לא -
 80ס"מ

יש

*

8

2,100

60
61

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב
אין מעבר חצייה
(כביש טבעתי)
אין מעבר חצייה
(כביש טבעתי)
קיבוץ גלויות/צעירי
ציון .יש עם משטח
התראה.
מגן דוד/כנפי
נשרים .אין ,ללא
משטח התראה.
שרעבי/כנפי
נשרים .אין ,עם
משטח התראה.
כנפי נשרים/
בריגדה .יש עם
משטח התראה.

כנפי נשרים/
ד יש ללא
מגן דו .
משטח התראה.
כנפי נשרים/
ד יש ללא
מגן דו .
משטח התראה.
צעירי ציון/טנא.
יש ללא משטח
התראה.
שרעבי/כנפי
נשרים .אין ,עם
משטח התראה.
איגרת תימן/כנפי
נשרים .יש עם
משטח התראה.

מקום
התחנה
מגן דוד 155
– כנפי נשרים
768
מגן דוד 71
צעירי ציון-
טנא
כנפי נשרים
 – 1מגן דוד
כנפי נשרים 7
 איגרת תימן694

כנפי נשרים.
נשרים
כנפי
          708יש עם משטח
בגין
התראה.
אונקלוס/שרעבי.
יש עם משטח
התראה.
איגרת תימן/
אלדד הדני.
יש עם משטח
התראה.

שרעבי - 13
אלפסי
אלדד הדני –
איגרת תימן

32

33

34

35

36

37

38

39

מס'
סידורי

400
ס"מ
300
ס"מ
150
ס"מ
140
ס"מ
160
ס"מ
200
ס"מ.
אלפסי/שרעבי.
יש עם משטח
התראה.
אונקלוס/איגרת
תימן .יש עם
משטח התראה.

ריצפת
תחנה
סוג
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)
רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן

צרה

רחבת דופן

רחבת דופן

110
ס"מ
200
ס"מ

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)
כן

כן

כן

לא

כן

כן

רחבת דופן

רחבת דופן

קודי
פיתרונות
כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
יש
לא 80 -
ס"מ
יש
לא -
 90ס"מ
לא -
 50ס"מ
לא -
 90ס"מ

כן

כן

יש

כן

כן

כן

כן

רחבת דופן

רחבת דופן

200
ס"מ
200
ס"מ

ירושלים/הר סיני.
יש עם משטח
התראה.
סוקולוב ליד
ההגנה .אין ,ללא
משטח התראה.

ירושלים/בריגדה.
יש עם משטח
התראה.
סוקולוב/קהילת
ציון .אין ,ללא
משטח התראה.

ירושלים/
הבריגדה
מזרח
סוקולוב
688   78

40

41

*

*

*

יש

יש

*

יש

התקנת משטח התראה

*

*

*

*

*

12
התקנת משטח התראה.
החלפת דפנות
רחבות התחנה 2 ,5 ,12
לצרות.
מדפנות
הנמכתה לגובה הריצוף.
התקנת
משטח התראה14 ,12 .
העתקת ספסל.
התקנת  2הנמכות מדרכה.
התקנת  1משטח התראה14 ,12 ,11 .
העתקת פח אשפה.
התקנת הנמכת מדרכה.
החלפת דפנות התחנה
לצרות2 ,5 ,11 .
מדפנות רחבות
הנמכתה לגובה הריצוף.
החלפת דפנות
התחנה 5
מדפנות רחבות לצרות.
ריצוף רחבת היערכות
(הרחבת שטח מרוצף 2.5 -
לגובה 19 ,2
מ"ר) .הנמכת התחנה
הריצוף.
-----------------

350

5,550

850

2,450

6,050

2,750

3,330

0

התחנה

הנמכת
הריצוף.

*

2,400

2,450

-

לגובה 2

התקנת  2הנמכות
מדרכה12 ,11 .
התקנת  2משטחי התראה.

350
ס"מ

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

אחד העם/
סוקולוב .יש עם
משטח התראה.

הדר/סוקולוב.
אין ,ללא משטח
התראה.
סירקין/קהילת
ציון .אין ,ללא
משטח התראה.

מקום
התחנה

סוקולוב 81

קהילת ציון
סוקולוב

מס'
סידורי

42

43

44

ריצפת
סוג תחנה
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

רחבת דופן

סוקולוב/קהילת
ציון .אין ,ללא
משטח התראה.

ויצמן 6-הרב
קוק705  

*

*

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

כן

200
ס"מ

לוין .יש עם
משטח התראה.

קודי
פיתרונות

כן

צרה

הרב קוק .יש עם
משטח התראה.

45

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
לא -
 80ס"מ

לא

200
ס"מ

ויצמן 14-
לוין707   

3,270

כן

רחבת דופן

ד
שמואל הנגי .
יש עם משטח
התראה.

התקנת הנמכת מדרכה.
התקנת משטח התראה.
הזזת התחנה למיקום קרוב 4 ,12 ,11
מתאים (עץ ענק סמוך
לתחנה)
יש

כן

לוין .יש עם
משטח התראה.

התקנת  2הנמכות מדרכה.
התקנת  2משטחי התראה13 ,12 ,11 .
העתקת פח אשפה.
כן

200
ס"מ

46

2,800

לא -
 40ס"מ

רחבת דופן

הרב קוק 91-
יעבץ 720

*

כן

כניסה למגרש
חנייה של בזק.
יש ,ללא משטח
התראה.

החלפת דפנות התחנה
מדפנות רחבות לצרות13 ,5 .
העתקת פח אשפה.

כן

יעבץ .כן ,ללא
משטח התראה.

3,150

לא 70 -
ס"מ

200
ס"מ

*

רחבת דופן

47

החלפת דפנות התחנה
מדפנות רחבות לצרות.
אשפה16 ,13 ,5 .
העתקת פח
העתקת עץ

כן

הרב קוק 105
– ז'בוטיסקי
721

5,650

כן

הרב קוק/
ז'בוטינסקי.
יש עם משטח
התראה.

לא -
 60ס"מ

כניסה למגרש
חנייה של בזק.
יש ,ללא משטח
התראה.

*

150
ס"מ

4,000

רחבת דופן

התקנת  2משטחי התראה.
החלפת דפנות
רחבות התחנה ,5 ,12
לצרות.
מדפנות
פרוק 24 ,13
העתקת פח אשפה.
יחידת מעקה בטיחות.

כן

כן

2,750

לא -
 60ס"מ

48

*

הרב קוק 105
– ז'בוטיסקי
722

החלפת דפנות
התחנה 5
מדפנות רחבות לצרות.

רחבת דופן

2,750

כן

הרב קוק/
ז'בוטינסקי.
יש עם משטח
התראה.
כן

כניסה למגרש
חנייה של בזק.
יש ,ללא משטח
התראה.
*

150
ס"מ
לא -
 60ס"מ
החלפת דפנות
התחנה 5
מדפנות רחבות לצרות.

62
63

מקום
התחנה

מס'
סידורי

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

ריצפת
תחנה
סוג
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)
49

קודי
פיתרונות
שבעת
הכוכבים –
יוסף נבו 748

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
יוסף נבו/כניסה
לקניון .יש עם
משטח התראה.

עמוד

כיכר של הקניון.
יש ,ללא משטח
התראה.

180
ס"מ

לא

50

51

--שבעת
הכוכבים/מול
קניון לכוון
מזרח
שבעת
הכוכבים
(גשר)נתיבי
איילון
52

-----

ברמזור מול
הקניון .יש ,ללא
משטח התראה.

אין מעבר חצייה
שבעת
הכוכבים דרך
חיפה מזרח
762

*

שבעת הכוכבים.
יש ,ללא משטח
התראה.
צומת שבעת
הכוכבים/אבא
אבן .יש ,ללא
משטח התראה.

53

54

55

56
57

התקנת משטח התראה.

ז'בוטינסקי/שבעת 200
עם
הכוכבים .יש
ס"מ
משטח התראה.
200
ס"מ

200
ס"מ

12

רחבת דופן

רחבת דופן

350

כן

כן

שבעת
הכוכבים דרך
חיפה מזרח
761
תחנת רכבת
הסעת חיילים
שמעוני
16-גרינברג

יהודה הנשיא
מול 52

58

59

רחבת דופן

כן

כן

צומת שבעת
הכוכבים/אבא
אבן .יש ,ללא
משטח התראה.
בכניסה לתחנה.
יש ,ללא משטח
התראה.
בכניסה לתיכון
היובל .יש עם
משטח התראה.
בני בנימין  14-טשרניחובסקי.
טשרניחובסקי יש עם משטח
התראה.
692
רבי עקיבא.
יש עם משטח
התראה.

מקום
התחנה

יהודה הנשיא
מול 783 87

ביתר – 3
ארלוזורוב

60

61

כן

יש

יש
מעבר ממפרץ
התחנות אל
שבעת הכוכבים.
יש ,ללא משטח
התראה.
בן ציון מיכאלי.
יש עם משטח
התראה.
בכניסה למגרש
החנייה של ביה"ס.
יש עם משטח
התראה.
בני בנימין .יש עם
משטח התראה.
רזיאל .יש עם
משטח התראה.

כניסה לחטה"ב
זאב .אין ,ללא
משטח התראה.
ארלוזורוב .יש עם
משטח התראה.

רזיאל
24יהודההנשיא

בילו  – 26בן
גוריון

כן

*

*

מעבר ממפרץ
התחנות אל
שבעת הכוכבים.
יש ,ללא משטח
התראה.

200
ס"מ

200
ס"מ
300
ס"מ
200
ס"מ
150
ס"מ

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

יהודה הנשיא/
כלנית .יש עם
משטח התראה.
ברנ .ר יש עם
משטח התראה.

דוד רזיאל/
חפציבה .יש עם
משטח התראה.
בילו/בן גוריון.
יש עם משטח
התראה.

*

5,600

התקנת משטח התראה.
החלפת דפנות
רחבות התחנה 16 ,12 ,5
לצרות.
מדפנות
העתקת עץ מבוג .ר
התקנת משטח התראה.
הנמכת התחנה לגובה 13 ,2 ,12
הריצוף .העתקת פח אשפה.

13 ,2 ,12

התקנת  2משטחי
התראה .הנמכת התחנה
לגובה הריצוף .העתקת
פח אשפה.

רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן
רחבת דופן

200
ס"מ

200
ס"מ

יהודה הנשיא.
יש עם משטח
התראה.

ד יש עם
חב .
משטח התראה.

רחבת דופן

400
ס"מ

הנגב .יש עם
משטח התראה
התבו .ר יש עם
משטח התראה.
בר כוכבא/הרב
קוק .יש עם
משטח התראה.
בר כוכבא/הר
מירון .יש עם
משטח התראה.

אמירים .יש עם
משטח התראה.
הכרמל .יש עם
משטח התראה.
בר כוכבא/הר
מירון .יש עם
משטח התראה.
בר כוכבא ,ליד
התחנה .אין ,ללא
משטח התראה.

בן גוריון –    
אמירים
בר כוכבא 13
– התבור
בר כוכבא
24הכרמלבר כוכבא 51
– רוחמה

62

63
64

65

*

*

*

*

8,200

2,620

13 ,16 ,2

הנמכת התחנה לגובה
הריצוף ,העתקת עץ בוגר,
העתקת פח אשפה.

5,350

התקנת הנמכת מדרכה.
התקנת משטח התראה.
העתקת עץ בוג .ר

-----

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

כן

400
ס"מ
350
ס"מ
500
ס"מ

ריצפת
סוג תחנה
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

רחבת דופן

לא

כן

כן
כן

רחבת דופן

רחבת דופן

300
ס"מ

150
ס"מ

כן

כן

כן

כן
כן

כן

כן

רחבת דופן

צרה

כן

לא -
 60ס"מ

יש

יש
יש

כן

כן

כן

כן

יש

*

*

*
*

לא -
 60ס"מ

יש

כן

כן

*

התקנת משטח התראה.
החלפת דפנות התחנה
מדפנות רחבות לצרות.
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף.
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף .העתקת פח
אשפה.
העתקת עץ

*
לא -
 30ס"מ

לא -
 20ס"מ

כן

רחבת דופן
רחבת דופן

רחבת דופן

2,450

5 ,12

2

13 ,2
16

התקנת הנמכת מדרכה.
התקנת משטח התראה.
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף .החלפת דפנות
התחנה מדפנות רחבות
לצרות .הזזת מתקן
לאיסוף בקבוקים.
העתקת עץ בוג .ר
*

*

לא -
 90ס"מ

2,900

2,900

2

הנמכת התחנה לגובה
הריצוף.

3,100

2,450

2,800
2,500

קודי
פיתרונות

,12 ,11
5 ,2

16
4

הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור כולל השלמת
ריצוף (הנמכת התחנה
לגובה הריצוף).
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף ,החלפת דפנות
התחנה לתחנה מסוככת,
העתקת עץ ,העתקת לוח
מודעות.

לא -
 90ס"מ

לא
כן

לא

מס'
סידורי

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)

6,400

2,500
2,070

,5 ,2
15 ,16

24 ,13 ,4

כן
כן

כן

16 ,12 ,11

0

הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור כולל השלמת
ריצוף ,העתקת פח
אשפה ,פרוק יחידה של
מעקה בטיחות.

יש
יש

יש

*

3,700

64
65

התקנת הנמכת מדרכה.
התקנת  2משטחי התראה.
סילוק  2עמודי מחסום.
*

יש
יש

כן
כן

ריצפת
תחנה
סוג
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)
כן
כן

רחבת דופן
רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן

צרה
רחבת דופן

צרה

רחבת דופן

300
ס"מ
200
ס"מ

120
ס"מ

150
ס"מ

180
ס"מ
180
ס"מ
110
ס"מ
200
ס"מ

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב
בר כוכבא ליד
סעדיה גאון.
יש ,ללא משטח התחנה .אין ,ללא
משטח התראה.
התראה.
בר כוכבא/דוד
אלרואי .יש ,ללא
משטח התראה.
סעדיה גאון.
יש ,ללא משטח
התראה.

בר כוכבא מול
צנחנים .אין ,ללא
משטח התראה.

הפועל/שער הים.
יש עם משטח
התראה.
נתיב הל"ה/
שער הים .יש עם
משטח התראה.
שער הים/גולדה
מאי .ר יש עם
משטח התראה.
הנשיא/ברוש.
יש עם משטח
התראה.

בר כוכבא ליד
התחנה .יש ,ללא
משטח התראה.
בר כוכבא .אין,
ללא משטח
התראה.

בארי .אין ,ללא
משטח התראה.

הנשיא/שער הים.
יש עם משטח
התראה.
אשל/שער הים.
יש עם משטח
התראה.
אשל/שער הים.
יש עם משטח
התראה.
הנשיא/הלבנה.
יש עם משטח
התראה.

מקום
התחנה
בר כוכבא 64
– רוחמה
בר כוכבא
 – 93סעדיה
הגאון
בר כוכבא
 - 96סעדיה
הגאון

בר כוכבא
114-בארי

שער הים 5
–נווה עובד
שער הים 20
–האשל
שער הים 35
– האשל
הנשיא – 31
הברוש

66
67

68

69

70
71

72

73

מס'
סידורי

קודי
פיתרונות

22 ,12 ,11
*

כן

כן

כן
כן

כן

כן

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
1,850
התקנת
התראה.

כן

כן

כן
כן

כן

כן

2

12

לא -
 100ס"מ

לא -
 40ס"מ

יש
יש
לא -
 30ס"מ

יש

וינגייט/גולדה.
יש עם משטח
התראה.

גולדה
מאיר  8אין מדרכה
–יגאל אלון
ברוש/גולדה.
יש עם משטח
התראה.

גולדה מאיר
– 19הברוש   
702

74

75

משטחי

700

,2 ,12 ,11
19 ,14

*
*

*

*

*

5,380

התקנת הנמכת מדרכה.
התקנת  2משטחי
התראה .הנמכת התחנה
לגובה הריצוף .העתקת
ספסל .הרחבת רחבת
היערכות ( 2.5מ"ר
מדרכה)
התקנת  2הנמכות
מדרכה .התקנת 2
משטחי התראה .הזזת
תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף
(הנמכת התחנה לגובה
הריצוף) .העתקת עץ
בוגר ,העתקת פח אשפה.
העתקת פח אשפה.
העתקת עמוד תאורה.
הרחבת רחבת היערכות
(תוספת ריצוף של 2.5
מ"ר) ,הנמכת התחנה
לגובה המדרכה.
הנמכת התחנה לגובה
המדרכה .העתקת עמוד
תאורה.

*

,4 ,12 ,11
13 ,16

13
17

2 ,19

17 ,2

300
ס"מ

1,350

7,370

400
1,000

3,330

3,450

רחבת דופן

רחבת דופן

מס'
סידורי

כן

כן

משטח התראה.
התחנה לגובה
החלפת דפנות
מדפנות רחבות

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

כן

כן

אין מדרכה

יש

יש

76

*

*

דרך חיפה
המעפילים
717

מקום
התחנה

ריצוף רחבת היערכות,
כולל הנמכת מדרכה
ומשטח התראה ,הנמכת
התחנה לגובה המדרכה,
העתקת עמוד חשמל.
הנמכת התחנה לגובה
המדרכה ,העתקת עץ
בוגר.

צומת כפר
שמריהו .יש ,ללא
משטח התראה.

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

קודי
פיתרונות

,12 ,11 ,19
17 ,2

16 ,2

אין מדרכה מעבר
לתחנה.

77

*

התקנת משטח התראה.
העתקת עמוד תאורה.

200
ס"מ

דרך חיפה
קרן היסוד
דרום

78

רחבת דופן

צומת כפר
שמריהו .יש ,ללא
משטח התראה.

דרך חיפה
אין מעבר חצייה
המגיניםדרום(     גשר להולכי רגל)
716

כן

אין מדרכה מעבר
לתחנה
אין מדרכה מעבר
לתחנה

כן

170
ס"מ
250
ס"מ

לא -
 50ס"מ

רחבת דופן
רחבת דופן

*

ריצפת
סוג תחנה
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
6,400

4,950

5 ,2 ,12

כן
כן

-

17 ,12

5,550

כן
כן

*

התקנת
הנמכת
הריצוף.
התחנה
לצרות.
יש
יש

79

-----

דרך חיפה
המוסדות  
צפון

0

אין מעבר חצייה
(גשר להולכי רגל)

80

אין מדרכה מעבר
לתחנה

דרך חיפה אל
על צפון

200
ס"מ

אל על .אין ,ללא
משטח התראה.

רחבת דופן

אין מדרכה מעבר
לתחנה

81

כן

*

200
ס"מ

דרך חיפה אל
על צפון

82

כן

הנמכת התחנה לגובה
הריצוף.

התחנה
סולקה

אל על .אין ,ללא
משטח התראה.

דרך חיפה
מ.היהודים
דרום

יש

2

*

אין מדרכה מעבר
לתחנה

צומת מדינת
היהודים .יש עם
משטח התראה.

2,450
התקנת הנמכת מדרכה,
התקנת משטח התראה.

200
ס"מ

אין מעבר חצייה

12 ,11

התחנה
סולקה

200
ס"מ

1,200

*

רחבת דופן

83

התקנת הנמכת מדרכה,
התקנת משטח התראה.

כן

דרך חיפה
אבא אבן
דרום784     

12 ,11

כן

צומת אבא אבן.
יש עם משטח
התראה.

1,200

לא -
 90ס"מ

אין מדרכה מעבר
לתחנה

*

200
ס"מ

5 ,2

רחבת דופן

5,200

כן

הנמכת התחנה לגובה
הריצוף .החלפת דפנות
התחנה מדפנות רחבות
לצרות.

כן

הנמכת התחנה לגובה
הריצוף .העתקת פח
אשפה.

יש

*
13 ,2

2,850

66
67

רחבת דופן

200
ס"מ

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

אין מדרכה מעבר
לתחנה
אין מדרכה מעבר
לתחנה

אין מדרכה מעבר
לתחנה

צומת עם שבעת
הכוכבים .יש ,ללא
משטח התראה.
אין מעבר חצייה

צומת שער הים.
יש ,ללא משטח
התראה.

המסילה/המנהרה .נורדאו/המנהרה.
יש עם משטח
אין ,ללא משטח
התראה.
התראה.
מנהרה/שפיים.
יש עם משטח
התראה

משה דיין/שבעת
הכוכבים .יש ,ללא
משטח התראה.

מנהרה/אל על.
יש עם משטח
התראה
כיכר בן עמי.
יש עם משטח
התראה.
שפיים/משה דיין.
יש עם משטח
התראה.

מקום
התחנה
דרך חיפה
אבא אבן
צפון724    
דרך חיפה
נווה אביבים
שער הים
דרך חיפה
שער הים
מערב

המנהרה /
נורדאו

המנהרה אל
על
המנהרה 15
משה דיין
מזרח
המנהרה 14
משה דיין
מערב

84
85

86

87

88
89

90

מס'
סידורי

כן
200
ס"מ

200
ס"מ

180
ס"מ

150
ס"מ
המסילה/המנהרה500 .
משטח
ללא
אין,
ס"מ
התראה.
450
ס"מ

ריצפת
תחנה
סוג
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

כן
רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן

רחבת דופן
רחבת דופן

רחבת דופן

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)
יש
כן

כן

כן

כן
כן

כן

קודי
פיתרונות

*
כן

כן

כן

כן
כן

כן

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
התקנת משטח התראה.
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף.
יש

לא -
 50ס"מ

לא -
 60ס"מ

יש
יש

יש

2 ,12
*

*

*

*
*

*

2,800

----התקנת משטח התראה.
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף .החלפת דפנות
התחנה מדפנות רחבות
לצרות .העתקת פח
אשפה.
התקנת הנמכת מדרכה,
התקנת משטח התראה.
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף .החלפת דפנות
התחנה מדפנות רחבות
לצרות.
----התקנת הנמכת מדרכה,
התקנת משטח התראה.
העתקת עמוד תאורה.
התקנת משטח התראה.
הנמכת התחנה לגובה
הריצוף.

5,950

6,400

-----

*

יש

כן

כן

רחבת דופן

200
ס"מ

ד
בן צבי/קרן היסו .
יש עם משטח
התראה.

ד
שלמה/קרן היסו .
יש עם משטח
התראה.
קרן היסוד 27
שלמה המלך

91
92

-

0

נורדאו
 34צלע
דרום 764

0

0

,2 ,12
13 ,5

,12 ,11
5 ,2

17 ,12 ,11

2 ,12

-

2,200

2,800
מעלות/נורדאו.
יש עם משטח
התראה.

מס'
סידורי

93

94

צלע
דרום/נורדאו180 .
יש עם משטח
ס"מ
התראה.

מקום
התחנה
נורדאו
מורדות ים
732

נורדאו
המעלות 756

95

רחבת דופן

ברנדייס/נורדאו.
יש עם משטח
התראה.
פישמן/נורדאו.
יש עם משטח
התראה.

סוקולוב 33

96

כן

הנמכת מדרכה א הנמכת מדרכה ב

המעלות/נורדאו.
יש עם משטח
התראה.

רח' הכ"ג .יש ,ללא
משטח התראה.

גן גוריון/סוקולוב.
יש עם משטח
התראה.

סוקולוב 33

כן

140
ס"מ

200
ס"מ

סוקולוב/רופין.
יש עם משטח
התראה.

גן גוריון/סוקולוב.
יש עם משטח
התראה.

97

יש

רחבת דופן

רחבת דופן

600
ס"מ

סוקולוב/רופין.
יש עם משטח
התראה.

בן גוריון  2לב
העיר

98

*

כן

כן

צרה

600
ס"מ

סוקולוב /בן גוריון .בר אילן/בן גוריון.
יש עם משטח
יש עם משטח
התראה.
התראה.

בן גוריון  2לב
העיר

-----

כן

כן

לא

צרה

250
ס"מ

סוקולוב /בן גוריון .בר אילן/בן גוריון.
יש עם משטח
יש עם משטח
התראה.
התראה.

0

כן

לא -
 90ס"מ

כן

לא

צרה

250
ס"מ

-

*

*

לא -
 90ס"מ

כן

לא

צרה

ריצפת
תחנה
סוג
רוחב
בטון
מדרכה
(צרה/רחבת מקשרת
(מטר) דופן)
(כן/לא)

קודי
פיתרונות

19 ,2

הנמכת התחנה לגובה
הריצוף .הרחבת אזור
רחבת היערכות (תוספת
למדרכה  3 -מ"ר)

*
לא -
 90ס"מ

כן

לא

כניסה
מקום לכיסא
ללא
פרסום פיתרון מוצע
פרסום
גלגלים בתחנה מהחזית
(ליד הספסל) ( 1.1מטר)

אומדן
בש"ח
(ללא
מע"מ)
3,500

4 ,12

התקנת משטח התראה.
הזזת תחנה עם בטונדה
לאחור כולל השלמת
ריצוף (הנמכת התחנה
לגובה הריצוף).
העתקת פח אשפה,
העתקת עמוד גרלנדה
*

כן

כן

-----

22 ,18 ,13
0

12

350

לא
תומחר

-

950

-

800

2,420

18 ,13
----*

כן

0
העתקת פח אשפה,
העתקת עמוד גרלנדה,
סילוק עמוד מחסום
*

99

-----

נתן אלתרמן
פ .רשי
רחבת דופן

אין מדרכה/חול

כן

אין מדרכה/חול

כן

100

כן

השונית ליד
חניית החברה
-מרינה

*

שונית/העוגן.
יש עם משטח
התראה.
200
ס"מ
עמוד

התקנת משטח התראה.

אין מדרכה .התחנה
ממוקמת לצד הכביש
עם מדרגה.

כיכר של חניון
ארינה .יש ,ללא
משטח התראה.

סה"כ  100תחנות

287,850

68
69

ריצפת בטון
מקשרת (כן/לא)
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

כן
כן

כן

רחבה
רחבה
רחבה
רחבה
רחבה
רחבה
רחבה
רחבה
רחבה

תחנה ללא
סככה
רחבה
רחבה

רחבה

לא
לא
לא
לא
לא
כן
לא
לא
לא

לא
לא
לא

לא

2.5
3
מעל  4מטר
3
2.5
5
2.9
3.65
4.6

6.4
4
5

3

בן גוריון 42
בן גוריון 60
בן-גוריון 113
בן גוריון 103
בן גוריון 57
סוקולוב 5
סוקולוב 19
מול ויצמן  ( 17מול
בי”ס ויצמן)
הרב קוק 53

ממול לרב קוק 24
הרב קוק 8
הרב קוק 58

מול הרב קוק 87

1
2
3
4
5
7
8
9
10

11
12
13

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

סקר נגישות תחנות אוטובוס  -סככה ()2
מקום לכיסא
גלגלים בתחנה
(ליד הספסל)
יש ()1
יש ()1
יש ()1
יש ()1
יש ()1
יש ()3
יש
יש
יש

יש
יש

יש

יש שביל
אופניים מאחור
לא
לא

כתובת

כניסה
מהחזית
( 1.1מטר)
יש
יש
יש
אין
יש
יש  1מטר
אין
אין
יש

יש
אין

יש

רחבה
רחבה
רחבה

פתרון מוצע

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
נגיש
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף
הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף
הנמכת הכניסה לתחנה+הרחבת
הכניסה ממערב (מדרכה
במקום גינון)
אין סככה.יש צורך לשים סככה
עם דופן רחבה
הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
עמוד חשמל מפריע .להזיז
תחנה אחורה והצידה  +לסדר
ריצוף
הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

ריצפת בטון
מקשרת (כן/לא)
כן
כן
כן

מס’
מס’
סידורי תחנה
(במפה)

קוד
פתרון
2
2
0
4
2
4
4
4
₪ 2+2500

1
2
4

2

מקום לכיסא
גלגלים בתחנה
(ליד הספסל)
יש
יש
יש

רחבה

רחבה

רחבה

רחבה
תחנה ללא
סככה
רחבה
תחנה ללא
סככה
רחבה
רחבה

לא

לא

לא

לא
כן

לא
לא

לא
לא

2.5

קניון שבעת הכוכבים 3.5
לפני הכיכר
3
2.7

2

2.5

3.5
1.5

3
2.3

2.55
3.5

תחנת הרכבת
(שאטל לאזור
התעשייה)
מול קניון שבעת
הכוכבים
לפי מיקום מפה

בן-גוריון 87

אבא אבן מרכזים
 2001מול מקדונלד)
אחרי צומת ספיר-
משכית
מול מפעל החמצן
מדינת היהודים מול
רחוב יהדות הדממה
מדינת היהודים מול
מתתיהו
מדינת היהודים
(חט”ב סמדר)

15
16
17
18

19

20

30
31

32
33

34
35

14
15
16
17

18

19

20
21

22
23

24
25

בי”ס תיכון חדש

רוחב מדרכה חזית מסחרית רוחב תחנה
(צרה/רחבת
בגב התחנה
(מטר)
דופן)
(כן/לא)

אומדן
בש”ח
(ללא
מע”מ)
2,450
2,450
2,070
2,450
2,070
2,070
2,070
4,950

21,300
2,450
2,070

2,450

יש
כן
יש

כן

כן

כן

כן
לא

לא

כן
כן

כתובת

פתרון מוצע
כניסה
מהחזית
( 1.1מטר)
הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
התחנה נגישה
יש

יש

יש

יש ()1
אין

יש

יש
יש

מס’
מס’
סידורי תחנה
(במפה)

קוד
פתרון
2
2
0
אין (90
ס”מ)
אין (60
ס”מ)

אין

יש
אין

יש
עמוד
בלבד
אין
( 85סמ)
אין

רוחב מדרכה חזית מסחרית רוחב תחנה
(צרה/רחבת
בגב התחנה
(מטר)
דופן)
(כן/לא)

אומדן
בש”ח
(ללא
מע”מ)
2,450
2,450
4
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף (להזיז 20
ס”מ לאחור).
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף (יש לבדוק
גבולות חלקת דרך לפני
ההעתקה !!!)
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף+החלפה
לתחנה של הדפנות מרחבות
לצרות
נגיש
הצבת תחנה צרה/רחבה.לא
להציב עד לבדיקה לאחר סיום
בניית הבניין בעורף התחנה
נגיש
הצבת תחנה רחבה בחזית
האחוריתבמקום גינון.יש לבצע
ריצוף במקום גינון.
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף
הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף

4,820

2,070

2,070

4

4+5

0
1

0
₪ 1+2500

4
4

( 60ס”מ)

21,300

23,800

2,070
2,070

70
71

מקום לכיסא
גלגלים בתחנה
(ליד הספסל)
אין

ריצפת בטון
מקשרת (כן/לא)
כן

רחבה

רחבה

לא

לא

1.6

2.5

רמת ים מול מגרשי
הטניס(אכדיה)
רמת ים מול מלון
דניאל

36

37

26

27

כתובת

פתרון מוצע
כניסה
מהחזית
( 1.1מטר)
אין

כן

מס’
מס’
סידורי תחנה
(במפה)

קוד
פתרון
4

יש()2

רוחב מדרכה חזית מסחרית רוחב תחנה
(צרה/רחבת
בגב התחנה
(מטר)
דופן)
(כן/לא)

אומדן
בש”ח
(ללא
מע”מ)
2,070
לבדוק אם ניתן להזיז אחורה
(לא שטח פרטי) אז להזיז.אם
לא אז לבצע אנטי מפרץ.
יש
28

נגיש
38

0
רמת ים (כניסה לחוף 1.8
זבולון)

לא

29

עמוד
בלבד

39

1

רמת ים (מול מלון
השרון)

21,300

2.5

עמוד בלבד ללא סככה .ניתן
להציב סככה רחבה/צרה ע”ח
החניון של החברה לפיתוח
בעורף המדרכה.
לא

רחבה

כן

יש

יש()1

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
30

2
40

עמוד
בלבד

2,450
כיכר דה שליט

31

1

41

21,300
יש מדרכה
רחבה מאוד
ומאחוריה חזית
מסחרית

רמת ים (מול מדיקל
סנטר)

פתרון של הצבת תחנה עם
דופן צרה+התגברות על
מפלסים.יעשה בתאום עם יועץ
הנגישות.

יש הפרש
גובה בין
המדרכה
לעורפה של
 17ס”מ.
רוחב מדרכה
הסמוכה
לכביש
(מפלס עליון)
 1.2מטר
1.7

10

11,780

תחנה ע”ג
עמוד

יש חניה
מאחור ,לא ניתן
להצמידה

להציב תחנה קונזולית מדגם
“צפניה”.
32

כן

42

יש ()1

רמת ים (לפני מלון
אוקיינוס)

יש

5

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

אין

2

רחבה

2,450
33

כן

43

יש

רמת ים (בחזית מלון
דניאל)

יש

6

נגיש

לא

0

רחבה

רחבה

34

כן

44

יש

3

יש

לא

2

35

2,450

רמת ים ליד מלון
אכדיה (מגרשי
הטניס)

45

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
רמת ים (חוף זבולון)

אין סככה.יש צורך לשים סככה
עם דופן רחבה

6

לא

1

תחנה ע”ג
עמוד

21,300

36

כתובת

46

ריצפת בטון
מקשרת (כן/לא)

מדינת היהודים
פ .מתתיהו

37

38
39

40

מקום לכיסא
גלגלים בתחנה
(ליד הספסל)

5

47

48
49

50

כניסה
מהחזית
( 1.1מטר)

לא

מדינת היהודים מול
צומת גלגלי הפלדה

בחזית קניון ארנה
מול קניון ארנה

אבא אבן ליד מכון
הטיהור

רחבה

1.7

3.3
2

2.5

כן

לא

לא
לא

לא

יש

רחבה
רחבה

רחבה

יש

כן
כן

כן

פתרון מוצע

נגיש

יש
יש

יש

2.4

תחנה ע”ג
עמוד

יש
אין

יש

לא

מס’
מס’
סידורי תחנה
(במפה)

קוד
פתרון
0
10

להחליף לתחנה עם דופן צרה
ולפנות תחנה רחבה למקום בה
חסרה תחנה (לתחנה מס’ 11
במפה ,מול הרב קוק .)24
הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

רחבה

רוחב מדרכה חזית מסחרית רוחב תחנה
(צרה/רחבת
בגב התחנה
(מטר)
דופן)
(כן/לא)

אומדן
בש”ח
(ללא
מע”מ)
11,780
שטח פרטי בעורף התחנה.
בתחנה מסומן כחול לבן.יש
לסמן סימון של מפרץ אוטובוס
באדום-צהוב (דרך ועדת
תנועה).כמו כן יש להציב תחנה
קונזולית דגם “צפניה”..

2
8+1

2

כן

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

2,450

23,400

2,450

יש

41

יש

51

2

42

2,450

52

ברחוב אבא אבן
מול אקרשטיין (מול
הבנינים החדשים)
מול יהושוע בן נון 2.2 58

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

לא

רחבה

כן

יש

43

אין

53

הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף

ללא כתובת (מופיע
במפה)

4

2

2,070

לא

44

תחנה ע”ג
עמוד

54

להציב תחנה קונזולית דגם
“צפניה”.

מול יהושוע בן נון 15

10

2.2

11,780

לא

10

תחנה ע”ג
עמוד

11,780

לבדוק האם יש שטח פרטי בגב
התחנה.אם כן אז לבצע תחנה
ע”ג קונזולה מדגם “צפניה”.
אם השטח בגב התחנה אינו
פרטי ניתן להציב תחנה מדגם
“טומהוק” עם דופן צרה

קוד
פתרון

1
אין סככה.יש צורך לשים סככה
עם דופן רחבה

נגישה

תחנה ע”ג
עמוד

יש
יש ()1

יש

כן

לא

רחבה

צרה

לא

לא

לא

לא

2.5

2.8

הנשיא בן-צבי 165

הנשיא בן-צבי 121

הנשיא בן-צבי מול גן 2.2
ווריזלנד

בריגדה היהודית מול 2.4
הבריגדה 22

55

56

57

58

45

46

47

48

49

ריצפת בטון
מקשרת (כן/לא)

מקום לכיסא
גלגלים בתחנה
(ליד הספסל)
מס’
מס’
סידורי תחנה
(במפה)

כתובת

רוחב מדרכה חזית מסחרית רוחב תחנה
(צרה/רחבת
בגב התחנה
(מטר)
דופן)
(כן/לא)

רחבה

פתרון מוצע

אומדן
בש”ח
(ללא
מע”מ)

21,300

0

יש

רחבה

59

-

נגישה

כן

שד’ ירושלים מול
צמיגי יוסי

0

יש

3.5

-

אין (90
ס”מ)

לא

הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף

רחבה

4

כן

2,070

יש

50

יש

60

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

שד’ ירושלים מול
הכניסה ליד התשעה

2

3.5

2,450

לא

יש
רחבה

אין (80
ס”מ)
כן

הזזת תחנה עם בטונדה לאחור
כולל השלמת ריצוף

51

4

61

2,070

שד’ ירושלים מול
קיוסק אלי

כן
לא

יש
רחבה

יש

52

2

62

2,450
מחוץ לשטח
המדרכה(לא
רלוונטי)

2.5

לא

רחבה

כן

מכל  130תחנות העמוד ,יש לנו מה לומר על  7בלבד:
1 .1רח' הר-סיני  – 3עמוד תאורה נמצא בתחום הנגיש.
פיתרון מוצע :להעביר את התחנה קדימה עד העץ הקרוב ,בכך ייווצר מרחב של כ 5.20 -מטר,
ללא צורך לעקור את העץ .העלות כ.₪ 500 -
2 .2רח' הר-שומרון  – 4ספסל נמצא בתחום הנגיש.
לאחר שיקול דעת אנו ממליצים להשאיר אותו ,הוא לא מפריע לשימוש בתחנה ע"י אנשים עם
מוגבלות.
3 .3רח' א.ל .זיסו  – 13עמוד חשמל בתחום הנגיש.
לאחר בדיקה גיאומטרית ,איננו ממליצים להעביר אותו ,הוא לא מפריע.
4 .4רח' גולומב  – 17השטח בעייתי ביותר היות שמעבר לעץ הנמצא בתחום הנגיש יש גם חניות
למכוניות.
פיתרון מומלץ :להזיז את התחנה אחורה עם העץ ולאסור בסימון ברור חנייה של מכוניות בין שני
העצים .העלות כ.₪ 1,500 -
5 .5רח' הרב קוק  – 48ספסל בתחום הנגיש.
לאחר בדיקה ,לא מפריע.
6 .6רח' הרב קוק  – 23חניית מכוניות ועצים בתחום הנגיש.
מומלץ להזיז את התחנה אחורה ,עד אחרי העץ ובצמוד אליו .העלות כ.₪ 1,500 -
7 .7רח' הרב קוק  – 28גדם עץ בתחום הנגיש.
מומלץ לעקור .העלות כ.₪ 1,500 -
סה"כ עלויות :כ.₪ 4,000 -

כן

יש

ממצאי הבדיקה

יש

יש

הבדיקה נערכה עפ"י המפרט של תקנות תחבורה נגישה  .2003נבדקו  130תחנות עמוד .למרות
שהבדיקה הייתה מדוקדקת ,הייתה התייחסות ליברלית לממצאים ולפתרונות האפשריים .לדוגמה:
נדרשים  5.5מטר פנויים מכיוון בואו של האוטובוס עד לעמוד התחנה .היו מקומות שהתחום הפנוי
היה  5.30מטר או  5.20מטר ,וכדי ליצור את התחום הנדרש ,היה צורך לעקור עץ ותיק .במקרה כזה,
אישרנו את התחנה.

יש

2,450

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

לא

53

2
שדרות ירושליים
ביציאה מנווה עמל
לרעננה

63

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)

סימון במפה

הנמכת התחנה (השוואת גובה
כניסה לגובה מדרכה)
2.6

2

2,450

300,450

מהות הבדיקה

סה”כ  53תחנות

כניסה
מהחזית
( 1.1מטר)

72

ב 3.סקר תחנות עמוד

73

ב 4.טבלת קודים  -סוגי פתרונות ועלותם
מס’
קוד

74

פתרון

מחיר בש”ח
(ללא מע”מ)

0

נגיש ,אין צורך לבצע כלום

-

1

אספקה והתקנה של סככה עם דופן צרה או רחבה “טומהוק”

21,300

2

הנמכת בטונדה של תחנה לגובה הריצוף (ללא הזזתה מהמקום המקורי)

2,450

3

הסרת פלטת בטון של התחנה ללא הזזת התחנה
(החלפת פלטת הבטון ביסודות לעמודים)

3,750

4

הזזת תחנה עם בטונדה לאחור כולל השלמת ריצוף

2,070

5

החלפת דפנות התחנה מדפנות רחבות לצרות (ללא הזזה)

2,750

6

פירוק תחנה והובלתה למחסני העירייה

690

7

פירוק תחנה והובלתה לאתר פסולת

1,200

8

העתקת סככה מרחוב לרחוב

2,100

9

ביצוע אנטי מפרץ

16,530

10

אספקה והתקנה של תחנה קונזולית דגם “צפניה”

11,780

11

הנמכת מדרכה

850

12

משטח התראה

350

13

העתקת פח אשפה

400

14

העתקת ספסל

500

15

העתקת לוח מודעות

500

16

העתקת עץ בוגר

2,500

17

העתקת עמוד תאורה

1,000

18

העתקת עמוד גרלנדה

400

19

ריצוף רחבת היערכות

1,750

20

גיזום גדר חיה לאורך המדרכה

200

21

העתקת תמרור

400

22

סילוק פטריית מחסום/עמוד מחסום

150

23

ריצוף מדרכה (ל 1-מ”ר)

350

24

פירוק יחידה של מעקה בטיחות

150

נספח ג'
סקר נגישות גנים ציבוריים

75

ג .סקר נגישות גינות וגנים :המלצות ואומדני עלויות
 .1גינה בין רחוב מגן דוד לרחוב אלחריזי
1 .1התקנת שני תאי חנייה תקניים ,מסומנים לנכים ,לפני שתי הכניסות הראשיות לגן ()₪ 2,400
()₪ 2,400
2 .2התקנת מדרכה מונמכת ברוחב  130ס"מ בשיפוע עד  8%לפני  4הכניסות לגן
3 .3התקנת משטח התראה מישושי ברוחב ההנמכה ובעומק  60ס"מ בהנמכות המדרכה ()₪ 4,000
()₪ 2,000
4 .4התקנת מעקה בטיחות לפני אבן שפת המדרכה מול פתח הכניסות לגן
()₪ 3,000
5 .5התקנת שביל סלול נגיש ברוחב  150ס"מ אל מתקן מי השתייה הצוננים
()₪ 1,600
6 .6התקנת  4מקומות לנכים בכיסאות גלגלים ליד אזור בו מוצבים ספסלי ישיבה
7 .7התקנת מרחב תמרון במידות  150/150ס"מ לפני המושבים הנגישים לאנשים עם מוגבלות ()₪ 1,600
()₪ 8,000
8 .8התקנת מסעדי יד לאורך השבילים לסירוגין
אומדן משוער₪ 25,000 :
 .2גינה ברחוב זיסו
1 .1התקנת שני תאי חנייה מסומנים לנכים במגרש החנייה
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה למגרש החנייה
3 .3התקנת משטח התראה מישושי ברוחב ההנמכה ובעומק  60ס"מ
4 .4התקנת שביל סלול נגיש ברוחב  150ס"מ אל מתקן מי השתייה הצוננים
5 .5פירוק מדרגה בכניסה למגרש השעשועים והתקנת דרך נגישה ברוחב  130ס"מ
6 .6התקנת שילוט נגיש
7 .7התקנת קירוי/הצללה מעל מתקני השעשועים במגרש

()₪ 2,400
()₪ 600
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 6,000
()₪ 1,800
()₪ 3,000

 .3גן מרכזי בין רחוב רביבים ורחוב הר נבו
()₪ 2,400
1 .1התקנת שני תאי חנייה מסומנים לנכים במגרש החנייה
()₪ 9,000
2 .2התקנת  3דרכי גישה לגינה ברוחב  130ס"מ מתוך  6כניסות לגן
3 .3פירוק אבן שפה "לאם ולילד" והתקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה מרחוב הר נבו ()₪ 1,200
()₪ 3,500
4 .4פירוק מדרגה בכניסה מרח' הר עצמון והתקנת דרך נגישה בשיפוע עד 5%
()₪ 1,200
5 .5התקנת דרך נגישה אל מתקן מי השתייה
()₪ 1,000
6 .6התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
7 .7פירוק שתי מדרגות בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה בשיפוע עד )₪ 3,000( 8%
()₪ 3,000
8 .8פירוק מדרגה אל ארגז החול והתקנת דרך נגישה
()₪ 5,000
9 .9התקנת ספסלים עם משענת גב וידיות משני הצדדים
()₪ 1,800
1010התקנת שילוט נגיש
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()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 6,000
()₪ 3,000
()₪ 2,400
()₪ 5,000
()₪ 2,000
()₪ 15,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 42,200 :

אומדן משוער₪ 17,800 :

אומדן משוער₪ 31,100 :

 .4חורשה ברחוב האילנות ורחוב יבנה
1 .1התקנת דרך גישה סלולה אל מתקן השתייה
2 .2התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
3 .3התקנת דרך נגישה ברוחב  130ס"מ ,ללא מדרגה ,אל מגרש המשחקים
4 .4התקנת מאחזי יד בדרך המשופעת
5 .5התקנת דרך נגישה ברוחב  130ס"מ ,אל שולחנות הפיקניק
6 .6התקנת  4מקומות ישיבה לאנשים בכיסאות גלגלים ליד שולחנות הפיקניק
7 .7התקנת משענות יד במחצית מהספסלים
8 .8פירוק מכשולים מהדרך
9 .9התקנת תא שירותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים
1010התקנת שילוט נגיש

 .5גן בין רחוב הערבה לרחוב בוסתן
1 .1התקנת שני תאי חנייה מסומנים לנכים בפתח הכניסה לגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית ליד תאי החנייה
3 .3התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה לגן
4 .4פירוק אבן שפה בדרך הגישה אל מתקן מי השתייה והתקנת דרך נגישה
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6 .6פירוק מדרגה אחת והתקנת דרך נגישה אל מתקני השעשועים

()₪ 2,400
()₪ 1,200
()₪ 600
()₪ 3,500
()₪ 1,000
()₪ 3,000

אומדן משוער₪ 11,700 :
 .6גן אשרמן (בין הרחובות טאובר ,גלעד ,הדר וירושלים)
()₪ 2,400
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים סמוך לכניסה לגן
()₪ 600
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה מרחוב טאובר פרידמן
()₪ 2,400
3 .3התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות מרחוב גולומב
()₪ 2,400
4 .4התקנת מאחז יד מצד שני של הכבש מרחוב גולומב
()₪ 3,000
5 .5התקנת דרך גישה סלולה אל מתקן השעשועים
()₪ 15,000
6 .6התקנת תא שירותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים
7 .7התקנת משטחי התראה מישושיים ברוחב בעומק  60ס"מ לפני שני מתקני מי השתייה ()₪ 2,000
()₪ 3,000
8 .8התקנת דרך נגישה ברוחב  130ס"מ בדרך המשובשת
()₪ 1,800
9 .9התקנת שילוט נגיש
אומדן משוער₪ 32,600 :
 .7גן אנה פרנק (רחוב אנה פרנק ,ליד בית האבות).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי כניסות מתוך ארבע אל הגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה
3 .3החלפת מחסומי רכב לא תקניים בארבע הכניסות לגן

()₪ 4,800
()₪ 2,400
()₪ 6,000
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.4
.5
.6
.7
.8

4פירוק אבן שפה בדרך הגישה אל מתקן מי השתייה
5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה
7התקנת תא שירותי נכים במידות  150/200ס"מ משותף לנשים ולגברים
8השלמת שילוט נגיש

()₪ 1,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 15,000
()₪ 1,000

אומדן משוער₪ 34,200 :
 .8גן אביב (בקצה רחוב אביב)
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בשתי הכניסה לגן
3 .3פירוק מדרגה בדרך אל מתקן מי השתייה והתקנת דרך נגישה חדשה
4 .4התקנת מתקן מי שתייה מותאם
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6 .6התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות
7 .7התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי שני מהלכי מדרגות
8 .8התקנת פס נוגד בקצות שלחי המדרגות
9 .9פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה
1010צביעת השערים בגוון נוגד
1111התקנת שילוט נגיש

אומדן משוער₪ 17,000 :
()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 3,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 4,800
()₪ 4,000
()₪ 500
()₪ 3,000
()₪ 2,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 30,100 :
 .9גן העלייה השנייה (בין קצה רחוב שטורמן והרחובות תל-חי והעלייה השנייה).
1 .1התקנת וסימון מקום חנייה אחד לרכב נכים בכל אחת מארבע הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בארבע הכניסות לגן
3 .3הצבת מתקן מי שתייה נגיש
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
5 .5החלפת מדרגות שבורות
6 .6התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות
7 .7התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי שני מהלכי מדרגות
8 .8התקנת פס נוגד בקצות ששת שלחי המדרגות
9 .9פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה
1010צביעת השערים בגוון נוגד
1111התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 2,400
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 5,000
()₪ 4,800
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 2,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 35,800 :
 .10גינה בין מלכי יהודה למלכי ישראל
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה אל הגן מרחוב מלכי ישראל
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה לגן
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.3
.4
.5
.6
.7

3התקנת מתקן מי שתייה מותאם
4התקנת דרך נגישה אל מתקן מי השתייה
5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים בגן
7התקנת מעבר נגיש בשיפוע עד  5%ברוחב  130ס"מ אל מתקני השעשועים

()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000

()₪ 2,400
()₪ 600

 .11גינת מוסינזון (בין הרחובות מלכי ישראל וכיבוש העבודה).
1 .1התקנת וסימון ארבעה מקומות חנייה לנכים
במגרש החנייה ליד הכניסה מרחוב כיבוש העבודה
2 .2פירוק שיפוע תלול והתקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה
3 .3התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים בגן
4 .4התקנת מרחב תמרון ברוחב  150ס"מ לפני המושבים הנגישים לאנשים עם מוגבלות
5 .5פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים
והתקנת מעבר נגיש בשיפוע עד  5%ברוחב  130ס"מ
6 .6התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
7 .7התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 17,600 :
 .12גינה בין רחוב שניאור לרחוב שמעוני
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתיים מתוך שלוש הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשלוש הכניסות לגן
3 .3הצבת מתקן מי שתייה מותאם
4 .4התקנת דרך נגישה אל מתקן מי השתייה
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6 .6התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים שבגן
7 .7התקנת תא שירותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים
8 .8התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,800
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 15,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 34,400 :
 .13גן בן שפר (בין הרחובות אלון וסוקולוב).
.1
.2
.3
.4
.5

1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה לגן מרחוב סוקולוב
2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה לגן מרחוב ההגנה
3התקנת כבש בשיפוע עד  8%במקביל ל 6-מדרגות בכניסה לגן מרחוב יגאל אלון
4התקנת משטח התראה מישושי בעומק  60ס"מ לפני ואחרי הכבש
5התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים שבגן

()₪ 2,400
()₪ 600
()₪ 4,000
()₪ 2,000
()₪ 5,000
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()₪ 4,000
6 .6הארכת והתקנת דרך נגישה עד שפת האגם
()₪ 4,000
7 .7התקנת  4משטחי התראה מישושיים ברוחב בעומק  60ס"מ לפני מתקני השתייה
()₪ 6,000
8 .8התקנת דרך נגישה אל שני מתחמי מתקני השעשועים בגן
 9 .התקנת כבש בשיפוע  8%ברוחב  100ס"מ עם מאחזי יד לעלייה לבמה באמפיתיאטרון ()₪ 3,000
1010התקנת וסימון  4מקומות ישיבה לנכים בכיסאות גלגלים
()₪ 2,000
במידות  80/120ס"מ כל אחד באמפיתיאטרון
()₪ 7,000
1111שדרוג השירותים בגן לשירותים נגישים
()₪ 1,000
1212התקנת שילוט הכוונה נגיש
()₪ 1,800
1313הצבת שילוט נגיש
()₪ 1,000
1414צביעת השער בגוון נוגד
אומדן משוער₪ 43,800 :
 .14גינת ליברמן (בין הרחובות ליברמן וברוך).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים ליד כל אחת משתי הכניסות לגן
2 .2התקנת שתי הנמכות מדרכה ליד מקבץ החניות לרכב הנכים
3 .3פירוק אבן שפה בדרך אל מתקן מי השתייה והתקנת דרך נגישה
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
5 .5פירוק וסילוק שתי אבני מחסום ,חצי כדור ,בתחילת השבילים
6 .6התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות
7 .7התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי המדרגות
8 .8פירוק מדרגה בדרך אל מתקן השעשועים והתקנת דרך נגישה
9 .9צביעת משקופי שני השערים בגוון נוגד
1010התקנת שילוט נגיש ליד הדרכים הנגישות

()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 500
()₪ 2,400
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 2,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 21,700 :
 .15גן בית הראשונים (רחוב הנדיב).
1 .התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת שתי הנמכות מדרכה תקניות ליד חניות הנכים שבכניסה לגן
3 .3התקנת מעבר חצייה מול הכניסה מרח' הנביאים
4 .4שדרוג השירותים הקיימים לתא שירותי נכים תקני מאובזר משותף לנשים ולגברים
5 .5הצבת מתקן מי שתייה נגיש
6 .6התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
7 .7התקנת מסעדי יד משני צדי המדרגות
8 .8התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלכי מדרגות
9 .9התקנת פס נוגד בקצות שלחי המדרגות
אומדן משוער₪ 25,200 :
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()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 1,500
()₪ 7,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 3,200
()₪ 2,000
()₪ 500

 .16גן פינסקר (רחוב פינסקר)
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים לאורך המדרכה
בשתי הכניסות הדרומיות לגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בשתי הכניסות הדרומיות
3 .3סימון מחדש של שני המקומות במגרש החנייה
במידות של  250/500מ' עם מרחב תמרון ברוחב  130ס"מ בין החניות
4 .4התקנת מאחזי יד משני הצדדים ,בגובה  90ס"מ,
בדרך המשופעת בכניסה מרחוב יהודה הלוי
5 .5פירוק מאחז יד בקוטר  6ס"מ והתקנת מאחזי יד משני הצדדים
של  10המדרגות מרחוב אבטליון
6 .6התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי מדרגות
7 .7התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
8 .8התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך הדרך המשופעת
9 .9התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים
1010התקנת מסעד יד מהצד השני של הכבש
1111התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי הכבש
1212פירוק מדרגה בדרך אל מתקן השעשועים והתקנת דרך נגישה
1313התקנת כבש בשיפוע עד  6%בכניסה עד למתקן השעשועים השלישי
1414התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 600
()₪ 2,400
()₪ 6,000
()₪ 4,800
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 2,400
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 38,300 :
 .17גן שיכון וייצמן (בין הרחובות איבן-גבירול ובן-סרוק)
1 .1התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
2 .2פירוק דרך ברוחב  100ס"מ והתקנת דרך נגישה ברוחב  130ס"מ
3 .3הצבת מתקן מי שתייה נגיש
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
5 .5התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים
6 .6פירוק קטע מדרגה ברוחב  130ס"מ לפני הגישה למתקן השעשועים
והתקנת דרך נגישה עד למתקן
7 .7התקנת שילוט נגיש

()₪ 1,200
()₪ 4,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 18,000 :
 .18גן מגן דוד (בין הרחובות מוהליבר וסוקולוב)
1 .1התקנת וסימון מקום חנייה לנכים בשתיים מהכניסות אל הגן
2 .2התקנת  4הנמכות מדרכה תקניות בכל כניסה לגן
3 .3התקנת מעבר חצייה בכניסה לגן מרחוב סוקולוב
4 .4פירוק מחסומי רכב לא תקניים

()₪ 2,400
()₪ 2,400
()₪ 1,500
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והתקנת מחסומי רכב בגובה  55ס"מ ובקוטר  16ס"מ מפלדה
5 .5פירוק והתקנת ריצוף חדש במקומות בהם הוא משובש
6 .6התקנת מאחזי יד משני צדי ארבע המדרגות מרחוב מוהליבר
7 .7התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי מדרגות
8 .8התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
9 .9הצבת מתקן מי שתייה מותאם
1010פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן מי השתייה
1111התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1212פירוק קטע מדרגה ברוחב  130ס"מ לפני הגישה למתקן השעשועים
והתקנת דרך נגישה עד למתקן
1313התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,000
()₪ 2,000
()₪ 3,200
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 30,800 :
 .19גן מגיני נגבה (גן ראובן)
1 .1התקנת וסימון מקום חנייה אחד לנכים באחת הכניסות לגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות ב 4-הכניסות לגן
3 .3הצבת מתקן מי שתייה נגיש
4 .4התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים
5 .5התקנת שילוט נגיש

()₪ 1,200
()₪ 2,400
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 12,400 :

.2
.3
.4
.5

2התקנת שתי הנמכות מדרכה תקניות בכניסות לגן
3התקנת מאחז יד מצד שני של הדרך המשופעת בכניסה מרח' הרב קוק
4פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה סביב מתקן השתייה
5התקנת שילוט נגיש

()₪ 1,200
()₪ 3,200
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 11,600 :
 .22גינת העצמאות פינת גורן
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת שתי הנמכות מדרכה תקניות בכל אחת מהכניסות לגן
3 .3התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות מרחוב העצמאות
4 .4התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי המדרגות
5 .5התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
6 .6התקנת כבש בשיפוע עד  8%במקביל למדרגות
7 .7התקנת מאחזי יד משני צדי הכבש
8 .8התקנת רכיב הגנה בגובה  10ס"מ משני צדי הכבש
9 .9התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך הכבש
1010הצבת מתקן מי שתייה נגיש
1111התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1212התקנת מסעדי יד במחצית הספסלים
1313פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה

()₪ 4,800
()₪ 2,400
()₪ 3,200
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 3,000
()₪ 4,800
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000

אומדן משוער₪ 34,700 :
 .20גן המגדל (אנדרטת הראשונים)
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי כניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות
4 .4התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי שני מהלכי מדרגות
5 .5התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
6 .6התקנת מאחזי יד משני צדי הכבש
7 .7התקנת רכיב הגנה בגובה  10ס"מ משני צדי הכבש
8 .8הצבת מתקן מי שתייה נגיש
9 .9התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1010התקנת  6ספסלים נגישים עם משען גב וידיות משני הצדדים
1111התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 3,600
()₪ 2,000
()₪ 1,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 42,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 66,400 :
 .21גן בר-אילן (בסוף רחוב בר-אילן).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי כניסות אל הגן
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 .23גן ברח' מזא"ה (גן וולנברג)
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3התקנת מסעדי יד למדרגות בכניסה מרח' הבנים
4 .4התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי המדרגות
5 .5התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
6 .6התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך הכבש
7 .7הוספת משענות יד ל 50% -מהספסלים
8 .8הצבת מתקן מי שתייה נגיש
9 .9התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1010פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקן מי השתייה והתקנת דרך נגישה עד למתקן
1111פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה
1212התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 4,000
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 30,300 :
()₪ 2,400
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 .24גינת רנ"ק
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה לגן מרחוב אוסישקין
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית ליד חניית הנכים
3 .3התקנת הנמכת מדרכה תקנית בשתי הכניסות לגן
4 .4התקנת שבילים מריצוף קשיח ,עמיד ואחיד בשטח הגן
5 .5התקנת מסעדי יד למדרגות בכניסה מרחוב ארלוזורוב
6 .6התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי המדרגות
7 .7התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
8 .8התקנת מסעדי יד משני צדי הדרך המשופעת מרח' ארלוזורוב
9 .9התקנת משטחי התראה מישושיים בתחילת ובסוף הדרך המשופעת
1010התקנת תא שירותי נכים תקני ומאובזר משותף לגברים ונשים
1111התקנת דרך נגישה עד מתקן מי השתייה
1212התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה

()₪ 2,400
()₪ 600
()₪ 1,200
()₪ 20,000
()₪ 4,000
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 6,000
()₪ 2,000
()₪ 15,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000

אומדן משוער₪ 57,700 :
 .25גן שער העיר (בין הרחובות הבעש"ט ,השולמית ושמשון הגיבור).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשלוש הכניסות לגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשלוש הכניסות לגן
3 .3פירוק אבן שפה ברוחב  100ס"מ והתקנת דרך נגישה עד מתקן מי השתייה
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
5 .5התקנת דרך נגישה אל מתקני השעשועים

()₪ 7,200
()₪ 1,800
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000

אומדן משוער₪ 16,000 :
 .26גינת רחוב ברנר פינת רחוב פתח תקווה
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה אחת לגן
2 .2התקנת  3הנמכות מדרכה תקניות לפני הכניסות לגן
3 .3הצבת מתקן מי שתייה מותאם
4 .4התקנת דרך נגישה אל מתקן מי השתייה
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6 .6התקנת מסעדי יד למדרגות בכניסה מרח' ברנר
7 .7התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלכי המדרגות
8 .8התקנת פס נוגד בקצות שלחי המדרגות
9 .9התקנת מסעדי יד למחצית הספסלים בגן
1010התקנת שילוט נגיש
אומדן משוער.₪ 23,500 :

()₪ 2,400
()₪ 1,800
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 4,000
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 3,000
()₪ 1,800

 .27גן נתי (בין הרחובות בן-יהודה והזז).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה אחת לגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה לגן ברח' הזז
3 .3הצבת מתקן מי שתייה נגיש
4 .4התקנת דרך נגישה אל מתקן מי השתייה
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6 .6התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
7 .7פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה
8 .8התקנת שילוט נגיש

()₪ 2,400
()₪ 600
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 18,800 :
 .28חורשת נווה ישראל ,בר כוכבא (גן אסתר ראובן)
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3התקנת מעבר חצייה בכניסה לגן מרח' בר כוכבא
4 .4התקנת תא שירותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים
5 .5התקנת מסעדי יד למדרגות בכניסה המשנית ליד המרכז המסחרי
6 .6התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלכי המדרגות
7 .7התקנת פס נוגד בקצות שלחי המדרגות
8 .8הצבת מתקן מי שתייה מותאם
9 .9התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1010התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
1111פירוק מדרגה אחת בדרך אל מתקני השעשועים והתקנת דרך נגישה
1212צביעת שני שערים למתקן השעשועים בגוון נוגד
1313התקנת  4מקומות ישיבה מסומנים לנכים בכיסאות גלגלים באמפיתיאטרון

()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 1,500
()₪ 15,000
()₪ 4,000
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 2,000
()₪ 2,000

אומדן משוער.₪ 44,000 :
 .29גני הרצליה (סוף רחוב עינב).
1 .1התקנת וסימון מקום חנייה אחד לנכים בשלוש הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בשלוש הכניסות
3 .3הוספת רצועה של מחזיר אור ברוחב  6ס"מ בראש מחסומי רכב
4 .4הצבת מתקן מי שתייה נגיש
5 .5פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן מי השתייה
6 .6התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
7 .7הוספת משענות יד ל 50% -מהספסלים

()₪ 3,600
()₪ 1,800
()₪ 100
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000

אומדן משוער₪ 16,500 :
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 .30גן רחוב בן-יהודה
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי כניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשלוש הכניסות לגן
3 .3התקנת מסעדי יד לארבע מדרגות בכניסה מרחוב בן יהודה
4 .4התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך המדרגות
5 .5התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
6 .6התקנת כבש בשיפוע עד  8%במקביל לארבע המדרגות
7 .7התקנת מסעדי יד משני צדי הכבש
8 .8התקנת רכיב הגנה בתחתית הכבש משני הצדדים
9 .9התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך הכבש
1010פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
1111התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1212התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
1313פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים
1414התקנת דרך נגישה אל השילוט באנדרטה
1515התקנת תוספת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,800
()₪ 1,600
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 3,000
()₪ 2,400
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000

אומדן משוער₪ 33,100 :
 .31גינה בפינת אמירים/בן גוריון
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה אל הגן
2 .2תיקון הנמכת המדרכה בכניסה מרחוב השופטים
3 .3התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
5 .5התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
6 .6פירוק מדרגה בארבע כניסות והתקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים
7 .7התקנת הצללה מעל מתקן השעשועים
8 .8התקנת שילוט נגיש

()₪ 2,400
()₪ 500
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 18,700 :
 .32גן הנגב
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה לגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית ליד החניות לרכב נכים
3 .3התקנת הנמכת מדרכה תקנית לפני הכניסה לגן
4 .4פירוק מפתן בשער בגובה  6ס"מ והתקנת מעבר נגיש
5 .5הצבת מתקן מי שתייה מותאם
6 .6התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
7 .7התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
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()₪ 2,400
()₪ 600
()₪ 600
()₪ 500
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000

8 .8החלפת  5ספסלים קיימים בחדשים עם משענות גב וידיות משני הצדדים
9 .9התקנת שילוט נגיש

()₪ 35,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 48,900 :
 .33גן אמנון ותמר (בין הרחובות יהודה הנשיא ורבי עקיבא).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי כניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכל הכניסות לגן
3 .3פירוק וסילוק מחסומי רכב  -חצי כדור מבטון  -בכניסות לגן
4 .4התקנת מחסומי רכב תקניים במקום אלה שפורקו
5 .5התקנת מסעדי יד לשש מדרגות בכניסה מרחוב דודאים
6 .6התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלך המדרגות
7 .7התקנת פס נוגד בקצות שלחי המדרגות
8 .8התקנת כבש בשיפוע עד  8%במקביל לשש המדרגות
9 .9התקנת מסעדי יד משני צדי הכבש
1010התקנת רכיב הגנה בתחתית הכבש משני הצדדים
1111התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלך הכבש
1212הצבת מתקן מי שתייה מותאם
1313התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
1414התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1515הוספת  6ספסלים חדשים עם משענות גב וידיות משני הצדדים
1616התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 500
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 3,000
()₪ 4,200
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 42,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 76,000 :
 .34גן צמרות (בין הרחובות צמרת והנגב).
1 .1התקנת מסעדי יד מהצד השני של  24מדרגות בכניסה מרחוב הנגב
2 .2התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי שלושה מהלכי המדרגות
3 .3התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
4 .4התקנת כבש בשיפוע עד  8%במקביל למדרגות
5 .5התקנת מסעדי יד משני צדי הכבש
6 .6התקנת רכיב הגנה בתחתית הכבש משני הצדדים
7 .7התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי הכבש
8 .8הצבת מתקן מי שתייה נגיש
9 .9התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
1010התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1111התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,000
()₪ 6,000
()₪ 1,000
()₪ 5,000
()₪ 8,000
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 36,800 :
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 .35גינה ברח' אגס
1 .1התקנת וסימון מקום חנייה אחד לנכים בכניסה אחת לגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשלוש הכניסות לגן
3 .3התקנת פס אזהרה נוגד ברוחב  6ס"מ בראש מחסום הרכב
4 .4התקנת מסעדי יד משני צדי  8מדרגות בשביל הראשי
5 .5התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך המדרגות
6 .6התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
7 .7הצבת מתקן מי שתייה מותאם
8 .8התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
9 .9התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
1010התקנת דרך נגישה בשיפוע  6%אל מתחם שעשועים אחד ,במקביל לארבע מדרגות
1111פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתחם שעשועים שני
1212התקנת שילוט נגיש

()₪ 1,200
()₪ 1,800
()₪ 100
()₪ 3,200
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

6 .6פירוק וסילוק מתקן שתייה ישן החוסם את הדרך למתקן מי השתייה הנגיש
7 .7פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
8 .8התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
9 .9התקנת תוספת למאחז היד לפני המדרגה הראשונה
1010השלמת רציפות למאחזי יד במדרגות
1111התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך המדרגות
1212התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
1313התקנת מסעדי יד משני צדי הכבש מרחוב רמז
1414התקנת רכיב הגנה בתחתית הכבש מהצד השני
1515התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך הכבש
1616פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל שני מתחמי השעשועים
1717התקנת שילוט נגיש

()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 1,000
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 28,200 :

אומדן משוער₪ 24,600 :
 .36גן אבוקה (מורדי הגטאות/פינת אבוקה).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3התקנת מסעדי יד מצד שני של שש מדרגות בכניסה מרחוב מורדי הגטאות
4 .4התקנת מסעדי יד מצד שני של חמש מדרגות בכניסה מרחוב יציאת אירופה
5 .5התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי שני מהלכי המדרגות
6 .6התקנת פס נוגד בקצות  11שלחי המדרגות
7 .7התקנת מסעד יד מהצד השני של שני הכבשים
8 .8התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלכי שני הכבשים
9 .9פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
1010התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1111התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
1212התקנת דרך נגישה אל שני מתחמי השעשועים
1313התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 2,400
()₪ 2,400
()₪ 2,000
()₪ 500
()₪ 3,600
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 4,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 31,700 :
 .37גן רכב ישראל (בין הרחובות רכב ישראל ורמז).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה אחת לגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשלוש הכניסות לגן
3 .3פירוק וסילוק אבני מחסום חצי כדור מבטון ,בכניסות לגן
4 .4התקנת מחסומי רכב תקניים מפלדה בגובה  55ס"מ בקוטר  15ס"מ
5 .5התקנת פסי אזהרה נוגדים ברוחב  6ס"מ בראש מחסומי הרכב
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()₪ 2,400
()₪ 1,800
()₪ 500
()₪ 2,000
()₪ 200

 .38גן פורצי הדרך (בין הרחובות פורצי הדרך ויצחק שדה).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3פירוק והחלפת אבן מחסום בכניסה לגן מרחוב פורצי הדרך
4 .4התקנת מחסום רכב תקני מפלדה בגובה  55ס"מ בקוטר  15ס"מ
5 .5התקנת פס אזהרה נוגד ברוחב  6ס"מ בראש מחסום הרכב
6 .6הצבת מתקן מי שתייה מותאם
7 .7פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
8 .8התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
9 .9התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
1010פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים
1111התקנת שילוט נגיש

(.)₪ 4,800
(.)₪ 1,200
(.)₪ 1,000
(.)₪ 2,000
(.)₪ 100
(.)₪ 4,000
(.)₪ 3,000
(.)₪ 1,000
(.)₪ 3,000
(.)₪ 3,000
(.)₪ 1,800

אומדן משוער₪ 24,900 :
 .39גן הפרסה (בקצה רחוב הפרסה).
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3פירוק וסילוק אבני מחסום חצי כדור מבטון ,בכניסות לגן
4 .4התקנת מחסום רכב תקני מפלדה בגובה  55ס"מ בקוטר  15ס"מ
5 .5התקנת פס אזהרה נוגד ברוחב  6ס"מ בראש מחסום הרכב
6 .6התקנת תא שירותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים
7 .7פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
8 .8התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה

(.)₪ 4,800
(.)₪ 1,200
(.)₪ 500
(.)₪ 2,000
(.)₪ 100
(.)₪ 15,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
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9 .9פירוק וסילוק ערוגות ממרכז השביל
1010הרחבת השביל לצד העצים המצרים את המעבר
1111פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל שולחנות הפיקניק
1212התקנת שולחן פיקניק נגיש
1313התקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים
1414התקנת הצללה מעל מתקן השעשועים
1515התקנת שילוט נגיש

()₪ 2,000
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

6 .6הצבת מתקן מי שתייה נגיש
7 .7התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
8 .8התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
9 .9הרחבת השביל ליד הספסלים
1010התקנת ארבעה ספסלים עם משען גב ומסעדי יד משני הצדדים
1111התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 28,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 57,600 :

אומדן משוער₪ 45,400 :
 .40גן רחוב העירית
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים באחת הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3פירוק עמודי מחסום והתקנת מחסום רכב תקני מפלדה
בגובה  55ס"מ בקוטר  15ס"מ בכניסות לגן
4 .4פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6 .6הרחבת השביל לצד העצים המצרים את המעבר
7 .7פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים

()₪ 2,400
()₪ 1,200
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 2,000
()₪ 3,000

אומדן משוער₪ 14,600 :
 .41גן הברוש פינת האלון
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה אחת לגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי כניסות לגן
3 .3פירוק אבני מחסום חצי עגולות מבטון בכניסות לגן
4 .4התקנת מחסומי רכב תקניים מפלדה בגובה  55ס"מ בקוטר  15ס"מ בכניסות לגן
5 .5פירוק אבן שפה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
6 .6התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
7 .7התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
8 .8פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים

()₪ 2,400
()₪ 1,200
()₪ 500
()₪ 2,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000

אומדן משוער₪ 16,100 :
 .42גינה ברח' שבט מנשה
1 .1התקנת וסימון מקום חנייה אחד לנכים בשתיים מהכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בארבע הכניסות לגן
3 .3סלילת דרכים נגישות בשלוש כניסות לגן
4 .4פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה באחד משבילי הכניסה
5 .5הרחבת הכניסה ליד ארון החשמל באחת הכניסות לגן
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()₪ 2,400
()₪ 2,400
()₪ 9,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000

 .43גן וריזלנד (בין הרחובות הנשיא יצחק בן צבי והאשל)
()₪ 7,200
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בשלוש מתוך שש הכניסות אל הגן
()₪ 3,600
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשש הכניסות לגן
()₪ 6,000
3 .3התקנת מדרכות סלולות ברוחב  150ס"מ כולל אבן שפה
()₪ 3,000
4 .4סימון מעבר חצייה בשתי כניסות לגן
()₪ 15,000
5 .5התקנת תא שירותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים
()₪ 3,000
6 .6התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
()₪ 1,000
7 .7התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
()₪ 2,000
8 .8התקנת משטחי התראה מישושיים לפני ואחרי מהלך המדרגות
()₪ 500
9 .9התקנת פסים נוגדים בקצות שלחי המדרגות
()₪ 3,000
1010התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
1111הרחבת השטח המרוצף עליו ממוקמים הספסלים ,כדי לאפשר העמדת כיסא גלגלים ()₪ 2,000
()₪ 3,000
1212התקנת דרך נגישה אל שולחנות הפיקניק
()₪ 6,000
1313התקנת שני שולחנות פיקניק נגישים לנכים
1414התקנת  4מקומות צפייה לאנשים בכיסאות גלגלים
()₪ 2,000
במידות  80/120ס"מ במקום נגיש באמפיתיאטרון
()₪ 3,000
1515התקנת דרך נגישה אל מתקני השעשועים ,מתקני הכושר ולאמפיתיאטרון
אומדן משוער₪ 60,300 :
 .44גינה ברח' עוזיהו המלך
1 .1התקנת וסימון שני מקומות חנייה לנכים בכניסה אל הגן
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה לגן
3 .3הצבת מתקן מי שתייה נגיש
4 .4התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
6 .6פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים
7 .7שיפור שילוט נגיש  -גובה השלט

()₪ 2,400
()₪ 600
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 500

אומדן משוער₪ 14,500 :
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 .45גינה ברח' לוי אשכול
1 .1התקנת וסימון שתי מקומות חנייה לנכים בשתי הכניסות אל הגן
2 .2התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשתי הכניסות לגן
3 .3פירוק מדרכה משובשת והתקנת דרך נגישה בכניסה לגן
4 .4פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה לכניסה מרחוב וינגייט
5 .5תיקון והתקנת שבילים נגישים בגן
6 .6התקנת דרך נגישה אל מתקן השתייה
7 .7התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
8 .8התקנת דרך נגישה אל שולחן הפיקניק
9 .9הוספת שולחן פיקניק נגיש לנכים
1010התקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים
1111התקנת שילוט נגיש

()₪ 4,800
()₪ 1,200
()₪ 3,500
()₪ 3,500
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 1,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 31,800 :
 .46גינה ברח' הנוריות
1212התקנת וסימון מקום חנייה אחד בשתיים משלוש הכניסות אל הגן
1313התקנת הנמכות מדרכה תקניות בשלוש הכניסות לגן
1414פירוק מדרגה בכניסה לשביל מרחוב מתתיהו והתקנת דרך נגישה בכניסה לגן
1515הצבת מתקן מי שתייה נגיש
1616התקנת משטח התראה מישושי ברוחב/בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה
1717תיקון השבילים המשובשים בגן
1818התקנת מסעדי יד משני הצדדים למחצית הספסלים בגן
1919פירוק מדרגה והתקנת דרך נגישה אל מתקן השעשועים
2020התקנת שילוט נגיש

נספח ד'
סקר מבני ציבור
(מדגם של  10מבנים)

()₪ 2,400
()₪ 1,800
()₪ 3,000
()₪ 4,000
()₪ 1,000
()₪ 4,000
()₪ 3,000
()₪ 3,000
()₪ 1,800

אומדן משוער₪ 24,000 :
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ד .סקר נגישות מבני ציבור  -המלצות ואומדני עלויות
 .1מתנ"ס נווה ישראל ,רח' הר מירון 10
1 .1סימון מחדש של חניית הנכים.
2 .2הצבת תמרור ג  43/על עמוד עם סמל נכים בינלאומי תקני.
3 .3התקנת מדרכה מונמכת ברוחב  150ס"מ בשיפוע עד  8%ליד החנייה.
4 .4התקנת משטח אזהרה מישושי ברוחב הנמכה ובעומק  60ס"מ בהנמכת המדרכה.
5 .5סימון פס מוביל מישושי במדרכה עד לכניסה למתנ"ס.
6 .6התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות.
7 .7התקנת משטחי אזהרה מישושיים לפני ואחרי מהלך המדרגות.
8 .8התקנת פס אזהרה מישושי נוגד בקצות שלחי המדרגות.
9 .9התקנת משטח ניגוב רגלים מקובע לרצפה ונגיש לכיסאות גלגלים
1010התקנת  3מקומות לנכים בכיסאות גלגלים ליד מקומות הישיבה לציבור באולם הספורט.
1111התקנת מרחב תמרון במידות  150/150ס"מ לפני המושבים הנגישים לאנשים עם מוגבלות.
1212שדרוג תא שרותי נכים.
1313התקנת דלפק מזכירות נגיש.
1414צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1515הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1616התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 30,000 :
 .2בית המתנדב ,רח' הנדיב 49
1 .1התקנת  2תאי חנייה מסומנים לנכים ליד הכניסה למבנה במקביל לאבן שפת המדרכה.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית מול הכניסה למבנה.
3 .3התקנת מעלית לקומה השנייה.
4 .4התקנת מאחז יד מהצד השני של המדרגות.
5 .5התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלך המדרגות.
6 .6החלפת  3דלתות שפתח האור שלהן קטן מ  75ס"מ בדלתות חדשות ברוחב  90ס"מ כולל משקוף.
7 .7התקנת תא שרותי נכים במידות  150/200ס"מ משותף לנשים ולגברים.
8 .8התקנת ריהוט נגיש לנכים.
9 .9צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1010הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1111התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 228,000 :
מוזיאון בית ראשונים ,רח' הנדיב 8
.3
1 .1התקנת וסימון  2מקומות חנייה לנכים ליד הכניסה המשנית למבנה.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית ליד חניות הנכים.
3 .3התקנת הנמכת מדרכה תקנית מול הכניסה למבנה.
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4 .4התקנת מאחז יד משני צדי  3המדרגות בכניסה.
5 .5התקנת מאחז יד משני צדי הכבש בכניסה המשנית.
6 .6התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלך המדרגות.
7 .7התקנת פס אזהרה מישושי נוגד בקצות שלחי המדרגות.
8 .8התקנת מעלית לקומה השנייה.
9 .9התקנה מחדש של תא שרותי נכים משותף לנשים ולגברים.
1010התקנת כבש בשיפוע עד  8%עם מאחז יד להנגשת הבמה.
1111התקנת  3מקומות לנכים בכיסאות גלגלים ליד מקומות הישיבה לציבור באולם
1212הצבת  20כסאות נגישים עם משענות יד
1313התקנת ריהוט נגיש לנכים.
1414צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1515הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1616התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 242,000 :
 .4אגף החינוך והרווחה ,רח' בן גוריון 14
1 .1התקנת מאחז יד מצד שני של  3המדרגות בכניסה.
2 .2התקנת משטח התראה מישושי ברוחב בעומק  60ס"מ לפני ואחרי מהלך המדרגות החיצוני.
3 .3התקנת מאחז יד מצד שני של  19המדרגות לקומה השנייה.
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב בעומק  60ס"מ לפני ואחרי מהלך המדרגות הפנימיות.
5 .5התקנת פס אזהרה מישושי נוגד בקצות שלחי המדרגות.
6 .6התקנת  3מקומות ישיבה לנכים בכיסאות גלגלים.
7 .7התקנת תא שרותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים.
8 .8התקנת ריהוט נגיש לנכים.
9 .9צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1010הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1111התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 53,000 :
 .5מתנ"ס נוף ים ,רח' נווה עובד 6
1 .1התקנת וסימון מקום חנייה לרכב נכים סמוך לכניסה.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית ליד חניית הנכים.
3 .3פרוק מדרגות לטריבונה והתקנת כבש גישה במקומן.
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב בעומק  60ס"מ לפני ואחרי מהלך המדרגות.
5 .5התקנת פס אזהרה מישושי נוגד בקצות שלחי המדרגות.
6 .6פירוק והרכבה מחדש של אינטרקום בגובה  110-130ס"מ.
7 .7התקנת דרך נגישה בשיפוע עד  5%מהכניסה הראשית לאולם הספורט.
8 .8התקנת  3מקומות ישיבה לנכים בכיסאות גלגלים.
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9 .9צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1010הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1111התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 42,000 :
 .6מרכז ויצ"ו ,רח' ראש פינה 12
1 .1התקנת וסימון  2מקומות חנייה לנכים סמוך לכניסה.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית ליד חניות הנכים.
3 .3התקנת תא שרותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים.
4 .4התקנת דרך נגישה ברוחב  130ס"מ פנויה ממכשולים לחנות הבגדים
5 .5התקנת מדפים לביגוד בגובה נגיש עבור אנשים עם מוגבלות תנועה.
6 .6צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
7 .7הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
8 .8התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 33,000 :
 .7גן ארבל ,רח' י .ל .ברוך(מול מס' )45
1 .1התקנת וסימון  2מקומות חנייה לנכים ליד הכניסה.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה
3 .3תיקון אבן שפה במדרכה.
4 .4החלפת מדרגה אחרונה במהלך המדרגות.
5 .5התקנת משטח התראה מישושי ברוחב בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה.
6 .6התקנת פס אזהרה מישושי נוגד בקצות שלחי המדרגות.
7 .7התקנת מאחזי יד חדשים משני צדי המדרגות.
8 .8התקנת תא שרותי נכים במידות  150/200ס"מ משותף לבנות ולבנים.
9 .9התקנת מעלון אנכי במקביל למדרגות חיצוניות.
1010צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1111הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1212התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 122,000 :
 .8מועצה דתית ,רח' הרב ארן 7
1 .1סימון ושילוט מקום חנייה לנכים קיים.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית ליד הכניסה.
3 .3התקנת מאחזי יד משני צדי המדרגות החיצוניות
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב בעומק  60ס"מ לפני ואחרי המדרגות.
5 .5התקנת פס נוגד בקצות שלחי המדרגות.
6 .6התקנת מאחזי יד משני צדי הכבש החיצוני
7 .7תיקון מדרגות לאולם בקומה השנייה.
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8 .8התקנת מעלית שתי תחנות לקומה השנייה.
9 .9התקנת תא שרותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים.
1010צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1111הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
11212התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 220,000 :
 .9גן רקפת ,רח' הרקפות 5
1 .1התקנת וסימון חנית נכים אחת ,במידות  460/600ס"מ לפני הכניסה לגן.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה ליד החניה.
3 .3סימן פס הנחייה נוגד ברוחב  60ס"מ מהצומת אל הכניסה לגן.
4 .4התקנת מאחז יד משני צדי  7המדרגות לכניסה.
5 .5התקנת משטח התראה מישושי לפני ואחרי מהלך המדרגות.
6 .6התקנת פס אזהרה  2ס"מ לפני קצות השלחים ,בצורת פס נוגד ,ברוחב  3ס"מ ,מונע החלקה,
שונה בגוון ובמרקם משלח המדרגה.
7 .7הרחבת הכניסה לגן והחלפת דלת כניסה ראשית בדלת חדשה תקנית ברוחב  90ס"מ
8 .8התקנת שטיח ניגוב רגלים נגיש ומקובע לרצפה בגובה פני הריצוף.
9 .9התקנת תא שרותי נכים במידות  180/150ס"מ משותף לבנות ולבנים.
1010צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1111הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1212התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 57,000 :
 .10מועדונית לילדים ,רח' הר שומרון 9
1 .1התקנת וסימון  2מקומות חנייה לנכים בקרבת השביל המוביל למועדונית.
2 .2התקנת הנמכת מדרכה תקנית בכניסה לגן.
3 .3הרמת הריצוף בכניסה לביטול מדרגה בכניסה.
4 .4התקנת משטח התראה מישושי ברוחב בעומק  60ס"מ לפני מתקן מי השתייה.
5 .5התקנת תא שרותי נכים תקני ומאובזר משותף לנשים ולגברים.
6 .6התקנת מסעדי יד משני צדי המדרגות.
7 .7תיקון הריצוף בדרך הגישה.
8 .8התקנת משטח ניגוב רגליים נגיש ומפולס עם הריצוף.
9 .9התקנת מערכת אינטרקום בגובה  110ס"מ בשער.
1010ביטול מדרגה בגישה למטבח ע"י התקנת שיפוע מתון עד .5%
1111צביעת משקופי דלתות ופתחים בגוון נוגד.
1212הצבת מתקן מי שתייה נגיש.
1313התקנת שילוט נגיש.
אומדן משוער₪ 55,000 :
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סקר נגישות השירות בעירייה
א .כללי

נספח ה'
סקר נגישות השירות

עיריית הרצליה ,במסגרת עיצוב תוכנית אב לנגישות עירונית ,החליטה לבדוק את אתרי השירות
שלה מבחינת התקינה העומדת להתקבל בכנסת .העירייה חילקה את אתרי השירות שלה לשתי
קבוצות :שירותים שיעברו לבניין העירייה החדש ושירותים שיישארו במיקומם הנוכחי.
מטבע הדברים ,היות והיחידות שיעברו לבניין החדש ,יונגשו מבחינת השירות ,כמו בניין העירייה
החדש כולו ,הוחלט לשים דגש על השירותים שיישארו במקומם .שירותים אלו כוללים  12יחידות,
עפ"י הפירוט הבא:
 1 .אגף שאיפ"ה ,רחוב סוקולב .5
 2 .2אגף ת.ב.ל ,.רחוב יוסף נבו.
 3 .3השירות הפסיכולוגי העירוני ,רחוב וייצמן .19
 4 .4היחידה לקידום נוער ,רחוב הכוזרי .6
 5 .5היחידה לטיפול בנערה במצוקה ,רחוב בן-גוריון .14
 6 .6המכון להוראה מתקנת ,רחוב בר-אילן .15
 7 .7שירות ייעוץ לאזרח ,שער העיר ,בן-גוריון .22
 8 .8מת"א ,רחוב סוקולב .10
 9 .9דפס עירוני ,רחוב הנדיב .75
 1010משרדי התזמורת ,רחוב הבנים .4
 1111בית המתנדב ,רחוב הנדיב .49
 1212המרכז לשלום המשפחה ,רחוב ההסתדרות .4
ב .שיטת הבדיקה
לצורך בדיקת נושא נגישות השירות ,הצטייד הסוקר בטופס שנלקח מטיוטת תקנות נגישות
השירות ,הנמצאות עכשיו בדיון בכנסת .נערך ביקור בכל אתר שירות והתקיימה שיחה עם נותן
שירות מרכזי בכל מקום (לפעמים היה זה מנהל המקום ולפעמים עובד אחר ,לפעמים יותר מעובד
אחד) .הממצאים נרשמו בטפסים ,כולל הערות מיוחדות של המרואיינים ושל הסוקר.
ג .ממצאים
לאחר עיון בכל הממצאים ,חשבנו שלא יהיה זה נכון להציג את הממצאים כטבלת מצאי ,עם
התייחסות לכל סעיף וסעיף מדרישות טיוטת התקנות ,שכן אז תתקבל טבלה שמרביתה ריקה
המשדרת שאין התייחסות לנושא נגישות השירות בעיריית הרצליה .היות ושדר גורף כזה לא יהיה
נכון ,מצאנו לנכון להתייחס פרטנית לכל אתר שירות ,עם סיכום כללי בסוף.
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 .1אגף שאיפ"ה ,רחוב סוקולוב 5

 .4היחידה לקידום נוער ,רחוב הכוזרי 6

מצב קיים – במסגרת האגף יש יחידה אחת המקבלת קהל ,הקרויה מצפ"ן (נאמר לי שהיחידה
עומדת להיסגר) .אפשר לפנות למצפ"ן גם אישית ,גם בטלפון ,פקס ואינטרנט ,אין כלל טכנולוגיות
נגישות .הצוות היה מעוניין לקבל הדרכה להתייחסות ללקוחות עם מוגבלויות .המידע על היחידה
מופץ בערוצים הרגילים של העירייה ,ללא נגישות מיוחדת .אין בעיה של תור ,טיפול ממוצע
נמשך כ 5-דקות.
אין טפסים מונגשים ,יש עזרה אנושית במקרה הצורך .השילוט נגיש .אפשר להכניס חיית שירות.

מצב קיים – הלקוחות הם בני נוער ובני המשפחה ,גם עם מוגבלויות .אין טכנולוגיות נגישות כלל.
אין התאמות בתקשורת.
אפשר לפנות בטלפון ,פקס ואינטרנט.
הצוות למד לתקשר עם לקוחות שיש להם בעיות תקשורת ,הם אנשי מקצוע עם ידע רלוונטי.
אין מילוי טפסים .אין עמדת שירות .יש רק שילוט חיצוני ,שהוא נגיש.
אין תור .המידע עובר בעיקר מפה לאוזן ,אין הפצת מידע מסודרת.

פתרונות מוצעים
אין היגיון בהצעת פתרונות ,היחידה נסגרת.

פתרונות מוצעים
 1 .1ערכה ניידת ללקויי שמיעה.
עלות משוערת :כ 12,000-ש"ח.

 .2אגף ת.ב.ל ,.רחוב יוסף נבו
מצב קיים – אין קבלת קהל ,מלבד ספקים וקבלנים הבאים עם כלי רכב למחסן או מחלקת חשמל.
יש פניות בטלפון ,פקס ואינטרנט.
אין התאמות נגישות טכנולוגיות.
אין צורך בכריזה קולית או חזותית ,לא רלוונטי.
אין התאמות של המידע ,לא רלוונטי .אין טפסים.
השילוט לא מותאם.
פתרונות מוצעים
1 .1הנגשת השילוט.
2 .2הדרכה בסיסית לצוות.
עלות משוערת :כ 2,500-ש"ח.
 .3השירות הפסיכולוגי  -חינוכי העירוני ,רחוב וייצמן 19
מצב קיים – הלקוחות מופנים ע"י מערכת החינוך העירונית.
רוב הפניות בטלפון ,מעט בפקס ,לא באינטרנט.
הדלפקים נגישים ,השילוט לא מותאם.
אין כלל טכנולוגיות נגישות.
לגבי לקויי שמיעה ,מאפשרים קריאת שפתיים ,נעזרים בידיים או בכתיבה.
אין טפסים מותאמים ,הצוות עוזר במילוי הטפסים.
המידע עובר דרך אתר העירייה .אין הפצת מידע עצמאית.
פתרונות מוצעים
 1 .1יצירת אפשרות לתקשורת באינטרנט.
 2 .2הנגשת השילוט.
 3 .3ערכה ניידת ללקויי שמיעה.

 .5היחידה לטיפול בנערות וצעירות ,רחוב בן-גוריון 14
מצב קיים – הלקוחות הן נערות וצעירות  +בני המשפחה.
אין כלל טכנולוגיות נגישות.
אדם לקוי שמיעה צריך לבוא עם מתורגמן.
המידע מופץ דרך אתר העירייה ודרך היועצות בתוך בתי הספר .אין חומרים כתובים.
הריהוט לא מותאם ,כך גם השילוט .יש פינת המתנה.
פתרונות מוצעים
 1 .1ערכה ניידת ללקויי שמיעה.
 2 .2הדרכה בסיסית לצוות.
 3 .3התאמת השילוט.
עלות משוערת :כ 14,000-ש"ח.
 .6המכון להוראה מתקנת ,רחוב בר-אילן 15
מצב קיים – יש קבלת קהל לילדים ולהורים.
אין כלל טכנולוגיות נגישות .יש שימוש בעזרה אנושית ,כמו כתיבה ללקויי שמיעה ,או הנחיית
לקויי ראייה .לצוות יש כישורים טובים בתחום.
הפניות בפקס ,טלפון ואינטרנט.
אין בעיה להכניס חיית שירות.
אין הפצת מידע עצמאי ,הכל דרך אתר העירייה.
השילוט החיצוני מותאם.
פתרונות מוצעים
1 .1ערכה ניידת ללקויי שמיעה.
עלות משוערת :כ 12,000-ש"ח.

עלות משוערת :כ 13,000-ש"ח.
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 .7שירות ייעוץ לאזרח ,שער העיר ,בן-גוריון 22
מצב קיים – ניתן שירות על ידי קבלת קהל ,בטלפון ובפקס.
אין שירות באינטרנט.
אין כלל טכנולוגיות נגישות.
כמעט ואין מצב של תור .ההמתנה ,אם ישנה ,במטבחון.
מידע מופץ לכל הגורמים הרלוונטיים בכתב  +לוחות שנה פרסומיים.
אין התאמה בשילוט ,אין דלפק מונגש ,אין כריזה (אין צורך).
פתרונות מוצעים
 1 .1הדרכה נרחבת לצוות.
 2 .2התאמת השילוט.
 3 .3ערכה ניידת ללקויי שמיעה (הרבה לקוחות קשישים).
עלות משוערת :כ 14,000-ש"ח.
 .8מת"א ,רחוב סוקולב 10
מצב קיים – הלקוחות ,ילדים והורים.
אין כלל טכנולוגיות נגישות .לצוות יש כישורים ברמה גבוהה להתייחסותם לאנשים עם מוגבלויות.
אין תור ,אין כריזה (ואין צורך).
המידע מופץ דרך אתר העירייה ודרך בתי הספר.
השילוט לא מותאם.
אין עמדת מודיעין נגישה.
יש מקומות המתנה ,המושבים לא מותאמים .יש מקום המתנה לכיסא גלגלים.
פתרונות מוצעים
 1 .1התאמת השילוט.
 2 .2הדרכת רענון לצוות (אופציה).
עלות משוערת :כ 600-ש"ח.
 .9דפס עירוני ,רחוב הנדיב 75
מצב קיים – מדובר בחדר עבודה אחד צפוף ומלא מכונות וחומרים .אין קבלת קהל .אין שילוט.
פתרונות מוצעים
לא רלוונטי.
 .10משרדי התזמורת
מצב קיים – יש קבלת קהל ,הרבה קשישים .פניות טלפוניות רבות ,רובן של קשישים .ניתן לפנות
גם בפקס ובמייל.
אין תור ואין המתנה.
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אפשר להכניס חיית שירות.
השילוט מותאם באופן חלקי.
המידע ניתן באמצעות אתר האינטרנט ובמידע טלפוני – קולי.
אין טכנולוגיות נגישות.
עמדות השירות מתאימות.
פתרונות מוצעים
 1 .1השלמת התאמת השילוט.
 2 .2ערכה ניידת ללקויי שמיעה.
 3 .3הדרכה יסודית לצוות.
עלות משוערת :כ 14,000-ש"ח.
בית המתנדב ,רחוב הנדיב 49
מצב קיים – השילוט בסדר .עמדת השירות לא נגישה (משמשת גם כעמדת מודיעין).
המושבים לציבור בסדר .יש מקומות המתנה גם לכסאות גלגלים .המושבים לא מותאמים.
אין כריזה קולית או חזותית ,אין צריך.
אפשר לפנות בטלפון ,פקס ואינטרנט.
אין טכנולוגיות נגישות.
יש טפסים ,המזכירה עוזרת במילוי הטופס.
לקויי שמיעה מגיעים עם מתרגם.
פתרונות מוצעים
 1 .1הנגשת עמדת המודיעין/השירות.
 2 .2ערכה ניידת ללקויי שמיעה.
 3 .3להחליף חלק מהמושבים בהמתנה.
 4 .4הדרכה בסיסית לצוות.
עלות משוערת :כ 17,000-ש"ח.
 .12המרכז לשלום המשפחה ,רחוב ההסתדרות 4
מצב קיים – לקוחות מופנים מהמחלקה לשירותים חברתיים וקהל רחב .המידע מועבר דרך אתר
האינטרנט ,פרסום בעיתון ושלטי חוצות.
אפשר לפנות בטלפון ,לא בפקס ,לא באינטרנט.
אין טופס פנייה.
אנשים לקויי שמיעה באים עם מתרגם (טכנולוגיות היו עוזרות).
אין טכנולוגיות נגישות.
לצוות מיומנויות טובות בתקשורת עם אנשים עם מוגבלויות.
אין בעיה בכניסת חיית שירות.
השילוט לא מותאם.
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פתרונות מוצעים
 1 .1הנגשת אתר האינטרנט של המרכז ,לפחות לרמה של .1L
 2 .2ערכה ניידת ללקויי שמיעה.
 3 .3התאמת השילוט.
 4 .4התאמת המידע הכתוב.
עלות משוערת :כ 25,000-ש"ח.
ד .סיכום
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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1באף אחת מהיחידות שנסקרו אין טכנולוגיות נגישות .לגבי חלקן זה רלוונטי ,לגבי אחרות
לא .הפריט הרלוונטי ביותר הוא ערכה ניידת ללקויי שמיעה.
2לרוב היחידות דרושה הדרכת צוות.
3בחלק מהיחידות יש לטפל בהתאמת השילוט.
4אין בעיה בנושא חיות שירות.
5האתר העירוני נמצא כמרכזי ביותר בנושא המידע .מומלץ להנגיש את האתר העירוני
לרמה של  ,2Lבעזרת יועץ מתאים .עלות משוערת ,כ 30,000 -ש"ח.
6יש לשקול העברת מידע נגיש באמצעים נוספים ,כמו דפי מידע ,פלקטים וכד'.

נספח ו'
רשימת חוקים ,תקנות ותקנים
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רשימת חוקים ,תקנות ותקנים

.1

בנספח זה רוכזה רשימה של החוקים והתקנות ,שבתוקף ובשלבי הכנה שונים ,הנוגעים לעניין
נגישות לאנשים עם מוגבלות .הפריט הראשון הוא פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות .בגלל חשיבותו ואורכו בחרנו להביא תקציר מנהלים שלו שנכתב ע"י ד"ר דינה פלדמן,
נציבת שוויון (לשעבר) לאנשים עם מוגבלות.
שאר החוקים והתקנות מופיעים רק בשמם .את הנוסח המלא של החוקים והתקנות ניתן למצוא
באתר של נציבות השוויוןwww.justice.gov.il/MOJHeb/NezivutNEW :
1.1

פרק הנגישות בחוק השוויון – תקציר מנהלים
עקרונות
ביום  22.3.05נחקק בכנסת תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס'
 ,)2התשס"ה ,2005-העוסק באיסור הפליה והבטחת נגישות .החוק החדש מחייב הנגשת
מבנים תשתית וסביבה קיימים וחדשים וכן הנגשת השירות הניתן לציבור באופן שאנשים
עם מוגבלות פיסית ,חושית ,נפשית ,שכלית ,קוגניטיבית והתפתחותית יוכלו להיכנס ,לנוע,
לגשת וליהנות באופן מלא מכל מקום ציבורי ומהשירות הניתן בו .חובת הנגישות חלה על
בנייני ציבור ,שטחי מסחר ,מוסדות ציבור ,בתי ספר ומרפאות ,מוסדות להשכלה גבוהה,
מרכזי תעסוקה ,אתרי בילוי וטבע  ,צמתים ומדרכות ,גשרים להולכי רגל ,גנים ציבוריים,
רכוש משותף בבנייני מגורים,שירותי שעת חירום ועוד.
התיקון החדש קובע זכות נגישות של אנשים עם מוגבלות אל מקומות ושירותים ציבוריים
על ידי קביעת חובה של הפיכתם של מקומות ושירותים ציבוריים לנגישים ,באמצעות
ביצוען של התאמות נגישות של המקום או השירות לסוגי המוגבלויות השונים .ההתאמות
שיפורטו בתקנות יהפכו את המקומות והשירותים לנגישים ,הן מההיבט הפיזי ,הן מההיבט
החושי והן מההיבט הפסיכו סוציאלי .החוק חל הן על מקומות ציבוריים בניהול המדינה
והרשויות הציבוריות והן על מקומות ציבוריים המופעלים ע"י גופים פרטיים ,כגון :שטחי
מסחר .דוגמא לסידורים והתאמות אלה היא התקנת מעלית עבור אנשים המוגבלים
בתנועתם ,או התקנת שילוט בכתב ברייל עבור אנשים עם ליקויי ראייה .
כן קובע החוק חובה על מי שעיסוקו באספקת שירות ציבורי לדאוג לנגישותו של
השירות עבור אנשים עם מוגבלות ,על ידי ביצוע סידורים והתאמות ,לרבות התקנתם של
אמצעי עזר ואספקת שירותי עזר  .שירותים ציבוריים לדוגמא הם שירותי ביטוח ,בנק,
מרכולים,קופות חולים ועוד .סידורים והתאמות לדוגמא הם שימוש בטקסטים מוקלטים
להעברת מידע לאנשים עם לקויות ראייה ולקויות למידה או מתן הדרכה והכוונה בשפה
המובנת לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית ,התאמת גובה דלפק לקהל אנשים עם
כסאות גלגלים ועוד; התאמות אלו ייקבעו בתקנות .החוק מתנה מתן רישיון לעסק בביצוע
סידורי הנגישות המתחייבים מכוחו.
בחוק קבועות הוראות מיוחדות העוסקות בבנייני מגורים חדשים בכל הנוגע לרכוש
המיועד להיות רכוש משותף ,פתח הכניסה לדירה והשטחים המוגנים בדירה (ממ"ד) .יחד
עם זאת צפויה השפעה מיידית של החוק בתחום הבנייה החדשה תוך יישום ההגדרות
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החדשות של מקום ציבורי ובניין ציבורי לעניין זה ,שהנן הרבה מעבר לנדרש בחוק עד כה.
איסור הפלייה
פרק הנגישות קובע איסור הפלייה בסירוב למתן שירות או במתן שירות שונה בטיבו
לאדם עם מוגבלות ,מחמת מוגבלותו ("הפליה קלאסית") ,כתחליף לאיסור הקיים כיום
בחוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,
התשס"א .2000-בנוסף לאיסור ההפליה הכללי ,מוסיף החוק הוראות לעניין איסור
הפלייתם של אנשים עם מוגבלות בחוזי ביטוח ,נושא מורכב ביותר אשר חייב התייחסות
מיוחדת.
התשתית
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר נחקק בכנסת ישראל בשנת  1998קובע
בסעיף  1עקרון יסוד" :זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל
לזכויות אלה ,מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון ,על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם
ועל עקרון כבוד הבריות".בסעיף  2מוגדרת מטרת חוק השוויון" :חוק זה מטרתו להגן
על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ,ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה
בחברה בכל תחומי החיים ,וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו
לחיות את חייו בעצמאות מרבית ,בפרטיות ובכבוד ,תוך מיצוי מלוא יכולתו" .תיקון מס'
 2מצטרף לפרקים הקודמים העוסקים בחובת שילובם של אנשים עם מוגבלות בעולם
התעסוקה ,בחובת הנגשת התחבורה הציבורית ובהקמת נציבות השוויון ולידה הוועדה
המייעצת המורכבת מרוב של אנשים עם מוגבלות .הוספת החובה לנגישות ,תאפשר
מימוש זכויות היסוד שפורטו בחוק המקורי.
סייגים לחובת הנגישות
החוק החדש מאזן בין עקרון השוויון לאנשים עם מוגבלות ,לזכויותיהם של בעלי מקומות
ציבוריים ומי שעיסוקם באספקת שירותים ציבוריים ,על ידי קביעת סייג לחובת הנגישות,
כאשר חובה זו מטילה נטל כבד מדי .הנטל הכבד מדי נמדד ,בין השאר ,בהתחשב
ביכולות הכלכליות של בעל המקום הציבורי או השירות הציבורי ,ובגודל הציבור אותו
הוא משרת .כן יילקחו בחשבון ,בבחינת חובת הנגישות המוטלת על בעל מקום או שירות,
אפשרות ההנגשה של המקום מבחינה הנדסית ,שתקבע בהתייעצות עם מורשי נגישות,
בעלי מקצוע שיוכשרו לעניין בהתאם להוראות החוק .בנוסף ייבחנו גם ייחודו של מקום
מבחינת ערכים כמו ערכי טבע או היסטוריה.
החוק קובע כי חובת ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלות שחלה על הממשלה – משרדי
הממשלה ויחידות הסמך שלה ,הכנסת ,צה"ל ,תאגידים שהוקמו בחוק כגון המוסד לביטוח
לאומי ,ושירות התעסוקה ,וכמו כן חובת ההנגשה במוסדות חינוך שבחלק ב' בסימן ז'
וכן ההנגשות הפיזיות במוסדות בריאות – לא יחולו לגביהן הגנות כלשהן של נטל כבד
מדי או חוסר סבירות כלכלית תקציבית .החוק מייחד הוראות נפרדות להנגשת שירותי
הבריאות והחינוך ,בשל מרכזיותם של נושאים אלה בתחומי החיים ,וחיוניותם לכל אזרח.
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תהליך היישום
בשל העלות הגבוהה של הנגשת המקומות הציבוריים הקיימים,נקבעה תקופת פריסה
ארוכה של ביצוע ההתאמות הנחוצות :ברשויות ציבוריות התקופה נפרסה בהליך מדורג
עד  12שנים לעומת חיוב נגישות של מקומות ציבוריים בסקטור הפרטי –תוך  6שנים
 .לגבי שירותי חינוך קובע החוק פריסה  12שנים אחרי התקנת התקנות ,ובנוסף חובה
לבצע התאמות מלאות בגין כל תלמיד הלומד בבית הספר או הורה עם מוגבלות בהתאם
לצרכיהם .הנגשת שירותי הבריאות יתפרסו על פני  11שנה .החוק גם קובע הוראות
קבועות לגבי הנגשתם של צמתים ודרכים ,ושל שירותי שעת חירום ,בהחלה מדורגת של
 11שנים .הוראות היישום ההדרגתי הקבועות בחוק מחייבות פריסה שווה של היישום
מידי שנה.
אכיפה
בנוסף למעמד המוקנה לגופי האכיפה בחוקים הקיימים החוק קובע את מעמדה הייחודי
של הנציבות כגוף אוכף מדריך ומכוון בכל הנוגע לסידורי הנגישות הנחוצים .מנגנוני
האכיפה פועלים במישור המנהלי ,האזרחי והפלילי .בהיבט המנהלי והפלילי ,הצעת החוק
מעניקה סמכות לנציבות השוויון להוציא צווי נגישות למקומות החייבים בנגישות על
פי החוק .הפרתו של צו נגישות תחשב לעבירה פלילית .בהיבט האזרחי קובעת הצעת
החוק כי אדם עם מוגבלות ,שיתבע את מי שלא מילא את חובת הנגישות המוטלת עליו
בהתאם לתקנות ,מחדל המהווה עוולה אזרחית ,יהא זכאי לפיצויים ללא הוכחת נזק
בסכום של עד  50,000שקלים חדשים  -אם יוכיח את תביעתו .בשל הקשיים של אדם
יחיד לנהל תביעה משפטית ,מוצע להעניק גם לנציבות וגם לארגונים העוסקים בהגנה
על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות אפשרות לתבוע בנסיבות האמורות.
גם לגבי הפליה של אדם בשל מוגבלותו ,קבועות עבירה פלילית ועוולה אזרחית שביצועה
מקנה פיצוי ללא הוכחת נזק ,בדומה להוראות הקיימות בחוק איסור הפליה במוצרים
ובשירותים.
מורשי נגישות
תהליך ההנגשה של המקומות הציבוריים ,יתבצע תוך חובת היוועצות וקבלת אישור של
מורשי נגישות תכנון ,מבנה וסביבה שהנם אדריכלים ,מהנדסים או הנדסאים ושל מורשי
נגישות השירות שהנם אנשי מקצועות טיפוליים ,פארה רפואיים וטכנולוגיים שהוכרו ע"י
המדינה כמורשי נגישות לאחר הכשרה ייעודית בנושא.לגבי מקומות חדשים -האישור
יתבצע בשלב התכנון ,קבלת היתר הבנייה ,האכלוס וקבלת רישיון עסק.לגבי מקומות
קיימים -חלה חובה על מפעיל המקום הציבורי להתייעץ עם מורשי נגישות לייזום
ההתאמות הנחוצות.
רכזי נגישות
לצורך הבטחת קידום תהליך ההנגשה ומתן מידע לציבור ,האחראים על אספקת שירות
ציבורי ,המעסיקים  25עובדים ,לפחות ,ימנו מקרב העובדים אדם הבקיא ,ככל הניתן,
בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות .הרכז
ישמש כתובת לציבור הרחב ולטיפול שיטתי בנושא.
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סיכום
החקיקה החדשה פותחת את שערי החברה בפני אנשים מכל סוגי המוגבלויות ,במסגרת
השירותים הניתנים לכלל הציבור ,ולא עוד במסגרת נפרדת .מה שמובן מאליו לכל אזרח –
היכול לקנות בקניון ,ללכת עם ילד לסרט ,ללוות בן משפחה לקופת חולים ,להגיע לאסיפת
הורים בבית ספר או לצאת עם חברים לטיול בחיק הטבע וכמובן להשתלב בעבודה ,עשוי
להיות אפשרי בקרוב גם לאנשים עם מוגבלות .השילוב בחינוך מהווה את נקודת הארכימדס
של כל המהלך אשר יעצב את פני דור העתיד להשתלבות אמיתית וכהשלמה לחוק השילוב
ולדו"ח דברת.
אמנם מדובר בתהליך שיתחיל תוך שנה וחצי ויסתיים ברובו תוך  12שנים ,כפי שמתבצע
בארצות רבות אחרות ובכל זאת מדובר במהפכה של ממש הדורשת ,מעבר להתארגנות
הרשויות ,גם שינוי בעמדות של מקבלי ההחלטות והציבור הרחב באופן שתובטח זכותם של
אנשים עם מוגבלות להשתלב ולתרום לחברה על בסיס של זכויות אדם וצדק חברתי ולא
עוד על בסיס כפוי של פטרוניות וחמלה .

1.2

רשימת חוקים ,תקנות ,טיוטות תקנות ,תקנים
חוקים ותקנות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)
התשס"ג – 2003
חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,
התשס"א – 2000
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) ,התשמ"ח – 1988
חוק חניה לנכים ,התשנ"ד [ 1993על כל תיקוניו]
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד ( 1994 -תיקון :תשס"ב)
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) התשנ"ה – 1995
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי) ,התשנ"ה 1995
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי) ,התשנ"ה 1995
חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב] ,התשכ"ט –  ,1969סעיף 68א' (תיקון
מס'  :)40הקצאת קלפיות נגישות ,והצבעה של אנשים המוגבלים בניידותם במעטפה כפולה
בקלפי נגישה.
חוק המקרקעין ,תשכ"ט –  1969סעיף  59ג' התאמות לאדם עם מוגבלות (תיקון מס' ,23
התשס"ב ,התשס"ה)
חוק המקרקעין ,תשכ"ט –  ,1969סעיף  59ו' התקנת מעלית (תיקון תשנ"ו)
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  ,)5התשס"ט – 2009
חוק התכנון והבניה התשכ"ה –  ,1965סעיף  ,151סטייה ניכרת (תיקון תשס"ו)
חוק התכנון והבניה התשכ"ה –  ,1965פרק ה' ,1סעיפים  158ב' –  158ו' (תיקון תשס"ו)
תקנות התכנון והבניה( ,בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) התש"ל :1970-התוספת השנייה (תקנה
 ,)17חלק ח' :התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי.
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תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) התשס"ב –  2002סעיף  3.71כבש המוביל
לכניסה לבניין; סימן ט' ,סעיף  3.100ואילך  -התקנת מעלית ומעלון בבניין קיים
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"א2001-
נוהל משרד החינוך לבקשת סיוע להנגשת בית ספר בו לומד תלמיד עם מוגבלות
טיוטות תקנות
ו2.2.
טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי חירום והתגוננות
אזרחית) הטיוטה נכונה ליום  13בדצמבר 2007
טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) הטיוטה
נכונה ליום  7במאי 2008
טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה)
הטיוטה נכונה לחודש פברואר 2008
טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו
בניין) הטיוטה נכונה ליום  16בדצמבר 2007
טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים
קיימים) הטיוטה נכונה ליום  13במאי 2007
טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסדות חינוך
קיימים) הטיוטה נכונה לחודש פברואר 2008
טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק)
הטיוטה נכונה ליום  6בפברואר 2008
טיוטת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס') הטיוטה נכונה
ליום  9בספטמבר 2008
הסבר על טיוטת תקנות התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים ההסבר אינו מהווה
חלק מהתקנות
תקנים
ו3.2.
תקן ישראלי  -ת"י  2522חלק  1משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות,
מידות ופעולה תפקודית :מעלונים אנכיים
תקן ישראלי – ת"י  2522חלק  :2משטחי הרמה חשמליים למוגבלי -תנועה – כללי בטיחות,
מידות ופעולה תפקודית :מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה ,עמידה ובכיסא
גלגלים ,לתנועה במישור משופע
תקן ישראלי  -ת"י  8191חלק  4נגישות הסביבה הבנויה :תקשורת
תקן ישראלי  -ת"י  8191חלק  1.3פנים הבניין – דרישות בסיסיות
תקן ישראלי  -ת"י  8191חלק  2נגישות הסביבה הבנויה :הסביבה שמחוץ לבניין
תקן ישראלי  -ת"י  8191חלק  1נגישות הסביבה הבנויה :עקרונות ודרישות כלליות
תקן ישראלי  1842 -חלק  , 07מעליות :דרישות בטיחות לבנייה והתקנה
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