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 מדיניות הוצאת שולחנות וכיסאות

 

מאפשר לרשות הרישוי  ,1989 –ש"ן ם ושמירה על הסדר והנקיון(, התחוק עזר להרצליה )מניעת מפגעי

לכותלי העסק, כהגדרתו בחוק העזר, לשימושו של בית אוכל וכיסאות מחוץ  לתת היתר להצבת שולחנות

 .בלבד

 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו. 31תוקף ההיתר יפקע ביום 

או עסק שבקשתו לרישיון סורבה /לא יינתן לעסק היתר פעילות מחוץ לבית העסק הגורמת למטרדים ו

 שנכנס לתוקפו.  או לעסק שניתן לו צו סגירהו/

בסמכות העירייה לבטל  ,העסק בהתאם להיתר גורמת למטרדים היתר לעסק ופעילותבמקרים בהם קיים 

 את ההיתר.

 

הצבת כיסאות ושולחנות מותרת רק לעסקים המחזיקים ברישיון עסק הכולל פריט להכנת  .1

 מזון או מכירתו או שתייה לצריכה במקום ובכפוף לקבלת ההיתר.

 הבאים:היתר להצבת כיסאות שולחנות יינתן  בתנאים  .2

מטר, ולאחר מתן אישור, יישאר מעבר פתוח  2במקומות בהם רוחב המדרכה הינו לפחות  2.1

ממכשולים  )כולל תמרורים, פחים, עמודים, ערוגות, תחנות אוטובוס וכל מכשול אחר( 

 מטר לפחות להולכי רגל. 1.5של 

ילות , או במקרים בהם קיימת פע2.1במקרים מיוחדים, בהם לא מתקיימים תנאי סעיף  2.2

 מיוחדת תתאפשר הצבה בהתאם לשיקול הוועדה המאשרת.

לבצע כל שינוי  ע, של תחום הכיסאות והשולחנות אוחל איסור לבצע גידור, זמני או קבו .3

ט למע ,במבנה המדרכה ובכלל זה הצבת דק, ציפוי, דשא סינטטי, הצבת אדניות וכו'

 נהל הנדסה.במקרים בהם הדבר אושר על ידי מ

 זיקה ציבורית ובכלל זה גם מרכזים מסחריים וקניונים, יש להגיש בקשה   בשטח פרטי בעל .4

 להיתר ולהציג חוזה שכירות חתום ללא תשלום אגרה.

שאינו במרחב הציבורי יש לכלול בתוכניות העסק המוגשת  הצבת כיסאות ושולחנות בשטח .5

 לטובת הליך רישיון העסק.

 ו היתר ובשטח ההיתר בלבד.הצבת כיסאות ושולחנות  מותרת רק לעסקים שקיבל .6

 את האישור ולהציגו במידה ויידרש על ידי נציגי העירייה. קעל מקבל ההיתר להחזי .7

 

 

 

 



 

 

 מסמכים מצורפים לבקשה –חלק ב' 

 . 1:100והיא תהיה בקנה מידה  A4 התכנית תוגש על נייר בגודל .1

  ח קטן.דה מפורט יותר באם מדובר בשטניתן לעשות שימוש בקנה מי      

 התוכנית תכלול את הפרטים הבאים : .2

 תרשים סביבה )כללי(. 2.1

תרשים ההיתר המפרט את פריסת השולחנות, כסאות, עמדת מארח, שמשיות ואדניות  2.2

 ניידות.

טבלה הכוללת את פרטיו של עורך הבקשה, שם העסק, כתובת מלאה, מס' תיק רישוי,  2.3

 שטח ההיתר וגבולותיו.

במידה ולא יסומן קו הבניין יחשב כל שטח ההצבה סימון קו הבניין של העסק/נכס ) 2.4

 (כשטח ציבורי

 סימון  המידות בין השולחנות והכיסאות  ומידות השטח הנותר למעבר )נגישות(. 2.5

 צילום מצב קיים של פריסת  השולחנות והכיסאות. 2.6

 העסק )במקרים רלוונטיים(. מחזית לחריגה שכנים הסכמת מכתב .3

 .טופס בקשה לכיסאות ושלחנות מחוץ לעסק -1פח + נס הצהרה חתומה ע"י בעל העסק .4

שטח החיוב יגבה בהתאם להצהרת בעל העסק, במידה והשטח אינו נכון ו/או אינו מצוין  .5

 יקבע השטח בהתאם לתוכנית ההגשה של בעל העסק., בתוכנית העסק

 

 אישור הבקשה ע"י הרשות: –חלק ג' 

 הבקשה תועבר לקבלת חוות דעת מורשה נגישות. .1

 הבקשה תידון ע"י ועדה.הגשת  .2

 בכפוף לאישור, יונפק היתר לבעל העסק. .3

 

  



 

 

 טופס בקשה לכיסאות ושלחנות מחוץ לעסק -1נספח 

 פרטי הבקשה –חלק א' 

 

 פרטי מגיש הבקשה .1
 

 ת"ז/ח"פ שם מגיש הבקשה )בעל העסק, מבקש הבקשה(

 כתובת

 פקס טל' נייד טלפון

 כתובת דוא"ל

 

 פרטי העסק המבוקש .2
 

 גוש וחלקה שם העסק

 כתובת העסק )למשלוח דואר(

 מהות העסק: מספר תיק רישוי עסק טלפון בעסק

 פרטי הבקשה .3
 

 הריני מבקש היתר להצבת:

   שולחנות וכסאות 

 

העסק, במידה והשטח אינו נכון ו/או אינו מצוין *שטח החיוב יגבה בהתאם להצהרת בעל 
 בתוכנית העסק יקבע השטח בהתאם לתוכנית ההגשה של בעל העסק

  

 :מספר כסאות  ושולחנות מבוקשים גודל שטח מבוקש נטו במ"ר*:

 שעות פעילות העסק

 מהות הבקשה:



 

 

 הצהרת בעל העסק –חלק ב' 

ידוע לי, כי ההיתר להצבת שולחנות וכיסאות הוא היתר זמני, שקבלתו וחידושו מותנים  .1

והפעילות מחוץ לבית העסק בתשלום אגרה, בהליך רישוי תקין של העסק ושפעילות  העסק 

 אינה גורמת מטרדים ועומדת בתנאים הנדרשים בחוק הנגישות.

 הנני מתחייב, שלא לחרוג מן השטח שיאושר לי. .2

ידוע לי, כי אסור להציב בשטח ההיתר כל חפץ  למעט: כיסאות, שולחנות, שמשיות ניידות  .3

 ואדניות שיאושר על ידי העירייה.

 מצעים לשמירת מעבר פנוי מספק להולכי רגל.הנני מתחייב לנקוט את כל הא .4

 הנני מתחייב לנקוט את כל האמצעים למניעת מטרדים לשכנים. .5

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות הנני מתחייב לקיים את תקנות  .6

 2013-תשע"ג ,לשירות(

יכללו תנאים מגבילים, שנועדו למנוע מטרדים ולהבטיח ידוע לי, ואני מסכים, כי בהיתר  .7

את הסדר, וכי אי עמידה בתנאים האלה, בכולם או במקצתם, עלולה להביא לביטול מידי 

 של ההיתר ולאי חידושו.

קראתי את מסמך הנחיות תנאים  להוצאת כסאות ושלחנות מחוץ לעסק כפי שמופיע באתר  .8

 הנחיות והוראות מסמך זה.העירוני ביום חתימתי ואני מקבל עלי 

 

 _____________  שם בעל העסק ___________________ חתימה ____________  תאריך

 

 

 חלק זה ימולא על ידי הרשות

 חוות דעת יועץ נגישות:

 מסרב את הבקשה מהסיבות הבאות:_______________________________________❑ 

 הבאים:_______________________________________מאשר את הבקשה בתנאים ❑ 

 תאריך:______________________________חתימה:_________________________

 החלטת וועדה :

 לסרב את הבקשה מהסיבות הבאות:_______________________________________❑ 

 לאשר את הבקשה בתנאים הבאים:________________________________________ ❑

 תאריך:______________________________חתימה:_________________________



נגישות עסקים קטנים ובינוניים
מדריך מקוצר

עיריית הרצליה
מעודכן דצמבר 2021 

מאיר אטדג'י - אדריכל מורשה נגישות
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התגברות על הפרש גובה
דרישות תקנות נגישות בניין קיים להתגברות על הפרשי הגובה שבין 1-20 ס"מ. 

 

הטיפול בהפרשי גובה שבין 1 ל - 20 ס"מ יעשה באמצעות התקנת רמפה.

על הרמפה להיות עשויה מחומרים קשיחים כגון מתכת, בטון או עץ.●
רוחב הרמפה צריך להיות לפחות 1.3 מ'. אם מדובר בפתח שרוחבו קטן מ - 1.3 מ', על רוחב הרמפה ●

להיות כרוחב הפתח.
ככל שהפרש הגובה גדול יותר, יהיה שיפוע הרמפה מתון יותר. ●

 



התגברות על הפרש גובה

תקין לא תקין 



רכיב משופע בכניסה לבית עסק
התגברות על הפרש גובה 3-6 ס"מ 

כדי להתגבר על הפרש גובה בכניסה לבניין כאשר סף ●
 הכניסה נע בין 3 ס"מ ל 6 ס"מ, אז יש להתקין רמפה 

בשיפוע שלא עולה על 30%. 

על הרמפה להיות קשיחה וקבועה לרוחב כל הפתח. פני ●
הרמפה צריכים להיות בעלי התנגדות להחלקה. רמפה זו 

לא יפלוש יותר מ 20 ס"מ אל המדרכה. 

במצב שבו הפרש גובה הוא בכניסה למקום מהרחוב, ●
והרמפה פולשת אל המדרכה: אם הרמפה שתותקן 
תפלוש בין 10-20 ס"מ לתחום המדרכה, יש לדאוג 
שתובחן בניגוד חזותי מסביבתה כדי שיבחינו בה. 

להתקנת הרמפה לפי הוראות אלו, לא נדרש אישור של ●
הרשות המקומית. 



רכיב משופע בכניסה לבית עסק
התגברות על הפרש גובה 6-10 ס"מ

הפרש גובה מעל 6 ס"מ ל 10 ס"מ: רמפה בשיפוע שלא ●
יעלה על 12%. 

גובה מדרגה בכניסה לבניין 10 ס"מ. אורך רמפה יהיה ●
100 ס"מ (12% שיפוע)

במצב שבו הפרש הגובה הוא בכניסה למקום מהרחוב ●
על המחזיק בנכס לפנות לאגף ברשות המקומית המטפל 

במדרכות כדי לקבל הנחיות להתקנת רכיב.

רמפה ניידת תהיה מקובעת בכניסה לבניין. ברמפה זו ●
לא נדרש בית אחיזה בצדדים

גם במצב שבו הפרש הגובה הוא בכניסה למקום ●
מהרחוב, לא נדרש אישור הרשות המקומית להתקנת 

רמפה ניידת. 



דלתות שקופות וקירות שקופים
 דלתות שקופות וקירות שקופים עלולים להוות מחסום בלתי נראה ומסוכן עבור אנשים עם מוגבלות ראיה, ועל כן יש

 לסמנם.

  קירות ודלתות שקופים עלולים לסכן אנשים עם מוגבלות ראיה המתקשים לזהות אותם.

 גם במצב שדלת שקופה פתוחה ואינה חוסמת את המעבר, אדם עם מוגבלות ראיה עלול להיתקל בשולי כנף הדלת (למשל,

 בקניון בו דלתות החנויות הן שקופות ונפתחות לכיוון מסדרון הקניון). כמו כן אדם עם מוגבלות ראיה עלול להיתקל בשולי

הפתח השקופים. היתקלות בקצה משטח שקוף כגון שולי כנף דלת או שולי פתח הדלת הינה מסוכנת.

 

 כדי למנוע סכנה במצבים אלה, ולאפשר דרך בטוחה ונגישה, מגדיר תקן ישראלי 1918 חלק 4  את אופן הסימון של דלתות

וקירות שקופים, כך שגם אדם עם מוגבלות בראיה יוכל להבחין בהם מבעוד מועד.

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/2


דלתות וקירות שקופים

תקין לא תקין 



דלתות וקירות שקופים
דלתות שקופות

דלתות שקופות הנמצאות במצב רגיל-פתוח (normally open) ודלתות הזזה 
אוטומטיות יסומנו בסימון כמפורט להלן:

 
קצה אגף דלת שקופה, בצד שממנו היא נפתחת, יסומן כדי שיובחן בעת 1.

שאגף הדלת פתוח.
כאשר דלת סובבת משולבת בקיר שקוף, יסומנו גם שולי הקיר השקוף משני 2.

צדי הדלת, כדי שיובחנו בעת שהדלת פתוחה.
צורת הסימן וגודלו יאפשרו לתחום בהם פס אנכי שרוחבו 5 ס"מ לפחות 3.

ואורכו 50 ס"מ לפחות, המורכב משני גוונים בניגוד חזותי זה לזה, התופסים 
כל אחד שטח דומה, והממוקמים זה לצד או זה מעל זה, ראו לדוגמה ציור 3 

– סימון דלת שקופה משולבת בקיר שקוף.
 הסימנים ימוקמו בטווח גובה שבין 90 ס"מ ל-160 ס"מ מעל פני הרצפה 4.

כמתואר בתצלום. הסימנים האמורים ימוקמו על אגפי הדלתות ועל גבי 
הקירות, כך שייראו מכל צד שממנו יש לציבור גישה אליהם.



דלפק שירות

תקין לא תקין 



דלפק שירות נגיש
במקומות רבים ניתן שירות לציבור הוא ניתן בישיבה או בעמידה ליד עמדות שירות. במרחב השירותי קיימים גם מדפים 

(דלפקים) ושולחנות

במקומות רבים ניתן שירות לציבור ליד עמדת שירות. קיימים מקומות בהם הלקוח יושב בעת שהוא מקבל שירות וקיימים מקומות 

בהם הלקוח מקבל שירות בעמידה. בחלק מהמקומות בהם ניתן שירות קיימים גם דלפקים (מדפים) ושולחנות לשירות עצמי, 

שבעזרתם יכולים הלקוחות לבצע פעולות כגון מילוי טפסים ואריזה של מוצרים (לדוגמא בבנק או בבית דואר). 

עמדות שירות נגישות מאפשרות לאנשים עם מוגבלות בניידות, אנשים עם מוגבלות שמיעה ועוד לקבל שירות באופן נוח ומכובד.

התקנות מתייחסות גם לשירות הניתן ליד שולחנות בתוך משרדים המקבלים קהל בדרך קבע גם אם זה אינו עיסוקם העיקרי (לדוגמא 

קופה נגישה בסופרמרקט), לשולחן מסוג זה נקרא שולחן משרדי נגיש.



דלפק שירות נגיש
דרישות לעמדת שירות בישיבה

עמדת שירות בישיבה היא עמדת שירות בה מקבל השירות יושב, כאשר הוא או היא 
מקבלים שירות.

מספר עמדות בישיבה בהן יש לבצע התאמות נגישות: לפחות אחת מתוך ●
עשר עמדות שניתן בהן שירות זהה תהיה עמדה נגישה. לדוגמא, אם יש 

15 עמדות ללקוחות פרטיים ו 2 עמדות ללקוחות עסקיים - תהינה 2 
עמדות נגישות ללקוחות פרטיים ועמדה אחת נגישה ללקוחות עסקיים.

גובה פני העמדה: 73-80 ס"מ.●
רוחב פני העמדה: 90 ס"מ לפחות. הערה, רצוי שהרוחב יהיה 150 ס"מ ●

כדי לאפשר ישיבה של מלווה לצידו של הלקוח.
עומק פני העמדה: 70 ס"מ לפחות.●
עומק חלל חופשי לברכיים בצד מקבל השירות: אנשים היושבים בכסא ●

גלגלים לא יכולים לשנות את מנח הברכיים וכפות הרגליים, על כן הם 
זקוקים למרחב גדול מהרגיל. עומק החלל החופשי לברכיים הנדרש הוא 

48 ס"מ לפחות. קיימת אפשרות שחלק מהחלל חופשי לברכיים יהיה 
חלל לכפות הרגליים – שמידותיו  עומק לפחות 23 ס"מ, גובה 23 ס"מ 
ורוחב 65 ס"מ. החלל החופשי לברכיים יכול להיות מושג גם באמצעות 

מדף נשלף בגובה השולחן.
בעמדה קיימת במקום ציבורי קיים, אם ניתן לשבת באלכסון, אפשר ●

שעומק חלל חופשי לברכיים יהיה 30 ס"מ לפ



כיסא ישיבה נגיש

המושבים יהיו יציבים כאשר האדם היושב ●
עליהם וכאשר הוא קם

גובה פני מושב יהיה 45-48 ס"מ מפני ●
הרצפה

החלק הקדמי של המושב לא יהיה גבוה ●
ביותר מ 2 ס"מ מחלקו האחורי

לספסלים יהיו משענות גב, שגובהן ●
35-45 ס"מ מפני המושב

המרחק מחזית המושב על לפני גב ●
המושב יהיה 40-45 ס"מ. 

לספסלים יהיו משענות יד לפחות משני ●
צידי המושב. משענות היד יימשכו מגב 

המושב, ככל האפשר עד לחזית המושב; 
אורכן יהיה 30 ס"מ לפחות וגובה פניהם 
העליונים יהיה 18-24 ס"מ מפני המושב.

 הכמות הנדרשת הינה לפחות 10 אחוז ●
מסך כל הכסאות ולא פחות משני כסאות



שולחנות

שולחן נגיש מיועד לאפשר לאדם הנעזר ●
בכסא גלגלים לשבת בנוחות שרגליו 

מתחת לשולחן 
גובה פני שולחן יהיה 74-76 ס"מ מפני ●

הרצפה
הגובה מהרצפה עד תחתית השולחן 70 ●

ס"מ
להבטיח כי קיים עומק פנוי לברכיים וכפות ●

רגליים של 48 ס"מ לברכיים ועוד 23 ס"מ 
לכפות רגליים סה"כ 71 ס"מ

לוודא כי רוחב פנוי מתחת לשולחן יהיה ●
75 ס"מ לפחות 

כאשר מדובר בשולחן עגול - להקפיד על ●
רגליים תומכות שטוחות על מנת לאפשר 

כניסה לכסא גלגלים ללא הפרעה
להקפיד רדיוס של 60-70 ס"מ פנוי ●

מתחת לשולחן 
הכמות הנדרשת הינה לפחות 5 אחוז ●

מסה"כ השולחנות ולא פחות משולחן אחד



תקין  לא תקין 

מעברים בין פריטי ריהוט



מעברים בין פריטי ריהוט

על המעברים להיות מוארים וברוחב פנוי ●
130 ס"מ לפחות ללא מכשולים שעשויים 
להפריע לאנשים עם מוגבלות בראייה או 

אנשים עם מוגבלות בניידות 
אפשר להקצות מעברים קצרים ברוחב ●

שלא יהיה פחות מ 90 ס"מ ובקו ישר. 


