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  ר גבריאלה עילם"ד

  

  

  מבוא
  

  לחצו כאן –לעמוד התוכן של שילוט נגיש       על שילוט נגיש   פרקיםמתוך סדרת 
  

לקבל שירות ולהשתתף בפעילויות באופן , להתמצא, לכולנו מגיעה הזדמנות שווה להגיע

  .מכובד ובעצמאות מרבית

  

    .ומידע לזיהוי המקום בטיחות או פעילות, מיקום, כ לספק מידע אודות כיוון"שילוט נועד בד

) בטיחות( לאזהרה ,)של מקום( לזיהוי, משמש להכוונהשילוט ה: ישנם כמה סוגים של שילוט

  ).ת זומסגרלא יפורט ב –מות לפרסוהנועד באופן מובהק שילוט (ולהסבר כיצד לפעול 

  

צריכים לדעת , המקוםאת הסביבה או  במיוחד עבור אנשים שאינם מכיריםהשילוט חשוב 

נמצאת היכן , מהן הוראות הבטיחות, לדעת מהו השירות הניתן במקום, איך להגיע ליעדם

  . )פתיחת דלתכגון מערכת ל(חיונית להפעיל מערכת איך , יציאת חירום

  

הם אנשים הנמצאים  שמספק השילוטובמידע ים נמשתמשים בסימאנשים ההחלק מציבור 

, בראייהעשוי להיות קושי או מוגבלות לחלקם , עצבניים, מבולבלים, ממהרים, בלחץ

לחלקם קומה נמוכה או שהם , לחלקם יש קושי או מוגבלות בשמיעה, או בהבנה, בקריאה

  .מתניידים בכיסא גלגלים
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, קלה להבנה, לציבור עם יכולות שונותנה וזמינגישה " ידידותית"שילוט טובה היא מערכת 

מעוצבת , )ככל האפשר סימנים תמונתיים(ברורים , עם סימנים מוכרים, עקבית, ברורה

, בניידות, גם של אנשים עם קושי או מוגבלות בראייהתשמש היטב שהיטב כך וממוקמת 

  . בהתמצאות או בהבנה

  

והצורך בעזרת  הבלבול ,תחמה, חרדהצמצם עד למינימום את הת מערכת שילוט טובה

ותאפשר לכלל הציבור להגיע ולהתמצא במקום באופן  תמנע מאנשים ללכת לאיבוד, הזולת

   .עצמאי

  

  : צריכים להיותבמערכת השילוט סימנים בעקרון ה

 )קלים לראייה ולהבנה(ברורים  •

 )ממוקדים, קצרים, פשוטים( מדויקים •

 )שלטים זהים כדי לסמן את אותה המשמעות( עקביים •

, השקעה של הזמן והמחשבה לבדיקת המבנה או האתר הרחב, תכנון טוב של השילוט

היא בסופו של דבר ) והסימון בשילוט(שילוט לפונקציות להן הוא משמש והשלכותיהן על ה

יקל על  ,שימנע טעויות אופטימלישילוט שגת פתרון השקעה משתלמת ככל שהיא מובילה לה

  .  ההגעה ליעד וישפר את העצמאות ושביעות הרצון של המגיעים למקום

  

  .בתכנון סביבה נגישה יש לשילוט תפקיד חשוב בהעברת מידע ובהתמצאות

  .בחוק ובתקנות נקבע מי חייב לבצע את התאמות הנגישות ובהתאם מי חייב בשילוט נגיש
בעיקר על תקנות שוויון זכויות לאנשים , זו מבוססת על דרישות החוק והתקנות פרקיםסדרת 

  ).2007טיוטה נובמבר ( 2007 –ח "התשס) התאמות נגישות לשירות(עם מוגבלות 

תקנות נוספות מובאים בהתאם להפניה של על פי או /התקן הישראלי ודרישות על פי 

  . התאם לענייןל וכן ב"התקנות הנ

. לוט נגיש שאינן נדרשות על פי החוקהסברים וכן המלצות לשי פרקי הסדרהנכללים ב, בנוסף

  .בכל מקום בו מדובר בהמלצות יצוין כך במפורש

   

, התקנות, את דרישות החוקציג במרוכז להלשילוט נגיש  פרקיםהשל סדרת  המטרה
 אלה פרקיםבשום מצב הכתוב ב. שילוטהנגשת הלחשובות נוספות ההתקן והמלצות 

  .התקנים הרלוונטייםאו /התקנות ו, אינו בא להחליף או לשנות את דרישות החוק
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