
1 
 

  
  ר גבריאלה עילם"ד

www.negishut.com 

  הנחיות והמלצות –שילוט נגיש 
  ר גבריאלה עילם"ד

  

  כניסה נגישהשילוט 
  

  כאן צולח –לעמוד התוכן של שילוט נגיש        1מתוך סדרת פרקים על שילוט נגיש
  

  :זה מבוסס עלפרק 

 2007ח "התשס )התאמות נגישות לשירות(תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  •

  )2007נובמבר  ,טיוטה(

 ח"התשס, )'___תיקון מס( )אגרותבקשה להיתר תנאיו ו(תקנות התכנון והבניה  •

 )2008פברואר  ,טיוטה( 2008

התאמות נגישות למקומות ציבוריים (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  •

 )13.5.07טיוטה ( 2007 –ז "התשס) קיימים

  )ל"יית התקנות הנעל פי הפנ( 4חלק  1918 )י"ת(אלי ישרתקן  •

  

                                            
התקן , ותהתקנ, לשילוט נגיש להציג במרוכז את דרישות החוק פרקיםהמטרה של סדרת ה 1

אלה אינו בא  פרקיםבשום מצב הכתוב ב. והמלצות נוספות החשובות להנגשת השילוט
 .או התקנים הרלוונטיים/התקנות ו, להחליף או לשנות את דרישות החוק
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  כללי .1

 פרקראו (כניסה נגישה לבניין או לאתר תזוהה על ידי סמל הנגישות הבינלאומי   .א

 2)."בישראל סמלים"

יוצבו שלטים , או אם הכניסה הנגישה מוסתרת ,אם יש יותר מכניסה אחת  .ב

השילוט יכלול את סמל . המכוונים לעבר דרך נגישה המובילה אל כניסה נגישה

 3.לאומי וחץ הכוונה-הנגישות הבין

בכניסות לחדרים , תי מסדרונות וצמתי שביליםבצמוכן (, למקום ציבוריבכניסה   .ג

בסעיף הדן  4חלק  1918י "תיסופק שילוט מישושי כנדרש לפי , )ולחדרי שירותים

המישושי יכלול ספרות ומידע עיקרי שלט ה .למעט בכתב ברייל, בשילוט מישושי

 4.)"עקרונות ונתונים כלליים לשילוט נגיש"ראו פרק ( .לפי העניין

 5.תאמות מישושיות לשלטהיש פטור מוי מעל הדרך שלט תלהאם   .ד

 

 

  6בכניסה לבניין ציבורי חדש .2

כניסות או יציאות המיועדות לשימוש הציבור שאינן אם ישנן בבניין ציבורי   .א

המכוונים אל הכניסות או ) שלטי הכוונה נגישים(שלטים  ןיימצאו בה, נגישות

ראו לעיל (  4חלק  1918י "ת דרישותבהתאם להשלטים יוצבו . היציאות הנגישות

 ").האתר/שילוט הכוונה בתוך המבנה: "פרקראו ). (כללי. 1סעיף 

קשר ומתוכננת בו מערכת , דלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץשבבניין   .ב

 ; 4חלק  1918י "היא תהיה בהתאם לת, )אינטרקום(פנים 

יהיו המספרים  ,הדירות-מספרישעליו מופיעים הותקן לוח בבניין שבכניסה אליו   .ג

בסעיפים הדנים  4חלק  1918י "בולטים מפני השלט ויעמדו בתנאים של ת

עקרונות ונתונים כלליים "לנתוני שילוט מישושי ראו בפרק ( .בשילוט מישושי

 ). "לשילוט נגיש

  
                                            

  .כניסה נגישה, בסעיף הדן במקומות הדורשים שילוט 4חלק  1918י "לפי ת 2
  .כניסה נגישה, בסעיף הדן במקומות הדורשים שילוט 4חלק  1918י "לפי ת 3
נובמבר  ,טיוטה( 2007ח "התשס )התאמות נגישות לשירות(תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לפי  4

2007(  
נובמבר  ,טיוטה( 2007ח "התשס )התאמות נגישות לשירות(תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לפי  5

2007(  
פברואר  ,טיוטה( 2008 ח"התשס, )'___תיקון מס( )אגרותבקשה להיתר תנאיו ו(לפי תקנות התכנון והבניה  6

2008 ( 
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יימצאו , אינן נגישותאשר כניסות המיועדות לשימוש הציבור שיש בו נין קיים בב  .א

השלטים יוצבו ; המכוונים לכניסות הנגישות )שלטי הכוונה נגישים(שלטים 

ט וליש" פרקראו (  .)כללי. 1לעיל סעיף ראו ( 4חלק  1918י "תבהתאם לדרישות 

 )"האתר/בתוך המבנה הכוונה

 :בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי  .ב

מי שיכול , ליד הדלת יימצא בכל עת שהמקום הציבורי פתוח לקהל )1(

בסמוך לצד שממנו נפתחת כנף  לפתוח אותה באופן מיידי או תימצא

 140- ל 120בגובה שבין ) אינטרקום(מערכת קשר פנים  ,הדלת

יתקיימו ) אינטרקום(פנים המערכת קשר ב( .סנטימטרים מעל לרצפה

 ). סעיף הדן במערכות קשר פניםב 4חלק  1918י "דרישות ת

עליהם או לצידם יופיע יהיו בניגוד חזותי וקשר הפנים לחיצי מערכת  )2(

לפי (; ומספרו הסידורי בבנין, בכתב מובלט היעד שהלחיץ מקושר אליו

לגבי לוחות הכוונה בסעיפים הדנים בשילוט מישושי  4חלק  1918י "ת

 ). ובמיקומו

באמצעות לוח מקשים נעשית ליעד במערכת קשר הפנים הקריאה  אם )3(

כפי שנדרש (וסידורם יהיה , יבלטו המקשים מעל פני הלוח –מרכזי 

הספרה וכן  .בנספח הדן בלוח מקשים 70חלק  2481י "לפי ת) ליתבמע

על הלחצן של הספרה ו ,תהיה בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתה 1

מיד עם שחרור מנגנון הנעילה . תימצא בליטה הניתנת לזיהוי במישוש 5

 .של הדלת יישמע אות קולי ואיתות חזותי לציון כי הדלת משוחררת

בסמוך היחידה הנגישה לאדם עם מוגבלות בניידות יותקן הכניסה  זואם  )4(

יצוין מספר טלפון של מי בשלט . 4חלק  1918י "שלט לפי תלדלת 

ושניתן להתקשר אליו , תיפתח באופן מיידי זושאחראי לכך שדלת 

  .בשעות הפעילות בבנין

 
                                            

 2007 –ז "התשס) התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים(לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  7

   )13.5.07טיוטה (
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