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  *אנשים עם מוגבלות בניידותלמקום ישיבה 

  
  ר גבריאלה עילם"ד

  

  

    :במקום ישיבה יתקיימו דרישות אלה

 . מקום הישיבה יהיה יציב בעת ישיבה וכן בעת קימה והתיישבות .1

 .מ" ס50 -  למ"ס 45בין גובה המושב מהרצפה יהיה  .2

קדמי (מ "ס 2המושב מהרצפה בחלק האחורי והקדמי לא יעלה על ההפרש בין גובה  .3

 ). גבוה יותר

מומלץ להשתמש ביותר מגובה אחד ,  במקום בו ישנם שני כסאות או יותר:הערה

  . בכדי ליצור מגוון אפשרויות

 .מ" ס40-45יהיה ) המרחק בין חזית המושב למשענת הגב(עומק המושב  .4

 :ייםמשני צדי המושב יימצאו משענות יד .5

 .מ" ס18-24ה הגובה העליון של משענות הידיים מהמושב יהי  .א

אורך משענות הידיים יהיה ממשענת הגב וככל האפשר עד חזית המושב   .ב

 . מ" ס30 -ובכל מקרה לא פחות מ 

מ " ס65  -בקדמת מקום הישיבה יש להשאיר שטח רצפה פנוי בגודל של לא פחות מ  .6

 X65שטח זה מיועד לאפשר התיישבות וקימה מהכסא. מ" ס. 

מ ובלבד שגובה המושב מהרצפה " ס2על שקיעת המושב בעת ישיבה לא תעלה  .7

 .מ" ס45 –לאחר שקיעה יהיה לא פחות מ 

  

   עמדת שירות

  .ל למקום ישיבה"בעמדת שירות יוצב כסא בהתאם לדרישות הנ

  

  מקום להמתנה
 ממקומות הישיבה במקום המתנה ולא פחות ממקום אחד יהיו מיועדים 2% .1

  .  לאנשים עם מוגבלות

 ".  מוגבלות בניידותלאדם עם "–יירשם על הכסא  .2

יש להגדיל את אחוז , במקומות ייעודיים דוגמת מכוני ומרכזי שיקום וטיפול .3

 .המקומות השמורים עקב ריבוי אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות
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   מקום להתקהלות

 יוקצו מקומות ישיבה לאנשים עם –קולנוע , במקומות התקהלות דוגמת תיאטרון .1

ככל (מ " ס65ה שיש לפניה שטח פנוי של לפחות מוגבלות בקצות השורות וכן בשור

 ). האפשר לא בשורה הראשונה

 .מקומות הישיבה שיוקצו לאנשים עם מוגבלות יהיו במקום נגיש ונוח לגישה .2

 65: השטח הפנוי בקדמת מקום הישיבה במקומות אילו יהיה לא פחות מהמידות .3

 .מ" סX 65מ "ס

 : אנשים עם מוגבלותיוקצו שלושה סוגים של מקומות ישיבה ל .4

עבור אנשים עם מוגבלות )  לעיל1במיקום המוגדר בסעיף (כסאות רגילים   .א

היכולים להשתמש בכסא רגיל אך זקוקים למיקום המיוחד עקב קושי להיכנס 

 , לאמצע שורה או בגלל הצורך במקום לרגלים פשוטות קדימה

 ).כמוגדר לעיל בדרישות למקום ישיבה(כסאות מיוחדים   .ב

 .  פנויים לאנשים בכסאות גלגליםמקומות  .ג

 : יש לבחון את היישום של אחת משתי האפשרויות הבאות .5

 . שמירת מקומות נפרדים לכל אחד משלושה הסוגים של מקומות הישיבה  .א

ובנוסף הקצאת מקומות , 1הקצאת כסאות רגילים במיקום המוגדר בסעיף   .ב

ך עבור אדם או כסאות נשלפים  מקומות אלה ישמשו בהתאם לצור/פנויים ו

  . בכסא גלגלים או להצבת כיסא ייעודי כמוגדר לעיל בדרישות למקום ישיבה

  

בגלל גובה הישיבה יש למקם את מקומות הישיבה האלה כך שלא יסתירו : הערה

  )אותו מצב קיים גם לגבי גובה הישיבה של אדם בכסא גלגלים. (לאחרים

  

  ):לרבות ריהוט חוץ (ספסלים
   . לים יעמדו בכל הדרישות לעיל למקום ישיבהמקומות ישיבה שהם ספס

  

  :ל תודה והערכה על הייעוץ המקצועי

  אדריכלית פנים , כרמלה כרמי

  ת "מילב, מרפאה בעיסוק ומנהלת מקצועית, מאיר-שושנה גולדברג

  ת"מילב, מומחית להושבה, יהודית שוהם

  

לצות לכותבי נכתב כמסמך המ. המאמר מבוסס על מחקרים ונתונים מהארץ ומהעולם *

    . במשרד המשפטים ובמשרד הפניםתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


