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שילוט נגיש – הנחיות והמלצות
ד"ר גבריאלה עילם

חדר
ישיבות

הנהלה

מזכירות

שילוט לזיהוי חדרים  /חללים הפתוחים לציבור
מתוך סדרת פרקים על שילוט נגיש

1

לעמוד התוכן של שילוט נגיש – לחצו כאן

פרק זה מבוסס על:
•

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

•

תקן ישראלי ת"י  1918חלק  , 4שילוט )בהתבסס על הפניית התקנות הנ"ל(

שלט זיהוי הוא שלט המזהה איזור ,חלל או שירות מסוימים ומוצב בסמוך לאזור ,לחלל
או לשירות אותם הוא בא לזהות.
 .1לוח הכוונה ושלטים:
אם מתוכנן במקום לוח הכוונה יש לוודא שעל גבי לוח ההכוונה ועל גבי השלטים
)להכוונה ולזיהוי( יופיעו אותם מונחים וסמלים.

 1המטרה של סדרת הפרקים לשילוט נגיש להציג במרוכז את דרישות החוק ,התקנות ,התקן
והמלצות נוספות החשובות להנגשת השילוט .בשום מצב הכתוב בפרקים אלה אינו בא
להחליף או לשנות את דרישות החוק ,התקנות ו/או התקנים הרלוונטיים.
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תייחס לשלט חזותי ולשללט מישושי( :
 .2מיקום השלטים )מת
במרחק של כ –  10ס"מ מהדלת לצד
א .שלט זיהוי התלוי על קיר לצד דלת יותקן ב
ידית הדלת.
פני הרצפה.
 140ס"מ מפ
בגובה 0-160
השלט יהיה ב
ב .מרכזז המידע המוצג על גבי ה
תהיה נמוכה מ –  100ס"מ מפני
המוצג על גבי השלט לא ת
תית המידע ה
ג .תחת
פה.
הרצפ
א יהיה גבוה יותר מגובה משקופי
בי השלט לא
ד .קצהוו העליון של המידע על גב
תות בבניין.
הדלת
דע המישושי לא יהיה גבווה מ – 140
טים מישושייים קצהו העלליון של המיד
ה .בשלט
הרצפה.
ה
ס"מ מפני
עם
שר לאנשים ע
קרבת השילווט כדי לאפש
אפשרות גישה ללא מכשולים לק
ת
ו .יש לווודא
השילוט המישושי.
ט
רוא שילוט חזותי ולמשש את
קושי או מוגבלות בראייה לקר
קום
אגפית ,יותקן מימין לאגף הימנני .אם אין מק
ת
ז .שלט מישושי המותקן לצד דללת דו-
על הקיר הסמוך הקרוב ביוותר.
דלת ,ימוקמו השלטים ל
הקיר בצד הד
על ה
רי שירותים )בתי שימוש((:
ט זיהוי לחדר
ח .שילוט
•

ת
הדלת
לצד ידית
על ידי שלטי זיהוי לצד הדלתות ,ד
רותים יזוהו ע
חדרי שיר
כמפורט לעיל.

•

השירותים
סמל המציין את ייעוד חדר ה
שלט זיהוי לבית שימוש יכיל ל
את
לנשים או לגברים או לשניהם .שללט זיהוי לבית שימוש נגייש יכיל גם א
אומי) .ראו פרק "סמלים בישראל"(.
סמל הנגגישות הבינלא

•

אם חדרי שירותים נמ
מצאים מחוץ למסדרון או לשביל הראשיים ,יהיו
במסדרון או
הוי לחדרי שיירותים ולחדרי שירותים נגישים גם ב
שלטי זיה
חדרי השירותים.
י
סמוך לכניסה לאזור
הראשיים ,בס
בשביל ה
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 .3עיצוב השלטים:
•

גימור השלטים וצבעים ניגודיים

א .הגימור של אותיות ,ספרות ,סמלים ורקע השלט יהיה עמום ,או גימור לא-מבריק
אחר.
ב .גוון הכתב והסמלים יעמוד בניגוד של  70%לפחות לגוון הרקע.
ג .רצוי שבבניין מסוים ישמשו אותם גוונים בכל שלטי ההכוונה – כדי להקל על
ההתמצאות.
ד .ניגודי גוונים מומלצים :לבן על רקע כחול )או להיפך( ,לבן על רקע טורקיז )או
להיפך( ,צהוב על רקע שחור .עדיפות לשימוש בסמל או כיתוב בהירים על רקע
כהה.

•

גובה האותיות הספרות והסמלים

א .על גבי שלטי זיהוי –  22מ"מ לפחות
ב .על גבי שלטי זיהוי לצידי דלתות:
 מידע עיקרי –  12מ"מ לפחות מיד משני –  8מ"מ לפחות ספרות בלבד –  25מ"מ לפחותג .בשלטים שבהם יותר משורת מידע אחת ,גובה הרווח בין השורות יהיה
 120%-160%מגובה האות .הכתיבה לא תיעשה במאונך.
ד .הגובה )הרוחב( של שלט בעל שורת מידע יחידה יהיה  75מ"מ לפחות.
ה .בשלט זיהוי )או הכוונה( לבית שימוש :סמל בית השימוש יהיה בגובה של 15
ס"מ לפחות בניגוד חזותי ומישושי לסביבתו.
•

עיצוב האותיות והספרות

א .גופן האותיות והספרות והיחס בין רוחב האותיות לגובהן יהיו אחידים בכל
השלטים המוצבים בשטחים הציבוריים בבניין או אתר מסוים.
ב .גופן הכיתוב בשפה זרה יתאים בממדיו ובסגנונו לגופן הכיתוב בעברית.
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ג .אותיות הכיתוב בשלט יהיו אותיות דפוס והגופן יהיה פשוט כגון :נרקיס תם
)"הלווטיקה"( בינוני או שמן ,או גופן מסוג אריאל ).(Arial
ד .האותיות והספרות יהיו בעלות יחס רוחב:גובה שאינו קטן מ 3-ל 5-בהתאמה.
ה .אותיות וספרות בעלות קו אחד )כגון :י ,ו ,ן( יהיו בעלות יחס רוחב:גובה שאינו
קטן מ 1-ל 5-בהתאמה.

 .4שילוט מישושי
•

שילוט מישושי יסופק בכניסה לחדרים הפתוחים לציבור )כגון :חדרים
בהם ניתן שירות לציבור ,משרדים ,אולמי מופעים ,כיתות לימוד ,אולמות
בתי משפט ,ספריות ,חדרי אירוח ועוד( ולחדרי שירותים )בתי שימוש(.
אין דרישה לכתב ברייל בשלט מישושי.
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•

שלט מישושי יכלול ספרות ,ומידע עיקרי לפי העניין.

•

עיצוב מידע ונתונים בשלט מישושי:

א .כתב ,ספרות ,סמנים וסמלים על שלטים מישושיים יהיו בולטים  0.8מ"מ לפחות
מפני רקע השלט.
ב .גובה האותיות יהיה  12-50מ"מ.
המלצה :אותיות וספרות בולטות שגובהן לפחות  25מ"מ זמינות יותר למישוש
ופירוש על ידי אנשים עם ליקויי ראייה וביניהם הרבה אנשים מבוגרים שאינם
קוראים כתב ברייל .גודל האותיות והספרות הבולטות משמעותי מכיוון שמישוש
השלטים נעשה באמצעות כריות האצבעות שרגישותן לרוב יורדת עם העלייה
בגיל.
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לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( התשס"ח – ) 2007טיוטה,

נובמבר (2007
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