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מועצה אזורית משגב
ריכוז אתרים

תקציב הנגשה מס' דו"ח כתובת האתר ישוב שם האתר מספר

5,082 382 מצפה אביב מצפה אבי"ב מועדון נוער - מצפה אביב 55

21,457 383 מצפה אביב מצפה אבי"ב מגרש ספורט - מצפה אביב 175

23,752 408 מצפה אביב מצפה אבי"ב מועדון חברים - מצפה אביב 136

2,506 410 מצפה אביב מצפה אבי"ב מגרש ספורט 2 - מצפה אביב 35

23,981 411 מורשת מורשת משרד הישוב - מורשת 110

6,534 478 מצפה אביב מצפה אבי"ב כביש 1 - מצפה אביב 155

22,601 479 מורשת מורשת מועדון נוער - מורשת 75

20,095 480 מורשת מורשת מועדון חברים - מורשת 107

0 481 מורשת מורשת מגרש ספורט משולב - מורשת 22

2,506 482 אבטליון אבטליון מבנה מזכירות וספריה - אבטליון 88

2,398 483 מנוף מנוף מזכירות - מנוף 120

336 538 רקפת מועדון חברים ומזכירות - רקפת 171

702 539 רקפת מועדון נוער בוגרת - רקפת 94

0 540 רקפת מועדון נוער צעירה - רקפת 124

0 541 רקפת מגרש ספורט - רקפת 197

8,374 542 רקפת כביש רקפת 71

5,115 545 רקפת גן שעשועים 1 - רקפת 53

19,545 546 רקפת גן שעשועים 2 - רקפת 132

5,692 547 רקפת גן שעשועים 3 - רקפת 3

10,562 668 אבטליון אבטליון כביש ראשי - אבטליון 59

26,565 669 אבטליון אבטליון שטח ציבורי פתוח 1 - אבטליון 138

11,837 670 אבטליון אבטליון מגרש משחקים 1 - אבטליון 9

1,398 671 מנוף מנוף מועדון נוער - מנוף 79

0 672 מנוף מנוף מועדון חברים - מנוף 158

0 674 מנוף מנוף ספריה - מנוף 87

4,346 675 מנוף מנוף כביש ראשי מנוף 164

0 676 מנוף מנוף מגרש ספורט - מנוף 41

0 678 מנוף מנוף פינת חי - מנוף 189

4,918 679 מנוף מנוף גן שעשועים - מנוף 17

5,266 715 יודפת יודפת כביש - יודפת 180

9,133 716 יודפת יודפת גן שעשועים 1 - יודפת 13

21,762 740 יודפת יודפת מזכירות - יודפת 129

5,604 741 יודפת יודפת חדר אוכל/מועדון - יודפת 192

7,123 742 יודפת יודפת אמפי - יודפת 24

2,340 744 מורשת מורשת מגרש ספורט משולב - מורשת 167

7,900 746 מורשת מורשת גן שעשועים 2 - מורשת 119

43,007 747 הררית יחד הררית מזכירות - הררית יחד 185

984 749 הררית יחד הררית ספריה - הררית יחד 146

0 750 הררית יחד הררית מגרש ספורט - הררית יחד 18

12,433 751 גילון כביש גילון 90

0 752 גילון מגרש כדורעף - גילון 121

0 753 גילון מגרש כדורסל - גילון 34

דף : 1



25,813 760 טל אל מבני משרדים - טל אל 102

5,424 761 רחוב הברוש טל אל מועדון חברים - טל אל 182

14,146 762 רחוב הדס טל אל סיפריה - טל אל 12

0 811 טל אל גן שעשועים  1 - טל אל 82

0 812 טל אל מגרש ספורט - טל אל 115

7,020 813 טל אל גן שעשועים 2 - טל אל 40

43,006 814 רחוב הברוש טל אל בריכה - טל אל 60

0 815 טל אל רחוב גפן - טל אל 142

18,618 852 אבטליון אבטליון כביש ראשי - אבטליון 104

49,450 853 מורשת כבישים - מורשת 174

21,656 854 אשבל אשבל מבני משרדים - אשבל 52

0 855 אשבל אשבל מגרש ספורט - אשבל 135

2,506 857 אשבל אשבל כביש 1 - אשבל 81

27,005 858 גילון מזכירות - גילון 111

7,027 859 גילון סיפריה - גילון 36

25,978 874 גילון כביש גילון 77

7,900 876 גילון גן שעשועים 1 - גילון 33

20,095 877 גילון מועדון נוער - גילון 54

8,486 878 גילון מועדון חברים - גילון 133

2,460 879 צורית אמפי - צורית 4

76,918 880 צורית גן שעשועים 1 - צורית 74

22,353 881 צורית מבנה המזכירות - צורית 170

8,266 935 צורית כבישים - צורית 151

21,402 936 צורית מועדון נוער - צורית 172

22,601 937 צורית מועדון חברים ישן - צורית 85

21,402 939 צורית סיפריה - צורית 48

9,237 940 צורית מגרש כדורסל - צורית 68

8,266 941 שכניה כבישים - שכניה 149

22,601 942 שכניה מזכירות  - שכניה 26

0 943 שכניה מועדון - שכניה 93

1,258 944 שכניה מגרש כדורסל - שכניה 166

58,680 945 שכניה גן שעשועים - שכניה 32

9,598 965 אבטליון אבטליון מגרש משחקים 2 - אבטליון 10

20,095 966 הררית יחד הררית מועדון מדיטציה/חיילים - הררית יחד 80

0 967 הררית יחד הררית מועדון חברים - הררית יחד 156

7,020 968 הררית יחד הררית גן שעשועים - הררית יחד 37

6,225 969 טל אל גן שעשועים 3 - טל אל 105

2,506 970 יודפת יודפת מגרש ספורט - יודפת 176

21,402 971 צורית מבנה משרדים - צורית 8

20,095 972 קורנית מזכירות - קורנית 137

0 973 קורנית מועדון - קורנית 152

8,137 974 קורנית מגרש ספורט - קורנית 76

15,441 975 קורנית כבישים - קורנית 106

40,738 976 קורנית גן שעשועים - קורנית 177

14,627 977 שורשים אמפי לטקסים - שורשים 67

25,258 979 שורשים גן שעשועים 1 - שורשים 27

4,500 981 שורשים גן שעשועים 2 - שורשים 128

3,705 982 שורשים כבישים - שורשים 49

3,819 983 שורשים מבנה מועדון - שורשים 70

3,819 985 שורשים מבנה מזכירות - שורשים 30

10,770 986 שורשים מגרש כדורסל/קט רגל - שורשים 98

181 989 שורשים מועדון מקום בגליל - שורשים 125

0 990 שורשים ספריה - שורשים 195

4,680 1227 אשחר אשחר בוסתן קהילתי - אשחר 148

דף : 2



74,496 1229 אשחר אשחר גן משחקים האלונים - אשחר 99

72,238 1230 אשחר אשחר גן משחקים תאנים - אשחר 131

51,720 1231 אשחר אשחר כביש 1 - אשחר 51

27,984 1233 אשחר אשחר מבנה המזכירות - אשחר 134

0 1234 אשחר אשחר מגרש ספורט - אשחר 2

300 1236 אשחר אשחר מועדון חברים - אשחר 154

0 1237 אשחר אשחר מועדון נוער - אשחר 46

2,888 1239 אשחר אשחר ספריה - אשחר 193

34,186 1242 יובלים יובלים גן שעשועים 1 - יובלים 165

31,680 1243 יובלים יובלים גן שעשועים 2 - יובלים 44

33,088 1244 יובלים יובלים גן ספורט - יובלים 122

24,117 1246 יובלים יובלים גן שעשועים 3 - יובלים 62

2,506 1247 יובלים יובלים מגרש ספורט - יובלים 144

38,665 1248 יובלים יובלים כביש 1 - יובלים 161

20,095 1249 יובלים יובלים מועדון חברים עליון - יובלים 58

0 1250 יובלים יובלים מועדון חברים תחתון - יובלים 139

20,095 1252 יובלים יובלים מועדון נוער - יובלים 78

23,595 1253 יובלים יובלים מזכירות - יובלים 114

3,943 1254 יובלים יובלים פינת חי - יובלים 39

20,095 1255 יובלים יובלים מועדונית - יובלים 61

0 1256 יובלים יובלים אתר הנצחה 1 - יובלים 183

0 1257 יובלים יובלים אתר הנצחה 2- יובלים 1

78,225 1288 כמון גן שעשועים 1 - כמון 194

24,117 1289 כמון גן שעשועים 2 - כמון 63

167,270 1290 כמון גן שעשועים 3 - כמון 145

2,506 1291 כמון כבישים - כמון 20

40,190 1292 כמון מבנה רב תכליתי - כמון 91

20,095 1293 כמון מזכירות - כמון 116

10,263 1295 כמון ספריה - כמון 64

4,817 1296 כמון מגרש ספורט 1 - כמון 187

21,656 1297 כמון מועדון - כמון 11

0 1299 כמון מגרש ספורט 2 - כמון 157

21,294 1300 כמון מבנה מרפאה בעבר - כמון 38

28,530 1301 מכמנים גן שעשועים 1 - מכמנים 112

26,364 1303 מכמנים גן שעשועים 2 - מכמנים 14

28,708 1304 מכמנים גן שעשועים 3- מכמנים 143

2,506 1305 מכמנים כבישים - מכמנים 153

6,942 1306 מכמנים מגרש ספורט - מכמנים 83

31,772 1307 מכמנים מזכירות - מכמנים 113

4,442 1308 מכמנים ספריה - מכמנים 181

47,372 1309 מכמנים מועדון חברים - מכמנים 56

30,466 1316 מעלה צביה בית המוסיקה - מעלה צביה 123

116,195 1317 מעלה צביה גן שעשועים - מעלה צביה 45

7,020 1318 מעלה צביה האגם - מעלה צביה 65

3,457 1319 מעלה צביה כבישים - מעלה צביה 188

22,601 1320 מעלה צביה מבנה קהילתי - מעלה צביה 19

0 1321 מעלה צביה מגרש ספורט - מעלה צביה 95

22,601 1322 מעלה צביה משרדי הישוב - מעלה צביה 168

42,996 1323 מורן גן שעשועים - מורן 47

2,506 1324 מורן כבישים - מורן 126

2,506 1325 מורן מבנה משרדים - מורן 196

75,705 1326 מורן מגרש ספורט - מורן 28

3,705 1327 מורן מועדון - מורן 150

75,943 1328 יעד יעד גן שעשועים 1 - יעד 173

דף : 3



80,130 1330 יעד יעד גן שעשועים 2 - יעד 130

2,506 1332 יעד יעד כביש - יעד 69

25,127 1334 יעד יעד מבנה משרדים - יעד 23

0 1335 יעד יעד מגרש ספורט 1 - יעד 96

0 1337 יעד יעד מגרש ספורט 2 - יעד 43

23,552 1339 יעד יעד מועדון חברים - יעד 190

20,095 1340 יעד יעד מועדון נוער - יעד 15

30,284 1341 יעד יעד רחבת מרכז הישוב - יעד 92

0 1371 עצמון גן שעשועים 1 - עצמון 169

10,768 1373 עצמון גן שעשועים 2 - עצמון 127

1,307 1374 עצמון גן שעשועים 3 - עצמון 5

9,764 1375 עצמון גן שעשועים 4 - עצמון 72

0 1376 עצמון גן שעשועים 5 - עצמון 101

15,734 1377 עצמון כביש עצמון 29

0 1378 עצמון מגרש ספורט 1 - עצמון 100

1,307 1380 עצמון מגרש ספורט 2 - עצמון 50

50,517 1381 עצמון מועדון חברים - עצמון 66

21,402 1382 עצמון מועדון נוער - עצמון 191

24,162 1383 עצמון מזכירות - עצמון 25

1,307 1385 אבטליון מגרש כדורסל - אבטליון 162

24,059 1386 יעד גן משחקים  1 - יעד 42

64,061 1387 לוטם בריכה - לוטם 118

8,565 1388 לוטם גן שעשועים - לוטם 184

3,705 1389 לוטם כביש לוטם 21

1,307 1390 לוטם מגרש ספורט - לוטם 147

21,402 1391 לוטם מועדון חברים - לוטם 163

21,402 1392 לוטם מועדון נוער - לוטם 89

0 1393 מרכז אזורי משגב מבנה רווחה - משגב 109

0 1394 מרכז אזורי משגב אולם ספורט - משגב 178

0 1395 מרכז אזורי משגב אולם ספורט מקורה - משגב 57

33,131 1396 מרכז אזורי משגב מגרש טניס - משגב 140

5,621 1397 מרכז אזורי משגב פארק אקלוגי - משגב 6

167,012 1398 מרכז אזורי משגב מגרש כדורגל - משגב 73

2,506 1399 מרכז אזורי משגב פארק אוסטרליה - משגב 103

24,118 1400 מרכז אזורי משגב מבנה המועצה - משגב 31

3,457 1451 הררית כביש - הררית 159

1,199 1452 לוטם ספריה - לוטם 84

20,457 1453 לוטם מזכירות - לוטם 108

24,506 1454 עצמון סיפריה - עצמון 179

11,736 1456 מרכז אזורי משגב כביש במתחם המועצה - משגב 141

30,765 1459 עצמון אמפי - עצמון 117

24,888 1505 מורשת מורשת גן שעשועים 1 - מורשת 186

123,126 1506 מורשת מורשת גן שעשועים 3 - מורשת 16

29,518 1507 מרכז אזורי משגב מבנה בית הנוער - משגב 86

4,506 1508 מרכז אזורי משגב מבנה אשכול פיס - משגב 160

3,307 1520 שכניה אולם ספורט שכניה - שכניה 7

3,307 1521 מורשת אולם ספורט מורשת - מורשת 97

3,558,128   סה"כ

דף : 4



סיכום כללי
תקציב כמות יחידת חישוב סוג

1,470,301 84 יחידות בניין ציבורי קיים

318,243 177.70 ק"מ רחובות (ק"מ)
1,769,584 87 יחידות שצ"פ
3,558,128 ₪ תקציב

דף : 5



תקציר אי התאמות

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 382                                               

   אתר נבדק  : מועדון נוער - מצפה אביב

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן את מגרש החניה 

ולהקצות חניה אחת לרכב רגיל 
ואחד לרכב גבוה לנכים

במגרש החניה כ-18 מקומות 
חניה לא מסומנים

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 הרחבת הדלת ל-80 ס"מ דלת כניסה למבנה  ברוחב 

70 ס"מ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 התקנת רכיב קבוע הפרש גובה בסף הדלת הוא 

כ-2 ס"מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 

ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע. 
1

דף : 6



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 383                                               

   אתר נבדק  : מגרש ספורט - מצפה אביב

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
21457 יש לזפת את מגרש החניה 100 

מ''ר, לסמן את החניות ולסמן  
חניות נגישות לרכב רגיל ולרכב 

גבוה + עליה למדרכה.

מגרש חניה מכורכר, לא 
מסומן

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

דף : 7



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 408                                               

   אתר נבדק  : מועדון חברים - מצפה אביב

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן את מגרש החנייה 

ולהקצות חנייה אחת לרכב 
רגיל ואחת לרכב גבוה

במגרש 18 מקומות חנייה לא 
חניות נגישות

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 משטח משופע עד 10%, או אבן 

שפה מונמכת.
חסר לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
200 הדבקה של מדבקות אין מדבקות אזהרה על הדלת לא תקין דלת שקופה - המצאות מדבקות 

אזהרה או חלוקה אופקית 
מאלומיניום  של הדלת. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הפיכת תא שירותים לתא נגיש 

עם כל האבזרים
שירותים רגילים ללא תא נגיש לא תקין כמות 1

דף : 8



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 410                                               

   אתר נבדק  : מגרש ספורט 2 - מצפה אביב

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן את מקומות החנייה 

לסמן  חניה  לרכב רגיל
במגרש החנייה באיזור מגרש 
הספורט ישנם מקומות חנייה 
ללא חניות נגישות כ-15 
מקומות חנייה ללא חניות 

נגישות

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

דף : 9



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 411                                               

   אתר נבדק  : משרד הישוב - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן חניה לרכב גבוה במגרש החנייה 31 מקומות 

חנייה מתוכם 2 מקומות חנייה 
נגישים

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 סימון מחדש של 2 החניות 

בגודל 350X500 ס"מ
 247X507 2 חניות בגודל

ס"מ
לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 התקנת רכיב קבוע באורך 20 

ס"מ
הפרש הגובה בכניסה 
למזכירות  6 ס"מ

לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 
ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 

באורך עד 20 ס"מ.

2

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 התקנת תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים לא תקין כמות 1

דף : 10



רחוב

מספר בקרה 478                                               

   אתר נבדק  : כביש 1 - מצפה אביב

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חניה נגישה  לרכב גבוה 

ורכב רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל ללא  חניות נגישות.

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 יש לבצע הנמכת מדרכה 

ב-4מעברי החצייה
הפרש הגובה הוא מעל 3 ס"מ לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 

קטומה של אבן שפה ב  - 50%
2

דף : 11



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 479                                               

   אתר נבדק  : מועדון נוער - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן חנייה לרכב גבוה 

אחד ולרכב רגיל.
במגרש החנייה 31 חניות 

מהם חנייה נגישה לרכב רגיל 
אחד.

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 התקנת בית שימוש נגיש תא שירותים 1 לא נגיש לא תקין כמות 1

דף : 12



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 480                                               

   אתר נבדק  : מועדון חברים - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הקמת תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים 2 תאים 

רגילים
לא תקין כמות 1

דף : 13



דף : 14



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 482                                               

   אתר נבדק  : מבנה מזכירות וספריה - אבטליון

  תאריך ביצוע : 28/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן את מגרש החנייה 

ולהקצות חנייה לרכב רגיל 
ולרכב גבוה.

ישנם 10 מקומות חנייה לא 
מסומנים ואין כלל סימון חניות 

נגישות לרכב

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

דף : 15



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 483                                               

   אתר נבדק  : מזכירות - מנוף

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 יש לסמן עוד 2 חניות נגישות 

לרכב רגיל
ישנם 40 מקומות חנייה 
מתוכם חנייה אחת לרכב 

גבוה.

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

דף : 16



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 538                                               

   אתר נבדק  : מועדון חברים ומזכירות - רקפת

  תאריך ביצוע : 3/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
336 יש להתקין מוט אופכי מחוץ 

לדלת
חסר מוט אופכי בחזית הדלת 
לתא השירותים של הנכים. 

המוט קיים מבפנים.

לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 
חלקים חדים ולא מסוג כפתור.

6

דף : 17



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 539                                               

   אתר נבדק  : מועדון נוער בוגרת - רקפת

  תאריך ביצוע : 3/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - הצרה מקומית

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
702 יש לסלול שביל כניסה מרוצף 

מהמדרכה ועד למבנה באורך 3
 מ'

הכניסה למועדון הנוער היא 
דרך עפר ולא סלולה קשה 
מאוד להכנס עם עגלת נכים.

לא תקין  הצרה מקומית תקינה בדרך לבניין 
או בבניין, עם רוחב המעבר לא 

פחות מ - 80 ס"מ ואורך קטע צר לא 
 

     יותר  מ - 60 ס"מ. מרחק בין שני 
עצרות עוקבות, לא יותר מ - 200 
ס"מ (ספסלים, עמודים בולטים) 

 

1

דף : 18



דף : 19



דף : 20



רחוב

מספר בקרה 542                                               

   אתר נבדק  : כביש רקפת

  תאריך ביצוע : 3/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חנייה לרכב  

גבוה ורגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין סימון לחנייה 

לרכב נגיש

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1840 יש להתקין משטחי אזהרה ישנם 4 מעברי חצייה ללא 

משטח אזהרה.
מדובר במעבר חצייה בצומת 

רחובות-אלון ואלה

לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 
של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 

בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 יש לבצע הנמחת מדרכה ב4 

המקומות
4 מקומות בהם קיים מפגש 
מעבר חצייה המדרכה לא 

מונמחת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

דף : 21



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 545                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - רקפת

  תאריך ביצוע : 3/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן את המגרש החנייה 

ולסמן מקום לרכב גבוה.
מגרש חניה ללא סימון 
אפשרות ל - 5 חניות אין 

חנייה לרכב נגיש.

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2670 להרחיב את רוחב המדרכה 

לרוחב 130 ס"מ  באורך 15 מ'
רוחב השביל הוא בין 80-90 

ס"מ
לא תקין רוחב 130 ס"מ 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
900 סלילה של שביל גישה 

למתקנים באורך 5 מ' סה"כ 4 
מתקנים

שביל חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להציב שלטים בנושא חסרי שלוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

דף : 22



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 546                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - רקפת

  תאריך ביצוע : 3/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן חנייה נגישה לרכב 

גבוה
במגרש החנייה ישנם כ-8 
חניות אין חנייה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 התקנת שלט חסר לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000 ריצוף השטח בגודל 10X10 מ' משטח חול לא תקין פני הדרך 2

דף : 23



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 547                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 3 - רקפת

  תאריך ביצוע : 3/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה. פרוט ראה סעיף לעיל לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
470 יש לבצע סימון אזהרה בראש 

מהלך המדרגות ברוחב 3 מ'
אין סימון אזהרה לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

2160 יש להתקין פס בניגוד חזותי 
בכל מדרגה. כמות מדרגות 6.

אין פס אזהרה לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

1755 יש להתקין ידית אחיזה באורך 
2.5 מ' בשני צדדים ומרכז.

אין ידית אחיזה לא תקין ידיות אחיזה 3

דף : 24



רחוב

מספר בקרה 668                                               

   אתר נבדק  : כביש ראשי - אבטליון

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חנייה לרכב  

גבוה ורגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין סימון לחנייה 

לרכב נגיש

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 יש לבצע הנמכת המדרכה 

במעברי החצייה
ב-8 מקומות בהם קיים מפגש 
מעבר חצייה עם המדרכה 

הפרש הגובה הוא מעל 2 ס"מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

דף : 25



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 669                                               

   אתר נבדק  : שטח ציבורי פתוח 1 - אבטליון

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה. פרוט ראה סעיף לעיל. לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2340 סלילת שביל באורך 10 מ' שביל עפר לא תקין פני הדרך - המדרך (ריצוף) יהיה 

מאספלט או אבן משתלבת
8

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 סלילת שביל באורך 20 מ' שביל עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 התקנת שילוט אין שלוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000 ריצוף השטח בסביבת המתקן 

בגודל 10X10 מ'
שטח חול סביב המתקן לא תקין פני הדרך 2

דף : 26



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 670                                               

   אתר נבדק  : מגרש משחקים 1 - אבטליון

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה. פרוט ראה סעיף לעיל לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5850 יש לבצע סלילה של 25 מטר הדרך היא דרך חול וכורכר לא תקין שיפוע פני שטח צמוד למתקן 1

4680 יש לבצע סלילה לכל מתקן 
ומתקן של 20 מטר

המגרש הינו מגרש חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

דף : 27



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 671                                               

   אתר נבדק  : מועדון נוער - מנוף

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1398 לסמן מקום חנייה עבור 2 כלי 

רכב רגילים
חסרה חנייה ל-2 כלי רכב 

רגילים
לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

דף : 28



דף : 29



דף : 30



רחוב

מספר בקרה 675                                               

   אתר נבדק  : כביש ראשי מנוף

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין סימון חניה 

נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

1307 סימון חניה לרכב גבוה פרוט ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה 5

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1840 יש לבצע התקנה של משטחי 

הזהרה ב - 4 מקומות
אין משטחי אזהרה לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

דף : 31



דף : 32



דף : 33



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 679                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים - מנוף

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להשלים שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לבצע סלילה לכל המתקנים 

בהיקף של כ-20 מטר
מגרש המשחקים נמצא על 
חול ואין אפשרות הגעה על 

כסא גלגלים

לא תקין מעבר מכיסא גלגלים למתקן -  גודל 
משטח תפקוד

6

דף : 34



רחוב

מספר בקרה 715                                               

   אתר נבדק  : כביש - יודפת

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חנייה לרכב  

גבוה ורכב רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 

במקביל אך אין סימון לחניות 
נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2760 יש להתקין משטחי אזהרה ב - 

3 מעברי חציה
במעברי החצייה אין משטחי 

אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

דף : 35



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 716                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - יודפת

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן ולהצות מקום לרכב  

גבוה
אין מגרש חנייה מסודר ישנם 
מספר מקומות חנייה מסביב 
לגן השעשועים ללא סימון 

לחנייה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1968 יש להציב מאחז יד באורך 8 מ' אין מאחז יד לא תקין 3 מאחז יד

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
940 יש להתקין משטחי אזהרה 

ברוחב 6 מ'
בפארק כ-15 מדרגות ואין 
סימון אזהרה בראש מהלך 

המדרגות

לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול דרך לכל מתקן 

ומתקן כ-20 מטר סלילה
מגרש המשחקים נמצא על 

חול
לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להציב שילוט בנושא חסרים שלטים לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

דף : 36



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 740                                               

   אתר נבדק  : מזכירות - יודפת

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן חניה לרכב גבוה אין מגרש חנייה מסודר. 

החניה בשולי הדרך
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - פני הדרך

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
360 סלילת קטע העפר בגודל 2 מ"ר בין החניה לשביל הכניסה 

משטח חול לא סלול
לא תקין החומר ממנו עשוי המדרך  - אספלט 

או אבן משתלבת
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להפוך את תא השירותים  

לתא נגיש  והתקין את 
האבזרים הנדרשים

קיים תא שירותים אחד רגיל 
שאינו נגיש

לא תקין כמות 1

דף : 37



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 741                                               

   אתר נבדק  : חדר אוכל/מועדון - יודפת

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
861 תמונה יש להתקין מאחז יד 3.5 מ' חסר מאחז יד לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 

הבניין - 
אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2153 התקנה של  מאחזי יד  באורך 

כולל של 9.2 מ'
מדרגות ברוחב 5 מ' ללא 

מאחזי יד
לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
790 התקנה של משטח אזהרה 

ברוחב 5 מ'
ללא משטח אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 התקנה של משטחי אזהרה 

בקצה כל שלח בניגוד חזותי ב 
- 3 מדרגות ברוחב 5 מ'

חסרים פסים בניגוד חזותי לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 
רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

דף : 38



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 742                                               

   אתר נבדק  : אמפי - יודפת

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2205 יש לבצע הנמכה למגרש אין שיפוע למתקן המשחקים לא תקין שיפוע פני שטח צמוד למתקן 1

238 יש לבצע שילוט אין שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לבצע סלילה למתקנים 

באורך של כ-20 מטר
המתקנים  נמצאים על חול לא תקין שיפוע פני שטח בתוך המתקן - 1% 

בכל כיוון
1

דף : 39



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 744                                               

   אתר נבדק  : מגרש ספורט משולב - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2340 יש לסלול את קטע הדרך כ-10 

מטר
דרך המעבר מהחנייה למגרש 

הינה עפר
לא תקין שיפוע פני שטח צמוד למתקן 1

דף : 40



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 746                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש להקצות מקום לרכב  גבוה 

ולרכב רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל ללא חניות נגישות

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
714 יש להציב 3 שלטים של השגחת 

בוגר
חסרים שלטים לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול דרך מהכניסה 

למגרש המחשקים לכל מתקן 
ומתקן כ-20 מטר

מגרש המשחקים הינו על חול לא תקין מעבר מכיסא גלגלים למתקן -  גודל 
משטח תפקוד

6

דף : 41



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 747                                               

   אתר נבדק  : מזכירות - הררית יחד

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן את המגרש ולסמן 

חניה לרכב  גבוה
במגרש החנייה ניתן להחנות 
כ- 6 כלי רכב המקום אינו 

מסומן.

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 התקנה של משטח אזהרה 

ברוחב 150 ס"מ
חסרים משטחי אזהרה בראש 

המהלך
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1260 התקנה של פסים בצבע ניגודי 

ב-7 מדרגות ברוחב 150 ס"מ
חסר לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
40190 הקמת 2 תאי  שירותים נגישים 

1 במדור גברים ואחד במדור 
נשים

ישנם 2 תאי שירותים רגילים   
לנשים ו-2 שירותים לגברים  

אך הם אינם נגישים

לא תקין כמות 1

דף : 42



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 749                                               

   אתר נבדק  : ספריה - הררית יחד

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
984 יש להתקין מאחז יד באורך 4 

מ'
אין מאחז יד לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 

הבניין - 
אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

דף : 43



דף : 44



רחוב

מספר בקרה 751                                               

   אתר נבדק  : כביש גילון

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חניה  לרכב 

גבוה ורכב רגיל
לאורך הרחוב ישנם חניות 
רבות במקביל ללא חניות 

נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 הקמה  של משטח משופע או 

אבן שפה מונמכת ליד מקומות 
 החניה

אין משטח עליה למדרכה לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 
מונמכת.

1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
920 יש להרכיב משטחי אזהרה ליד מועדון החברים בצומת 

ברקת תרשיש אין משטחי 
אזהרה

לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 
של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 

בתחום שיפוע צידי

1

הנמכות מדרכה - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 יש לבצע הנמכת מדרכה  ב-8 

מקומות
ללא הנמכות מדרכה לא תקין עד 10% 1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 760                                               

   אתר נבדק  : מבני משרדים - טל אל

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן חניות  נגישות לרכב 

גבוה ולרכב רגיל
במגרש החנייה שמחולק ל-2 
ישנם כ-25 מקומות חנייה אין 

חניות  נגישות

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבנות  משטח משופע  או 

אבן שפה מונמכת
אין משטח משופע למדרכה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
351 להתקין מאחז יד באורך של 

כ-1.5 מטר במרכז
חסר מאחז יד. ישנו מאחז יד 
רק בצד אחד של המדרגות

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
470 להתקין משטח אזהרה ברוחב 

3 מ'
בראש המהלך אין משטח 

אזהרה
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1440 יש להתקין פס בצבע ניגודי ב-4

 המדרגות ברוחב של כ-3 מטר
חסר לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להתקין תא שירותים נגיש ישנם שני תאים-אחד לנשים 

ואחד לגברים. אין שירותים 
נגישים.

לא תקין כמות 1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 761                                               

   אתר נבדק  : מועדון חברים - טל אל

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 לסמן  מקום חנייה לרכב  גבוה ליד מועדון החברים ישנה 

תחנת הסעה שבה סומנו 8 
מקומות חנייה על פי דברי 
מזכירת היישוב שם אמורים 
להחנות הבאים למועדון-אין 

מקום לחנייה נגישה.

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע או אבן 

שפה מונמכת
אין משטח עלי למדרכה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
738 יש להתקין מאחז יד באורך של 

כ-3 מטר
אין מאחז יד לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 

הבניין - 
אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
843 התקנת מאחז יד כל 2 מ' 

באורך 120 ס"מ
מדרגות ברוחב 4 מ' ללא 

מאחז יד
לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
625 התקנת משטח אזהרה ברוחב 

4 מ'
אין משטחי אזהרה בראש 

מהלך
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
960 הדבקת פסים ב - 2 מדרגות 

ברוחב 4 מ'
אין פסים בניגוד חזותי בקצה 

כל שלח מדרגות
לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 762                                               

   אתר נבדק  : סיפריה - טל אל

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10307 סלילה של המשטח וסימון 

חנייה לרכב  גבוה
אין  רחבה מכורכר לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע  או אבן 

מונמכת
חסר לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת רוחב הדלת פחות מ-70 ס"מ. לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 התקנת משטח משופע קבוע 

באורך עד 170 ס"מ
מדרגה של 20 ס"מ לפני דלת 

הכניסה
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 813                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - טל אל

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7020 יש לבצע סלילה מהכניסה לגן 

השעשועים לכל מתקן ומתקן 
כ-30 מטר סלילה

המתקנים נמצאים על חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 814                                               

   אתר נבדק  : בריכה - טל אל

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
43006 יש לסלול שטח של 15X15 מ' 

ולסמן  חניה לרכב גבוה ולרכב 
רגיל

אין מגרש חנייה מסודר ישנו 
משטח כורכר שאינו מסומן 

ושלט חניית נכה נמצא בצורה 
פרטיזנית על עץ

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5
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רחוב

מספר בקרה 852                                               

   אתר נבדק  : כביש ראשי - אבטליון

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חנייה לרכב  

גבוה ורגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין סימון לחנייה 

לרכב נגיש

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
16112 יש לבצע הנמחה ב-16 מפגשים 

של מדרכה עם מעבר חצייה
הפרש הגובה הוא מעל 2 ס"מ לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 

כביש
1
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רחוב

מספר בקרה 853                                               

   אתר נבדק  : כבישים - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חנייה  לרכב  

גבוה ורכב רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין סימון חנייה 

לרכב נגיש

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14720 יש להתקין משטחי אזהרה 

ב-32 מפגשים של מדרכה עם 
מעבר חצייה

לא קיימים משטחי אזהרה 
במעברי החצייה ב-32 
מפגשים של מדרכה עם 

מעבר החצייה

לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 
של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 

בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
32224 יש לבצע הנמכה בכל 32 

המפגשים
ב-32 מפגשי מדרכה מעבר 

חצייה אין הנמכה
לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 

כביש
1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 854                                               

   אתר נבדק  : מבני משרדים - אשבל

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל ישנם 16 מקומות חנייה ומקום 

אחד לרכב גבוה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 התקנה של משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ
מדרגה בגובה 20 ס"מ לפני 

הכניסה
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 התקנת תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים לא תקין כמות 1
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רחוב

מספר בקרה 857                                               

   אתר נבדק  : כביש 1 - אשבל

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקומות חנייה לרכב 

רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין סימון חנייה  

נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

1307 סימון חניה לרכב גבוה פרוט ראה סעיף 4 לא תקין רכב גבוה 5

דף : 60



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 858                                               

   אתר נבדק  : מזכירות - גילון

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 לסמן חנייה לרכב גבוה ישנם 10 מקומות חנייה ואין 

חניה נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע שיפוע או הנמכה של 

אבן שפה
אין אבן שפה מונכת ואין 

שיפוע
לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
720 יש לבצע הרחבה של השביל 

באורך כולל של 20 מ'
הרוחב הוא כ-1.10 מטר לא תקין רוחב - 130 ס"מ.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1872 להתקין מאחז יד משני צדדי 

המדרגות באורך של כ-4 מטר
אין מאחז יד בכניסה 

למזכירות
לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
330 להתקין משטח אזהרה ברוחב 

2  מ'
אין משטח אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1680 יש להתקין פסי אזהרה על 7 

מדרגות ברוחב של כ-2 מטר-
אין פס אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 יש להתאים ע"י רכיב קבוע הפרש הגובה הוא מעל 1 ס"מ לא תקין הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 

ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

דף : 61



תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הקמת תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים לא תקין כמות 1

דף : 62



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 859                                               

   אתר נבדק  : סיפריה - גילון

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע הנמכה אין אבן שפה מונמכת ואין 

שיפוע
לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - משטח תפקוד לפני ואחרי דלת - מידות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3500 יש לבצע משטח אופקי לא קיים משטח אופקי לא תקין קיים משטח אופקי ללא מכשולים 

בשטח 130\170 ס"מ או 150\ 150 
ס"מ.

מרווח של 30 ס"מ בין קצה הדלת 
מצד הידית עד הקיר שבניצב לקיר 

עם הדלת.

1

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת רוחב הדלת הוא כ-70 ס"מ לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 התקנת רכיב קבוע הפרש גובה של 2 ס"מ בדלת 

הכניסה
לא תקין הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 

ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע. 
1

דף : 63



רחוב

מספר בקרה 874                                               

   אתר נבדק  : כביש גילון

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן חניות לרכב  רגיל לאורך הרחוב חניות רבות 

במקביל אך אין סימון לחנייה 
לרכב נגיש

לא תקין רכב רגיל 4

1307 סימון חניה לרכב גבוה פרוט ראה סעיף 4. לא תקין רכב גבוה 5

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 יש להתקין 16 משטחי אזהרה במעברי החצייה אין משטחי 

אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
16112 יש לבצע הנמכה ב-16 מקומות ב-8 מקומות בהם קיים מפגש 

מעבר חצייה המדרכה לא 
מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

דף : 64



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 876                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - גילון

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום  לרכב רגיל גן המשחקים נמצא ברחוב 

לשם הוא הגן המרכזי ביישוב 
ישנם 2 מקומות חנייה ללא 

חניה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה לרכב גבוה פרוט ראה סעיף לעיל לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול מעבר סלול מהשביל 

ועד למתקנים עצמם כ-20 מטר
גן המשחקים מחולק ל-3 
מפלסים המתקנים נמצאים 
על חול אפשרות להגיע רק 

לחלק הראשון של גן 
המשחקים

לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

714 יש למקם שלטים ב-3 מפלסים חסרים שלטים לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

דף : 65



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 877                                               

   אתר נבדק  : מועדון נוער - גילון

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 התקנת תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים לא תקין כמות 1

דף : 66



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 878                                               

   אתר נבדק  : מועדון חברים - גילון

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חניה לרכב גבוה ולרכב 

רגיל
ישנם כ-20 מקומות חנייה 
שאינם מסומנים ללא חניה 

נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
580 להתקין 2 משטחי אזהרה חסרים משטחי אזהרה בראש 

כל מהלך ברוחב של כ-1.8 
מטר

לא תקין אם ישנם כמה מהלכי מדרגות עם 
פודסט ביניים רחב מ  - 2 מ' מורכב 
משטח אזהרה בראש כל מהלך..

2

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5400 התקנה של פס בצבע ניגודי 

ברוחב של כ-1.80 מטר על 25 
מדרגות

חסר לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 
רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

דף : 67



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 879                                               

   אתר נבדק  : אמפי - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2460 יש להתקין מאחז יד בגובה של 

כ-90 ס"מ באורך של כ-10 
מטר

אין מאחז יד לא תקין 3 מאחז יד

דף : 68



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 880                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 סלילה של השביל למתקנים 

עצמם כ-20 מטר
שבילי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 התקנת שילוט חסרים שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
72000 ריצוף שטח המתקנים בגודל 

20X20 מ'
משטח חול בסביבת 

המתקנים
לא תקין פני הדרך 2

דף : 69



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 881                                               

   אתר נבדק  : מבנה המזכירות - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן את המגרש ולסמן  

מקום חניה לרכב  גבוה
במגרש החנייה יש כ-10 
מקומות חנייה ללא חניה 

נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 התקנת משטח משופע או אבן 

שפה מונמכת
חסר לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 התקנת בית שימוש נגיש ללא שירותים נגישים לא תקין כמות 1

דף : 70



רחוב

מספר בקרה 935                                               

   אתר נבדק  : כבישים - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן חניה לרכב רגיל לאורך הרחובות חניות רבות 

במקביל אך אין חניות נגישות
לא תקין רכב רגיל 4

1307 יש לסמן חניה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין רכב גבוה 5

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 יש להתקין משטחי אזהרה ב-8

 מקומות
אין משטחי אזהרה לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2080 פירוק אבני השפה וביצוע 

הנמכה לגובה פני הכביש ב - 8 
מקומות

הפרשי גובה בין 4-8 ס"מ לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

דף : 71



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 936                                               

   אתר נבדק  : מועדון נוער - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום לרכב גבוה ישנם 8 מקומות חנייה אך אין 

חנייה נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הפיכת תאי שירותים לנגיש 

והתקנת אבזרים נדרשים
תאי שירותים רגילים ללא תאי 

שירותים נגישים
לא תקין כמות 1

דף : 72



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 937                                               

   אתר נבדק  : מועדון חברים ישן - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן חניה לרכב  גבוה 

ולרכב רגיל
ישנם כ-20 מקומות חנייה אך 

אין חנייה לרכב נגיש
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הפיכת תא השירותים לנגיש 

והתקנת כל האבזרים 
הנדרשים

תאי שירותים רגילים ללא 
שירותים נגישים

לא תקין כמות 1

דף : 73



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 939                                               

   אתר נבדק  : סיפריה - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן חנייה נגישה לרכב 

גבוה
ישנם כ-8 מקומות חנייה אך 

אין חנייה נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הפיכת תא שירותים לנגיש 

והתקנת כל האבזרים 
הנדרשים

יש שירותים רגילים ללא  
שירותים נגישים

לא תקין כמות 1

דף : 74



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 940                                               

   אתר נבדק  : מגרש כדורסל - צורית

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן חנייה נגישה לרכב 

גבוה
ברחוב שליד מגרש הכדורסל 
ישנם חניות במקביל לכביש 

אך אין חנייה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 התקנת משטח אזהרה ברוחב 

160 ס"מ
אין משטח אזהרה בראש 

מהלך המדרגות
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

7680 הדבקה של פסים בניגוד חזותי 
בקצה כל שלח ב - 40 מדרגות 

ברוחב 160 ס"מ

אין פסים בניגוד חזותי בקצה 
כל שלח מדרגות

לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

דף : 75



רחוב

מספר בקרה 941                                               

   אתר נבדק  : כבישים - שכניה

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום לחנייה נגישה 

לרכב רגיל
לאורך הרחובות ישנם חניות 
רבות במקביל אך אין סימון 

לחנייה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין רכב גבוה 5

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 יש להתקין משטחי אזהרה ב-8

 המקומות
אין משטחי אזהרה ב-8 
מקומות בהם יש מפגש 
מדרכה מעבר חצייה

לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 
של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 

בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2080 יש לבצע הנמכה של אבן השפה 

ב-8 מפגשים
ב-8 המפגשים בין מדרכה 
למעבר חצייה ישנו הפרש 
גובה העולה על 2 ס"מ

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

דף : 76



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 942                                               

   אתר נבדק  : מזכירות  - שכניה

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום חניה לרכב  

גבוה ולרכב רגיל
ישנם כ-20 מקומות חנייה אך 

אין סימון לרכב נגיש
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 התקנת תא שירותים נגיש שירותים רגילים ללא תאי  

שירותים נגישים
לא תקין כמות 1

דף : 77



דף : 78



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 944                                               

   אתר נבדק  : מגרש כדורסל - שכניה

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 יש להתקין  סימן אזהרה 

בראש מהלך המדרגות ברוחב 
160 ס"מ

אין סימן אזהרה בראש מהלך לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

1008 יש להתקין פס ניגודי בקצה כל 
שלח מדרגות 

ב - 4 מדרגות ברוחב 160 ס"מ

לא קיים פס ניגודי לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

דף : 79



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 945                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים - שכניה

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול דרך לכל מתקני 

המשחקים כ-20 מטר
שביל עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
54000  20X15 ריצוף פני השטח בגודל

מ'
משטח חול סביב המתקנים לא תקין פני הדרך 2

דף : 80



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 965                                               

   אתר נבדק  : מגרש משחקים 2 - אבטליון

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 סלילת שביל באורך 20 מ' דרכי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להשלים שילוט אין שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול דרך גישה לכל מתקן 

ומתקן כ-20 מטר
מגרש המשחקים נמצא על 

חול
לא תקין פני הדרך 2

דף : 81



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 966                                               

   אתר נבדק  : מועדון מדיטציה/חיילים - הררית יחד

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הפיכת התאים הרגילים לתא 

נגיש
אין שירותים נגישים יש רק 

שירותים רגילים
לא תקין כמות 1

דף : 82



דף : 83



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 968                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים - הררית יחד

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7020 יש לבצע סלילה מכניסת גן 

המשחקים לכל מתקן ומתקן 
באורך של כ-30  מטר

גן השעשועים נמצא על חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

דף : 84



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 969                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 3 - טל אל

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום לחנייה נגישה 

לרכב גבוה
מסביב לגן השעשועים ישנם 
מקומות חנייה במקביל אך אין 

סימון לחנייה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לבצע סלילה לכל המתקנים 

באורך של כ-20 מטר
המתקניים נמצאים על חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להתקין שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

דף : 85



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 970                                               

   אתר נבדק  : מגרש ספורט - יודפת

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל מקומות חניה בסמוך ללא 

חניה  נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניה נגישה לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

דף : 86



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 971                                               

   אתר נבדק  : מבנה משרדים - צורית

  תאריך ביצוע : 21/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן את המגרש ולסמן 

מקום חנייה לרכב  גבוה
במגרש החנייה יש כ-15 
מקומות חנייה לא מסומנים 

אין חנייה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים יש תאים 

רגילים
לא תקין כמות 1

דף : 87



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 972                                               

   אתר נבדק  : מזכירות - קורנית

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים יש 

שירותים רגילים
לא תקין כמות 1

דף : 88



דף : 89



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 974                                               

   אתר נבדק  : מגרש ספורט - קורנית

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה נגישה לרכב רגיל אין מקומות חנייה נגישים לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין מקומות חניה נגישים לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 משטח משופע עד 10%, או אבן 

שפה מונמכת.
חסר לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 סלילת שביל ברוחב 130 ס"מ 

באורך 20 מ'
שביל כורכר לא תקין רוחב 130 ס"מ 1

דף : 90



רחוב

מספר בקרה 975                                               

   אתר נבדק  : כבישים - קורנית

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3705 יש לסמן 2 מקומות חנייה  

לרכב רגיל ואחד לרכב גבוה
לאורך הרחובות חניות רבות 
במקביל אך אין סימון לחניות 

נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 יש לבצע משטחי אזהרה ב-8   

מקומות במעברי חצייה
אין משטחי אזהרה ב-8 

מקומות בהם מפגש מדרכה 
עם מעבר חצייה

לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 
של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 

בתחום שיפוע צידי

1

הנמכות מדרכה - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 פירוק אבן השפה וביצוע 

הנמכה ב - - 8 מקומות 
במעברי החציה

אין הנמכות מדרכה במעברי 
החציה

לא תקין עד 10% 1

דף : 91



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 976                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים - קורנית

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 התקנת שילוט חסר לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
40500 יש לבצע סלילה מהשביל לכל 

מתקן ומתקן וסביב המתקן 
בגודל 15X15 מ'

מתקני המשחקים נמצאים על 
חול

לא תקין פני הדרך 2

דף : 92



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 977                                               

   אתר נבדק  : אמפי לטקסים - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל אין חניות נגישות לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניה נגישה לרכב גבוה לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע משטח משופע עד 

10%, או אבן שפה מונמכת.
אין הנמכה למדרכה לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
190 יש להתקין סימון אזהרה 

בראש המהלך
אין סימן אזהרה בראש 
המהלך בתוך האמפי

לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

3960 יש להתקין פסים  בצבע ניגודי 
בכל מדרגה ברוחב 1.1 מטר  ב 

- 30 מדרגות

אין סימון אזהרה ואין פס 
ניגודי בכל מדרגה

לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

7020 יש להתקין ידיות אחיזה (6) 
באורך של כ-5.5 מטר סה"כ 

כ-30 מטר ידיות

אין ידיות אחזיה ב-3 מהלכי 
המדרגות

לא תקין ידיות אחיזה 3

דף : 93



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 979                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7020 יש לבצע סלילה של השביל  

באורך של כ-30 מטר
שבילי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להתקין שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000 ריצוף פני השטח של המתקן 

בגודל 10X10 מ'
משטח חול סביב המתקן לא תקין פני הדרך 2

דף : 94



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 981                                               

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4500 ריצוף פני השטח בגודל 5X5 מ' משטח חול לא תקין פני הדרך 2

דף : 95



רחוב

מספר בקרה 982                                               

   אתר נבדק  : כבישים - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 יש לסמן 2 מקומות חנייה 

לרכב רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין סימון לחנייה 

נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניה לרכב גבוה לא תקין רכב גבוה 5

דף : 96



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 983                                               

   אתר נבדק  : מבנה מועדון - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום לרכב גבוה 

ולרכב רגיל
ישנם כ-30 מקומות חנייה אך 

אין סימון לחניה נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע הנמכה של אבן שפה אין הנמכה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 התקנת משטח משופע קבוע 

באורך עד 170 ס"מ
הפרש גובה בכניסה הוא 

כ-20 ס"מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

דף : 97



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 985                                               

   אתר נבדק  : מבנה מזכירות - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

רגיל ולרכב גבוה
יש כ-30 מקומות חנייה אך 
אין סימון לרכב נגיש חנייה זו 

הינה משותפת למועדון 
חברים ולמועדון מקום הגליל

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע הנמכת אבן שפה אין אבן שפה מונמכת לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 התקנת משטח משופע קבוע 

באורך עד 170 ס"מ
הפרש הגובה בסף דלת הוא 

כ-20 ס"מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

דף : 98



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 986                                               

   אתר נבדק  : מגרש כדורסל/קט רגל - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1650 יש לסמן בראש כל מהלך 

סימון אזהרה
אין סימן אזהרה בראש מהלך 

ישנם 5 מהלכים
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

9120 ישנם 38 מדרגות ברוחב 2 מטר 
יש לסמן כל מדרגה בפס ניגוד 

חזותי

לא קיים פס ניגודי לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

דף : 99



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 989                                               

   אתר נבדק  : מועדון מקום בגליל - שורשים

  תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה עד 20 ס"מ - 1 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 יש לבצע הנמכה /כבש להתגבר 

על הפרש הגובה
הפרש הגובה בכניסה למועדון 

הוא מעל 20 ס"מ
לא תקין הפרש גובה בסף דלת לא עולה על 1 

ס"מ..
1

דף : 100



דף : 101



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1227                                              

   אתר נבדק  : בוסתן קהילתי - אשחר

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 סלילת שביל ברוחב 130 ס"מ 

באורך 20 מ'
שביל עפר שאין אפשרות 
למעבר של עגלת נכים

לא תקין רוחב 130 ס"מ 1

דף : 102



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1229                                              

   אתר נבדק  : גן משחקים האלונים - אשחר

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה
אין חנייה,החנייה נעשת 
לאורך הרחוב ואין סימון 

לחנייה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 התקנת משטח משופע עד 10%, 

או אבן שפה מונמכת.
אין הנמכה לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להשלים שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
72000 יש לבצע סלילה לכל מתקן 

בשטח של 400 מ''ר
המתקנים נמצאים על חול לא תקין פני הדרך 2

דף : 103



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1230                                              

   אתר נבדק  : גן משחקים תאנים - אשחר

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להשלים שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
72000 יש לבצע סלילה לכל מתקן 

בשטח של 400 מ''ר
המתקנים נמצאים על חול לא תקין פני הדרך 2

דף : 104



רחוב

מספר בקרה 1231                                              

   אתר נבדק  : כביש 1 - אשחר

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן חניות נגישות לרכב 

גבוה ורכב רגיל
לאורך הרחובות חניות רבות 
במקביל אך אין חניות נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מדרכה - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
46280 במקומות בהם יש מדרכות יש 

לבצע הרחבה ל-1.30 מטר 
מדובר בכ-100 מטר מדרכה

אין מדרכות בחלקים מסויימים 
בהם יש מדרכות הרוחב קטן 

מ-1.30 מטר

לא תקין רוחב מדרכה 2

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
920 יש להתקין 2 משטחי אזהרה אין משטח אזהרה במעבר 

החצייה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

הנמכות מדרכה - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2014 פירוק אבן השפה וביצוע 

הנמכה של המדרכה
אין הנמכת מדרכה לא תקין עד 10% 1

דף : 105



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1233                                              

   אתר נבדק  : מבנה המזכירות - אשחר

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

גבוה
ישנם 6 מקומות חנייה אך אין 

חנייה לרכב גבוה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 התקנת משטח משופע עד 10%, 

או אבן שפה מונמכת.
חסר לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1985 בניית כבש והוספת מאחזי יד 

באורך 4.5 מ'
6 מדרגות ללא אמצעי עליה לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
702 להתקין מאחז יד בצד השני 

באורך של כ-3 מטר
קיים מאחז יד רק בצד אחד לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
420 יש להציב משטח אזהרה 

בראש המהלך ברוחב 250 ס"מ
אין משטח אזהרה בראש 

המהלך
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 יש להתקין  פס אזהרה בכל 

קצה שלח מדרגה ברוחב  של 
2.5 מטר -6 מדרגות

אין פסי אזהרה בכל קצה 
שלח מדרגה

לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 
רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
724 יש להתאים משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ 
וברוחב של כ-2 מטר

הפרש הגובה של כ-10 ס"מ 
למשטח של אזור המזכירות

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

דף : 106



תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להתקין תא שירותים נגיש יש תא שירותים רגיל  אחד 

ללא תא נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 107



דף : 108



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1236                                              

   אתר נבדק  : מועדון חברים - אשחר

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מכשול בדרך - אזהרה  בחלק דרך מוגבה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
300 יש להתקין פס אזהרה באורך 

של כ-2 מטר
בכניסה לרחבה של המועדון 

ישנה הגבהה ללא  פס 
אזהרה

לא תקין במקום מוגבה שגבוה מעל סביבתו 
ב-5 ס"מ ואין אמצעי למניעת מעבר 
לסביבתו ונמצא בתחום הדרך או 
צמוד לתווי הדרך.  יש פס ברוחב 10 

– 20 ס"מ בשולו בניגוד חזותי 
לסביבתו..

1

דף : 109



דף : 110



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1239                                              

   אתר נבדק  : ספריה - אשחר

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת פתח הכניסה פחות מ-80 

ס"מ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 יש להתקין משטח משופע 

קבוע בארוך 170 ס"מ ברוחב 
של כ-2.5 מטר

בעלייה לאזור המשרדים 
והספרייה ישנו משטח  
בהפרש של כ-10 ס"מ

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

דף : 111



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1242                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

רגיל
ישנם חניות מסביב לגן 

השעשועים אך אינם נגישות
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניה נגישה לרכב גבוה לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לבצע סלילה לכל מתקן 

באורך של כ-20 מטר
דרכי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
27000 ריצוף פני השטח סביב המתקן 

בגודל 15X10 מ'
משטח חול לא תקין פני הדרך 2

דף : 112



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1243                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול דרך לכל מתקן כ-20 

מטר
שבילי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
27000 ריצוף השטח בגודל 10X15 מ' משטח חול סביב המתקן לא תקין פני הדרך 2

דף : 113



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1244                                              

   אתר נבדק  : גן ספורט - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5850 יש לסלול דרך לכל מתקן 

ומתקן באורך של כ-25 מטר
שבילי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להתקין שילוט אין שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
27000 ריצוף השטח בסיס המתקן 

בגודל 10X15 מ'
משטח חול וחצץ דק לא תקין פני הדרך 2

דף : 114



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1246                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 3 - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן חנייה לרכב רגל ישנם חניות לאורך הרחוב אך 

אין חנייה נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לבצע סלילה של כ-20 מטר שבילי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להציב שילוט אין שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000  10X10 ריצוף פני השטח בגודל

מ'
משטח חול סביב המתקנים לא תקין פני הדרך 2

דף : 115



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1247                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 לסמן חנייה לרכב רגיל ישנם חניות לאורך הרחוב 

שבסמוך למגרש אך אין חנייה 
לרכב נגיש

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 לסמן חניה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

דף : 116



רחוב

מספר בקרה 1248                                              

   אתר נבדק  : כביש 1 - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חנייה נגישה 

לרכב  גבוה ורגיל
לאורך הרחובות חניות רבות 
במקביל אך אין סימון לחניות 

נגישות לאורך הרחובות

לא תקין רכב רגיל 4

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 משטח משופע עד 10% או אבן 

שפה מונמכת.
אין משטח עליה לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11040 יש להתקין  משטחי אזהרה ב - 

24 מקומות במעברי החציה
לאורך הרחוב ישנם 12 

מעברי חצייה ללא משטחי 
אזהרה

לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 
של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 

בתחום שיפוע צידי

1

הנמכות מדרכה - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
24168 יש לבצע הנמכת מדרכה ב-24 

מקומות
ב-24 מקומות בהם קיים 
מפגש עם מעבר חצייה 
המדרכה לא מונמכת

לא תקין עד 10% 1

דף : 117



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1249                                              

   אתר נבדק  : מועדון חברים עליון - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להקים  תא נגיש במדור 

גברים
ישנם 2 תאים לגברים ו-2 
תאים לנשים כאשר אצל 
הנשים תא אחד נגיש

לא תקין כמות 1

דף : 118



דף : 119



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1252                                              

   אתר נבדק  : מועדון נוער - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות  תא שירותים נגיש 

במדור גברים
ישנם 2 תאי שירותים לגברים 
ו-2 תאי שירותים לנשים 

כאשר אצל הנשים תא אחד 
נגיש

לא תקין כמות 1

דף : 120



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1253                                              

   אתר נבדק  : מזכירות - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - משטח תפקוד לפני ואחרי דלת - מידות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3500 יש לבצע הרחבה של המשטח 

שלאחר הדלת
אין משטח אופכי בכניסה 

למזכירות
לא תקין קיים משטח אופקי ללא מכשולים 

בשטח 130\170 ס"מ או 150\ 150 
ס"מ.

מרווח של 30 ס"מ בין קצה הדלת 
מצד הידית עד הקיר שבניצב לקיר 

עם הדלת.

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש יש תא אחד רגיל שאינו נגיש לא תקין כמות 1

דף : 121



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1254                                              

   אתר נבדק  : פינת חי - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 יש לסמן 2 מקומות חנייה 

לרכב רגיל
ישנם חניות רבות לאורך 
הכביש אך אין חנייה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 לסמן חניה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להשלים שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

דף : 122



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1255                                              

   אתר נבדק  : מועדונית - יובלים

  תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש אין שירותים נגישים יש 2 תאי 

שירותים רגילים
לא תקין כמות 1

דף : 123



דף : 124



דף : 125



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1288                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

גבוה
ישנם 8 מקומות חנייה אך אין 

חנייה נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול דרך לכל המתקנים 

כ-20 מטר
שבילי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
72000  20X20 ריצוף פני השטח בגודל

מ'
משטח חול לא תקין פני הדרך 2

דף : 126



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1289                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל ישנם כ-12 מקומות חנייה 

בהם חנייה לרכב נגיש גבוה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לסלול דרך לכל מתקן 

ומתקן כ-20 מטר
שבילי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 התקנת שילוט אין שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000  10X10 ריצוף פני השטח בגודל

מ'
משטח חול וחצץ סביב 

מתקנים
לא תקין פני הדרך 2

דף : 127



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1290                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 3 - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש להוסיף חנייה לרכב רגיל יש כ-20 מקומות חניה בהם 

חנייה  נגישה לרכב גבוה אחד
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש להתקין משטח משופע עד 

10%, או אבן שפה מונמכת.
אין הנמכה לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
290 יש להתקין סימן אזהרה בראש 

מהלך מדרגות ברוחב 180 ס"מ
אין סימן אזהרה בראש מהלך לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

2592 התקנה של פסים ברוחב 180 
ס"מ ב -12 מדרגות

אין פסים בניגוד חזותי לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
162000 ריצוף שטח באזור  המתקנים 

בגודל 30X30 מ'
המתקנים נמצאים על דשא 

אינם נגישים
לא תקין פני הדרך 2

דף : 128



רחוב

מספר בקרה 1291                                              

   אתר נבדק  : כבישים - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן חניות נגישות לרכב 

גבוה ורכב נמוך
לאורך הרחובות חניות רבות 
במקביל אך אין סימון לחניות 

נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

דף : 129



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1292                                              

   אתר נבדק  : מבנה רב תכליתי - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
40190 בניית 2 תאי  שירותים נגישים 

1 בכל מדור
ישנם 2 תאי שירותים לגברים 
ו - 2 תאי שירותים לנשים.

לא תקין כמות 1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1293                                              

   אתר נבדק  : מזכירות - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הפיכתו  לתא שירותים נגיש יש תא שירותים רגיל  אחד 

ללא תא שירותים גיש
לא תקין כמות 1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1295                                              

   אתר נבדק  : ספריה - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 לסמן מקום חנייה לרכב  גבוה ישנה מקומות חניה חנייה 

ברחוב הראשונים אך אין 
חנייה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע משטח משופע עד 

10%, או אבן שפה מונמכת.
אין הנמכת אבן שפה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4410 בניית כבש באורך 10 מ' עם 

ידיות אחיזה
מדרגות ללא אמצעי מעבר לא תקין רוחב הפנוי למעבר לפחות 1.1 מ'.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1404 יש להתקין מאחז יד בצד השני 

באורך של 6 מטר
יש מאחז יד רק בצד אחד 
-משותף עם המזכירות

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
330 יש להתקין משטח אזהרה אין משטח אזהרה בראש 

המהלך-משותף עם המזכירות
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1680 יש להתקין 7 פסי אזהרה 

ברוחב של כ-2 מטר
אין פסי אזהרה ב-7 
מדרגות-משותף עם 

המזכירות

לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 
רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 יש לבצע התאמה ע"י רכיב 

קבוע באורך עד 20 ס"מ
הפרש הגובה בכניסה הוא 6 

ס"מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1296                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט 1 - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 לסמן חניה נגישה  לרכב גבוה ישנם חניות במרחק של כ-50 

מטר כ-10 חניות אך אין חנייה 
נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3510 יש לסלול את השביל מהכביש 

הראשי ועד למגרש באורך של 
כ-15 מטר

דרך כורכר מהכביש הראשי לא תקין רוחב 130 ס"מ 1

דף : 133



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1297                                              

   אתר נבדק  : מועדון - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן חניה נגישה לרכב 

רגיל
יש מקום חנייה לרכב  גבוה 
אחד במקום 20 מקומות 

חנייה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 יש לבצע התאמה ע"י משטח 

משופע קבוע באורך עד 170 
ס"מ

ישנו הפרש גובה של כ-10 
ס"מ לפני הכניסה למועדון

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לפרק קיר מפריד ולהקים 

תא שירותים נגיש
ישנם 2 תאי שירותים רגילים 

ללא  תא שירותים נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 134



דף : 135



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1300                                              

   אתר נבדק  : מבנה מרפאה בעבר - כמון

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

רגיל
ישנם כ-20 מקומות חניה עם 

חניה לרכב גבוה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 לפרק קיר מפריד ולבנות תא 

שירותים נגיש
יש 2 תאי שירותים רגילים  

ללא  תא נגיש
לא תקין כמות 1
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1301                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7020 יש לסלול את השביל לתוך 

המגרש באורך 30 מ'
דרך עפר לא תקין פני הדרך - המדרך (ריצוף) יהיה 

מאספלט או אבן משתלבת
8

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3510 סלילה של שביל גישה בתוך 

הגן באורך 15 מ'
דרך עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000 ריצוף/זיפות שטח בגודל 

10X10 מ'
משטח חול לא תקין פני הדרך 2
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1303                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1404 יש לסלול מהמדרכה דרך 

סלולה לתוך גן השעשועים 
באורך 6 מ'

אין שביל גישה מהמדרכה 
לתוך הגן אלה דרך עפר

לא תקין רוחב 130 ס"מ 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1110 יש להציב מחסום בכניסה 

באורך 3 מ'
אין מחסום בכניסה לא תקין מחסומי דרך - גובה לפחות 90 ס"מ 3

5850 סלילת שביל גישה למתקנים 
באורך של 25 מ'

דרכי עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000  10X10 ריצוף השטח בגודל

סביב המתקן
משטח חול לא תקין פני הדרך 2
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1304                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 3- מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2340 סלילה של דרך הגישה באורך 

10 מ'
אין שביל מהמדרכה - דרך 

עפר
לא תקין רוחב 130 ס"מ 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1110 התקנת מחסום בגובה 90 ס"מ 

באורך 3 מ'
חסר לא תקין מחסומי דרך - גובה לפחות 90 ס"מ 3

7020 סלילת השבילים המובילות 
למתקנים באורך כולל של 30 

מ'

דרכי עפר לא סלולות לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000  10X10 ריצוף פני השטח בגודל

מ'
משטח חול סביב המתקנים לא תקין פני הדרך 2
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רחוב

מספר בקרה 1305                                              

   אתר נבדק  : כבישים - מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין חניות נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

1307 לסמן חניה לרכב גבוה אין חניה נגישה לא תקין רכב גבוה 5

דף : 140



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1306                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט - מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6942 יש להשלים אבן משתלבת או 

סלילה עד המגרש באורך של 
כ-15 מטר

בחלק מהדרך יש אבן 
משתלבת אך לא עד המגרש

לא תקין פני הדרך - המדרך (ריצוף) יהיה 
מאספלט או אבן משתלבת

8
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1307                                              

   אתר נבדק  : מזכירות - מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7607 סלילת קטע  באורך 7 מ' ויש 

לסמן מקום חנייה מסודר 
לרכב  גבוה

החנייה מתבצעת על דרך 
עפר במקום אין חניה סדורה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבנות משטח משופע עד 

10%, או אבן שפה מונמכת.
אין הנמכת אבן שפה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מכשול בדרך - אזהרה  בחלק דרך מוגבה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
375 יש להתקין פס רוחב בניגוד 

חזותי לסביבה באורך של 
כ-2.5 מטר

לפני הכניסה למזכירות יש 
מדרגה בגובה של כ-20 ס"מ

לא תקין במקום מוגבה שגבוה מעל סביבתו 
ב-5 ס"מ ואין אמצעי למניעת מעבר 
לסביבתו ונמצא בתחום הדרך או 
צמוד לתווי הדרך.  יש פס ברוחב 10 

– 20 ס"מ בשולו בניגוד חזותי 
לסביבתו..

1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1404 יש להתקין 2 מאחזי יד באורך 

3 מטר
אין מאחזי יד בעלייה 

למזכירות
לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
330 יש להתקין משטח אזהרה 

בראש המהלך
אין משטח אזהרה בראש 

המהלך
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
960 יש להתקין 4 פסי אזהרה 

באורך של 2 מטר
אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 יש להתקין רכיב קבוע הפרש הגובה בכניסה 

למזכירות הוא של 2 ס"מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 

ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין
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בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות בית שימוש נגיש יש תא שירותים אחד רגיל 

ללא תא שירותים  נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 143



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1308                                              

   אתר נבדק  : ספריה - מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מכשול בדרך - אזהרה  בחלק דרך מוגבה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
375 יש להתקין פס  בניגוד חזותי 

לסביבה באורך 2.5 מטר
לפני הכניסה למבנה הספרייה 
ישנה מדרגה בגובה של כ-20

 ס"מ

לא תקין במקום מוגבה שגבוה מעל סביבתו 
ב-5 ס"מ ואין אמצעי למניעת מעבר 
לסביבתו ונמצא בתחום הדרך או 
צמוד לתווי הדרך.  יש פס ברוחב 10 

– 20 ס"מ בשולו בניגוד חזותי 
לסביבתו..

1

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1323 בניית כבש באורך 3 מ' עם 

ידיות אחיזה
מדרגות ללא אמצעי מעבר לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1404 יש להתקין 2 מאחזי יד באורך 

של 3 מטר
אין מאחזי יד לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
330 יש להתקין משטח אזהרה 

בראש המהלך ברוחב 2 '
אין משטח אזהרה בראש 

המהלך
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
960 יש להתקין פס אזהרה בכל 

מדרגה ברוחב  2 מטר  - ב - 4 
מדרגות

אין פסי אזהרה בקצה כל 
שלח מדרגות

לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 
רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 יש להתקין רכיב קבוע הפרש גובה בכניסה  2 ס"מ לא תקין הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 

ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע. 
1

דף : 144



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1309                                              

   אתר נבדק  : מועדון חברים - מכמנים

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
27227 לסלול קטע של 12X12 מ' 

ולסמן חניה נגישה לרכב גבוה
משטח כורכר מתאים  ל - 8 
כלי רכב אין חנייה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 יש להתקין רכיב קבוע בכניסה הפרש גובה בכניסה  3 ס"מ לא תקין הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 

ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להתקין תא שירותים נגיש ישנם 2 תאי שירותים רגילים 

ללא תא נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 145



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1316                                              

   אתר נבדק  : בית המוסיקה - מעלה צביה

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3705 יש לסמן חנייה נגישה לרכב  

גבוה ו 2 חניות לרכב רגיל
ישנם 30 מקומות חניה ללא 

חנייה נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 להתקין משטח משופע עד 

10%, או אבן שפה מונמכת.
אין הנמכת מדרכה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2646 בניית כבש באורך 6 מ' וברוחב 

110 ס"מ והתקנת  ידיות 
אחיזה

8 מדרגות ללא אמצעי עליה לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
819 להתקין מאחז יד בצד השני 

באורך של 3.5 מטר
יש מאחז יד רק בצד אחד לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
330 יש להתקין משטח אזהרה 

בראש מהלך ברוחב 200 ס"מ
אין משטח אזהרה בראש 

מהלך
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1920 יש להתקין פס אזהרה ברוחב 

של כ-2 מטר  ב - 8 מדרגות
אין פס אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להפוך את התא לתא נגיש יש תא שירותים רגיל ללא תא 

 נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 146



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1317                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים - מעלה צביה

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום חנייה נגיש 

לרכב גבוה ולרכב רגיל
ישנם 30 חניות ללא חניות 

נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 משטח משופע עד 10%, או אבן 

שפה מונמכת.
אין הנמכת מדרכה לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להתקין שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
112500 ריצוף שטח המתקנים בגודל 

25X25 מ'
משטח חול וחצץ דק לא תקין פני הדרך 2

דף : 147



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1318                                              

   אתר נבדק  : האגם - מעלה צביה

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7020 סלילת דרך באורך 30 מ' דרך לא סלולה לא תקין רוחב 130 ס"מ 1

דף : 148



רחוב

מספר בקרה 1319                                              

   אתר נבדק  : כבישים - מעלה צביה

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום לרכב גבוה 

ולרכב רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין חניות נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 משטח משופע עד 10%, או אבן 

שפה מונמכת.
חסר לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

דף : 149



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1320                                              

   אתר נבדק  : מבנה קהילתי - מעלה צביה

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה ורגיל
יש 30 מקומות חנייה אך אין 
סימון לחנייה לרכב נגיש

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להפוך את תא השירותים 

לנגיש
יש תא שירותים רגיל ללא תא 

נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 150



דף : 151



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1322                                              

   אתר נבדק  : משרדי הישוב - מעלה צביה

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן את המגרש ולסמן 

מקום לרכב  גבוה ורגיל
ישנם 30 מקומות חנייה אך 
אין סימון חנייה לחניות נגישות

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש יש תא שירותים רגיל אחד 

ללא תא נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 152



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1323                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים - מורן

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה
ישנם חניות לאורך הרחוב אך 
אין סימון חנייה לרכב נגיש

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע עד 10%, 

או אבן שפה מונמכת.
אין הנמכת אבן שפה לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
40500 ריצוף שטח המתקנים בגודל 

15X15 מ'
משטח חול בסביב המתקנים לא תקין פני הדרך 2

דף : 153



רחוב

מספר בקרה 1324                                              

   אתר נבדק  : כבישים - מורן

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום לחנייה נגישה 

הן לרכב גבוה והן ולרכב רגיל
לאורך הרחוב חניות רבות אך 

אין סימון לחניות נגישות
לא תקין רכב רגיל 4

דף : 154



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1325                                              

   אתר נבדק  : מבנה משרדים - מורן

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקומות חנייה לרכב 

גבוה ולרכב רגיל
ישנם כ-30 מקומות חנייה אך 

אין חנייה נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

דף : 155



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1326                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט - מורן

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
75705 יש לסלול שטח של 20X20 מ' 

ולסמן 3 מקומות חניה 1 לרכב 
גבוה ו - 2 לרכב רגיל

משטח כורכר  ניתן להחנות 
כ-30 כלי רכב

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

דף : 156



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1327                                              

   אתר נבדק  : מועדון - מורן

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3705 יש לסמן מקום חנייה נגיש 

לרכב גבוה ו  - 2 חניות לרכב 
רגיל

ישנם כ-30 מקומות חנייה 
ללא חנייה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

דף : 157



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1328                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3705 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

גבוה ו 2 חניות לרכב רגיל
יש 30 מקומות חנייה ללא 

חנייה נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
72000 ריצוף שטח המתקן בגודל 

20X20 מ'
משטח חול סביב המתקנים לא תקין פני הדרך 2

דף : 158



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1330                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1110 יש להתקין מחסום ברוחב 3 מ' אין מחסום לא תקין מחסומי דרך - גובה לפחות 90 ס"מ 3

7020 סלילה  דרך עד למגרש באורך 
30 מ'

משטח חול/כורכר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
72000 ריצוף שטח המתקנים בגודל 

20X20 מ'
אזור המתקנים חול וחצץ לא תקין פני הדרך 2

דף : 159



רחוב

מספר בקרה 1332                                              

   אתר נבדק  : כביש - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום לחנייה לרכב  

גבוה ורגיל
לאורך הרחוב חניות רבות 
במקביל אך אין חניות נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

דף : 160



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1334                                              

   אתר נבדק  : מבנה משרדים - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה ורגיל
יש 25 מקומות חנייה ללא 

חנייה נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת רוחב הדלת כ-75 ס"מ לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 הפיכת התא לתא שירותים 

נגיש
תוך הגדלה של התא והתקנת 

אבזרים

תא שירותים רגיל  ללא תא 
נגיש

לא תקין כמות 1

דף : 161



דף : 162



דף : 163



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1339                                              

   אתר נבדק  : מועדון חברים - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

רגיל
ישנם 20 מקומות חנייה אך 

אין סימון לרכב נגיש
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניה נגישה לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 התקנה  משטח משופע עד 

10%, או אבן שפה מונמכת.
חסר לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש יש תא שירותים אך אינו נגיש לא תקין כמות 1

דף : 164



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1340                                              

   אתר נבדק  : מועדון נוער - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להתקין תא שירותים נגיש יש תא שירותים  שאינו נגיש לא תקין כמות 1

דף : 165



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1341                                              

   אתר נבדק  : רחבת מרכז הישוב - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן חנייה נגישה לרכב  

רגיל
ישנם 25 מקומות חנייה אך 
אין סימון לחנייה נגישה

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה רכב גבוה אין חניה נגישה לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14994 התקנת 4 קטעי כבש בסמוך ל - 

4 מהלכי מדרגות עם ידיות 
אחיזה באורך כולל של 34 מ'

4 מהלכי מדרגות ללא כבש לא תקין שיפוע - אורכי בין 5.1% ל - 10% 1

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
580 יש להתקין משטח אזהרה בכל 

ראש מהלך ברוחב 180 ס"מ
ישנם 2 מהלכי מדרגות שאין 

בהם סימן אזהרה
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

5184 יש להתקין פסי אזהרה ב-2 
מהלכי המדרגות בכל מהלך 
מדרגות ישנם 12 מדרגות 

סה"כ 24 מדרגות ברוחב 180 
ס"מ

אין פס אזהרה בכל מדרגה לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

7020 יש להתקין 2 מאחזי יד בכל 
מהלך באורך של 7.5 מטר 

כלומר 4 מאחזי יד באורך 7.5 
מטר

אין מאחז יד ב-2 מהלכי 
המדרגות

לא תקין ידיות אחיזה 3

דף : 166



דף : 167



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1373                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 2 - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 יש לבצע הורדת שיפוע ע"י 

הארכת השביל בכ-20 מטר
השיפוע הוא 9.8% לא תקין שיפוע אורכי עד 5% 2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5850 יש לבצע סלילה למתקנים 

באורך של כ-25 מטר
שביל עפר לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

דף : 168



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1374                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 3 - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

גבוה
חניה במקביל ללא חנייה 

נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

דף : 169



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1375                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 4 - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה ולעוד רכב רגיל
ישנם 40 מקומות חניה  עם 
חנייה אחת בלבד לרכב  רגיל

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7020 יש לסלול דרך לכל מתקן 

ומתקן באורך של כ-30 מטר
משטח חול סביב המתקן לא תקין פני הדרך 2

דף : 170



דף : 171



רחוב

מספר בקרה 1377                                              

   אתר נבדק  : כביש עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 לסמן חנייה לרכב  גבוה ורגיל לאורך הרחוב ישנם חניות 

רבות במקביל אך אין חנייה 
נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9200 יש להתקין 20 משטחי אזהרה אין סימני אזהרה במעברי 

החצייה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 יש לבצע הנמכה ב-4 המקומות 

בהם יש מפגש עם המדרכה
ב-4 מקומות בהם יש מפגש 
מדרכה עם מעבר חצייה אין 
הנמכה (בשאר המקומות 

תקין)

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

דף : 172



דף : 173



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1380                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט 2 - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 לסמן מקום לרכב  גבוה 3 מקומות חנייה ללא חניה 

נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

דף : 174



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1381                                              

   אתר נבדק  : מועדון חברים - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
26460 התקנת כבש באורך 60 מ' עם 

מאחזי יד בשני הצדדים
יש מדרגות ללא אמצעי מעבר לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
290 יש להתקין משטח אזהרה 

ברוחב 180 ס"מ
בראש המהלך אין משטח 

אזהרה
לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3672 יש להתקין פס אזהרה ב-17 

מדרגות ברוחב של כ-1.80 מטר
17 מדרגות ללא פס אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש יש 2 תאי שירותים רגילים 

ללא שירותים נגישים
לא תקין כמות 1

דף : 175



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1382                                              

   אתר נבדק  : מועדון נוער - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום לחנייה נגישה 

לרכב גבוה
ישנם 10 מקומות חנייה ליד 
הצרכניה שבצמוד למועדון אך 

אין סימון לחנייה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש יש תא שירותים רגיל ללא תא 

נגיש
לא תקין כמות 1

דף : 176



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1383                                              

   אתר נבדק  : מזכירות - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 יש לסמן מקום לרכב  גבוה 

ולרכב  רגיל נוסף
ישנם 40 מקומות חנייה. 

מסומנת חנייה לרכב  רגיל. 
החניה משותפת עם מועדון 
החברים והגן משחקים

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199  350X500 סימון חניה בגודל

ס"מ
חניה במידה קטנה מהנדרש לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 התקנת משטח משופע קבוע 

באורך עד 170 ס"מ
אחרי הכניסה למזכירות ישנה 
מדרגה בגובה של כ-20 ס"מ 

שאין בה כבש

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש ישנם 2 תאי שירותים רגילים 

ללא שירותים נגישים
לא תקין כמות 1

דף : 177



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1385                                              

   אתר נבדק  : מגרש כדורסל - אבטליון

  תאריך ביצוע : 28/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

גבוה
ישנם 10 מקומות חנייה ללא 

חנייה נגישה
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

דף : 178



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1386                                              

   אתר נבדק  : גן משחקים  1 - יעד

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש  לסמן מקום לחנייה לרכב  

גבוה
אין חניות נגישות לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 התקנת משטח משופע עד 10%, 

או אבן שפה מונמכת.
חסר לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1323 בניית כבש עם ידיות אחיזה 

באורך
3 מ' וברוחב 1.1 מ'

מדרגות ללא כבש לא תקין שיפוע - אורכי בין 5.1% ל - 10% 1

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 יש להתקין משטח אזהרה 

בראש המהלך ברוחב 160 ס"מ
אין סימן אזהרה בראש מהלך לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

960 יש להתקין פס אזהרה בכל 
מדרגה ברוחב של כ-1.60 מטר 

ב - 5 מדרגות

אין פס ניגודי במדרגות (5 
מדרגות)

לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

1030 יש להתקין 2 ידיות אחיזה 
משני צדדי המדרגות באורך 

של 2.20 מטר

אין ידית אחיזה לא תקין ידיות אחיזה 3

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000  10X10 ריצוף פני השטח בגודל

מ'
אזור המתקנים משטח חול לא תקין פני הדרך 2

דף : 179



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1387                                              

   אתר נבדק  : בריכה - לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
43006 סלילת קטע בגודל 15X15 מ' 

וסימון חניות נגישות לרכב  
רגיל ורכב גבוה

ישנו משטח כורכר מתאים ל - 
40 מקומות חניה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש 

אחד משותף לשני המינים
ישנם 3 תאי שירותים  ללא 

תאים נגישים
לא תקין כמות 1

מלתחה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
960 L יש להתקין מאחז יד בצורת חסרים אביזרים לא תקין 3 אביזרים

דף : 180



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1388                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים - לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה
אין חנייה 

החנייה מתבצעת לאורך 
הרחוב

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7020 יש לבצע סלילה לכל מתקן 

בגודל של כ-30 מ'
מתחת למתקנים משטח  חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להוסיף שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

דף : 181



רחוב

מספר בקרה 1389                                              

   אתר נבדק  : כביש לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 יש לסמן מקום לחנייה נגישה ל 

- 2 רכבים רגילים
לאורך הרחובות חניות רבות 
אך אין סימון לחניות נגישות

לא תקין רכב רגיל 4

1307 סימון 2 חניות לרכב גבוה אין חניות לרכב גבוה לא תקין רכב גבוה 5

דף : 182



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1390                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט - לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה
אין חנייה כלל לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

דף : 183



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1391                                              

   אתר נבדק  : מועדון חברים - לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה
אין חנייה

החנייה מתבצעת בשול הדרך
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות בית שימוש נגיש ישנם 2 תאי שירותים חיצונית 

למועדון לא נגישים
לא תקין כמות 1

דף : 184



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1392                                              

   אתר נבדק  : מועדון נוער - לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה
אין חנייה לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש להופכו לתא שירותים נגיש ישנו תא שירותים שלא נגיש לא תקין כמות 1

דף : 185



דף : 186



דף : 187



דף : 188



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1396                                              

   אתר נבדק  : מגרש טניס - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
23999 זיפות חלק ממשטח הכורכר 

המתאים ל - 4 חניות - 120 
מ''ר - וסימון 2 מקומות  חנייה 

נגישה לרכב  רגיל.

ישנו משטח כורכר גדול עליו 
מתבצעת החנייה אך אין 

חנייה  נגישה.

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

2614 סימון 2 חניות  לרכב גבוה אין חניה לרכב גבוה לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2646 התקנת כבש באורך 6 מ' אין כבש בצמוד למדרגות לא תקין שיפוע - אורכי בין 5.1% ל - 10% 1

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
290 יש להתקין סימון אזהרה 

בראש המהלך ברוחב 180 ס"מ
אין סימון אזהרה בראש מהלך לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

1944 יש להתקין 9 פסי אזהרה ב-9 
המדרגות ברוחב של 1.80 מטר

אין פס אזהרה בכל מדרגה 
בניגוד חזותי

לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

1638 יש להתקין ידיות אחיזה משני 
צדדי המדרגות באורך של 

כ-3.5 מטר

אין ידיות אחיזה לא תקין ידיות אחיזה 3

דף : 189



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1397                                              

   אתר נבדק  : פארק אקלוגי - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3087 בניית כבש עם ידיות אחיזה 

באורך  7 מ'
יש מדרגות ללא כבש לא תקין שיפוע - אורכי בין 5.1% ל - 10% 1

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
290 יש להתקין סימון אזהרה 

בראש המהלך ברוחב 170 ס"מ
אין סימון אזהרה בראש 

המהלך
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

2244 יש להתקין פס אזהרה בכל 
מדרגה (11 מדרגות) ברוחב של 

כ-1.70 מטר

אין סימון אזהרה בכל מדרגה לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

דף : 190



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1398                                              

   אתר נבדק  : מגרש כדורגל - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
164398  30X30 יש לסלול שטח בגודל

מ'  ולסמן 2 מקומות חנייה 
לרכב רגיל

לפני מתחם הכדורגל ישנו 
משטח כורכר גדול מאוד 

שאינו מסומן

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2614 סימון 2 חניות לרכב גבוה אין חניה לרכב גבוה לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

דף : 191



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1399                                              

   אתר נבדק  : פארק אוסטרליה - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה נוספת לרכב רגיל ישנם משטחי עפר גדולים 

מאוד לחנייה וישנו משטח 
אספלט  לחנייה נגישה לרכב 
רגיל אחד ולרכב גבוה אחד

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 סימון חניה לרכב גבוה אין חניה לרכב גבוה לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

דף : 192



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1400                                              

   אתר נבדק  : מבנה המועצה - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1650 יש להציב 5 סימני  אזהרה 

בראש מהלך מדרגות ברוחב 2 
מ'

אין סימן אזהרה בראש מהלך לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות 
היורד ממפלס הקומה בעומק 60 
ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.

4

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20996 ביצוע כל העבודות הנדרשות 

כדי להתאים 2 בתי שימוש 
נגיש.

ישנם תאי שירותים בכל קומה 
וקומה.  בקומה 3 תא 

שירותים נגיש לנשים ובקומה 
2 תא שירותים נגיש לגברים 
אך השירותים מלבד גודלם 
אינם מותאמים לדרישות. 
סידור פנימי לא תקין.

לא תקין כמות 1

672 התקנה של 2 ידיות אופקיות אין ידיות אופקיות לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 
חלקים חדים ולא מסוג כפתור.

6

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
800 יש להקים עמדת שירות 

בישיבה
לא קיימת עמדה הישיבה לא תקין שירות בעמידה - צמוד לעמדת 

שירות בעמידה חייבת להיות עמדת 
שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 
ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת 

לשולחן 48  - 40 ס"מ

10

דף : 193



רחוב

מספר בקרה 1451                                              

   אתר נבדק  : כביש - הררית

  תאריך ביצוע : 6/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן חניה לרכב רגיל לאורך הרחוב חניות רבות 

במקביל אך אין חניות נגישות
לא תקין רכב רגיל 4

1307 לסמן חניה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין רכב גבוה 5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע עד 10% 

או אבן שפה מונמכת.
אין משטח עליה למדרכה לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1452                                              

   אתר נבדק  : ספריה - לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

רגיל
אין חנייה נגישה לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

דף : 195



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1453                                              

   אתר נבדק  : מזכירות - לוטם

  תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
362 התקנה של משטח משופע 

קבוע באורך של 170 ס"מ
לפני הכניסה למזכירות ישנה 
מדרגה בגובה של כ-20 ס"מ

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש ישנם 2 תאי שירותים אך 

אינם נגישים
לא תקין כמות 1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1454                                              

   אתר נבדק  : סיפריה - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 יש לסמן 2 חניות לרכב רגיל ישנם 40 מקומות חנייה אך 

אין חנייה לרכב נגיש
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 לסמן חניה לרכב גבוה אין חניה נגישה לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

בניין - כניסה נגישה

התגברות על הפרשי גובה - מעל 20 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
706 יש להתקין כבש להתגברות על 

הפרש הגובה בירידה ברוחב 
של כ-1.60 מטר

אחרי הכניסה ישנה מדרגה 
של כ-20 ס"מ

לא תקין מותאם ע"י אחד מאלה : מעלית, 
מעלון אנכי, מעלון משופע, או כבש. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 יש לבנות תא שירותים נגיש ישנם תאי שירותים משותפים 

למזכירות אך אינם נגישים
לא תקין כמות 1

דף : 197



רחוב

מספר בקרה 1456                                              

   אתר נבדק  : כביש במתחם המועצה - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 יש להתקין 8 משטחי אזהרה ישנם 8 מעברי חצייה ללא 

משטח אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 יש לבצע הנמכה לפני הכביש 

כדיי שהמעבר יהיה נגיש
ב-8 המקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חצייה המדרכה 
לא מונמכת עם פני הכביש

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

דף : 198



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1459                                              

   אתר נבדק  : אמפי - עצמון

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 יש לסמן מקום חנייה ל-2 

רכבים רגילים
ישנם 40 מקומות חנייה ללא 

חנייה לרכב נגיש
לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

1307 לסמן חניה לרכב גבוה אין חניה נגישה לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
660 יש להתקין סימן אזהרה בראש 

המהלך ב-2 המהלכים ברוחב 
של בין 1.60-2 מטר

ישנם 2 מהלכי מדרגות שאין 
בהם סימן אזהרה בראש 

המהלך

לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

7680 יש להתקין בכל שלח מדרגות 
פס ניגודי חזותי ברוחב של כ-2
 מטר ב-32 מדרגות (16 מדרגות 

בכל מהלך)

אין בכל שלח מדרגות פס 
ניגודי

לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

18720 יש להתקין 4 ידיות אחיזה 2 
בכל מהלך באורך של כ-20 

מטר

אין ידיות אחיזה ב-2 מהלכי 
המדרגות

לא תקין ידיות אחיזה 3
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1505                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 1 - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 יש לסמן מקום חנייה לרכב 

רגיל
יש מקומות חנייה לא 

מסומנים, חונים במקביל 
לכביש

לא תקין כמות חניות לרכב רגיל 1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע אין עליה  למדרכה לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4500 יש לסלול דרך לכל מתקן 

ומתקן כ-25 מטר
שביל חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להשלים שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18000 10X10 ריצוף פני השטח  בגודל

 מ'
משטח חול לא תקין פני הדרך 2
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1506                                              

   אתר נבדק  : גן שעשועים 3 - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לסמן מקום חנייה לרכב  

גבוה
החנייה  במקביל לכביש ישנם 
כ-10 מקומות חנייה אך אין 

חנייה לרכב נגיש

לא תקין כמות חניות לרכב גבוהה 2

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 יש לבצע אין לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1110 יש להתקין מחסום באורך 3 מ' אין מחסום בין גבול מגרש 

למקור סכנה
לא תקין מרחק בין גבול מגרש למקור סכנה 2

7020 יש לסלול דרך לכל מתקן 
באורך של כ-30 מטר

המתקנים נמצאים על חול לא תקין דרך נגישה למתקנים - פני הדרך 7

238 יש להשלים שילוט חסר שילוט לא תקין שילוט לציון השגחת בוגר 15

מתקן משחקים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
112500 ריצוף של השטח מתחת 

למתקנים בגודל 25X25 מ'
משטח חול לא תקין פני הדרך 2
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1507                                              

   אתר נבדק  : מבנה בית הנוער - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20506 זיפות שטח של 10X10 מ' 

וסימון חניה לרכב גבוה ורכב 
רגיל

החנייה הינה חנייה כורכר לא 
מסומנת

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5052 הרחבת פתח הדלת לגודל 75 

ס"מ בשתי הדלתות. החלפת 
שתי דלתות.

דלת הכניסה לשני תאי 
השירותים הניגשים פחות 

מ-70 ס"מ

לא תקין דלת הכניסה לתא ברוחב  75 ס"מ  
והדלת תפתח החוצה.

5

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3960 פירוק האסלה והתקנה מחדש 

תוך הנמכה של  האסלה.
אצל הגברים גובה האסלה 

הוא-55 ס"מ אצל הנשים תקין
לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1508                                              

   אתר נבדק  : מבנה אשכול פיס - משגב

  תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 יש לתקן למידה 600/460 ס"מ בגודל -610/270 ס"מ לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

1199 לתקן למידה - 500/350 ס"מ בגודל  -500/250 ס"מ לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2000 התקנה של 2 מקומות מיוחדים יש במקום אולם אירועים עם 

215 מקומות קבועים ללא 
מקומות מיוחדים. ניתן למקם 

כיסאות בחזית המגרש

לא תקין כמות מקומות ישיבה מיוחדים 2
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1520                                              

   אתר נבדק  : אולם ספורט שכניה - שכניה

  תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה 32 מקומות חנייה ללא חניה 

נגישה לרכב גבוה
לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2000 התקנת 2 מקומות ישיבה 

מיוחדים
אין מקומות ישיבה מיוחדים לא תקין כמות מקומות ישיבה מיוחדים 2
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1521                                              

   אתר נבדק  : אולם ספורט מורשת - מורשת

  תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 לסמן חניה לרכב גבוה ישנם 31 מקומות חנייה ללא 

חנייה לרכב  גבוה
לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2000 התקנת 2 מקומות ישיבה 

מיוחדים
אין מקומות ישיבה מיוחדים לא תקין כמות מקומות ישיבה מיוחדים 2

דף : 205


