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מבוא
אנשים עם מוגבלות הם חלק בלתי נפרד מהחברה ומהקהילה.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות לנגישות ואוסר
על הפליה של אנשים עם מוגבלות בגישה למקום ,למוצרים ,לשירותים ולמידע .לפי החוק ספקי
שירות ,מוצרים ו/או מידע חייבים לספק לאנשים עם מוגבלות שירות אדיב ,מכובד ,בעצמאות
מרבית וביחד עם השירותים הניתנים ומיועדים לכלל הציבור.
בישראל חיים מאות אלפי אנשים עם מוגבלות )פיזית ,חושית ,קוגניטיבית או נפשית( ,ילדים
וילדות ,מבוגרים ומבוגרות ,קשישים וקשישות וביניהם נכי צה"ל ופעולות איבה ,נכי תאונות
דרכים ותאונות עבודה ,נכים כתוצאה ממחלה או מלידה .בחלק מהמקרים המוגבלות גלויה .ברוב
המקרים המוגבלות סמויה.
מדובר בציבור גדול של אנשים עם מוגבלויות שונות שיכולים להיות ויהיו לקוחותיכם אם
המסעדה או בית הקפה שלכם ,כולל אופן מתן השירות ,יהיו נגישים להם.
נגישות המסעדה  /בית הקפה ,הדרך אליה והשירות לאנשים עם מוגבלות משפרת את הנוחות
והשירות גם לאנשים גבוהים או נמוכים ,אנשים בעלי מידות גוף גדולות ,הורים עם עגלת תינוק,
אנשים עם מוגבלות זמנית וכלל הציבור.
הנגישות משפרת את העסקים והתדמית החברתית ,מחויבת על פי החוק ותורמת לשיפור פני
החברה והתחושה האישית שהרי זה יכול לקרות לכל אחד ואחת מאתנו ,וכל אחד בכל גיל ובכל
שלב בחיים רוצה להיות חלק מהחברה ולקחת חלק בכל הפעילויות החברתיות.
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מטרות המדריך
מודעות והבנה
•
•

העלאת המודעות למשמעות ולחשיבות של תכנון וביצוע מסעדות ובתי קפה נגישים גם
לאנשים עם מוגבלות,
העמקת הידע המקצועי וההבנה של מתכננים )אדריכלים ומעצבי פנים( יזמים ,מנהלים,
מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה )מתו"ס( ,מורשי נגישות השירות ,ונותני השירות
במסעדה  /בית הקפה.

הנחיות תכנון
•

•

לתת הנחיות )מפורטות( למתכנן ,ליזם ,למפקח ולמנהל המקום כיצד לתכנן ,להקים,
להציב ולהפעיל מסעדה  /בית קפה נגישים לאנשים עם כל סוג של מוגבלות בהתאם
לנדרש על פי החוקים ,התקנות והתקנים,
ללוות את ההנחיות בהסברים והמלצות המבוססים על מחקר וניסיון כדי לאפשר מתן
שירות שוויוני ואיכותי לכלל הציבור הכולל גם אנשים עם מוגבלות.

הנחיות שירות
הנחיות )עקרונות בלבד( להכשרת צוות העובדים במסעדה ובבית הקפה והדרכתם כך שידעו
כיצד לטפח את נגישות המקום ולתת שירות אדיב ,איכותי ,נגיש שוויוני ומכובד לכל הלקוחות
וביניהם לקוחות עם מוגבלות.

ההנחיות במדריך הן בהתאם לדרישות החוק ,התקנות והתקנים הרלוונטיים
ומבוססות ,בנוסף ,על הניסיון המעשי של אנשים עם מוגבלות בארץ ובעולם
בתפקודם במערכות דומות.

לתכנון מפורט של המקום והשירות יש להיוועץ במורשה נגישות.
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הסביבה
הדרך אל המסעדה או בית הקפה שלכם לכאורה אינה באחריותכם .עם זאת ,חשוב לוודא
שהגישה למסעדה  /בית הקפה תהייה נגישה כדי לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות להגיע עם
חבריהם ובני משפחותיהם ולהימנות על לקוחותיכם.

חניית נכים
כדי שאנשים עם מוגבלות בניידות המגיעים ברכבם הפרטי יהיו בין לקוחותיכם חשוב לוודא
שישנה חניית נכים קרובה ודרך נגישה ללא מכשולים מובילה מהחניה ועד לפתח המסעדה /
בית הקפה שלכם.
אם אין חניית נכים קרובה מומלץ לפנות לרשות המקומית או לבעלי המתחם )קניון או בדומה,
בהתאם למיקום המסעדה  /בית הקפה( ולבקש הסדרת חניה קרובה ככל האפשר.
מומלץ להתקין מקום חנייה המותאם לרכב גבוה )רכב ואן(.

הנמכת מדרכה
קרוב למקום החנייה לנכים צריכה להיות הנמכת מדרכה כדי לאפשר לאדם בכיסא גלגלים
להגיע ממקום החניה למפלס המדרכה.

מקום להורדת נוסעים
מקום להורדת נוסעים בקרבת עליית מדרכה ודרך נגישה עד הכניסה למסעדה /בית הקפה
יאפשרו גם ללקוחות עם מוגבלות המגיעים ברכב שאינו נהוג על ידם להגיע בנוחות ובבטחה
למסעדה  /בית הקפה.

דרך נגישה
דרך נגישה בהתאם לדרישות התקנות והתקנים תאפשר גישה נוחה ובטוחה ללקוחות עם
מוגבלות בניידות או בראייה ותשפר את הגישה ללקוחות עם עגלות תינוק ,עם מזוודות
וללקוחות קשישים.
 ככלל רוחב דרך נגישה בהתאם לתקנות ולתקנים הינו  130ס"מ לפחות כדי לאפשר מעבר
לאדם בכיסא גלגלים ולצידו אדם הולך .במקומות בהם הדרך הנגישה יותר צרה יש להיוועץ
במורשה נגישות.
 בדרך הנגישה משטחי ההליכה יהיו ללא בליטות או שקעים ,ללא בוהק ולא מחליקים )גם
כשהמשטח רטוב(.
 לאורך הדרך הנגישה יהיה גובה פנוי של  200ס"מ לפחות ללא מכשולים )כגון :תקרות,
שלטים ,עציצים( ,כדי שלא יהוו סכנה לאדם עם ליקויי ראייה )כבד ראייה או עיוור(.
 בגישה אל מסעדה  /בית הקפה שאינם נמצאים במפלס הרחוב יהיה בנוסף למדרגות גם
אמצעי לגישה אנכית כדוגמת כבש )רמפה( ,מעלית או מעלון ,כדי לאפשר נגישות גם
ללקוחות המשתמשים בכיסאות גלגלים או המתקשים לעלות ולרדת במדרגות.
 מדרגות ומדרגות נעות יהיו נגישות בהתאם לדרישות התקנות והתקנים.
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קופה
ודלפק
שירות

כבש
מעבר
לכיסא
גלגלים

חניית
נכים

מדרגות
הנמכת
מדרכה
תמרור
ג43-

מסעדה /בית קפה לדוגמה
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המלצות לשילוט חוץ






שילוט חוץ ברור בצבעים בולטים וניגודיים של המסעדה  /בית הקפה כך שיהיה נגיש גם
ללקוחות עם ליקויי ראייה.
השילוט יוצב באופן שניתן יהיה לראותו היטב מכיווני ההגעה השונים בהתאם למיקום
המסעדה  /בית הקפה) .למגיעים ברכב ולמגיעים מהמדרכה כשהמסעדה  /בית הקפה
ממוקמים ברחוב ,למגיעים ברגל כשמסעדה  /בית קפה ממוקמים בתוך מבנה כגון קניון(.
ככל האפשר השילוט יכוון אל הכניסה למסעדה  /בית הקפה.
על גבי דלת הכניסה או לצידה מומלץ להציב שילוט המאשר כניסה עם כלב נחייה וכן שילוט
המציין את נגישות המקום והשירות.

שילוט חוץ
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הכניסה
רוחב פתח הכניסה
רוחב הפתח יהיה לפחות  110ס"מ כנדרש על פי תקנות בטיחות אש )מילוט(.
כנף דלת אחת ברוחב פתח של  80ס"מ לפחות תשמש באופן קבוע את הציבור.

מפלס הכניסה
 .1הכניסה נמצאת במפלס משטח ההליכה החיצוני
מומלץ שהכניסה תהייה ללא הפרש גובה בין מפלס המדרכה או הרצפה שמחוץ למסעדה  /בית
הקפה לבין משטח ההליכה בתוך המסעדה  /בית הקפה וללא סף מוגבה בפתח הדלת.
כניסה אופקית ללא הפרשי גבהים נוחה ללקוחות רבים ואינה מצריכה התאמות מיוחדות.
אם יש בכניסה סף מוגבה ,הפרש הגובה בין פניו העליונים של הסף לבין פני הרצפה הצמודים
אליו יהיה לא יותר מ –  1.5ס"מ כאשר הכניסה למסעדה  /בית הקפה היא בתוך מבנה )כגון
קניון( ולא יותר מ –  2ס"מ כאשר הכניסה למסעדה  /בית הקפה היא מהרחוב.

רוחב פתח כניסה
פתוח  80ס"מ
לפחות

שלט
שילוט
סימון
בדלת
שקופה

כניסה
ללא סף
רוחב פתח
כניסה 110
ס"מ לפחות

כניסה במפלס המדרכה  /משטח ההליכה בחוץ
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 .2הפרשי מפלסים בין משטח ההליכה בחוץ ובפנים
על הפרש מפלסים בגובה של עד  150ס"מ בתוך בניין ועד  300ס"מ מפני המדרכה שמחוץ
למבנה ,ניתן להתגבר באמצעות שיפוע.






מומלץ שהשיפוע יהיה מתון ככל האפשר.
שיפוע של עד  5%אינו כבש )רמפה( ואינו מחייב במאחזי יד.
שיפוע מעל  5%הינו כבש המחויב במאחזים ובהגנת שוליים.
שיפוע מקסימלי של כבש הוא .8%

מאחז
יד

מאחזי יד
בכבש בגובה
 90-95ס"מ

כבש שיפוע
מומלץ 5%

משטחי אזהרה
לפני המדרגות

פסי
אזהרה

כניסה מבחוץ בהפרשי מפלסים

מדרגות בכניסה
 לצד המדרגות מחויבים בשיפוע ,כבש או מעלית.
 בקצה המדרגה יהיה פס אזהרה בצבע ניגודי לסביבה ובמרקם שונה מסביבתו.
 לצידי המדרגות יותקנו מאחזי יד.
 במדרגות שמחוץ לבנין יהיה משטח אזהרה לפני ואחרי המדרגות.
משטח אזהרה מורכב מגבשושיות מעוגלות קטומות בראשן בניגוד חזותי )צבע בגוון מנוגד
לסביבתו( ובניגוד מישושי לסביבתו הקרובה .המשטח נועד לאפשר לאנשים עם ליקויי
ראייה להבחין בסכנה או שינוי במרחב באמצעות מישוש עם מקל נחיה או כף רגל נעולה.



אין להתקין משטח אזהרה לפני או אחרי כבש תיקני.
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דלת הכניסה
דלת סובבת
כאשר יש בכניסה דלת סובבת )דלת ציר( עם מנגנון "מחזיר שמן" כך שנדרש כוח הפעלה
לפתיחת הדלת ,והדלת אינה פתוחה באופן קבוע במשך כל שעות הפתיחה ,יש לוודא שכוח
ההפעלה הוא לא יותר מ –  22ניוטון בדלת הנמצאת בתוך בניין ולא יותר מ –  30ניוטון בדלת
חוץ )הפונה אל מחוץ לבניין(.

דלת אוטומטית
בדלת כניסה עם פתיחה אוטומטית יהיה מנגנון השהיה והזמן שיידרש לסגירת אגף הדלת לא
יהיה קטן מ –  5שניות.

דלתות זכוכית וקירות זכוכית
על גבי דלתות זכוכית וכן על גבי קירות או מחיצות זכוכית נדרש סימון הדלת או הקיר/מחיצה
כך שגם לקוחות עם קושי או מוגבלות בראייה יוכלו לזהותם בקלות.
שילוט סימון על גבי דלת או קיר שקוף:



הסימון יהיה בשני גוונים מנוגדים זה לזה ובשטח דומה הממוקמים האחד בתוך השני או
אחד לצד השני.




הסימון יהיה בשני גבהים :בגובה שבין  150ל 160-ס"מ ,ובגובה שבין  90ל 100-ס"מ.
יש לסמן את המסגרת של דלת שקופה בקיר שקוף ואת הקצה הנפתח של דלת שקופה
ללא מסגרת ,כדי לאפשר גם לאנשים עם ליקויי ראייה להבחין בין שולי אגף הדלת והקיר
ולזהות את הקצה הנפתח של הדלת.

שילוט סימון בגובה
 160 – 150ס"מ
מסגרת הדלת

שילוט סימון בגובה
 100 – 90ס"מ

סימון דלתות וקירות זכוכית
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בתוך המסעדה  /בית הקפה
מסלול נגיש ומעברים נגישים
מסלול נגיש
מסלול נגיש ופנוי ממכשולים בתוך המסעדה  /בית הקפה הכרחי עבור לקוחות בכיסא גלגלים,
לקוחות עם מוגבלות בהליכה )בעיקר כאשר הם משתמשים באמצעי עזר להליכה( ולקוחות עם
ליקויי ראייה או עיוורים .מסלולים נגישים בתוך בית הקפה משפרים את הנוחות ללקוחות עם
עגלת תינוק או חבילות וללקוחות קשישים.
מסלול נגיש יוביל מהכניסה למקומות ישיבה נגישים ולשירותי הנכים וכן אל עמדות שירות
)דלפק שירות עצמי ,קופה ,בהתאם לאופן מתן השירות במקום(.

מעברים נגישים
מידות הרוחב של המסלול הנגיש נועדו כדי לאפשר מעבר לאדם המשתמש בכיסא גלגלים,
באמצעי עזר להליכה ,במקל נחיה או מלווה בכלב נחיה.




רוחב מעברים נגישים בין מחיצות קלות ו/או רהיטים –  90ס"מ לפחות.
0

במקום בו נדרשת פנייה בזווית של יותר מ –  30יהיה סכום מידות הרוחב של המעברים
לפני ואחרי הפנייה לפחות  210ס"מ או שיהיה במקום הפנייה שטח חופשי לסיבוב עבור
אדם בכיסא גלגלים.

מפלסים
במידה ויש הפרשי מפלסים )במה ,גלריה מרפסת( בתוך המסעדה  /בית הקפה יש לוודא גישה
באמצעות שיפוע ,כבש או מעלית )לפירוט ראו לעיל "מפלס הכניסה"(.

שטח סיבוב לכיסא גלגלים
שטח סיבוב לאדם בכיסא גלגלים :מעגל בקוטר  150ס"מ לפחות או אליפסה שמידותיה 130
ס"מ  170 Xס"מ לפחות.
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קוטר סיבוב
 150ס"מ
שטח סיבוב
לכיסא גלגלים

רוחב מעבר
לפחות
 90ס"מ

מעברים ושטח סיבוב לכיסא גלגלים

15

מיקום שטח הסיבוב
המיקום של שטח סיבוב לכיסא גלגלים בתוך המסעדה  /בית הקפה תלוי באופן קבלת
השירות במקום.

 .1ההזמנה והתשלום מתבצעים בעמדת השירות )הקופה(
נדרש שטח סיבוב פנוי ממכשולים במקום קרוב לעמדת השירות  /הקופה וכן בקצה של המסלול
הנגיש כדי לאפשר ללקוח בכיסא גלגלים לחזור במסלול המעברים הנגישים אל מקום ישיבה או
אל דלת הכניסה/יציאה.

 .2שירותי ההזמנה והתשלום מתבצעים ליד שולחן הלקוח
נדרש שטח סיבוב פנוי ממכשולים בצמוד לשולחנות הנגישים וכן בקצה של המסלול הנגיש כדי
לאפשר ללקוח בכיסא גלגלים לחזור במסלול המעברים הנגישים אל מקום ישיבה או אל דלת
הכניסה/יציאה.

 .3ההזמנה ,קבלת ההזמנה והתשלום מתבצעים בדלפקי שירות עצמי
א .הגישה לדלפקי השירות העצמי או הקופה במסלול מתוחם
נדרש שטח סיבוב פנוי ממכשולים לכיסא גלגלים לפני ולאחר סיום המסלול המתוחם.
רוחב המסלול ומסלול שיש בו פניות יהיו לפי נתוני הסעיף "מעברים נגישים" לעיל.
ב .הגישה לדלפקי השירות העצמי במסלול לא מתוחם
נדרש שטח פנוי ממכשולים לסיבוב של כיסא גלגלים לפני ואחרי סיום המסלול )אם יש( ,מול
הקופה ובחלק/ים הנגיש/ים של דלפק השירות העצמי ,כדי לאפשר ללקוח בכיסא גלגלים לגשת
לדלפק ככל לקוח אחר ,להסתובב חזרה ולהגיע למקום הישיבה או לצאת בגישה חזיתית.
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ריהוט נגיש
מיקום הריהוט
המיקום של השולחנות הכיסאות וכל ריהוט או אבזור נוסף צריך לאפשר מעברים נגישים ושטחי
סיבוב חופשיים ממכשולים.

שולחנות
שטח פנוי לפני השולחן לגישה חזיתית




רוחב 80 :ס"מ לפחות )מומלץ  90ס"מ(.
אורך 120 :ס"מ לפחות )מומלץ  130ס"מ(.

שולחן נגיש
שולחן נגיש צריך לאפשר גם ללקוחות המשתמשים בכיסא גלגלים להתקרב חזיתית אל
השולחן ולשבת כשהברכיים נמצאות מתחת למשטח השולחן.

מידות השולחן




גובה המשטח העליון של השולחן מהרצפה 73-80 :ס"מ.
חלל חופשי פנוי לברכיים ולכפות הרגליים מתחת לשולחן:
גובה 70 :ס"מ לפחות.
רוחב 75 :ס"מ לפחות.
עומק 50 :ס"מ לפחות.



שולחן מלבני או מרובע:
רוחב משטח השולחן )המותאם ללקוח בכיסא גלגלים( מומלץ  90ס"מ כדי לאפשר נוחיות
מרבית ללקוח בכיסא גלגלים וליושבים עמו ליד השולחן.



שולחן עגול:
יש להתאים את מיקום רגלי השולחן ואת קוטר השולחן כדי לאפשר גישה נוחה ללקוח
בכיסא גלגלים.
בשולחן עם רגל אמצעית יש לוודא שצורת הבסיס וגודל הבסיס מאפשרים כניסת הגלגלים
הקדמיים של כיסא גלגלים.
קוטר משטח השולחן )המותאם ללקוח בכיסא גלגלים( מומלץ  80-100ס"מ לפחות.
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עומק פנוי
מתחת לשולחן
 50ס"מ לפחות

גובה משטח
השולחן מהרצפה
עד  80ס"מ

גובה פנוי
מתחת לשולחן
 70ס"מ לפחות

רוחב פנוי לפני
השולחן  80ס"מ
לפחות
רוחב פנוי מתחת
לשולחן  75ס"מ
לפחות

שולחן נגיש
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מקום ישיבה נגיש
מושבים/כיסאות מותאמים חשובים במיוחד עבור לקוחות עם מוגבלות בהליכה ולקוחות
קשישים המתקשים להתיישב ולקום .בנוסף למושבים המותאמים מומלץ להציע ללקוחות
מושבים בעלי מידות גובה ורוחב שונות ,חלקם עם וחלקם ללא משענות ידיים ,כדי לאפשר
גמישות ונוחות ללקוחות בעלי יכולות שונות ומידות גוף שונות.

כיסא מותאם



גובה פני המושב )ובמושב מרופד גובה פני הכרית המרופדת לאחר שקיעתה( – 45-50
ס"מ מפני הרצפה.






שקיעת פני המושב בזמן שאדם יושב עליו – מקסימום  2ס"מ.



חלקו הקדמי של המושב גבוה לכל היותר ב –  2ס"מ מחלקו האחורי.
המרחק מחזית המושב עד לגב המושב  40-45ס"מ.
משענות ידיים משני צידי הכיסא שיימשכו מגב המושב ככל האפשר עד חזית המושב ואורכן
יהיה  30ס"מ לפחות .גובה פניהן העליונים –  24 -18ס"מ מפני המושב.
הכיסא יהיה יציב בזמן שאדם מתיישב ויושב עליו ובעת שקם ונשען על משענות הידיים.

משענת ידיים
באורך  30ס"מ
לפחות

משענות יד בגובה
 18-24ס"מ
מהמושב

עומק מושב
 40-45ס"מ

גובה מושב
מהרצפה
 45-50ס"מ

כיסא מותאם

19
שטח פנוי לכלב נחייה
שטח פנוי בגודל  110X60מתחת לכיסא או לצידו עבור כלב נחייה של לקוח עיוור.

שטח פנוי
לכלב נחיה
לפחות
110X60

שולחן עם כיסאות מותאמים ושטח פנוי לכלב נחיה
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הקופה
 גובה משטח הקופה
התקן והתקנות מאפשרים עמדות שירות  /קופה בטווח רחב של גבהים.
 oקופה עם משטח בגובה של  73-80ס"מ מעל פני הרצפה בצדו של מקבל השירות
מוגדרת כעמדה לקבלת שירות בישיבה .מומלץ.
דלפק קופה בגובה כזה נוח ומאפשר חתימה גם ללקוחות בכיסא גלגלים
וללקוחות נמוכי קומה.
 oקופה עם משטח בגובה של יותר מ –  80ס"מ ועד לגובה של  105ס"מ מעל פני
הרצפה בצידו של הלקוח מקבל השירות מוגדרת כעמדה למתן שירות בעמידה.
קביעת הגובה המקסימלי של לא יותר מ –  105ס"מ נועדה כדי לאפשר קשר
עין בין נותן השירות ובין לקוח בכיסא גלגלים או לקוח נמוך קומה.

גובה
 73-80ס"מ

גובה עד
 105ס"מ

רוחב לפחות
 90ס"מ

גובה פנוי
לפחות
 70ס"מ

עומק פנוי
לפחות  50ס"מ
לגישה חזיתית

דלפק שירות או קופה משולב בעמידה ובישיבה
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גישה לקופה
בהתאם למבנה דלפק הקופה ,הגישה של לקוח בכיסא גלגלים אל הקופה תהיה חזיתית ,צידית
או אלכסונית.

קופה עם דלפק בגובה  73-80ס"מ




רוחב עמדת שירות בגישה חזיתית ,אלכסונית או צידית  90ס"מ לפחות.
שטח פנוי לברכיים מתחת למשטח השירות )רוחב –  75ס"מ לפחות ,גובה –  70ס"מ
לפחות ועומק –  50ס"מ לפחות( מאפשר גישה חזיתית של לקוח בכיסא גלגלים .מומלץ.
גישה חזיתית היא הנוחה ביותר לאדם בכיסא גלגלים.



אם אין אפשרות לגישה חזיתית ,מומלץ להשאיר שטח פנוי לברכיים מתחת למשטח
השירות בגובה  70 -ס"מ ובעומק של לפחות  40ס"מ כדי לאפשר ללקוח בכיסא גלגלים
גישה אלכסונית.



אם לא ניתן להשאיר שטח פנוי לברכיים מתחת למשטח השירות בצידו של הלקוח
תתאפשר גישה צידית ללקוח בכיסא גלגלים.



אפשר לשלב לצד דלפק הקופה משטח מוגבה לחתימה על ידי לקוח עומד.
גובה נוח לחתימה עבור לקוח המקבל שירות בעמידה הינו  95-105ס"מ.

קופה עם דלפק בגובה של יותר מ –  80ס"מ







רוחב עמדת השירות  90ס"מ לפחות.
גובה הדלפק – מקסימום  105ס"מ.
בכל מקום בו גובה דלפק הקופה יותר מ –  80ס"מ )ואין לצידו דלפק קבוע בגובה 73-80
ס"מ המאפשר גישה ללקוח בכיסא גלגלים או ללקוח נמוך קומה( ,מומלץ לשלב משטח
לחתימה נשלף או מתקפל בצורת מדף או מגירה בגובה של  73-80ס"מ.
המשטח לחתימה יאפשר ללקוח בכיסא גלגלים וללקוח נמוך קומה לחתום על אמצעי
התשלום.
מומלץ להשאיר מתחת למשטח החתימה שטח פנוי בגובה של לפחות  70ס"מ כדי לאפשר
גישה אלכסונית ללקוח בכיסא גלגלים.
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גובה  80-105ס"מ

מדף מתקפל
לחתימה גובה
 73-80ס"מ

דלפק קופה לשירות בעמידה עם מדף מתקפל לחתימה .הגישה צידית.

דוגמת מדף נשלף לחתימה

23

שילוט נגיש
שילוט נועד כדי לספק מידע חיוני להתמצאות .שילוט טוב ו"ידידותי" ישפר את
ההתמצאות של כל הלקוחות ויאפשר לכל הלקוחות להגיע ולקבל מידע ושירות באופן
מכובד ובעצמאות מרבית.

מיקום
יש להציב את השילוט במקום מואר היטב בכל שעות היממה ,באופן שיהיה קל ונוח לצפייה
ולזיהוי ולא יוסתר על ידי עצמים או צמחייה.

גודל
גודל הכתב והסמלים תלויים במרחק הצפייה ובזווית הצפייה .ככל שהכתב או הסמל גדולים
יותר כך השילוט יהיה נגיש ליותר לקוחות עם ליקויי ראייה.

צבעים



יש להשתמש בצבעים ניגודיים בין המידע )כתב וסמלים( והרקע ,כדי לאפשר גם ללקוחות
עם קושי או מוגבלות בראייה לראות היטב את השלטים.
צבעים ניגודיים :שחור ,כחול כהה או ירוק כהה על גבי לבן או צהוב בהיר או להיפך .עדיף
כיתוב או סמל בהירים על רקע כהה.

כיתוב וסמלים
שימוש בסמלים תמונתיים ברורים וככל האפשר בסמלים מוכרים ,משפר את השימוש בשילוט
למידע ,הכוונה וזיהוי.

שילוט בכניסה לבית הקפה






שילוט הכוונה לקופה )אם יש( ולשירותי הנכים אם אינם נראים מהכניסה.
אם שירותי הנכים אינם נמצאים בתוך בית הקפה – שילוט הכוונה לשירותי הנכים בבניין.
המלצה – הציבו בכניסה שלט הצעת שירות מהצוות.
השלט יזמין לקוחות עם מוגבלות לבקש ולקבל שירות באופן מתאים ונגיש עבורם.
סמל לולאת השראה )אם ישנה(.
כדי שלקוח עם מוגבלות בשמיעה ידע לבקש את השימוש בלולאת ההשראה.
המלצה – הציבו בכניסה שלט המאשר כניסה עם כלב נחייה.

שילוט בקופה )כאשר התשלום ו/או ההזמנה מתבצעים בקופה(



שילוט זיהוי מעל הקופה – מומלץ.
כדי שכל הלקוחות יזהו ללא קושי את מיקום הקופה.
סמל לולאת השראה )אם ישנה(.
כדי שלקוח עם מוגבלות בשמיעה ידע לבקש את השימוש בלולאת ההשראה.
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שלט הצעת שירות נגיש וסיוע

שילוט שירותי הנכים


שילוט זיהוי עם סמל הנכה הבינלאומי.

דוגמת שילוט לשירותי נכים

לתכנון מפורט של עיצוב השלטים ומיקומם יש להיוועץ במורשה
נגישות.
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אמצעי עזר
לולאת השראה ניידת
בדלפק הקופה תהייה לולאת השראה .המלצה.
 לולאת השראה מאפשרת לנהל שיחה באופן ברור ונוח עם לקוח המשתמש במכשיר
שמיעה.
 לולאת השראה ניידת ניתן להעביר גם לשולחן הלקוח בהתאם לצורך.

דוגמה ללולאת השראה ניידת

נייר ועט



בדלפק הקופה יהיו זמינים נייר ועט .המלצה.
נייר ועט יאפשרו ניהול שיחה עם לקוח שיש לו ליקויי שמיעה )חירש ,כבד שמיעה(
שאינו יכול להיעזר בלולאת ההשראה ,או עם לקוח שיש לו לקות בדיבור.
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התפריט
בנוסף לתפריט המוצג בדרך כלל לצד הקופה )לעתים בגובה רב שאינו מאפשר קריאה נוחה
ללקוח בכיסא גלגלים או ללקוח נמוך קומה( מומלץ לספק תפריט לקריאת הלקוח ליד הקופה
ובהתאם לצורך גם ליד השולחן.







תפריט רגיל ,מודפס.
תפריט מודפס בגופנים מוגדלים ובצבעים ניגודיים בין הכיתוב והרקע.
תפריט בכתב מוגדל עבור חלק מהלקוחות עם ליקויי ראייה או עם ליקויי למידה.
תפריט עם תמונות – מומלץ.
תפריט תמונות ישפר את השירות ללקוחות עם מוגבלות או קושי בקריאה או בהבנת
השפה.
תפריט בכתב ברייל – מומלץ.
יש לציין שרק חלק מהאנשים העיוורים קוראים כתב ברייל.
לבקשת לקוח – הסבר בעל פה של התפריט על ידי נותן השירות.

התאמת תאורה – המלצה
מומלץ לאפשר התאמת התאורה ליד השולחן עבור לקוחות עם ליקויי ראייה) .בהתאם לאופי
המקום ,אפשר לפי בקשת הלקוח(.

התאמת אקוסטיקה  -המלצה
מומלץ להיוועץ ביועץ אקוסטיקה כדי ליצור אזורים שקטים במסעדה  /בית הקפה ,כדי לאפשר
לאנשים עם קושי או ליקויי שמיעה או קשב לנהל שיחה.
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שירותי נכים
בהתאם להוראות למתקני תברואה )הל"ת( מספר תאי השירותים הנדרשים בבתי אוכל
)מסעדה ,אולם אירועים ,מזנון ,בית קפה וכדומה( נקבע על פי מספר המבקרים במקום.
 עד  30מבקרים – תא שירותים אחד משותף לגברים ונשים
  16-50מבקרים – תא שירותים אחד לגברים ועוד משתנה אחת;  2תאי שירותים לנשים
  51-100מבקרים –  2תאי שירותים לגברים ועוד  2משתנות;  4תאי שירותים לנשים
  101-200מבקרים –  3תאי שירותים לגברים ועוד  3משתנות;  6תאי שירותים לנשים.
 עד  5עובדים ועובדות ,השימוש בשירותים של קהל המבקרים .מעל  6עובדים נדרשים
שירותים נוספים גם לצוות העובדים.
בהתאם לתקנות התכנון והבניה בכל מקום בו נדרש בית שימוש לפי הל"ת יהיה גם בית שימוש
נגיש.
 פטור מהתקנת בית שימוש נגיש – בית אוכל הנמצא בבניין שבו קיימים בתי שימוש נגישים
עם דרך נגישה אליהם העומדים לרשות הציבור בכל שעות הפעילות והמרחק מהכניסה
לבית האוכל ועד לבית השימוש הנגיש אינה עולה על  60מטרים )מדידת המרחק לאורך
תנועה אופקית בלבד(.
בית שימוש נגיש יהיה בהתאם לשרטוט המצורף.
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בית שימוש נגיש
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השירות
הנחיות כלליות למתן שירות נגיש
מסלול נגיש
 שמרו על מסלול נגיש ללא מכשולים )כגון ריהוט ,עציצים ,מוצגים או חפצים שונים(
במעברים הנגישים ללקוחות בכיסא גלגלים ,עם מוגבלות בהליכה ,עם ליקויי ראייה או
עיוורים בתוך בית הקפה  /המסעדה וככל האפשר בדרך אליהם.
 וודאו שהאמצעים למתן שירות נגיש כמו לולאת השראה )אם יש( ,כיסא מותאם לישיבה,
תקינים וזמינים.

אדיבות ,כבוד והתחשבות
 תנו ללקוחות עם המוגבלות אותו יחס אדיב של כבוד והתחשבות שאתם נותנים לכל אדם
אחר וכפי שהייתם מצפים לקבל מאחרים.

עזרה והקשבה
 אם לקוח מבקש עזרה או אם נראה לכם שלקוח זקוק לעזרה ,הציגו את עצמכם )שם,
תפקיד( ושאלו באדיבות איך אפשר לעזור.
 אל תכפו את עזרתכם.
 השתדלו לעזור בהתאם לבקשת הלקוח.

ליווי
 הציעו ללוות לקוחות עם מוגבלות עד למקום הישיבה הנגיש.
 הסירו מכשולים )אם ישנם( בדרך.
 הציעו כיסא מותאם ללקוחות המתקשים בהליכה וללקוחות קשישים.

דיבור
 הקפידו על דיבור ברור ולא מהיר מדי כדי שכל הלקוחות עם או ללא מוגבלות ,וביניהם
לקוחות מבוגרים ולקוחות שאינם יודעים היטב את השפה יבינו את דבריכם.
 דברו ישירות אל הלקוח עם המוגבלות לא אל המתורגמן ,המלווה או העוזר שלו.
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סבלנות
 היו סבלנים גם אם האדם עם המוגבלות זקוק ליותר זמן כדי לתקשר ,ללכת ,לקרוא ,להבין
או כדי לבצע פעולות שונות.

שירות לשולחן
 אם ההזמנה ,ההגשה ו/או התשלום אינם מתבצעים ליד שולחן הלקוח ,הציעו שירות
לשולחן ללקוחות עם מוגבלות או קושי בניידות ,בתנועת ידיים ,בראייה או בשמיעה
וללקוחות המתקשים לקום ולהביא בעצמם את ההזמנה לשולחן.

אמצעי עזר אישיים
 אמצעי עזר להליכה ,לראייה לשמיעה ,הם חלק מהמרחב האישי של הלקוח.
אל תזיזו אמצעי עזר )כגון הליכון ,מקל ,קביים ,מקל נחייה ,כלב נחייה( ללא רשותו של
הלקוח.
 וודאו שיש מקום לחיית השירות )כלב נחייה או חיית שירות אחרת( ליד הלקוח.
 אל תלטפו כלב נחייה או חיית שירות ,הם עובדים ואין להסיט את תשומת ליבם.
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בחסות קבוצת ישראכרט

ליצירת קשר ולקבלת ייעוץ נגישות מפורט:
עמותת נגישות ישראל ,ת.ד 5171 .כפר סבא 44151
טלפון 09-7451126 :דוא"לoffice@aisrael.org :

