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Check List לתערוכה נגישה  לבדיקת נגישות 
)הערה- תערוכה נגיש רק כאשר התשובה לכל השאלות היא "כן" ו "לא רלוונטי"( 

לא 
הערות  כן לא שאלות

רלוונטי 

האם יש יועץ נגישות מומחה לפרויקט? 

האם יש גישה בתחבורה ציבורית? 

שילוט המכוון את הנהגים לכיוון חניות הנכים השמורות.  האם יש שילוט הכוונה לאזור חניות הנכים? 

* כמות החניות -4% מסה"כ כמות האנשים המוזמנים.  האם יש מספיק חניות נכים מסומנות בקרבת התערוכה? 
* במרחק שלא יעלה על 60 מטר ממקומות הישיבה. 

* במידה והמרחק גדול יותר נדרש לארגן שרותי הסעה 
לכיסאות גלגלים ומוגבלי הליכה. 

האם יש דלפק רישום נגיש לאנשים בכיסאות גלגלים?  דלפק מונמך שמאפשר להגיע אליו עם כיסא גלגלים. 

דלפק עם לולאת השראה.  האם יש דלפק רישום נגיש לאנשים לקויי שמיעה? 

לפרסם לאיזה מתחמים יש גישה ולאיזה לא, לתאר במילים  האם יש דרכי גישה נגישות ומותאמות לכיסאות גלגלים 
את דרכי הגישה.  מבחינת החומר והשיפוע מהחניה לכניסה ולכל חלקי 

התערוכה. 

במידה ומדובר בתערוכה גדולה, נדרש מקומות ישיבה עם  האם יש מקומות ישיבה מיוחדים לאנשים עם מוגבלות? 
מאחזי יד לטובת מוגבלי הליכה למנוחה. 

במידה ומדובר בתערוכה גדולה – נדרשים שרותי נכים בכל  האם יש שירותי נכים תקניים? 
אזור במקום נגיש.  

חשוב לפעול שתהיה נגישות לכל המתחמים אך בעת אילוצים  האם המתחמים המרכזיים נגישים? 
לפחות למתחמים העיקריים. )חובה לציין בפרסומים לאיזה 

מתחמים יש או אין גישה( 

במסגרת ההתקשרות עם המציגים נדרש להנחות את  האם המארגן פנה למציגים לגבי איך להכין מיצגים נגישים? 
המציגים לתצוגות נגישות. ) ראה מסמך נפרד למציגים( 

האם יש תמלול המוצג לקהל הרחב?  האם התערוכה נגישה ללקויי שמיעה? )במידה ויש נאומים 
האם יש תרגום לשפת סימנים?  / דיבורים / הרצאות / סרטים..( 

מומלץ ביותר להדריך את הצוות לגבי הכוונה למקומות  האם הצוות תודרך כיצד לסייע לאנשים עם מוגבלות? 
ישיבה נגישים, לשרותי נכים ובכלל לסיוע ואדיבות לאנשים 

עם מוגבלות המבקשים עזרה. מומלץ ליעד צוות מיוחד 
שיסייע כבר מאזור החניות. 

בתערוכות גדולות מומלץ להציב חולייה לעזרה לאנשים עם  צוות סיוע לאנשים עם מוגבלות 
מוגבלות. 

להדריך לאשר כניסה לרכבים עם תו חניה לנכה.  האם המאבטחים תודרכו למי לאשר כניסה לשטח חניית 
הנכים? 

בתערוכה בה נדרשת התמצאות מומלץ להפיק מפה עם  מפת נגישות לתערוכה 
מידע ייעודי בנושאי נגישות – סימון חניות, דרכי גישה, 

נגישות, שרותי נכים, ומרכבי נגישות נוספים 

אתר המתוכנת לכך שכל סוג של מוגבלות תוכל להשתמש בו  אתר האינטרנט נגיש 
והאתר יכיל מידע אודות סידורי הנגישות בתערוכה. 

האם במשרדי הכרטיסים קיים מידע מפורט על הסדרי 
הנגישות ומקומות הישיבה של האנשים הנכים? 

האם הסדרי הנגישות מפורסמים באמצעי התקשורת 
)מודעות הפרסומת, אתר האינטרנט, סרטי פרסומת, 

תשדירי רדיו, טלמסר, אתר נגישות ישראל 
www.aisrael.org

לפרסם מראש מידע לציבור שהתערוכה נגישה.  
חובה לפרסם באופן מפורט את כל הסדרי הנגישות בתערוכה 

)אופן רכישת כרטיסים, הסדרי חניה, הסדרי גישה, איזה 
מתחמים נגישים ואיזה לא, הסדרי ישיבה , דרכי גישה(.   ?)  

נדרש לאפשר הזמנת כרטיסים בדרך אלטרנטיבית ומתאימה  האם ניתן להזמין כרטיסים ע"י אנשים לקויי שמיעה )ניתן 
 SMS ,ללקויי שמיעה – אינטרנט, פקס לבצע הזמנה בפקס, אינטרנט(? 

– אנשים עם  ללא פרסום לציבור הרחב שתערוכה נגישה  האם משרד יח"צ תודרך לגבי הסדרי הנגישות? 
מוגבלות לא יגיעו.  האם משרד יח"צ פרסם את הסדרי הנגישות בהודעות 

לעיתונות? 

נדרש עפ"י חוק  האם יועץ הנגישות אישר בחתימתו שהתערוכה נגיש 
לאנשים עם מוגבלות? 
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