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 מדריך לתכנון 
 פינות פיקניק נגישות

 רקע

עמותת נגישות ישראל פועלת מאז 5000, 

לקידום הנגישות ושילוב אנשים עם 

מוגבלות בחיי החברה בישראל, בדרך של 

שוויון, כבוד ומקסימום עצמאות. 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

תקף משנת 5000 ופרק הנגישות בחוק זה - משנת 4997. בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי 

דרמתי בכל הקשור לתכנון נגיש לאנשים עם מוגבלות. לשמחתנו אדריכלי נוף ומתכננים, 

משקיעים יותר ויותר בנושאי הנגישות ומטמיעים אלמנטים הקשורים לנגישות. אנו נמצאים 

בתקופה של שינוי, של רצון לתכנן ולפתח פרויקטים המתאימים לכלל האוכלוסייה ובתוכה גם 

אנשים עם מוגבלות.  

 מטרת המדריך

מטרת המדריך לשתף את העוסקים בנגישות ותכנון פארקים וגנים בידע ובניסיון שצברה 

עמותת נגישות ישראל )ע"ר( מהנגשה של 599 פינות פיקניק נגישות ברחבי הארץ בשותפות 

עם עם החברה הממשלתית לתיירות, רשות הטבע והגנים, קק"ל, רשויות מקומיות ועוד.  

בנוסף המדריך יכול לסייע הן ליצרנים בפיתוח ריהוט נגיש והן להתקנתו באופן נגיש. 

החוברת אינה מהווה תחליף לחוק ולא לתקנות הנגישות החדשות והתקן הישראלי. מטרתה 

היא להאיר, להדגיש ולהסביר עקרונות יסוד בתכנון נגיש של פינות פיקניק נגישות. 

בעת תכנון חובה להתייעץ עם מורשה נגישות מוסמך. 

אנו בטוחים שהבסיס לתכנון נגיש של פרויקטים, מבוסס על הבנה ומודעות מקצועית. 

בהצלחה בהטמעה 

עמותת נגישות ישראל 



 

 

 Access Israel Org. 85-021430 )עמותת נגישות ישראל )ע"ר
ת.ד. 1515 כפר-סבא 55515 טל • 90-1515547 פקס • 90-1515541 

 P.O.B. 5171 Kfar Saba, 44151, ISRAEL. Tel. • 972-9-7451126 Fax • 972-9-7451127
www.aisrael.org office@aisrael.org      

 

 

 שולחן פיקניק נגיש

שולחן פיקניק נגיש הינו שולחן שמידותיו ותוצרתו הופכים אותו לשימושי ונוח לאדם עם 

מוגבלות ובעיקר לאנשים הנעזרים בכסאות גלגלים, קלנועיות ואף אנשים עם מוגבלות 

בהליכה וכאלה המתקשים בהליך ישיבה וקימה. 

בעת רכישת שולחן נגיש יש להקפיד על עמידה  בדרישות תקן ישראלי 5051 חלק 4, סעיף 

4.55.2  "שולחנות". 

5. לשולחן מינימום מקום נגיש אחד לכסא גלגלים 

4. חלקו העליון של השולחן יהיה 15-17 ס"מ 

2. גובה פנוי לברכיים/רגליים 19 ס"מ )מרצפה ועד תחתית השולחן( 

5. עומק פנוי לכסא גלגלים - 15 ס"מ ) 51 ס"מ לברכיים ועוד 42 ס"מ )עומק וגובה( לכפות 

הרגליים( 

1. רוחב נטו לכסא גלגלים 19 ס"מ )מומלץ יותר לאפשר לאנשים נוספים להיכנס ולצאת 

מהספסלים(. 

7. גובה פני הספסל יהיה 51-51 ס"מ 

1. לפחות 79 ס"מ מאורך הספסל הינם מאפשרים גישה ללא מכשולים לרגליים. 

1. רוחב הספסל 59-51 ס"מ 

0. מרחק הספסל מהשולחן  כ 51 ס"מ. 
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דגשים לתכנון שולחן פיקניק נגיש

 

 

5. משטח ישר ככל שניתן )מומלץ עד 5% לצורך ניקוז(. 

4. ריצוף שאינו מחליק וללא בליטות ומכשולים )מומלץ בטון ואספלט( 

2. לתכנן שטח תמרון מרוצף וללא מכשולים, מעל 559 ס"מ מסביב לשולחן. 

5. מסביב למשטח המרוצף - רצפו בריצוף בניגוד חזותי )צבע שונה( ומישושי )טקסטורה 

שונה(. 

1. הקפידו על כך שלא יהיה הפרש גובה בין הריצוף לדשא/ גינון מסביב. 

7. השתדלו למקם חלק מהשולחנות במקום מוצל וחלק במקום חשוף לשמש. 

הערה חשובה לתכנון- 

לשוחן נגיש צריך להגיע בדרך נגישה. הקפידו לתכנן חניות נכים תיקניות ושבילים 

נגישים בדרך לפינת הפיקניק הנגישה. 
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 דגשים בעת רכישה

5. הקפידו על רכישת שולחן נגיש- כמוגדר במדריך זה. 

4. הקפידו שהשולחן הנרכש עומד בדרישות תקן ישראלי 5051 חלק 4, סעיף 4.55.2 

"שולחנות" 

 

 דגשים בעת התקנה

5. מיקום השולחן כך שמסביבו יהיה לפחות 559 ס"מ ריצוף פנוי למעבר. 

4. גובה השולחן - גובה פנוי לברכיים 19 ס"מ )מרצפה ועד תחתית השולחן(, גובה פני 

השולחן 15-17 ס"מ. 

2. גובה הספסלים - 51-51 ס"מ. 

5. מרחק הספסלים מהשולחן במידה ואלה מותקנים בניפרד. 
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 שילוט

מומלץ לשים שלט נגיש "שולחן נגיש - התחשבות תתקבל בברכה", או "שולחן נגיש" או סמל 

בינלאומי. 

 אלמנטים נוספים

בפינת פיקניק נגישה ניתן להוסיף אלמנטים נוספים כגון: מנגל נגיש, משחק נגיש, ברזייה 

נגישה, ספסל נגיש ועוד. הקפידו על נגישות מלאה של כל אלמנט )לפי ההגדרות בתקן 

הישראלי לנגישות פרק 4 (. 

 

 חוקים ותקנות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לאתר(, תשס"ח-4991 

תקן ישראלי 5051 חלק 5 
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תקן ישראלי 5051 חלק 4 

 

 


