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מדריך להנגשת מסעדות ובתי קפה עבור אנשים עם מוגבלות
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למה להנגיש?
עלמנתלעמודבדרישותהדיןולהימנעמאפשרותתביעהאזרחיתואכיפהפלילית.
א.
זוחובהלצורךקבלתרשיוןעסק.
ב.
עסקנגישמאפשרליותרלקוחותלהיכנסוליהנותמהשירות;מסעדהנגישהשווה
ג.
מסעדהמרוויחה.
נכוןחברתית,ערכיתותדמיתית.
ד.
גםלאנשיםעםמוגבלותמגיעלחיותבכבוד,בעצמאותוליהנותמחווייתהמסעדהבאופן
ה.
שיווינייחדעםשארהציבור.
למי מיועדת ההנגשה?
בישראלחייםכיוםכ-0,005,555אנשיםעםמוגבלות,מתוכםכ-055,555אנשיםעםמוגבלות
קשה,ביןאלהנכיצה"לופעולותאיבה,נפגעיתאונותעבודהודרכים,ואנשיםעםמוגבלות
כתוצאהממחלהאוזקנה.
חלקםמתקשיםלהתנייד-נעיםעלכסאגלגלים,נעזריםבהליכוןאומקל,מתקשיםבהליכה;לקויי
ראייהועיוורים;לקויישמיעהוחרשים;אנשיםעםמוגבלותקוגניטיביתלרבותמוגבלותשכלית,
נפגעינפשואחרים.מדוברבאנשיםעםמשפחותוחבריםשלעיתיםאףנתמכיםבהםלצורך
עזרה.ראוילצייןכיאחוזניכרמאוכלוסייתהקשישיםחווים מוגבלותאחתויותר.
"מקוםנגיש"בהגדרתוהואמקוםשיהיהנוחיותרגםלאנשיםאחריםכגון-הוריםעםעגלות
ילדים,אנשיםעםמידותגוףחריגותועוד.למרותמגווןהמוגבלויותלכולםמכנהמשותף-כולם
אוהביםלבלותעםהמשפחה,חבריםוידידיםביןהשארגםבמסעדות.
מהו לוח הזמנים להנגשה?
נקודתהמוצאהיאשהדיןקובעכימסעדהוביתקפהחדשים(שקיבלוהיתרבניה/היתר
א.
שימושלאחרה-0באוגוסט)3552–מחוייביםלהנגשה.
מסעדהוביתקפהקיימים
ב.
מקוםשקיבלהיתרבניה/היתרשימושלפניה-0באוגוסט3552נדרשלהנגישאת
ג.
המקוםעד33לדצמבר.3500
רשתמסעדות/בתיקפהמעל0סניפיםנדרשתלהכיןתוכניתעבודהולהנגשה
ד.
הדרגתיתעדה-0לנובמבר.3502
אכיפה
אכיפתהנגישותתתבצעע"ימחלקתרישויעסקים(שיכולהשלאלחדשאתרישיוןהעסקבנסיבות
מסויימות),פקחינציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות(שלהםהסמכותהחוקיתלאכיפה
פליליתעלידיהטלתקנסותוהגשתכתביאישום)ואףאפשריתבאמצעותהגשתתביעהאזרחית
עלידיכלאזרחכאשרניתןלתבועעד05,555₪ללאהוכחתנזקבגיןכלהפרהשלהדין.
מרכיבי תכנון במסעדה  /בית קפה נגיש?
חניית נכים
א.
חניותנכיםהעומדותבת"י0201חלק,3הקובעתקניותמבחינתמידות,סימוןושילוט,
קרובותלכניסה,עםדרךנגישהמהרכבועדלכניסההראשית[סעיףזהבד"כאינו
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ב.

ג.

ד.

ה.

באחריותהמסעדה/ביתקפה,אלאבאחריותהרשותהמקומיתאובעליהמבנה
שחייביםבהנגשתהרכושהציבוריהמשותףתלוילפיכלמקוםומקום].
גישה עד לדלת הכניסה
דרךגישהנוחהונגישהלאדםהמתניידבכסאגלגליםמהרחובומחניותהנכיםועד
דלתותהכניסה.במידהוקיימותמדרגות-ישלוודאשתהיהגםדרךגישהחלופית
באמצעותכבשאורמפהברוחבהגדולמ-005ס"מששיפועהלאיותרמ-05%(מומלץ
כמהשפחות).
כבשבמסעדהחדשהיבנהברוחבהגדולמ-025ס"מובשיפועשאינועולהעל.1%
(מומלץדרךאופקיתעדלכניסותאוכבש/רמפהששיפועםאינויותרמ-.)0%
כבשים/רמפותומדרגותילוולצידםבבתיאחיזהבגובה25ס"מ.אלהיותקנוכך
שתתאפשרבחירהלמשתמשיםבידימיןאובידשמאל.במידהוישמדרגותנדרש
לסמנםעבורלקוייראייהאתקצותהמדרגותבצבענוגדלמדרגה.כמוכןישלהתקין
משטחיאזהרהבתחילתהירידהבגרםמדרגות(למעלה).
דלתות
כלהדלתותבמקוםקייםתהינהברוחבהגדולמ20-ס"מובמקוםחדשברוחבמינמאלי
של15ס"מ.ישלהקפידעלכניסהללאמדרגהוללאסף,וכןעלהדלתלהיפתחבקלות.
במידהומדוברבדלתשקופהישלסמנהעםשתימדבקותעגולותבשניגווניםנוגדים,
בקוטרגדולמ-00ס"מכךשתבלוטגםעבורלקוייראייה האחת,בגובה25ס"מוהשניה
בגובה005ס"מ.אפשרלהשתמשבמדבקהעםלוגוהמסעדהאוביתקפהובתנאי
שמידותיהיהיומעל00ס"מובצבעיםניגודיים.
מעברים
עלהמעבריםלהיותמואריםוברוחבפנוישללפחות025ס"מללאמכשוליםמכלסוג
שהואהעשוייםלהפריעללקוייראייהאולאלההמתניידיםבכסאגלגלים.אפשרגם
להקצותמעבריםקצריםברוחבשלאיפחתמ25-ס"מבקוישר.ישלוודאגישהללא
מכשוליםלשולחנות,לקופה,לשרותיהנכיםולנטילתידיים.
שרותי נכים
חובהלהתקיןשרותינכיםתקנייםומאובזריםכחוק
בתוךהמסעדה/ביתהקפה.
נבהירכישרותינכיםהנמצאיםמחוץלמסעדה
וכאשרהגישהאליהםמחייבתיציאהמהמסעדה
אינםעומדיםבדרישותהחוק!!
מסעדהאוביתקפהשקיבלוהיתרלפני0
באוגוסט3552וקטניםמ-05מ"רפטורים
משרותינכים.
מתחםמסעדותבקניוןמאפשרמכלולשרותים
כוללשרותינכיםבקרבתהמתחם.
גודלהתאבמסעדה/ביתקפהקיים(קיבלאישור
לפני0באוגוסט3552)מינימוםאורךשל000ורוחבמינימאלישל020ס"מ,דלת
נפתחתהחוצהברוחבמינימאלישל20ס"מ.
גודלהתאבמסעדה/ביתקפהחדש(קיבלאישוראחרי0באוגוסט)3552מינימום
אורךשל355ורוחבמינימאלישל005ס"מ,דלתנפתחתהחוצהברוחבמינימאלישל
15ס"מ.
אסלהמוגבהתבגובהשל00-05ס"מ,מאחזייד-לפימפרטבגובה20ס"מ(מסוג""L
עלהקירהקרובלאסלה,ומסוג"מתקפל"בצדהשנילאסלה,מאחזאופקיעלהדלת
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בצדההפנימיכדילמשוךאתהדלתלסגירתה,מקוםפנוילכסאהגלגליםשל20ס"מבין
האסלהלקירבמקוםקייםובמקוםחדש15ס"מ.כמוכןימצאכיורואבזורנוסףלפי
המפרט)פרטיםנוספיםניתןלמצואבאתרנגישותישראלבכתובת .www.aisrael.org
כיור לנטילת ידיים
ו.
תתאפשרגישהללאמכשוליםעדלכיור,יהיהשטחתמרוןבאזורהכיורברדיוס005
ס"מ,הכיוריותקןכךשמתחתיהיהחללפנויבעומק25-05ס"מלפחות(מומלץלפחות
01ס"מ),רוחבפנוישל20ס"מוגובהתחתוןפנוישל25ס"מ,עלהברזלהיותמסוג
מנוף.
מרכיבי נגישות – עיצוב פנים:
ריהוט  -שולחנות
א.
שולחןנגישמיועדלאפשרלאדםהנעזרבכסאגלגליםלשבתבנוחותשרגליומתחת
לשולחן.הקפדעלשולחןשגובהוהמקסימאלי20-20ס"מוהגובהמהרצפהועדתחתית
השולחן25ס"מ.וודאכיקייםעומקפנוילברכייםוכפותהרגלייםשל01ס"מלברכיים
ועוד32ס"מלכפותהרגליים-סה"כ20ס"מ.וודארוחבפנוימתחתלשולחןשל20ס"מ
לפחות.
כאשרמדוברבשולחןעגול-הקפדעלרגלייםתומכותשטוחותעלמנתשתאפשרנה
כניסתכסאגלגליםללאהפרעה.הקפדעלרדיוסשולחןשל05-25ס"מפנוימתחת
לשולחן.
הכמותהנדרשתהינהלפחות0%מסה"כהשולחנותולאפחותמשולחןאחד.
ריהוט  -כסאות
ב.
כיסאנגישמיועדבעיקרלאנשיםשתהליךהישבהוהקימהמהכסאקשהלהם.
גובההמושבבכסאנגיש00-01ס"מ,עומקהמושב00-05ס"מ,משניצידיהמושב
מאחזיידבאורךשל25ס"מלפחותובגובהמעלפניהמושבשל01-30ס"מ.
הכמותהנדרשתהינהלפחות05%מסה"כהכסאותולאפחותמשניכסאות.
עמדת קופה  /דלפק שרות
ג.
עמדתשרותעצמיבעמידהחייבתלהיותנגישה,כאשרישנןשתיאפשרויות:
ד.
 .1עמדתשרותנמוכהומותאמתלכסאגלגלים;
 .2דלפקנגישבעמידהעםמדפוןחתימהמונמך.
 .3דלפקעמידהגובהוהמקסימאליהינו050ס"מ.מדףלחתימהנדרשלגובה23-15
ס "מ .
 .4דלפקמונמךנדרשלגובה23-15ס"מ,רוחב25ס"מ.
עמדתהקופהתהיהנגישהללקוחותעםמוגבלות,לולאתהשראהללקויישמיעהושלט
ה.
המצייןשקיימתמערכת.
אזורים
ו.
במסעדותרבותישחלוקהלאזוריםשוניםכגוןאזורפנימי,אזורחיצוני,גלרייה,אזור
עישון,חדרפרטיועוד;באופןעקרונינגישותתאפשרגישהוריהוטנגישלכלהאזורים.
שרות עצמי
ז.
במקומותבהםקיימתאופציהשלשרותעצמי,צוותהמקוםיסייעבמציאתמקוםנגיש,
סיועבנשיאתהמזוןמהמטבח/מהדלפקאלמושבושלהלקוח.
כאשרישמזנוןלהגשהעצמית,יאפשרעצמאותלאדםעלכסאגלגליםואשריוכללהגיע
לכלסוגיהמזון.
תאורה
ח.
נדרשתתאורהמספיקהלטובתאנשיםמוגבלותבשמיעה,בכדילאפשרלהםקריאת
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שפתייםשלהדוברים;כמוכן,עלהתאורהלהיותלאמסנוורת,וזאתלטובתאנשים
מוגבלותבראייה.
אקוסטיקה
ט.
אקוסטיקהטובהחיוניתומאודמסייעתלאנשיםעםלקויישמיעה(רצוימאודלהתייעץעם
יועץאקוסטיקהלקבלתתוצאהמיטבית).
שרות נגיש
תפריט נגיש
א.
מסעדהנדרשתלסייעלאדםעםמוגבלותלענייןהתפריטבאחתלפחותמהדרכים
הבאות:
 .1הקראתהתפריטכאשרהלקוחמבקשזאת;
 .2לאדםעםמוגבלותבראייה,'דפוסנגיש'טקסטואלימודפסשחורעלגבילבן,ניירנקי
חלקולאמעוצב,פונטיםאריאל00-33נקודות;
 .3לעיווריםבכתבברייל;
 .4ללקויותשיכליות/התפתחותיות-בשפהפשוטהעםתמונותשלהמנוהנפוצות
[ברשתמסעדותמעל05סניפים].
 .5במידהוישלמסעדה/ביתקפהטאבלטים-ניתןבקלותלאפשראופציותשלטקסט
נגישהמותאםלאנשיםעםמוגבלותבראייהותמונותלתיאורהמנות.
כניסת חיות שרות
ב.
אנשיםעםמוגבלותובעיקרעיווריםנעזריםבחיותשרות,בעיקרבכלבי
שרות.בישראלניתןלראותבעיקראנשיםעיווריםהנעזריםבכלבי
נחייה.נבהירכיהלקוחזכאילהיכנסעםחייתהשרות.בעלהמסעדה
רשאילבקשהצגתתעודהאוסימןהמעידעלהיותהחיה,חייתשירות.
סיוע
ג.
צוותהשרותיציעעזרתובסיועבהכוונהוליווילשולחןוכסא
נגיש,בהקראתהתפריט,במקוםלחייתהשרותבצמוד
לבעליוושאינהעלהדרךובמקוםשלשרותעצמיבנשיאת
המזוןמהמטבח/דלפקאלמושבושלהלקוחבמידתהצורך
ולפיבקשתושלהלקוח.
הדרכות שרות נגיש
ד.
נדרשלהדריךאתצוותהמסעדהעלמתןשירותללקוחותעםמוגבלות,שיוויון,מניעת
אפליה,נגישות,שירותנגישומותאם.
מערכת ניתוב שיחות  /מוקד טלפוני  /מרכזייה
ה.
מערכתזוצריכהלהיותללאמוזיקתרקעבעתההסברעלהנתב(יכולהלהיותמוסיקה
בעתההמתנה),עלההקלטהלהיותברורהפשוטהובקצבאיטי,כאשרהלקוחלאבוחר
בשלוחהכלשהי,השיחהתועברלמענהאנושי.
הזמנת מקום
ו.
חלקמהאנשיםעםמוגבלותיתקשולהזמיןמקוםטלפונית,נדרשלאפשרהזמנתמקום
גםבדרכיםאלטרנטיביותלדוגמאבפקס/אינטרנט/.SMS
שילוט אלקטרוני  /כריזה קולית
ז.
במקוםבוקייםשלטאלקטרוניאומסךלטובתלקויישמיעה,נדרשתכריזהקוליתלטובת
לקוייראייה.אופציהנוספתבמקוםכריזהקוליתהינהמסרוןSMSללקוח.
עזרים טכנולוגיים
ח.
בקופהנדרשתלולאתהשראהללקויישמיעה.
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נהלים
ט.
נדרשלהתאיםאתנהליומנהגיהמקום,עלמנתלאפשרשרותנגיש,שיוויוני,עצמאי,
נוח,איכותיומהנהכמולכללקוחאחר.ביןהיתר,הנהליםצריכיםלדאוגלטיפולבפינוי
בשעתחרום,הזמנתמקוםלאדםעםמוגבלות,שרותלאדםעםמוגבלות,תפריטים
נגישים,אישורכניסהלחיותשרות,הדרכותעובדיםלמתןשרותנגיש,עזריםשוניםכגון
לולאתהשראהללקויישמיעה.
שילוט נגיש
י.
השילוטבביתהעסקיהיהברורונגישויעמודבדרישותחלק0של
ת"י.0201
השילוטיפנהככלשדרושליציאות,שרותיהנכים,דרךנגישה,סיוע
לעזרה,קיוםעזריםטכנולוגיים.
רכז נגישות
יא.
ארגוןהמעסיקמעל30עובדיםחייבלמנותרכזנגישותולדאוגלהכשרתו.
פרסום מידע נגישות
פרסום הסדרי הנגישות  -חשובונדרשלפרסםאתכלהסדריהנגישותבצורהאמינה
א.
ומפורטתכךשלקוחעםמוגבלותיוכללקבלהחלטהלפניהגעתולמקום.
ראוילפרסםאתהסדריהנגישותבאתרהאינטרנטשלהמסעדה/ביתהקפה.
אתר האינטרנט –במידהוישלמסעדה/ביתקפהאתראינטרנט,ישלוודאשהוא
ב.
מפותחבאופןהמאפשרנגישותגםלאנשיםעםמוגבלותבראייהובתקשורת.ניתןלמצוא
פרטיםנוספיםבאתרwww.nagish.org.il.
רוצה מסעדה  /בית קפה נגיש ?
הנחהאתהאדריכל,מתכנןהריהוטוהמעצבלתכנןאתהמקוםתוךאימוץוהקפדהעלדרישות
הנגישותהקיימותבדין.בבניהחדשה,אובהתאמתמקוםקייםישלהתייעץעםמורשהנגישות
מבניםתשתיתוסביבהומורשהנגישותהשרות.
אזהרה
המידעבמנשרזהכוללמידעבסיסיונועדלהעלאתהמודעותבלבד,ואינומהווהתחליף
א.
להתייעצותעם"מורשינגישות"כנדרשע"פחוק.
עפ"יחוק–בעתהגשתבקשהלאישוררישויעסקים–ישלהציגחוותדעתשלמורשה
ב.
נגישותמבניםתשתיותוסביבהשהתייעץעםמורשהנגישותשירות,הקובעכיהמקום
עומדבדרישותהנגישותהנקובותבחוק.
חקיקה
בשנת0221חוקקחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותהקובעזכותלשוויוןשלאנשיםעם
מוגבלותובשנת3550תוקןבחוק'פרקהנגישות',הקובעחובהלהתקיןתקנותנגישותהמחייבות
ביןהיתרמסעדותובתיקפהלהיותנגישים.
כחלקמהתנאיםלקבלתרשיוןעסק,הינך מחוייב לאשר את התוכניות ואת ביצוען ע"י מורשה
נגישות מתו"ס.מסעדהאוביתקפהשקיבלורשיוןלפני0באוגוסט3552וקטניםמ05מ"ר
פטוריםמשרותינכיםכאמורלעיל.
לפיתקנותהל"תהתשס"ז,3552כלמסעדהוביתקפהשישלהםשרותיםללקוחות-חייביםגם
בשרותינכים.
חקיקהרלוונטית:
חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,תשנ"ח0221
א.
תקנותהתכנוןוהבניה(בקשהלהיתר,תנאיוואגרות),תש''ל0225-חלקח0
ב.
תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות(התאמותנגישותלמקוםציבורישהואבניין
ג.
קיים),תשע"ב-3500
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תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות(התאמותנגישותלשירות),תשע''ג-3502-
ד.
סימןי"ח:שירותיהסעדה
תקנותהל"ת,התשס"ז3552
ה.
חוקרישויעסקים,תשכ"ח0201-
ו.
ת.י.0201
ז.
מקורות מדע נוספים
אתר"נגישותישראל"www.aisrael.org
א.
לפרטיםנוספים,ייעוץ,להדרכות'שרותנגיש',לקורסרכזינגישות,'אותנגישותישראל'-
ב.
צורקשר52-2000030netta@aisrael.org
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