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3502אוקטובר50
 מדריך להנגשת מסעדות ובתי קפה עבור אנשים עם מוגבלות

  
 

 ?למה להנגיש .1
 .תפליליאכיפהאזרחיתוולהימנעמאפשרותתביעההדיןעלמנתלעמודבדרישות.א
 .רשיוןעסקקבלתזוחובהלצורך.ב
שווההנגישמסעדה;מהשירותליהנותועסקנגישמאפשרליותרלקוחותלהיכנס.ג

 .המרוויחמסעדה
 .ערכיתותדמיתית,נכוןחברתית.ד
המסעדהבאופןתמחווייתבעצמאותוליהנו,גםלאנשיםעםמוגבלותמגיעלחיותבכבוד.ה

 .יחדעםשארהציבורשיוויני
 ?למי מיועדת ההנגשה .2

אנשיםעםמוגבלות055,555-מתוכםכ,אנשיםעםמוגבלות0,005,555-בישראלחייםכיוםכ
ואנשיםעםמוגבלות,נפגעיתאונותעבודהודרכים,לופעולותאיבה"ביןאלהנכיצה,קשה

.כתוצאהממחלהאוזקנה
לקויי;מתקשיםבהליכה,נעזריםבהליכוןאומקל,נעיםעלכסאגלגלים-קשיםלהתניידחלקםמת

,אנשיםעםמוגבלותקוגניטיביתלרבותמוגבלותשכלית;לקויישמיעהוחרשים;ועיווריםראייה
שלעיתיםאףנתמכיםבהםלצורךמדוברבאנשיםעםמשפחותוחברים.נפגעינפשואחרים

.מוגבלותאחתויותר קשישיםחוויםהאוכלוסייתאחוזניכרמכיראוילציין.עזרה
הוריםעםעגלות-חריםכגוןנשיםאנוחיותרגםלאהואמקוםשיהיהתובהגדר"מקוםנגיש"

כולם-למרותמגווןהמוגבלויותלכולםמכנהמשותף.ועודאנשיםעםמידותגוףחריגות,ילדים
 .חבריםוידידיםביןהשארגםבמסעדות,אוהביםלבלותעםהמשפחה

 ?מהו לוח הזמנים להנגשה .3
היתר/היתרבניהושקיבל)מסעדהוביתקפהחדשיםעכינקודתהמוצאהיאשהדיןקוב.א

 .מחוייביםלהנגשה–(3552באוגוסט0-הלאחרשימוש
 קיימיםמסעדהוביתקפה.ב
אתנדרשלהנגיש3552באוגוסט0-הלפניהיתרשימוש/מקוםשקיבלהיתרבניה.ג

 .3500לדצמבר33עדהמקום
תוכניתעבודהולהנגשההכיןלסניפיםנדרשת0בתיקפהמעל/רשתמסעדות.ד

 .3502נובמברל0-ההדרגתיתעד
 אכיפה .4

שיכולהשלאלחדשאתרישיוןהעסקבנסיבות)רישויעסקיםמחלקתי"אכיפתהנגישותתתבצעע
שלהםהסמכותהחוקיתלאכיפה)לאנשיםעםמוגבלותזכויותפקחינציבותשוויון,(מסויימות

תאזרחיהתביעהגשתאמצעותבתיואףאפשר(תכתביאישוםפליליתעלידיהטלתקנסותוהגש
 .בגיןכלהפרהשלהדיןללאהוכחתנזק₪05,555עדכאשרניתןלתבועעלידיכלאזרח

 ?בית קפה נגיש/ מסעדה מרכיבי תכנון ב .5
 חניית נכים .א

,ושילוטסימון,תקניותמבחינתמידותהקובע,3חלק0201י"העומדותבתחניותנכים
כאינו"סעיףזהבד]עםדרךנגישהמהרכבועדלכניסההראשית,קרובותלכניסה



 

 4102@ כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 

 

 .Access Israel Org 85-122041( ר"ע)עמותת נגישות ישראל 
 90-1515541 • פקס 90-1515547 • טל 55515סבא -כפר 1515 .ד.ת

P.O.B. 5171 Kfar Saba, 44151, ISRAEL. Tel. • 972-9-7451126 Fax • 972-9-7451127 

 www.aisrael.org     office@aisrael.org 
 

אלאבאחריותהרשותהמקומיתאובעליהמבנה,ביתקפה/באחריותהמסעדה
 [.שחייביםבהנגשתהרכושהציבוריהמשותףתלוילפיכלמקוםומקום

 גישה עד לדלת הכניסה.ב
בכסאגלגליםמהרחובומחניותהנכיםועדדנייגישהנוחהונגישהלאדםהמתדרך

חלופיתגישהדרךישלוודאשתהיהגם-מדרגותוקיימותבמידה.דלתותהכניסה
מומלץ)05%-מששיפועהלאיותרמ"ס005-גדולמהברוחברמפהאוכבשבאמצעות

 .(כמהשפחות
.1%ובשיפועשאינועולהעלמ"ס025-גדולמהיבנהברוחבבמסעדהחדשהכבש

.(0%-אינויותרמםרמפהששיפוע/מומלץדרךאופקיתעדלכניסותאוכבש)
אלהיותקנוכך.מ"ס25בבתיאחיזהבגובהלצידםרמפותומדרגותילוו/כבשים

במידהוישמדרגותנדרש.בידשמאלואשתתאפשרבחירהלמשתמשיםבידימין
כמוכןישלהתקין.קצותהמדרגותבצבענוגדלמדרגהעבורלקוייראייהאתנםלסמ

 .(למעלה)משטחיאזהרהבתחילתהירידהבגרםמדרגות
 דלתות .ג

מאליובמקוםחדשברוחבמינמ"ס20-גדולמהברוחבנההיבמקוםקייםתכלהדלתות
.עלהדלתלהיפתחבקלותוכן,אמדרגהוללאסףלהקפידעלכניסהלליש.מ"ס15של

,יםנוגדיםנמדבקותעגולותבשניגוושתיבמידהומדוברבדלתשקופהישלסמנהעם
מוהשניה"ס25בגובה,האחת לקוייראייהבורגםעשתבלוטמכך"ס00-בקוטרגדולמ

ביתקפהובתנאיאוהמסעדהלוגומדבקהעםאפשרלהשתמשב.מ"ס005בגובה
 .ייםניגודםצבעיבמו"ס00מעלהיהיושמידותי

 מעברים .ד
מללאמכשוליםמכלסוג"ס025עלהמעבריםלהיותמואריםוברוחבפנוישללפחות

אפשרגם.אולאלההמתניידיםבכסאגלגליםהעשוייםלהפריעללקוייראייהאשהו
ישלוודאגישהללא.מבקוישר"ס25-מעבריםקצריםברוחבשלאיפחתמלהקצות

 .רותיהנכיםולנטילתידייםלש,לקופה,מכשוליםלשולחנות
 שרותי נכים.ה

חובהלהתקיןשרותינכיםתקנייםומאובזריםכחוק
 .ביתהקפה/בתוךהמסעדה

נבהירכישרותינכיםהנמצאיםמחוץלמסעדה
וכאשרהגישהאליהםמחייבתיציאהמהמסעדה

!!אינםעומדיםבדרישותהחוק
0לפניהיתרמסעדהאוביתקפהשקיבלו

פטוריםר"מ05-וקטניםמ3552באוגוסט
.משרותינכים

מתחםמסעדותבקניוןמאפשרמכלולשרותים
.כוללשרותינכיםבקרבתהמתחם

קיבלאישור)קייםביתקפה/במסעדהגודלהתא
דלת,מ"ס020ורוחבמינימאלישל000מינימוםאורךשל(3552באוגוסט0לפני

.מ"ס20ינימאלישלנפתחתהחוצהברוחבמ
מינימום(3552באוגוסט0קיבלאישוראחרי)ביתקפהחדש/במסעדהגודלהתא
דלתנפתחתהחוצהברוחבמינימאלישל,מ"ס005ורוחבמינימאלישל355אורךשל

.מ"ס15
"L"מסוג)מ"ס20בגובהלפימפרט-מאחזייד,מ"ס00-05אסלהמוגבהתבגובהשל

מאחזאופקיעלהדלת,בצדהשנילאסלה"מתקפל"ומסוג,עלהקירהקרובלאסלה
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מבין"ס20מקוםפנוילכסאהגלגליםשל,בצדההפנימיכדילמשוךאתהדלתלסגירתה
כמוכןימצאכיורואבזורנוסףלפי.מ"ס15במקוםקייםובמקוםחדשהאסלהלקיר

 .www.aisrael.org בכתובתרנגישותישראלבאתנוספיםניתןלמצואפרטים(מפרטה
כיור לנטילת ידיים.ו

005יהיהשטחתמרוןבאזורהכיורברדיוס,תתאפשרגישהללאמכשוליםעדלכיור
מומלץלפחות)מלפחות"ס25-05הכיוריותקןכךשמתחתיהיהחללפנויבעומק,מ"ס

עלהברזלהיותמסוג,מ"ס25מוגובהתחתוןפנוישל"ס20פנוישלרוחב,(מ"ס01
 .מנוף

 :עיצוב פנים –מרכיבי נגישות  .6
 שולחנות -ריהוט .א

שולחןנגישמיועדלאפשרלאדםהנעזרבכסאגלגליםלשבתבנוחותשרגליומתחת
מוהגובהמהרצפהועדתחתית"ס20-20הקפדעלשולחןשגובהוהמקסימאלי.לשולחן
מלברכיים"ס01וודאכיקייםעומקפנוילברכייםוכפותהרגלייםשל.מ"ס25השולחן

מ"ס20וודארוחבפנוימתחתלשולחןשל.מ"ס20כ"סה-מלכפותהרגליים"ס32ועוד
.לפחות

הקפדעלרגלייםתומכותשטוחותעלמנתשתאפשרנה-כאשרמדוברבשולחןעגול
מפנוימתחת"ס05-25שלהקפדעלרדיוסשולחן.רעהכניסתכסאגלגליםללאהפ

.לשולחן
 .אחדכהשולחנותולאפחותמשולחן"מסה0%הכמותהנדרשתהינהלפחות

 כסאות -ריהוט .ב
.כיסאנגישמיועדבעיקרלאנשיםשתהליךהישבהוהקימהמהכסאקשהלהם

צידיהמושבמשני,מ"ס00-05עומקהמושב,מ"ס00-01גובההמושבבכסאנגיש
.מ"ס01-30מלפחותובגובהמעלפניהמושבשל"ס25מאחזיידבאורךשל

 .כהכסאותולאפחותמשניכסאות"מסה05%הכמותהנדרשתהינהלפחות
 דלפק שרות/ עמדת קופה  .ג
 :כאשרישנןשתיאפשרויות,עמדתשרותעצמיבעמידהחייבתלהיותנגישה .ד

 ;גלגליםעמדתשרותנמוכהומותאמתלכסא .1
 .דלפקנגישבעמידהעםמדפוןחתימהמונמך .2
23-15מדףלחתימהנדרשלגובה.מ"ס050דלפקעמידהגובהוהמקסימאליהינו .3

 .מ"ס
 .מ"ס25רוחב,מ"ס23-15דלפקמונמךנדרשלגובה .4

לולאתהשראהללקויישמיעהושלט,עמדתהקופהתהיהנגישהללקוחותעםמוגבלות .ה
 .מערכתהמצייןשקיימת

 אזורים .ו
אזור,גלרייה,אזורחיצוני,במסעדותרבותישחלוקהלאזוריםשוניםכגוןאזורפנימי

 .באופןעקרונינגישותתאפשרגישהוריהוטנגישלכלהאזורים;חדרפרטיועוד,עישון
 שרות עצמי .ז

,צוותהמקוםיסייעבמציאתמקוםנגיש,במקומותבהםקיימתאופציהשלשרותעצמי
.מהדלפקאלמושבושלהלקוח/סיועבנשיאתהמזוןמהמטבח
יאפשרעצמאותלאדםעלכסאגלגליםואשריוכללהגיע,כאשרישמזנוןלהגשהעצמית

 .לכלסוגיהמזון
 תאורה .ח

קריאתלהםלאפשרבכדי,שמיעהבוגבלותאנשיםמתאורהמספיקהלטובתנדרשת

http://www.aisrael.org/
http://www.aisrael.org/
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אנשיםלטובתוזאת,מסנוורתלאלהיותהתאורהעל,כמוכן;דובריםהשפתייםשל
  .ראייהמוגבלותב

 אקוסטיקה .ט
וימאודלהתייעץעםצר)לקויישמיעהאנשיםעםלמסייעתאקוסטיקהטובהחיוניתומאוד

 (.יועץאקוסטיקהלקבלתתוצאהמיטבית
 שרות נגיש .7

 תפריט נגיש .א
מהדרכיםלפחותמסעדהנדרשתלסייעלאדםעםמוגבלותלענייןהתפריטבאחת

 :הבאות
 ;הקראתהתפריטכאשרהלקוחמבקשזאת .1
ניירנקי,טקסטואלימודפסשחורעלגבילבן'דפוסנגיש,'לאדםעםמוגבלותבראייה .2

 ;נקודות00-33פונטיםאריאל,חלקולאמעוצב
 ;ייללעיווריםבכתבבר .3
בשפהפשוטהעםתמונותשלהמנוהנפוצות-התפתחותיות/ללקויותשיכליות .4

 [.סניפים05ברשתמסעדותמעל]
ניתןבקלותלאפשראופציותשלטקסט-ביתקפהטאבלטים/במידהוישלמסעדה .5

 .נגישהמותאםלאנשיםעםמוגבלותבראייהותמונותלתיאורהמנות
 כניסת חיות שרות.ב

בעיקרבכלבי,מוגבלותובעיקרעיווריםנעזריםבחיותשרותאנשיםעם
נעזריםבכלביהעיווריםאנשיםבעיקרניתןלראותבישראל.שרות
בעלהמסעדה.הלקוחזכאילהיכנסעםחייתהשרותנבהירכי.נחייה

 .חייתשירות,רשאילבקשהצגתתעודהאוסימןהמעידעלהיותהחיה
 סיוע .ג

עבהכוונהוליווילשולחןוכסאוסיעזרתובציעצוותהשרותי
במקוםלחייתהשרותבצמוד,בהקראתהתפריט,נגיש

לבעליוושאינהעלהדרךובמקוםשלשרותעצמיבנשיאת
במידתהצורךדלפקאלמושבושלהלקוח/המזוןמהמטבח

 .ולפיבקשתושלהלקוח
 הדרכות שרות נגיש .ד

מניעת,שיוויון,ירותללקוחותעםמוגבלותנדרשלהדריךאתצוותהמסעדהעלמתןש
 .שירותנגישומותאם,נגישות,אפליה

 מרכזייה/ מוקד טלפוני  /מערכת ניתוב שיחות  .ה
יכולהלהיותמוסיקה)בעתההסברעלהנתבמערכתזוצריכהלהיותללאמוזיקתרקע

בוחרכאשרהלקוחלא,עלההקלטהלהיותברורהפשוטהובקצבאיטי,(בעתההמתנה
 .תועברלמענהאנושיהשיחה,בשלוחהכלשהי

 הזמנת מקום .ו
נדרשלאפשרהזמנתמקום,חלקמהאנשיםעםמוגבלותיתקשולהזמיןמקוםטלפונית

 .SMS/אינטרנט/גםבדרכיםאלטרנטיביותלדוגמאבפקס
 כריזה קולית/ שילוט אלקטרוני  .ז

נדרשתכריזהקוליתלטובת,יעהבמקוםבוקייםשלטאלקטרוניאומסךלטובתלקויישמ
 .ללקוחSMSאופציהנוספתבמקוםכריזהקוליתהינהמסרון.לקוייראייה

 עזרים טכנולוגיים .ח
 .בקופהנדרשתלולאתהשראהללקויישמיעה
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 נהלים .ט
,עצמאי,שיוויוני,עלמנתלאפשרשרותנגיש,נדרשלהתאיםאתנהליומנהגיהמקום

הנהליםצריכיםלדאוגלטיפולבפינוי,ביןהיתר.ללקוחאחראיכותיומהנהכמולכ,נוח
תפריטים,שרותלאדםעםמוגבלות,הזמנתמקוםלאדםעםמוגבלות,בשעתחרום

עזריםשוניםכגון,הדרכותעובדיםלמתןשרותנגיש,אישורכניסהלחיותשרות,נגישים
 .לולאתהשראהללקויישמיעה

 שילוט נגיש .י
של0חלקויעמודבדרישותיהיהברורונגישבביתהעסקהשילוט

.0201י"ת
סיוע,דרךנגישה,שרותיהנכים,השילוטיפנהככלשדרושליציאות

 .קיוםעזריםטכנולוגיים,לעזרה
 רכז נגישות .יא

 .למנותרכזנגישותולדאוגלהכשרתוחייבעובדים30ארגוןהמעסיקמעל
 פרסום מידע נגישות .8

בצורהאמינהאתכלהסדריהנגישותונדרשלפרסםחשוב -הנגישות  פרסום הסדרי .א
 .לפניהגעתולמקוםיוכללקבלהחלטהלקוחעםמוגבלותכךשומפורטת

 .ביתהקפה/המסעדהראוילפרסםאתהסדריהנגישותבאתרהאינטרנטשל
ישלוודאשהוא,אתראינטרנטביתקפה/מסעדהבמידהוישל–אתר האינטרנט .ב

ניתןלמצוא.מפותחבאופןהמאפשרנגישותגםלאנשיםעםמוגבלותבראייהובתקשורת
 .www.nagish.org.ilבאתרנוספיםפרטים

 ?נגיש  בית קפה/ מסעדה רוצה  .9
דרישותוהקפדהעלתוךאימוץאתהמקוםמתכנןהריהוטוהמעצבלתכנן,הנחהאתהאדריכל

להתייעץעםמורשהנגישותאובהתאמתמקוםקייםיש,בבניהחדשה.הקיימותבדיןהנגישות
 .מבניםתשתיתוסביבהומורשהנגישותהשרות

 אזהרה  .11
תחליףמהווהאינוו,המודעותבלבדסיסיונועדלהעלאתבכוללמידעהמידעבמנשרזה .א

 .חוקפ"עכנדרש"ורשינגישותמ"להתייעצותעם
ישלהציגחוותדעתשלמורשה–אישוררישויעסקיםבעתהגשתבקשהל–יחוק"עפ .ב

הקובעכיהמקום,תוסביבהשהתייעץעםמורשהנגישותשירותונגישותמבניםתשתי
 .עומדבדרישותהנגישותהנקובותבחוק

 חקיקה .11
חוקקחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותהקובעזכותלשוויוןשלאנשיםעם0221בשנת

מחייבותהקובעחובהלהתקיןתקנותנגישותה,'פרקהנגישות'בחוקתוקן3550מוגבלותובשנת
.מסעדותובתיקפהלהיותנגישיםביןהיתר

י מורשה "ע ןהתוכניות ואת ביצועהינך מחוייב לאשר את ,קבלתרשיוןעסקמהתנאיםלכחלק
ר"מ05וקטניםמ3552באוגוסט0מסעדהאוביתקפהשקיבלורשיוןלפני.ס"נגישות מתו

.כאמורלעילפטוריםמשרותינכים
חייביםגם-כלמסעדהוביתקפהשישלהםשרותיםללקוחות,3552ז"התשסת"לפיתקנותהל
.בשרותינכים

:חקיקהרלוונטית
 0221ח"תשנ,זכויותלאנשיםעםמוגבלותשוויוןחוק.א
 0חחלק0225-ל''תש,(תנאיוואגרות,להיתרבקשה)בניההתכנוןוהתקנות.ב
ציבורישהואבנייןנגישותלמקוםהתאמות)שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותתקנות.ג

 3500-ב"תשע,(קיים

http://www.nagish.org.il/
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-3502-ג''תשע,(נגישותלשירותהתאמות)תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות.ד
 שירותיהסעדה:ח"סימןי

 3552ז"התשס,ת"תקנותהל.ה
0201-ח"תשכ,חוקרישויעסקים.ו
0201.י.ת.ז

 מקורות מדע נוספים .12
 www.aisrael.org"נגישותישראל"אתר.א
-'אותנגישותישראל,'לקורסרכזינגישות',שרותנגיש'להדרכות,ייעוץ,לפרטיםנוספים.ב

 netta@aisrael.org52-2000030צורקשר
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