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 שלום,

 2חוות דעת מס'  –בכפר המכביה העולמי נגישות שירות במוזיאון הספורט היהודי  –הנדון 

 2022יולי  –עם סיום הקמת התצוגה שניתן אישור נגישות 

 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות תקנות הוראות פי ניתנת לבנדון שחוות הדעת 

שיש לקחת בחשבון הוראות ב נבדקה עמידה והתקנים שהן מפנות אליהם.  ,2013 – תשע"ג (תבשירו

   .63, 62, 61,  60, 23  ,18,  16, 15 תקנות:. מוזיאוןבתצוגה בעת הקמת 

 . 4, 3.2  ,3.1 ,1  חלקים 1918ת"י  תקנים:

 

 ת התצוגה להוראות חקיקת הנגישות מורשה לנגישות שירות להתאמאישור 

שהוא חייב בהן, לרבות התקנת אמצעי עזר המוזיאון ביצע את התאמות הנגישות הריני לאשר בזאת ש

 לנגישות והכנת תשתית טכנית להפעלת שירותי עזר לנגישות.

תוך , והנגישות בבניין הקייםה לעד לדלת הכניס בניין הקייםמחוץ לחניה, דרכי הגישה להנגישות  .1

הם  למעט בחללים שנמצאים באחריות מפעיל המוזיאון הונגשו בידי אחרים.  הקייםבניין ה

 העזר והתאמות הנגישות שבאחריותם.האחראים לתקינות אמצעי 

המעלית לרבות , אוןלמוזידלת הכניסה מהדלפק עד לווזיאון, לפק הקבלה למדרכי הגישה עד לד .2

 . 3.1חלק  1918ות"י   והמדרגות בוצעו כנדרש בתקנות הנגישות החלות על בניין ציבורי קיים

המשרתים את המבקרים במוזיאון בוצעו לפי תקנות הנגישות החלות על בניין  בתי השימוש  .3

 . 3.1חלק  1918י ת"י  , ביצוע לפ ציבורי קיים

והמידע אודות הביקור  בוצות, דלפק הקבלה, השילוט המבואה למוזיאון, חלל ההמתנה לק .4

במוזיאון, לרבות התקנת מערכת עזר לשמיעה בדלפק הקבלה, והתקנת שילוט המציין את קיומה  

  1918ת"י ו, 23,  18 ,16, 15 תקנותלפי  ת עזר לשמיעה בתוך המוזיאון, בוצעו כנדרש של מערכ

 . 4חלק ו,  3.1חלק 

 : אותו סדר גודלאונים בהחלות על מוזי 60-63בוצעה בהתאם להוראות תקנות התצוגה  .5

, בישיבהאו ידה הם בעמביה יתאים לצפממוצגים תלויים או מונחים על מעמדים בגובה ה .א

 ; 4חלק  ו, 1חלק  1918ת"י  , ו(3)61תקנה לפי 

עמידה שלטים הותקנו כך שגובה המידע העיקרי המופיע בהם מתאים לצפייה וקריאה ב  .ב

 ;  4חלק , ו 1חלק   1918ות"י   ,62 , 16 ותתקנ, לפי או בישיבה
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  1918ת"י  ו, ()ג(2)61 ,18 תקנות. ביצוע לפי  , לפי הענייןהותקנו מערכות עזר לשמיעה .ג

הותקן שלט המציין שיש במקום מערכת  אודיטוריוםבכניסה למוזיאון ובכניסה ל ;4חלק 

 ניתן לקבל מקלטים להשאלה בדלפק הכניסה הראשי.עזר לשמיעה. 

תקנה , ביצוע לפי ליין-תוביות אוןכמידע מילולי הכלול בפס קול של סרטונים מלווה ב .ד

 ; 4חלק   1918ת"י ו, ()ג(2)61

 במוצגים חשש לפגיעהבעת מהנו, הכמות הקטנה מהמוצגים ניתן לגעתקטן בחלק  .ה

 ()ד(.2) 61 לפי תקנה ,בהישג יד הוצבו העתקים של מוצגים  . שאין להם תחליףמקוריים 

 ;עם ניגוד חזותי משמעותי, 4חלק  1918ת"י ו 62תקנה הוראות  נבחרו לפיהגופנים  . ו

, ביצוע  מסלול הביקורעוניים המסייעים למבקרים לעקוב אחרי על הרצפה סומנו פסים צב  .ז

 ; (6)61לפי תקנה 

במה מוגבהת מושבים בלרבות מעבר בין רהיטים,  וריהוט אחרספסלים,  דלפקים,  .ח

 . 3.2חלק , ו1חלק  1918ת"י  ו, 23, 18, 15תקנות לפי בוצעו  )טריבונת ישיבה(

 . 4חלק  1918ודלתות שקופות הודבקו מדבקות אזהרה לפי ת"י על מחיצות שקופות   .ט

 

  הן באחריות מפעיל השירות.  התקנות האחרות בקבוצת תקנות נגישות לשירות ביצוע 

 להלן עיקרי הדברים: 

 .שינוי או תוספת משמעותיים במוזיאון יבוצעו אחרי התייעצות עם מורשה לנגישות שירות כל

יד שלו, פרסום שמו ודרכי  רת התפק, הגדמינוי רכז נגישות והכשרתו, .91לפי תקנה  •

 און. ההתקשרות עימו באתר האינטרנט של המוזי

לפי התקנות, חובה לקבל , הכשרת עובדים ומתנדבים במתן שירות נגיש. 90-87לפי תקנות  •

. ים בהכשרה., לנהל רישום של שמות המשתתפתכנית ההכשרהאישור של מורשה לנגישות ל

וייתית בקבלת שירות התכנית תכלול פרק של התנסות חועובדים,  25אם המוזיאון יעסיק מעל  

לפחות  בכל שעות הפעילות יהיה נוכח עובד אחד  נגיש. חובה לרענן את הידע אחת לשנה.

 שעבר הכשרה מלאה, ויודע כיצד לספק מענה לבקשות פרטניות. 

מבקרים עצמאיים  על פי התקנות, יש לכתוב נהלים למתן שירות נגיש.  , 14-9לפי תקנות  •

און בלא קבל שירות בדלפק הכניסה ולהיכנס למוזיקבוצה, רשאים ל שמגיעים שלא במסגרת

היכנס עם חיית  מם שלא משלם דמי כניסה. המוזיאון יאפשר להמתנה בתור, בליווי מלווה מטע

 שירות ובלבד שתהיה קשורה לבעליה כל משך הביקור. 

כתב נוהל לפינוי וחילוץ אנשים עם מוגבלות יבתיאום עם הממונה לבטיחות, י, 12לפי תקנה  •

 לדבר. מחה סיוע ממומומלץ לקבל בשעת חירום. 

 י המוזיאון. ציאה לבאמערכת הכריזה במעלית תציין את הקומות שיש בהן כניסה/י ,17פי תקנה ל •
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, המבקרים יוכלו לקבל אמצעי עזר ושירותי עזר שיהיו זמינים להם כאשר יגיעו  26לפי תקנה  •

אמצעים ושירותים  מידע מוקדם למבקרים, יהיה מידע ברור אודות  במקום שמתפרסם בולמקום. 

, אופן הגשת הבקשה, ואופן קבלת האמצעי או השירות לרבות  שיש לתאם את קבלתם מראש

 . סוגי ההתאמות והשירותים שנדרש להפקיד כנגדם עירבון או תעודה מזהה ציון

 .  שמירה על זמינות ותקינות התאמות הנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי ,27לפי תקנה  •

צע  בדיקה יבאת ה. תקופתיתשירות ת בדיקת נגישואחת לחמש שנים יש לבצע ,  28פי תקנה ל •

מורשה לנגישות. ליקויים יתוקנו בתוך חצי שנה מיום שנמצאו, למעט תקלות טכניות שניתן לתקן  

 מיד וללא דיחוי. 

ביקור  לציבור טרם הכניסה למוזיאון, או מידע המופק במהלך המידע הנמסר  ,29לפי תקנה  •

חלק מההתאמות  אדם עם מוגבלות בצורה המתאימה לו ביותר.בקשתו של מסר ליבמוזיאון, י 

ודים(, חלק אך לא יותר משלושה עמכגון הקראה של מסמכים יבוצעו מיד, ללא שיהוי )

 ין לגבות תשלום נוסף עבור ההתאמות.. אנתנו רק בתיאום מראשיההתאמות ימ

בטלפון,    ברר פרטים אודות הביקור ולהזמין מקום בסיוריםמבקרים יוכלו ל ,32לפי תקנה  •

פרטי ההתקשרות בכל הדרכים הללו יפורסמו באתר . או במכתב בפקסימיליה ,בדוא"למסרון, ב

 המוזיאון. האינטרנט של

קריינות, הבחירה  במערכת ניתוב שיחות לא תהיה מוזיקת רקע שתכסה על  ,33לפי תקנה  •

 .ניות לעמדות השונות.פההורק אחרי כן יושמעו , וקד מאוישלמ נתב כלליתהיה הראשונה 

מידע אודות  האת הסדרי הנגישות שבוצעו בשירות. המוזיאון יפרסם ברבים  ,34לפי תקנה  •

 בדרכי הפרסום שהוא משתמש בהן בדרך כלל.לציבור  רהנגישות יצורף למידע שהמוזיאון מוס

מסמכים שעולים לאתר, ט לרבות ביצוע פעולות שונות דרך האתר, אתר האינטרנ ,35לפי תקנה  •

לאומי לנגישות אתרי אינטרנט -סרטונים, תמונות, וכל מידע אחר יעמדו בדרישות התקן הבין

 ע באתר האינטרנט של המוזיאון בדיקה תקופתית אחת לשלוש שנים.בצ. יש לAAברמה 

יתקיימו במוזיאון סיורים  רים מודרכים. אם , יש לבצע התאמות נגישות בסיו66לפי תקנה  •

סיורים   30מודרכים לפי לו"ז שנקבע מראש, ומתפרסם אחת לתקופה, בתדירות העולה על 

יהיו מונגשים  רים מהסיו 5% יהיו מונגשים לאנשים עם לקויות שמיעה,מהסיורים  5%בשנה, אזי 

דרכים בלשון מהסיורים יהיו מו 5%   , ילוו בתיאור קולי של מוצגיםלאנשים עם ליקויי ראיה ו

המוזיאון   לבקשת מבקר עם מוגבלות בשמיעה יסופק בסיור תרגום לשפת הסימנים.פשוטה. 

יפרסם את מועדי הסיורים המונגשים המיועדים לציבור הרחב. לבקשת קבוצה או יחידים עם  

 ו התאמות נגישות גם בסיורים שיתקיימו במועדים אחרים. מוגבלות, יספק

 בכבוד רב

 יעל דניאלי להב
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 לאישור הנגישות נספח

  . כשיר את עובדי המוזיאון במתן שירות נגישימפעיל השירות    90 –  87לפי תקנות 

   :העובדים לידיעת צוות   שיובאונגישות  פירוט הנחיות להלן  

ע"י צוות התכנון וההקמה של התצוגה )חברת נתן ים. ההסבר יתכנ ואודות המוצגים הסבר  .א

 קיימים(, ואחרים ככל שקריאטיבבריז

הסבר אודות מערכות העזר לשמיעה שהותקנו במקום, כיצד מפעילים אותן, איך מתאימים  .ב

נתן על ידי מי  ימקלט לצרכים של מבקר ספציפי, כיוון עוצמת השמע )ווליום(, ועוד. ההסבר י

 צוות יתנסה בשימוש במערכת הלכה למעשה.במקום. ההמערכת את  שהתקין

הסבר אודות הכתוביות המצורפות לסרטונים ומיצגים מילוליים בעיקרם. הצוות יקבל הסבר כיצד  .ג

רט. העובדים יתנסו  עוברים משפה לשפה, ואיך מסנכרנים בין הכתוביות לפס הקול של הס

 תקנים במקום. בהפעלת כתוביות בכל הסרטונים המו

לשון  של המוצגים השלטים והסרטונים המוקרנים במוזיאון בהסבר כיצד מעבירים את התכנים  .ד

צוות ההדרכה יתנסה בהעברת פשוטה, המיועדת לאנשים עם קושי משמעותי ללמוד ולהתרכז. 

 מומלץ להכין ערכות להדרכה בלשון פשוטה. תכנים בלשון פשוטה הלכה למעשה.

 

לפי  )  זמינותן לציבור המבקרים בכל עתתיאור התאמות הנגישות שיש להקפיד על 

 : (27 תקנה 

לבצע שלטים באותיות כמעט לבנות על יש . 60%ניגוד חזותי של חובה   - ניגוד חזותי בשלטים •

מעבירים לפילטר   –רקע כהה מאד או אותיות כמעט שחורות על רקע בהיר מאד. שיטת בדיקה 

 מה שנראה בהיר מאד כנגד כהה מאד מתאים. של אפורים,

 ס"מ לפחות.  80/120 –שטח רצפה פנוי לאדם שנעזר בכיסא גלגלים  •

ס"מ, משענת גב ומסעדי יד משני  55ס"מ מהרצפה, רוחב   45גובה ישיבה   –מושב נגיש  •

 ס"מ מפני המושב. 20-24הצדדים של מקום הישיבה. גובה מסעדי היד  

  –בכניסה למוזיאון ק שירות מאויש דלפ •

o ס"מ, מתאים לכל מקבלי השירות, לרבות העברת חפצים   90ובה פני הדלפק מהרצפה  ג

יש לבצע ואמצעי תשלום מצד לצד, ובלבד שלא נדרש ממקבל השירות למלא טפסים. 

ס"מ מהרצפה, עם חלל פנוי לברכיים בעומק   73ס"מ בגובה  90באורך  מסוים קטע בדלפק 

 "מ.ס 70ובגובה ס"מ,  40

o  יש להציב על הדלפק במקום גלוי לעין מכשיר הגברת שמע מסוג לולאת השראה סביבתית

שולחנית עם אפרכסת בהישג יד של מקבל השירות, ומיקרופון שפונה לעבר ספק השירות. 
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יש להדביק למכשיר או לדופן הדלפק שלט שמציין שיש שם מכשיר הגברת שמע, השלט 

 הקופאי יקפיד לדבר אל המיקרופון.   יראה היטב לבאי המקום.

o  יש לבצע שקעי חשמל ומדף אכסון להטענת מקלטים אישיים מדגם תואם למערכת העזר

מחושבת לפי  לשמיעה שתותקן במוזיאון. המקלטים ימסרו בהשאלה למבקרים. הכמות 

מהם   2מקלטים,  5-לא פחות מ –אנשים כל אחת(  25מהתפוסה )שתי קבוצות בנות  10%

 .לנקות אותםועין את המקלטים, טיש להקפיד לה עם לולאת השראה אישית, והיתר אוזניות.

ברים בין רהיטים קבועים, לרבות ארונות ודוכני תצוגה, שלטים, מסכים, ספסלים, מע •

 -.שולחנות, וכל אלמנט אחר המקובע לרצפה

o ס"מ ובלבד  90ס"מ לפחות. מותרת היצרות מקומית עד לרוחב   150וחב המעברים ר

 התנאים להלן:שיתקיימו במצטבר 

o 130/170ס"מ או   150/150דותיה הן בקצה מעבר ללא מוצא תהיה התרחבות לסיבוב שמי  

 ס"מ לפחות;

o  סכום רוחב המעבר שמגיעים ממנו עם    030בכל מקום שנדרש לבצע פניה בזווית העולה על ,

 (; 90+130ס"מ לפחות )דהיינו  220רוחב המעבר שנכנסים אליו יהיה 

o וי  בכל מקום שיש בו עמדת תצפית על מוצגים, או עמדת הפעלה של מוצגים, יהיה שטח פנ

המיועד לשני אנשים שנעזרים בכיסא גלגלים, הכוללת גם רחבה להתארגנות שמידותיה הן  

ס"מ לפחות. מותרת חפיפה בין עמדת צפייה לרחבת  130/170ס"מ לפחות או  150/150

 ההתארגנות.

 מקומות ישיבה נגישים •

o כל הספסלים במבואה יהיו משענות גב ומשענות יד. מותר שמשענת הגב תהיה הקיר  ל

 שכנגדו מוצב הספסל.

o  גובה   –מקומות מונגשים   2בתוך התערוכה, בכל מקבץ של מקומות ישיבה יהיו לפחות

ענת גב ומשענות יד. המושבים בטריבונה לא שס"מ מהרצפה, למושב יהיו מ 45ישיבה 

 כלולים בחשבון זה.

 טריבונה )אודיטוריום( •

o לאנשים שנעזרים בכיסא גלגלים.שורה הראשונה, משני הצדדים, ישמרו שני מקומות  ב 

o  משענות יד. מושבים אלה יהיו מרופדים.משענות גב ולכל המושבים בשורה הראשונה יהיו  

ס"מ,  57ס"מ מהרצפה, רוחב מושב  45מידות: גובה הישיבה כולל עובי הריפוד המעוך יהיה 

למושב ס"מ, גובה משענת גב ביחס   22ס"מ, גובה משענת יד ביחס למוש  52עומק מושב 

 ס"מ. 27

o   לאורך הקיר, מימין ומשמאל לטריבונה, יותקנו שני מאחזי יד, אחד מכל צד. קוטר מאחז יד

ס"מ מדוד במאונך  90ס"מ בחתך מלבני. גובה מאחז יד  4.5/2.5ס"מ בחתך עגול או  3-4
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ס"מ מעבר למדרגה העליונה, והמדרגה התחתונה.  30מקצה מדרגה. מאחז היד נמשך עוד 

 היד נוגד לגוון הקיר.  גוון מאחז

o  ס"מ, למלוא רוחב המדרגה. גוון הפס נוגד   3-5בקצה כל מדרגה יהיה פס אזהרה ברוחב

לגוון המדרגה )כהה מאד על בהיר מאד או להיפך(. רצוי להאיר את קצה המדרגה באור 

 קלוש כדי שיבחינו בה גם בחושך.

 שלטים להכוונה והתמצאות •

o עם שלט הסבר לאומי לשירות נגיש לבעלי לקות שמיעה -ןיותקן הסמל הבי למוזיאוןכניסה ב ,

 איזו מערכת עזר לשמיעה הותקנה במקום ואיך משתמשים בה.

o  בדלפק השירות בכניסה למוזיאון יותקן שלט כנ"ל, עם הסבר בדבר אופן ההשאלה של מקלט

 תואם למערכת.

o  לשמיעה יסומנו בסמל מוצגים/מסכים אודיו שניתן להקשיב להם באמצעות מערכת עזר

 לאומי לליקויי שמיעה.-הנגישות הבין

שולחנות ומשטחים אופקיים/אלכסוניים שמונחים עליהם מוצגים או אמצעי הפעלה כגון מסכי  •

   –מגע 

o מוצגים המוצבים על שולחנות תצוגה יוצבו בתערוכה כך שעיקר המוצג יהיה ניתן לצפייה  ה

 סנטימטרים;  110בבירור מגובה 

o ס"מ מחזית המשטח. 40עלה יותקנו קרוב לחזית, במרחק שאינו עולה על אמצעי הפ 

o  ס"מ  25מתחת למשטח יהיה חלל פנוי לברכיים של אדם הנעזר בכיסא גלגלים. עד לגובה

ס"מ מהרצפה,   25ס"מ.  בין תחתית המשטח ועד לגובה  48מהרצפה, עומק החלל יהיה 

ס"מ  70גובה החלל הפנוי מתחת למשטח יהיה ס"מ לפחות.  25עומק החלל לברכיים יהיה  

 ס"מ לפחות.  70לפחות. רוחב החלל הפנוי מימין לשמאל יהיה 

 נגישות לתערוכות ולמוצגים •

o מוצגים מקוריים או דגמים של מוצגים מקוריים שמותר לגעת בהם.  יהיוכל האפשר, כ 

o ס"מ מהרצפה, יוכל   110  ככל האפשר, המוצגים יוצבו בגובה כזה שאדם שגובה עיניו הוא

 לראות אותם היטב מכל עבריהם.  

o על בהיר  כהה מאדהכיתוב בשלט הסבר יהיה בגוון נוגד לגוון השלט.  - סטטיים שלטים

מאד, או כיתוב בהיר מאד על רקע כהה מאד. הגופן יהיה פשוט מסוג אריאל או דומה לו,  

  160  – 110י יהיה בגובה . השלט יהיה קהוי )מט(. המידע העיקרי בשלט אנכboldמעובה 

 ס"מ 4-6ס"מ מהרצפה. כותרות יהיו בגובה   75-110ס"מ מהרצפה, ובשלט אופקי בגובה 

ס"מ, והמידע המשני המפורט )קרא עוד...(   1.5, המידע העיקרי יהיה בגופן בגובה  לפחות

במקרה שלא ניתן לעמוד בהוראות, מותר לאשר סטייה מהאמור,   ס"מ. 1יהיה בגופן בגובה 

 חרי שיועבר לדיון נפרד. א
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o  ,פס קול יועבר בפורמט נגיש לליקויי שמיעה באמצעות מערכת עזר לשמיעה. יש באודיו

 להתייעץ עם ספקי מערכות עזר לפני בחירה במערכת המתאימה ביותר. 

o  מע תוכן מילולי מוש –  , לרבות סרטונים והוראות הפעלה דיגיטליותמילולי עם תוכן אודיו

ליין בגוף הסרט, בשפת הדיבור של הסרט. חובה בשפה העברית -יועבר גם בכתוביות און

 . כתוביות תרגום לשפות נוספותשורת ל עבריתשורה באין צורך להוסיף ובשפה האנגלית. 

o אם ניתן  משלים בתיאור קולי תוכן חזותייש ללוות  –, לרבות סרטונים ומשחקי מחשב וידיאו .

תוכן טכנולוגית, רצוי להלביש על הסרט פס קול שימסור בקצרה תיאור קולי של  מבחינה

שלא מלוות משמעותיות  תמונות  חזותי שלא ניתן לקלוט אותו ללא ראיה, בפרט הסבר אודות

בפס קול. אם הדבר לא ניתן לביצוע מסיבות טכנולוגיות, יש להדפיס את התאור הקולי 

נקודות מסוג   16אלה, החוברת תהיה בדפוס נגיש )גופן בחוברת שתימסר לכל המעוניין בהש

 אריאל(. לחלופין אפשר להקליט קובץ קול שניתן להקשיב לו באמצעות טלפון חכם או טבלט.

o  אודות התכנים  בלשון פשוטהיש להכין חוברת הסבר  –בלשון פשוטה מסירת תוכן עיקרי

גופן נגיש תימסר בהשאלה העיקריים הכי משמעותיים למוזיאון. החוברת המודפסת ב

, ניתן להקשיב בלשון פשוטהקובץ קול עם הסברים למבקרים. לחילופין, אפשר להקליט 

 לקובץ בטלפון חכם. 

o  .אמצעי הפעלה בלחיצה, משיכה או מגע יתאימו להפעלה בכף יד פתוחה או בנגיעת מרפק 

 תאורה והארה של מוצגים •

o לוקס   50-במקום רמת תאורה אחידה, שלא תקטן מבמקום סגור, תישמר וצגים שהוצגו מ

 לוקס במשך השעות שניתן בהן השירות לציבור;  300ולא תעלה על 

o  לוקס ולא יותר מ 100-הוארו בתאורה ממוקדת, תהיה רמת התאורה לא פחות ממוצגים-

לוקס, ויימנעו, ככל האפשר, הפרשי תאורה גדולים בין תאורת המוצג, ורמת התאורה  300

 ;במקום

o  שהוצגו בתיבה, יימנע החזר אור או בוהק; מוצגים 

 מסלול הליכה מובלט מהרקע •

o מסלול הליכה מובחן מהרקע שלו, גוון ומרקם מסלול ההליכה יהיו בניגוד לרקע הנ"ל.ב 

 מניעת מכשולים •

o חופשי  תקנים, חפצים, ארונות תצוגה, דוכנים, וספסלים יוצבו כך שמתחת להם יהיה חלל מ

 ס"מ נטו. 30פתוח בגובה שאינו עולה על 

o  .שולי אלמנטים שיוצבו בחלל הפתוח יהיו בגוון נוגד לרקע, כדי שאפשר יהיה להבחין בהם 

o  ס"מ מהרצפה, לפחות, רצוי יותר.  60הגובה העליון של אלמנטים שיוצבו בחלל פתוח יהיה 

 

 תמונות להמחשה בעמודים הבאים.
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 עם מערכת עזר נגישה לשמיעה בלה נגישדלפק ק

 
 מערכת עזר לשמיעה נגישה     ;                אודיטוריום נגישמושבים נגישים ב
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    מוצגים שניתן לגעת בהם ש,   ט נגיטקס

 
 שירותים נגישים 
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