31.1.21
לכבוד :אדר' נוף איריס ברנשטיין
אדר' נוף צופיה רוזנר סלע

הנדון :הנחיות נגישות  -שיקום מחצבת ניצנה
שלום צופיה ואיריס,
לאחר פגישתנו בזום ועיון בתכניות שהועברו אלי כולל פרטים ,להלן הנחיותי בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין( ,ת.י 1918 .חלק  ,2חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות וכל דין.
א .הנחיות הנגישות עבור המחצבה ניתנו עבור הבאים:
 .1חניות נגישות

עמוד 2

 .2דרך נגישה

עמוד 3

 .3כניסה

עמוד 3

 .4מושבים בנויים ונגישים

עמוד 4

 .5שילוט והכוונה

עמוד 5

ב .למתן אישור הנגישות נא העבירו קובץ ובו מוטמעות ההערות כולל חניה נגישה .
לרשותכן באם יש שאלות.
בברכה,
נאוה
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כללי:
כחלק משיקום מחצבת ניצנה תוכננו שלוש נקודות תצפית .הוחלט להנגיש את המזרחית ,אליה הדרך הקצרה
ביותר ושיפועה אינו עולה על  . 5%ההנחיות שלהלן הינן עבור תצפית זו:

 .1חניות נגישות:
 1.1סמוך לדרך אל התצפית הנגישה יש לתכנן לפחות חניה נגישה אחת לרכב גבוה ברוחב  460ס"מ
ובאורך  600ס"מ ,גבולות החניה יסומנו באופן בולט ובניגוד חזותי.
 1.2במקרה של הפרש בין מפלסים יוביל מישור משופע
מהחניה אל דרך נגישה.
 1.3להלן תרשים:
 1.4יש למקם תמרור  437על פי הנחיות יועץ התנועה
 1.5עמוד התמרור :יסומן בפס זוהר ברוחב  15ס"מ בניגוד
חזותי לגוון העמוד .הסימן יתחיל בגובה  150ס"מ מפני
הדרך.
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 .2דרך נגישה:
דרך נגישה תוביל מהחניה ועד לנקודת התצפית הנגישה עליה הוחלט .יש לוודא כי התשתית המהודקת
המתוכננת או כל חומר אחר שיבחר בקטע הנגיש יענו על הבאים:
 2.1החומר המרקם ובטקסטורה של הדרך יהיו עדינים ויאפשרו תנועה והליכה ללא מאמץ ,כולל בכסא
גלגלים
 2.2פני הדרך יהיו יציבים ,קשיחים קבועים ואחידים ,בעלי רמת השתקפות נמוכה ,ובעלי התנגדות
להחלקה ע"פ ת.י2279 .
 2.3אין להשתמש במשטחים לא אחידים כגון כורכר מהודק ,חלוקי נחל וכד'.
 2.4בפני דרך העשויים גרנוליט וכדומה גודל האגרגאט יהיה עד  10מ"מ
 2.5רוחב הדרך  130ס"מ לפחות ,שיפוע אורך הדרך הנגישה יהיה עד ) 5%ובמידה והשיפוע בין 5.1-
 8%תחשב לכבש ויותקנו בה בתי אחיזה וכד' – במקרה כזה יש לפנות למורשת הנגישות לקבלת
הנחיות( .שיפוע רוחב הדרך הנגישה יהיה עד .1.5%
 2.6הדרך תתוכנן כך שלא יהיו לארכה מכשולים
 2.7בהפרש גובה של מעל ל 500 -ס"מ יש לתכנן משטחי מנוחה )משטח ישר(בשני קצוות הדרך
המשופעת
 2.8שולי הדרך הנגישה יובחנו לכל ארכה לפחות באחד מצידי הדרך באמצעות פס ברוחב  10-20ס"מ
בניגוד חזותי לסביבתו.

 .3כניסה
יש למקם את האבן למניעת כניסת כלי רכב באופן
שייוותר מעבר ברוחב מינימלי של  110ס"מ,
לפחות מאחד מצידי האבן .להלן סימון ע"ג
שרטוט:
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 .4מושבים בנויים ונגישים
בתצפית מתוכננים מושבים בנויים מאבן מקומית .נדרש להוסיף מושב נגיש על פי ההנחיות בסעיפים 6 ,5
שלהלן:
א .בקדמת המושב יישמר מעבר חופשי שאורכו כאורך המושב ורוחבו  65ס"מ לפחות ,והוא אינו גורע מרוחב
הדרך הנגישה .לצד המושב יש להשאיר שטח רצפה חופשי לכיסא גלגלים ,ברוחב  100ס"מ לפחות.
ב .המושבים יהיו יציבים לישיבה ולקימה.
ג .מפלס פני השטח שעליו ממוקם המושב הנגיש יהיה זהה למפלס הדרך הנגישה הצמודה.
ד .גובה פני המושב יהיה  45ס"מ –  48ס"מ מפני הרצפה

 4.1במידה וימוקם ספסל נגיש )ולא מושב בנוי(  ,עליו לענות גם על הבאים:
א .לספסלים יהיו משענות גב שגובהן יהיה  35ס"מ –  40ס"מ מפני המושב ,הזווית של משענת הגב תהיה –º90
 º105יחסית למישור המושב.
ב .המרחק מחזית המושב עד לפני גב המושב יהיה  40ס"מ –  45ס"מ.
ג .לספסלים יהיו משענות יד לפחות משני צִ די המושב .משענות היד יימשכו מגב המושב ,ככל האפשר עד לחזית
המושב; אורכן יהיה  30ס"מ לפחות וגובה פניהן העליונים יהיה  18ס"מ –  24ס"מ מפני המושב.
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 .5שילוט הכוונה:
נדרש שילוט הכוונה מהחנייה אל הדרך הנגישה


בכניסה לדרך הנגישה יוצב שילוט הנגישות הבינלאומי:



גובה השלט לא פחות מ  100ס"מ בחלקו התחתון ,ועד  200ס"מ בחלקו
העליון.

 5.1שילוט "קרן לשיקום מחצבות וכל שילוט אחר:
יהיה נגיש ובהתאם להנחיות הבאות:


גובה השלט לא פחות מ  100ס"מ בחלק הנמוך ,ולא יותר מ  200ס"מ בחלק הגבוה.



מרכז השלט בין  140-160ס"מ – נדרש להגביה את השלט ב  10ס"מ כך שיתחיל בגובה 95
ס"מ לפחות מהקרקע.
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גודל הפונט – 15ס"מ לכותרת ,ו  10ס"מ למידע משני .יש לבדוק גודל מול הגרפיקאית



סוג הפונט – אריאל ,טהומה וכד' )הפונט בשרטוט תקני(



יש להציב השילוט כך שניתן יהיה להתקרב אליו .יש לקרב השלט אל השביל

