הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
נהלים
התאמות הנגשה באירועים בטכניון

מספר הנוהל18-0103 :
בתוקף מתאריך14.6.2018 :
מהדורה1 :
תאריך עדכון אחרון:
עמוד  1מתוך 2

נספח ב' – טבלה מרכזת להיערכות הנגשה לקראת אירוע בטכניון
א .להלן טבלה מרכזת לצורך הכנה לאירועים נגישים במכון בהתאם לכמות המוזמנים
הצפויה:

נושא

עד  150איש

עד  500איש

עד  1000איש

עד  8000איש

1

האם האירוע בעקרו
מוזיקלי או בעקרו
הקרנת סרט?

אם במקום יש
מערכת שמע קבועה
– יש לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

אם במקום יש
מערכת שמע קבועה
– יש לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

אם במקום יש
מערכת שמע קבועה
– יש לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

אם במקום יש
מערכת שמע קבועה –
יש לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

2

מערכת עזר לשמיעה
מסוג לולאת השראה,
הכוללת גם מיקרופון
חיצוני ואפשרות חיבור
לאוזניות

אם במקום יש
מערכת שמע קבועה
– יש לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

אם במקום יש
מערכת שמע קבועה
– יש לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

אם במקום יש
מערכת שמע קבועה
– יש לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

אם במקום יש מערכת
שמע קבועה – יש
לספק מקלטים
בשיעור של 5%
ממקומות הישיבה

3

תרגום לשפת סימנים.
ניתן כי המתורגמן יימצא
בתחילת האירוע בעמדת
ההרשמה/מודיעין (או
לחילופין ניתן להדריך את
הצוות בנושא(
סדרן לשם סיוע לאדם
עם מוגבלות במציאת
מקום ישיבה .סדרן זה
יימצא בכניסה לאירוע.

פטור אם נערך
במקום סגור עד 150
איש

לפי בקשה מיוחדת – לפי בקשה מיוחדת – לפי בקשה מיוחדת –
בתיאום מראש
בתיאום מראש
בתיאום מראש

לבקשת אדם עם
מוגבלות תסופק
במקום האירוע
הכוונה למקום
הישיבה או ככל
האפשר סיוע בהגעה
למקום הישיבה

לבקשת אדם עם
מוגבלות תסופק
במקום האירוע
הכוונה למקום
הישיבה או ככל
האפשר סיוע בהגעה
למקום הישיבה

לבקשת אדם עם
מוגבלות תסופק
במקום האירוע
הכוונה למקום
הישיבה או ככל
האפשר סיוע בהגעה
למקום הישיבה

לבקשת אדם עם
מוגבלות תסופק
במקום האירוע
הכוונה למקום
הישיבה או ככל
האפשר סיוע בהגעה
למקום הישיבה

5

אזור ישיבה נגיש עבור
אנשים המתניידים
בכיסא גלגלים

*לא נדרש

6

כיסאות נגישים ראו
נספח ו'

מקום אחד לפחות

*** 1
אם מדובר על מקום
בתוך בניין ציבורי
מינימום  3מקומות
מקום אחד לפחות

*** 1
אם מדובר על מקום
בתוך בניין ציבורי
מינימום  3מקומות
מקום אחד לפחות

7

שולחנות נגישים (רק
במידה וקיימים שולחנות
לכלל הציבור)  .ראו
נספח ז'
דלפק קבלה נגיש בגובה
 73-90ס"מ

****לא נדרש

 5%מכלל
השולחנות

 5%מכלל
השולחנות

מינימום 1

מינימום  1וכל 1
מתוך 10

מינימום  1וכל 1
מתוך 10

4

8

*** 9

לכל  250מקומות
מקום אחד כאמור,
ובלבד שבכל בנין
ציבורי כאמור יותקנו
לפחות שלושה
מקומות ישיבה
מיוחדים לנכים
 5%מכלל השולחנות

מינימום  1וכל  1מתוך
10
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9
10

מזנונים נגישים בגובה
 75-80ס"מ
פינת קפה נגישה בגובה
 85ס"מ

11

שירותי נכים יבילים
נגישים

12

חניות נכים

 13הודעות בשעת חירום
לכלל הציבור – רק
במקרה שבו יש מסכים
המציגים מידע
 14שילוט הכוונה למוקדים
עיקריים באירוע (כניסה,
יציאה ,שירותי נכים,
חניית נכים ,מודיעין וכו)'
תכני האירוע ,מידע והזמנות
 15תמלול או הקרנת
הטקסט  -באמצעות שלט
אלקטרוני או מסך –
עבור אירועים מסוג
הרצאות או כנסים
(אירוע מוזיקלי/מופע
רחוב/סרט – אינן
נדרשים בתמלול)
 16מצגות נגישות
17
18

פירוט הסדרי נגישות
בהזמנה
מתן אפשרות לבקשות
מיוחדות בהזמנה

מספר הנוהל18-0103 :
בתוקף מתאריך14.6.2018 :
מהדורה1 :
תאריך עדכון אחרון:
עמוד  2מתוך 2

מינימום 1

מינימום  1וכל 1
מתוך 10
מינימום  1וכל 1
מתוך 10

מינימום  1וכל 1
מתוך 10
מינימום  1וכל 1
מתוך 10

מינימום  1וכל  1מתוך
10
מינימום  1וכל  1מתוך
10

 1ולא פחות מ1/8 -
מהשירותים
הקיימים
מינימום 1

 1ולא פחות מ1/8 -
מהשירותים
הקיימים
בהתאם לטבלה
בנספח ט' – תלוי
במקומות החנייה
במקום
חיווי קולי
וטקסטואלי ע"ג
המסכים

 1ולא פחות מ1/8 -
מהשירותים
הקיימים
בהתאם לטבלה
בנספח ט' – תלוי
במקומות החנייה
במקום
חיווי קולי
וטקסטואלי ע"ג
המסכים

 1ולא פחות מ 1/8-
מהשירותים הקיימים
בהתאם לטבלה
בנספח ט' – תלוי
במקומות החנייה
במקום
חיווי קולי
וטקסטואלי ע"ג
המסכים

נדרש ראו דוגמאות
בנספח ד

נדרש ראו דוגמאות
בנספח ד

נדרש ראו דוגמאות
בנספח ד

נדרש ראו דוגמאות
בנספח ד

**לא נדרש

נדרש בתיאום
מראש

נדרש בתיאום
מראש

נדרש בתיאום מראש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

נדרש

מינימום 1

חיווי קולי
וטקסטואלי ע"ג
המסכים

*אלא אם התקבלה בקשה להשתתפות באירוע ע"י אדם עם מוגבלות עד שבוע לפני
האירוע והאפשרות לקבל את ההתאמה מפורסם זמן סביר לפני האירוע.
**פטור אם מוקרן סרט ,האירוע בעקרו מוזיקלי ורק אם הנסיבות מאפשרות קריאת
טקסט מעל מסך או שלט אלקטרוני.
***שטח רצפה פנוי בגודל  120ס"מ אורך ו 80-ס"מ רוחב ,וככל האפשר מושבים רגילים על
ידם ,למלווים.
****כיסא נגיש כולל מסעד יד.
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