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עכו
ריכוז אתרים

תקציב הנגשה מס' דו"ח כתובת האתר ישוב שם האתר מספר

118,910 660 רח' ויצמן 35 עכו בית העירייה - עכו 177

24,321 763 רח' האורן 21 עכו מועדון משעול - עכו 257

26,210 768 רח' קדושי השואה 3 עכו מטווח עירוני - עכו 1

26,079 769 רח' אחד העם 17 עכו מועדון אורייתא - עכו 94

26,210 771 שביל הנשר 1 עכו אל המעיין - עכו 95

23,029 1420 רח' קדושי קהיר 18 עכו משרדי גרעין אומץ - עכו 65

28,826 1428 רח' ביל"ו 20 עכו לא אוהב - עכו 178

29,651 1431 רח' החרושת 2 עכו מועדון האבקות - עכו 258

23,034 1435 רח' יאנוש קורצ'ק עכו מרכז תמיכה קהילתי - עכו 66

30,692 1438 רח' הרצוג 25 עכו מועדון לקשיש הרצוג - עכו  259

35,063 1448 רח' האשל 24 עכו השירות הפסיכולוגי החינוכי - עכו 96

20,326 1472 רח' האשל 24 א' עכו מרכז  קהילתי משעו''ל - עכו 215

10,498 1474 רחוב האשל 26 עכו מועדון פיס לנוער האשל - עכו 260

34,713 1999 רחוב משה שרת 2 עכו אולם ספורט פיס משה שרת - עכו 261

50,552 2011 סמטת אבות ובנים עכו מרכז אזורי לקשיש - עכו 136

42,961 2018 רחוב אח''י אילת 2 עכו בית גיל הזהב 55 + - עכו 97

20,095 2077 רח' ז'בוטינסקי 32 עכו עמידר מרכז למניעת אלימות - עכו 179

20,095 2080 רח' ז'בוטינסקי 32 עכו עמידר מרכז הורים וילדים - עכו 137

11,805 2082 רח' חטיבת גולני עכו בית הידידות חטיבת גולני - עכו 98

7,980 2084 החרושת 13 עכו מגרש החניה לקניון - עכו 99

27,337 2100 רח' פנקס 14 עכו בית תמחוי מאיר פנים לשובע - עכו 30

24,109 2102 רח' טרומפלדור 10 עכו פיסג"ה פיתוח סגלי הוראה - עכו 2

22,601 2104 רח' העצמאות 13א' עכו מרכז צעירים בית בני - עכו 3

24,152 2108 רח' העצמאות 13 עכו מועדון נוער וסטודנטים - עכו 216

26,996 2109 רחוב העצמאות עכו אודיטוריום וולפסון - עכו 100

24,735 2117 רח' יהושפט 24 עכו מחלקת ווטרינרית עירונית - עכו 262

43,673 2121 רח' הרצל 55א' עכו המרכז הקהילתי יהודי ערבי - עכו 4

2,506 2347 רחוב ההגנה - עכו עכו אזור טיילת ההגנה חלקה 90 138

32,956 3427 רח' ויצמן 35 עכו מועדון לעולה ומרכז מידע - עכו 31

31,255 3502 רח' קדושי קהיר 16 עכו מועדון קדושי קהיר - עכו 32

112,576 3730 רח' יהונתן החשמונאי עכו חוף הארגמן - עכו 217

9,432 3733 רח' יהונתן החשמונאי עכו משרדי חוף הארגמן - עכו 139

58,619 3736 רח' ויצמן 13 עכו ספריה עירונית - עכו 33

20,121 3749 רחוב ויצמן 13 עכו בית יד לבנים - עכו 180

29,307 3824 רח' האשל 9 עכו מועדונית משפחתית אלי  - עכו 67

20,455 3825 רח' האשל 24 ב' עכו יחידת קידום נוער - עכו 5

80,900 3828 רחוב הדקל עכו קונסרבטוריון העירוני שטראוס - עכו 263

2,314 3832 רח' הדקל עכו מרכז הפוך על הפוך - עכו 181

30,494 3833 רח' יאנוש קורצ'אק עכו מרכז שכונתי קהילתי יאנוש קורצ'אק - עכו 140

84,633 3841 רח' ההגנה 11/02 עכו עמידר ר"פ מועדון לקשיש חלק ב'- עכו 68

287,779 3852 רחוב ההגנה 11/94 עכו מתנ''ס המגדלור - עכו 141

462,470 3861 רח' ההגנה עכו מגדלור - עכו 34

דף : 1



0 3982 רחוב ויצמן - עכו עכו גן אנדרטת יצחק רבין חלקה 41 182

3,705 4004 רחוב ויצמן - עכו עכו גן אנדרטת יצחק רבין חלקה 43 35

2,258 4023 רחוב גרשון יוסף - עכו עכו גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 39 218

0 4043 רחוב גרשון יוסף - עכו עכו גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 40 69

3,457 4045 רחוב גרשון יוסף - עכו עכו גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 45א' 101

131,222 4358 רח' קדושי השואה עכו מרכז יום לקשיש - עכו 70

13,955 4363 רח' בורוכוב עכו מועדון בית הידידות בורוכוב - עכו 36

44,106 4365 רח' בורלא עכו מועדון ברנט - עכו 37

3,705 4366 רחוב בן שושן אברהם - עכו עכו גינה ציבורית בן שושן חלקה 327 219

30,115 4367 רח' בן שושן אברהם עכו מרכז תרבות בית העם - עכו 183

29,662 4386 רח' אלקלעי 5 עכו מועדונית לנערות במצוקה - עכו 184

13,955 4395 רח' אלקלעי עכו מועדון נוער בית הידידות אלקלעי - עכו 6

2,258 4448 רחוב גרשון יוסף - עכו עכו גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 45ב' 220

2,258 4450 רחוב גרשון יוסף - עכן עכו גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 46 185

2,258 4451 רחוב גרשון יוסף - עכו עכו גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 64א' 142

3,457 4469 רחוב גרשון יוסף - עכו עכו גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 64ב' 143

44,409 4470 רח' הרמב"ם 14 עכו סניף בני עקיבא - עכו 144

3,488 4473 רח' פרלמן יוסף עכו מועדון נוער וקהילה הקרן לידידות - עכו 221

2,025 4479 רחוב חטיבת גולני - עכו עכו גינה ציבורית חטיבת גולני חלקה 122 102

2,506 4496 רחוב ירושלים - עכו עכו גן מפרץ שלמה 264

0 4498 רחוב חטיבת גולני - עכו עכו גינה ציבורית חטיבת גולני חלקה 127 222

4,169 4499 רחוב ירושלים - עכו עכו גן מפרץ שלמה חלקה 112ב' 38

0 4535 רח' ירושלים - עכו עכו גינה ציבורית ירושלים חלקה 111 186

24,598 4556 רח' נוי דוד 56 עכו סניף הנוער הלאומי - עכו 103

2,258 4637 רח' ויצמן - עכו עכו גן אנדרטה יצחק רבין חלקה 61 145

2,258 4639 רח' ויצמן - עכו עכו גן אנדרטה יצחק רבין חלקה 79 265

2,506 4640 רחוב העצמאות - עכו עכו גן העצמאות חלקה 107 39

0 4641 רחוב ויצמן - עכו עכו גן אנדרטת יצחק רבין חלקה 42 223

2,258 4652 רחוב הכלנית - עכו עכו גינה ציבורית הכלנית חלקה 8 146

1,307 4656 רחוב החבצלת - עכו עכו גינה ציבורית החבצלת חלקה 42 104

2,258 4664 רחוב החבצלת - עכו עכו גינה ציבורית החבצלת חלקה 32 266

2,258 4671 חרוב הרכפת - עכו עכו גינה ציבורית הרכפת חלקה 6 187

1,307 4674 רחוב אנילביץ' - עכו עכו גינה ציבורית אנילביץ' חלקה 97 40

3,457 4680 רחוב ז'בוטינסקי - עכו עכו גינה ציבורית ז'בוטינסקי חלקה 107 224

2,258 4770 רחוב אברהם דנינו - עכו עכו גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 196 147

0 4771 רחוב אברהם דנינו - עכו עכו גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 197 188

2,258 4773 רחוב אברהם דנינו - עכו עכו גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 198 225

1,307 4826 רחוב אברהם דנינו - עכו עכו גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 199 71

2,258 4827 רח' אברהם דנינו - עכו עכו גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 200 7

3,457 4838 רחוב אברהם דנינו - עכו עכו פארק ע''ש שי תמיר חלקה 195א' 148

1,307 4840 רחוב אברהם דנינו - עכו עכו פארק ע''ש שי תמיר חלקה 195ב' 41

2,258 4841 רח' אברהם דנינו - עכו עכו גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 192 226

2,258 4842 רח' אברהם דנינו - עכו עכו גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 193 42

1,307 4875 רחוב דרך הארבעה - עכו עכו מגרש משחקים דרך הארבעה חל' 199 267

1,307 4876 רחוב דרך הארבעה - עכו עכו גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 206 8

2,258 4878 רחוב הרצוג - עכו עכו גינה ציבורית הרצוג חלקה 110 9

0 4879 רחוב הרצל - עכו עכו גן גיבורי סיני חלקה 164 72

2,258 4881 רחוב משה שרת - עכו עכו גן תעלת למאנש חלקה 122 105

2,258 4884 רחוב הרצוג - עכו עכו גן תעלת למאנש חלקה 4 227

28,231 4885 רח' נוי דוד 38 עכו סניף הנוער העובד והלומד - עכו 189

1,307 4886 רחוב קורצ'ק יאנוש - עכו עכו גינה ציבורית קורצ'ק יאנוש חל' 172 190

51,620 4887 בן עמי עכו איצטדיון העירוני הישן - עכו 149

1,307 4888 רחוב לורצ'ק יאנוש - עכו עכו גינה ציב' קורצ'ק יאנוש חלקה 171 150

25,023 4889 רח' בן עמי עכו תחנת מד"א - עכו 268

דף : 2



32,206 4890 רח' דושניצקי אריה עכו אגף הרכב של עיריית עכו - עכו 106

22,353 4891 רח' מפרץ שלמה עכו מרכז לפיתוח מנהיגות עיסקית - עכו 228

2,258 4892 רחוב דרך הארבעה - עכו עכו גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 187 107

2,258 4893 רחוב הכפיר - עכו עכו גינה ציבורית הכפיר חלקה 64 10

23,552 4894 רח' משה שרת עכו משרדי עמותת תקוותנו - עכו 73

3,457 4895 רחוב עפרוני - עכו עכו גינה ציבורית עפרוני חלקה 205 11

2,258 4896 רח' כנרית - עכו עכו גינה ציבורית כנרית חלקה 206 74

1,307 4897 רח' דוכיפת - עכו עכו גינה ציבורית דוכיפת חלקה 207 43

2,258 4898 רחוב דוכיפת - עכו עכו גינה ציבורית דוכיפת חלקה 214 229

622 4899 רחוב שחף - עכו עכו גינה ציבורית שחף חלקה 210 44

3,457 4905 רחוב פלמנגו - עכו עכו גינה ציבורית פלמנגו חלקה 220 151

4,656 4910 רחוב הכרם - עכו עכו גינה ציבורית הכרם חלקה 122 12

1,307 4911 רחוב השושנים - עכו עכו גינה ציבורית השושנים חלקה 124 75

951 4912 רחוב האשל - עכו עכו גינה ציבורית האשל חלקה 109 13

2,258 4913 רחוב האורן - עכו עכו גן האשל חלקה 71 76

2,258 4914 רחוב האורן - עכו עכו גינה ציבורית האורן חלקה 38 269

2,258 4915 רחוב הנורית - עכו עכו גינה ציבורית הנורית חלקה 151 108

1,307 4917 רחוב שפורא משה חיים - עכו עכו גינה ציבורית שפירא משה חלקה 5 109

2,258 4918 רחוב הכרם - עכו עכו גינה ציבורית הכרם חלקה 42 191

2,258 4982 רחוב הכרם - עכו עכו גינה ציבורית הכרם חלקה 37 270

2,258 4983 רחוב חטיבת גולני - עכו עכו גינה ציבורית חטיבת גולני חלקה 121 110

2,258 4987 רח' האשל - עכו עכו גינה ציבורית האשל חלקה 109 152

2,258 4989 רח' הרב ניסים - עכו עכו גינה ציבורית הרב ניסים חלקה 64 271

1,307 4991 רח' בן עמי - עכו עכו גינה ציבורית בן עמי חלקה 76 230

2,258 4998 רחוב חיים בר-לב עכו גן בר-לב חלקה 136 231

2,506 5000 רחוב פרופ' ידין יגאל - עכו עכו גינה ציב' פרופ' ידין יגאל חלקה 36 272

1,307 5001 רחוב עציון - עכו עכו גן חפציבה חלקה 126 45

2,258 5003 רחוב אלקלעי - עכו עכו גינה ציבורית אלקלעי חלקה 26 192

1,307 5004 רחוב בורלא - עכו עכו גינה ציבורית בורלא חלקה 28א' 193

3,457 5005 רחוב אחד העם - עכו עכו גינה ציבורית אחד העם חלקה 233 153

2,258 5026 רח' משה שרת - עכו עכו גינה ציבורית משה שרת חלקה 264 111

2,506 5030 רחוב בורלא - עכו עכו גינה ציבורית בורלא חלקה 21 77

1,307 5032 רחוב בורלא - עכו עכו גינה ציבורית בורלא חלקה 187 273

2,258 5033 רחוב בורלא - עכו עכו גינה ציבורית בורלא חלקה 188 46

2,675 5034 רחוב הדס - עכו עכו גינה ציבורית הדס חלקה 225 232

3,457 5057 רחוב העליה - עכו עכו פארק הנופלים העליה חלקה 129א' 274

2,506 5058 רחוב העליה - עכו עכו מגרש מיני פיץ העליה חלקה 129ב' 112

2,258 5059 רחוב העליה - עכו עכו פארק נופלים העליה חלקה 132  233

1,307 5060 רחוב העליה - עכו עכו מגרש מיני פיץ העליה חלקה 133 78

2,614 5061 רחוב דרך הארבעה - עכו עכו גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 184 14

2,258 5063 רחוב בורלא - עכו עכו גינה ציבורית בורלא חלקה 28ב' 15

2,258 5065 רחוב בורלא - עכו עכו מגרש ספורט בורלא חלקה 27 47

3,457 5066 רחוב החרמון - עכו עכו מגרש ספורט החרמון חלקה 90 234

4,764 5070 רחוב החזית - עכו עכו גינה ציבורית החזית חלקה 40 154

1,307 5071 רחוב האלה - עכו עכו גינה ציבורית האלה חלקה 7 194

2,258 5072 רחוב שביל הקורנס - עכו עכו גינה ציבורית הקורנס חלקה 60 195

2,506 5073 רחוב שלום הגליל - עכו עכו מגרש טניס שלום הגליל חלקה 22 235

0 5074 רחוב שלום הגליל - עכו עכו מגרש טניס שלום הגליל חלקה 21 48

0 5080 רחוב שלום הגליל - עכו עכו מגרש טניס שלום הגליל חלקה 116א' 16

0 5081 רחוב שלום הגליל - עכו עכו מגרש טניס שלום הגליל חלקה 116ב' 113

2,258 5082 רח' דרך הארבעה - עכו עכו מגרש כדורסל דרך הארבעה חלקה 218 275

2,506 5083 רחי גדיש יוסף - עכו עכו מגרש ספורט גדיש יוסף חלקה 11 114

1,307 5084 רחוב שלום הגליל - עכו עכו מגרש ספורט שלום הגליל חלקה 92 236

2,258 5088 רחוב אחד העם - עכו עכו מגרש מיני פיץ אחד העם חלקה 2 155

דף : 3



1,307 5089 רחוב גדיש יוסף - עכו עכו מגרש ספורט גדיש יוסף חלקה 83 276

3,457 5090 רחוב בן עמי - עכו עכו פארק לילי שרון חלקה 139 115

2,258 5091 רחוב החרצית - עכו עכו גינה ציבורית החרצית חלקה 123א' 237

0 5092 רח' משה שרת - עכו עכו גינה ציבורית משה שרת חלקה 197 116

2,258 5093 רח' הרצל - עכו עכו גינה ציבורית הרצל חלקה 166 277

2,258 5097 רחוב החרצית - עכו עכו גינה ציבורית החרצית חלקה 123ב' 17

1,307 5098 רח' דרך הארבעה - עכו עכו גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 210 238

2,258 5100 רח' האלה - עכו עכו גינה ציבורית האלה חלקה 143 278

1,307 5101 רח' פלמנגו - עכו עכו גינה ציבורית פלמנגו חלקה 211 49

1,307 5102 רחוב החרצית - עכו עכו גינה ציבורית החרצית חלקה 123ג' 156

2,258 5103 רח' הנרקיס - עכו עכו גינה ציבורית הנרקיס חלקה 41 196

27,045 5104 עכו רחוב גדיש - עכו 197

24,179 5145 עכו רחוב אבן גבירול - עכו 79

19,525 5146 עכו רחוב דרך הארבעה - עכו 18

11,337 5290 עכו רחוב האנפה - עכו 117

13,517 5313 עכו רחוב העלייה - עכו 80

14,291 5315 עכו רחוב העציון- עכו 118

11,125 5324 עכו רחוב הרב לופז - עכו 119

17,739 5325 עכו רחוב הרב ניסים - עכו 279

17,865 5326 עכו רחוב הרמב''ם - עכו 120

34,887 5327 עכו רחוב יוסף גרשון - עכו 239

11,445 5338 עכו רחוב כפר עברי - עכו 157

8,337 5340 עכו רחוב קורצ'אק - עכו 50

11,271 5342 עכו רחוב שדליץ - עכו 51

14,805 5396 עכו רחוב הארגמן - עכו 81

9,237 5398 עכו רחוב גדוד 22 - עכו 82

26,687 5399 עכו רחוב הנדיב - עכו 52

47,775 5401 עכו רחוב בן עמי - עכו 53

43,381 5439 עכו רחוב הדס - עכו 198

31,719 5441 עכו רחוב דוכיפת - עכו 240

57,183 5442 עכו רחוב אחד העם - עכו 54

15,665 5466 עכו רחוב דושניצקי - עכו 241

19,017 5469 עכו רחוב בורלא - עכו 55

0 5472 עכו רחוב הברק - עכו 199

0 5473 עכו רחוב החורש - עכו 158

0 5474 עכו רחוב היערה- עכו 56

0 5484 עכו רחוב הכפיר- עכו 242

0 5485 עכו רחוב הסיפן - עכו 121

0 5486 עכו רחוב הנשר- עכו 200

0 5487 עכו רחוב הערבה - עכו 159

0 5488 עכו רחוב הפלמ''ח - עכו 160

0 5489 עכו רחוב הקורנס - עכו 201

0 5490 עכו רחוב לביא - עכו 202

0 5491 עכו רחוב פסח פרלמן - עכו 243

13,177 5492 עכו רחוב בולטימור - עכו 122

47,789 5493 עכו רחוב בן שושן - עכו 280

33,193 5604 עכו רחוב גיבורי סיני - עכו 203

35,135 5607 עכו רחוב פנקס - עכו 204

88,145 5609 עכו רחוב דוד רמז - עכו 244

11,077 5611 עכו רחוב המלאכה- עכו 281

2,258 5629 רח' דרך הארבעה - עכי עכו מגרש כדורסל שכונתי דרך הארבעה חלקה 68 19

17,225 5633 עכו רחוב האירוסים - עכו 57

13,265 5634 עכו רחוב האשל - עכו 245

17,659 5637 עכו רחוב הכרם - עכו 161

דף : 4



23,093 5644 עכו רחוב הלוטוס - עכו 58

0 5647 עכו רחוב המוסכים - עכו 83

35,547 5648 עכו רחוב הרצל - עכו 20

15,899 5655 עכו רחוב השושנים - עכו 162

37,407 5656 עכו רחוב ז'בוטינסקי - עכו 163

31,555 5657 עכו רחוב חטיבת גולני - עכו 205

17,137 5691 עכו רחוב בורנשטיין - עכו 246

19,879 5704 עכו רחוב משה צורי - עכו 206

18,365 5733 עכו רחוב העפרוני - עכו 59

19,105 5737 עכו רחוב קדושי קהיר - עכו 164

18,745 5739 עכו רחוב שפירא - עכו 207

0 5740 עכו רחוב החרושת - עכו 208

19,259 5741 עכו רחוב החרות - עכו 247

8,038 5742 עכו רחוב הספנים - עכו 60

27,073 5743 עכו רחוב לוחמי הגטאות - עכו 282

30,181 5744 עכו רחוב דוד נוי - עכו 61

14,185 5745 עכו רחוב אלקלעי - עכו 84

26,653 5746 עכו רחוב אנילביץ - עכו 21

0 5747 עכו רחוב הסדנה - עכו 85

10,477 5748 עכו רחוב רמח''ל - עכו 22

0 5749 עכו רחוב החרצית - עכו 86

16,917 5750 עכו רחוב טרומפלדור - עכו 283

0 5751 עכו רחוב הבוסטן - עכו 123

30,907 5752 עכו רחוב הגאולה - עכו 248

10,777 5753 עכו רחוב הרכבת - עכו 124

12,017 5754 עכו רחוב מפרץ שלמה - עכו 209

27,673 5755 עכו רחוב משה שרת - עכו 165

0 5756 עכו סמטת אבות ובנים 166

27,539 5757 עכו רחוב הרצוג - עכו 210

29,107 5760 עכו רחוב אח''י אילת - עכו 125

11,977 5762 עכו רחוב האילן - עכו 87

22,939 5763 עכו רחוב החרש - עכו 23

0 5768 עכו רחוב השיטה - עכו 284

21,573 5781 עכו רחוב יהודה הלוי - עכו 88

0 5782 עכו רחוב ששת הימים - עכו 24

24,179 5783 עכו רחוב קיבוץ גלויות - עכו 126

31,205 5784 עכו רחוב מנוף - עכו 249

22,077 5785 עכו רחוב האורן - עכו 127

18,165 5786 עכו רחוב הברוש - עכו 285

16,377 5787 עכו רחוב הרימון - עכו 167

0 5788 עכו רחוב התרשיש - עכו 168

35,859 5791 עכו רחוב ביל''י - עכו 250

0 5792 עכו רחוב האלה - עכו 128

23,461 5793 עכו רחוב יחזקאל אגא - עכו 286

28,807 5794 עכו רחוב יל''ג - עכו 129

9,237 5795 עכו רחוב משה הס - עכו 251

33,901 5797 עכו רחוב פינסקר - עכו 25

0 5798 עכו רחוב היהלום - עכו 89

19,597 5799 עכו רחוב רחמים פיטוסי - עכו 26

14,637 5800 עכו רחוב הדגנית - עכו 287

17,217 5801 עכו רחוב הרב רייפמן - עכו 62

21,551 5802 עכו רחוב דב גרונר - עכו 252

0 5803 עכו רחוב ההרדוף - עכו 63

0 5804 עכו רחוב שמעון לוזון - עכו 211

דף : 5



31,177 5805 עכו רחוב כנרית - עכו 169

18,417 5806 עכו רחוב סמולנסקין - עכו 170

21,717 5807 עכו רחוב היסמין - עכו 212

0 5808 עכו רחוב הנורית- עכו 64

0 5814 עכו רחוב המרווה - עכו 27

30,347 5815 עכו רחוב קפלן - עכו 90

0 5816 עכו רחוב ברקת - עכו 253

18,137 5817 עכו רחוב היוצרים - עכו 130

28,257 5819 עכו רחוב שחף - עכו 131

0 5820 עכו רחוב סלעית - עכו 254

0 5821 עכו רחוב פשוש - עכו 213

12,297 5822 עכו רחוב אשר - עכו 214

0 5823 עכו רחוב איה - עכו 171

0 5824 עכו רחוב דרור - עכו 172

35,499 5825 עכו רחוב אל-ג'זאר - עכו 288

21,417 5826 עכו רחוב וייצמן - עכו 132

16,237 5827 עכו רחוב ההגנה - עכו 255

15,357 5828 עכו רחוב בן יהודה - עכו 133

22,011 5830 עכו רחוב ברנר - עכו 91

0 5837 עכו רחוב הצבעוני - עכו 173

21,117 5838 עכו רחוב אברהם דנינו - עכו 174

11,417 5848 עכו רחוב הזית - עכו 28

20,477 5851 עכו רחוב הדקל - עכו 134

0 5853 עכו רחוב הרותם - עכו 135

0 5855 עכו רחוב הסביונים - עכו 175

24,973 5856 עכו רחוב יונתן החשמונאי - עכו 176

0 5859 עכו רחוב פרנקו - עכו 256

17,797 5861 עכו רחוב בבל - עכו 289

0 5863 עכו רחוב פרחי אהרון - עכו 29

23,781 5864 עכו רחוב הסיגלית - עכו 92

30,587 5932 עכו רחוב העצמאות - עכו 93

4,887,337   סה"כ

דף : 6



סיכום כללי
תקציב כמות יחידת חישוב סוג

2,586,459 56 יחידות בניין ציבורי קיים

2,086,010 120.80 ק"מ רחובות (ק"מ)
214,868 106 יחידות שצ"פ

4,887,337 ₪ תקציב

דף : 7



תקציר אי התאמות

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 660                                               

   אתר נבדק  : בית העירייה - עכו

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה אחת לרכב גבוה. הפרוט ראה בסעיף לעיל. לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

2398 סימון שתי חניות לרכב רגיל. כנ''ל לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1902 ביצוע שתי עליות למדרכה. קיים משטח משופע אחד. לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7922 דרך מס'1 : השלמת 2 מאחזי 

יד  לאורך 5 מ' כ''א כולל 2 
קצוות, התקנת מאחז יד 
במרכז לאורך 11 מ'.  דרך 
מס'2 : התקנת 2 מאחזי יד 

בצדדים לאורך 5 מ' כ''א. דרך 
מס'3 : התקנת 2 מאחזי יד 
בצדדים לאורך 1 מ' כ''א.

דרך נגישה מס'1 - ממתחם 
חניות עד לכניסה ראשית - 
מדרגות ברוחב 3 מ', שני 
מאחזי יד מותקנים בצדדים 
לאורך 6 מ' כ''א. דרך נגישה 
מס'2 - מגן ציבורי עד לכניסה 
ראשית - מדרגות ברוחב 8 
מ',2 מאחזי יד מותקנים 

באמצע לאורך 5 מ' כ''א. דרך 
נגישה מס'3 - ממתחם חניות 
עד לכניסה משנית - מדרגות 
ברוחב 2 מ', אין מאחזי יד.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3100 דרך מס'1 : התקנת 3 משטחי 

אזהרה ברוחב 3 מ' כ''א. דרך 
מס'2 : התקנת משטח אזהרה 

לרוחב 8 מ'. דרך מס'3: 
התקנת משטח אזהרה לאורך 

2 מ'.

אין משטחי אזהרה כלל. לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 

ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 
מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
17400 הרכבת פסי אזהרה במדרגות : 

דרך מס'1- כמות מדרגות 15, 
רוחב מדרגה 3 מ'. דרך מס'2 - 
כמות מדרגות 12, רוחב 8 מ'. 
דרך מס'3 -כמות מדרגות 2, 

רוחב 2 מ'.

אין פסי אזהרה כלל. לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 
רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

דף : 8



הכוונה - סימן מוביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12000 התקנת סימני מוביל בשלוש 

דרכי נגישה לאורך כללי 80 מ'.
אין סימני מוביל כלל. לא תקין

בבניין שתפוסתו 500 איש לפחות,  
בבניין שניתן בו שירות שיועד 

לאנשים עם מוגבלות, לשכות רווחה 
ובמתנ"ס קיים סימן מוביל.

 

1

הכוונה - סימן מוביל בתוך הבניין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7500 התקנת סימני מוביל מכניסה 

ראשית עד למעלית למרחק 
50מ'.

יש מעלית. אין סימני מוביל. לא תקין 1. אם בבניין יש עמדת מודיעין 
ומעלית – פס מוביל יתחיל 

מהכניסה הראשית עד לעמדת 
המודיעין וממנה  
    עד למעלית .

2. בשינוי כיוון יהיה סימן מאתר.
3. אם בבניין יש רק עמדת מודיעין 
או רק מעלית – פס מוביל יתחיל 
בכניסה ועד עמדת המודיעין או  

    המעלית.
4. אם בבניין אין מעלית ו\או עמדת 

מודיעין – הפס המוביל  יגמר 
בכניסה ולא ימשיך בבניין.

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
800 הדבקת מדבקות אזהרה. דלת שקופה. אין סימני 

אזהרה כלל.
לא תקין דלת שקופה - המצאות מדבקות 

אזהרה או חלוקה אופקית 
מאלומיניום  של הדלת. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
17280 הדבקת פסים באורך כללי - 

144 מ'.
אין פסים לא תקין בחדר מדרגות בקצה כל שלח מדרגה 

פס בניגוד חזותי.. 
3

2280 התקנת 12 סימני אזהרה 
ברוחב 1.2 מ' כ''א.

אין סימני אזהרה לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות 
היורד ממפלס הקומה בעומק 60 
ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.

4

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3100 כמות מהלכי מדרגות מקומת 

קרקע עד לקומה 3- 10. רוחב 
מדרגה 1.8 מ'. התקנת 10 

סימני אזהרה. בקומת כניסה 
קיימים 2 מחלכי מדרגות 

נוספים : באחד - התקנת סימן

אין סימני אזהרה כלל. לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

3888 התקנת 18 פסים ברוחב 180 
ס''מ כ''א.

אין פסים במדרגות מקומה 2 
לקומה 3. כמות מדרגות - 18. 

רוחב מדרגה - 180 ס''מ.

לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

4230 התקנה: בשני מהלכי מדרגות 
בשני צדדים לאורך 1.0 מ' 
כ''א, סה''כ 4 קווים; בצד 

שמאל של כבש לאורך 5.0 מ'.

קומת כניסה: אין מאחזי יד 
בשני מהלכי מדרגות עם 3 
מדרגות בכל המהלך ובצד 
שמאל של כבש לאורך 5 מ'.

לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

דף : 9



תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
33803 בנית בית שימוש אחד במדור 

לנשים ותיקון סידור פנימי 
בבית שימוש קיים

בקומת כניסה קיים בית 
שימוש אחד במדור לגברים 
ולא קיים במדור לנשים. סידור 
פנימי בבית שימוש קיים לא 

תקין.

לא תקין כמות 1

דף : 10



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 763                                               

   אתר נבדק  : מועדון משעול - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה אחת לרכב גבוה אין מקומות חניה נגישים לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 ביצוע  עליה אחת לרכב  גבוה לא קיימת לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1968 התקנת מאחזי יד בשני צדדים 

לאורך 4.0 מ' כ''א
בנוי כבש ברוחב 1.3 מ' 

ולאורך 4.0 מ' ללא מאחזי יד
לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 

הבניין - 
אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בנית בית שימוש נגיש משותף אין בות שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 11



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 768                                               

   אתר נבדק  : מטווח עירוני - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה אחת לרכב גבוה אין לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 ביצוע עליה אחת אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת דלת כניסה משנית: רוחב 

פתח אור - 70 ס''מ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 ביצוע כבש בטון כניסה ראשית: הפרש גובה 

אחרי דלת - 5 ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
500 התקנת כבש נייד כניסה ראשית: הפרש גובה 

לפני דלת - 13 ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 התקנת סימן אזהרה אחד קיים מהלך מדרגות אחד ללא 

סימן אזהרה
לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

400 השלמת בתי אחיזה קיימים משני צדדים ללא 
קצוות בניגוד חזותי

לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

דף : 12



בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בנית בית שימוש נגיש משותף אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 13



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 769                                               

   אתר נבדק  : מועדון אורייתא - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה אין לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 ביצוע עליה אחת אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת כניסה משנית: רוחב פתח אור 

- 70 ס''מ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 ביצוע כבש בטון כניסה ראשית: הפרש גובה 

אחרי דלת - 4 ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
500 ביצוע כבש נייד כניסה ראשית: הפרש גובה 

לפני דלת - 12 ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 התקנת סימן אזהרה אחת אין סימן אזהרה בראש מהלך 

מדרגות
לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

400 השלמת בתי אחיזה קיימים בתי אחיזה משני 
הצדדים ללא קצוות בניגוד 

חזותי

לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

דף : 14



בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בנית בית שימוש נגיש משותף אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 15



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 771                                               

   אתר נבדק  : אל המעיין - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 ביצוע עליה אחת אין עליה למדרכה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת דלת כניסה משנית: רוחב 

פתח אור - 70 ס''מ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 ביצוע כבש בטון הפרש גובה אחרי דלת - 6 

ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
500 ביצוע כבש נייד הפרש גובה לפני דלת - 14 

ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 התקנת סימן אזהרה אחד אין סימן אזהרה לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

400 השלמת בתי אחיזה קיימים בתי אחיזה משני 
הצדדים ללא קצוות בניגוד 

חזותי

לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

דף : 16



בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בנית בית שימוש נגיש משותף אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 17



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1420                                              

   אתר נבדק  : משרדי גרעין אומץ - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה אין לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
765 ביצוע אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
681 התקנת רכיב קבוע אחרי דלת 

ורכיב נייד לפני דלת
דלת כניסה משנית: הפרשי 
גובה לפני ואחרי דלת הם 6 

ס''מ.

לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 
ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 

באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 התקנת רכיב קבוע. דלת כניסה ראשית: הפרש 

גובה 13 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש. לא תקין כמות 1

דף : 18



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1428                                              

   אתר נבדק  : לא אוהב - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה אין חניה נגישה לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
765 ביצוע אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1852 ביצוע שביל מאבן משתלבת 

באורך 4 מ'
אין לא תקין רוחב - 130 ס"מ.. 1

מדרכה או שביל גישה - הצרה מקומית

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3370 החלפת שער כניסה לשער עם 

רוחב 110 ס''מ
רוחב שער כניסה 105 ס''מ לא תקין  הצרה מקומית תקינה בדרך לבניין 

או בבניין, עם רוחב המעבר לא 
פחות מ - 80 ס"מ ואורך קטע צר לא 

 
     יותר  מ - 60 ס"מ. מרחק בין שני 
עצרות עוקבות, לא יותר מ - 200 
ס"מ (ספסלים, עמודים בולטים) 

 

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - משטח תפקוד לפני ואחרי דלת - מידות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
756 סלילת שטח מחדש פני ריצוף של משטח אחרי 

דלת ראשית לא תקין. שטח 
4.2 מ''ר

לא תקין קיים משטח אופקי ללא מכשולים 
בשטח 130\170 ס"מ או 150\ 150 

ס"מ.
מרווח של 30 ס"מ בין קצה הדלת 
מצד הידית עד הקיר שבניצב לקיר 

עם הדלת.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 ביצוע רכיב קבוע דלת משנית: הפרש גובה 

אחרי דלת 5 ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #

דף : 19



500 ביצוע רכיב נייד דלת משנית: הפרש גובה 
לפני דלת 15 ס''מ

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין לא תקין כמות 1

דף : 20



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1431                                              

   אתר נבדק  : מועדון האבקות - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה אין לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 ביצוע אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
500 התקנת רכיב נייד דלת כניסה משנית: הפרש 

גובה לפני דלת 11 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3760 התקנת בתי אחיזה בשני 

צדדים באורך כללי 8 מ'.
כניסה ראשית: מדרגות עם 
בית אחיזה בצד אחד בגובה 
100-110 ס''מ, באורך 4 מ'.

לא תקין קיים בית אחיזה בצד אחד לפחות, 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתן לגריפה 
לכל אורכו ושקצותיו בניגוד חזותי 

לסביבתו..

1

1700 התקנת פסים. כמות מדרגות 12, רוחב 
מדרגה 118 ס''מ.

לא תקין בחדר מדרגות בקצה כל שלח מדרגה 
פס בניגוד חזותי.. 

3

200 התקנה בראש מהלך אין לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות 
היורד ממפלס הקומה בעומק 60 
ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.

4

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
200 התקנה ברוחב 1.3 מ'. מדרגות בכניסה משנית: אין 

סימן אזהרה
לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

468 התקנת פסים מדרגות בכניסה משנית: אין 
פסים, רוחב מדרגה 1.3 מ', 

כמות מדרגות 3.

לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

470 התקנה בצד אחד באורח 1 מ'. מדרגות בכניסה משנית: אין  
בית אחיזה.

לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

דף : 21



בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין לא תקין כמות 1

דף : 22



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1435                                              

   אתר נבדק  : מרכז תמיכה קהילתי - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה אין לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 ביצוע אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 התקנת רכיב קבוע דלת כניסה משנית: הפרש 

גובה אחרי דלת 6 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
500 התקנת רכיב נייד דלת כניסה משנית: הפרש 

גובה לפני דלת 12 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין לא תקין כמות 1

דף : 23



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1438                                              

   אתר נבדק  : מועדון לקשיש הרצוג - עכו 

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

תחנת הסעה - מיקום

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7658 בניית תחנת הסעה קרוב 

לכניסה למועדון
אין לא תקין האם קיימת תחנת הסעה - חייבת 

להיות בבתי קשישים ובמתנ"ס 
שאין תחבורה ציבורית המגיעה 

למקום

3

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה אין לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 ביצוע אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 בניית רכיב קבוע כניסה משנית: הפרש גובה 

אחרי דלת 6 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
500 ביצוע רכיב נייד כניסה משנית: הפרש גובה 

לפני דלת 13 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין לא תקין כמות 1

דף : 24



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1448                                              

   אתר נבדק  : השירות הפסיכולוגי החינוכי - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3705 סימון 2 חניות  נגישות לרכב 

רגיל + אחת לרכב גבוה
קיימים 2 חניות נגישות 
במידות לא תקינות

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
765 ביצוע משטח תקין ישנו משטח לא תקין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
30593 בניית בית שימוש נגיש במדור 

נשים + ביצוע העבודות 
הנדרשות בבית שימוש נגיש 

קיים.

בית שימוש נגיש קיים במדור 
גברים ולא קיים במדור נשים. 
סידור פנימי של בית שימוש 

נגיש לא תקין.

לא תקין כמות 1

דף : 25



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1472                                              

   אתר נבדק  : מרכז  קהילתי משעו''ל - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 בניית רכיב קבוע. דלת כניסה ראשית: הפרש 

גובה 3 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 בניית רכיב קבוע. שער כניסה ראשית: הפרש 

גובה 10 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש משותף. אין לא תקין כמות 1

דף : 26



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1474                                              

   אתר נבדק  : מועדון פיס לנוער האשל - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 ביצוע כל העבודות הנדרשות 

כדי להתאים בית שימוש 
לתקן.

קיים בית שימוש נגיש אחד 
משותף. סידור פנימי לא תקין.

לא תקין כמות 1

דף : 27



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1999                                              

   אתר נבדק  : אולם ספורט פיס משה שרת - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חניה אחת לרכב רגיל 

ואחת לרכב גבוה.
20 מקומות חניה. אין חניות 

נגישות.
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית עליה למדרכה. אין עליה. לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה עד 20 ס"מ - 1 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
50 התקנת רכיב קבוע הפרש גובה 2 ס''מ לא תקין הפרש גובה בסף דלת לא עולה על 1 

ס"מ..
1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1160 התקנת סימני אזהרה: מדרגות 

א) - 1 ברוחב 1.3 מ', מדרגות 
ב) -  2 ברוחב 1.2 מ', מדרגות 

ג) - 2 ברוחב 1.8 מ'.

א) מדרגות מקומת כניסה 
לקומה עליונה: 3מהלכי 

מדרגות ללא סימני אזהרה, 
כמות מדרגות 15, רוחב 
מדרגה 1.3 מ'. ב) מדרגות 
מקומה עליונה לטריבונה: 2 
מהלכי מדרגות ללא סימני 
אזהרה, כמות מדרגות 14, 
רוחב מדרגה 1.25 ס''מ. ג) 
מדרגות אחרי 2 כניסות 
לאולם ספורט: 2 מהלכי 

מדרגות ללא סימני אזהרה, 
כמות מדרגות 6, רוחב 

מדרגות מ-1.0 מ' עד ל-1.8 
מ'.

לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

5448 התקנת פסים: מדרגות א) - 15 
ברוחב 1.3 מ', מדרגות ב) - 14 
ברוחב 1.25 מ', מדרגות ג) - 6 

ברוחב 1.4 מ'.

פרוט ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

14100 התקנת בתי אחיזה: מדרגות 
א) - החלפת בתי אחיזה בשני 
צדדים לאורך כללי 16 מ'. 
מדרגות ב) ו-ג) - התקנת בתי 
אחיזה בשני צדדים לאורך 

כללי 14 מ'.

מדרגות א) : בית אחיזה בצד 
ימין מותקן בגובה 95-105 
ס''מ, בצד שמאל - 100-110 
ס''מ. מדרגות ב) : אין בית 
אחיזה. מדרגות ג) : אין בית 

אחיזה.

לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

דף : 28



תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 ביצוע כל העבודות הנדרשות 

כדי להתאים סידור פנימי 
לתקן.

בית שימוש נגיש ממוקם 
באולם קרוב לנישה לכיסאות 
גלגלים, אך סידור פנימי של 

בית שימוש לא תקין.

לא תקין כמות 1

דף : 29



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2011                                              

   אתר נבדק  : מרכז אזורי לקשיש - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה אחת פרוט ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

2398 סימון שתי חניות פרוט ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

הכוונה - סימן מוביל בתוך הבניין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9000 התקנת פסי מוביל באורך 

60מ'.
אין עמדת מודיעין. ישנן שתי 
מעליות ללא סימני מוביל עד 

למעליות.

לא תקין 1. אם בבניין יש עמדת מודיעין 
ומעלית – פס מוביל יתחיל 

מהכניסה הראשית עד לעמדת 
המודיעין וממנה  
    עד למעלית .

2. בשינוי כיוון יהיה סימן מאתר.
3. אם בבניין יש רק עמדת מודיעין 
או רק מעלית – פס מוביל יתחיל 
בכניסה ועד עמדת המודיעין או  

    המעלית.
4. אם בבניין אין מעלית ו\או עמדת 

מודיעין – הפס המוביל  יגמר 
בכניסה ולא ימשיך בבניין.

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2000 הדבקת 20 מדבקות אזהרה. בתוך הבניין ישנן 6 דלתות 

שקופות ( 10 כנפים ) ללא 
מדבקות אזהרה.

לא תקין דלת שקופה - המצאות מדבקות 
אזהרה או חלוקה אופקית 
מאלומיניום  של הדלת. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מעלית רגילה - כריזה במעלית

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12000 התקנה אין מערכת כריזה בשתי 

מעליות.
לא תקין אם המעלית משרתת שלוש תחנות 

לפחות, קיימת בתא כריזה, ברורה 
ואיטית  בעוצמה נוחה לשמיעה, של 
מס' הקומה והשירותים העיקריים 
שבה. על הכריזה להיות בשפה 

הנפוצה במקום (עברית או ערבית); 

1

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

דף : 30



תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1900 התקנת 10 סימני אזהרה 

ברוחב 1.2 מ'.
אין לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות 

היורד ממפלס הקומה בעומק 60 
ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.

4

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20996 ביצוע כל העבודות הנדרשות 

להתאמת בתי שימוש לתקן.
בקומת כניסה ישנם 2 בתי 
שימוש נגיש שבתוכם סידור 

פנימי לא תקין.

לא תקין כמות 1

דף : 31



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2018                                              

   אתר נבדק  : בית גיל הזהב 55 + - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 התאמת חניות האלה לחניה 

לרכב רגיל וחניה לרכב גבוה
ישנן 2 חניות נגישות במידות 

250/450
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

הכוונה - סימן מוביל בתוך הבניין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4500 התקנת סימני מוביל למעליות 

באורך 30 מ'.
אין עמדת מודיעין. ישנן 2 
מעליות. אין סימני מוביל 

למעליות.

לא תקין 1. אם בבניין יש עמדת מודיעין 
ומעלית – פס מוביל יתחיל 

מהכניסה הראשית עד לעמדת 
המודיעין וממנה  
    עד למעלית .

2. בשינוי כיוון יהיה סימן מאתר.
3. אם בבניין יש רק עמדת מודיעין 
או רק מעלית – פס מוביל יתחיל 
בכניסה ועד עמדת המודיעין או  

    המעלית.
4. אם בבניין אין מעלית ו\או עמדת 

מודיעין – הפס המוביל  יגמר 
בכניסה ולא ימשיך בבניין.

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1200 הדבקת 12 מדבקות אזהרה קיימות 3 דלתות שקופות ( 6 

כנפים ) ללא מדבקות אזהרה
לא תקין דלת שקופה - המצאות מדבקות 

אזהרה או חלוקה אופקית 
מאלומיניום  של הדלת. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מעלית רגילה - כריזה במעלית

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12000 התקנת מערכת כריזה בשתי 

מעליות
לא קיימת לא תקין אם המעלית משרתת שלוש תחנות 

לפחות, קיימת בתא כריזה, ברורה 
ואיטית  בעוצמה נוחה לשמיעה, של 
מס' הקומה והשירותים העיקריים 
שבה. על הכריזה להיות בשפה 

הנפוצה במקום (עברית או ערבית); 

1

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2660 התקנת 14 סימני אזהרה 

ברוחב 1.2 מ'.
קיימים 14 מהלכי מדרגות 

ללא סימני אזהרה.
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות 

היורד ממפלס הקומה בעומק 60 
ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.

4

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #

דף : 32



20095 בניית בית שימוש נגיש משותף. בקומת כניסה קיים מדור 
משותף הכולל 3 תאים ללא 

נגיש.

לא תקין כמות 1

דף : 33



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2077                                              

   אתר נבדק  : עמידר מרכז למניעת אלימות - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 34



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2080                                              

   אתר נבדק  : עמידר מרכז הורים וילדים - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש לא קיים לא תקין כמות 1

דף : 35



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2082                                              

   אתר נבדק  : בית הידידות חטיבת גולני - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה.
קיים מתחם עם 18 חניות 
מסומנות בתוכן חניה נגישה 

אחת לרכב רגיל.

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 השלמת אביזרים הנדרשים 

והתאמת סידור פנימי לתקן.
קיים בית שימוש נגיש. סידור 

פנימי לא תקין.
לא תקין כמות 1

דף : 36



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2084                                              

   אתר נבדק  : מגרש החניה לקניון - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2420 סימון חנייה זוגית אחת 

במידות 630/500 ס''מ
קיימת חנייה זוגית אחת 
במידות 610/400 ס''מ

לא תקין חנייה זוגית לרכב רגיל עם מעבר 
משותף –     630 \500  ס"מ (רוחב 

המעבר- 130 ס"מ), (250+130+250
..( 

3

5260 סימון 2 חניות זוגית לרכב 
גבוה במידות 740/600 ס''מ

מסומנות 2 חניות זוגית לרכב 
גבוה במידות 740/400 ס''מ 

ו-765/500 ס''מ

לא תקין חנייה זוגית לרכב גבוה עם מעבר 
משותף  740\600 ס"מ 
(רוחב המעבר 240 ס"מ) 

..(250+240+250)

4

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
300 פירוק עמוד באמצע עליה למדרכה מחניה 

נגישה מותקן עמוד בגובה 
0.9 מ' וקוטר 9 ס''מ.

לא תקין מכשול כגון עץ, עמוד. מתקן למניעת 
חניה הנמצאים בתחום הדרך או 
שצמוד לתווי דרך יחשבו לתקינים 
עם גובהם לפחות 55 ס"מ, רוחב 
הקודקוד לפחות 15 ס"מ. הוא 

מסומן בניגוד חזותי. (העמוד צבוע 
בפסים זוהרים ברוחב 15 ס"מ שחור 

- צהוב.     

1

דף : 37



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2100                                              

   אתר נבדק  : בית תמחוי מאיר פנים לשובע - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חנייה במקום קרוב 

לכניסה ראשית
אין חנייה לא תקין אורך: רכב רגיל- 600 ס"מ.. 3

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
918 הרחבת שביל ל-130 ס''מ רוחב של שביל גישה 1 מ', 

אורך 17 מ'.
לא תקין רוחב - 130 ס"מ.. 1

כבש - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1008 התקנת רכיבים משני צדדים 

באורך 7 מ' כל צד
רוחב 1.0 מ' לא תקין רוחב הפנוי למעבר לפחות 1.1 מ'.. 1

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3936 החלפת מאחז יד בצד ימין 

והתקנה בצד שמאול באורך 
כללי 16 מי.

מאחז יד מותקן בצד ימין 
באורך 8 מ' בגובה 79 סיים.

לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 
הבניין - 

אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 בניית כבש בטון הפרש גובה 10 ס''מ לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 

ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 
קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין לא תקין כמות 1

דף : 38



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2102                                              

   אתר נבדק  : פיסג"ה פיתוח סגלי הוראה - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חנייה נגישה לרכב גבוה אין חנייה נגישה לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת דלת כניסה למדור שירותים 

ברוחב 65 ס''מ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
181 התקנת כבש בטון הפרש גובה בכניסה למדור 

שירותים 6 ס''מ.
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 39



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2104                                              

   אתר נבדק  : מרכז צעירים בית בני - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חנייה אחת לרכב רגיל 

וחנייה אחת לרכב גבוה.
קיים מתחם חניות בשטח 

300 מ''ר. חניות לא מסומנות 
כלל.

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש מחדש. קיים בית שימוש נגיש. מידות 

התא לא תקינות. סידור פנימי 
לא תקין.

לא תקין כמות 1

דף : 40



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2108                                              

   אתר נבדק  : מועדון נוער וסטודנטים - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חניה אחת לרכב רגיל 

ואחת לרכב גבוה.
קיים מתחם חניות בשטח 

200 מ''ר. חניות לא מסומנות.
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית עליה לא קיימת לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
600 הדבקת 6 מדבקות דלת כניסה שקופה ללא 

מדבקות
לא תקין דלת שקופה - המצאות מדבקות 

אזהרה או חלוקה אופקית 
מאלומיניום  של הדלת. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 41



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2109                                              

   אתר נבדק  : אודיטוריום וולפסון - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חנייה אחת לרכב גבוה אין חנייה נגישה לרכב גבוה לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

2398 סימון 2 חניות האלה במידות 
350/500 ס''מ

ישנן 2 חניות במידות 
250/400 כ''א

לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חנייה אחת לרכב גבוה אין חנייה נגישה לרכב גבוה לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

1199 סימון חנייה הזו באורך 600 
ס''מ

קיימת חניה אחת באורך 550
 ס''מ

לא תקין אורך: רכב רגיל- 600 ס"מ.. 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית עבור חניות במקביל קיימת עבור חניות בניצב לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

הכוונה - סימן מוביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9000 התקנה באורל 60 מ' אין סימני מוביל לא תקין

בבניין שתפוסתו 500 איש לפחות,  
בבניין שניתן בו שירות שיועד 

לאנשים עם מוגבלות, לשכות רווחה 
ובמתנ"ס קיים סימן מוביל.

 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 השלמת אביזרים והתאמת 

סידור פנימי לתקן.
בית שימוש נגיש נמצא בקומת 
כניסה קרוב מכניסה נגישה. 

סידור פנימי לא תקין.

לא תקין כמות 1

336 התקנת מאחז יד חסר מאחז יד על כנף דלת לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 
חלקים חדים ולא מסוג כפתור.

6

דף : 42



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2117                                              

   אתר נבדק  : מחלקת ווטרינרית עירונית - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חנייה נגישה אחת לרכב 

גבוה
אין חנייה נגישה לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע אין עליה לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
882 בניית רכיב בנייה במקביל 

למדרגות פתוחות באורך 2 מ'. 
הרכיב בנייה הכולל כבש בטון, 
רכיבים משני צדדים ומאחז יד

אין כבש לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
562 התקנת מאחז יד משני צדדים 

באורך כללי 2.4 מ'
קיימות 3 מדרגות ברוחב 1.8 

מ' ללא מאחז יד.
לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
290 התקנת משטח אזהרה באורך 

1.8 מ'
אין לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
648 התקנת פסים בשלוש מדרגות 

ברוחב מדרגה 1.8 מ'
אין לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין לא תקין כמות 1

דף : 43



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 2121                                              

   אתר נבדק  : המרכז הקהילתי יהודי ערבי - עכו

  תאריך ביצוע : 18/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חנייה נגישה אחת לרכב 

גבוה ואחת לרכב רגיל
קיים מתחם חנייה הכולל 18 
מקומות חנייה ללא חנייה 

נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית עליה אין לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1200 הדבקת 12 מדבקות אזהרה ישנן שלוש דלתות שקופות     

   (6 כנפים) ללא מדבקות 
אזהרה

לא תקין דלת שקופה - המצאות מדבקות 
אזהרה או חלוקה אופקית 
מאלומיניום  של הדלת. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מעלית רגילה - כריזה במעלית

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6000 התקנת מערכת כריזה אין מערכת כריזה לא תקין אם המעלית משרתת שלוש תחנות 

לפחות, קיימת בתא כריזה, ברורה 
ואיטית  בעוצמה נוחה לשמיעה, של 
מס' הקומה והשירותים העיקריים 
שבה. על הכריזה להיות בשפה 

הנפוצה במקום (עברית או ערבית); 

1

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1100 התקנת 5 סימני אזהרה ברוחב 

1.4 מ' כ''א.
אין סימני אזהרה. כמות 

מהלכי מדרגות 5.
לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

10920 התקנת 65 פסים ברוחב 1.4 מ' אין פסים. כמות מדרגות 65, 
רוחב מדרגה 1.4 מ'.

לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20996 התאמת סידור פנימי והשלמת 

אביזרים ב-2 בתי שימוש נגיש.
קיימום 2 בתי שימוש נגיש: 

אחד בקומה 1 ושני בקומה 3. 
סידור פנימי לא תקין.

לא תקין כמות 1

דף : 44



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 2347                                              

   אתר נבדק  : אזור טיילת ההגנה חלקה 90

  תאריך ביצוע : 30/8/2013

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל ישנם 26 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוהה ישנם 26 מקומות חניה ללא 
חניה נגישה

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 45



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3427                                              

   אתר נבדק  : מועדון לעולה ומרכז מידע - עכו

  תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 פתרון והערכת תקציב ראה תת 

פרק "חניה - במקביל".
קיימים 8 מקומות חניה 

במקביל חניה אחת במקביל 
לא תקינה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה באורך 7 מ'. קיימת חניה באורך 4 מ' לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת דלת כניסה למדור שירותים: 

רוחב פתח אור - 60 ס''מ.
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1143 בניית 2 משטחי משופע קבוע 

אחרי דלתות והתקנת 2 
משטחי משופע נייד לפני 

דלתות

כניסה ראשית, 2 דלתות אחרי 
מהלך 3 מדרגות: דלת 

ראשונה - הפרשי גובה לפני 
ואחרי דלת: 13 ס''מ, דלת 

שנייה - הפרש גובה לפני דלת 
8 ס''מ ואחרי דלת 6 ס''מ.

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
480 התקנת סימן אזהרה אחד 

ברוחב 1.8 מ' ואחד ברוחב 
1.15 מ'.

מהלך מדרגות בכניסה 
ראשית: כמות מדרגות 3, 
רוחב מדרגה 1.8 מ', בתי 
אחיזה מותקנים בצד אחד 

באורך 1.6מ'. מהלך מדרגות 
בכניסה למדור שירותים: 
כמות מדרגות 3, רוחב 
מדרגה 1.15 מ', אין בתי 

אחיזה.

לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

דף : 46



1062 הדבקת פסים באורך כללי 8.85
 מ'.

פרות ראה סעיף לעיל. לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

1892 במהלך ראשון: השלמת בתי 
אחיזה בצד אחד בקצוות 

והתקנה בצד שני באורך 1.8 
מ'. במהלך שני: התקנת בתי 
אחיזה בצד אחד באורך 1.8 מ'.

פרות ראה סעיף לעיל. לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אחד 

משותף.
אין בית שימוש נגיש. במדור 
שירותים קיימים 4 תאים.

לא תקין כמות 1

3500 בניית מבוא תקין. מידות לא תקינות. לא תקין מבואה לפני תא בית שימוש נגיש. 4

דף : 47



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3502                                              

   אתר נבדק  : מועדון קדושי קהיר - עכו

  תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 בניית חניה נגישה לרכב גבוה אין חניות נגישות לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
765 בניית משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3635 לפני שער כניסה: התקנת 

מאחזי יד משני הצדדים באורך 
1.2 מ' כ''א. בניית כבש באורך 
3 מ' הכולל מאחז יד ורכיבים. 
לפני דלת כניסה: התקנת 

מאחזי יד משני הצדדים באורך 
1.1 מ' כ''א. בניית כבש באורך 

2.8 מ' הכולל מאחזי יד 
ורכיבים.

לפני שער כניסה קיימות 2 
מדרגות: רוחב מדרגה 132 
ס''מ, ללא משטח אזהרה, 

ללא פסי אזהרה, ללא מאחזי 
יד. הפרש גובה 28 ס''מ. לפני 
דלת כניסה קיימות 2 מדרגות: 
רוחב מדרגה 1.1 מ', ללא 
משטח ופס אזהרה ומאחזי 
יד. הפרש גובה 25 ס''מ.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
410 התקנת משטח אזהרה אחד 

ברוחב 132 ס''מ ושני - 1.1 מ'.
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
581 הדבקת פסים באורך כללי 484 

ס''מ
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
962 התקנת רכיב קבוע אחרי כל 

הדלת ורכיב נייד לפני כל 
הדלת.

בשתי דלתות בתוך הבניין 
הפרשי גובה לפני ואחרי 

דלתות - 7 ס''מ.

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

דף : 48



תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש קיימים 3 תאים שירותים ללא 

נגישים
לא תקין כמות 1

3500 בניית תמרון תקין מידות לא תקינות לא תקין מבואה לפני תא בית שימוש נגיש. 4

דף : 49



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3730                                              

   אתר נבדק  : חוף הארגמן - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חנייה לרכב רגיל ורכב 

גבוה
במתחם חנייה קיימים 16 
מקומות חנייה מתוחם אין 

חנייה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
772 החלפה לידית מוט אופקי 

בשתי דלתות
מותקן ידית כפתור לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 

חלקים חדים ולא מסוג כפתור.
6

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20996 השלמת אביזרים והתקנת 

אותם בהתאם לתקן
סידור פנימי בשני תאי שימוש 

נגיש הוא לא תקין
לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.

מלתחה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9502 התקנת אביזרים הנדרשים 

בהתאם לתקן. החלפת דלת 
כניסה למלתחה לגברים.

בשתי מלתחות אין אביזרים 
כלל. פתח אור בדלת כניסה 
למלתחה לגברים הוא 65 

ס''מ.

לא תקין 3 אביזרים

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
800 התקנת עמדת שירות בישיבה לא קיימת עמדת שירות 

בישיבה
לא תקין שירות בעמידה - צמוד לעמדת 

שירות בעמידה חייבת להיות עמדת 
שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 
ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת 

לשולחן 48  - 40 ס"מ

10

בניין - בריכה וחוף רחצה

בריכה/חוף רחצה - דרך נגישה 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
78000 בניית דרך נגישה לחוף רחיצה 

ולאזור הצללה בהתאם לתקן 
באורך כללי 80 מ'.

לא קיימת דרך נגישה לחוף 
רחיצה

לא תקין 1. האם קיימת דרך נגישה לשפת 
הבריכה או חוף רחצה, לאזור 

הצללה ו/או פיקניק.
2. הדרך ללא מכשולים ברוחב 130 

ס"מ בשיפוע עד 5%.
3. פני הדרך יציב עם חומר בעיבוד 

עדין.

1

דף : 50



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3733                                              

   אתר נבדק  : משרדי חוף הארגמן - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חנייה אחת לרכב רגיל 

ואחת לרכב גבוה
במתחם חנייה קיימים 16 
מקומות חנייה מתוחם אין 

נגישים

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - משטח תפקוד לפני ואחרי דלת - מידות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3500 בניית משטחתפקוד אין משטח תפקוד אחרי דלת לא תקין קיים משטח אופקי ללא מכשולים 

בשטח 130\170 ס"מ או 150\ 150 
ס"מ.

מרווח של 30 ס"מ בין קצה הדלת 
מצד הידית עד הקיר שבניצב לקיר 

עם הדלת.

1

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2526 החלפת דלת בדלת כניסה ראשית פתח אור 

75 סיימ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ 

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
100 בניית 2 כבשי בטון בדלת כניסה ראשית הפרשי 

גובה לפני ואחרי דלת הם 3 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 
ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע. 

1

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
800 התקנה אין עמדת שירות בישיבה לא תקין שירות בעמידה - צמוד לעמדת 

שירות בעמידה חייבת להיות עמדת 
שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 
ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת 

לשולחן 48  - 40 ס"מ

10

דף : 51



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3736                                              

   אתר נבדק  : ספריה עירונית - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חנייה נגישה לרכב גבוה קיימים 2 מקומות חנייה 

מתוחם אין נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5055 התקנת מאחזי יד: במהלך עם 

7 מדרגות - 7 קווים במרכז עם 
מרחק ביניהם 2 מ', באורך 
כללי 16.1 מ'; במהלך עם 3 
מדרגות - 5 קווים בצדדים 
ומרכז באורך כללי 5.5 מ'. 

סה''כ: 21.6 מ'.

קיימים 2 מהלכים של 
מדרגות: אחד מורכב מ-7 

מדרגות, רוחב מדרגה עליונה 
16 מ', בצדדים מותקנים 
מאחזי יד; שני מורכב מ-3 
מדרגות, רוחב מדרגה 9 מ', 

לא מותקנים מאחזי יד.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3910 התקנת שני משטחי אזהרה: 

אחד ברוחב 16 מ' ושני - 9 מ'
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
13800 הדבקת פסי אזהרה באורך 

כללי 115 מ'
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
300 התקנת כבש נייד לפני דלת כניסה למקלט 

הפרש גובה 8 ס''מ
לא תקין הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 

ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע 
באורך עד 20 ס"מ.

2

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #

דף : 52



17390 התקנת מאחזי יד: בכבש 
לקומת קרקע - בצד שמאל 11 
מ', בצד ימין 18 מ'; בכבש 

לאולם עיון 8 מ'. סה''כ: 37 מ'.

אין חדרי מדרגות ואין 
מדרגות. בתוך הבניין מותקן 
כבש ירידה מקומת כניסה 
לקומת קרקע באורך 18 מ' 
וברוחב 1.1 מ' עם מאחז יד 
בצד שמאל באורך 7 מ'. בתוך 

הבניין מותקן כבש ירידה 
מקומת כניסה לאולם עיון 

באורך 8 מ', ברוחב 1.05 מ', 
ללא מאחז יד.

לא תקין קיים בית אחיזה בצד אחד לפחות, 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתן לגריפה 
לכל אורכו ושקצותיו בניגוד חזותי 

לסביבתו..

1

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
780 התקנת משטח אזהרה ברוחב 

5 מ'.
קיים מהלך מדרגות מקומת 
כניסה לאולם עיון: 3 מדרגות, 
רוחב מדרגה 5 מ' ,אין מאחזי 

יד.

לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

1800 הדבקת פסי אזהרה באורך 
כללי 15 מ'

פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

1692 התקנת 3 קווים של בתי אחיזה 
בצדדים ומרכז באורך כללי 3.6

 מ'

פרות ראה סעיף לעיל לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
336 התקנת ידית אין ידית בניגוד חזותי לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 

חלקים חדים ולא מסוג כפתור.
6

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 התקנת אביזרים בהתאם 

לתקן
סידור פנימי לא תקין לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
800 התקנת עמדה אין עמדת שירות בישיבה לא תקין שירות בעמידה - צמוד לעמדת 

שירות בעמידה חייבת להיות עמדת 
שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 
ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת 

לשולחן 48  - 40 ס"מ

10

דף : 53



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3749                                              

   אתר נבדק  : בית יד לבנים - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חנייה לרכב גבוה באורך 

700 ס''מ
מסומנת חנייה באורך 500 

ס''מ
לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3936 התקנת מאחזי יד משני צדדים 

באורך כללי 16 מ'
כבש באורך 8 מ' ללא מאחזי 

יד
לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 

הבניין - 
אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
515 התקנת מאחזי יד משני צדדים 

באורך כללי 2.2 מ'.
מהלך מדרגות לפני כניסה 
ראשית: כמות מדרגות 3, 
רוחב מדרגה 1.6 מ', אין 

מאחז יד.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 התקנת משטח אזהרה באורך 

1.6 מ'
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
576 הדבקת פסי אזהרה באורך 

כללי 4.8 מ'
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
260 התקנת 2 משטחי אזהרה 

ברוחב 80 ס''מ כ''א.
קיימים 2 מהלכים. אין משטחי 

אזהרה
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות 

היורד ממפלס הקומה בעומק 60 
ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.

4

דף : 54



דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
280 התקנת משטח אזהרה ברוחב 

1.8 מ'
מהלך מדרגות אחרי כניסה 
ראשית: כמות מדרגות 3, 
רוחב מדרגה 1.8 מ', אין 

מאחז יד

לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

648 הדבקת פסי אזהרה באורך 
כללי 5.4 מ'

פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

564 התקנת בית אחיזה במרכז 
באורך 1.2 מ'

פרות ראה סעיף לעיל לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
336 התקנת ידית אין ידית בניגוד חזותי לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 

חלקים חדים ולא מסוג כפתור.
6

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 התקנת אביזרים בהתאם 

לתקן
סידור פנימי לא תקין לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3824                                              

   אתר נבדק  : מועדונית משפחתית אלי  - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חנייה נגישה לרכב גבוה 

סמוך למועדונית
בסמוך למועדונית אין חנייה 

נגישה
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5363 בניית כבש באורך 5.5 מ' עם 

מאחזי יד ורכיבים משני 
צדדים

לפני כניסה ראשית קיימות 3 
מדרגות, הפרש גובה 55 

ס''מ.

לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 
הבניין - 

אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
281 התקנת מאחז יד בצד שני 

באורך 1.2 מ'.
לפני כניסה ראשית קיים 
מהלך מדרגות הכולל: 3 

מדרגות ברוחב 2.5 מ', מאחז 
יד בצד אחד באורך 1.2 מ'.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
410 הרכבת משטח אזהרה באורך 

2.5 מ'
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
900 הדבקת פסי אזהרה באורך 7.5

 מ'
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 56
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3825                                              

   אתר נבדק  : יחידת קידום נוער - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - פני הדרך

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
360 תיקון מדרכה בשטח של 2 מ''ר לפני שער כניסה בטון של 

מדרכה שבור
לא תקין החומר ממנו עשוי המדרך  - אספלט 

או אבן משתלבת
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 58



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3828                                              

   אתר נבדק  : קונסרבטוריון העירוני שטראוס - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 סימון 2 חניות לרכב רגיל 

ואחת לרכב גבוה במקום קרוב 
לכניסה משנית. הערכת תקציב 

ראה סעיפים 1, 2 להלן

במתחם חניה מסומנים 52 
חניות בניצב מתוחן 3 חניות 

נגישות לרכ רגיל

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה במידות 

460/600 ס''מ
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה 600/450 ס"מ.. 1

2398 סימון 2 חניות לרכב רגיל 
במידות 350/500 ס''מ כ''א

פרות ראה סעיף לעיל. מידות 
חניות מסומנות 340/400 

ס''מ כ''א

לא תקין רכב רגיל 500/300 ס"מ.. 2

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע אין משטח משופע. לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

הכוונה - סימן מוביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4500 הרכבת סימן מוביל מחניה 

נגישה לדלת כניסה משנית 
באורך 30 מ'

אין סימן מוביל לא תקין
בבניין שתפוסתו 500 איש לפחות,  
בבניין שניתן בו שירות שיועד 

לאנשים עם מוגבלות, לשכות רווחה 
ובמתנ"ס קיים סימן מוביל.

 

1

הכוונה - סימן מוביל בתוך הבניין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2700 הרכבת פס מוביל מכניסה 

ראשית עד למעלית באורך 18 
מ'

אין פס מוביל לא תקין 1. אם בבניין יש עמדת מודיעין 
ומעלית – פס מוביל יתחיל 

מהכניסה הראשית עד לעמדת 
המודיעין וממנה  
    עד למעלית .

2. בשינוי כיוון יהיה סימן מאתר.
3. אם בבניין יש רק עמדת מודיעין 
או רק מעלית – פס מוביל יתחיל 
בכניסה ועד עמדת המודיעין או  

    המעלית.
4. אם בבניין אין מעלית ו\או עמדת 

מודיעין – הפס המוביל  יגמר 
בכניסה ולא ימשיך בבניין.

1

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מעלית רגילה - כריזה במעלית

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
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6000 התקנת מערכת כריזה במעלית 
6 תחנות

אין מערכת כריזה במעלית 6 
תחנות

לא תקין אם המעלית משרתת שלוש תחנות 
לפחות, קיימת בתא כריזה, ברורה 
ואיטית  בעוצמה נוחה לשמיעה, של 
מס' הקומה והשירותים העיקריים 
שבה. על הכריזה להיות בשפה 

הנפוצה במקום (עברית או ערבית); 

1

דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1700 הרכבת 5 סימני אזהרה ברוחב 

2.2 מ'
קיימים 5 מהלכי מדרגות 

הכוללים: כמות מדרגות 57, 
רוחב מדרגה 2.2 מ', מאחזי 
יד מותקנים משני צדדים 

באורך כללי 40 מ'. אין סימני 
אזהרה

לא תקין בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי (אם המרחק בין שני 

מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - 
יש בראש כל מהלך מדרגות סימן 

אזהרה)..

1

15048 הדבקת פסי אזהרה באורך 
כללי 125.4 מ'

אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס 
בניגוד חזותי..

2

18800 יש להוסיף בתי אחיזה בגובה 
85-95 ס''מ משני צדדים 

באורך כללי 40 מ'

בתי אחיזה מותקנים בגובה 
105-115 ס''מ

לא תקין קיימים בתי אחיזה משני הצדדים 
או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף 
מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 

ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, 
ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם 
לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד 

חזותי לסביבתם..

3

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3500 בניית משטח תמרון בהתאם 

לתקן
לפני דלת כניסה למדור 
שירותים לגברים משטח 

תמרון במידות 100/110 ס''מ

לא תקין מבואה לפני תא בית שימוש נגיש. 4

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20996 השלמת אביזרים והתקנת 

אותם בהתאם לתקן ב-2 תאי 
נגיש.

סידור פנימי של 2 תאי נגיש 
לא תקין. ישנו חוסר אביזרים.

לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3000 התקנת 3 מקומות ישיבה 

מיוחדים
באולם מופעים ישנם 310 
מקומות ישיבה מתוחם אין 
מקומות ישיבה מיוחדים

לא תקין כמות מקומות ישיבה מיוחדים 2
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3832                                              

   אתר נבדק  : מרכז הפוך על הפוך - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2314 השלמת שביל גישה באורך 5 

מ' מאבן משתלבת.
שביל גישה תקין. חסר קטע 
לפני שער כניסה באורך 5 מ'.

לא תקין רוחב - 130 ס"מ.. 1

בניין - חללים מסוימים בבניין

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 תיקון חיבור לקיר חיבור לקיר של מאחז יד 

מתקפל לא תקין
לא תקין תקינות חיבור מאחזי היד בבית 

שימוש נגיש לקיר
6

0 ראה סעיף לעיל ראה סעיף לעיל לא תקין תקינות חיבור מאחזי יד בבית 
שימוש נגיש - יציבות

7
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3833                                              

   אתר נבדק  : מרכז שכונתי קהילתי יאנוש קורצ'אק - עכו

  תאריך ביצוע : 8/9/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8775 בניית 2 כבשים: ראשון - 

באורך 6 מ', שני - באורך 3 מ'. 
כבשים ברוחב 1.1 מ' + מאחזי 

יד ורכיבים משני צדדים.

קיימים 2 מהלכי מדרגות: 
ראשון - אחרי שער כניסה 
בגובה 60 סיימ, שני - לפני 
דלת כניסה בגובה 30 ס''מ.

לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

כבש - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 פתרון והערכת תקציב ראה 

סעיף לעיל
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך 

הבניין - 
אם הכבש מגשר על גובה העולה על  
20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה 
בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה 
לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל 
ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
632 התקנת מאחזי יד בצד אחד 

באורך כללי 2.7 מ'.
ישנם 2 מהלכי מדרגות: 

ראשון - אחרי שער כניסה, 
כמות מדרגות 4, רוחב 

מדרגה 90 ס''מ; שני - לפני 
דלת כניסה, כמות מדרגות 2, 
רוחב מדרגה 1 מ'. אין מאחזי 

יד.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
320 הרכבת משטח אזהרה באורך 

0.9 מ' ומשטח אזהרה 1 מ'.
אין משטחי אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
672 הדבקת פסי אזהרה באורך 

כללי 5.6 מ'.
אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש משותף. אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3841                                              

   אתר נבדק  : עמידר ר"פ מועדון לקשיש חלק ב'- עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חניות נגישות: אחת 

לרכב רגיל ואחת לרכב גבוה
סמוך למבנה קיים מתחם 
חניה ללא חניות נגישות

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4122 בניית כבש מחדש באורך כ-6 

מ' כדי להקטין שיפוע עד לערך 
תקין. בניית כבש הכוללת 

התקנת מאחזי יד משני צדדים.

מותקן כבש באורך 3.8 מ'. 
שיפוע אורכי 14.3%.

לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2574 התקנת מאחז יד בצד אחד 

באורך כללי 11 מ'.
ישנם 2 מהלכי מדרגות: 1 - 4
 מדרגות ברוחב 80 ס''מ, 2 - 
2 מדרגות ברוחב 80 ס''מ. 

אין מאחז יד.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
260 הרכבת 2 משטחי אזהרה 

ברוחב 0.8 מ' כ''א
אין משטחי אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
576 הרכבת פסי אזהרה ברוחב 

כללי 4.8 מ'
אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3500 בניית מבואה בהתאם לתקן. במדור לגברים מבואה 

במידות 115/135 ס''מ.
לא תקין מבואה לפני תא בית שימוש נגיש. 4

1344 התקנת ידיות ב-4 דלתות חסרים ידיות הדלת בניגוד 
חזיתי.

לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 
חלקים חדים ולא מסוג כפתור.

6
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סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
41992 השלמת אביזרים ב-4 תאים 

נגישים והתקנה אותם בהתאם 
לתקן

ב-4 תאים נגישים חסרים 
אביזרים וסידור פנימי לא תקין

לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.

מקלחת

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
26808 בניית 2 תאי מקלחת נגישה 

בהתאם לתקן. הבנייה הכוללת 
סידור פנימי.

במדור לנשים גודל תא נגיש 
85/100 ס''מ, במדור לגברים 

- 115/120 ס''מ.

לא תקין שטח מקלחת 1
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בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3852                                              

   אתר נבדק  : מתנ''ס המגדלור - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3705 סימון 2 חניות נגישות לרכב 

רגיל וחניה אחת לרכב גבוה
במרחק כ-30 מ' ממתנ''ס 

קיים מתחם חניה ללא חניות 
מסומנות כלל

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2270 התקנת מאחזי יד: 1) במרכז 

באורך 5.5 מ'. 3) 3 קווים 
באורך 1.4 מ' כ''א. סה''כ: 9.7 

מ'.

אחרי שער כניסה ועד לכניסה 
ראשית למתנ''ס קיימים 3 
מהלכי מדרגות.    1) כמות 
מדרגות 16, רוחב מדרגה 
2.4 מ', מאחזי יד מותקנים 
משני צדדים.     2) כמות 

מדרגות 2, רוחב מדרגה 1.3 
מ', מאחז יד מותקן בצד אחד. 
3) מדרגות עליה למרפסת 
פתןחה, כמות מדרגות 4, 

רוחב מדרגה 6.6 מ', מאחזי 
יד מותקן בצד ימין.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1630 הרכבת 3 משטחי אזהרה: 

ראשון ברוחב 2.4 מ', שני - 1.3 
מ', שלישי - 6.6 מ'.

איו משטחי אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 

ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 
מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8328 הרכבת פסי אזהרה באורך 

כללי 69.4 מ'
אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

התגברות על הפרשי גובה - מעל 20 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250000 התקנת מעלית 2 תחנות מתנ''ס נמצא בקומה שנייה. 

אין מעלית.
לא תקין מותאם ע"י אחד מאלה : מעלית, 

מעלון אנכי, מעלון משופע, או כבש. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין
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בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש משותף אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
800 הרכבת עמדת שירות בישיבה אין עמדת שירות בישיבה לא תקין שירות בעמידה - צמוד לעמדת 

שירות בעמידה חייבת להיות עמדת 
שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 
ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת 

לשולחן 48  - 40 ס"מ

10

דף : 66



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 3861                                              

   אתר נבדק  : מגדלור - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
102375 יש להתקין 2 כבשים חדשים 

במקום קיימים. בחלק תחתון: 
בניית כבש בצורת ספירלה 

הכולל 7 קטעים בשיפוע אורכי 
עד 10% ובאורך כ-9 מ' כ''א. 
הכבש הכולל: רוחב 1.1 מ', 2 
מאחזי יד ו-2 רכיבים; אורך 
כללי כ-75 מ'.   בחלק עליון: 
בניית כבש בצורת ספירלה 
הכולל: 7 קטעים בשיפוע 

אורכי עד 10% ובאורך כ-2.6 
מ' כ''א. הכבש הכולל: רוחב 
1.1 מ', 2 מאחזי יד ו-2 

רכיבים; אורך כללי כ-30 מ'. 
אורך 2 כבשים סה''כ 105 מ'.

קיימים 2 כבשים. כבש תחתון 
מגשר מתחם חניה עם רחבה 
של מגדלור: שיפוע אורכי 
21%, רוחב 9 מ', אורך 13 
מ', מותקנים 3 מאחזי יד 

בצדדים ומרכז באורך 12 מ' 
כ''א. כבש עליון מגשר רחבה 
של מגדלור עם טיילת: שיפוע 
אורכי 19%, רוחב 2.6 מ', 
אורך 12 מ', מותקנים 2 

מאחזי יד בצדדים באורך של 
12 מ' כ''א.

לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

בניין - כניסה נגישה

התגברות על הפרשי גובה - מעל 20 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
340000 יש להתקין מעלית 3 תחנות הפרש גובה ממתחם חניה עד 

לרחבה של מגדלור הוא 4.7 
מ'. הפרש גובה מרחבה של 
מגדלור עד לטיילת הוא 3.9 

מ'.

לא תקין מותאם ע"י אחד מאלה : מעלית, 
מעלון אנכי, מעלון משופע, או כבש. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש משותף. ברחבה של מגדלור אי 

שירותים כלל
לא תקין כמות 1
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4004                                              

   אתר נבדק  : גן אנדרטת יצחק רבין חלקה 43

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 סימון 2 חניות לרכב רגיל יש 56 חניות ללא חניה נגישה לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 56 חניות ללא חניה 
נגישות

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 69



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4023                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 39

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 8 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 70
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שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4045                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 45א'

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 12 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

1199 סימון חניה לרכב רגיל יש 12 מקמות חניה ללא חניה 
נגישה

לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 
- רכב רגיל

10

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 72



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4358                                              

   אתר נבדק  : מרכז יום לקשיש - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

רגיל ואחת לרכב גבוה
לא קיימים מקומות חניה 

נגישים.
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח משופע - עליה 

למדרכה
לא קיים משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

הכוונה - סימן מוביל בתוך הבניין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 התקנת סימן מוביל באורך 14 

מ'
אין סימן מוביל משער כניסה 

עד לכניסה ראשית
לא תקין 1. אם בבניין יש עמדת מודיעין 

ומעלית – פס מוביל יתחיל 
מהכניסה הראשית עד לעמדת 

המודיעין וממנה  
    עד למעלית .

2. בשינוי כיוון יהיה סימן מאתר.
3. אם בבניין יש רק עמדת מודיעין 
או רק מעלית – פס מוביל יתחיל 
בכניסה ועד עמדת המודיעין או  

    המעלית.
4. אם בבניין אין מעלית ו\או עמדת 

מודיעין – הפס המוביל  יגמר 
בכניסה ולא ימשיך בבניין.

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
600 הדבקת מדבקות אזהרה ישנם קירות שקופים באורך 

של 3.3 מ'
לא תקין דלת שקופה - המצאות מדבקות 

אזהרה או חלוקה אופקית 
מאלומיניום  של הדלת. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10500 בניית משטחי תמרון: שניים 

במדור 1 ואחד במדור 3 לפני 
דלת כניסה לתא בצד ימין.

פרות ראה סעיף 1. מבואה 
תקינה במדור 2 ובמדור 3 - 
לפני דלת כניסה לתא בצד 

שמאל.

לא תקין מבואה לפני תא בית שימוש נגיש. 4

336 התקנת ידית הדלת חסרה ידית הדלת בניגוד 
חזותי במדור 1 בית שימוש 

לנשים

לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 
חלקים חדים ולא מסוג כפתור.

6

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #

דף : 73



100475 בנייה מחדש 5 בתי שימוש 
נגישים

מידות התאים. במדור 1: בית 
שימוש לנשים 100/135 - לא 
תקין, בית שימוש לגברים 
136/230 - תקין. במדור 2: 
תא בצד שמאל 136/175 - 
תקין, תא בצד ימין 110/135 
- לא תקין. מדור 3: תא בצד 
שמאל 132/180- לא תקין, 
תא  בצד ימין 115/130 - לא 

תקין

לא תקין מידות התא - מידות התא   136\166
 ס"מ בין הקירות הפנימיים.

1

10498 השלמת אביזרים והתקנתם 
בהתאם לתקן.

במדור 1 בבית שימוש לגברים 
סידור פנימי לא תקין.

לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2456 הנמכת גובה עד 90-105 ס''מ עמדת שירות בעמידה: גובה 

113 ס''מ, אורך 4.7 מ'.
לא תקין שירות בעמידה - גובה בין 90 ועד 

105 ס"מ
9

800 התקנת עמדת שירות בישיבה 
צמוד לעמדת שירות בעמידה

אין עמדת שירות בישיבה לא תקין שירות בעמידה - צמוד לעמדת 
שירות בעמידה חייבת להיות עמדת 
שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 
ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת 

לשולחן 48  - 40 ס"מ

10

דף : 74



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4363                                              

   אתר נבדק  : מועדון בית הידידות בורוכוב - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

רגיל ואחת לרכב גבוה
במרחק כ-50 מ' ישנו מתחם 

חניות ללא נגישות.
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 השלמת אביזרים והתקנתם 

בהתאם לתקן.
קיים בית שימוש נגיש. סידור 

פנימי לא תקין.
לא תקין כמות 1

דף : 75



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4365                                              

   אתר נבדק  : מועדון ברנט - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון 2 חניות נגישות לרכב 

רגיל ורכב גבוה
בצד של תחנת הסעה ישנו 
שטח פנוי מתאים ל-2 חניות 
נגישות: אחת לרכב רגיל 

ואחת לרכב גבוה.

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10238 בניית 3 כבשים. כבש 1 

במקביל ל-5 מדרגות לפני שער 
כניסה. יש לשנות מיקום שער 
כניסה פנימה ל-2 מ' ולבנות 
כבש באורך של כ-5 מ' עם 
מאחז יד ורכיבים בצדדים. 
כבש 2 במקביל למהלך מ-2 
מדרגות בדרך משער כניסה 

לכניסה ראשית. יש לבנות כבש 
בצד ימין ממדרגות באורך של 
כ-3 מ' עם מאחזי יד ורכיבים 
בצדדים. כבש 3 במקביל 
למהלך מ-2 מדרגות לפני 

כניסה ראשית. יש לבנות כבש 
באורך של כ-2.5 מ' עם מאחזי 
יד ורכיבים בצדדים. סה''כ: 

בניית 3 כבשים באורך כללי של 
10.5 מ'.

אין כבשים בנויים במקביל 
למדרגות פתוחות.

לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

כבש - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3370 פירוק שער כניסה והתקנתו 

במקום חדש.
ראה סעיף לעיל. כבש 1: 
שינוי מקום שער כניסה.

לא תקין רוחב הפנוי למעבר לפחות 1.1 מ'.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
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2668 בניית מאחזי יד. מהלך 1: 
מאחזי יד משני צדדים באורך 
כללי 4.2 מ'. מהלך 2: מאחזי 
יד משני צדדים ומרכז באורך 
כללי 3.6 מ'. מהלך 3: מאחזי 
יד משני צדדים ומרכז באורך 
כללי 3.6 מ'. סה''כ: 11.4 מ'.

קיימים 3 מהלכי מדרגות 
פתוחות. מהלך 1 לפני שער 
כניסה הכולל: כמות מדרגות 
5, רוחב מדרגה 2.1 מ', אין 
מאחזי יד. מהלך 2 אחרי שער 
כניסה הכולל: כמות מדרגות 
2, רוחב מדרגה 2.7 מ', אין 
מאחזי יד. מהלך 3 לפני דלת 
כניסה ראשית: כמות מדרגות 
2, רוחב מדרגה 4 מ', אין 

מאחזי יד.

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1410 מהלך 1: משטח אזהרה ברוחב 

2.1 מ'. מהלך 2: משטח אזהרה 
ברוחב 2.7 מ'. מהלך 3: משטח 

אזהרה ברוחב 4 מ'.

פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 
בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 

ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 
מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2868 מהלך 1: רוחב כללי כל 

המדרגות 10.5 מ'. מהלך 2 - 
5.4 מ'. מהלך 3 - 8 מ'. סה''כ: 

23.9 מ'.

פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 
רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 77



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4366                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית בן שושן חלקה 327

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 סימון 2 חניות לרכב רגיל יש 30 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 30 מקמות חניה ללא חניה 
נגישה

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 78



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4367                                              

   אתר נבדק  : מרכז תרבות בית העם - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה איו חניה נגישה קרובה 

לכניסה ראשית
לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

2398 סימון 2 חניות נגישות לרכב 
רגיל

אין חניה נגישה קרובה 
לכניסה ראשית

לא תקין אורך: רכב רגיל- 600 ס"מ.. 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

הכוונה - סימן מוביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6000 הרכבת סימן מוביל ממשטח 

עליה למדרכה עד לכניסה 
ראשית באורך של 40 מ'.

אין סימן מוביל לא תקין
בבניין שתפוסתו 500 איש לפחות,  
בבניין שניתן בו שירות שיועד 

לאנשים עם מוגבלות, לשכות רווחה 
ובמתנ"ס קיים סימן מוביל.

 

1

הכוונה - סימן מוביל בתוך הבניין

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3750 הרכבת סימן מוביל מכניסה 

ראשית עד לעמדת מודיעין 
באורך של 25 מ'

אין סימן מוביל לא תקין 1. אם בבניין יש עמדת מודיעין 
ומעלית – פס מוביל יתחיל 

מהכניסה הראשית עד לעמדת 
המודיעין וממנה  
    עד למעלית .

2. בשינוי כיוון יהיה סימן מאתר.
3. אם בבניין יש רק עמדת מודיעין 
או רק מעלית – פס מוביל יתחיל 
בכניסה ועד עמדת המודיעין או  

    המעלית.
4. אם בבניין אין מעלית ו\או עמדת 

מודיעין – הפס המוביל  יגמר 
בכניסה ולא ימשיך בבניין.

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
336 התקנת מוט אופקי אין מוט אופקי בדלת של בית 

שימוש לנשים
לא תקין ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא 

חלקים חדים ולא מסוג כפתור.
6

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #

דף : 79



10498 השלמת אביזרים והתקנתם 
בהתאם לתקן

סידור פנימי של בית שימוש 
לגברים לא תקין. בבית 

שימוש לנשים גובה אסלה 
תקין.

לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4875 בניית כבש באורך כ-5 מ' עם 

מאחזי יד ורכיבים בצדדים.
במה בגובה של 1 מ'.  אין 

כבש.
לא תקין במה ומשטח מוגבה - לבמה  מוביל 

כבש עם בית אחיזה רק מצד אחת, 
או משני הצדדים, בית אחיזה אחד 
– ניתן לפירוק, מינימום רוחב הכבש 

 1 מ'.

14

דף : 80



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4386                                              

   אתר נבדק  : מועדונית לנערות במצוקה - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה קיים מתחם חניות ללא חניות 

נגישות
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מעלית רגילה - כריזה במעלית

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6000 הרכבת מערכת כריזה. אין מערכת כריזה. לא תקין אם המעלית משרתת שלוש תחנות 

לפחות, קיימת בתא כריזה, ברורה 
ואיטית  בעוצמה נוחה לשמיעה, של 
מס' הקומה והשירותים העיקריים 
שבה. על הכריזה להיות בשפה 

הנפוצה במקום (עברית או ערבית); 

1

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 הרכבת פסי אזהרה באורך 

כללי של 17.5 מ'.
ראה פרות לעיל לא תקין בחדר מדרגות בקצה כל שלח מדרגה 

פס בניגוד חזותי.. 
3

160 הרכב משטח אזהרה ברוחב 92
 ס''מ.

ראה פרות לעיל לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות 
היורד ממפלס הקומה בעומק 60 
ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.

4

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש משותף. אין בית שימוש נגיש. לא תקין כמות 1

דף : 81



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4395                                              

   אתר נבדק  : מועדון נוער בית הידידות אלקלעי - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון 2 חניות נגישות: לרכב 

רגיל ורכב גבוה
קיים מתחם חניות מסומנות 

ללא חניות נגישות
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10498 השלמת אביזרים והתקנתם 

בהתאם לתקן.
סידור פנימי לא תקין לא תקין מידות התא - מידות התא   136\166

 ס"מ בין הקירות הפנימיים.
1

דף : 82



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4448                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 45ב'

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 6 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 83



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4450                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 46

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 8 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 84



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4451                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 64א'

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 6 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 85



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4469                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית גרשון יוסף חלקה 64ב'

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל יש 16 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 16 מקמות חניה ללא חניה 
נגישה

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה, זוג חניות עם מעבר

7

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 86



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4470                                              

   אתר נבדק  : סניף בני עקיבא - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6707 סלילת שטח של 30 מ''ר, סימון 

חניה נגישה לרכב גבוה.
אין מתחם חניות לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
16656 בניית מדרכה מאספלט באורך 

של 20 מ'. התקנת מעקה 
בטיחות לאורך מדרכה בצד של 

כביש באורך של 20 מ'

מחניה נגישה חדשה עד 
לשער כניסה אין מדרכה

לא תקין רוחב - 130 ס"מ.. 1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש משותף אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 87



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4473                                              

   אתר נבדק  : מועדון נוער וקהילה הקרן לידידות - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה קרוב למועדון קיים מתחם 

חניות ללא חניות נגישות.
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
462 הרכבת מושב מוגבהה גובה אסלה 40 ס''מ לא תקין 2 גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.

768 התאמת גובה כיור. התקנת 
מראה.

כיור מותקן בגובה 77 ס''מ. 
חסרה מראה.

לא תקין כיור בבית שימוש נגיש - בגובה -80
90 ס"מ.

8

דף : 88



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4479                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית חטיבת גולני חלקה 122

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2025 לתקן אספלט 2.5X3.0 ו 

1.5X2.5
יש 2 מקומות שצריך לתקן 

אותם
לא תקין פני הדרך - המדרך (ריצוף) יהיה 

מאספלט או אבן משתלבת
8

דף : 89



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4496                                              

   אתר נבדק  : גן מפרץ שלמה

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל יש 14 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 14 מקמות חניה ללא חניה 
נגישה

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 90



דף : 91



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4499                                              

   אתר נבדק  : גן מפרץ שלמה חלקה 112ב'

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל יש 22 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 22 מקמות חניה ללא חניה 
נגישה

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
280 הרכבת משטח אזהרה בראש 

מהלך מדרגות ברוחב 180 ס''מ
אין סימן אזהרה  בראש מהלך 

מדרגות
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

432 הרכבת פסי בניגוד חזותי ב 2- 
מדרגות ברוחב של 180 ס''מ 

כ''א

אין פס בניגוד חזותי לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

דף : 92



דף : 93



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4556                                              

   אתר נבדק  : סניף הנוער הלאומי - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה הזו לא מסומנת חניה נגישה לרכב 

גבוה
לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1323 בניית כבש לפני ךלת כניסה 

באורך של 3 מ' עם מאחז יד
אין כבש לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
450 תיקון מדרגות ישנן 2 מדרגות שבורות לפני 

דלת כניסה
לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
160 הרכבת משטח אזהרה ברוחב 

0.9 מ'
אין משטח אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
312 הרכבת פסי אזהרה באורך 

כללי של 2.6 מ'
אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 94



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4637                                              

   אתר נבדק  : גן אנדרטה יצחק רבין חלקה 61

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 95



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4639                                              

   אתר נבדק  : גן אנדרטה יצחק רבין חלקה 79

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 8 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 96



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4640                                              

   אתר נבדק  : גן העצמאות חלקה 107

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל יש 18 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 18 מקומות חניה ללא 
חניה נגישה

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 97



דף : 98



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4652                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הכלנית חלקה 8

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 8 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 99



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4656                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית החבצלת חלקה 42

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 100



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4664                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית החבצלת חלקה 32

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש אפשרות לסמן חניה 

במקביל
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 101



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4671                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הרכפת חלקה 6

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 102



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4674                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אנילביץ' חלקה 97

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 6 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 103



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4680                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית ז'בוטינסקי חלקה 107

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל יש 10 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 8 מקומות חניה ללא חניה 
נגישה

לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה

8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 104



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4770                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 196

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 105



דף : 106



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4773                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 198

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 107



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4826                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 199

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 7 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

דף : 108



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4827                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 200

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 3 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 109



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4838                                              

   אתר נבדק  : פארק ע''ש שי תמיר חלקה 195א'

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל ישנם 14 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה ישנם 14 מקומות חניה ללא 
חניה נגישה

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 110



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4840                                              

   אתר נבדק  : פארק ע''ש שי תמיר חלקה 195ב'

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה ישנם 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 111



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4841                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 192

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 6 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 112



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4842                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אברהם דנינו חלקה 193

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 5 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 113



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4875                                              

   אתר נבדק  : מגרש משחקים דרך הארבעה חל' 199

  תאריך ביצוע : 18/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה ישנם 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 114



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4876                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 206

  תאריך ביצוע : 18/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה ישנם 9 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 115



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4878                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הרצוג חלקה 110

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 6 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 116



דף : 117



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4881                                              

   אתר נבדק  : גן תעלת למאנש חלקה 122

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 118



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4884                                              

   אתר נבדק  : גן תעלת למאנש חלקה 4

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 9 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 119



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4885                                              

   אתר נבדק  : סניף הנוער העובד והלומד - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
אין חניה נגישה לא תקין מידות חניה במקביל - אורך: עבור 

רכב גבוה - 700 ס"מ..
1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
441 בניית כבש באורך של 1 מ' עם 

מאחז יד
בכניסה ישנה מדרגה בגובה 

10 ס''ם ללא כבש
לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
117 התקית מאחז יד באורך של 50 

ס''מ
לפני כניסה ראשית קיימת 

מדרגה אחת ברוחב 90 ס''מ.
לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 

ס"מ.
1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
160 הרכבת משטח אזהרה ברוחב 

90 ס''מ
פרות בסעיף לעיל לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
108 הרכבת פס אזהרה באורך 90 

ס''מ
פרות ראה סעיף לעיל לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5052 החלפת 2 דלתות לחדרי טיפול ישנן 2 דלתות לחדרי טיפול 

ברוחב 68 ס''מ
לא תקין דלת כניסה ראשית, דלת כניסה 

לאגף (מחלקה) כניסה לחדר 
מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. 
הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה 

עד למשקוף.

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

דף : 120



בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 121



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4886                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית קורצ'ק יאנוש חל' 172

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 6 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 122



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4887                                              

   אתר נבדק  : איצטדיון העירוני הישן - עכו

  תאריך ביצוע : 17/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון 2 חניות נגישות: אחת 

לרכב גבוה ואחת לרכב רגיל
קיים מתחם חניות הכולל 25 
חניות מסומנות ללא חניות 

נגישות

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
724 בניית 2 משטחי משופע קבועים הפרשי גובה במבנה 

משרדים: בכניסה 1 - 15 
ס''מ, בכניסה 2 - 12 ס''מ.

לא תקין הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 
ס"מ מותאם על ידי משטח משופע 

קבוע באורך עד 170 ס"מ. 

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

מלתחות, מקלחות - כללי

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
27344 בניית מקלחת נגישה ומלתחה 

נגישה
אין מקלחת ומלתחה נגישות לא תקין מלתחות, מקלחות כללי  1

דף : 123



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4888                                              

   אתר נבדק  : גינה ציב' קורצ'ק יאנוש חלקה 171

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 9 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 124



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4889                                              

   אתר נבדק  : תחנת מד"א - עכו

  תאריך ביצוע : 17/9/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1103 בניית כבש באורך של 2.5 מ' 

עם מאחז יד
בכניסה משנית ישנן 3 

מדרגות ללא אמצעי נגישות.
לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1755 התקנת 3 מאחזי יד בצצדים 

ובאצע באורך של 2.5 מ' כ''א
לפני כניסה משנית קיימות 3 
מדרגות ברוחב של 4 מ' כ''א

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
630 הרכבת משטח אזהרה ברוחב 4

 מ'
אין משטח אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1440 הרכבת פסי אזהרה באורך 

כללי 12 מ'
אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש לשני 

מינים.
ישנם 2 מדורים: מדור נשים 
הכולל 2 תאי שירותים ומדור 
גברים הכולל 2 תאי שירותים 

לגברים. אין תא נגיש.

לא תקין כמות 1

דף : 125



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4890                                              

   אתר נבדק  : אגף הרכב של עיריית עכו - עכו

  תאריך ביצוע : 17/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים מתחם חניות ללא 

מסומנות כלל
לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 

לרכב רגיל ולרכב גבוה..
5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - רוחב

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5850 סלילת שביל גישה לבית 

שימוש באורך של 25 מ'
שביל גישה לבית שימוש לא 

סלול.
לא תקין רוחב - 130 ס"מ.. 1

כבש - שיפוע

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1991 בניית 2 משטחי משופע במידות 

של כ''א: רוחב 2.1 מ, אורך 1.7
 מ'.      לפני דלת כניסה 

למשרדים בניית משטח משופע 
ברוחב 2.5 מ' ובאורך 1 מ'

בדרך לבית שימוש קיימת 
מדרגה ברוחב 2.1 מ' והפרשי 
גובה משני צדדים 18 ס''מ. 
לפני דלת כניסה למשרדים 
ישנה מדרגה ברוחב 2.5 מ'

לא תקין שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%.. 1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
702 התקנת 3 מאחזי יד בצדדים 

ובאמצע באורך של 1 מ' כ''א
לפני דלת כניסה למשרדים 
קיימת מדרגה ברוחב 2.5 מ' 

ללא אמצעי נגישות

לא תקין רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 
ס"מ.

1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
410 הרכבת משטח אזהרה ברוחב 

2.5 מ'
אין משטח אזהרה לא תקין בראש המהלך מאריחי גבשושיות 

בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי 
ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה 

מדרגה.. 

1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
900 הרכבת פסי אזהרה באורך 

כללי של 7.5 מ'
אין פסי אזהרה לא תקין בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. 

רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 
3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד 
החלקה, צבע נגודי לסביבה..

1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

דף : 126



תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש בית שימוש ללא נגיש בנוי 

במבנה נפרד ממבנה של 
משרדים.

לא תקין כמות 1

דף : 127



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4891                                              

   אתר נבדק  : מרכז לפיתוח מנהיגות עיסקית - עכו

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה לרכב גבוה במרחק כ-50 מ' מכניסה 

למרכז קיים מתחם חניות 
מסומנות ללא חניה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 128



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4892                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 187

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 129



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4893                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הכפיר חלקה 64

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 7 מקמות חניה ללא חניה 

נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 130



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 4894                                              

   אתר נבדק  : משרדי עמותת תקוותנו - עכו

  תאריך ביצוע : 17/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2506 סימון 3 חניות נגישות: 2 - 

לרכב רגיל ו-1 - לרכב גבוה
מול כניסה למבנה קיים 

מתחם חניות מסומנות ללא 
חניה נגישה

לא תקין מספר מקומות החניה הנגישים 
לרכב רגיל ולרכב גבוה..

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 בניית משטח עליה למדרכה אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה 

מונמכת. 
1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20095 בניית בית שימוש נגיש אין בית שימוש נגיש לא תקין כמות 1

דף : 131



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4895                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית עפרוני חלקה 205

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל יש 24 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 24 מקמות חניה ללא חניה 
נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 132



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4896                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית כנרית חלקה 206

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה ישנן 8 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 133



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4897                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית דוכיפת חלקה 207

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 4 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 134



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4898                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית דוכיפת חלקה 214

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה יש 7 מקמות חניה ללא חניה 

נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 135



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4899                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית שחף חלקה 210

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 הרכבת משטח אזהרה בראש 

מהלך מדרגות ברוחב 155 ס''מ
אין סימן אזהרה  בראש מהלך 

מדרגות
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

372 הרכבת פסי בניגוד חזותי ב 2- 
מדרגות ברוחב של 155 ס''מ 

כ''א

אין פס בניגוד חזותי לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

דף : 136



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4905                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית פלמנגו חלקה 220

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיים 18 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 18 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב רגיל, זוג חניות עם מעבר 

5

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 137



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4910                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הכרם חלקה 122

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2398 סימון 2 חניות לרכב רגיל קיים 24 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 8 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה

8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 138



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4911                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית השושנים חלקה 124

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 139



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4912                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית האשל חלקה 109

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 140



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4913                                              

   אתר נבדק  : גן האשל חלקה 71

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 8 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 141



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4914                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית האורן חלקה 38

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 6 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 142



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4915                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הנורית חלקה 151

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 3 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 אין מתקנים משחקים אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 143



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4917                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית שפירא משה חלקה 5

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 3 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 144



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4918                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הכרם חלקה 42

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישה
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 145



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4982                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הכרם חלקה 37

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 6 מקמות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 146



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4983                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית חטיבת גולני חלקה 121

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 8 מקמות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 147



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4987                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית האשל חלקה 109

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 148



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4989                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הרב ניסים חלקה 64

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 3 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 149



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4991                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית בן עמי חלקה 76

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 8 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 150



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 4998                                              

   אתר נבדק  : גן בר-לב חלקה 136

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 151



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5000                                              

   אתר נבדק  : גינה ציב' פרופ' ידין יגאל חלקה 36

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיים 14 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 14 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 152



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5001                                              

   אתר נבדק  : גן חפציבה חלקה 126

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 9 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 153



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5003                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אלקלעי חלקה 26

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 6 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 154



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5004                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית בורלא חלקה 28א'

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 155



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5005                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית אחד העם חלקה 233

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיים 23 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 23 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 156



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5026                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית משה שרת חלקה 264

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 157



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5030                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית בורלא חלקה 21

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיים 14 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 14 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 158



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5032                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית בורלא חלקה 187

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 4 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 159



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5033                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית בורלא חלקה 188

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 4 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 160



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5034                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הדס חלקה 225

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 8 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
250 הרכבת משטח אזהרה בראש 

מהלך מדרגות ברוחב 150 ס''מ
אין סימן אזהרה  בראש מהלך 

מדרגות
לא תקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות 1

720 הרכבת פסי בניגוד חזותי ב 4- 
מדרגות ברוחב של 150 ס''מ 

כ''א

אין פס בניגוד חזותי לא תקין סימן אזהרה - בקצה כל שלח 
מדרגות קיים פס בניגוד חזותי

2

398 הרכבת ידיות אחיזה ברוחב 
של 170 ס''מ

אין ידיות אחיזה לא תקין ידיות אחיזה 3

דף : 161



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5057                                              

   אתר נבדק  : פארק הנופלים העליה חלקה 129א'

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיים 14 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 14 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 162



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5058                                              

   אתר נבדק  : מגרש מיני פיץ העליה חלקה 129ב'

  תאריך ביצוע : 18/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיים 16 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 16 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 163



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5059                                              

   אתר נבדק  : פארק נופלים העליה חלקה 132 

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 7 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 164



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5060                                              

   אתר נבדק  : מגרש מיני פיץ העליה חלקה 133

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 7 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 165



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5061                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 184

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 7 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 8 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה

8

דף : 166



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5063                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית בורלא חלקה 28ב'

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 167



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5065                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט בורלא חלקה 27

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיים 9 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 168



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5066                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט החרמון חלקה 90

  תאריך ביצוע : 15/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיימים 16 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 16 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 169



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5070                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית החזית חלקה 40

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיימים 15 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 15 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 9 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה

8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 170



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5071                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית האלה חלקה 7

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 7 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 171



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5072                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הקורנס חלקה 60

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 4 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 172



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5073                                              

   אתר נבדק  : מגרש טניס שלום הגליל חלקה 22

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 2 סימוני חניה לרכב רגיל קיימים 42 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 42 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 173



דף : 174



דף : 175



דף : 176



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5082                                              

   אתר נבדק  : מגרש כדורסל דרך הארבעה חלקה 218

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 177



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5083                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט גדיש יוסף חלקה 11

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 סימון חניה לרכב רגיל קיימים 18 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 18 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

דף : 178



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5084                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט שלום הגליל חלקה 92

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 179



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5088                                              

   אתר נבדק  : מגרש מיני פיץ אחד העם חלקה 2

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 7 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 180



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5089                                              

   אתר נבדק  : מגרש ספורט גדיש יוסף חלקה 83

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 3 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 181



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5090                                              

   אתר נבדק  : פארק לילי שרון חלקה 139

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1199 2 סימוני חניה לרכב רגיל קיימים 62 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב רגיל, חניה אחת 
4

1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 62 מקומות חניה ללא 
חניה נגישים

לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 
- רכב גבוהה - מקום חניה אחת

6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 182



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5091                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית החרצית חלקה 123א'

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 4 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 183



דף : 184



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5093                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הרצל חלקה 166

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 6 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 185



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5097                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית החרצית חלקה 123ב'

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 8 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 186



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5098                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית דרך הארבעה חלקה 210

  תאריך ביצוע : 16/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

דף : 187



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5100                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית האלה חלקה 143

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 4 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 188



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5101                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית פלמנגו חלקה 211

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 7 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה, זוג חניות עם מעבר
7

דף : 189



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5102                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית החרצית חלקה 123ג'

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 5 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

דף : 190



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5103                                              

   אתר נבדק  : גינה ציבורית הנרקיס חלקה 41

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 7 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה במקביל לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה
8

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 191



רחוב

מספר בקרה 5104                                              

   אתר נבדק  : רחוב גדיש - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11040 התקנה של 24 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 24 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

3120 הנמכה ב-8 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9  

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5400 לסמן 36 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 36 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 192



רחוב

מספר בקרה 5145                                              

   אתר נבדק  : רחוב אבן גבירול - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 12 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12880 התקנה של 28 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 28 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 193



רחוב

מספר בקרה 5146                                              

   אתר נבדק  : רחוב דרך הארבעה - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 38 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימני חניות נגישה שתים 
לרכב רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב -4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

780 הנמכה ב-2 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9  

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3900 לסמן 26 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 26 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 194



רחוב

מספר בקרה 5290                                              

   אתר נבדק  : רחוב האנפה - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 התקנה של 8 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 8 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 195



רחוב

מספר בקרה 5313                                              

   אתר נבדק  : רחוב העלייה - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2700 לסמן 18 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 18 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 196



רחוב

מספר בקרה 5315                                              

   אתר נבדק  : רחוב העציון- עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2014 הנמכת המדרכה ב - 2 מקומות ב - 2 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3300 לסמן 22 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 22 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 197



רחוב

מספר בקרה 5324                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרב לופז - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 25 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1840 התקנה של 4 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 4 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב - 4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 198



רחוב

מספר בקרה 5325                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרב ניסים - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב -6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 199



רחוב

מספר בקרה 5326                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרמב''ם - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב - 4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 200



רחוב

מספר בקרה 5327                                              

   אתר נבדק  : רחוב יוסף גרשון - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 32 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימני חניות נגישה שתים 
לרכב רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
16560 התקנה של 36 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 36 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב - 10 

מקומות
ב - 10 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4800 לסמן 32 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 32 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 201



רחוב

מספר בקרה 5338                                              

   אתר נבדק  : רחוב כפר עברי - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 23 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2760 התקנה של 6 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 6 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב -4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1200 לסמן 8 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 8 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 202



רחוב

מספר בקרה 5340                                              

   אתר נבדק  : רחוב קורצ'אק - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
.לאורך הרחוב קיימים20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 התקנה של 8 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 8 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1200 לסמן 8 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 8 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 203



רחוב

מספר בקרה 5342                                              

   אתר נבדק  : רחוב שדליץ - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4600 התקנה של 10 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 10 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2014 הנמכת המדרכה ב - 2 מקומות ב - 2 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1200 לסמן 8 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 8 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 204



רחוב

מספר בקרה 5396                                              

   אתר נבדק  : רחוב הארגמן - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב -4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 205



רחוב

מספר בקרה 5398                                              

   אתר נבדק  : רחוב גדוד 22 - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 התקנה של 8 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 8 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 206



רחוב

מספר בקרה 5399                                              

   אתר נבדק  : רחוב הנדיב - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 25 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב - 10 

מקומות
ב - 10 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1200 לסמן 8 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 8 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 207



רחוב

מספר בקרה 5401                                              

   אתר נבדק  : רחוב בן עמי - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 36 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימני חניות נגישה שתים 
לרכב רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
23920 התקנה של 52 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 52 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14098 הנמכת המדרכה ב -14 

מקומות
ב -14 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6300 לסמן 42 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 42 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 208



רחוב

מספר בקרה 5439                                              

   אתר נבדק  : רחוב הדס - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
24840 התקנה של 54 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 54 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12084 הנמכת המדרכה ב -12 

מקומות
ב - 12 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3000 לסמן 20 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 20 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 209



רחוב

מספר בקרה 5441                                              

   אתר נבדק  : רחוב דוכיפת - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14720 התקנה של 32 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 32 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב -6 מקומות ב -6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

3900 הנמכה ב-10 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9  

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3600 לסמן 24 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 24 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 210



רחוב

מספר בקרה 5442                                              

   אתר נבדק  : רחוב אחד העם - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
28520 התקנה של 62 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 62 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
18126 הנמכת המדרכה ב - 18 

מקומות
ב - 18 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

4680 הנמכה ב-12 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-10  

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 211



רחוב

מספר בקרה 5466                                              

   אתר נבדק  : רחוב דושניצקי - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 התקנה של 8 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 8 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב -4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4500 לסמן 30 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 30 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 212



רחוב

מספר בקרה 5469                                              

   אתר נבדק  : רחוב בורלא - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3600 לסמן 24 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 24 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 213



דף : 214



דף : 215



דף : 216



דף : 217



דף : 218



דף : 219



דף : 220



דף : 221



דף : 222



דף : 223



דף : 224



רחוב

מספר בקרה 5492                                              

   אתר נבדק  : רחוב בולטימור - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 225



רחוב

מספר בקרה 5493                                              

   אתר נבדק  : רחוב בן שושן - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
20240 התקנה של 44 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 44 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
16112 הנמכת המדרכה ב -16 

מקומות
ב - 16 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

4680 הנמכה ב-12 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9  

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3300 לסמן 22 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 22 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 226



רחוב

מספר בקרה 5604                                              

   אתר נבדק  : רחוב גיבורי סיני - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
17480 התקנה של 38 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 38 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 הנמכת המדרכה ב - 8 מקומות ב - 8 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 227



רחוב

מספר בקרה 5607                                              

   אתר נבדק  : רחוב פנקס - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11040 התקנה של 24 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 24 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14098 הנמכת המדרכה ב -14 

מקומות
ב - 14 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

2340 הנמכה ב-6 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 228



רחוב

מספר בקרה 5609                                              

   אתר נבדק  : רחוב דוד רמז - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
.לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
40480 התקנה של 88 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 88 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
24168 הנמכת המדרכה ב -24 

מקומות
ב - 24 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

6240 הנמכה ב-16 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
13800 לסמן 92 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 92 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 229



רחוב

מספר בקרה 5611                                              

   אתר נבדק  : רחוב המלאכה- עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 230



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 5629                                              

   אתר נבדק  : מגרש כדורסל שכונתי דרך הארבעה חלקה 68

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה לרכב גבוה קיימים 8 מקומות חניה ללא 

חניה נגישים
לא תקין מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה 

- רכב גבוהה - מקום חניה אחת
6

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10%,  או אבן 

שפה מונמכת.
1

דף : 231



רחוב

מספר בקרה 5633                                              

   אתר נבדק  : רחוב האירוסים - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב- 4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3300 לסמן 22 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 22 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 232



רחוב

מספר בקרה 5634                                              

   אתר נבדק  : רחוב האשל - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 12 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 התקנה של 8 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 8 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב - 4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 233



רחוב

מספר בקרה 5637                                              

   אתר נבדק  : רחוב הכרם - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2700 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3900 לסמן 26 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 26 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 234



רחוב

מספר בקרה 5644                                              

   אתר נבדק  : רחוב הלוטוס - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 הנמכת המדרכה ב - 8 מקומות ב - 8 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3300 לסמן 22 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 22 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 235



דף : 236



רחוב

מספר בקרה 5648                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרצל - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 56 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימוני חנוית נגישה שתים 
לרכב רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11040 התקנה של 24 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 24 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב - 10 

מקומות
ב - 10 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

4680 הנמכה ב-12 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6300 לסמן 42 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 42 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 237



רחוב

מספר בקרה 5655                                              

   אתר נבדק  : רחוב השושנים - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4600 התקנה של 10 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 10 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 238



רחוב

מספר בקרה 5656                                              

   אתר נבדק  : רחוב ז'בוטינסקי - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 26 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
16560 התקנה של 36 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 36 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב -10 

מקומות
ב - 10 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

3120 הנמכה ב-8 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 239



רחוב

מספר בקרה 5657                                              

   אתר נבדק  : רחוב חטיבת גולני - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 34 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9200 התקנה של 20 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 20 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14098 הנמכת המדרכה ב -14 

מקומות
ב - 14 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4800 לסמן 32 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 32 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 240



רחוב

מספר בקרה 5691                                              

   אתר נבדק  : רחוב בורנשטיין - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5400 לסמן 36 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 36 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 241



רחוב

מספר בקרה 5704                                              

   אתר נבדק  : רחוב משה צורי - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 12 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 242



רחוב

מספר בקרה 5733                                              

   אתר נבדק  : רחוב העפרוני - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב - 4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

2340 הנמכה ב-6 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 243



רחוב

מספר בקרה 5737                                              

   אתר נבדק  : רחוב קדושי קהיר - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2700 לסמן 18 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 18 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 244



רחוב

מספר בקרה 5739                                              

   אתר נבדק  : רחוב שפירא - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב - 4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3900 לסמן 26 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 26 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 245



דף : 246



רחוב

מספר בקרה 5741                                              

   אתר נבדק  : רחוב החרות - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 247



רחוב

מספר בקרה 5742                                              

   אתר נבדק  : רחוב הספנים - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 8 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 התקנה של 8 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 8 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 248



רחוב

מספר בקרה 5743                                              

   אתר נבדק  : רחוב לוחמי הגטאות - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9200 התקנה של 20 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 20 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 הנמכת המדרכה ב -8 מקומות ב -8 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4800 לסמן 32 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 32 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 249



רחוב

מספר בקרה 5744                                              

   אתר נבדק  : רחוב דוד נוי - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11040 התקנה של 24 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 24 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12084 הנמכת המדרכה ב -12 

מקומות
ב - 12 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3600 לסמן 24 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 24 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 250



רחוב

מספר בקרה 5745                                              

   אתר נבדק  : רחוב אלקלעי - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4600 התקנה של 10 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 10 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב -4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 251



רחוב

מספר בקרה 5746                                              

   אתר נבדק  : רחוב אנילביץ - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9200 התקנה של 20 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 20 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 הנמכת המדרכה ב -8 מקומות ב- 8 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

2340 הנמכה ב-6 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3600 לסמן 24 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 24 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 252



דף : 253



רחוב

מספר בקרה 5748                                              

   אתר נבדק  : רחוב רמח''ל - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 12 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1500 לסמן 10 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 10 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 254



דף : 255



רחוב

מספר בקרה 5750                                              

   אתר נבדק  : רחוב טרומפלדור - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9200 התקנה של 20 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 20 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1560 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2700 לסמן 18 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 18 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 256



דף : 257



רחוב

מספר בקרה 5752                                              

   אתר נבדק  : רחוב הגאולה - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12880 התקנה של 28 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 28 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת מדרכה ב-10 מקומות 

של מעברי חציה
ב -10 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4500 לסמן 30 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 30 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 258



רחוב

מספר בקרה 5753                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרכבת - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 12 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 259



רחוב

מספר בקרה 5754                                              

   אתר נבדק  : רחוב מפרץ שלמה - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4600 התקנה של 10 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 10 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1560 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 260



רחוב

מספר בקרה 5755                                              

   אתר נבדק  : רחוב משה שרת - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 הנמכת המדרכה ב -8 מקומות ב - 8 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 261



דף : 262



רחוב

מספר בקרה 5757                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרצוג - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10120 התקנה של 22 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 22 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

3120 הנמכה ב-8 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4800 לסמן 32 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 32 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 263



רחוב

מספר בקרה 5760                                              

   אתר נבדק  : רחוב אח''י אילת - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12880 התקנה של 28 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 28 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב -10 

מקומות
ב - 10 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2700 לסמן 18 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 18 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 264



רחוב

מספר בקרה 5762                                              

   אתר נבדק  : רחוב האילן - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3000 לסמן 20 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 20 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 265



רחוב

מספר בקרה 5763                                              

   אתר נבדק  : רחוב החרש - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3600 לסמן 24 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 24 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 266



דף : 267



רחוב

מספר בקרה 5781                                              

   אתר נבדק  : רחוב יהודה הלוי - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 הנמכת המדרכה ב -8 מקומות ב -8 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2700 לסמן 18 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 18 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 268



דף : 269



רחוב

מספר בקרה 5783                                              

   אתר נבדק  : רחוב קיבוץ גלויות - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

3120 הנמכה ב-8 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 270



רחוב

מספר בקרה 5784                                              

   אתר נבדק  : רחוב מנוף - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14720 התקנה של 32 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 32 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב -4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

3900 הנמכה ב-10 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5100 לסמן 34 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 34 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 271



רחוב

מספר בקרה 5785                                              

   אתר נבדק  : רחוב האורן - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14720 התקנה של 32 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 32 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3900 לסמן 26 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 26 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 272



רחוב

מספר בקרה 5786                                              

   אתר נבדק  : רחוב הברוש - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4028 הנמכת המדרכה ב -4 מקומות ב - 4 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 273



רחוב

מספר בקרה 5787                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרימון - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 הנמכה ב-12 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-8 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 274



דף : 275



רחוב

מספר בקרה 5791                                              

   אתר נבדק  : רחוב ביל''י - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14720 התקנה של 32 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 32 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

6240 הנמכה ב-16 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5400 לסמן 36 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 36 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 276



דף : 277



רחוב

מספר בקרה 5793                                              

   אתר נבדק  : רחוב יחזקאל אגא - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5520 התקנה של 12 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 12 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12084 הנמכת המדרכה ב - 12 

מקומות
ב - 12 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 278



רחוב

מספר בקרה 5794                                              

   אתר נבדק  : רחוב יל''ג - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12880 התקנה של 28 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 28 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב -10 

מקומות
ב -10 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 279



רחוב

מספר בקרה 5795                                              

   אתר נבדק  : רחוב משה הס - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3680 התקנה של 8 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 8 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 280



רחוב

מספר בקרה 5797                                              

   אתר נבדק  : רחוב פינסקר - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
13800 התקנה של 30 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 30 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12084 הנמכת המדרכה ב -12 

מקומות
ב - 12 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

1560 הנמכה ב-2 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-9 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3000 לסמן 20 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 20 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 281



דף : 282



רחוב

מספר בקרה 5799                                              

   אתר נבדק  : רחוב רחמים פיטוסי - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11040 התקנה של 24 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 24 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5100 לסמן 34 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 34 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 283



רחוב

מספר בקרה 5800                                              

   אתר נבדק  : רחוב הדגנית - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2340 הנמכה ב-6 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-9 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 284



רחוב

מספר בקרה 5801                                              

   אתר נבדק  : רחוב הרב רייפמן - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 285



רחוב

מספר בקרה 5802                                              

   אתר נבדק  : רחוב דב גרונר - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2014 הנמכת המדרכה ב - 2 מקומות ב - 2 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

3900 הנמכה ב-10 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3900 לסמן 26 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 26 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 286



דף : 287



דף : 288



רחוב

מספר בקרה 5805                                              

   אתר נבדק  : רחוב כנרית - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
19320 התקנה של 42 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 42 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8400 לסמן 56 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 56 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 289



רחוב

מספר בקרה 5806                                              

   אתר נבדק  : רחוב סמולנסקין - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
9200 התקנה של 20 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 20 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-8 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 290



רחוב

מספר בקרה 5807                                              

   אתר נבדק  : רחוב היסמין - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3900 הנמכה ב-10 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-8 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 291



דף : 292



דף : 293



רחוב

מספר בקרה 5815                                              

   אתר נבדק  : רחוב קפלן - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב -10 

מקומות
ב - 10 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3300 לסמן 22 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 22 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 294



דף : 295



רחוב

מספר בקרה 5817                                              

   אתר נבדק  : רחוב היוצרים - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
7360 התקנה של 16 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 16 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3120 הנמכה ב-8 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-8 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4200 לסמן 28 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 28 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 296



רחוב

מספר בקרה 5819                                              

   אתר נבדק  : רחוב שחף - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14720 התקנה של 32 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 32 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4680 הנמכה ב-12 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-8 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5400 לסמן 36 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 36 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 297



דף : 298



דף : 299



רחוב

מספר בקרה 5822                                              

   אתר נבדק  : רחוב אשר - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2400 לסמן 16 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 16 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 300



דף : 301



דף : 302



רחוב

מספר בקרה 5825                                              

   אתר נבדק  : רחוב אל-ג'זאר - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
14720 התקנה של 32 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 32 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6042 הנמכת המדרכה ב - 6 מקומות ב - 6 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

4680 הנמכה ב-12 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6600 לסמן 44 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 44 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 303



רחוב

מספר בקרה 5826                                              

   אתר נבדק  : רחוב וייצמן - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6000 לסמן 40 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 40 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 304



רחוב

מספר בקרה 5827                                              

   אתר נבדק  : רחוב ההגנה - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8280 התקנה של 18 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 18 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4500 לסמן 30 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 30 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 305



רחוב

מספר בקרה 5828                                              

   אתר נבדק  : רחוב בן יהודה - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 18 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-8 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3900 לסמן 26 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 26 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 306



רחוב

מספר בקרה 5830                                              

   אתר נבדק  : רחוב ברנר - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12880 התקנה של 28 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 28 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2014 הנמכת המדרכה ב - 2 מקומות ב - 2 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 
עם הפרשי גובה מעל 3-8 

ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
2100 לסמן 14 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 14 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 307



דף : 308



רחוב

מספר בקרה 5838                                              

   אתר נבדק  : רחוב אברהם דנינו - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 22 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 הרכבת 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5700 לסמן 38 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 38 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 309



רחוב

מספר בקרה 5848                                              

   אתר נבדק  : רחוב הזית - עכו

  תאריך ביצוע : 22/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
4600 התקנה של 10 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 10 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1560 הנמכה ב-4 מעברי חציה לאורך הרחוב מעברי חצייה 

עם הפרשי גובה מעל 3-8 
ס''מ

לא תקין הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה 
קטומה של אבן שפה ב  - 50%

2

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 310



רחוב

מספר בקרה 5851                                              

   אתר נבדק  : רחוב הדקל - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 16 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10120 התקנה של 22 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 22 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6900 לסמן 46 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 46 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 311



דף : 312



דף : 313



רחוב

מספר בקרה 5856                                              

   אתר נבדק  : רחוב יונתן החשמונאי - עכו

  תאריך ביצוע : 24/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 20 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
8056 הנמכת המדרכה ב - 8 מקומות ב - 8 מקומות בהם קיים 

מפגש מעבר חציה במדרכה 
לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1500 לסמן 10 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 10 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 314



דף : 315



רחוב

מספר בקרה 5861                                              

   אתר נבדק  : רחוב בבל - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11040 התקנה של 24 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 24 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
3300 לסמן 22 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 22 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 316



דף : 317



רחוב

מספר בקרה 5864                                              

   אתר נבדק  : רחוב הסיגלית - עכו

  תאריך ביצוע : 23/9/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 14 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
6440 התקנה של 14 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 14 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
12084 הנמכת המדרכה ב - 12 

מקומות
ב - 12 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1800 לסמן 12 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 12 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 318



רחוב

מספר בקרה 5932                                              

   אתר נבדק  : רחוב העצמאות - עכו

  תאריך ביצוע : 19/10/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
0 ראה תת פרק מידות חניה 

שבמקביל לכיוון הנסיעה
לאורך הרחוב קיימים 24 

מקומות חניה שבמקביל לכיוון 
הנסיעה ללא חניה נגישה

לא תקין רכב רגיל 4

חניה במגרש חניה - מידות חניה שבמקביל לכיוון הנסיעה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
1307 סימון חניה נגישה אחת לרכב 

גבוה
ראה סעיף לעיל לא תקין רכב גבוה - אורך - 700 ס"מ 1

1199 סימון חניה נגישה אחת לרכב 
רגיל

ראה סעיף לעיל לא תקין רכב רגיל-  אורך- 600 ס"מ 3

עליה למדרכה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
951 לבנות משטח משופע אין משטח משופע לא תקין משטח משופע עד 10% או אבן שפה 

מונמכת.
1

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
11960 התקנה של 26 משטחי אזהרה לכל אורך הרחוב 26 מעברי 

חציה ללא משטחי אזהרה
לא תקין משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב 

של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד 
בתחום שיפוע צידי

1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
10070 הנמכת המדרכה ב - 10 

מקומות
ב - 10 מקומות בהם קיים 
מפגש מעבר חציה במדרכה 

לא מונמכת

לא תקין ללא הפרש גובה במקום מפגש עם 
כביש

1

מכשול בדרך - משטח אזהרה או סגירה סביב מכשול

תקציב פתרון נוסף פתרון פרוט ממצאים שאלה #
5100 לסמן 34 עמודים בפס זוהר לאורך המדרכה עומדים 34 

עמודי חשמל/תאורה/תמרור 
ללא מסומנים בפסי זוהר 

שרוחבו 15 ס''מ

לא תקין סימן אזהרה סביב מכשול שבולט 
לפחות 10 ס"מ ומתחתו חלל פתוח 

בגובה מעל 30 ס"מ

1

דף : 319


