מנהל הנדסה
אגף הפיקוח על הבניה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח-תקווה

שם העסק
מס' רישוי עסק

טופס 202
בדיקת נגישות והצהרה על ביצוע הנגשה לעסק קטן (עד  100מ"ר)
(נספח ה')
בעלי עסק יקרים,
טופס זה יסייע לכם לבצע בדיקת נגישות לעסק.


יש לצרף תמונות לפי המקומות המסומנים בטבלה *** ,חו"ד ללא תמונות לא תיבדק.



לתשומת לבכם :טופס זה אינו מהווה תחליף לתקנות .הטופס מייצג את עיקרי התקנות ,הנוגעות לרוב העסקים
הקטנים ששטחם עד  100מ"ר ברוטו  ,עסק שמהותו בית אוכל ששטח הישיבה בו אינו עולה על  25מ"ר (כולל שטח
הישיבה מחוץ לעסק) – עסקים אלו יכולים להגיש הצהרת נגישות בטופס זה .
עסקים אלו רשאים למלא טופס זה בעצמם במקום המצאת חו"ד נגישות מתו"ס  +חו"ד נגישות שרות .
את הטופס יש להחתים ע"י עו"ד או ע"י מורשה נגישות מתו"ס או מורשה נגישות השרות .



עסק שהוא חלק מ"רשת" (משני סניפים ומעלה  ,כולל "זכיין") חייב בהגשת חו"ד נגישות מתו"ס  +חו"ד נגישות
שרות ,ואינו יכול למלא ולהגיש את התצהיר .



לידיעתך  ,כי במידה והתצהיר לא ישקף את המציאות בפועל  ,יבוטל התצהיר ותידרש הגשת חוות דעת נגישות
מתו"ס  +חוות דעת נגישות שרות .



בצעו את בדיקת הנגישות ואם תמצאו שחלק מהדברים אינם תקינים היעזרו במדריך הנגישות לעסק קטן באתר

"מרכז המידע לנגישות"www.justice.gov.il :

טבלה מס' 1
תוצאה
(תקין/
לא
תקין)

בדיקה

אם התוצאה לא
תקינה ,פרט את
ההנגשה שבוצעה

האם אפשר להגיע לפתח העסק?
*** לפני הכניסה לעסק יש רחבה פנויה בגודל  ,1.30X1.70או  1.50X1.50מ' לפחות
( 1הרחבה נקייה לגמרי  -אין בה ארגזים ,מעמדים ,פחים וכד')
נא לצרף תמונה
הרצפה עשויה מחומר קשיח ואין בה בליטות ושקעים.
 2האם אפשר לפתוח את הדלת בקלות?
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טבלה מס' 1
תוצאה
(תקין/
לא
תקין)

בדיקה

אם התוצאה לא
תקינה ,פרט את
ההנגשה שבוצעה

לא נדרש כוח רב כדי לפתוח את הדלת (ילד בן  5יכול לפתוח את הדלת)
האם אפשר להיכנס עם כיסא גלגלים?
3

4

***ההפרש בין המדרכה לכניסה לא עולה על  1ס"מ או שיש רמפה תקנית.
 נא לצרף תמונההאם פתח הכניסה לבית העסק מספיק רחב?
רוחב הפתח (כאשר הדלת פתוחה) הוא  75ס"מ או יותר.
האם אפשר להגיע מהפתח לעמדת השירות?

 5האם רוחב המעבר בין פתח עסק ועד עמדת השירות הוא  90ס"מ לפחות?
והאם לאורך המעבר יש שטח בגודל  1.30X1.70מ' או 1.5X1.5מ' ,לפחות המאפשר
לאנשים בכיסאות גלגלים להסתובב?
האם דלפק השירות נגיש?
*** 6האם דלפק השירות (או לפחות קטע ממנו באורך  90ס"מ) נמוך מ 1.10-מ'?
 נא לצרף תמונהוהאם הקטע הנמוך של הדלפק פנוי מסחורה או ציוד כלשהו?
 7האם המידע ניתן באופן נגיש?
מסמכים כתובים בשפה פשוטה וברורה .לאנשים המבקשים זאת ,זמינים מסמכים
הכתובים באותיות דפוס ובגופן פשוט בגודל  16ומעלה ,בגוון נוגד לרקע ועל גבי נייר
חלק ולא מבריק.
הקראת מסמכים .אתם מקריאים את המסמכים לאנשים המבקשים זאת .בהתאם
לבקשה מראש ,אתם מספקים אותם בכתב ברייל ,או בדרך אחרת ,כאמור במדריך.
תרגום לשפת סימנים .אתם יודעים כיצד להזמין שירותי תרגום לשפת סימנים,
לאנשים המבקשים זאת מראש ,אם בשירות ניתן מידע מורכב ונדרשת שיחה
ממושכת.
מערכת לניתוב שיחות .אם ברשותכם מערכת לניתוב שיחות טלפון ,המידע ניתן
בשפה פשוטה ובקצב איטי ,ללא מוסיקת רקע ,או שקיימת הפניה למוקדן ,עם
תחילת מסירת המידע המוקלט.
מספר הטלפון של העסק ___________________ :
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טבלה מס' 1
תוצאה
(תקין/
לא
תקין)

בדיקה

אם התוצאה לא
תקינה ,פרט את
ההנגשה שבוצעה

 8האם יש לעסק אתר האינטרנט ? נא הוסף את כתובת האתר
_________________________________
אם לעסק יש אתר אינטרנט ,השירות שניתן באמצעותו או מידע על השירות הינו
נגיש לאנשים עם מוגבלות( .האם האתר נגיש ע"פ התקנות ?)
 9עוד כמה דברים קטנים...
*** דלתות שקופות .על דלתות זכוכית יש מדבקות גדולות בשני צבעים שונים (אחד
בהיר ואחד כהה).
 נא לצרף תמונהשלטים .השלטים בעסק יהיו מנוסחים באופן פשוט וברור ,כתובים באותיות
ברורות ובצבע בולט ומוצבים בגובה העיניים.
תאורה .בכל החנות יש תאורה מספיקה כדי שאנשים עם מוגבלות ראיה לא יתקלו
בחפצים ואנשים עם מוגבלות שמיעה יוכלו לראות את פני נותן השירות ולקרוא את
שפתיו.



את הטופס יש להחתים בעמוד  3ע"י עו"ד או מורשה נגישות מתו"ס או מורשה נגישות השרות
בנוסף לתצהיר בעמוד 4

שם המורשה /עו"ד:

מספר ת.ז:.

מס' רישום בפנקס הרשם:

שם הפנקס:

כתובת:
מספר טלפון:

כתובת דואר אלקטרוני:

חתימה

תאריך

שם בעל העסק:
מספר טלפון:

עמוד  3מתוך 4

()2.18

מנהל הנדסה
אגף הפיקוח על הבניה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח-תקווה

תצהיר בעל עסק
אודות עמידה בדרישות הוראות הנגישות לצורך מתן  /חידוש רישיון עסק
מס' תיק עסק_________________

תאריך _________________

מעמד בעל העסק בנכס ( :בעלים /מנהל/שוכר הכנס ) _______________________ :
 .1אני החתום/ה מטה ,מר /גב' ________________ ,ת.ז ___________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת ,כי תצהירי זה ניתן לצורך מתן רישיון/
חידוש רישיון לעסק הנ"ל.
 .2העסק נמצא בבניין ציבורי קיים  -בנין שההיתר להקמתו ניתן לפני  / 1.8.09בניין ציבורי חדש -בנין שההיתר להקמתו ניתן
לאחר ( 1.8.2009מחק את המיותר)
 .3אני מצהיר/ה בזאת כי ערכתי בעצמי את בדיקות סקר הנגישות המפורטות בטופס הנ"ל ,וכן בחוברת ההדרכה של נציבות
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,וכי הבדיקות והמדידות בעסק זה ,בוצעו ונבדקו על ידי באופן אישי ואני מאשר את
נכונותן וכי הן עומדות בדרישות חקיקת הנגישות הארצית.
 .4אני מצהיר ומסכים כי ככל שיתברר לעיריית פתח תקווה כי מי מהפרטים הרשומים בטבלה אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או
מלאים ,רשאית רשות הרישוי בעיריית פתח תקווה לבטל לאלתר את ההיתר הזמני ו/או רישיון העסק ,ככל שהוצאו על יסוד
הטבלה שלעיל ,ובנוסף תהיה רשאית לנקוט כנגדי בכל פעולה חוקית לרבות הגשת תביעות משפטיות.
חתימת בעל העסק _________________
אישור
אני הח"מ עו"ד  /מורשה נגישות _________________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני
מר /גב'_________________ ,המוכר/ת לי אישית /אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .שמספרה __________________,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא י/תעשה כן ,י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
חתם/ה על תצהיר זה בפני.
____________
תאריך

________________________
עו"ד  /מורשה נגישות
חתימה +חותמת
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