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תאריך_____________________
תיק רישוי
עסקים_____________

הצהרת נגישות לעסק קטן
בהתאם לסעיפים  8א' 8 -ג' לחוק רישוי עסקים התשכ"ח(1968 -להלן "החוק")

אני הח"מ ________________ מס' ת.ז ________________נייד____________________
כתובת מייל _____________________________:שם העסק______________________:
בעל עסק מסוג ______________:ברח' ____________________________ ,בבאר שבע.
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מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1התאמתי את העסק שלי לתקנות הנגישות כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו ליהנות משירות
שוויוני בו.

 .2פעלתי בכפוף לתקנות הנגישות הנוגעות לעסקים קטנים ששטחם עד  100מ"ר ובתי אוכל
ששטח הישיבה בהם עד  25מ"ר בבניין חדש או עד  50מ"ר בבניין קיים לפי "חוברת הנגשת
עסק קטן" שפורסמה על-ידי משרד המשפטים-אתר נציבות.

( יש לסמן  Vבמקום המיועד):

האם בוצע?

התקנות

.1

הגעה לבית העסק-

ישנה רחבה פנויה בגודל  130X170ס"מ או  150X150ס"מ לפני פתח העסק .הרחבה פנויה מחפצים
ומכשולים.
רצפת העסק עשויה מחומר קשיח ,אין בה בליטות או שקעים והיא ישרה ואופקית.

הותקנה רמפה (כבש) בכניסת העסק ע"פ התקנות( .סעיף זה רלוונטי רק אם הייתה מדרגה
בכניסת העסק שהפרש הגובה היה מעל  1ס"מ).
.2

כניסה לעסק-
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רוחב פתח העסק הינו  75ס"מ לפחות( .מומלץ  80ס"מ).

דלת הכניסה בעסק ניתנת לפתיחה בקלות ובאופן עצמאי והוזזו ממנה חפצים מפריעים בכדי
לאפשר פתיחה מקסימלית.
המרחק בין הדלת הפתוחה לחפצים מולה הוא  90ס"מ לפחות.

.3

תנועה בתוך העסק-

רוחב הדרך המובילה מפתח העסק ועד לעמדת השירות הוא  90ס"מ לפחות
ליד עמדת השירות יש שטח מספיק גדול עבור סיבוב של כיסא גלגלים ( 170X130ס"מ או 150X150
ס"מ).

פונו כל החפצים העלולים להפריע לתנועה

.4

דלפק השירות-
דלפק השירות בעסק נגיש -גובהו 110ס"מ ואין בו חפצים המסתירים את פני נותן השירות.

.5

סעיף זה בלבד רלוונטי רק אם עסקך הינו מסעדה או בית אוכל-
הנגשה נקודתית במסעדות ובתי אוכל:

המזון המוצע הינו בגובה עד  110ס"מ ומוצב עד  50ס"מ מדופן העמדה.

במידה ואדם עם מוגבלות יבקש -מוצע בעסק סיוע בזיהוי ונשיאת המזון ובמציאת מושב פנוי.

.6

שילוט
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השילוט בעסק נגיש -השלטים פשוטים ,ברורים ,כתובים באותיות גדולות וברורות וצבען בולט על
רקע השלט.

השלטים תלויים בגובה העיניים.

במידה ובעסק דלתות וקירות מזכוכית ברוחב מעל 150ס"מ -קיים סימון ע"י מדבקות צבעוניות בשני
גוונים מנוגדים.

.7

מתן שירות נגיש
בעסק ניתן שירות נגיש -הוסבר לכלל עובדי העסק כיצד יש לתת שירות נגיש ורגיש לאנשים עם
מוגבלויות בכל היבטי השירות ובכפוף לתקנות הרלוונטיות.
ניתן שירות בכל אמצעי התקשורת העומדים לרשות העסק.

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן ההצהרה זו אמת.
תאריך ___________________

חתימה _________________________
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