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��הקדמה�
  

�ישראל   �במדינת �עולמיות, �ממגמות �ממש�,כחלק �של �מהפך �האחרון �בעשור �חל
היה�הראשון��,�ADA-�ה,�החוק�האמריקאי�לשוויון�זכויות.�ל�אנשים�עם�מוגבלויותבמעמדם�ש

�באוסטרליה �שהתקבלו �דומים �חוקים �של �סדרה �מבין �אחרות, �וארצות �בריטניה מדינת�.
�ק �יישראל �אנשים�עם�מוגבלות�ב �הזכויות�של �שוויון ��1998-�בלה�את�חוק �מתמקד�. החוק

בסיס�של�זכויות�וכבוד�האדם�ומתוך�שותפות�בחובת�שילובם�של�אנשים�עם�מוגבלויות�על�
��.ואוטונומיה�מלאה
�מספרית �מבחינה �באוכלוסייה, �נכבד �פלח �מהווים �מגבלות �עם �אנשים �באחוז�. ההבדלים

�בעקר� �נובעים �שונות �בארצות �הכללית �מהאוכלוסייה �מגבלות �עם �האנשים אוכלוסיית
,��מיליון�תושבים�54-�כ�מהאוכלוסייה�שהם21%ב�נמנים�"בארה".�מוגבלות"מהגדרת�המושג�

� �מגבלה �עם �)US Census Bureau, 2004(כאנשים �כ, �האירופי �האיחוד �מיליון��42-בארצות
ההערכה�המקובלת�)�(�Ray & Ryder 2003מהאוכלוסייה��18%-��מיליון�שהם�כ3.2ובאוסטרליה�

.��מהאוכלוסייה�10%-המהווים�כ,��אנשים�עם�מגבלות�שונות�600.000-�היא�שבארץ�חיים�כ
�ניידות�שונותב �מגבלות �קשישים�שלרבים�מהם �של �דומה �אחוז �ישנו �אלה��.נוסף לאנשים

�היומיום �בחיי �לפעילות �מיוחדים �צרכים �באמצעות�. �למלא �ניתן �אלה �מצרכים �ניכר חלק
�טכנולוגיה �הפיזית, �הנגישות �שיפור �למידע, �הנגישות �חברתיים, �ומשאבים ,�אולם�.ידע

� �מספיק �שימוש �נעשה �לא �קרובות �מודעות�לעיתים �חוסר �בגלל �הקיימים �באמצעים ונכון
�בחשיבותם �האמצעים��.והכרה �ויישום �מימוש �שיאפשר �הבסיס �היא �הצרכים הבנת

�הקיימים �הטכנולוגיים �התחומים, �בכל �הנגישות �ושיפור �להתאמת�הסביבה �בכך�, ולאפשר
�תיירות�נופש�ופנאיוב�בכלל�את�שילובם�של�האנשים�עם�מוגבלויות�כחלק�אינטגרלי�בחברה

����.�בפרטמתרבות�הקהילהנכבד�הם�חלק�ש
� ���

אינה�שונה�מזו�,�תיירות�נופש�ופנאי�לאוכלוסיית�האנשים�עם�מגבלההמונח�הגדרת�
�שנעשתה�באוסטרליה�נמצא�Darcy & Daruwalla (1999)בעבודתם�של�.�של�כלל�האוכלוסייה

�הכ �לאוכלוסייה �כמו �ולטייל �לנסוע �ורצונות �ציפיות �אותן �מגבלה �עם �לאנשים .�לליתכי
ינפשו�ויבלו�עם�חבריהם�ובני�משפחותיהם�כאחד�,�המטרה�היא�שאנשים�עם�מגבלות�יטיילו

�אדם �לקחת�. �יש �שאותם �נוספים �צרכים �ישנם �מגבלה �עם �שלאנשים �הוא �היחיד ההבדל
�טיול �בעת�תכנון �בחשבון �בחירת�מקום�הנופש�או�הבילוי, מעט�מאד�מחקר�נעשה�בתחום�.

�ל �מגבלות �עם �לאנשים �תיירות �זהשל �שוק �בפלח �שטמון �הפוטנציאל �מרות �עם�. אנשים
�התיירות �בתעשיית �מבוטל �לא �שוק �פלח �מהווים �מגבלה �לגבי�. �כלכליים �מחקרים נתוני

�מהנכים�הבוגרים�71%:�מצביעים�על�כך�כיב�"בארהשנעשו��של�אנשים�עם�מגבלותתיירות�
� �לטיול �יצאו �שנתיים �במהלך �אחת �פעם �)2002-2000(לפחות �הב20%, ��מהנכים יצאו�וגרים

כל�טיול�נמשך�בממוצע�,��רוב�הטיולים�מטרתם�להנאה�בלבד.אלה�פעמים�בשנתיים��6לטיול
��ימים5 �430$הוצאה�ממוצעת�לטיול�, .)Open Doors, 2002� מחקר�המשך�למחקר�זה�הראה�).

� �של �עלייה �50%שהייתה �השנים �בין �מגבלות �עם �אנשים �של  �Open(�2005-2002בתיירות

Doors, 2005�.(אך�ההערכה�היא�כי�,��בשנה$�ביליון��13.6-��כ�2002-�הוציאו�על�תיירות�בכ"סה
�). Mervine, 2004($��בליון��27-לו�הייתה�הערכות�טובה�יותר�הייתה�אוכלוסייה�זו�מוציאה�כ

�הנתונים �למרות �השונים, �התיירות �בענפי �אין �זה�התייחסות, �שוק �לפלח �רצינית ומחקרי�,
��.(Burnett & Baker, 2001)האנשים�עם�המגבלות�פילוח�שוק�מתעלמים�מאוכלוסיית�

��
� �המבקר� �את �המושכים �והאתרים �הפעילויות �סוגי �לתחומי�, �בהתאם שונים

�ההתעניינות �הרכב�הקבוצה�או�המשפחה�מבחינת�גילאים, �והעדפות�אישיות�שונות, ,�לכן.
,�עהיא�זקוקה�למידע�על�אפשרויות�של�בילוי�בחיק�הטב,�טיולכשמשפחה�או�קבוצה�יוצאת�ל

�מוזיאונים �על �מידע �לצד �ארכיאולוגיה, �וכד, �קדושים �אתרים �אפשרית�', �פעילות �על וכן
�לילדים �וכו, �הפעיל �והנופש �הספורט �'לאוהבי �הערב. �ולשעות �פעילות�, �יש �בהם אתרים

,�בנוסף�יש�לה�עניין�במידע�על�מסעדות�ייחודיות�בסביבה.�'קולנוע�וכו,�תרבות�כמו�תיאטרון
להצטייד�במצרכים�או�,�בהם�ניתן�גם�להשתמש�בשירותים,�ת�בדלקתחנות�עצירה�להצטיידו

�לסעוד �לכן. �בתיירות, �העוסקים �אינטרנט �אתרי �או �תיירות �מדריכי �או�, �בארץ �ופנאי נופש
��.כוללים�בדרך�כלל�מגוון�נרחב�של�אתרים,�בעולם
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בפני�אולם�.�מרכיב�המהווה�חסם�אצל�תיירים�רבים�באוכלוסייה�הכלליתהוא�הפן�הכלכלי�
���.Keroul, 2001)(�תייר�עם�המגבלה�בנוסף�לפן�הכלכלי�קיים�גם�החסם�הפיזיה
���

�הביקור�נבדק�ע �בחירת�יעדי �"תהליך�קבלת�ההחלטות�לגבי �Israeli (2002)י � מטרת�.
�תיירותי �מאתר �ליהנות �היא �התייר .� �האתרים �את �מעריך �הוא �כך )�האפשרויות(לשם

�מרכיבים�שונים�ובוחר�את� �פי �על �ביותרשעומדים�בפניו �האתרים�המתאימים�לו שיקולי�.
הבחירה�של�אנשים�שונים�נעשה�על�פי�מרכיבים�שונים�בהתאם�לחשיבות�שהם�מייחסים�

��.�כאשר�לעיתים�הימצאותו�של�מרכיב�אחד�עשוי�לפצות�על�חוסר�במרכיב�אחר,�לכל�מרכיב
�מגבלה �עם �אנשים �עבור �בהחלטה, �מכריע �גורם �הוא �הנגישות �מרכיב �חלופות�, �לו שאין

�עליו� �שמהן �האפשרויות �למאגר �כלל �נכנס �נגיש�אינו �שאינו �אתר �כן �ועל הבאות�בחשבון
 �Darcy & Daruwallaגם�.'תחום�התעניינות�וכד,�לבחור�את�יעדיו�על�סמך�מרכיבים�כמו�נוף

��הדגישו(1999) �הכללית, �האוכלוסייה �שלעומת �למצוא�, �אפשרות �אין �מגבלה �עם לאנשים
�זאת�בעקר�בגלל�חוסר�.�בו�התכוונו�לבקר�לא�נמצא�לרוחם�אם�המקום,בקלות�חלופה�לאתר

��.לכן�יש�אפשרות�שהם�יוותרו�לגמרי�על�תכניתם�לבילוי.�באתרים�נגישים�אחרים�בסביבה
�נמצא�שאנשים�עם�דרגת� �הביקור �דרגת�המוגבלות�ובחירת�יעד �בין �בקשר �שעסק במחקר

וסוג�,�נגישות,�סביבתייםייחסו�חשיבות�רבה�יותר�מאחרים�למרכיבים�,�מוגבלות�קשה�יותר
��.�Burnett & Baker, 2001).�(הפעילות�שבאתר

��
� �חשיבות�� �על �מורים �ונופש �תיירות �באתרי �הביקור �יעדי �לבחירת �השונים הגורמים

�.המידע�לקידום�תיירות�ופעילות�נופש�ופנאי�בכלל�ולאוכלוסיית�האנשים�עם�מגבלה�בפרט
ל�האדם�עם�מגבלה�היוצא�לנופש�עם��הוא�גם�הצורך�שעל�אפשרויות�הבילוימידע�מקיף�

�חברים �או �משפחתו �הנגישות, �מצב �על �מידע �ללא �אולם �מגוון�, �על �לעמוד �יוכל לא
�בפניו �העומד �הריאלי �.האפשרויות �כי �בהכנה��נמצא �רבות �משקיעים �מגבלות �עם אנשים

אחת�הבעיות�המרכזיות�היא�חוסר�במידע��. & Ryder, 2003�(Ray.�(�ותכנון�הטיול�או�הנסיעה
,�חוסר�המידע�המנטרל�אופציות�לביקור.�מדויק�דבר�שיכול�לגרום�להרס�החופשה�שתוכננה

 ,Darcy ,1998(החברים�וכל�האנשים�המתלווים�לאדם�עם�המגבלה��,�משפיע�גם�על�המשפחה

and Darcy & Daruwalla,1999� �מכאן�). �ש, �על �להתגבר �חשובה �מהדרך �היא�חלק חסמים
אובייקטיבי�ואחיד�שיתפרש�בצורה�דומה�בכל�,�עקבי,�מיןא,�מדויק,�באמצעות�מידע�מעודכן

ים�בהם�ניתן�לבקר�האתר,�מסלול�הטיולעל�המידע�לכלול�את�המרכיבים�השונים�של�.�מקום
��בכללם�מרכיבים�סביבתיים,לאורך�המסלול �סוג�הפעילות, �וכד, ,�ובנוסף�מידע�על�נגישות'

��.�ושירות
� ���
� �� �לאדם �מאפשר �ואמין �מדויק �מפורט �שליטמידע �ההחלטות �בקבלת �יעדי�ה לגבי

.�תאום�ציפיות�תוך,�גע�לצורכי�הנגישות�הספציפיים�שלוהביקור�ולבחון�חלופות�גם�בכל�הנו
�תפגעכך �לא �הביקור ��חווית ,� �יגרם �נפשולא �מפח �הו�מאחר, �מראש �מודע �ותלבעיאדם

� �שבחרשבחלופה �הנדרש, �והמאמץ �מהחסמים �חלק �על �להתגבר �נכונות �כךתוך �.�לשם
��אד:דוגמאל �תצפית�נוףבטיול�אל�ם�המעונין ,� �עומדים�שני �העונים�על�מסלוליםולבחירתו

,�באתר�זהאך�,��מאפשר�לו�גישה�עצמאיתמסלוליםאחד�מה,�על�פי�המידע�שבידיו.�מרכיב�זה
�התצפית�על�הנוף�מוגבל �האתר�השניזאת�לביצוע�המסלול�אל��לעומת�.חלון �יזדקק�אוה,

�לעזרה �בעזרה.מאחר�והגישה�היא�בשיפוע�תלול, �מעוניין �שבדרך�כלל�אינו ,��אדם�עצמאי
במידה�והאפשרות�לקבלת�העזרה�(,�יוכל�לשקול�ולבחור�בין�מרכיב�הנגישות�או�מרכיב�הנוף

שכן�,�יישמט�מידיו�חלק�נכבד�משיקול�הדעת,��מידע�מקדים�אמיןללא.�)אמנם�קיימת�עבורו
�ש �אתר �וכל �הסיכון �ייקח �שלא �להניח �נגיש"חשדי"סביר ��כלא �מ, �החלופות�ירד רשימת

��.�האפשריות
�� �

� �העניין� �שתחומי �כשם ,� �ההחלטות �לקבלת �גם��שוניםוקריטריונים �כך �לאדם מאדם
��.צריכת�המידע �התיאוריה�של �פי �) ,Salingaros 1999(על �נגישות�למידע�במרחב, מתקבלת�,

�הצורני �מהמגוון �לוגי, �משמעות�וסדר �למרכיבים�בעלי �ולפרק�תוכן �והיכולת�להפריד ניתן�.
תוך�,��ץ�גישה�זו�גם�ליכולת�להפיק�מידע�רלבנטי�לכל�אדם�באופן�אישי�על�פי�מגבלותיולאמ

צריכה�לאפשר��ההשלכה�היא�שהצגת�המידע.�ה�מישוש�ראייה�שמיע–שימוש�בכל�החושים�
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על�אף��.שימוש�בחושים�השונים�על�מנת�שהמידע�יהיה�נגיש�לקבוצות�שונות�באוכלוסייה
ף�הכללת�נושא�הנגישות�של�אתרי�האינטרנט�בארצות�ההתעוררות�בנושא�זה�לאחרונה�וא

�רבות�במסגרת�תקנות�בתחום�הנגישות�הפיזית �האינטרנט, �מרבית�אתרי �גם�המדריך�, כמו
�הכתוב �בקריאה, �המתקשות �לאוכלוסיות �נגישים �אינם �ראייה, �כבדי �בהם �למידה�, לקויי

�וכד �שפה �'מגבלות �יו. �המידע �אם �תתקבל �אלה �קבוצות �אצל �למידע �באופן�נגישות צג
,��כמו�מפות�תבליט�או�טקסט�בכתב�בראייל–בצורה�הניתנת�למישוש�,�שמיעתי�כמו�קלטות

מידע�הנמסר�.�תמונות�וכד�יהיה�סוג�המידע�הנגיש�עבורם,�ויש�שהצגת�מידע�בצורות�גרפיות
�נסיעות"פ�ע"בע �י�אדם�אחר�בכלל�זה�סוכן מורה�או�מדריך�תיירים�הוא�צורה�נוספת�של�,

��.�ול�לבוא�בנוסף�או�במקום�צורות�אחרותהנגשת�מידע�שיכ
��

� �הפוטנציאלי�� �הנוסע �על �ביותר �המשפיעות �הפרסום �שיטות �את �שבדק בסקר
�מצביעים�על�מידע�המתקבל�ממכרים�וחברים�כמקור�82-80%נמצא�ש�,�באוכלוסייה�הכללית

,�הוא�מדריכי�תיירות�כתובים�)�54-52%(�מקור�שני�בחשיבות�.�המידע�שעליו�סומכים�ביותר
פרסום�באמצעי�תקשורת�.�או�המלצות�של�סוכני�נסיעות,��אתרי�אינטרנט–ובמקום�השלישי�

�בחשיבותו �אחרון �כגורם �נמצא �וטלויזיה �רדיו �כמו �מידע�. �כמקור �אינטרנט �אתרי חשיבות
�ע �לגיבוי �רבה �חשיבות �נשארת �מקרה �בכל �אולם �בהתמדה �וקרובים�"עולה �חברים י

)YPB&R/Yankelovich, 2004.(א�� �אצל �המידע�גם �מקורות � �מגבלות �עם �האנשים וכלוסיית
�לאוזן �מפה �העובר �המידע �הם �העיקריים �אינטרנט, �אתרי �באים �אחריהם �ורק ומדריכי�,

�כתובים �תיירות ).Ryder, 2003�(Ray &� �בקנדה. �שהתקיים �במחקר �זאת �לעומת �של�, מקומם
אתרי�).�14%(לפני�מכרים�וחברים�)��מהנשאלים28%(סוכני�הנסיעות�נמצא�במקום�הראשון�

 ,Keroul) ��44-35ובעקר�אצל�גילאי�)�10%(האינטרנט�נמצאו�כמקור�מידע�שלישי�בחשיבותו�

��ברמת�אמינותההבדלים�)2001 �אחידות, �נגישות�במקורות�השונים�הם�, �על ופרוט�המידע
�� .��בוודאי�גורם�חשוב�לכך

� ם�כל�אול,�לכל�אחת�מצורות�הצגת�המידע�יתרונות�וחסרונות�אובייקטיביים�משלה�
�המידע �צרכני �של �שונות �לקבוצות �מתאימה �באינטרנט�,למשל�.אחת �נגישות �על �מידע
�הנופש �פעילות �תכנון �במהלך �לשימוש �מאד �מתאים �למטייל�, �זמין �הכלי �תמיד �לא אולם

�כאשר�הוא�נמצא�בשטח�ומחפש�חלופה�או�אתר�נוסף�לטייל�בו למרות�יתרונותיו�הרבים�.
�האינטרנט �באתרי �הגובר �והשימוש �זומי, �מדיה �באמצעות �המוצג �דע �לרבים�, �נגיש אינו

שיטות�,�אמינות�המידע,�רמת�העדכוןכל�זאת�מבלי�לעמוד�על�.�שאינם�משתמשים�בכלי�זה
לא�תמיד�מאפשרים�שליפה�קלה�ומדויקת�,�החיפוש�והתכנים�עצמם�שמעצם�טבעו�של�הכלי

�הרצוי �התכונות �שילוב �בעלי �האתרים �למגו�.של �נגיש �יהיה �שהמידע �מנת �של�על �רחב ון
��.צרכנים�יש�צורך�בהפצת�המידע�במגוון�רחב�של�מקורות�מידע�ולהציגו�בדרכים�שונות

��
� �� �תיירות�בארץ �לאתרי �נגישות �על �מידע �המספקים �אינטרנט �אתרי �מספר קיימים

)il.co.unlimited-access.www�, org.aisrael.www(  מדריך�נגישות�מפורט�לתייר�בעל�בנוסף�קיים�
 ,Bendel et.al(או��הגרסה�האנגלית�)�2002,�נגיש�לכל("�המדריך�הישראלי�לנגישות",�המגבלות

הוא�בנוחות�השימוש�בו�באמצעות�סיווג�האתרים�לפי�רמת�של�מדריך�מסוג�זה��יתרונו�)2004
�סוגי �מגבלות�שונים�בנוסף�לרמת�פרוט�גדולה�לגבי�פרטי�הנגישות�העיקריים�הנגישות�לפי

�הצגת�נתונים�ברורה�.�רמת�פרוט�כזו�אינה�נוחה�לשימוש�במסגרת�אתר�אינטרנט.�בכל�אתר
�עניינית �החלטות �קבלת �ומאפשרת �המשתמש �על �מקלה �ונוחה �נגישות�. �מדריכי �גם כמו

�בארצות�אחרות�בעולם ��נרחבת�באוכלוסייההמדריך�הכתוב�נגיש�לקבוצה, ,� הוא�נייד�שכן
�זמין�תמיד ��מצד�שני.�גם�כשהמטייל�נמצא�בדרכים�ברכביותר�ולכן הדגש�במדריך�מיוחד�,

�הנגישות �מידע �פרוט �על �הוא �ה, �את �מפרט �כמו�ואינו �האתר �של �הכלליים אספקטים
�היסטוריה �מדריך�ייחודי�לא�ישמש�נאמנה�את�אותן�קבוצות�באוכלוסייה�.'גיאוגרפיה�וכד,

על�כן�נעשה�".�אנשים�עם�מגבלות"שאינן�מגדירות�עצמן�או�שאינן�מעונינות�לזהות�עצמן�כ
מידע�על�נגישות�במדריך�לאוכלוסייה�הכללית�דוגמת�מדריך�שמורות�טבע�של�שילוב�,�נסיון

�לאומיים �כרטא�(וגנים ,2003� (� �המ, �נגישות��.לכלתאים �על �מידע �לשלב �ניסיון �גם ישנו
��)�2005,�תצפיות�ירושלים(טת�המתארת�תצפיות�בירושלים�באמצעות�מידע�קולי�בקל

��
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�רבים �תיירים �המשמשת �אזור �או �עיר �של �התמצאות �מפת �גבי �על �נגישות �על �יכל�מידע
��במהלך�תכנון�הטיולהןלתרום�רבות� נעשה�ניסיון�להציג�מידע�,�בארץ�.והן�במהלך�הטיול,

� �על �ציבור �למבני �נגישות �נתניהעל �העיר �מפת �למיפוי(, ��ישראלהמרכז מקורות��.)2004,
�כלליים �טיול �מסלולי �מספר �רק �בהם �ומוצעים �באתרים �מתמקדים �שתוארו �המידע ללא�,

��.�פרוט�מדויק�של�החסמים
��

� המידע�גם�חשוב�ביותר�,�בנוסף�לחשיבות�המידע�על�מצב�הנגישות�לצרכני�התיירות�
�השירות �לשימוש�נותני �באתרים�מידע�זה�יכול�לשמש�לצורך�שיפור�תשתית�הנגישות�ה. ן

��.עצמם�והן�במרחב�העירוני
����

� �� �נגישות �על �ייחודי �מידע �להציג �ניסיון �נעשה �זה �מחקר �במסגרת �טיול�ימסלולשל
בשילוב�עם�תאור�מילולי�מפורט�של�,�על�גבי�מפת�המסלול,��לאוכלוסיה�הכלליתיםהמיועד

�ה �לאורך �הנגישות �מסלולמצב ,� �לביקור �אתרים �של �מפורט �המסלולתאור �על �הנמצאים
��.תמונות�המצביעות�על�החסמים�הפיזייםו

� �המידע �המוצג �שילוב �גרפיתוך �מימד �כתוב, �וטקסט �תמונות �נגיש, �רחב�ל�יהיה פלח
�מאוכלוסיית�הצרכנים �ובנוסף. �ובאתרים�, �המסלול �לאורך �המכשולים �של הפרוט�המדוייק

ובכך�להגדיל�משמעותית�את�מספר�,�בצורה�ניכרתכל�לתרום�לשיפור�התשתית�ושלאורכו�י
��.סיירים�במסלולהמ
��
��
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��מטרות�המחקר
��

���:הםו�של�מחקר�זה�יתומטר
o זיהוי�חסמים�לתנועת�אנשים�עם�מוגבלויות�שונות. 

o מסלולים�המקשרים�בין�אתריםויצירת�בסיס�לשיפור�הנגישות�לאתרים�שונים��� 

 �.שונים�����������

o יצירת�בסיס�לשרטוט�מפות�מסלולי�טיול�ייעודיות�לאנשים�עם�מגבלות.� 

o מלכתחילה���הצגת�מידע�ייחודי�על�נגישות�של�מסלולי�טיול�שתוכננו�ת�בסיס�ליציר 

 .יה�הכלליתיעבור�האוכלוס����������

 

�טיול�המוצעים�לציבור�עח�ותינור�ותא �יד�"התאמתם�של�מסלולי �צבייצחק�י �בן �גם�עבור,
ם�של�מגבלות�מסלולי�טיול�לאנשי�יותר�כרה�מעמיקההיביאו�ל�,אנשים�עם�מגבלות�שונות

זיהוי�יאפשרו�ובכך�,�עם�מגבלות�שונות�ובעיקר�של�הגורמים�השונים�היוצרים�מגבלות�אלה
���.חסמים�ומכשולים�אובייקטיביים�וסובייקטיביים

מעבר�לכך�יכולים�.�זיהוי�החסמים�יאפשר�להבין�טוב�יותר�כיצד�להתאים�מסלולי�הטיול�לכל
�מקצוע �לגורמים �עבודה �וככלי �ידע �כמקור �לשמש �הממצאים �המעורבים�גם �ואנושיים יים

בסיס�בתהליך�ההשתלבות�של�אנשים�עם�מוגבלות�הלכה�למעשה�וכבסיס�עתידני�לפיתוח�
�מידע �ו, �פיזי �מוגבלות�פיתוח �עם �אנשים �של �ההתמצאות �בתחום �מסייעות טכנולוגיות

��.�התיירותיבמרחב�
��
��

��מתודולוגיה
��

�כולם�מהספעשרת� �זה�לבחינה�נלקחו �במסגרת�מחקר ירושלים�וכל�"ר�המסלולים�שנבחרו
�נתיבותיה �ד" �של �צבי"בעריכתו �בן �יצחק �יד �ובהוצאת �מירון �אייל �ר �הביאו�. �סיבות שתי

הראשונה�היא�שזהו�ספר�ההדרכה�החדש�והמקיף�ביותר�שנכתב�ביחס�:�לבחירה�בספר�זה
�להצלחה�מסחרית�� �כה �עד �זכה �זה �היא�שספר �והסיבה�השנייה �בעשורים�האחרונים לעיר

.��לידי�ביטוי�בכך�שהספר�הודפס�כבר�ביותר�מחמש�עשרה�הדפסותדבר�הבא,�אודגבוהה�מ
��.בעקבות�כל�זהו�היום�ספר�המצוי�בכל�ספרייה�של�חובבי�ידיעת�הארץ�וירושלים

� ����
שנבחרו�מתוך�ספר�זה�משקפים�המבנה�המורפולוגי�השונה�של�אזורי�התיירות�המסלולים�
�בירושלים �העתיקה: �העיר �העות, �התשע'העיר �המאה �של �לחומות-�מאנית �מחוץ ,�עשרה

�לכל�תקופת�בינוי�קיימים�מאפיינים�שונים�.העיר�המנדטורית�הבריטית�וכן�ירושלים�החדשה
��.המשפיעים�על�אפשרויות�הניידת�של�אנשים�בעלי�מוגבלות

��
�התרחש�כדלהלן �המחקר �ביצוע �(תהליך :1� (� �לבחינה �המסלולים �נבחרו �הראשון )�2(בשלב
כל�סייר�במסלול�ובחן�בצורה�מפורטת�את�הבעיות�בשלב�השני�חוקר�מטעם�עמותת�נגיש�ל

� �ניידות �מגבלות �עם �אנשים �מבחינת �במסלול �הקיימות �3(השונות �צוות�) �השלישי בשלב
� �מכשיר �באמצעות �ומדד �המסלול �בתוואי �הלך �לגאוגרפיה �של�GPSמהמחלקה �אורכו �את

� �למדידת�שיפועים �ובעזרת�מכשיר ונים��השיפוע�של�הקטעים�הש�נמדד(Brunton)המסלול
�4(במסלול� �הצוותים�) �על�ידי �על�הכתב�והמפה�הנתונים�השונים�שנאספו בשלב�זה�הועלו

��.השונים�בעבור�כל�מסלול�ומסלול
��
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��תאור�נגישות�המסלולים
��

��.�'סיור�ב,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
  
  

��"הצלה�מופלאה�וחורבן�בסופם,�קורבנות�למולך"
��נורית�גרונאו

  
��.�עם�מגבלות�בניידותתאור�נגישות�המסלול�לאנשים

��
עולים�לרובע�היהודי�דרך�,�מקברי�כתף�הינום�שלמרגלות�הכנסייה�הסקוטית:�תאור�המסלול

ומסיימים�במרכז�לתולדות�ירושלים�בימי�הבית�הראשון�"�חומה�הרחבה"עוברים�ב,�הר�ציון
��.ברחוב�שוני�הלכות"�יד�בן�צבי"של�
��

��'��מ1783:�אורך�המסלול
��

�חנייה �מתאימ: �חנייה �המסלולאין �תחילת �בפתח �ה �מוצא�. �ללא �בסמטא �הקרובה החנייה
�הסינמטק �לכיוון ,� �קרוב�לתאטרון�החאן �שם�השטח�יותר�מישורי(בשיפוע�או מגרש�חנייה�).

� �הפעמון �גן �ליד �יותר �מרוחק �חנייה �כבישים–עם �לשני ��מעבר �מדרכה�, �הנמכות משם
��.מתאימות�במעבר�החצייה�בדרך�הגישה�אל�נקודת�תחילת�הסיור

��
�הדרךסו �ג �סלולה: �וברובה�בשיפועים�תלולים, �ביניים�מישוריים, �ללא�משטחי כ�אורך�"סה.

��.שיפועי�צד�סבירים.�'�מ�800הוא�5%השיפועים�מעל�
��
��.אין�צל�לאורך�מרבית�המסלול:�צל
��

�מנוחה �חטיבת�: �דרך �על �ציון �הר �לכיוון �העליה �במחצית �תצפית �בנקודת �ספסלים יש
��.ירושלים

��
�שירותים �שירותים: ��ציבורים�לאורך�המסלולאין ישנם�שירותים�מתאימים�בסוף�המסלול�.
במרכז�לתולדות�ירושלים�בימי�בית�ראשון�שירותים�.��פלוגות�הכותלXהיהודים�'�בפינת�רח

��.שאינם�מותאמים�למשתמשים�בכסאות�גלגלים
��

�סימון/שילוט�ו �או �שילוט�מכוון: �אין �פרט�לשלטי�הרחובות, �יש�סימון�. בתוך�הרובע�היהודי
��.מורה�על�מסלול�נגיש�לאנשים�המשתמשים�בכסאות�גלגליםה

על�קו�אבן�השפה�של�המדרכות�אין�סימון�.�אין�הכוונה�נוחה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועוורים
��.שוליים

��
לאורך�המדרכה�בין�הסינמטק�ועד�הפנייה�לדרך�חטיבת�ירושלים�ישנם�מכשולים�:�מכשולים

�חשמל �עמודי �כמו �שילוט, �עמודי �באס, �(פלטוהפסקות �סלול. �בלתי �)משטח �סימון�, ללא
�אזהרה �למוגבלי�. �מתאים �מעבר �גם �מאפשרים �שאינם �כך �המעבר �את �מצרים המכשולים
�ניידות .� �הפנימי �זה�של�הדרך–קו �הבנוייה�בחלק �הגדר ��לאורך �י. שנה�תעלת�בתוך�הרובע

��.וז�רדודה�היכולה�לשמש�כהכוונה�חלקית�ללקויי�ראייהניק
���
��

��:�המסלול
ניתן�לראותם�מעבר�לגדר�,�הקברים�נמצאים�למרגלות�הכנסייה�הסקוטית.�וםקברי�כתף�הינ

�מהדרך�הפנימית�המובילה�לכנסייה �לראות�מעמידה�על�סלע�או�. �ניתן את�הקבר�הראשון
�לגדר �הגינה�הצרה�הצמודה �מתוך �בניידות, �מוגבלים �לאנשים �גישה�שאינה�מתאימה על�.
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�לצפות� �ראשון�העולה�אל�הכנסייה�מרחבה�שמעל�גרם�המדרגות�ה-�ההמשך�ניתן הגישה�.
הרחבה�עצמה�תחומה�בקיר�אבן�בגובה�.�מצד�אחד,��מדרגות�עם�מאחז�יד�גבוה�8–לרחבה�

מ�מה�שאינו�מאפשר�לראות�את�המתחם�מגובה�של�אדם�המשתמש�"�ס40מ�ורוחב�"�ס85
��.�לא�ניתן�להגיע�למערות�הקבורה�באופן�עצמאי,�בגין�גדר�עם�שער�נעול.�בכסא�גלגלים

�מכאן �גשר �אל �ל�הגישה �הסינמטק �לכיוון �הכביש �תלול–חציית ��בשיפוע �יד. �מאחז .�יש
�הכיוונים �בכל �רכב �כלי �חונים �בה �מוצא �ללא �בסמטא �הכביש �על �ההליכה �מדרכה�. יש

�צפון(משמאל� �לדרך) �אך�ללא�הנמכת�מדרכה, �הנמכת�מדרכה�מסודרת. .�בעליה�לגשר�אין
העליה�לגשר�והירידה�ממנו�בצד�שני��הם�.�י�רכב�חונה"כ�חסום�ע"בד,�השיפוע�החלקי�הקיים

��.�מעקה�הגשר�מאפשר�תצפית�יפה�על�הנוף.�בשיפוע�תלול
� �באורך �תלולה �מדרכה �על �המסלול �מ114המשך �ביניים' �ללא�משטח �עמוד. �המדרכה ,�על

המדרכה�כאן�משובשת�.�הדרך�מתיישרת�בפניה�לכוון�גשר�בריכת�הסולטן.�המהווה�מכשול
עמודי�תאורה�ושילוט�המצרים�,�קה�משמעותית�בציפוי�האספלט�הפס–ועם�מספר�מכשולים�

�פחות�מ �מ"�ס�80-�המעבר�בנקודות�אלה�עד�כדי �דבר�המחייב�ירידה�לכביש, ללא�הנמכת�,
��.מדרכה�או�רמפה

�ירושלים �חטיבת �לדרך �ימינה �הפנייה �אחרי �מיד ,� �הדרך �והמשך �המדרכה �על�–מסתיימת
��.עד�הר�ציון�ושער�ציון,�בינייםללא�משטחי�'�מ569באורך�,�הכביש�בשפוע�תלול

עשוי�מריצוף�גס�מאד�,�הרחבה�לפני�השער�ועד�צידו�הפנימי�שמעבר�לחומה�בעיר�העתיקה
או�משתמשים�באביזרים�/�המקשה�מאד�על�ניידות�הן�בכסא�גלגלים�והן�למוגבלים�בהליכה�ו

��.אחרים
�הכביש �על �ולהשאר �הכביש �לחצות �יש �השער �אחרי �ה, �או �רמפה �שאין �משום נמכה�זאת

על�.�ד"חב'�והופכת�לרח,�ל�ממשיכה�במפלס�גבוה�מהכביש"וכן�המדרכה�הנ,�במדרכה�ממול
��.��מדרגות�עם�מאחז�יד�מצד�אחד7יש�לרדת�,�היהודים�ממקום�זה'�מנת�להגיע�לגישה�לרח

�לרח �הגישה �הרובע' �תושבי �חניית �דרך �הכביש �ממפלס �היהודים �מעבר�. �מול �להכנס יש
�המסומן �(החצייה �הקרו. �החנייההגישה �ממגרש �הרכב �ליציאת �המשמשת �יותר �בה ובה�,

��).מתקן�חד�כיווני�של�דוקרנים
�בתחילת�רח .�היהודים�יש�סימול�צנוע�של�דרך�גישה�לאנשים�המשתמשים�בכסא�גלגלים'

�למעבר �יותר �קל �הריצוף �ולכן �במקצת �משוייף �הכביש �של �אחד �צד �לאורך�. השיפועים
��.�מתונים–המסלול�בתוך�הרובע�

ישנו�מבנה�שירותים�ציבוריים�ובו�גם�,�פלוגות�הכותל'�זה�בפנייה�לרח'�ל�על�רחבקצה�המסלו
��.תא�שירותים�לנכים

�רח:�החומה�הרחבה �פלוגות�הכתל' הגדר�סביב�השרידי�החומה�הרחבה�מאפשרת�תצפית�.
השילוט�ברור�אם�כי�קונטרסט�הצבע�.�מ"�ס55-85גובה�הגדר�נע�בין�.�ממספר�זויות,�מלמעלה

��.לא�חזק�מספיק
��.ראה�תאור�מצורף:�המרכז�לתולדות�ירושלים�בימי�בית�ראשון

��בשלב�זה�אין�האתר�פתוח�למבקרים:�המגדל�הישראלי
��

�ברכב �להשתמש �היא �התלולים �השיפועים �עם �הארוכה �להליכה �אלטרנטיבה מהכנסיה�,
�בכביש�החיצוני�–אליה�יש�להגיע�ממערב�להר�ציון�,�הסקוטית�ועד�חנייה�מחוץ�לשער�ציון

�(לחומה �יש�. �רחב�יותר�אולם�ממנו �מדרגות�8הגישה�מדרך�חטיבת�ירושלים�מגיעה�לחניון
אפשרות�אחרת�והנוחה�ביותר�הוא�.�בחנייה�זו�יש�מספר�מצומצם�של�עמדות).�ללא�מאחז�יד

,�כ"קטנה�וצפופה�בד(להכנס�דרך�שער�יפו�ולחנות�בחנייה�הציבורית�בכניסה�לרובע�היהודי�
אולם�אפשרות�זו�גורמת�לוותר�על�שער�).�מסומנות�לנכים�עמדות�חנייה�3יש�בה�.�ובתשלום

��.�ציון�וסביבתו
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��
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��גשר�הסינמטק
��

��
��
��

��בירידה�לבריכת�הסולטן�מכיוון�הסינמטק
��
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��סמטא�ברובע�היהודי
��

��
��
��

��שער�ציון
��

��
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��המרכז�לתולדות�ירושלים�בימי�בית�ראשון
��

��
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��.�'סיור�יב,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
��
��

��"עיר�הקודשנושאי�הצלב�ב"
��נחמה�שפרן

  
��.תאור�נגישות�המסלול�לאנשים�עם�מגבלות�בניידות

��
�המסלול �תאור �טנקרד: �במגדל �נפתח �הסיור �הצפונית, �העיר�-בפינה �חומת �של מערבית

��.ממשיך�לכנסיית�הקבר�ומסתיים�במוריסטן�שברובע�הנוצרי,�העתיקה
��

��'�מ1060:�אורך�המסלול
��

�חנייה ��מרוחק–וך�לשער�החדש�חניון�העירייה�מספר�קטן�של�חניות�בתשלום�בסמ: מעבר�,
��.לכביש�סואן

��
��.עם�מדרגות�רבות�לאורך�מרבית�המסלול,�מרוצפת�ברובה:�סוג�הדרך

��
��.יש�צל�לאורך�המסלול�בקטעים�רבים:�צל
��

��.אין�ספסלים�למנוחה�לאורך�המסלול:�מנוחה
��

��.אין�שירותים�ציבוריים�לאורך�המסלול:�שירותים
��

�ו �סימון/שילוט �או �עצמואי: �המסלול �של �מכוון �שילוט �ן �ושלטים�, �הרחובות �לשלטי פרט
��.�מכוונים�לחלק�מהאתרים�המצויינים�במסלול

��.�אין�הכוונה�נוחה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועוורים
��

��:�המסלול
�מגדל�טנקרדהמסלול�מתחיל�ב .� �המגדל �שמעל�שרידי .��מדרגות�3–בשביל�העובר�דרך�הגן

��)האיזור�נמצא�בתהליך�שיפוץ�(.�מככר�צהלעדיף�להגיע�לשער�החדש�דרך�המדרכה
האחים�מדרגות�'�המשך�המסלול�מהשער�החדש�ועד�רחוב�האחים�מישורי�ונגיש�אולם�ברח

על�חלק�מהמדרגות�ישנם�שיפועים�.��מדרגות�בכל�פעם�3-בודדות�ובקבוצות�של�עד�כ,�רבות
.��גלגליםאך�אינם�מתאימים�למשתמשים�בכסאות,�המשמשים�עגלות�סחורה,�תלולים�וצרים

�רח( �דרך �יותר �שימושיים �אך �תלולים �שיפועים �היווני' �המנזר �המקביל, �לרח, '�המתחבר
��)הנוצרים

�בהמשך �גם �כך �הקבר, �לכנסיית �עד �(מדרגות �ברח. �אתנחתא �ללא�' �המישורי הנוצרים
��).�מדרגות

� �רחבת �מעץכנסיית�הקבראל �תלול �שיפוע ��מוביל �ניתן�. �לא �אך �להתרשם�מהכנסייה ניתן
��.)�כנספחראה�תאור�מצורף�(הקפלות�והקבר,�רבות�למרבית�חדריה�מדרגות�להגיע�ללא
��.����מדרגות�עתיקות�ותלולות–אינה�נגישה�כפר�האתיופי�גם�הגישה�ל
אך�,��מדרגות3בכניסה�לכנסיית�הגואל�.�נגישים,�מתחם�קוריסטןו,�כנסיית�הגואלהאזור�סביב�

��.)�כנספחראה�תאור�מצורף.�(מדרגות�רבות�למגדל�הפעמונים
�רח �דרך �היא �מדרגות �ללא �הקבר �לכנסיית �להגיע �יחידה �אלטרנטיבה �שברובע�' היהודים

 .היהודי�והשוק�המוסלמי
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��הדרך�לכנסיית�הקבר
��

��
��
��

��רחוב�המנזר�היווני
��
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��כניסה�לכנסיית�הגואל
��
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��.�'סיור�יז,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
��
��

��"פורצי�החומות"
��מרקוביץ-שרית�הון

��
��.מסלול�לאנשים�עם�מגבלות�בניידותתאור�נגישות�ה

��
,�ממשיך�לשכונות�ימין�משה,�הסיור�נפתח�בטחנת�הרוח�במשכנות�שאננים:�תאור�המסלול

��.ומסתיים�בשכונת�בית�דוד,�מחנה�ישראל�ונחלת�שבעה
��

��'�מ2400:�אורך�המסלול
��

�חנייה �שאננים: �משכנות �לשכונת �בתשלום �חנייה �המסלול �בתחילת �מוסדרת�. �חנייה אין
אולם�,�סלומון'��מקומות�חנייה�מוסדרים�בחניון�קטן�מול�הכניסה�לרח�2–במרכז�העיר�.�לנכים

�לכביש �מעבר �מדרכה �הנמכת �(אין �רח. �בין �החצייה �מעבר �דרך �נגיש �וגן�, הלל
ישנה�חנייה�מוסדרת�לרכב�ספציפי�וכן�מספר�קטן�של�.�(חנייה�בקצה�גן�העצמאות.העצמאות

��.מקומות�חנייה�בתשלום
�המסלול �בסוף �ברח, �קוק' �הרב �נגישים, �חניונים �מספר �ישנם �מוסדרת�, �חנייה �ללא �כי אם

�לנכים .� אולם�אין�)�בצד�הנגדי�לכיוון�התנועה(�עמדות�חנייה�לנכים�4לאורך�המדרכה�ישנן
��.לידן�הנמכת�מדרכה

��
�סוג�הדרך �סלולה: �ובחלקה�בשיפועים�תלולים, �ביניים�מישוריים, �ללא�משטחי כ�אורך�"סה.

��.של�רחובות�עם�מדרגות'��מ�480כמו�כן�.שיפועי�צד�סבירים.�'�מ�220הוא�5%השיפועים�מעל�
��
��.יש�צל�לאורך�המסלול�בקטעים�רבים:�צל
� �

�מנוחה �בית�ספסליםיש�: �בלומפילד�לכיוון�מערת�הקבורה�מימי �לאורך�שביל�המסלול�בגן �
��.לקראת�סוף�המסלול�ליד�בית�יואל,�ובמרכז�העיר,�שני
��

�שירותים �ציבורי: �שירותים �יש �נגישים �שאינם �בדרך4(ם ��מדרגות �מותאמים) �ואינם בגן�,
���.�וכן�בגן�העצמאותבלומפילד�קרוב�למערת�הקבורה

��
��)ליד�החנייה(מתקן�נגיש�אך�לא�מותאם�בקצה�גן�העצמאות�:�מתקני�שתייה

��
�ו �סימון/שילוט �או �עצמו: �המסלול �של �מכוון �שילוט �אין �ושלטים�, �הרחובות �לשלטי פרט

��.��המצויינים�במסלולמכוונים�לחלק�מהאתרים
��.�על�קו�אבן�השפה�של�המדרכות�אין�סימון.�אין�הכוונה�נוחה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועוורים

�מורכב �צומת �היותו �בגלל �קושי �מהווה �ממילא �צומת ,� �עוקבים �אינם �החצייה יש�(ומעברי
�למשנהו �הכביש �של �אחד �מצד �לעבור (� �מהמדרכה �חלק �חסר �אחד �מצד האיזור�(בנוסף

��).בבנייה
���
��

��:�המסלול
�הרוח �טחנת �נגישה �ו�14–�אינה �הגישה �בדרך �יד �מאחז �ללא �בדלת��3-��מדרגות �מדרגות

��)��ראה�תאור�מצורף.�(הכניסה
�בהמשך�המסלול�ברח �יד�מצד�אחד�–ימין�משה�' �לא�רציף(�מדרגות�רבות�עם�מאחז דרך�).

� �הסיור �של �זו �לתחנה �להגיע �ומשכנות�שאננים(אלטרנטיבית �המוסיקה �מרכז �ב) כביש�היא
��.הדרך�בתוך�השכונה�מרוצפת�בריצוף�גס.�הגישה�לרכב�מכיוון�בית�מורשת�בגין
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�המשך �דרך �בלומפילד�המסלול �נמוכה–�גן �מדרגה �דרך �סלול �השביל �אל ��הגישה השביל�.
� �שפהעצמו ��מערת�הקבורהל�ומוביל�רחב�עם�שפת�שביל�ברורה�ואבן �ראה�תאור�מצורף(
����.)בנספח

��.�ם�מהשביל�ישנה�תצפית�טובה�למדיאול,�המערה�עצמה�אינה�נגישה
�רח �אל �מהגן �היציאה �מכאן '� �דרך �היא �דוד �ביניים11המלך �משטחי �עם �(�מדרגות גרם�.

��מדרגות4המדרגות�כולל� �תקניות�) �יד�למדרגות�והמדרגות�אינן �טבעית�עם�(אין�מאחז אבן
��).אף�מדרגה�בגדל�לא�אחיד

� �בשלט �המסומן �השביל �עד �לחזור �היא �הנגישה �לשירותים�האלטרנטיבה המכוון
��.המלך�דוד�ללא�מדרגות'�שביל�זה�מתחבר�לרח.הציבוריים

�דוד �המלך �מלון �את �שעוברים �אחרי �הדלק, �תחנת �ליד �הכביש �לחצות �רצוי ולהמשיך�.
�ל �עד �המדרכה �על �שמעוןהמסלול �בן �דוד �סמטת �אולם. �בין�, �החיבור �במקום �המדרכה על

בהמשך�לאורך�המדרכה�בצד�.�כבישהמצריך�ירידה�ל,�המלך�דוד�יש�מעבר�צר'�הסמטה�ורח
�מדרכה �הנמכות �יש �המערבי � �רח. �צר' �רחוב �הוא �שטח �בן �דוד �על�, �להשאר �מומלץ ולא

��.��הכביש
�רח �חציית �מצריך �שבעה �נחלת �לכיוון �הדרך �המשך �הסואן' �ממילא �במעבר�. �לחצות רצוי

�שמעון �החצייה�שבקצה�סמטת�בן �בממילא�והתצפית�על�בית�הקברות�המוסלמיהגישה�ל.
��.��מדרגות�עם�מאחז�יד�3�+3היא�דרך�ריכת�ממילאב

��.אין�הנמכת�מדרכה�בתחילת�הכביש�החוצה�את�גן�העצמאות,�אגרון'�בהמשך�רח
�הגן �את �החוצה �המערבית �המדרכה �על �להמשיך �(רצוי �רבים�. �במקומות �צרה המזרחית

�מכשול �המהווים �עצים �מספר �ובמרכזה �יחסית.) �מישורית �המדרכה �את�. �רק �לראות ניתן
�המוסלמיקצ �הקברות �בית �של �הו �כניסה�. �מאפשרת �אינה �המזרחית �המדרכה �לאורך גדר

�למתחם �זה. �ממקום �לראות �ניתן �לא �ממילא �בריכת �את �סלעים�. �מספר �זו �מדרכה בסוף
��.אך�משאירים�מעבר�מספיק�למוגבלי�ניידות,�המהווים�מכשול

�ל �הגישה �שבעה �נחלת ��מישורית–מתאימה �מרוצפת, �ל, �מדרכות �וללא �רחונגישה '�אורך
��.��המוביל�לחצר�הפנימית�הטיפוסית11סלומון�ועד�לסמטה�ליד�בית�

� �הבאה �לתחנה ��–בכניסה �הספרדי �הכנסת �יצחק"בית �אוהל �נמוכה" �אחת �מדרגה אולם�.
�ל �הכנסתבכניסה ��בית �יעקב"האשכנזי �–�"נחלת �ועוד �מבואה �חדר �אל �גבוהה ��2מדרגה

��.מדרגות�אל�אולם�בית�הכנסת
�לרח �הגישה '� �דרך �רחיפו �המעלות' �נגישה �חלק��2+10אינה �לאורך �יד �מאחז �עם �מדרגות

��.��מגרמי�המדרגות
�לחזור�אל�רח �רצוי �סלומון' �בהמשך�רח. �רח' �לכוון �סלומון �רח' �יפו' מהנקודה�בה�מסתיים�,

��.משני�צידי�הכביש,�מ"�ס45ישנם�מחסומי�דרך�מלבניים�בגובה�,�המדרחוב
�רח '� �עד �יואליפו �בית �המס, �רחלולובהמשך ��עד '� �משמעותיים–יפו �שפועים �ללא .��סלול

�הנמכות�המדרכה�מתאימות�גם�כן �של�רח. �בקטע�זה�עדיפה�המדרכה�מצידו�הדרומי ,�יפו'
בנקודה�זו�ישנה�תחנת�אוטובוס�המצרה�את�.�(עלמנת�להמנע�ממעבר�צר�ליד�סמטת�אלישר

��.�שאינם�משאירים�מעבר�נוח–המדרכה�ובנוסף�פח�אשפה�תלוי�
המדרכה�בצד�המערבי�רחבה�יותר�אולם�אין�הנמכות�.��קוק�בשיפועהרב'�המשך�הדרך�ברח

�מדרכה �הכביש. �של �המזרחי �בצידו �להשאר �שרצוי �מכאן �המדרכה. �על �עצים �ישנם וליד�,
�מס"�מרכז�אשדר" �ישנן �פטרייה�המהווים�מכשול' �מחסומי �אך�מאפשרים�מעבר�חפשי, יש�.

�מדרגות�ללא�סימון�על�קצות��5במקום�זה�גרם�מדרגות�רחב�של.�טיכו'�לחצות�הכביש�אל�רח
��.המדרגות�ומאחז�יד�חלקי�בצד�הצפוני�של�גרם�המדרגות

�יד �מאחז �ללא �תלול �שיפוע �המדרגות �לצד �שעלול, �דבר �מהמדרגות �הפרדה �מעקה �וללא
��.להיות�מסוכן
��.��מדרגות�משובשות�ללא�מאחז�יד2,�חצר�שכונת�בית�דודבגישה�אל�

)��ראה�תאור�מצורף.�(�אליה�דרך�מדרגות�חיצוניותשהגישה'��נמצא�בקומה�במוזיאון�הרב�קוק
. 
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��קצהו�של�גן�העצמאות�מכיוון�רחוב�אגרון
��
��

��
��
��

��)צפון(קצהו�של�גן�העצמאות�מכיוון�בית�הקברות�המוסלמי�
��

��
��
��
��
��
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��)1(רחוב�יפו�
��

��
��
��

��)2(רחוב�יפו�
��

��
��
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��קוק�ובית�דוד-�פינת�הרחובות�הרב
��

��
��
��

��הכניסה�לבית�הרב�קוק
��

��
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��.�ט"סיור�י,�שלים�וכל�נתיבותיהירו:�מתוך
��
��

��"חולמים�ורומנטיקנים�ברחוב�הנביאים,�בונים"
��כליפא-נירית�שלו
��

��.תאור�נגישות�המסלול�לאנשים�עם�מגבלות�בניידות
��

ממשיך�לאורך�רחוב�הנביאים�ומסתיים�,�הסיור�נפתח�בקונסוליה�האתיופית:�תאור�המסלול
��.בבית�החולים�האנגלי

��
��'מ�1055:�אורך�המסלול

��
.�הנביאים'�ניתן�לחנות�בסמטאות�המאונכות�לרח,�אין�חנייה�בפתח�תחילת�המסלול:�חנייה

��.ליד�מכללת�אורט,�יש�חנייה�שמורה�לנכים�בסמטת�שאול�אדלר
��.�מגרש�חנייה�בתשלום�ליד�בית�ארלדן�או�מגרש�הרוסים–אפשרות�נוספת�

��
�ללא�הפרשי�גבהים�,בתחילת�המסלול�בשיפוע�תלול�ובהמשכו�מישורית,�סלולה:�סוג�הדרך

��.ישנם�קטעים�בהם�המדרכה�צרה�במיוחד.�ושיפועי�צד�סבירים,�משמעותיים
��
��.יש�צל�לאורך�מרבית�המסלול,���בהתאם�לשעות�היום:צל
��

��.פרט�לחצר�הכנסייה�האתיופית,�אין�ספסלים�למנוחה�לאורך�המסלול:�מנוחה
��

��.�חצר�הכנסייה�האתיופיתשירותים�לא�נגישים�ב.�אין�שירותים�ציבורים�מתאימים:�שירותים
��

�סימון/שילוט�ו �או �שילוט�מכוון: �אין �הרחובות, �פרט�לשלטי על�המבנים�ההסטוריים�ישנם�.
��.�ובגובה�מתאים,�שלטי�מידע�באותיות�לבנות�על�רקע�כחול

,�על�קו�אבן�השפה�של�המדרכות�אין�סימון�שוליים.�אין�הכוונה�נוחה�לכבדי�ראייה�ועוורים
��.�תחנת�אוטובוס�ועצים�ללא�סימון�אזהרה,��חשמליש�מכשולים�כמו�עמודי

��
�המסלול :� �האתיופית �מהקונסוליה �הפרובסטועד �לילדים��(בית �החולים �בית �על תצפית

��'מ��125לאורך,��מדרכה�בשפוע�תלול,.)הנמצא�מעבר�לכביש
יש�לעבור�על�,�)שרשי�עץ(מעבר�משובש�ותלול�,�נת�סמטת�אדלר�המדרכה�נעשית�צרהימפ

�למעבר �עד �הכביש �שהיא �הבאה �התחנה �לכיוון �רוטשילד�החצייה �החולים מכללת��(בית
).�ח"מ�בצד�הביש�בו�נמצא�ביה"�ס5(הנמכות�המדרכה�במעבר�החצייה�אינן�תקניות�).�הדסה

הגדר�המקיפה�את�המתחם�אינה�מאפשרת�).�ביתן�ביטחון�ואחריו�מדרגות(אין�נגישות�לחצר�
��.ת�הרכב�של�מכללת�הדסהבתאום�מראש�ניתן�להכנס�דרך�חניי.�צפייה�במבנה

אל�)�אין�מעבר�חצייה�ואין�הנמכת�מדרכה(להמשך�המסלול��יש�לחצות�את�הכביש�בשנית�
��.�אתיופיה�שהוא�רחוב�צר�ללא�מדרכה'�רח
���.)�כנספחראה�תאור�מצורף(�אינה�נגישה�כנסיה�האתיופית�ה

�הסיור �בהמשך �ברח, �חזרה �הנביאים' �הכביש, �של �הצפוני �בצד �להשאר �רצוי ה�המדרכ.
�5עד�(ברובן�אינן�תקניות�,��מדרכהלאורך�הדרך�ישנן�מספר�הנמכות.�הדרומית�ברובה�צרה

.�מנזר�סט�(66'�המדרכה�צרה�אך�מאפשרת�מעבר�נוח�פרט�לנקודה�אחת�ליד�בית�מס).�מ"ס
תצפית�על�(,�ביקור�חוליםהמדרכה�מתרחבת�מול�בית�החולים�.�שם�יש�לרדת�לכביש,�)וזף'ג

��.��בסוף�המסלולבית�החולים�האנגליועד�)�לכבישבית�החולים�הנמצא�מעבר�
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���מאורט�למכללת�הדסה–רחוב�הנביאים�
��

��
��
��

���מדרכה�דרומית–הנביאים�
��

��
��
��
��
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���מדרכה�צפונית–רחוב�הנביאים�
��

��
��
��

��רחוב�אתיופיה
��

��
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��.�'סיור�כ,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
��
��

��"מרכבת�אש�צרפתית�ואגודת�היכל�גרמנית"
��סיגל�ליברמן

��
��.אור�נגישות�המסלול�לאנשים�עם�מגבלות�בניידותת

��
�המסלול �תאור �הרכבת: �תחנת �הוא �המסלול �תחילת �ומסתיים�, �הגרמנית �במושבה עובר

��.בכניסה�לבית�הקברות�הטמפלרי�ברחוב�עמק�רפאים
��

��'מ�1530:�אורך�המסלול
��

��.בסמוך�לתחנת�הרכבת�או�בחמניון�גן�הפעמון:�חנייה
��

��.ובהמשורית�בר,�סלולה:�סוג�הדרך
��
��.יש�צל�לאורך�המסלול�בקטעים�רבים:�צל
��

��.אין�ספסלים�למנוחה�לאורך�המסלול:�מנוחה
��

��.אין�שירותים�ציבוריים�לאורך�המסלול:�שירותים
��

�ו �סימון/שילוט �או �עצמו: �המסלול �של �מכוון �שילוט �אין �ושלטים�, �הרחובות �לשלטי פרט
��.�מכוונים�לחלק�מהאתרים�המצויינים�במסלול

��.�על�קו�אבן�השפה�של�המדרכות�אין�סימון.�חה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועווריםאין�הכוונה�נו
��

��:�המסלול
,�עמק�רפאים'�ועד�תחילת�רח)��ראה�תאור�מצורף�(החאןכולל�תחנת�הרכבת�המסלול�החל�מ

�נגיש �להוות�. �ועשויים �המדרכה �באמצע �הממוקמים �תאורה �עמודי �היא �היחידה הבעייה
��.מכשול�ללקויי�ראייה

�רח �בתחילת ��רפאיםעמק' �רח, �בחציית �הנמכת�מדרכה �אין �על�' �החדש�כשהולכים אלחנן
�קיים�שיפוע�לא�תקני.�המדרכה�הדרומית �נקודות�מעבר�. על�המדרכות�משני�הצדדים�ישנן

� ��סמ75(צרות �פחות' �ואף �ניידות) �מוגבלי �לאנשים �המדרכה �על �הליכה �מאפשרות .�שאינן
�הנמצא�בצד��7מצד�אחד�ובניין�6בניין��למשל�ליד�–מאחר�וליד�חלק�ממעברים�צרים�אלה�

'�ורג'ג'�גם�ברח.�מתחייבת�הליכה�על�הכביש�הסואן,�אין�הנמכות�מדרכה,�השני�של�הכביש
��.המדרכה�צרה�או�אין�מדרכה�כלל,�לויד�השקט�יותר

��.מנזר�והכנסייה�הבורומאיותאין�אפשרות�ביקור�ב,�למטייל
��.מתאימים,�עמק�רפאים'�ועד�סוף�בהמשך�רח,�לול�על�דרך�בית�לחםהמשך�המס

��
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��)1(רחוב�עמק�רפאים�
��

��
��
��

��)2(רחוב�עמק�רפאים�
��
��

��
��
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��.�'סיור�כב,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
��

��
��שערים�ורחובות"�ואלה�תולדות"

��שמואל�הולנד
��

��.תאור�נגישות�המסלול�לאנשים�עם�מגבלות�בניידות
��

בשכונת�מאה�,�י�אונגריןעובר�בשכונת�בת,�הסיור�נפתח�בשולי�מאה�שערים:�תאור�המסלול
��).רחובות(שערים�ומסתיים�בשכונת�הבוכרים�

��
��'�מ2490:�אורך�המסלול

��
��.אין�חנייה�מוסדרת�לנכים.�לאורך�רחובות�סמוכים�לתחילת�המסלול:�חנייה

��
�.ברובה�משורית�אך�ישנם�מקומות�עם�שפועים�תלולים,�ובחלקה�מרוצפת,�סלולה:�סוג�הדרך

��.שיפועי�צד�סבירים.�'�מ200וא��ה5%כ�אורך�השיפועים�מעל�"סה
��
��
��.יש�צל�לאורך�המסלול�בקטעים�רבים:�צל
��

��.אין�ספסלים�למנוחה�לאורך�המסלול:�מנוחה
��

�שירותים �שטיבלאך"יש�שירותים�ציבוריים�מול�ה: �ברח" �ישועת�יעקב' השירותים�לגברים�.
��.אין�שירותים�מותאמים�לאנשים�עם�מגבלות.�בלבד

��
�ו �סימון/שילוט �או �שילו: �עצמואין �המסלול �של �מכוון �ט �ושלטים�, �הרחובות �לשלטי פרט

��.�המציינים�חלק�מהאתרים�המצויינים�במסלול
��.�אין�הכוונה�נוחה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועוורים

��
��:�המסלול

�שערים �מאה �משולי �מתחיל �המסלול ,� �ישיבת �אהרון"ליד ��ברח"תולדות �ישראל' .�שבטי
�הגדול�של�המסלול�במאה�שערים �בחלקו �מד, �קיימותאין �הן �וכאשר �רכות�כלל �צרות, ,�הן

בתי�בהמשך�המסלול�בכניסה�לתוך�שכונת�.�על�כן�ההליכה�ברובה�על�הכביש,�ואינן�רציפות
היציאה�.�אחריהן�השטח�מרוצף�וברובו�נגיש.��מדרגות�עם�מאחז�יד�בצד�אחד�5ישנן�אונגרין

� �אל �אונגרין �רחמבתי �מאה�שערים' �בי�3מדרגות�עם��12עוברת�דרך �(ניים�משטחי .3+5+4�
��.בין�המדרגות�והשפוע�יש�מאחז�יד�המשמש�את�שניהם.�לצידן�שפוע�תלול).�מדרגות

�המסלול �בהמשך �ברח, �צרות' �המדרכות �שערים �מאה �ואין�, �מסומנים �חצייה �מעברי אין
שכונת�מאה�שערים�הדרך�מרוצפת�אך�נגישה�בתוך�.�הנמכות�מדרכה�מתאימות�במעברים

.�נסת�השונים�המצויינים�במסלול�ישנה�מדרגה�אחת�לפחותבכניסות�אל�בתי�הכ.�ההסטורית
.��מדרגות1-2גם�בכניסות�למרבית�החנויות��ישנן�.��מדרגות�רבות"תפארת�מאה�שערים"אל�

שתאור�המסלול�,�כך�גם�בחנות�תשמישי�הקדושה�והמעבדה�לשעטנז�שברחוב�מאה�שערים
��.�מפנה�אליהם

��.�וסלולאך�מישורי,��צר–�בין�הדוכנים�שוקהמעבר�בתוך�ה
� �אל �הדרך �והמשך �שערים �מאה �משכונת �הבוכריםביציאה �שכונת �עם�, �חצייה �מעבר יש

�הנמכות�מדרכה�בככר�השבת �רחוב�יחזקאלעליה�תלולה�ב. �הנמכות�מדרכה�עד�ל. '�רחאין
�עזרא �זו, �בשכונה �הראשונה �התחנה �נמצאת �בו �תוספת�. �אולם �מתאימה �ברובה המדרכה

�חפץ-בית�יהודיוףלבנייה�בכניסה� �את�המעברמצ, �רה�מאד �הבניין�. �על �יותר תצפית�טובה
�ממול �מהמדרכה �יש�. �בהם �במקומות �מדרכה �הנמכות �חסרות �המסלול �ובהמשך �כאן גם

��.�מדרכה
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�רחקטע�המסלול� �בין �ישא�ברכה�ורח' ��אינו�נגיש–�הבוכרים' והשיפוע�,�הדרך�תלולה�מאד.
��מדרגות�8-מסתיים�ב ��–ל�ולאורך�המדרגות�"לאורך�חלק�מהדרך�הנ. .�יד�מצד�אחדמאחז

�י�חזרה�אל�רח"ניתן�לעקוף�קטע�זה�ע ,�הבוכרים'�זה�עד�למפגש�עם�רח'�ירידה�ברח,�פישל'
� �במקום�זהבית�דוידוףלפנות�מזרחה�עד ��שהוא�נקודת�העניין �שנית�מערבה�, ומשם�לחזור

��.�נגיש,�יחזקאל'�אדוניהו�הכן�ועד�החזרה�לרח'�סיום�המסלול�דרך�רח.�להמשך�המסלול
��
��
  

  

  

 



 33

��



 34

��רחוב�מאה�שערים
��

��
��
��

��מרחוב�ישא�ברכה�לשכונת�הבוכרים
��

��
��
��
��
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��שכונת�מאה�שערים
��

��
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��.�'סיור�כו,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
��

��
��"אצל�המלך�דוד'�ורג'מה�למלך�ג"

��גדי�וקסלר
��

��.תאור�נגישות�המסלול�לאנשים�עם�מגבלות�בניידות
��

�המסלול �תאור �הסקוטית: �הכנסייה �מן �יוצא �הסיור �הישנהבסמוך, �הרכבת ��לתחנת עובר�,
��.יפו'�ומסתיים�בבניין�העירייה�הישן�ברח,�לאורך�רחוב�המלך�דוד

��
��'�מ2170:�אורך�המסלול

��
�חנייה �המסלול: �תחילת �בפתח �מתאימה �חנייה �אין �מוצא�. �ללא �בסמטא �הקרובה החנייה

�לכיוון�הסינמטק �.�בשיפוע, ות��יש�לחצ–מגרש�חנייה�עם�חנייה�מרוחק�יותר�ליד�גן�הפעמון
�כבישים �שני � הנמכות�מדרכה�מתאימות�במעבר�החצייה�בדרך�הגישה�אל�נקודת�תחילת�.

��.הסיור
��

�הדרך �סוג �סלולה: �וברובה�בשיפועים�תלולים, �ביניים�מישוריים, �ללא�משטחי כ�אורך�"סה.
��.שיפועי�צד�סבירים.�'�מ�740הוא�5%השיפועים�מעל�

��
��.יש�צל�לאורך�המסלול�בקטעים�רבים:�צל
��

�מנוחה �ספסליםיש�: �"מזרקת�האריות"�בשטח�הרחבה�סביב �השביל�, �לאורך �בלומפילד בגן
��.ובגן�דניאל�שברחבת�העירייה,�המוביל�אל�מערת�הקבורה�מימי�בית�שני

��
�שירותים :� �נגישים �שאינם �ציבורים �שירותים �בדרך4(יש ��מדרגות �מותאמים) �ואינם בגן�,

למשתמשים�בכסאות�גלגלים�ישנם�שירותים�מתאימים�גם�.�בלומפילד�קרוב�למערת�הקבורה
�המלך�דוד� �הביקור�במסגרת�המסלול(במלון �שהוא�אחד�מאתרי �בסוף�המסלול�בבניין�, וכן

��.�����������.בגישה�לחנייה�המקורה,��0קומה�,�3'�העירייה�מס
��

�ו �סימון/שילוט �או �עצמו: �המסלול �של �מכוון �שילוט �אין �ושלטים�, �הרחובות �לשלטי פרט
��.�ויינים�במסלולמכוונים�לחלק�מהאתרים�המצ

��.�על�קו�אבן�השפה�של�המדרכות�אין�סימון.�אין�הכוונה�נוחה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועוורים
�מורכב �צומת �היותו �בגלל �קושי �מהווה �ממילא �צומת ,� �עוקבים �אינם �החצייה יש�(ומעברי

�למשנהו �הכביש �של �אחד �מצד �לעבור (� �מהמדרכה �חלק �חסר �אחד �מצד האיזור�(בנוסף
��).בבנייה

���
��

��:�סלולהמ
��)��ראה�תאור�מצורף.�(�מדרגות�אל�הכניסה�31–�אינה�נגישה�הכנסייה�הסקוטית
ניתן�לראותם�מעבר�לגדר�,�הקברים�נמצאים�למרגלות�הכנסייה�הסקוטית.�קברי�כתף�הינום

�מהדרך�הפנימית�המובילה�לכנסייה �לראות�מעמידה�על�סלע�או�. �ניתן את�הקבר�הראשון
�לגדר �הגינה�הצרה�הצמודה �מתוך �בניידות, �מוגבלים �לאנשים �גישה�שאינה�מתאימה על�.

�לצפות� ��מרחבה�שמעל�גרם�המדרגות�הראשון�העולה�אל�הכנסייה-�ההמשך�ניתן הגישה�.
הרחבה�עצמה�תחומה�בקיר�אבן�בגובה�.�מצד�אחד,��מדרגות�עם�מאחז�יד�גבוה�8–לרחבה�

המשתמש�מ�מה�שאינו�מאפשר�לראות�את�המתחם�מגובה�של�אדם�"�ס40מ�ורוחב�"�ס85
��.�לא�ניתן�להגיע�למערות�הקבורה�באופן�עצמאי,�בגין�גדר�עם�שער�נעול.�בכסא�גלגלים

� �אל �הגישה �האריות"מכאן �מזרקת �הנמכת�" �אל �הכביש �על �וגישה �כביש �בחציית כרוכה
�הפעמון �גן �(מדרכה�במעבר�חצייה�המיועד�למעבר�לכיוון �עמוד�מחסום�. על�המדרכה�ישנו
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�ניידותאך�עדיין�משאי,�מסומן�בצבע הגישה�אל�המזרקה�מרוצפת�)�ר�מעבר�מספק�למוגבלי
��.�מ�אך�בצבע�השביל"�ס55במרכזה�אבן�מסוטטת�בגובה�.�ורחבה

� �הבאה �התחנה �אל �המסלול �הקבורה�–המשך �-��מערת �בשפוע �המדרכה �ללא�תלול�על
למלון�המלך�מסלול�הטיול�מפנה�את�המטייל�לפנות�ימינה�לסמטה�שמדרום�.�משטחי�ביניים

�דוד �בק. �ואחריו �הגן �לכוון �שער �יש �זו �סימטה �ביניים11צה �משטחי �עם �(�מדרגות גרם�.
��מדרגות4המדרגות�כולל� �תקניות�) �יד�למדרגות�והמדרגות�אינן �טבעית�עם�(אין�מאחז אבן

��).אף�מדרגה�בגדל�לא�אחיד
�יותר �נגישה �גישה �עם �אלטרנטיבה �ישנה �הנ. �לסמטה �בשלט�"דרומית �המסומן �יש�שביל ל

�לשירותי �הציבורייםהכוון �ם �סלול. �זה �שביל �ברורה, �ושפתו �רחב �שפה, �אבן �עם �ומתחבר,
��)��ראה�תאור�מצורף.�(�לשביל�אורכי�של�הגן�המוביל�למערת�הקבורה

��.�אולם�מהשביל�ישנה�תצפית�טובה�למדי,�המערה�עצמה�אינה�נגישה
��

�ברכב �להשתמש �היא �התלולים �השיפועים �עם �הארוכה �להליכה �אלטרנטיבה מהכנסיה�,
�המלך�דודהסקוט �(ית�ועד�חנייה�בסמטה�הדרומית�למלון �)החנייה�בתשלום. ומשם�לחזור�,

��.מעט�דרומה�עד�לגישה�אל�השביל�הנגיש�המוביל�למערת�הקבורה
�אין�מעבר�חצייה�.א.ק.מ.בניין�יאולם�לא�כך�)��ראה�תאור�מצורף.�(נגיש,�מלון�המלך�דודלובי�

רכב�אך�מחסום�רכב�אינו�מאפשר�מעבר�בנוסף�ישנו�כביש�גישה�ל.�ממש�מול�מלון�המלך�דוד
�אין�הנמכת�מדרכה(ללא�עליה�על�המדרכה� קרב�לבניין�על�כביש�הגישה�לרכב�תניתן�לה).

�ובשפוע( �פנימית �חצר �עוקף (� �מובילות �הלובי �רחבת �אל �יד8אך �מאחז �עם �(�מדרגות .8�
��).מדרגות�גם�מגישה�צדדית�אל�הבניין�ליד�הכניסה�לאולם�המופעים

�במב �לצפות �עד�ניתן �במסלול �להמשיך �ומשם �דוד �המלך �למלון �הקרובה �מהמדרכה נה
חלק�מהדרך�יש�לעשות�,�כשפונים�לסמטת�אמיל�בוטה.�במכון�האפיפיורי�למקראלמוזיאון�ש

�מדרכה �הנמכת �ואין �גבוהה �והמדרכה �מאחר �הכביש �על .� �עצמו �למוזיאון ��3–בכניסה
סה�צדדית�בצדו�המערבי�בתאום�מראש�ניתן�להשתמש�בכני)��ראה�תאור�מצורף.�(מדרגות

חלק�מהמוצגים�במוזיאון�ובינהם�המומיה�ממוקמים�על�מתקן�גבוה�למשתמשים�.�של�המבנה
��.בכסא�גלגלים

�רח �אל �בחזרה �דוד' �המלך �הדלק, �תחנת �ליד �הכביש �לחצות �רצוי �על�. �המסלול ולהמשיך
�שמעון �בן �דוד �לסמטת �עד �המדרכה .� �בניין �קולגאת �יוניון �ההיברו �סקירבו' �מוזיאון ניתן�ל

��.לראות�גם�מצד�זה�של�הכביש
המצריך�ירידה�,�המלך�דוד�יש�מעבר�צר'�על�המדרכה�במקום�החיבור�בין�הסמטה�ורח,�אולם

דוד�בן�שטח�הוא�'�רח.��בהמשך�לאורך�המדרכה�בצד�המערבי�יש�הנמכות�מדרכה.�לכביש
���.להשאר�על�הכבישולא�מומלץ�,�רחוב�צר

�העירייה�מצריך�חציי �ת�רחובות�סואנים�במתחם�ממילאהמשך�הדרך�לכיוון .�ל"ובככר�צה,
��.�העליה�עד�לבניין�העירייה�תלולה

� �לבניין �והדוארמדרכה�מישורית�יחסית�עד �לאומי �בנק �הנמכת�מדרכה�לא�. �זו �מדרכה על
לפני�הכניסה�לבנק�לאמי�ישנו�מתחם�עם�ועצים�.).�סמטת�עוזי�חסון(�תקנית�ליד�בית�אמקור�

��.או�סימוןללא�התרעה�,�ומדרגות�מדורגות
אחרי�,�לחזור�לרכב�שמדרום�למלון�המלך�דוד.�אפשרות�אחרת�היא�להשתמש�ברכב�בשנית

�האפיפיורי �במכון �הביקור �רח, �עד �ברכב �לרדת �ומשם �ממילא' �מנת�, �על �שמאלה לפנות
�יש�לעשות�פניית�פרסה(דוד�בן�שטח�'�להכנס�לרח המלך�דוד�ולהמשיך�'�שוב�לחזור�לרח).

��).בתשלום(שבו�גם�חניית�נכים�,�עד�חניון�העירייה�המקורה
 



 38

��
��



 39

��מזרקת�האריות
��

��
��
��

��כניסת�המסלול�למערת�קבורה
��

��
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��ליד�מרכז�גשר
��

��
��
��

��)רחוב�יפו(ליד�בנק�לאומי�
��

��
��
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��.�ז"סיור�כ,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
��
��

��ואישי�ציבור�בשכונת�רחביה"�יקים"
��מיכאל�גרינצוויג

��
��.�בניידותתאור�נגישות�המסלול�לאנשים�עם�מגבלות

��
�המסלול �תאור :� �בבניין �נפתח �הלאומיים"הסיור �המוסדות �ג" �המלך �הרחובות '�ורג'בפינת
�הקיימת �והקרן �ומסיימים�בפינת�הרחובות�רמב. �וקרן�"משם�ממשיכים�ברחובות�השכונה ן

��.ליד�טחנת�הרוח,�היסוד
��

��'�מ1945:�אורך�המסלול
��

�חנייה �המסלול: �תחילת �בפתח �חנייה �אין �רח, �ברחב"קק' �הלאומייםל �המוסדות �בניין .�ת
�(החנייה�הקרובה�על�המדרכה�מעבר�לכביש מגרש�מרוחק�יותר�והגישה�בשיפוע�,�בהמשך.

הנמכות�מדרכה�.�אין�חנייה�מוסדרת�לנכים).�המעלות�'�מגרש�חנייה�נוסף�מרוחק�ברח.�תלול
��.מתאימות�בדרך�הגישה�אל�נקודת�תחילת�הסיור

אין�חנייה�מוסדרת�.�איבן�גבירול'��בתשלום�ברח�מספר�מצומצם�של�חניות–אפשרות�נוספת�
��.לנכים�פרט�לחניות�אישיות

��
��.ושיפועי�צד�סבירים,�ללא�הפרשי�גבהים�משמעותיים,�וברובה�מישורית,�סלולה:�סוג�הדרך

��
��.�יש�צל�לאורך�מרבית�המסלול:צל
��

�ל�"�קק �Xבפינת�אוסישקיןספסליםיש�שני�:�מנוחה ,�ןאוסישקי'�ספסל�ליד�בית�הכנסת�ברח,
�Xועוד�ספסל�בודד�בפינת�אבן�שפרוט ��אין�הנמכת�מדרכה�אל�ספסל�זה–�אוסישקין מספר�.

��.בדשא,�ספסלים�בחצר�יד�בן�צבי
��

�שירותים �שירותים�ציבורים: �אין שירותים�שאינם�מותאמים�למשתמשים�בכסאות�גלגלים�.
��.ביד�בן�צבי

��
,�בית�ויגאליק(ת�על�בתים�כתובו.�פרט�לשלטי�הרחובות,�אין�שילוט�מכוון:�או�סימון/שילוט�ו

אין�ניגוד�צבעים�.�שלטים�היסטוריים(ובית�פרומקין�אינם�בולטים�,�בית�רופין,�בית�אוסישקין
��).או�אותיות�בולטות

,�על�קו�אבן�השפה�של�המדרכות�אין�סימון�שוליים.�אין�הכוונה�נוחה�לכבדי�ראייה�ועוורים
קו�הפנימי�.�ללא�סימון�אזהרה'�יס�וכדדוכן�פי,�טלפון�ציבורי,�יש�מכשולים�כמו�עמודי�חשמל

�גדר– �חלקי �כמו �מכשולים �ועם �ישר �אינו �מהדרך �בחלק �המבנים ��לאורך �בתים�, מדרגות
��.�'המתחילות�במדרכה�וכד

���
��

תצפית�על�ראש�.�(ל"קק'�לאורך�צידו�הדרומי�של�רח,�מחצר�המוסדות�הלאומיים:�המסלול
�לכביש �מעבר �שנמצאים �העברית �והגמנסיה �רחביה �בדר.) �מספר �מדרכהך �לא�הנמכות

עם�'��סמ�4–אבן�גבירול�'�ועליה�למדרכה�מעבר�לרח,�אבן�גבירול'�לחציית�רח'��סמ3(תקניות�
��.)במשטח�לא�אחיד

�אינן�קיימות�בכל�הנמכות�מדרכה.��יש�לחצות�את�הכבישבית�ויגאליקיש�עלמנת�לראות�את�
ת�הכביש�באותו�מסלול�יש�לחצו.�ולעלות�חזרה.�בפינת�מנסרב�יש�להשאר�על�הכביש.�מקום

��.הנמכת�מדרכהאין�.�שם�לפנות�שמאלה,�אלחריזי'�עד�רח,�אוסישקין'�ולהמשיך�ברח
�'�רחב �(בית�בן�צביעד�לפניה�אל�).�מדרכה�צרה�מאד�(על�הכביש�ההליכה�–אלחריזי ראה�.

��).בנפרד
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�מרזב�באמצע�המחוזק�–�רמפה�צמודה�לקיר�עם�מאחז�יד�מצד�אחד�–מעבר�בחצר�עד�לצריף�
�עם�קצוות�חדיםי"ע �(�אזיקון �לא�מאפשר�שימוש�רציף. �מדרגות�1+1בהמשך�דרך�הגישה�.)

��.)אין�מספיק�קונטרסט(קצות�המדרגות�מסומנות�בצבע�לבן�.�בודדות�עם�רמפה�תלולה
–רוחב�הדרך�הנגישה�על�המדרכה�.�אבן�גבירול�ופונים�ימינה'�מיד�בן�צבי�ממשיכים�עד�רח

��).�ליד�מכשולים('��סמ�80של�אך�ישנם�מספר�מעברים,�מ"�ס��95-�כ
��.אין�מעבר�חצייה.�אברבנל�על�הכביש�ללא�מדרכה�וממשיכים�עד�אבן�שפרוט'�פונים��לרח

�–פונים�לסמטה�צרה� �שפרוט'מעונות�עובדים�א�חצר ��וחוזרים�בלופ�לאיבן מדרגות�רבות�.
��.חלק�ממאחז�היד�מכוסה�צמחייה.�עם�מאחז�יד�משני�צדדים�אך�לא�רציף,�לאורך�השביל

�רח �עד �ממשיכים �ן"רמב' .� �אוסישקיןצופים �מהמדרכה.בבית �השלט �את �לראות .��ניתן
��.)מדרגות�להתקרב�לבניין(

�מדרגות�ללא�מאחז�13.�(בגינת�בית�רופיןשנותר�בית�התה�בהמשך�הרחוב�נכנסים�לצפות�ב
��.)��בית�התה�מהמדרכה�באופן�חלקיניתן�לראות�את.�יד

��.��נקודת�סיום�הסיור–עד�לטחנת�הרוח�)�מדרכהכולל�הנמכות�(מעבר�נגיש�,�בהמשך�הרחוב
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��
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��)1(רחוב�צר�רחביה�
��

��
��
��
��

��)2(רחוב�צר�רחביה�
��

��
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���מעקה–צבי�-יד�יצחק�בן
��

��
��
��

����שיפוע-צבי�-יד�יצחק�בן
��

��
��
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���כניסה�לספרייה–צבי�-יד�יצחק�בן
��

��
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���רחביה–שיכון�עובדים�
��

��
��

���רחביה–�)רופיןבחצר�בית�(בית�תה�
��

��
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��.�'סיור�לג,�לים�וכל�נתיבותיהירוש:�מתוך
��

��
��"לארץ�בהרי�ירושלים-חוץ"

��אורלי�פלד
��

��.תאור�נגישות�המסלול�לאנשים�עם�מגבלות�בניידות
��

�המסלול �תאור �המטביל: �יוחנן �בכנסיית �נפתח �הסיור �כרם, �עין �שכונת �את �חוצה ממשיך�,
��.עין�כרם�ומסתיים�בחלונות�שגאל"�הדסה"החולים�-�לבית

��
��'מ�1845:�אורך�המסלול

��
,��עמדות�חנייה�מוסדרות�לאנשים�עם�מגבלות�על�הכביש�הראשי�בכניסה�לעין�כרם3:�חנייה

��.�כנסיית�יוחנן�המטביל–קרוב�לסמטת�הגישה�לתחילת�הסיור�
��

�הדרך �סוג �ברובה: �סלולה �המסלול, �מרבית �לאורך �תלולים �שיפועים �עם �מדרכות, �.וללא
שיפועי�".הדסה"דרך�העפר�העולה�אל�לא�כולל�.�'�מ�695הוא�5%כ�אורך�השיפועים�מעל�"סה

��.צד�סבירים
��
��
��.יש�צל�לאורך�המסלול�בקטעים�רבים:�צל
��

��.אין�ספסלים�למנוחה�לאורך�המסלול:�מנוחה
��

��.אין�שירותים�ציבוריים�לאורך�המסלול:�שירותים
��

�ו �סימון/שילוט �או �עצמו: �המסלול �של �מכוון �שילוט �אין �ושלטים�, �הרחובות �לשלטי פרט
��.�האתרים�המצויינים�במסלולמכוונים�לחלק�מ

��.�אין�הכוונה�נוחה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועוורים
��

��:�המסלול
,�משובש,�דרך�הגישה�אל�הכנסייה�היא�כביש�תלול.�כנסיית�יוחנן�המטבילהמסלול�מתחיל�ב

�ללא�מדרכה �צד. �ושפועי �אורך �הכנסיה�רחבה�מרוצפת�עם�שפועי �בחצר הכנסייה�עצמה�.
��).ראה�תאור�מצורף(�מדרגות�אל�הכניסה�למבנה�17-בלות�איננה�נגישה�לאנשים�עם�מג

ביש�גם�בכ,�מנזר�האחיות�מציוןל�ועד�דרך�האחיותהמשך�המסלול�מכנסיית�יוחנן�המטביל�ב
��.ללא�מדרכה,�משופעסלול�

�מהווה�מכשול �האחיות�מציון �הכניסה�למתחם�מנזר �שער �לתאם�מראש�פתיחה�, �ניתן אך
�השערמלאה �(�של �מצורף. �תאור �ראה �ה). �נגישה �עצמה �שביל�–חצר �שפת �עם �מרוצפת

�ואל�תצפיתיש�נגישות�אל�ה.�החצר�מוצלת�ויש�בה�ספסלים�למנוחה.�ברורה�כולל�אבן�שפה
�רטיסבון �(בית .� �בגובה �מפתן �רטיסבון �לבית �הכניסה �מ"�ס4בדלת �אינה�. �עצמה הכנסייה

� �הכניסה�5–נגישה �רחבת �אל �בגישה �יד �מאחז �עם ��מדרגות �גבוה, �צדדי �דו �בדלת�ומפתן
��.הכניסה
ישנן�סבכות�ביוב�,��בפינת�האחיות–באמצע�הדרך�.�המעיין'�אורן�עד�רח'�ירידה�ברח,�בהמשך

��.שיכולה�להוות�מכשול,�לכל�רוחב�הכביש�עם�רשת�בעלת�מרווחים�גדולים
�לר �המעיןות�היטב�את�מבנה�אמהכביש�ניתן �עצמו, �אולם�הגישה�למעיין �מדרגות�ללא�4,

��.�נוגד�על�המדרגותמאחז�יד�וללא�סימון�בצבע
� �אל �הביקורמהמעיין �כנסיית �רבות �ומדרגות �מאד �תלולה �בנוסף�.'�מ600-��כבאורך�עליה

�נגישה �אינה �עצמה �הכנסייה �גם �הקשה �לגישה �למנוחה. �ספסלים �בה �ויש �מוצלת .�החצר
��).ראה�תאור�מצורף(
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�ל �הרגלית �כרם"ביההגישה �עין �הדסה �ח ,� �תלולה �עפר �במיוחד–בדרך ��קשה �להגיע. �ניתן
ברכב�עד�רחבת�הכניסה�אל�הכניסה�הראשית�,��חלונות�שאגאל–לתחנה�האחרונה�במסלול�

��).�המיון(ח�"של�ביה
� �נמצאים �בו �הכנסת �שאגאלבית �חלונות �נגיש, �מצורף(, �תאור �ראה �דרך�). �הגישה אולם

ומגרש�החנייה�הקרוב�,�הגישה�הישירה�למרכז�המבקרים�דרך�מדרגות�רבות.�(ארוכה,�ח"ביה
��.)�נייהחסום�בגלל�ב

��
��



 50

��
��



 51

��גישה�לכנסיית�יוחנן�המטביל
��

��
��

��דלת�הכניסה�לכנסיית�יוחנן�המטביל
��

��
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��מעיין�מרים
��

��
��
��

��)�1(גישה�לכנסיית�הביקור�
��

��
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��)2(גישה�לכנסיית�הביקור�
��
��

��
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��.�'סיור�לז,�ירושלים�וכל�נתיבותיה:�מתוך
��
��

��"אבות�הלאום�ובניו"
��שאול-אלינור�בן
��

��.�עם�מגבלות�בניידותתאור�נגישות�המסלול�לאנשים
��

חלקו�הראשון�של�הסיור�נפתח�בכניסה�להר�הרצל�ומסתיים�בחלקת�גדולי�:�תאור�המסלול
�האומה �הצבאי, �הקברות �בית �בגבול �ומסתיים�. �הצבאי �הקברות �בבית �עובר �השני חלקו

��.בכניסה�הרשמית�לבית�קברות�זה
��

��'�מ2235:�אורך�המסלול
��

�–�חניות�מסומנות�בסמל�המשולש�3,�ות�הצבאיבמגרש�החנייה�בכניסה�לבית�הקבר:�חנייה
�.�וחנייה�קרובה�יותר,�יש�אפשרות�לכניסה�עם�רכב,�מרוחק �

,�ניתן�להכנס�עם�רכב.�אין�חנייה�מוסדרת,�בכניסה�להר�הרצל,�בקצהו�השני�של�המסלול
המסומן�בסמל�כסא�גלגלים�,�דרך�שער�צדדי�מימין�לשער�הראשי,�בשעות�הפתיחה�של�ההר

��.��אך�קשה�להגיע�אליו�מתוך�הרכב,�ר�זה�יש�אינטרקוםבשע.�בינלאומי
��

ישנם�קטעי�דרך�עפר�ורחבה�.�עם�מדרגות�רבות�בחלק�מהמסלול,�מרוצפת�ברובה:�סוג�הדרך
��.שיפועי�צד�סבירים.�'�מ�390הוא�5%כ�אורך�השיפועים�מעל�"סה�.עם�משטח�חצצי

��
��
��.יש�צל�לאורך�המסלול�בקטעים�רבים:�צל
��

�מנוחה �למנ: �ספסלים �המסלוליש �לאורך �וחה .� �שתייה �מתקני �ישנם �לא�–כן �אך �נגישים
��.מותאמים�למשתמשים�בכסאות�גלגלים

��
וכן�,�יש�שירותים�ציבוריים�מותאמים�קרוב�לשער�הכניסה�לבית�הקברות�הצבאי:�שירותים

��.אחרי�חלקת�גדולי�האומה
��

�ו �סימון/שילוט �או �עצמו: �המסלול �של �מכוון �שילוט �אין �וש, �החלקות �לשלטי לטים�פרט
�במסלול �המצויינים �מהאתרים �לחלק �מכוונים �על�. �הכוון �חיצי �ישנם �מסויימים במקומות

�אין�הכוונה�נוחה�ורציפה�לכבדי�ראייה�ועוורים.�הרצפה ישנה�מפת�אתר�ברחבת�הכניסה�.
�לבית�הקברות�הצבאי �נוספות�הפזורות�בבית�הקברות�הצבאי, �גם�מפות �כמו מפות�אלה�.

��).�חלקן�גם�ממוקמות�גבוה�(.אינן�מתאימות�לכבדי�ראייה
��

�לב �שמופיעים�-לתשומת �כפי �המסלול �אתרי �שמות �כל �את �תואם �אינו �באתר �השילוט
��.�במדריך

��
��

��:�המסלול
�ב �מתחיל �הרצלהמסלול �מוזיאון �יסודי. �שיפוץ �לאחרונה �עבר �המוזיאון ,� �נגיש ראה�(והינו

�מצורף �תאור �החנייה). �ממגרש �המוזיאון �אל �הגישה ,� �6דרך �לכל �רחבת��מדרגות רוחב
דרך�שביל�גישה�,�ניתן�לעקוף�המדרגות.�מאחז�יד�בקצה�הצפוני�של�גרם�המדרגות.�הכניסה

�השער �לפני �שמוצאו �ככניסה�, �המסומן �לרכב �הכניסה �שער �אל �הגישה �לשיפוע משמאל
תחילתו�.�י�צמחיה"אין�שלט�מכוון�אל�השביל�והוא�מוסתר�במקצת�ע.�לאנשים�עם�מגבלות

��.�משובשת�במקצת
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�מ �להגישה �זהמוזיאון �'קבר �חצציתבוטינסקי �רחבה �דרך �עוברת �רחבת�. �אל �להתקרב כדי
על�,�משם.��מדרגות�גבוהות�ללא�סימון�בצבע�נוגד�וללא�מאחז�יד6יש�לרדת��,�הקבר�עצמו

�זור�שוב�לאותה�רחבה�חצציתיש�לחקבר�הרצל�מנת�להגיע�ל �סביב�. אל�המשטח�המרוצף
��הרצלקבר �בטון, �שבילי �שלשה �ישנם �הד, �השביל �ביותר �–רומי �השבילים�(�נגיש �שני על

� �אחד3הנותרים �בכל ��מדרגות �יד, �מאחז �ללא .� �אל �הרצל �המוסדות�מקבר �ראשי חלקת
ללא�(��מדרגות��5בן�,בצדו�המערבי�של�גרם�מדרגות�רחב,�עם�מאחז�יד�כבש�וישנ�הציוניים

�יד �מאחז �וללא �סימון .(� �מכשול�כבשהקצה �ומהווה �שבור �בהמשך. �אבנים, �עם �עפר �.דרך
��.הריצוף�בתחילת�הרחבה�של�חלקת�ראשי�המוסדות�הציוניים�משובש

�–�עוברת�דרך�שני�גרמי�מדרגות�חלקת�גדולי�האומהאך�הדרך�אל�,�ממשיכים�בשביל�העפר
��.�מדרגות�שוב�ללא�מאחז�יד�או�סימון�בצבע�נוגד14כ�"סה

��.�האלטרנטיבה�היא�לחזור�לרכב�ולהכנס�שוב�דרך�בית�הקברות�הצבאי
��).ראה�תאור�מצורף.�(�נגישההאומהחלקת�גדולי�

�האומה �גדולי �מחלקת ,� �מצבות �הצנחניםאל �הגישה �לכביש ��מדרגות–�שמעבר בהמשך�.
��.אנדרטת�המעפיליםל�יש�גישה�מתאימה�אל�"הגישה�על�הכביש�הפנימי�הנ

� �הצבא�הבריטיאל�האנדרטאות�לזכר �שפוע�תלול�ומדרגות�ללא�–�הצבא�האדום�ומתנדבי
חללי�לזכר�,�ח"אנדרטה�לחללי�תשמדרגות��גם�אל�ה.��רק�לצד�חלקןומאחז�יד,�סימון�בצבע

�התובלה �פלוגת ,� �לזכר �הסירההאנדרטה �ליורדי �דקר�והאנדרטה �הצוללת �חללי ניתן�.
�ל �מהאנדרטה � �מרחוק �תשלהתרשם �ח"חללי �לזכר �התובלה��האנדרטה �פלוגת חללי

��.�יורדי�הסירהוהאנדרטה�לזכר
�הכניסה �הצבאירחבת �הקברות ��לבית �מ, �הסיורבו �סתיים �החנייה�, �מגרש �מכיוון נגישה

�מדרגות�עם�3הגישה�דרך,��ממהלך�המסלול–מכיוון�בית�הקברות�.�באמצעות�רמפה�תלולה
�יד �מאחז �ושטיפת�הידיים�אינם�מותאמים�לאנשים�המשתמשים�בכסאות�. �השתיה� מתקני
��.�גלגלים

��
��
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��)�1(כניסה�לבית�הקברות�הצבאי�בהר�הרצל�
��

��
��
��

��)�2(הקברות�הצבאי�בהר�הרצל�כניסה�לבית�
��

��
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���שרותים–הר�הרצל�
��

��
��
��

���חלקת�גדולי�האומה–הר�הרצל�
��

��
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��מצבת�הצוללת�דקר
��

��
��
��

��מצבת�חללי�חיל�הים
��

��
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��ח"�חללי�תש–הר�הרצל�
��

��
��

���עלייה�לרחבת�קבר�הרצל–הר�הרצל�
��

��
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��ממצאים�
��

�ה �העקריים �החסמים �על �להצביע �ניתן �הטיול �מסלולי �תאור �בדיקת �פי �על�מעל שפיעים
��.1החסמים�מתוארים�בטבלה�.�התנועה�עצמאית�במסלול

חסרות�הנמכות�.�אין�חנייה�מוסדרת�שמורה�לנכים,�)�10מתוך�8(במרבית�המסלולים� •
�המסלולים �במרבית � �מדרכה �ל, �מרבית�3-�פרט �לאורך �כלל �מדרכות �אין �בהם

�המסלול �יש�מדרכות. �בהם �המסלולים �בכל �המדרכה, �שבהם �מקומות �מספר �ישנן
גם�,�כ�אינם�ליד�מעברי�חצייה"כיוון�שמקומות�אלה�בד.�צרה�ועל�כן�יש�לרדת�לכביש

 .אין�הנמכת�מדרכה�המאפשרת�ירידה�קלה�לכביש

�הצרותובנ • �והמדרכות �המדרכה �להנמכות �סף �בכל�, �רבים �מכשולים �גם נמצאו
�המסלולים �מכשולים�אלה�כוללים. �מדרגות: �תמרורים�על�,עצים, �תאורה�או עמודי
�הד �רךתוואי �מעברים�משובשים�בהם�קטעים�לא�סלולים, �עפר�ושביל�חצצי, ,�דרכי

 .ואף�תחנת�אוטובוס�ופח�אשפה�הנמצאים�על�תוואי�הדרך

�לאחד • �במרבית�המסלולים�פרט �צללא�נמצאה, ��בעייה�של ,� פרט�(אולם�במרביתם
או�שישנם�ספסלים�,�אין�ספסלים�למנוחה,�למסלול�הר�הרצל�ובית�הקברות�הצבאי

 .רחקים�ביניהם�גדוליםבודדים�כשהמ

�פרט�לשני�מסלולים • לא�נמצאו�שירותים�ציבוריים�מותאמים�לאנשים�עם�מגבלות�,
�בקרבתו �או �המסלול �לאורך �ב. �למעשה �נמצאו �רגילים �ציבוריים �שירותים שני�גם

ישנם�שירותים��(ובגן�העצמאות)�יםל�מסלו2בקרבת�(�בגן�בלומפילד�–�בלבד�מותמקו
 �.)יד�בן�צבי,��בכנסייה�האתיופיתבמספר�אתרים�שעל�המסלול�כמו

�המסלולים • �בכל �בחסר �לוקה �נמצא �השילוט �ומחייב�, �ההתמצאות �על �מקשה ובכך
 �.�לאורך�כל�המסלול�או�עזרת�עוברים�ושביםשימוש�במפה

��.�הכוונה�רציפה�לאנשים�לקויי�ראייהבאף�מסלול�לא�נמצאו� •
��
��

��מסלולי�הטיול�למטייל�העצמאיקריים�ביחסמים�ע:�1טבלה�
��

/�ר�סיו
�חסמים �

ארך�
�מסלול

�'מ �

חנייה�
�לנכים �

ארך�
שפועים�

�6%מעל� �

מספר�
נקודוח�

ללא�
הנמכ

ת�
מדרכו

�ת �

מספר�
נקודות�
בהם�
מדרכו

ת�
�צרות �

�מכשול מספר��
נקודות�

עם�
ספסלי�
�מנוחה �

�צל *�שירותים�
�ציבוריים �

שילוט�
לאורך�
�המסלול �

:�1סיור�
קורבנות�"

��...."למולך �

1783� �_� �'�מ�800 �2� �2� ��,עמודים�
דרך�

משובש
�ת �

1� �_ V��
בסוף�-

�המסלול �

�V��
רק�(

במסלול�
הרובע�
�)יהיהוד �

:�2סיור�
נושאי�"

הצלב�
בעיר�

�"הקודש �

1060�� �_� ��',מ�365
מדרגו

ת�ללא�
שפועי

�ם �

_� �_� מדרגו�
�ת �

_ V _� �_ 

:�3סיור�
פורצי�"

�"החומות �

2400� �_� �'�מ�220 ,�מדרגות 2 �3
,�תחנה
פחי�

,�אשפה
,�עצים

פטריות"
"� �

2� �V� �V��
בגן�

�בלומפילד �

_� �

�4�:1055סיור� �'�מ125 _� �3לאורך�� �1מעבר�� �V� �_� �_� �
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,�בונים"
חולמים�

נטיקניורומ
ם�ברחוב�
�"הנביאים �

מרבית�
המסלו

�ל �

�,משובש �
�,עצים �

�מדרגות �

:�5סיור�
מרכבת�"

אש�
צרפתית�
ואגודת�
היכל�

�"גרמנית �

1530� �_� �_� �1� בחלק��
גדול�
של�

המסלו
�ל �

עמודי�
��,תאורה
�עצים �

_� �V� �_� �_� �

:�6סיור�
ואלה�"

"�תולדות
שערים�
�ורחובות �

2490� �'�מ200 _� לאורך��
רוב�

מסלוה
�ל �

לאורך�
רוב�

המסלו
�ל �

�מדרגות �_� �V� �_� �_� �

:�7סיור�
מה�למלך�"
אצל�'�ורג'ג

המלך�
�"דוד �

2170� �_��
בסוף�
המסלו

�–ל�
חניון�
�עירייה �

�'�מ740 �3� �1� ��,מדרגות�
��,עצים

עמודי�
�מחסום �

3 V Vבגן��
בלומפילד�

V-בעירייה� �

_ 

�:�8סיור�
"�יקים"

ואישי�
ציבור�

בשכונת�
�רחביה �

1945� �_� �_� למעל�
�5-ה�מ

לאורך�
רוב�

המסלו
�ל �

2� ��,מדרגות�
�עצים �

3� �V� �_� �_� �

:�9סיור�
-חוץ"

לארץ�
בהרי�

�"ירושלים �

1845� �V� ��'�מ�695
לא�

כולל�
שביל�
עפר�

�להדסה �

_� �_� סבכת��
��,ברזל

�מדרגות �

1 V _� �_ 

:�10סיור�
אבות�"

הלאום�
�"ובניו �

2235��
� �

V� �'�מ�390 ,�מדרגות _ _�
שבילים�

עם�
אבנים�
,�וחצץ
דרך�

�משובשת �

V-
פזורים�
לאורך�
המסלו

�ל �

V� �V� �V�–�
בחלק�

מהמסלו
�ל �

• V�=ישנם�שרותים�ציבוריים�מתאימים�לאנשים�עם�מגבלות�.� �
V��=ישנם�שירותים�ציבוריים�אך�אינם�מתאימים�לאנשים�עם�מגבלות.��

��
��
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�העצמאי �למטייל �הקושי �רמות �פי �על �סווגו �שנבחרו �(הטיולים .� �הקושי��)2טבלה רמת
��:�נקודות�הבאותמתייחסת�ל

� ���יחשב�,��מהמסלול�הוא�קשה�כלומר�אם�רק�חלק�קטן-לחלקו�הארי�של�המסלול.�א�
��או�לעקוף�אותו�(מתוך�הנחה�שאפשר�לוותר�על�הקטע�הקשה�,�כבינוני�הסיור���������������
��אין�הכוונה�לאפשרות�של�.��מהסיורתליהנוועדיין�)�במיוחד�שצויןבמקומות����������������
��.על�אף�שגם�זו�אלטרנטיבה,�קטיעת�הסיור�ושימוש�ברכב���������������

� ��.בהנחה�שניתן�ללכת�גם�על�הכביש�כאשר�המדרכות�לא�מאפשרות�זאת.�ב�
� ��לאפשרות�הפיזית�למעבר�לאורך�מסלול�הטיול�ללא�התייחסות�לקיום�שירותים�.�ג�

��)ספסלים�לאורך�המסלול.�(ולאפשרויות�למנוחה,�מתאימים��������������
��

� �בטבלה �לרוות �שניתן �1כפי �ממחצית, �יותר ,6� �שהם �ע�60%מסלולים �מסלולי��מתוך שרת
�גבוהה �קושי �בדרגת �הם �שנבחרו �הטיול �ובינוני(, �קשה-�קשה �מוגבלות�) �עם �אנשים כלומר

�בניידות�לא�יוכלו�להשתתף�בסיורים�אלה�באופן�עצמאי � �מסלולים�יכולים�להתאים�2רק�.
��.למרבית�האנשים�המתניידים�באופן�עצמאי

��
��מסלולי�הטיול�לפי�דרגת�קושי�למטייל�העצמאי:��2טבלה�

��
�דרגת�הקושי�/�סיור �קל� �בינוני� -בינוני�

�קשה �
�קשה �

הצלה�מופלאה�וחורבן�,�קורבנות�למולך:�"1סיור�
�"בסופם �

� �� �� �V� �

�"נושאי�הצלב�בעיר�הקודש:�"2סיור� �� �� �� �V� �
�"פורצי�החומות:�"3סיור� �� �� �V� �� �
חולמים�ורומנטיקנים�ברחוב�,�בונים:�"4סיור�

�"הנביאים �
� �V� �� �� �

מרכבת�אש�צרפתית�ואגודת�היכל�:�"5סיור�
�"גרמנית �

V� �� �� �� �

�שערים�ורחובות"�ואלה�תולדות:�"6סיור� �� �V� �� �� �
�"אצל�המלך�דוד'�ורג'מה�למלך�ג:�"7סיור� �� �� �� �V� �
�ואישי�ציבור�בשכונת�רחביה"�יקים�:�"8סיור� �V� �� �� �� �
�"לארץ�בהרי�ירושלים-חוץ:�"9סיור� �� �� �� �V� �
�"אבות�הלאום�ובניו:�"10סיור� �� �� �V� �� �

� �� �� �� �� �
�כ"סה �2�

)20%(� �
2�
)20%(� �

2�
)20%(� �

4�
)40%(� �

��
��
��
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��תרומה�יישומית�של�המחקרסיכום�ו�������
  

בכל�תחומי�החיים�מתמקד�בחובת�שילובם�של�אנשים�עם�מוגבלויות�במדינת�ישראל�החוק�
אוכלוסיית�הזקנים�ואנשים�עם�מגבלות�,�מעבר�לחוק.�ובכלל�זה�בפעילות�תיירות�נופש�ופנאי

�התיירות �בתחום �משמעותי �שוק �פוטנציאל �מהווים �הפיזיתהנגישו. �ת �מצב�המידע, �על
�נופש��הנגישות �בפעילות �מגבלה �עם �אנשים �לשילוב �מרכזי �נדבך �הם �זה �למידע והנגישות

�ופנאי �והן �החוק �לישום �הן �לתרום �התיירות�ובכך �נפח �.להגדלת �
��:תרומתו�היישומית�של�המחקר

��
�שונות � �מוגבלויות �עם �אנשים �לתנועת �חסמים �זיהוי �תכנון�. �יאפשר �החסמים זיהוי

�הלוקח�בחשבון�גם�את�צרכיו�של�האדם�המוגבל��ושיפור�תשתיות�טוב�יותריתיירות
 .ברמה�של�מקומות�ספציפיים�וברמה�העירונית�הכוללת

 

� � �דרך �הוצעה �עבור�הצגת �שתוכננו �טיול �מסלולי �של �נגישות �על �ייחודי מידע
בשילוב�עם�תאור�מילולי�מפורט�,�מידע�על�גבי�מפת�המסלול�:האוכלוסיה�הכללית

�ה �מצב �המסלולשל �לאורך �נגישות ,� �של �מפורט �התאור �לביקור�נגישות אתרים
,�שילוב�מימד�גרפי.�הנמצאים�על�המסלול�ותמונות�המצביעות�על�החסמים�הפיזיים

 .�צרכניםמגוון�של��לות�המידענגישל�תורם,�תאור�מילוליתמונות�ו

��
� � �של �שילוב �הפיזיתשיפור �הנגישות �נגיש�,מצב �מידע �יצירת �עם �תאפשר�,בשילוב

��.יםלייטהגדיל�משמעותית�את�מספר�המל
��
��
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��המלצות������
��

o הנגשת�המידע: 

� �
� �את �ולרווחתם �המידע �צרכני �ציבור �לידיעת �להביא �מציעים �טיולים�10אנו �מסלולי

�זו �בעבודה �שתוארו �ע. �הממצאים �פרסום �באמצעות �וחלוקתם�"זאת �התיירות �משרד י
�הגורמים�הרלוונטיים �אצל .� �כן �מכמו �סיור�ב�עביהרחל�מליציםאנו �גם�למסלולי ודה�זו

תכנית�העבודה�צריכה�לכלול��.ברחבי�הארץ�נוספים�וכן�בערי�תיירות,�נוספים�בירושלים
 .מעקב�ועדכון�נתוני�השטח�המשתנים�בעיקר�עקב�פיתוח�שוטף�של�תשתיות�עירוניות

��
 

o שיפור�תשתיות: 

��
�גם �על�שורת�חסמים�פיזיים�שיש�לטפל�בהם�עלמנת�לאפשר �המחקר�הצביעו �ממצאי

�זו �בעבודה �שתוארו �הטיול �ממסלולי �להינות �מגבלות �עם �לאנשים �דוגמאות�. להלן
���:למקצת�השיפורים�הנדרשים

�בקרבת�השער�החדש�של�–�למשל�.�במקומות�שוניםלהסדיר�מקומות�חנייה�לנכים - 
��.הכנסייה�הסקוטית�ועוד/באיזור�החאן,�העיר�העתיקה

 - � �לחלופין �כליל�ולתחום�דרך�להרחיב�מדרכות�או �רגללבטלן �להולכי �מעבר למשל�.
�במקומות�בהם�אין�.�ובקצה�סמטת�שמעון�בן�שטחמאה�שערים,ברחוב�עמק�רפאים�

 .יש�לתחום�מעבר�להולכי�רגל,�מדרכות�כמו�ברחוב�חטיבת�ירושלים

�זה -  �בנושא �העירייה �טיפול �במסגרת �מדרכות �בהנמכת �לטפל �לתת�מיוחדוב. �יש
 .ל"�וככר�צה,תשומת�לב�לכך�בצמתים�הסואנים�כמו�צומת�ממילא

.�ותחנות�אוטובוס�ממדרכות�צרות�כמו�ברחוב�יפו,�להרחיק�חסמים�כמו�פחי�אשפה - 
 .וכן�עמודי�תאורה�ושילוט�כמו�בדרך�חברון�ליד�הסינמטק

 .�לסלול�או�לרצף�דרכים�משובשות�כמו�ברחוב�הנביאים�ודרך�חברון,�לתקן - 

 - � �לאורך �יד �מאחזי �בגלהוסיף �מדרגות�למשל �ולאורך �תלולים �בלומפילדשיפועים ,�ן
�הבוכרים �בשכונת �דוד, �בית �לשכונת �בגישה �א, �עובדים �למעונות �בגישה בשכונת�'

 .ובהר�הרצל,�רחביה

�והסטוריים�ע -  �הנגשת�תצפית�קיימת�או�"לאפשר�תצפית�על�אתרים�ארכיאולוגיין י
או�.�הסדרת�תצפית�חלופית�למשל�ליד�הכנסייה�הסקוטית�אל�עבר�קברי�כתף�הינום

�או �הגדר �הנמכת �ביהלמשל �בניין �ליד �אטומה �לא �בגדר �רוטשילד�"�החלפתה ח
 .ברחוב�הנביאים)�מכללת�הדסה(

�בעיר -  �במקומות�מרכזיים �ציבוריים �שירותים �תאי �להוסיף �שירותים�, �תאי �גם ובהם
כמו�בגן�בלומפילד�וגן�בשירותים�ציבוריים�קיימים�.�המתאימים�לאנשים�עם�מגבלות

 .��לנשים�הן�לגברים�והןיש�להוסיף�תא�כזה,�העצמאות

 .להתקין�ספסלים�מוצלים�למנוחה�במרחקים�סבירים�זה�מזה - 

��.לטפל�בנושא�השילוט�והסימון�התיירותי�ברחבי�העיר - 
��

��.לביצוע�השיפורים�הנדרשיםולעלות�ת�התכנות�ובדיק�במסגרת�עבודה�זו�לא�נעשו�����
��
��

o המלצות�למחקר�המשך: 

��
� ����ות�של�מסלולי�טיול�הצגת�מידע�ייחודי�על�נגישבמסגרת�עבודה�זו�הוצעה�דרך��
��בדוק�את�הצעתנו�באמצעות�אנו�ממליצים�ל.�ה�הכלליתישתוכננו�עבור�האוכלוסי�����������
���.מחקר�הערכה�����������
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 088400 *ירושלי�, דג� ירושלי� בתקופת בית ראשו�  

 רחוב בוני החומה פינת פלוגות הכותל   הרובע היהודי 
 02�:טלפו� 6286288  
 02�:פקס 6288593   
:וראז ירושלי� וסביבתה   
. גמישות לגבי הזמנת קבוצות16:00�09:00ה �א  שעות  
:פעילות  

 degem@ybz.org.il 
 www.ybz.org.il 
המשחזרות , תערוכה והמחשות ג� באמצעות חזיו� אור קולי תלת מימדי   
.ממצאי� מתקופת בית ראשו�   

 מוזיאו� 

 כיסאות גלגלי� 2222 
 מוגבלי ניידות 3333 
כבדי ראייה/עיוורי� 0   
כבדי שמיעה/�חירשי 0   

 כיסאות גלגלי� 

 תיאו� ביקור 
. בקור קבוצות יש לתאם מראש    

    2222 חנייה 
. נגיש   , 3: יש חנייה שמורה לנכים במגרש החנייה    
. למדרכה במגרש החנייה    

        נמוך ואינו בולט-שילוט החנייה המוסדרת .  מרוחק-חניון הרובע  

 כניסה ראשית 
. אין מעקה לשיפוע . יש שיפוע לא תקני . אין מעקה למדרגות   . 2: מדרגות בכניסה.  מטר 100-מרחק מהחנייה גדול מ   
. מ " ס75: דלת ברוחב   

 כניסה משנית 
. אין מעקה לשיפוע .  מטר 100-מרחק גדול מ. יש צורך בתיאום מראש כדי להשתמש בכניסה זו    

 מבנה 
. . האתר משתרע על פני קומה אחת   
ניתן לצאת דרך דלת . ומדרגה גבוהה'  סמ50ר הכניסה לתצוגה המרכזית ולחזיון האורקולי ברוחב של המעבר בין חד 
 הכניסה 
.ולהכנס ישירות אל תצוגה זו דרך היציאה   

    1111 שירותי� ציבוריי� 
מרחק האסלה מהקיר. '  מ1.4 * 0.9: גודל תא השירותים . . דלת התא נפתחת פנימה. מ " ס57: במרכז עצמו  רוחב דלת התא. היהודים' פינת רח,פלוגת הכותל

. . אין מוט אחיזה. מ " ס45:  הצידי   
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 חדרי� ומתקני� 
. חדרי תצוגה נגישים    
רת  מקומות ישיבה לאנשים בכסאות גלגלים שניתן לפרק בשו2יש . ספסלי ישיבה מול הדגם ולצפייה בחזיון האורקולי 
 הספסלים 
.הראשונה   

 פעילות 
. שקופיות ,כתב סתר,דפי פעילות,כתב חידה:נגיש פעילות לקבוצות, פעילות אחרת/ הפעלת מבקרים . חזיון אור קולי . הדרכה    

 עיוורי�/כבדי ראייה 

 מבנה 
. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   
ניתן לצאת דרך דלת . ומדרגה גבוהה'  סמ50ון האורקולי ברוחב של המעבר בין חדר הכניסה לתצוגה המרכזית ולחזי 
 הכניסה 
.ולהכנס ישירות אל תצוגה זו דרך היציאה   
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 דוח סיכו�  

^ירושלי�, כנסיית הקבר    109500 

 כתובת ויה דלרוזה 

 02� פקס טלפו� 6273314

:תאריך עדכון 07/05/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

. שיפוע תלול: ניסה אינה מתאימה סוג מעבר הגישה אל הכ   (-) כניסה 
רמפה תלולה מעץ אל רחבת . מכיוונים אחרים ישנן מדרגות רבות.הכניסה מכיוון השוק מצד הרובע היהודי   :הערה   
.הכניסה   

. מדרגה אחת בכניסה .  מטר 100-מרחק מהחנייה גדול מ   (-) כניסה ראשית 
דו כיוונית -המדרגה בדלת הכניסה גבוהה   :הערה   

. קומה אחת לפחות נגישה    (-) מבנה 
:הערה  מדרגות ומעבר צר בקומת הכניסה ניתן לבקר בחלקה הארי של הכנסייה3בכניסה לקבר עצמו    

. אין מעלית    מעלית 

. אין שירותים ציבוריים    שירותי� ציבוריי� 

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. אין אפשרות להכניס כלב נחייה    (~) כניסה 
רמפה תלולה מעץ אל רחבת . מכיוונים אחרים ישנן מדרגות רבות.הכניסה מכיוון השוק מצד הרובע היהודי   :הערה   
.הכניסה   

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 
ניסה ניתן לבקר בחלקה הארי של הכנסייה מדרגות ומעבר צר בקומת הכ3בכניסה לקבר עצמו   :הערה   

 חרשי� וכבדי שמיעה 

.לפי המסורת מקו� קבורתו של ישו ועלייתו לשמי� 
:המלצות   

 1 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
>ירושלי�, כנסיית הגואל   292600 

העיר העתיקה, מוריסטא�' רח   כתובת 

 02� פקס 6276222�02 טלפו� 6276111

:תאריך עדכון 07/05/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

. אין מעקה למדרגות   . 3: מדרגות בכניסה.  מטר 100-מרחק מהחנייה גדול מ   (~) כניסה ראשית 

. חות נגישה קומה אחת לפ   (-) מבנה 

. אין שירותים ציבוריים    שירותי� ציבוריי� 

. מדרגות :  תצפית.  מדרגות 3: בית תפילה   (~) חדרי� ומתקני� 

. אין מעקה למדרגות   . 3: מדרגות בכניסה.  מטר 100-מרחק מהחנייה גדול מ   (~) כניסה ראשית 

. קומה אחת לפחות נגישה    (-) מבנה 

.  ציבוריים אין שירותים   שירותי� ציבוריי� 

. מדרגות :  תצפית.  מדרגות 3: בית תפילה   (~) חדרי� ומתקני� 

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. אין אפשרות להכניס כלב נחייה    (~) כניסה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 

. אין אפשרות להכניס כלב נחייה    (~) כניסה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 

 חרשי� וכבדי שמיעה 

 2 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
*ירושלי�,  תערוכת מונטיפיורי   000701 

בלומפילד' ימי� משה   שד   כתובת 

 02� פקס טלפו� 6730003

:תאריך עדכון 13/05/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

אין שיפוע לעלייה . מגרש חנייה נגיש . אין חנייה שמורה לנכים במגרש החנייה    (~) חנייה 
. רכה במגרש החנייה למד   

.  מדרגות 4הגישה אל הכניסה אינה מתאימה    (~) כניסה 
:הערה  -בדרך הגישה הישירה . גישה עם פחות מדרגות מדרום לכניסה הראשית מכיוון הכביש אל נקודת התצפית   
  מגדרגות ללא מאחז יד14 

. אין מעקה למדרגות   . 4: מדרגות בכניסה   (~) כניסה ראשית 
.חלקן גבוהות. ות בדרלת הכניסה אינן אחידותהמדרג  :הערה   

. . האתר משתרע על פני קומה אחת   (+) מבנה 

. . שבילים מרוצפים   (+) שטח פתוח 

 שירותי� ציבוריי�  מעבר-יש שירותים מותאמים לנכים בקרבת מקום בגן הפעמון . אין שירותים ציבוריים  
. .  לכביש   

. מדרגה אחת :  תצפית.  מדרגות 4: צוגהחדרי ת. חדרי תצוגה נגישים    (+) חדרי� ומתקני� 
.ניתן לצפות בכרכרה. הרחבה הסמוכה לתצפית מוגבהת. בדרך לתצפית מדרכה נמוכה  :הערה   

. כיסאות למנוחה /יש ספסלים   מנוחה ופיקניק 

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה" עאין הכוונת עיוור   (~) מבנה 

 חרשי� וכבדי שמיעה 

הראשונה  (1855�מודל של השכונה שהוקמה ב, תצוגה מחיי משפחת מונטיפיורי 
:המלצות   
.והכרכרה של מונטיפיורי) מחו: לחומות העיר העתיקה   

 1 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית   יעוץ בנגישותסקירה ו   
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  

ירושלי�, בית הרב קוק   083300 

 כתובת    9הרב קוק  

 02� פקס 6242908�02 טלפו� 6232560

:תאריך עדכון 11/05/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

. פעילות /יש לתאם מראש קבלת הדרכה   תיאו� ביקור 

אין חנייה שמורה . אין רמפה לעליה למדרכה . איו חנייה מוסדרת לנכים בפתח    (~) חנייה 
. שיפוע תלול: סוג מעבר : מגרש חנייה. לנכים במגרש החנייה    

:הערה       

 (~) כניסה ראשית   . 24: מדרגות בכניסה 

 (~) מבנה   . 1האתר לא בקומת הכניסה למבנה  
:הערה    מדרגות לקומה ראשונה 24   

. אין מעלית    מעלית 

) או שיפוע תלול(מדרגה אחת . בסוף המסדרון בפניה שמאלה מהכניסה : מיקום   (~) שירותי� ציבוריי� 
. מ " ס60: רוחב דלת התא. מ " ס70: מעבר צר בדרך לשירותים. בדרך לשירותים    
האסלה מרחק . '  מ1.2 * 1.4: גודל תא השירותים . . דלת התא נפתחת פנימה   
. . אין מוט אחיזה. מ " ס40: מהקיר הצידי   

)פרט למדרגה(בשירותי הגברים הכיור בחדר השירות נגיש . תוארו שירותי הנשים  :הערה   

ספרייה . חדרי תצוגה נגישים . חדרי לימוד נגישים . כינוסים נגיש / אולם אירועים    (+) חדרי� ומתקני� 
. מדרגה אחת :  בית תפילה. נגישה    

. חזיון אור קולי . הדרכה    פעילות 
, משאילים ערכות לימודיות בנושאים   הרלוואנטים, סיורים בעיר. בתיאום מראש-הדרכה בשפה אחרת וחזיון 

:הערה   
תכניות לבר מצווה משפחות וילדים, הרצאות לפי דרישה   

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"וונת עיוור עאין הכ   (~) מבנה 
:הערה  מדרגות לקומה ראשונה   24   

 חרשי� וכבדי שמיעה 

 2 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
*ירושלי�, יופי האתהמנזר   138400 

 כתובת    10אתיופיה ' רח 

 02� פקס טלפו� 6286871

:תאריך עדכון 23/04/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

אין חנייה שמורה לנכים . לפתח המקום /בתאום מראש ניתן להכניס רכב לאתר   (+) חנייה 
. במגרש החנייה    

. אין מעקה למדרגות   . 6: מדרגות בכניסה   (~) כניסה ראשית 
. מדרגות נוספות3בכניסה למתחם מהכניסה הראשית . כניסה לכנסייה ממגרש החנייה הפנימי  :הערה   

. . האתר משתרע על פני קומה אחת   (+) מבנה 

.  שבילים מרוצפים   (+) שטח פתוח 

רוחב . בדרך לשירותים ) או שיפוע תלול(מדרגה אחת . ליד מגרש החנייה : מיקום  ותי� ציבוריי�שיר   (~) 
  1.5 * 1.2: גודל תא השירותים. . דלת התא נפתחת פנימה. מ " ס60: דלת התא 
. . אין מוט אחיזה. מ " ס60: מרחק האסלה מהקיר הצידי. ' מ   

.  מדרגות 6: בית תפילה   (~) חדרי� ומתקני� 

. כיסאות למנוחה /יש ספסלים   מנוחה ופיקניק 

 מוגבלי ניידות 
.בכיסאות גלגלי�ראה פירוט    

 עוורי� וכבדי ראייה 

. אין אפשרות להכניס כלב נחייה    (~) כניסה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 

 חרשי� וכבדי שמיעה 

 מוק> חומה שבמרכזו כנסייה עגולה בסגנו� אתיופי ומסביב לה מגורי מתח� 
:המלצות   
.את קיסר אתיופיה מנליק השניהמנזר מנציח .  ונזירותנזירי�   

 1 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
*ירושלי�, תיאטרו� החא�   110100 

 כתובת    2ככר דוד רמז  

 02� פקס 6733095�02 טלפו� 6718281

:תאריך עדכון 21/06/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

 (+) חנייה   . 2: יש חנייה מוסדרת לנכים בפתח  
מגרשי חנייה של הסינימטק ושל גן הפעמון משמשים גם את באי. בפתח המקום מספר קטן של מקומות חנייה  :הערה   
. החאן אך הם מרוחקים ואין גישה מתאימה   

. . האתר משתרע על פני קומה אחת  . 3במספר מבנים האתר מפוצל    (+) מבנה 
. נמצאת מסעדה-בקומה שנייה ללא מעלית   :הערה   

. אין מעלית    מעלית 

. . שבילים מרוצפים   (+) שטח פתוח 

. . ליד הכניסה למשרדים  יש מוט אחיזה מתאים: מיקום   (+) שירותי� ציבוריי� 

. יש מעקה ,  מדרגות 15מסעדה לא נגישה . מזנון נגיש    (+) שירותי מזו� 
לא כשר-מסעדה . בית קפה בזמן ההצגות בקומת הכניסה לתאטרון-מזנון  :הערה   

. חדר מועדון נגיש . חדרי תצוגה נגישים . קולנוע נגיש    (+) חדרי� ומתקני� 
:הערה  המדרגות המובילות למועדון4רמפה לצד    

 מוגבלי ניידות 
.גלגלי�ראה פירוט בכיסאות    

 עוורי� וכבדי ראייה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 
. נמצאת מסעדה-בקומה שנייה ללא מעלית   :הערה   

 חרשי� וכבדי שמיעה 

. קופה מתאימה לכבדי שמיעה    (+) כניסה 

. מכשירי הגברה ניידים לכבדי שמיעה    (+) אביזרי� ואמצעי  

 2 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  

>ירושלי�, אנדרוז. כנסיית סט   295501 

1דוד רמז ' רח   כתובת 

 02� פקס 6731711�02 טלפו� 6732401

:תאריך עדכון 23/04/2006  וביש ירושלי�   

 כיסאות גלגלי� 

. יש לתאם את הביקור מראש    תיאו� ביקור 

איו חנייה מוסדרת לנכים . לפתח המקום /בתאום מראש ניתן להכניס רכב לאתר   (+) חנייה 
. בפתח    

 (~) מבנה   . 2: האתר לא בקומת הכניסה למבנה 

. אין מעלית    מעלית 

. אין שירותים ציבוריים    שירותי� ציבוריי� 

. יש מעקה ,  מדרגות 31:  תפילהבית   (~) חדרי� ומתקני� 

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 

 חרשי� וכבדי שמיעה 

הכנסייה נבנתה  לזכר הקורבנות . כנסייה סקוטית צמודה לבית הארחה 
:המלצות   
 הסקוטיי� שנפלו במלחמה על שחרור האר: בידי הסקוטי� בימי מלחמת העול�  
.הראשונה   

 1 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  

*ירושלי�, ג� בלומפילד בימי� משה   066800 

בלומפילד   ימי� משה' רח   כתובת 

6297753�02) מחלקת הגננות(   פקס טלפו� 

:תאריך עדכון 23/04/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

. חנייה נגישה בפתח המקום . איו חנייה מוסדרת לנכים בפתח    (~) חנייה 
.ליד הכנסייה הסקוטית, גןחנייה נוספת מדרום ל. החנייה הנוחה ביותר היא ליד תחנת הרוח    :הערה   

. שבילים מרוצפים. שבילים סלולים    (-) שטח פתוח 
:הערה חלקו הצפוני של הגן מישורי יותר   

דלת התא נפתחת   . 4: מדרגות בדרך לשירותים. בצפון הגן קרוב למזרקה : מיקום   (~) שירותי� ציבוריי� 
. מ " ס50:  האסלה מהקיר הצידימרחק. '  מ1.3 * 1: גודל תא השירותים. . פנימה   
. אין מוט אחיזה   

. מתקני שעשועים נגישים    (+) חדרי� ומתקני� 

. כיסאות למנוחה /יש ספסלים   מנוחה ופיקניק 

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. י שפת שביל ברורה "יש הכוונה לעיוורים ע   (+) שטח פתוח 
צפוני של הגן מישורי יותרחלקו ה  :הערה   

  
 

  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  

 097500  לובי�מלו� המל= דוד  

 כתובת    23המל= דוד ' רח 

 02� פקס 6208882�02 טלפו� 6208888

:תאריך עדכון 15/04/06   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

 (+) חנייה   . 1: יש חנייה מוסדרת לנכים בפתח . אין חנייה שמורה לנכים במגרש החנייה  

. יש צורך בתיאום מראש כדי להשתמש בכניסה זו . כניסה מהחניה : מיקום   (+) כניסה משנית 

. יש מעלית מתאימה    (+) מבנה 

 (+) חדרי מגורי�   . 1ירותים מותאמים יש חדרי מגורים עם ש 
. יש מוט ליד האמבטיה . באמבטיה ידית נשלפת . יש אמבטיה . יש מוט ליד אסלה    (+) שירותי� צמודי� 
אין מוט . אין במקלחת ידית נשלפת . יש מקלחת מתאימה לכניסה בכסא גלגלים    
. אחיזה ליד המקלחת    

. אין שילוט המכוון לשירותי נכים . . ן לכניסהליד המעלית האחרונה מצד ימי: מיקום   (+) שירותי� ציבוריי� 

. כשר , מסעדה נגישה . מזנון נגיש כשר    (+) שירותי מזו� 

. . אין סידור מיוחד לכניסה וליציאה מהמים. בריכת שחייה פתוחה נגישה    (+) שחייה 
. מדרגות מהמעלית7 -מתוך המלון . ממגרש החנייה-הבריכה נגישה באמצעות שיפוע   :הערה   

. מגרשי טניס נגישים . מדשאה נגישה . לובי נגיש . כינוסים נגיש / אולם אירועים    (+) חדרי� ומתקני� 
:מזכרות/ חנות מתנות.  מדרגות 6: מספרה/ טיפול קוסמטי .  מדרגות 6: חדר כושר   
.  מדרגות 6    

.אמיל בוטה' יסת העובדים מכיוון רחניתן להגיע אל מגרש הטניס ללא מדרגות מהחנייה וכנ  :הערה   

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 

אין צליל או רמקול המסמל התקרבות . אין סימון כפתורים מתאים גם לעיוורים    (~) מעלית 
. המעלית    

. אינה מגיעה למפלס הבריכההמעלית  :הערה   

 

 

 

 

 

  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
*ירושלי�, מוזיאו� האבות הישועי�   001700 

3אמיל בוטה ' המכו� האפיפיורי למקרא   רח   כתובת 

 02� פקס 6241203�02 טלפו� 6252843

:תאריך עדכון 23/04/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

אין חנייה שמורה לנכים . לפתח המקום /בתאום מראש ניתן להכניס רכב לאתר   (+) חנייה 
. במגרש החנייה    

.מעבר לכביש, מגרש חנייה עירוני  :הערה   

. אין מעקה למדרגות   . 3: מדרגות בכניסה  יסה ראשיתכנ   (~) 

. האתר משתרע על פני קומה אחת   (+) מבנה 

דלת . מ " ס68: רוחב דלת התא. בדרך לשירותים ) או שיפוע תלול(מדרגה אחת    (~) שירותי� ציבוריי� 
מרחק האסלה מהקיר. '  מ1.2 * 0.82: גודל תא השירותים . . התא נפתחת פנימה   
. . אין מוט אחיזה. מ " ס37:  הצידי   

. בית תפילה נגיש . ספרייה נגישה . חדרי תצוגה נגישים . רי לימוד נגישים חד   (+) חדרי� ומתקני� 
:הערה המומיה ממוקמת על מתקן גבוה   

. כיסאות למנוחה /יש ספסלים   (~) מנוחה ופיקניק 

. הדרכה    פעילות 

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"ונת עיוור עאין הכו   (~) מבנה 

אין צליל או רמקול המסמל התקרבות . אין סימון כפתורים מתאים גם לעיוורים    (~) מעלית 
. המעלית    

.הנמצא בקומת הכניסה, המעלית אינה משמשת את באי המוזיאון  :הערה   

  

  

  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית   יעוץ בנגישותסקירה ו   
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
ירושלי�, צבי�יד יצחק ב�   084100 

רחביה, 12אברבנל  ' רח   כתובת 
 02� פקס 5638310�02 טלפו� 5398888

:תאריך עדכון 23/11/2005   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

. יש לתאם את הביקור מראש   ורתיאו� ביק   
  

. ממגרש החנייה רמפה תלולה ומשובשת . אין חנייה שמורה לנכים במגרש החנייה    (~) חנייה 
:הערה  בתאום מראש-החניה לנכים בחנייה הפרטית של המוסד   

. מדרגות :  בכיסא גלגלים, דלפק/אין נגישות לקופה   (-) כניסה 
.בטלפון בכרטיס אשראי/ניתן להרשם בדואר  :הערה   

.  בכניסהמדרגה אחת   (-) כניסה ראשית 
:הערה אל תצוגה ואולם בבניין הסמוך לכניסה הראשית   

. אלחריזי ישירות לחדרי ההרצאות ' מרח: מיקום   (+) כניסה משנית 

 (-) מבנה  +3: מפלסים/האתר משתרע על פני מספר קומות  . 4האתר מפוצל במספר מבנים  
. קומה אחת לפחות נגישה   .    

:הערה  לכל מקום - כניסות שונות למשרדים שונים-בניין המשרדים . ייה נמצא מעבר למגרש החנייהבבניין הספר   
. בן קומה אחת-הצריף . מדרגות ומפלסי ביניים   

. '  מ1 * 0.8: גודל תא המעלית. מ " ס64: רוחב פתח המעלית   (~) מעלית 
.המעלית נמצאת רק בבנין הספריה הסמוך למגרש החנייה  :הערה   

 (+) שטח פתוח 
מעבר צר עם זוית סיבוב לא נוחה .  מדרגות עם רמפה תלולה לכל אחת1+1בגישה מהכניסה הראשית   :הערה   
.בתחילת השביל. מתאימה– הגישה אל הצריף מהכניסה המשנית    

. דלת התא נפתחת פנימה. מ " ס62: רוחב דלת התא. ליד אולם ההרצאות : מיקום   (~) שירותי� ציבוריי� 
. מראה גבוהה : . גודל חדר שירות. מ " ס55:  מרחק האסלה מהקיר הצידי.   

.גם כן אינם מותאמים, שירותים נוספים בחצר  :הערה   

. אין מסעדה מזנון או חדר אוכל    שירותי מזו� 

יש ,  מדרגות 7: הרצאות עם/ חדרי לימוד. הרצאות נגישים / חדרי לימוד. כינוסים נגיש / אולם אירועים  דרי� ח
 (+) ומתקני� 
מדשאה . יש מעקה , מדרגות : ספרייה. מדרגה אחת :  חדרי תצוגה. מעקה    
. נגישה    

..המעלית אינה נגישה.  בבניין הסמוך1הספרייה בקומה   :הערה 

  

. יש מתקן שתייה נגיש אך ללא התאמה  . . ליד הכניסה לצריף: מיקום           (~)    מתקני שתיי ה
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
ירושלי�, כר��עי�� מנזר נוטרדא� דה ציו�   108800 

עי� כר�'    אזור ד23האור� ' רח   כתובת 

 02� פקס 6437739�02 טלפו� 6415738

:תאריך עדכון 24/06/2006  כר��עי�   ישוב 

 כיסאות גלגלי� 

. אין חנייה שמורה לנכים במגרש החנייה    (+) חנייה 

. הגישה בשער הכניסה אינה מתאימה  מדרגה אחת    (-) כניסה 
. בתאום-ניתן לפתוח השער במלואו . מ" ס15בשער הברזל בכניסה פס בגובה   :הערה   

. מאחז יד מצד אחד   . 5: מדרגות אל רחבת הכניסה  יסה ראשיתכנ   (~) 
  

. האתר מפוצל במספר מבנים    (~) מבנה 
.במבנה בית ההארחה מפלסים רבים בכל אחד מספר חדרים  :הערה   

. אין מעלית    מעלית 

. . שבילים מרוצפים   (+) שטח פתוח 

דלת . בלובי במבנה הכנסייה וחדר האוכל : מיקום. אין שילוט מכוון לשירותי נכים    (-) שירותי� ציבוריי� 
. מ " ס50: מרחק האסלה מהקיר הצידי. מ " ס87מ לפחות " ס80התא ברוחב    
. מתרומם מצד אחד . מוט אחיזה אינו תיקני. האסלה קרובה מדי לקיר , מאחור   

:הערה האסלה בתוך נישה   

.  מדרגות 5חדר אוכל לא נגיש    (~) שירותי מזו� 

חדר .  מדרגות 5: דר מועדוןח.  מדרגות 5: בית תפילה. מדרגות :  חדרי לימוד   (~) חדרי� ומתקני� 
. תצפית נגישה .  מדרגות 5: טלויזיה   

.   כנסיה נגישה  :הערה   

. כיסאות למנוחה /יש ספסלים   מנוחה ופיקניק 
) המדרגות בגישה5מלבד . ( מדרגות או שביל משובש מצד צפון2 -אל פינת ישיבה קבוצתית ליד הכנסייה   :הערה   

. הדרכה   עילותפ   

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

� מ1עמוד   2   

  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 
.ית ההארחה מפלסים רבים בכל אחד מספר חדריםבמבנה ב  :הערה   

. יש שפת שביל ברורה עם אבן שפה    (+) שטח פתוח 
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 דוח סיכו�  
>ירושלי�, כר��עי�, כנסיית הביקור   109900 

כר��    עי�   כתובת 

 02� פקס 6431163�02 טלפו� 6417291

:תאריך עדכון 24/06/2006  כר��עי�   ישוב 

 כיסאות גלגלי� 

אין שיפוע לעלייה . מגרש חנייה נגיש .  חנייה שמורה לנכים במגרש החנייה אין   (~) חנייה 
. למדרכה במגרש החנייה    

.קטן של מקומות חנייה בסמוך למעין' מס  :הערה   

. אין מעקה למדרגות   . 80: מדרגות בכניסה.  מטר 100-מרחק מהחנייה גדול מ   (~) כניסה ראשית 
. אין מעקה לשיפוע    

:הערה  המדרגות שלפני שער 3אין שיפוע מעל . העולה לכנסייה תלול מאד וארוך מאד, יש שיפוע המקביל למדרגות   
.הכניסה   

. האתר מפוצל במספר מבנים    (~) מבנה 

. אין מעלית    מעלית 

בדרך ) או שיפוע תלול(מדרגה אחת . . בקצה החצר שבקדמת הכנסייה: מיקום   (~) שירותי� ציבוריי� 
מרחק. '  מ1.18 * 1.6: גודל תא השירותים. . דלת התא נפתחת פנימה. לשירותים    
. . אין מוט אחיזה. מ " ס50:  האסלה מהקיר הצידי   

.  מדרגות 3: מזכרות/ חנות מתנות. מדרגה אחת :  בית תפילה   (+) חדרי� ומתקני� 
.מדרגות חיצוניות עם מעקה-בית תפילה נוסף בקומה שנייה  :הערה   

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 

 חרשי� וכבדי שמיעה 

 
  

    
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
>ירושלי�, כר��עי�, כנסיית יוחנ� המטביל   110000 

כר��    עי�   כתובת 

6413639�02) רצוי בערב(   פקס טלפו� 

:תאריך עדכון 24/06/2006  כר��עי�   ישוב 

 כיסאות גלגלי� 

אין חנייה שמורה לנכים . לפתח המקום /בתאום מראש ניתן להכניס רכב לאתר   (+) חנייה 
. במגרש החנייה    

. אין מעקה למדרגות   . 17: מדרגות בכניסה   (~) כניסה ראשית 

. אין מעלית    מעלית 

. . שבילים מרוצפים   (+) שטח פתוח 

. . דלת התא נפתחת פנימה. מימין לכניסה הראשית , מבנה שרותים בחצר: מיקום   (~) שירותי� ציבוריי� 
אין . מ " ס50:  הצידימרחק האסלה מהקיר. '  מ1.2 * 0.9: גודל תא השירותים    
. . מוט אחיזה   

.  מדרגות 17: חדרי תצוגה   (~) חדרי� ומתקני� 
.ביקור בשרידים הארכיאולוגיים, בתיאום מראש  :הערה   

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. אין אפשרות להכניס כלב נחייה    (~) כניסה 

. בקיר /אלמנטים בריצפהי "אין הכוונת עיוור ע   (~) מבנה 

   חרשי� וכבדי שמיעה 
  

  

  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 

��09-7658394: טל   כל הזכויות שמורות  )-(לא נגיש   
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 דוח סיכו�  
*ירושלי�, חלונות שגאל, ש טננבאו�"מרכז תיירות ע   104900 

דסה עי� כר�ח ה"קרית הדסה   ביה   כתובת 

 02�6776271� פקס 6439203�02 טלפו� 2, 6416333

:תאריך עדכון 24/06/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

. יש לתאם את הביקור מראש    תיאו� ביקור 

 (+) חנייה   . 6: יש חנייה שמורה לנכים במגרש החנייה  

.  מטר 100-מרחק מהחנייה גדול מ   (-) כניסה ראשית 
באותו משם יש שילוט מכוון למרכז -קומת הקפיטריה-לקומת הביניים,גישה דרך בית החולים או דרך בנין קנדי 

:הערה   
.בית הכנסת-התיירות   

. . האתר משתרע על פני קומה אחת   (+) מבנה 

. המפתח לשירותים נמצא במשרד . . במרכז התיירות וליד הקפיטריה: מיקום   (+) שירותי� ציבוריי� 

. צמחוני , דגים , חלבי , עדה נגישה כשר מס   (+) שירותי מזו� 

ספרייה . חדרי תצוגה נגישים . חדרי לימוד נגישים . כינוסים נגיש / אולם אירועים    (+) חדרי� ומתקני� 
. מזכרות נגישה / חנות מתנות. בית תפילה נגיש . נגישה    

. חזיון אור קולי . קלטת הסבר . הדרכה    פעילות 

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. יש לברר מראש אפשרות הכנסת כלב נחייה    (~) כניסה 

. בקיר /י אלמנטים בריצפה"יש הכוונת עיוור ע   (+) מבנה 

יש צליל או רמקול המסמל התקרבות . אין סימון כפתורים מתאים גם לעיוורים    (-) מעלית 
. המעלית    

מעלית מהכניסה הראשית של בית החולים   ה  :הערה   

 חרשי� וכבדי שמיעה 

  

  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  
*ירושלי�, חלקת קברי גדולי האומה,  הרצלהר   003000 

 כתובת  שדרות הרצל,בית הקברות הצבאי 

 02� פקס 6523768�02 טלפו� 6511108

:תאריך עדכון 28/05/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

אין חנייה שמורה לנכים . לפתח המקום /בתאום מראש ניתן להכניס רכב לאתר   (+) חנייה 
. במגרש החנייה    

כאשר השער סגור יש לפנות למנהל  (מכוון הכניסה להר הרצל, לחנייה הקרובה לאתר יש להכנס ברכב  :הערה   
)02-6527540 - תאום עם היחידה להנצחת החייל-אם סגור(או מכיוון בית הקברות הצבאי ) האתר או לשומר   

. מגרש חנייה מאחורי חלקת גדולי האומה : מיקום   (+)  משניתכניסה 

בילים שטח כבוש  ש: . מדרגות בשביל. חצץ /שטח מאבנים. שבילים סלולים    (-)  פתוחשטח 
. חלק מהשבילים נגישים .  מרוצפים   

.  מדרגות עם מעקה6או . אל אתר ההנצחה לחללי הטרור דרך גישה מרוצפת אל חלקו התחתון של האתר  :הערה   
. רחבה עם חצץ-לפני רחבת קבר הרצל . חצץ אל קבר הרצל   

.  שירותי הגברים ליד) מרוחק(במבנה קרוב לכניסה לבית הקברות הצבאי : מיקום   (-)  ציבוריי�שירותי� 
. . יש מוט אחיזה מתאים. מ " ס78מפתח דלת התא צר    

.כרגע אין ברז. מוט אחיזה בצד החיצוני של הדלת לא מאפשר פתיחה רחבה יותר  :הערה   

הדרך . מאחורי חלקת גדולי האומה לבין אתר ההנצחה לחללי הטרור : מיקום   (-) שירותי� ציבוריי� 
מ לפחות  מרחק האסלה מהקיר " ס80דלת התא ברוחב . שירותים משובשת ל   
  -מאחור ומצד אחד במיקום לא מתאים. מוט אחיזה אינו תיקני. מ " ס85: הצידי 
. מאונך בלבד    

. כיסאות למנוחה /יש ספסלים    ופיקניקמנוחה 

 מוגבלי ניידות 
. פירוט בכיסאות גלגלי�ראה   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. י שפת שביל ברורה "ש הכוונה לעיוורים עי   (~) שטח פתוח 
.  מדרגות עם מעקה6או . אל אתר ההנצחה לחללי הטרור דרך גישה מרוצפת אל חלקו התחתון של האתר  :הערה   
. רחבה עם חצץ-לפני רחבת קבר הרצל . חצץ אל קבר הרצל   

 חרשי� וכבדי שמיעה 

 2 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
  נגיש לכל מקרא: מתאים (+) 
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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 דוח סיכו�  

ירושלי�, מוזיאו� הרצל   002100 

 כתובת    הר הרצל 

 02� פקס 6202316�02 טלפו� 6202330, 6433266

:תאריך עדכון 10/07/2006   ישוב ירושלי� 

 כיסאות גלגלי� 

אין חנייה שמורה לנכים . לפתח המקום /תאום מראש ניתן להכניס רכב לאתרב   (+) חנייה 
. במגרש החנייה    

. תלול-השיפוע מהחנייה לשביל זה . יש שילוט המכוון לשביל גישה ללא מדרגות  :הערה   

. יש מעקה ,  מדרגות 6הגישה אל הכניסה אינה מתאימה    (+) כניסה 
גות אל רחבת הכניסה הראשית מכיוון השיפוע אל שער המסומן לכניסת רכב ישנה אפשרות לעקוף המדר  :הערה   
, סמ140 אינטרקום בגובה -בשער כניסת הרכב). חלק קצר של גישה זו משובשת. (לאנשים עם מגבלות   
.שקשה להגיע אליו מתוך הרכב   

. יש מעלית מתאימה    (+) מבנה 
.נהמאחז היד אינו מגיע עד סוף המדרגה האחרו  :הערה   

. . יש מוט אחיזה מתאים. . מימין לשער כניסה להר, מחוץ למוזיאון: מיקום   (-) שירותי� ציבוריי� 

. אין מסעדה מזנון או חדר אוכל    שירותי מזו� 

כסאות -באולמות אחרים. לפני השורה הראשונה ובצד, קולנוע נגיש באולם המדורג   (+) חדרי� ומתקני� 
.  נגישים חדרי תצוגה. ניידים    

אחרים תערוכה ניידת / שירותים נוספים / פעילויות . חזיון אור קולי . הדרכה    פעילות 
. סיורים בהר הרצל , סדנאות יצירתיים, סמינרים, להשאלה   

 מוגבלי ניידות 
.ראה פירוט בכיסאות גלגלי�   

 עוורי� וכבדי ראייה 

. יש לברר מראש אפשרות הכנסת כלב נחייה    (-) כניסה 
:הערה ישנה אפשרות לעקוף המדרגות אל רחבת הכניסה הראשית מכיוון השיפוע אל שער המסומן לכניסת רכב    
, סמ140 אינטרקום בגובה -בשער כניסת הרכב). חלק קצר של גישה זו משובשת. (לאנשים עם מגבלות   
.שקשה להגיע אליו מתוך הרכב   

 (-) מבנה  .בקיר /י אלמנטים בריצפה"אין הכוונת עיוור ע 
.מאחז היד אינו מגיע עד סוף המדרגה האחרונה  :הערה   

 2 �  נגיש לכל עמוד 1 מ
(+)מתאים   :מקרא    
)~( נגיש חלקית    סקירה ויעוץ בנגישות 
 טל: 09-7658394  כל הזכויות שמורות לא נגיש (-) 
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תקרבותאין צליל או רמקול המסמל ה. יש סימון כפתורים מתאים גם לעיוורים בראייל    (-) מעלית 
.  המעלית    

��


