טבלת תיוג למתקני מינימום – מכרז פומבי מס' 5/20
 .1חובה להציג תמונות  /הדמיות ,בתוספת כל אמצעי אחר ,המוכיח את הימצאות
אלמנטי החובה בהצעה.
 .2הצעה שלא תכלול את הפירוט המבוקש עלולה להיפסל.

שם המתקן

הערות

כמות
נדנדות

נדנדת תנופה מסוג מושב עם
משענת וסגירה
נדנדת תנופה מסוג מושב
1
שכיבה
נדנדת קן ציפור מותאמת
1
לבעלי מוגבלויות
מתקן משולב
שילוב מגלשות מסוג מגלשה
2
ישרה /סגורה  /עקלתונית/
אחר
1

א.שתי המגלשות
יהיו שונות זו מזו
ב.חובה שתהא
גישה לצורך הגעה
של בעלי מוגבלויות
לשתי מגלשות אלו
ולאחת מן המגלשות
לפחות תהא גישה
עד לפתח המגלשה
עם כיסא גלגלים.
)באמצעות כבש(

מסלול כולל אלמנטים
משולבים לאורכו

א .המסלול יעלה
למפלס המצוי בגובה
שמעל פני הקרקע

1

ב .המסלול יכלול
מדרך הנגיש לכיסא
גלגלים עם כניסה
ויציאה שאינם
סמוכים האחד לשני.
ג.אין חובה שכל
המסלול יהיה נגיש
לכיסא גלגלים.
ד .אלמנטים במסלול
יותאמו לכבדי ראייה
1

תיוג המצאות

ועיוורים – באמצעים
כדוגמת תבליטים
שימוש בטקסטורות
שונות  ,שילוב
אלמנטי צלילים.
ה.המסלול יכלול
לאורכו מעבר שיטתי
מפעילות לפעילות .
ו.המסלול יכלול
אלמנטים של טיפוס
,זחילה וגלישה.
ז.יותר מעבר למפלס
גבוה יותר מהמפלס
הנגיש לכיסא
גלגלים ,ללא
אפשרות הגעה
לכיסא גלגלים.
ח .האלמנטים
במסלול ימוקמו
באופן שלא יפריע
למעבר חופשי
למשתמשים נוספים
לאורך התוואי ,כולל
מעבר של אדם
בכיסא גלגלים בחלק
המסלול המותאם
לכסא גלגלים.

מתקנים או אלמנטים הכוללים
הפעלת ידיים של מכלולים
שונים כגון פעילויות משיכה,
דחיפה ,הרמה ,הורדה סיבוב
אלמנטים ,לחיצה ,הקשה ,
תיפוף ועוד
בתוך המתקן המשולב
מתקני הפעלת ידיים
מתקנים או אלמנטים הכוללים
5
הפעלת ידיים של מכלולים
שונים כגון פעילויות משיכה,
דחיפה ,הרמה ,הורדה סיבוב
אלמנטים ,לחיצה ,הקשה ,
תיפוף ועוד
שאינם חלק ממתקן אלא
5

2

אפשרי שישולבו
לאורך המסלול

מתקנים אלה יוצבו
בגובה נגיש לילד
יושב בכסא גלגלים .

עומדים בפני עצמם .כדוגמת
לוחות פעילות ,מתקני סיבוב,
תיפוף וכדו'.
סימונים דוגמת ציורים או תבליטים למישוש
כדוגמת
סימונים
שילוב
לשילוב במתקן
2
ציורים /טקסט /תבליטים/
המשולב או
שקועים במתקנים העצמאיים
במתקנים העצמאיים
ו /או במתקן המשולב )ברוחב
לפחות של  1.5ס"מ עומק/
 .0.4ס"מ
בליטה של
לפחות(.

שימוש בסימני ברייל ליד
טקסט ו /או סימן.

קרוסלה מתאימה לבעלי
מוגבלויות

לשילוב במתקן
המשולב או
במתקנים העצמאיים

5

קרוסלה
1

3

