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אחד עולה ואי

פות בנוף כמה

נסים מופרדים

מובן בחשבון

הארכיאולוגי 

לי מחווית 

על מרכיביו ר

בין את המכלו

פורים ברמת

בראשםו ,ציבור

מת ההר יכלל

יסומן בשילוט

על ההר חנות

 מדרגות 

ישות בהתחש

שתמשים הגדו

ת ההר להוראו

עלי שיפוע מת

מוש באמצעי

לת של הצוות

 כשיר. 

 להבדיל בין 

שה שימוש 

יכלול את ר 

לא יהיה דומי

דגמים לצד ה

 .ם

במצדה על כל

מידע ימסר בע

לי שהמבקרים

ם שמקבל 

www.parks

הא -מבקרים

 הזדמנות לצ

רב כך שהנכנ

חות לוקחים כמ

הות הממצא ה

 חלק אינטגרל

גמים של ההר

בנים יוכל להב

שה מציעה שי

 עבור כלל הצ

הנגשה על במ

אחד מרכזי שי

לתחמבקרים

יד לצד מהלכ

ראות תקן הנג

ממספר המש

ימוש על במת

  קיימת;

שה מרובים בע

ת ניסיון. השימ

ביקוש, והיכול

או תקלה במכ

בלות בניידות

יעש. השילוט

השלטים באתר

די שהשילוט 

יףהוסת זאת ל

ל הבנת המקו

שות הקיימות ב

עוד מועד. המ

. למדריך הקו

ההר כך שאד

s.org.il

שרתים את ה

 יש למבקרים

רמת הקהל ה

 ושיקולי בטיח

מכסימלית במה

ה במקום הם

 מהן הוצבו דג

ד ואחד מהמב

 תכנית ההנגש

רונות שנקבעו

עבודות ה מו.

ל שביל נגיש א

 שיוביל את ה

י אחזיומ חיזה

כל הניתן להור

חות שנגזרות

אמת בתי השי

פקת המים ה

רת שבילי גיש

ניידות לתקופת

הל הרחב, הב

ללה דוממת א

דם עם מוגבלא

 שבילים אלה

 הסימול על ה

ת למבקרים. כ

מצאות, ותחת

מים שיקלו על

תאמות הנגיש

ו להתכונן מב

תחם מזרחי).

שות על במת ה
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שני קרונות מש

היציאה מהם

חשבון את הזר

 שיקול אחר,

 התחשבות מ

 וחווית השהיה

נסות שבחלק

לבקר בכל אחד

אתר השלם. 

ית על העקרנ

עומד בפני עצ

ה, הכשרה של

)3ל מטיפוס

בתי אחהצבת

זה יותאמו ככ

דרישות בטיח

התאם לצורך

כת הביוב ואספ

אפשרים הכשר

ר חשמליים לנ

שתמשים והק

א עצמו עם סו

נה שיאפשר ל

אותו מובילים

להשתמש בו.

פה שמחולקת

בת מפות התמ

דגמים משלימ

ם יותר על הת

עצמאיים יוכלו

המבקרים (מ

תאמות הנגיש

 ם

ם בו זמנית. ש

קרונות ואחרי 

שר לוקחת בח

ם על כלגוברי

 תחזוקה.

תוך בטון ועץ

התצפית לנוף

כות צל להתכנ

ה או לא יכול ל

ליו בהקשר לא

ך שמירה קפד

קום כערך שע

קיימת וייצובה

תם (סימן מובי

עם מוגבלות; ה

שר בתי האחיז

ה ושחיקה) ול

 וכיורים חסרים

 בתוואי מערכ

  ת פיזית

ת ההר לא מא

ש באמצעי עזר

יחות של המש

וץ למי שימצא

ר שילוט הכוונ

, ולדעת לאן מ

בקרים יוכלו ל

לסימול במפא

ראשון על הצב

על במת ההר

ברים מדוייקי

 המבקרים הע

סים שבמרכז 

ס הסבר על הת

 והגנים

נוסעי 80 מכיל

פני הכניסה לק

תנועה על הגש

קולי בטיחות ג

 והן שיקולי ת

שתה בשבילי ב

 של האתר. ה

פוזרו סככ חם

שמי שלא רוצה

קום שהיגיע א

במת ההר תוך

שימור רוח המ

ת השבילים הק

חנים מסביבת

ע מבקריםם ל

ם חסרים כאש

ם (טמפרטורה

י עזר, שילוט

ת בהתחשבו

חלופה לנגישות

חדים של במת

 לקהל שימוש

שיקולי בט ור

 תחזוקה וחיל

 על במת ההר

ישים לאחרים

כדי שכל המב 

ם בתואם מלא

לוותר בשלב ר

כות השונות ע

רנט יוכנסו הס

 על החסמים.

ופות הכרטיסק

תמש בו יוכנס

 הטבע

קרון הרכבל מ

השני יורד. לפ

מן שירצו. הת

שיקמהיוצאים. 

שיקולי יציבות

רושבמת ההר 

אופיו המיוחד

במתחהביקור. 

כדי ש הבנויים

להינות מהמק

הנגישות על ב

העיקרון של ש

שיפור תשתית

בשוליים מובח

שניתן להתאים

במקומות שהם

בתנאי האקלים

הוספת אביזרי

חקיקת הנגישו

ת לשירות כח

הערכים המיוח

הוסכם להציע

העזר יבחן לא

לספק שירותי

הוסכם להציב

השבילים הנגי

ותפיקטוגרמב

מספור המבנים

בנוף הוחלט ל

שפזורים בסככ

לאתר האינטר

מרכיביה, וגם

פה ובדפוס בק

מוזמנים להשת

רשות
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סלול הנגיש בי

 לכיסאות גלגל

התאים הקיימ

ים המיועדים

הוחלט להוס 

שימוש נגיש 

 הנגישים באת

ן של מרכז 

אל מפלס 

 -קומי כבוש 

נגישים יצופה

ע(עץ, בטון  גי

דל, ניגוד חזות

דלת  .ליהם

החדששילוט 

www.parks

ע לבחור במס

דרך הנגישה

   מקוםב ן

של ההדלתות

מדורי השירות

שרדי ההנהלה

ים לתא בית ש

  . ין קיים

בתי השימוש

במפלס העליו

מפלסי החניה א

שויות כורכר מק

תי השימוש הנ

צא הארכיאולוג

(מיקום, גויש 

אל שמובילהה 

השעיצוב ורה. 

s.org.il

חנה הבאה יד

ף סימון של הד

 סדר התקנת

פנים ומידות ה

במתן לשינוי. 

משאזור ם. ב

דלת המשרדי

הנגישות לבני

בתאי סוימים

ברים ולנשים ב

 שמובילה ממ

 עובדים.

עש במת ההר

ת הכניסה לבת

תחשב בממצ

התמצאות נגי

ס לדרך נגישה

לט בצורה ברו

 .הר
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נמצא בה לתח

בקרים יתווסף

, לפיר מצדה

מידות הפ תר,

ת ההר לא נית

 שימוש נגישי

שהמרחק בין ד

תקנות הרש ב

מס םאו אביזרי

ף שמיועד לגב

הלה ולמעלית

הל והן את הע

על בהנגישים

דלתות ים אל

וה נאי השטח

שילוט  צבם יו

הנגישים ביחס

ש הנגיש תשול

ת ההם על במ

 ם

תחנה שהוא נ

שמחולקת למב

 חסרות באת

בא הקיימיםם

שימוש על במ

בתי קיימיםם

זאת למרות ש

 עונה על הנד

א קבועות  של

מוש נגיש נוסף

משרדי ההנה

את הקהת הן

בתי השימוש ה

וביל מהשביל

ב בהתאם לתנ

 . )טי

רכז המבקרים

בתי השימוש ה

בית השימושל

הקיים היום לוט

 והגנים

 איך ללכת מת

ההתמצאות ש

שנמצאוישות

  - וש

הנגישיםתאים

יזור של בתי ש

רכז המבקרים

שימוש נגיש, ו

קומת הכניסה

מת ההתקנה

ת תא בית שימ

קרים, סמוך ל

התא ישרתבל.

דרכי גישה לב

 ההליכה שמ

יציבקשיח ומר 

צמנט או טיח 

מת ההר ובמר

ה על מיקום ב

סה הראשית ל

ם לאופי השיל

 הטבע

הדרכה קולית

למפת ה עבורו.

 

התאמות נגיט 

בתי שימו 

מספר הת

. הפיןתקי

במרלקהל 

בית שתא 

שקיים בק

השלמ .1

בניית .2

המבק

הרכב

כיום ד .3

תוואי

חומב

רשת

על במ .4

שיורה

הכניס

יתאים

רשות
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 - לגלים

הנגישה המוכר

 נגישה חלופית

צפוני והמחסני

 . כל הניתן

 (רכבל) יש 

עבריהם (לאח

ס"מ מע 30ך 

ותי 8%לה על 

חיזה עבים יות

האחיזה גבוה

בתנאי האקלי

  יע למקום.

גלל תנאי האק

ם או חומר 

 סי.

www.parks

שים לכיסא גל

תוואי הדרך ה

ן אליהם דרך

וון הארמון הצ

חום נמוכה ככ

סה המזרחית

 אחיזה משני 

 האחיזה ימש

עוללי שיפוע ש

 כל בתי האח

צדה רוב בתי ה

מידה נאותה ב

ל העצום שמג

זיקו מעמד בג

וגי עץ מסוימים

ם וקושי הנדס

s.org.il

לא נגישבילים 

מהווים חלק מ

למקומות שאין

לכיו (רכבל) חי

בעלי מוליכות 

בכניס מבקרים

צויידים בבתי

 המקום, בית

בעל ם קיימים

 ם במקום. 

ס"מ. במצדה

ס"מ. במצ 90

ה שיאפשר ע

 על ידי הקהל

ון נוגד לא יחז

ה מאד כגון סו

ע מהות המקום
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ושב קיימות ת

מבקרים לא מ

הר מובילות ל

כניסה המזרח

ב חיזה יציבים

מרכז המבהר ו

שלא מצ רגות

תחשב בתנאי

קטעי שבילים 

אקלים הקשים

3-4ך להיות

0 -ריך להיות כ

י בחומר בנייה

וש אינטנסיבי

ת האחיזה בגו

ות חום נמוכה

יין זה על רקע

  

 ם

לצד מדרגות

הר ובמרכז המ

ת על במת הה

ביל משער הכ

בתי אחשמאל

על במת ההל,

מדה כימהלל

ל הניתן, בהת

 או התחתון.

לצד - ת ההר

ומד בתנאי הא

ת אחיזה צרי

ני המדרגה צר

ציע פתרון ראו

שנובעת משימ

יעת קצה בית

וליכמר בעל מ

לט לוותר בעני

 והגנים

ד ובתי אחיזה

ת על במת הה

רבית המדרגו

מובקיים רגות

מימין ומשו ף ל

מופע אור וקול

כללתי אחיזה

ככאו שמאל).

דרגה העליון א

על במ תלולים

שעה מחומר

קוטר בי 1918

 האחיזה מפנ

שה מאמץ להצ

, ובשחיקה ש

ע בברייל וצב

ם שימוש בחומ

ממוחזר. הוחל

 הטבע

מאחזי יד 

גרמי המדרגות

מר. בתכנית זו

 
מהלך מד .1

יש להוסיף

במתחם מ .2

בת להוסיף

ביד ימין א

לאף המד

שבילים ת .3

בתי אחיזה

 ם:
8לפי ת"י  .1

גובה בית

יעש יותר.

הקיצוניים

סימון מידע .2

שמחייבים

פולימרי מ

רשות
 

   
  

  

 .ב
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3
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1
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מי 

 

 .ה

תי 

ר, 

 

 ערך.
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  הדרך

מנחים להנגשה

אופן אחיד, ככ

המזרחי (מיקו

ושי בהתאם 

עמוד בשחיקה

 ניתן.

הוראות ת"י ל

 טפות אותו.

ום שולי הדרך

דיין יאפשרו למ

וסימנים הרה

קרובהביבתו ה

בתמיקום  ה על

חי לבמת ההר

 בית הכנסת

ם אין כסף 

Ste או שווה ע

www.parks

בתחוםגובה 

כעקרונות מת 

קמו באתר בא

ה בנייןבנויות ב

חזותי והמיש

משטח צריך ל

ועמום ככל הנ

רחי בהתאם ל

 לחצרות שעו

תיח - 3יפוס 

פני הדרך, ועד

תקין סימני אז

דיל אותו מסב

שיורהווי קולי 

כניסה המזרח

רחץ, מחסנים,

למבקרים חינם

ep-Hearמסוג 

s.org.il

והפרשי ג יכה

כלה והרציפות

ה ואזהרה, יוק

 המדרגות הב

, הניגוד ה3.1

יהיה עשוי המ

בוה במיוחד, ו

המזר בנייןת ב

מובילות ממנו

ימן מוביל מט

ס"מ) מפ 10ד

, לא ניתן להת

שטח עצמו יבד

שימוש בחיו ה

רכבל, שער הכ

כגון בית המר

חד שיחולק ל

קן יהיה מההת

  החלוקה.
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רצועת ההלי

את עקרון ההכ

למידע, הכוונה

    נגישה.

אש כל מהלכי

1חלק  1918

החומר ממנו י

גד החלקה גב

ל כל המדרגות

 במדרגות שמ

כך שתהווה ס

לטו מעט (עד

יו של המקום,

שונה של המש

מובילים יעשה

ה למתחם הר

ת ההר עצמה כ

ה על שלט מיו

דרכה קולית. ה

הגיע לעמדות

 ם

שפת -ראיה

אתר קובעת א

שות הנוגעות ל

ם ביחס לדרך

ה תקניים ברא

ת"יבהתאם ל

ה - סייג ).6לק

בעל מקדם נו

המדרגה) של

תוך הבניין והן

ל במת ההר כ

אופן כזה שיב

לדרך עצמה.

י השטח ואופ

ץ. המרקם הש

וים מאתרים

פתחי הכניסה

כזיים על במת

על ע"י לחיצה

ם מערכת הד

ליקויי ראיה לה

 והגנים

לליקוייכוונה

ת הנגישות לא

התאמות נגיש

תבנית ומיקום

משטחי אזהרה

ם ומידותיהם 

חל 1918ת"י

מיוחד, להיות

ה השלח (אף

, הן בת3.1ק 

רך הנגישה על

בני המקום בא

מחוץ ל נקז אל

הר, בשל תנא

על משטחי עץ

סימנהתקנת ל

המוזיאון,לת

למבנים המרכ

חיווי הקולי יופ

שמחלקות לה

ירות יסייעו לל

 הטבע

והכסימון  

(ב) בתקנות3ה 

ה  כך נקבע כי

שר, מבחינת ת

התקנת מ .1

המשטחים

להוראות 

גבוהה במ

סימון קצה .2

חל 1918

סימון הדר .3

בעזרת אב

נגר להתנ

בבמת הה .4

מאתרים ע

כחלופה ל .5

שימוש, דל
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 חוץ 

ככל 

 

 

 

ת 

בו 

w  

י חוץ ומתקני

 יהיו עשויים כ

וייחת או עץ,

 לא מאפשר 

אנושה במהות

צעי להעברת

וגדר בתקנות

חיווי קולי ב 

יוצבצפיפות הו

 ולנוח,שבת 

www.parks

ש לסמן רהיט

 וריהוט חדש

בנויים אבן מט

ן. הכלל הזה

שש לפגיעה א

מישושית, אמ

מאתר כפי שה

יעשה שימוש 

צורת המקום ו

לש כדי ת לרגע

s.org.il

תר קובע כי יש

 בנייה חדשה

ת. הספסלים ב

תוך חביות אב

דבר. בשל חש

ממדי, מפה מ-

קה של סימן מ

ים. לחילופין,

ישיבה בגלל צ

מדי יוכל לצאת
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ת נגישות לאת

קבע הכלל כי

לוגיה מקומית

יות נשתלו לת

הכללי של המד

-דגם תלתתר

וחלת לתחזוק

ש ופגעי אקל

קהל מקומות י

קשה מ עמידה

  

 ם

  ות שילוט

שונה להתאמו

 במת ההר נק

שימוש בטכנול

נצרים, הברזי

ן נוגד לרקע ה

 ן זה.

מן בסימן מאת

ת ההר אין תו

 מעומס שימו

 אלה.

ניתן להציע לק

עשימצא את ה

.מקום שנפסק

 והגנים

לרב תקני חוץ

תוספת הראש

לסביבתם. על

 מקומי וידמו ש

ת קורות עץ ו

המתקנים בגוון

ט לוותר בעניין

ובע כי יש לסמ

על במת רזייה.

חיקה הצפויה

הל למקומות א

לא נש היכן - 

מי שהכניסה.

ממ יך בביקור

 הטבע

היטי חוץ ומת

בת 1(ב)5פרט 

בניגוד חזותי ל

הניתן מחומר 

עשויוהסככות 

להבליט את ה

המקום הוחלט

קו 2(ב)5פרט 

מידע קולי, ובר

אלה בשל השח

כוון את הקהיש

(ג)5פרט  .3

ספסלים לפני ה

לחזור ולהמשי
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