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המרפאה נמצאת באזור מסחרי שלידה סופר מרקט

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי
שעות פתיחה בית המרקחת ארוכות יותר 

דלת כניסה למבנה ,משעות פתיחת המרפאה

תמיד פתוחה בשעת פעילות בית המרקחת

(2)מקום חניה נגיש

וחניון מקורה של ,יש חניית נכים של הרשות בסמוך

הסופר ללא חניות נכים

יש לבדוק מי אחראי על חניון הסופר ולבקש לבצע 

במידה ומכבי שותפים ,חניית נכים בחניון המקורה 

יש לסמן חניות נכים בחניון

-(8)דרך נגישה

דלתות  - (3)פתחים

כניסה למבנה 

ולבית המרקחת

 (1)רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה 

פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת 

חדר בדיקה וטיפול עם  (2);לשירותי בריאות

 מ" ס90לא יפחת מ נגישות מיוחדת 

במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה .

ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר 

מ " ס90-בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ

לא , במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי ,

.מ" ס80-יהיה קטן מ

לבית המרקחת ,מ" ס98פתח אור כניסה  לממבנה 

מ" ס95

מבשרת ציון,3שדרות החושן :  כתובת

תקני ,2016-ו"התשע(התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)י תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות"ח המפורט להלן מבוסס עפ"הדו

או לא /היועץ לא ישא באחריות כלשהי במקרה בו המידע שנמסר לה שגוי ו.י הנהלת המוסד"תקנות בניין קיים ומתבסס על נתונים שנמסרו ע ,1918

.                                                                                                                                                                                      או אינו מלא/מדויק ו

אדריכל ועוד,קונסטרוקטור , מתכנן אינסטלציה,            הסקר אינו בא להחליף מתכננים כגון מתכנן תנועה 

מרפאות בניין קיים- ס "פערי נגישות מתו
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

 14)(('ב)8)פתחים 

(קיים

לרבות עם ,  כוח פתיחה מקסימאלי לדלת

 ניוטון לדלת פנים 22. א:    מגיף דלת

.         (אש ומרחב מוגן, למעט דלת עשן)

.                           ניוטון לדלת חוץ30. ב

אם הכוח , לדלת שבמצבה הרגיל סגורה. ג

יותקן אמצעי –  ניוטון  30-הנדרש גדול מ

.עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה

כח פתיחה דלת , ניוטון 40כח פתיחה דלת מבנה  

 ניוטון80בית מרקחת 

להשאיר את הדלת כל הזמן : 'חלופה א:לביצוע

לכוון מחזיר שמן כך שכוח .'חלופה ב. במצב פתוח 

.            ניוטון  30פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 

להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה : 'חלופה ג

 ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית30על 

קיים )(10)דלתות 

- (4)פרט משנה

מקשרי פנים 

(אינטרקום)

בכניסה נגישה קיימת מערכת קשר 

השורה העליונה של  - (אינטרקום)פנים

מ מפני " ס140הלחיצים לא עולה על 

רצפה ומתאפשרת אליה גישה צדית של 

בגישה חזיתית גובה ,אדם בכיסא לגלים

מ" ס120שורה עליונה של הלחיצים 

קימת מערכת לפתיחת הדלת בעזרת כרטיס מכבי 

מ" ס150- בגובה כ 

 120התקנת המערכת בגובה לחיץ עליון : לביצוע

מ"ס

דלפק בית 

(15)מרקחת

עמדת שירות בעמידה המצריך העברת 

 80מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 

ומשטח תמרון , מ לכל היותר" ס100ל 

, מ" ס130X170מ או " ס150בקוטר 

ומובילה דרך נגישה לעמדה

 - 2דלפק ,מ " ס94 עמדות עמידה בגובה 3קיימות 

מ" ס30עם דלפק מונמך בעומק 

בית -מתקן תור 

נגישות )מרקחת

(25שירות 

אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח 

רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 

..   מ מינ" ס130X170מ לפחות או "  ס150

:גובה אמצעי ההפעלה

, אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית

.ללא מכשול. מ מעל פני הרצפה" ס65-120

אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא 

.מ מעל הרצפה " ס65-130מכשול גובהם 

מ" ס113אין משטח תמרון בעמדת תור גובה לחצן 

.   פינוי מתקני מכירה בסמוך למתקן תור.1: לביצוע

לזיהוי המתקן יש להתקין פס מאתר לפני מתקן .2

התור או שלט קולי

+ מסך קריאת תור

וכריזה בית מרקחת
קייםמערכת כריזה ורישום מספר תור
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

דלפקי מוצרים 

שאינם תרופות

כאשר . מ" ס90רוחב מעבר פנוי לפחות .א

 מעלות סכום 30-יש פניה בדרך של יותר מ

רוחב המעבר לפני הפניה )רוחב המעברים 

 200הינו  (רוחב המעבר אחרי הפניה+ 

.                                        מ לפחות"ס

בקצה דרך נגישה ללא מוצא באזור .ב

 מטרים יש 1.30-שרוחבה קטן מ, מדפים

שטח לסיבוב כיסא גלגלים

 140קיימים מדפים עם מוצרים מעל גובה 

כיסאות ההמתנה חוסמות את משטחי התמרון,מ"ס

יש לבצע נוהל שירות והצבת שילוט ניתן לפנות 

לסיוע לאנשי צוות בית המרקחת

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

[בקיים

קיים בית שימוש , במרפאה קיימתאם 

יימצא במרפאה גם , המשמש את הציבור

,                                   בית שימוש נגיש

 שהוא בבית מרקחת,  על אף האמור

מרפאה קיימת וקיים בו בית שימוש 

אפשר שבית שימוש , המשמש את הציבור

נגיש שישמש את מבקרי בית המרקחת 

יימצא בבניין שבו מצוי בית המרקחת

מ" ס152X207קיים תא בגודל 

 או 150X150אזור הערכות לפני הדלת 

130X170מ" ס
מ" ס130X170מבואה בגודל 

שילוט

-  מישושי מובלטסמל בית שימוש נגיש 

יכיל גם את סמל ,מ " ס16X16בגודל 

הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד 

 150גובה מרכז השלט . הידית של הדלת

.מ"ס

אין שלט 

להחליף לשלט תיקני מישושי מובלט מומלץ 

בשירותים משותפים מתקנים שלט ריבועי  בגודל 

16X16גובה מרכז ,מ מינימום מישושי מובלט " ס

על הקיר בצד הידית- מ" ס150שלט 

התקנת כיור

-122מרוחק מקיר אחורי של האסלה -כיור 

חלל פנוי ,מ" ס83-85גובה , מ" ס118

,מ מינימום" ס70תחתון 

מ" ס83להגביה את פני הכיור לגובה מ" ס73פני כיור בגובה 

Lסבוניה צמודה למאחז סבוניהאביזרי שירותי נכים
או להדביק . להתקין הסבוניה מעל המדף :ביצועל

על המראה
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