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13/12/2019:עדכון500קטן מ : תפוסה

נמצאת במבנה מסחרי,מרפאת טיפת חלב 

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי

(2)מקום חניה נגיש

'  מ60במרחק של כ ,קימות חניות נכים של הרשות

מטיפת חלב

הרצליה , 17סוקולוב :  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

 16)( 11)הכוונה

מרפאה  - (קיים

קיימת שפתח 

הכניסה אליה נמצא 

בסמוך למדרכה או 

שביל ציבורי

סימן מוביל יהיה בתחום הדרך העיקרית 

; שבה עושה הציבור שימוש או בצמוד לה

תחילתו תהיה בקו המגע בין המדרכה 

הגובלת במגרש והקרובה לכניסה הראשית 

באותו כיוון שמגיע ממנו רוב הציבור , לבניין

סימן ,                                           לבניין

 110מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק 

סנטימטרים לפני דלת הזזה אופקית או 

ובמרחק , אנכית מול אחת ממזוזות הדלת

 סנטימטרים מקצה אגף דלת 30 עד 10

, סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח

כמתואר בתרשים

מרפאת טיפת חלב נמצאת באזור מסחרי והכניסה 

אליה מרחבת האזור המסחרי

 להשתמש בשלט קולי לדוגמא מסוג מומלץ

RightHearלהכוונה קולית להתמצאות .

-(8)דרך נגישה

דלת  - (3)פתחים

כניסה

 (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

כוח ,מ נפתחת החוצה " ס89-דלת פתח אור כ

  ניוטון30משיכת הדלת גדול מ 

 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

 ניוטון30כוח פתיחת דלת הכניסה גדול מ 

לכוון מחזיר שמן כך שכוח .'חלופה א:לביצוע

.            ניוטון  30פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 

להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה : 'חלופה ב

מומלץ -  ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית 30על 

דלת חשמלית
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

קיים )(10)דלתות 

- (4)פרט משנה

מקשרי פנים 

(אינטרקום)

בכניסה נגישה קיימת מערכת קשר 

השורה העליונה .1 - (אינטרקום)פנים

מ " ס140של הלחיצים לא עולה על 

מפני רצפה ומתאפשרת אליה גישה 

בגישה ,צדית של אדם בכיסא לגלים

חזיתית גובה שורה עליונה של הלחיצים 

הלחיצים יהיו בגוון ניגודי. 2. מ" ס120

מ" ס150קיים לחיץ לפתיחה בגובה 

מ " ס120להתקין את הלחיצים בגובה : לביצוע

ובגוון ניגודי

חדרי בדיקה וטיפול 

 ללאמיוחד 

פתחי ,(13)מיטה

 ((10)דלתות)אור 

((8)א "פ

.                     מינימום5 ל 1מספרם יהיה 

רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה לחדר 

מ " ס90בדיקה וטיפול מיוחד לא יפחת מ 

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

א "פ, אחות -3חדר ,מ " ס90א "אחות פ - 2חדר 

מ ואין " ס75א "אחות פ+רופא - 1חדר . מ " ס80

רופא ,אחות - 4חדר . מ לצד הידית" ס30

מ ואין משטח תמרון " ס78א "פיזיותרפיסט פ,ילדים

 לפני הדלת

י שיחה עם אנה האחות  "עפ-  אחות 2חדר 

החדר שלה כבר היום  - 2הראשית שיושבת בחדר 

משמש חדר בדיקה וטיפול מיוחד לכל בעלי 

המקצועות הרפואיים והחדר נגיש מפנים והמיטות 

יש לבצע לזה נוהל- הן שידות תינוקות 

עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

(15)נגישות

עמדת אחיות ובעמדת , במזכירות רפואית

בנויות ושאינן , מודיעין בבית חולים קיים

עמדה )-(א)18יתקיימו תקנות , בנויות

מ או עמדת " ס110עמידה קיימת בגובה 

תחול ' תקנת משנה א-(ב),(שירות בישיבה 

-(ו)-ו,על עמדה אחת לפחות מכל עשר 

סימון שולי פתח החציצה בין -עמדה סגורה

לתקנות נגישות ; נותן השירות למקבלו

, תחול בנוסף, בעמדת מודיעין; השירות

לתקנות נגישות  (א)20בתקנה  (1)פסקה 

.השירות

מ ולידו דלפק " ס116קיים דלפק עמידה בגובה 

מקום )מ ללא שימוש" ס76ישיבה בגובה 

הדלפק גדול וחוסם את הכניסה  (לפרסומות

לקצר את דלפק המזכירות כך שבין . 1: לביצוע מ" ס75למבואת השירותים משאיר מעבר של 

בדלפק לקיר מבואת הכניסה לשירותי הנכים יהיה 

הנמכת הדלפק לגובה . 2. מ " ס150במרחק של 

לידיעה זאת גם בקשתה של האחות )מ " ס105

(הראשית אנה

שירותי נכים

גודל תא
מ מינימום " ס150X200מידות התא חדש  

( 140X170בתא קיים )לאחר חיפויים 

מ נטו לא כולל את נישת " ס140X187תא בגודל 

הארון בתא
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

דלתות

מ " ס30ו  (מ" ס80חדש )מ" ס75פתח אור 

מנעול ,ידית  נוחה לגריפה,פנוי לצד הידית

ללא מחזיר שמן על הדלת , פנוי/תפוס 

,מ" ס85-110מאחז יד אופקי פנימי גובה ,

,מ" ס93א "פ

מ" ס42;מ" ס50מ עד " ס45גובה אסלה    .1

או להתקין ,מומלץ -  להחליף לאסלת נכים מונובלק

מכסה אסלה עם רגליות משינזון לקבלת גובה של 

מ" ס45

מ" ס45מרכז אסלה לקיר הקרוב .2
קיים  (שאין בו כיור)לצד האסלה . 3

 75בקיים ).מ" ס80מרווח פנוי ברוחב 

(מ"ס

במידה ומחליפים אסלה יש להקפיד שלצד האסלה 

. מ מינ" ס75לקיר הרחוק קיים מרווח פנוי של 

מ" ס80מומלץ 

מ" ס140להתקין וו תליה בגובה  :לביצועמ" ס150וו מותקן בגובה מ" ס140וו תליה גובה וו תליה

מדף
חסר מדףמ בגובה פני כיור ובהמשכו" ס15X30מדף 

 בגובה פני 15X30להתקין מדף בגודל  :לביצוע

כיור ובהמשכו

מתקן לשתיית 

(8.224)מים 

שטח .1: הוראות התקנה למתקן שתייה

 170רצפה חופשי מול המתקן קוטר 

 גובה 2. (מ" ס150אם לא ניתן קוטר )מ"ס

 ל 65אמצעי הפעלה בגישה חזיתית בין 

 85גובה יציאת זרם המים בין .3.מ " ס120

אם מסופקות כוסות חד . 4. מ" ס110ל 

מ " ס110פעמיות המתקן ימוקם בגובה 

.משיכת הכוס

מ" ס120גובה מתקן כוסות - מתקני שתיה 

 150לדאוג לשטח חופשי סביב המתקן בקוטר . 1

להתקין מתקן כוסות יעודי על קיר  בגובה .2. מ "ס

בכל מקום שבו קיים מתקן , מ" ס110משיכת כוס 

בכל הקומות-שתיה

אסלה
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