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בתאום עם משרד הקבלה - 20/8/2019מיום מרפאת זכרון יעקב

13/12/2019:עדכון500קטן מ : תפוסה

 קומות 2המרפאה נמצאת עם קומפלס של משרדים ומשתרעת על 

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא
(2)מקום חניה נגיש

כלל החניות 

במרפאה

חניות                                                      4

(בתמונה חנייה של הרשות}

0רכב נכים רגיל

1רכב נכים גבוה

 320X525 חניות נכים בניצב בגודל 2קיימות 

.  החניות צמודות למדרכה,מ " ס260X525והשניה 

בסמוך למרפאה חניית נכים רגילה של הרשות

 החניות 2לתכנן ולבצע חנית נכים בניצב במקום 

משותף למכבי . - ' מ6ובאורך '  מ4.6בגודל ברוחב 

פארם

זכרון יעקב , 48הרצל :  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

,לבניין

יש לפרק את המתקן שצמוד לפס המוביל    הותקן מתקן לאופניים צמוד לפס המוביל

 להתקינו על קיר המרפאה בין בית והמלצה

(ראה תמונת הקיר)המרקחת לכניסה למרפאה 

 16)( 11)הכוונה

מרפאה  - (קיים

קיימת שפתח 

הכניסה אליה נמצא 

בסמוך למדרכה או 

פנים - שביל ציבורי 

המבנה

סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה      (1)

העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין 

וממנה עד לסימן המאתר שמוביל , בבניין

להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית 

אין ;  המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית

מסתיים הסימן , בבניין מעלית ועמדת מודיעין

אפשר ; המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין

שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין 

אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם 

מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות 

;בבנין הנזכרים בפסקה זו

בקומות ,אין סימן מוביל מהכניסה למרפאה למעלית

 אין  סימן מאתר לפיקוד המעלית

התקנת סימן מוביל מהכניסה .1:-'חלופה א: לביצוע

התקנת פס מאתר בכל . 2עד לפס מאתר למעלית 

.                               קומה  לפיקוד המעלית 

הכוונה קולית מהכניסה למעלית וליד  -'חלופה ב

[RHמומלץ מחברת ]. המעלית בכל קומה

-(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

בזמן פעילות , מ " ס100פתח אור דלת כניסה 

המרפאה עד אחרון המטופלים הדלת פתוחה ולא 

נדרש להפעיל לחצן פתיחה
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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

 ניוטון30כח הפתיחה גדול מ 

לכוון מחזיר שמן כך שכוח .'חלופה א:לביצוע

חלופה . ניוטון  30פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 

 30להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על : 'ב

ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית

(5)מעלית 

מעלית

' טור ג, י תקנות נגישות בניין קיים"עפ

ואולם ממדי , (9)שלצד פרט משנה 

מ " ס100X140פנים התא יהיו כאמור 

ורוחב המעבר החופשי אינו ; לפחות

.מ " ס80-קטן מ

גודל ,מ" ס90פתח אור דלת כניסה למעלית 

מראה מותקנת על , מ" ס120X140מעלית 

הקיר הארוך ולא על הקיר הצר מול הדלת

להתקין מראה על הקיר הצר מול הדלת

גרם מדרגות פנימי

בבנין ](9)מדרגות

שכולו 

[מכונים/מרפאות

בראש מהלך המדרגות ובמשטחי ביניים .1

ימצא סימן , מ" ס200שאורכם עולה על 

מ בניגוד חזותי " ס60אזהרה בעומק 

.ומישושי 

חסר

אזהרה בגוון ניגודי לרוחב  (סימן)להתקין משטח

מ במעלה המדרגות " ס60המדרגות ובעומק 

,                                          ביציאה בכל קומה 

1- כמות משטחים         

מעבדה אשנב 

- הנחת דגימות 

1קומה 

עמדת שירות בעמידה המצריך העברת 

 80מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 

ומשטח תמרון , מ לכל היותר" ס100ל 

מ" ס130X170מ או " ס150בקוטר 

מ" ס88אשנב בגובה 
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

 - (15)נגישות

משרד קבלה קומת 

כניסה

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

- , שולחן נגיש3עמדה , עמדות משרד3קיימות 

.תקין 

5:- כמות כללית של חדרי טיפול בקומהקומת כניסה

להגדיל פתח אור  - 1חדר  :חדרים לטיפול מיוחד 

ולהחליף ידית כפתור לידית נוחה . מ מינ" ס90ל 

(ראה פנים החדר)לגריפה

1: כמות מיטות נשים מיוחדות לרכישה 

להגדיל - 13 ו 11חדרים  :חדרים לטיפול מיוחד 

14וחדר אחיות .  מ מינ" ס90פתח אור ל 

4: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

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

מ" ס82 דיאטנית עם פתח אור 10חדר 

נוהל החלפת חדרים במידה -'חלופה א:לביצוע

מ " ס90להרחיב פתח אור ל - 'חלופה ב,וידרש 

(מומלצת' חלופה א)מינימום 

(13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת

חדרי בדיקה וטיפול 

 עםמיוחד 

 (14)(13)מיטה

פתחי אור ,

א "פ ((10)דלתות)

(8))

הכולל מיטת , מינימום5 ל 1מספרם יהיה 

מ הכולל אמצעי " ס80X180הלבשה בגודל 

: כגון )עזר לעבור למיטה מכיסא הגלגלים 

רוחב  .(מתקן הרמה,מעקה בצד המיטה

המעבר החופשי בדרך נגישה לחדר בדיקה 

במידה .מ " ס90וטיפול מיוחד לא יפחת מ 

ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או 

פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול 

במקרה כאמור רוחב ,מ " ס90-מיוחד קטן מ

.מ" ס80-לא יהיה קטן מ, המעבר החופשי 

מ עם ידית " ס82פתח אור ,נשים-1חדר : נשים

כפתור

 החדרים בקומה עם 2:  חדרים עם מיטת טיפול

 114א " פ14חדר +מ  " ס82-פתח אור דלתות 

מ                                                       חדר  "ס

חדר ,      אורתופד גב ,גסטרו,רופא משפחה . 11 

, אורתופד,כירוג פלסטי ,  המשך טיפול13

,                                               אנדוקרינולוגית

אחיות - 14חדר 
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

חדר בדיקה וטיפול 

פנים החדר - מיוחד 

13(2)

במעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך 

בדיקה ימצא משטח חופשי לסיבוב כיסא 

מ או קוטר " ס130X170גלגלים בגודל 

מ במידת האפשר יותאם לקוטר " ס150

מ" ס170

אין משטח תמרון באזור המיטה ,נשים  - 1חדר 

י הרופא יש לו בעיית "בנוסף עפ)ושולחן הרופא

(מקום
יש לתכנן את חדר רופא נשים מחדש עם משטחי 

 90ועם דלת עם פתח אור ,תמרון כולל ריהוט פנים

.מ מינ"ס

10:- כמות כללית של חדרי טיפול בקומה1קומה 

 -1פתח אור דלתות קומה : חדרים עם מיטת טיפול

אורלוג      ,   עור ומין27חדר ,מ             " ס82

-עובדת סוציאלית, פזיותרפיה לילדים28חדר 

                                   (מ" ס135רוחב מסדרון )

: פתח אור חדרים     :(29חדר ) מכון  פיזיוטרפיה 

 הדרכה 33, קבלה וטיפול35,. מנהל מכון פזיו31

קיים ,מ " ס82- ס " קבלה וטיפול ועו34,ופסיכולוגית

 25אולם פתוח לטיפול ואולם טיפול קבוצתי חדר 

מ" ס97עם פתח אור 

להגדיל פתח אור  - 27חדר  :חדרים לטיפול מיוחד 

 פיזיוטרפיה לילדים להגדיל 28חדר . מ מינ" ס90ל 

  28חלופה לחדר . מ מינ" ס95פתח אור ל 

הנדרשת להחלטה שימוש באולם הפיזיוטרפיה 

.                                              עבור ילדים 

 קבלה וטיפול להרחיב 34חדר : מכון פזיוטרפיה

מ מינימום ישמש גם " ס90לפתח אור 

אולם הטיפול משמש חדר חליפי . לפסיכולוגית

לשאר החדרים

 3) 4: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

(אולם פיזיוטרפיה+חדרים

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

 קלינאית 24חדר , מרפאה בעיסוק23חדר 

מ" ס82החדרים עם פתח אור ,תקשורת 

מ מינימום  " ס90להרחיב פתח אור ל : לביצוע

 יהיה חליפי לחדרים 24חדר ) 24 ו 23לחדרים 

(שלא נדרשת מיטה

חדרי בדיקה וטיפול 

 עםמיוחד 

 (14)(13)מיטה

פתחי אור ,

א "פ ((10)דלתות)

(8))

הכולל מיטת , מינימום5 ל 1מספרם יהיה 

מ הכולל אמצעי " ס80X180הלבשה בגודל 

: כגון )עזר לעבור למיטה מכיסא הגלגלים 

רוחב  .(מתקן הרמה,מעקה בצד המיטה

המעבר החופשי בדרך נגישה לחדר בדיקה 

במידה .מ " ס90וטיפול מיוחד לא יפחת מ 

ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או 

פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול 

במקרה כאמור רוחב ,מ " ס90-מיוחד קטן מ

.מ" ס80-לא יהיה קטן מ, המעבר החופשי 

אין: נשים
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

חדר בדיקה וטיפול 

פנים החדר - מיוחד 

13(2)

במעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך 

בדיקה ימצא משטח חופשי לסיבוב כיסא 

מ או קוטר " ס130X170גלגלים בגודל 

מ במידת האפשר יותאם לקוטר " ס150

מ" ס170

V

כניסה לאולם 

 25קבוצות חדר 

מאזור המתנה

מדרגות פנים 

לאולם קבוצות חדר 

25

בראש מהלך המדרגות ובמשטחי ביניים .1

ימצא סימן , מ" ס200שאורכם עולה על 

מ בניגוד חזותי " ס60אזהרה בעומק 

.ומישושי 

חסר

אזהרה בגוון ניגודי לרוחב  (סימן)להתקין משטח

מ במעלה המדרגות " ס60המדרגות ובעומק 

,                                          ביציאה בכל קומה 

1- כמות משטחים           

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

 תאים שמוגדרים נגישים אחד בקומת 3קיימים 

 אחד בגברים והשני 1 תאים בקומה 2כניסה ו 

בנשים

התיקונים לכל תא מפורטים מטה

מ" ס151X201תא בגודל קומת כניסה

מאחזי יד בבית 

(22)שימוש נגיש 

יותקן על הקיר  - Lקבוע מאחז יד 

הקרוב לאסלה ומקום המפגש בין החלק 

 95 עד 90האופקי לאנכי יהיה במרחק 

מ " ס85 ל 75ובגובה פנים בין ,מ"ס

ואחיד לשני המאחזים

מ" ס88 בגובה Lמאחז 

 84) בגובה פני מאחז מתקפל Lלהתקין את מאחז 

מ במקום המפגש בין האנכי " ס90ובמרחק  (מ"ס

לאופקי
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13.12.19מכבי מרפאת זכרון יעקב -פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא
 יותקן על הקיר שבגב מתקפלמאחז יד 

האסלה או בצמוד לו על גבי עמוד 

מתאים שיועגן לרצפה בגובה פנים בין 

, מ ואחיד לשני המאחזים" ס85 ל 75

מרחק מרכז המאחזים מציר אורך של 

מ" ס40 ל 36האסלה יהיה בין 

תקין- מ " ס84מאחז מתקפל בגובה 

תחילת . -מ מינ" ס45X85מראה במידות  

מ מפני ריצוף מעל " ס90-גובה התקנה

הכיור

מ " ס40X70מראה בגודל 

חסרמ בגובה פני כיור ובהמשכו" ס15X30מדף 
להתקין מדף בגובה פני כיור ובהמשכו בגודל 

15X30מינ .

מ " ס140 להתקין וו תליה בגובה מ" ס163וו בגובה מ" ס140וו תליה גובה 

תא שירותי נכים גבריםגברים - 1קומה 

תא לא תיקני בבתוך התא עמוד הגורם לכך שאין 

משטח תמרון בתוך התא

י הורדת שלט נכים והתקנת " עלבטל תא זהיש 

שלט הכוונה לשירותי הנכים בקומת הכניסה 

לחילופין שתא הנכים בנשים ישמש גם לגברים

נשים - 1קומה 

הכיור מתחת לחלון לכן  ,150X204תא בגודל 

 אנכי חלקיLמראה בצד ומאחז 

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918
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13.12.19מכבי מרפאת זכרון יעקב -פערי נגישות

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 ,

פנוי/ להתקין מנעול תפוס פנוי/ אין מנעול תפוס 

מאחז מתקפל

 יותקן על הקיר שבגב מתקפלמאחז יד 

האסלה או בצמוד לו על גבי עמוד 

מתאים שיועגן לרצפה בגובה פנים בין 

, מ ואחיד לשני המאחזים" ס85 ל 75

מרחק מרכז המאחזים מציר אורך של 

מ" ס40 ל 36האסלה יהיה בין 

מ ולא נמצא בגובה " ס85מאחז מתקפל בגובה 

פנים של מאחז מתקפל

זהה למאחז )מ" ס75להתקין מאחז מתקפל בגובה 

L)

תחילת . -מ מינ" ס45X85מראה במידות  

מ מפני ריצוף מעל " ס90-גובה התקנה

הכיור

מ " ס40X70מראה בגודל 

חסרמ בגובה פני כיור ובהמשכו" ס15X30מדף 
להתקין מדף בגובה פני כיור ובהמשכו בגודל 

15X30מינ .

מ " ס140 להתקין וו תליה בגובה מ" ס157וו בגובה מ" ס140וו תליה גובה 

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918
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