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פערי נגישות 

ס"מתו
 בתאום עם משרד הקבלה21/8/2019מיום 

10/11/2019:עדכון:תפוסה

כל הקומה שייכת למרפאה-  בקניון 3נמצא בקומה 

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

(2)מקום חניה נגיש

חניון ציבורי שמשרת את הציבור הכולל חניות נכים

-(8)דרך נגישה

דלת  - (3)פתחים

כניסה לקניון אורות

רוחב המעבר החופשי בפתח במקומות 

שדרך נגישה מובילה אליו לא יפחת , אלה

:מ" ס90-מ

פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת  (1)

;לשירותי בריאות

.מ " ס90פתח אור דלת כניסה מעל 

שילוט הכוונה 

למרפאה
המלצה להתקין שילוט הכוונה למרפאהאין בקניון שילוט הכוונה למרפאה

אור עקיבא,קניון אורות :  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 יישא 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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(5)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

מעלית ,מ " ס90 פתח אור דלת כניסה למעלית 

מ ישירות לתוך " ס140X220בגודל 

בכריזה לא מודעים על הגעה ,המרפאה

למרפאת מכבי

 המעלית באחריות החייב בנגישות בעל המבנה

לשנות את הכריזה כך שתודיע המלצה ,

שמגיעים למרפאת מכבי

מדרגות שהן חלק 

מחדר מדרגות 

בבנין שכולו ]

,(9)[מכונים/מרפאות

 (13)(12)בניין קיים

 2מדרגות מקומה  -

בקניון למרפאה

קיימים בתי אחיזה משני הצדדים  .א.3

בגובה (באופן אחיד ברצף מהלכי המדרגות)

 90מ ובהתקנה חדשה בין " ס95 ל 85בין 

בצד הפנימי של מהלך המדרגות . מ" ס95ל 

 (מ" ס20)קצוות בית האחיזה .ב. ברצף

בניגוד חזותי מהסביבה הצמודה להם

קצוות בית האחיזה אינם בניגוד חזותי

בניגוד חזותי  (מ"ס20)לסמן את קצוות בין האחיזה 

לחילופין  (שחור לדוגמה)בכל קצה של בית האחיזה

לצבוע את כל המאחז בצבע ניגודי

מעבדה אשנב 

(15)הנחת דגימות

עמדת שירות בעמידה המצריך העברת 

 80מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 

ומשטח תמרון , מ לכל היותר" ס100ל 

מ" ס130X170מ או " ס150בקוטר 

מ ללא משטח " ס128דלפק הנחת דגימות בגובה 

תמרון וכנף דלת שירותים נפתחת על הדלפק 

וחוסמת את הגישה לדלפק עם תיבה לתרופות 

 166ליד הדלפק תיבה למשטחי גרון בגובה . ישנות

מ"ס

יש להתאים מקום חלופי לאשנב מסירת דגימות 

הדלפק יהיה בגובה ,הקיים ולתיבת משטחי הגרון 

מ " ס100מ ותיבת משטחי הגרון בגובה " ס90

 150ומשטח תמרון בקוטר ,הכנסת משטח הגרון 

להעביר את דלפק מסירת  :המלצה .מ מולם"ס

דגימות ותיבת משטחי גרון במקום מתקן השתייה 

ומתקן השתייה להעביר לאזור (ראה תמונה)

ההמתנה ליד המעבדה
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עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

 - (15)נגישות

משרד קבלה קומה 

2

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 " ס110 עמדות עמידה 2, עמדות משרד3קיימות 

מ גובה  עומק משטח השולחן " ס75ועמדת ישיבה 

מ                                  " ס18לכיוון המטופל 

אין כיסא נגיש במשרד,אין לולאת השראה

כך שמתחתיו ,מ" ס48להתקין מדף מתקפל בעומק 

או להחליף ,מ לפחות" ס70יהיה חלל תחתון של 

לשולחן נגיש

5:- כמות כללית של חדרי טיפול במרפאהקומת המרפאה

 אחיות וחדר 6חדר  :חדרים לטיפול מיוחד 

להגדיל פתח אור - רופא משפחה  -7וחדר ,מעבדה

.מ מינ" ס90ל 

,         2: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה 

חדר אחיות ישמש גם למעבדה כחלופה

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 7 ו 5בחדרים 

 שאדם המתניע 7להתאים את הריהוט בחדר 

בכיסא גלגלים יוכל לשבת מול הרופא כולל משטח 

חדר אחיות ישמש ,מ " ס150תמרון של קוטר 

 הדרכה5תחליף לחדר 

פנימית-דרך נגישה

(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 

אין: נשים

 (ס"עו+ילדים)3: דלתות חדרים:פתח אור 

מ                              " ס92-מעבדה ,(אחיות)6,

מ " ס78א "פ (רופא משפחה)7,(הדרכה) 5: חדרים

 אין משטח תמרון בחדרים7 ו 5חדרים .  
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דרך נגישה ללא 

מוצא

שרוחבה קטן , בקצה דרך נגישה ללא מוצא

 מטרים 10 מטרים ואורכה עולה על 1.30-מ

יש שטח לסיבוב כיסא גלגלים

 חוסמים 7 ,6 ,5כיסאות ההמתנה שבין חדרים 

משטח תמרון לכניסה לחדרים כולל אחיות
שלט הכולל מידע למי לפנות על מנת .1התקנת 

הדרכה ,נוהל.2 ,5לפנות את כיסאות באזור חדר 

עובדים לביצוע הפינוי בעת הצורך לאדם עם כיסא 

לפינוי כיסאות בהמתנה יש לפנות : לדוגמא)גלגלים

????)

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" ס145X227קיים תא נגיש בגודל 

התיקונים לכל תא מפורטים מטה

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 ,

לפרק את מחזיר השמןקיים מחזיר שמן על הדלת 

שילוט

-  מישושי מובלטסמל בית שימוש נגיש 

יכיל גם את סמל ,מ " ס16X16בגודל 

הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד 

 150גובה מרכז השלט . הידית של הדלת

השלט לא תיקני ונמצא על הדלת.מ"ס

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 
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אסלה

; מ" ס50מ עד " ס45גובה אסלה    .1

לצד . 3מ " ס45מרכז אסלה לקיר הקרוב .2

קיים מרווח פנוי  (שאין בו כיור)האסלה 

(מ מינימום" ס75בקיים ).מ" ס80ברוחב 

מ" ס43גובה אסלה 

מ כולל מכסה האסלה " ס2להגביה גובה אסלה ב 

בעזרת החלפת מכסה אסלה כבד שיתן את הפרש 

 פירוק אסלה לחילופיןמ " ס45הגובה עד ל 

מ בצורת החלק " ס2והתקנתה על ספייסר בגובה 

התחתון של האסלה

אין מדףמ בגובה פני כיור ובהמשכו" ס15X30מדף 
מ בגובה פני כיור " ס15X30להתקין מדף בגודל 

ובהמשכו

מ " ס140 להתקין וו תליה נוסף בגובה  160בגובה 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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