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3063. ר.מהנדסת אזרחית מנעמי כורם  
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  בתאום עם אלי מהבינוי4/9/2019מיום ערד, מכון פיזיותרפיה

15/11/2019:עדכון500קטן מ : תפוסה

בית המרקחת נמצא באזור מסחרי כניסה מרחבה חיצונית של המקום

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי

(2)מקום חניה נגיש

למכון אין חניות,קימות חניות נכים של הרשות

ערד ,18שמעון :  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

מכון הפיזיותרפיה נמצא באזור מסחרי והכניסה 

אליו 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 " ס100-דלת פתח אור כ

  ניוטון30משיכת הדלת גדול מ 

-(8)דרך נגישה

דלת  - (3)פתחים

כניסה מהמתנה 

למכון

 (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

מ נפתחת החוצה" ס89דלת פתח אור 
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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

 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

 ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית30על 

3:- כמות כללית של חדרי טיפול במכוןפנים המכון

אולם מכון וחדר לטיפול : חדרים לטיפול מיוחד 

מיוחד עם וילון המשמש גם חליפי לחדר מערבולות

2: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

שירותי נכים

גודל תא
מ מינימום " ס150X200מידות התא חדש  

( 140X170בתא קיים )לאחר חיפויים 
מ" ס142X200תא בגודל 

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 ,

חסר ,                                         מ" ס78א "פ

פנוי/מנעול תפוס
פנוי/התקנת מנעול תפוס: לביצוע

מ" ס42;מ" ס50מ עד " ס45גובה אסלה    .1
להתקין מכסה  או להחליף לאסלת נכים מונובלק

מ" ס45אסלה עם רגליות משינזון לקבלת גובה של 

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

 75בקיים ).מ" ס80מרווח פנוי ברוחב 

(מ"ס

אסלה

(13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת

חדרי בדיקה וטיפול 

 עםמיוחד 

 (14)(13)מיטה

פתחי אור ,

א "פ ((10)דלתות)

(8))

.                     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

אין: נשים

חדר ,חדר מערבולות,אולם:חדרים עם מיטת טיפול

מ" ס78חדר מערבולות עם פתח אור ,לטיפול מיוחד
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

מאחזי יד בבית 

(22)שימוש נגיש 

 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 

חסר מאחז יד מתקפל
להתקין מאחז יד מתקפל תיקני עם רגל : לביצוע

Lבהתאם לגובה של מאחז ,מ " ס85בגובה פנים 

חסר מדףמ בגובה פני כיור ובהמשכו" ס15X30מדף 
 בגובה פני 15X30להתקין מדף בגודל  :לביצוע

כיור ובהמשכו
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