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 בליווי בני17/11/2019מיום מרכז רפואי שוהם

:עדכון500קטן מ : תפוסה

המרפאה נמצאת במרכז מסחרי שוהם

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי
המרפאה נמצאת במרכז מסחרי אזורי שוהם 

מכון , כוללת מרפאת אחיות3 מתוך 3בקומה 

אגף תחנת טיפת חלב,פיזיטרפיה

(2)מקום חניה נגיש

קיימות חניות נכים של המרכז המסחרי

(5)מעלית

המידע הנוגע ללחיצים - לחיץ בתחנה 

. א:  יופיע עליהם או לצידם, בתחנה

לא יהיה . ב.בניגוד חזותי לרקע שלהם

יהיה בניגוד מישושי . בגימור מבריק  ג

, מ לפחות מסביבתם" מ0.8מובלט  

. ד.   מ" מ50 עד 12וגובה האותיות 

 140גובה לחיצים . ה..יופיע גם בברייל

מ מקסימום"ס

פתח אור ,לחיץ בתחנה אינו בניגוד מישושי מובלט

מ" ס90דלת מעלית 

לפנות לחייב בנגישות בעל המבנה במכתב :לביצוע

י "רשום שיתאים את המעלית ושאר הנושאים עפ

.תקנות בניין קיים

שוהם,30עמק אילון : 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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30עמק איילון ,מרכז רפואי שוהם-פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

מרפאה

-(8)דרך נגישה

דלת  - (3)פתחים

כניסה למרפאה

 (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"  ס105דלת כניסה למרפאה פתח אור 

 14)(('ב)8)פתחים 

כניסה  - (קיים

ראשית

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

תקין-  ניוטון 25כח פתיחה  

פנים המרפאה

עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

-(15)נגישות

מתאמות שירות 

רפואי

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" ס25 דלפקי ישיבה עומק לרגליים 2

התקנת שולחן נגיש                         : לביצוע

קיימת  אפשרות חיתוך הסינר כך שיהיה  מהרצפה 

מ לקבלת עמדה נגישה" ס23לסינר חלל בגובה 

מכון ,אחיות,כמות כללית של חדרי טיפול מעבדה

3:- פיזיו
(13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת

2 from 6



30עמק איילון ,מרכז רפואי שוהם-פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

 109,112,200:חדרים לטיפול מיוחד עם מיטה 

חדרים לטיפול מיוחד

 ,3:כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה 

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

י מנהל "במכון פיזיו קיים חדר גלים קצרים עפ

אין משטח תמרון מול ,המכון הציוד חייב להיות מעץ

מיטת המטופל
נוהל טיפול באדם שמתנייד בכיסא . 1:לביצוע

להחזיק מנוף . 2גלגלים להכנסה למיטה המיוחדת 

להעברת האדם מכיסא הגלגלים למיטה או כל 

.פתרון מתאים אחר ולהתקין וילון

 14)(('ב)8)פתחים 

מכון  - (קיים

פיזיטרפיה

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

דלת פנימית- ניוטון 35כח פתיחה  

לכוון מחזיר שמן כך שכוח .'חלופה א:לביצוע

.            ניוטון  22פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 

להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה : 'חלופה ב

 ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית22על 

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

מתקן תקין

 150לשמור לשטח חופשי סביב המתקן בקוטר .1

.מ "ס

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

חדר , מעבדה109חדר :  חדרים עם מיטת טיפול

 מכון פיזיותרפיה    200חדר , מרפאת אחיות112

,                       מערבולות201בתוך המכון חדר ]

חדר גלים קצרים נדרשת - גלים קצרים 202חדר 

דלתות ,מ" ס88פתח אור במכון  [מיטה וכיסא מעץ 

(מ" ס100א "כניסה לשאר פ
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30עמק איילון ,מרכז רפואי שוהם-פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

 אשנב הנחת 

(15)דגימות

עמדת שירות בעמידה המצריך העברת 

 80מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 

ומשטח תמרון , מ לכל היותר" ס100ל 

מ" ס130X170מ או " ס150בקוטר 

מ" ס112אשנב דגימות  בגובה 

מ" ס80הנמכת אשנב הדגימות לגובה .1 :לביצוע

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

נשים  [בקיים

וגברים

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" ס160X210קיים תא 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 ,

לפרק מחזיר השמןקיים מחזיר שמן

אסלה
; מ" ס50מ עד " ס45גובה אסלה    .1

מ" ס45מרכז אסלה לקיר הקרוב .2
אסלה עם מגביה אסלה

להחליף לאסלת מונובלוק -1חלופה : לביצוע

להגביה אסלה קיימת - 2חלופה , תיקנית לנכים 

, י תוספת אבן בין הרצפה לאסלה" ע45לגובה 

  -                 להשאיר מצב קיים  - 3חלופה 

2 או 1מומלץ חלופה 

תחילת . -מ מינ" ס45X85מראה במידות  

מ מפני ריצוף מעל " ס90-גובה התקנה

הכיור

מ" ס100מראה בגובה מעל 

 45X85התקנת מראה מעל הכיור בגודל :לביצוע

מ מפני רצפה מקסימום " ס90מ מינימום ובגובה "ס

מ"ס (50X90מומלץ )

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

כיור ובהמשכו

מתקן לנייר טואלט יותקן על הקיר מעל 

החלק האופקי של מאחז היד הקבוע ויהיה 

מ מהחלק האופקי " ס25- מ " ס20מרוחק 

.של המאחז ומחלקו האנכי

י הנדרש"להתקין עפ:לביצועמתקן נמצא לא במקום המיועד

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918
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30עמק איילון ,מרכז רפואי שוהם-פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא
 120-130מתקן ליבוש ידים תחתית גובה 

מ"ס
V

מ" ס140להתקין וו תליה בגובה  :לביצועמ" ס160וו בגובה מ" ס140וו תליה גובה 

חסר פחפח אשפה
מייבש /להתקין את הפח באזור המדף :לביצוע

הידיים מתחתם

סבוניה מותקנת לא במקוםסבוניה
או להדביק . להתקין הסבוניה מעל המדף :ביצועל

על המראה

טיפת חלב

 14)(('ב)8)פתחים 

כניסה  - (קיים

ראשית טיפת חלב

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

דלת חיצונית- ניוטון 25כח פתיחה  

3:- כמות כללית של חדרי טיפול טיפת חלב

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

 303חדר , ס"עו,אחות דיאטנית -302חדר 

מנהלת  - 304חדר , פיזיו,רופאת התפתחות,אחות

 88פתח אור דלתות - יועצת הנקה,אחות,תחנה 

יש לפנות את הכיסות המתנה שנמצאים  .1: לביצועמ"ס

                              303 ו 302מול חדרים 

אחד החדרים של התחנה ישמש כחדר חליפי .2

 הנקה שאינו נגיש306לחדר 

חדר הנקה

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

 חדר הנקה אינו נגיש ואין מקום פיזי 306חדר 

להגדלה
יוכן נוהל שאחד החדרים של התחנה ישמש כחדר 

 הנקה שאינו נגיש306חליפי לחדר 

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918

(13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת

5 from 6



30עמק איילון ,מרכז רפואי שוהם-פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

נשים  [בקיים

וגברים

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" ס160X210קיים תא בגודל 

מ בגובה פני כיור ובהמשכו" ס15X30מדף 
חסר מדף

 בגובה פני 15X30להתקין מדף בגודל  :לביצוע

כיור ובהמשכו

מ" ס140להתקין וו תליה בגובה  :לביצועמ" ס160וו בגובה מ" ס140וו תליה גובה 
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