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10/11/2019:עדכון500קטן מ : תפוסה

בית המרקחת נמצא בחזית המסחרית של המבנה

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי
בית המרקחת נמצא בחזית מסחרית של 

המבנה הכניסה מהקולונדה

קימות חניות נכים של הרשות(2)מקום חניה נגיש

 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

חסר סימן מוביל

להתקין סימן מוביל בין קו המגע למדרכה ועד 

מומלץ  (ראה בנדרש)לדלת הכניסה לבית המרקחת

1מטיפוס 

הרצליה , 17סוקלוב :  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

-(8)דרך נגישה

דלת  - (3)פתחים

ויציאה, 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

מ חשמליות הזזה" ס120דלתות פתח אור 

דלפק בית 

(15)מרקחת

עמדת שירות בעמידה המצריך העברת 

 80מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 

ומשטח תמרון , מ לכל היותר" ס100ל 

מ" ס130X170מ או " ס150בקוטר 

מ  עם דלפק " ס96 עמדות עמידה בגובה 5קיימות 

מ" ס30 ועומק 74מונמך בגובה 

דרך - חדר יועץ 

-(8)נגישה

פנים ,(3)פתחים

(2)13החדר 

 90פתח כניסה נגישה לחדר יועץ מינימום 

מ במידה ורוחב המעבר החופשי קטן מ "ס

במקרה כאמור רוחב המעבר , מ" ס90

.           מ" ס80-לא יהיה קטן מ, החופשי 

בכניסה לחדר ימצא משטח חופשי לסיבוב 

מ או " ס130X170כיסא גלגלים בגודל 

מ במידת האפשר יותאם " ס150קוטר 

מ" ס170לקוטר 

אין משטח תמרון מול ,מ" ס77פתח אור חדר יועץ 

שולחן חדר יועץ

מ לחדר " ס90הגדלת פתח האור ל . 1: לביצוע

מ " ס20הכנסה פנימה של שולחן היועץ  . 2. היועץ

מינימום לקבלת משטח תמרון

בית -מתקן תור 

מרקחת

אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח 

רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 

..   מ מינ" ס130X170מ לפחות או "  ס150

:גובה אמצעי ההפעלה

, אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית

.ללא מכשול. מ מעל פני הרצפה" ס65-120

אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא 

.מ מעל הרצפה " ס65-130מכשול גובהם 

קיים משטח תמרון

להתקין פס מאתר לפני מתקן התור או שלט קולי
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא
+ מסך קריאת תור

וכריזה בית מרקחת
קייםמערכת כריזה ורישום מספר תור

דלפקי מוצרים 

שאינם תרופות

כאשר . מ" ס90רוחב מעבר פנוי לפחות .א

 מעלות סכום 30-יש פניה בדרך של יותר מ

רוחב המעבר לפני הפניה )רוחב המעברים 

 200הינו  (רוחב המעבר אחרי הפניה+ 

.                                        מ לפחות"ס

בקצה דרך נגישה ללא מוצא באזור .ב

 מטרים יש 1.30-שרוחבה קטן מ, מדפים

שטח לסיבוב כיסא גלגלים

מ" ס140מדפים בגובה מעל 

לתכנן את המדפים והמוצרים שאינם מומלץ 

י תקנות "י ההנחיה שבדרישה ונוהל עפ"תרופות עפ

שירות

אין שירותים לציבורשירותי נכים
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