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 בליווי תמי כחלון14/11/2019מיום מרפאת אזורי חן

:עדכון500קטן מ : תפוסה

המרפאה נמצאת במרכז מסחרי אזורי חן

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי
המרפאה נמצאת במרכז מסחרי אזורי חן קניון 

והמרכז אחראי להנגשת משטחי החוץ עד 

למרפאה

(2)מקום חניה נגיש

קיימות חניות נכים של המרכז המסחרי

- (8)דרך נגישה

ממשטח החניה  

לכניסה למרכז 

המסחרי

– מ " ס6מ ועד " ס3הפרש גובה העולה על 

מותאם על ידי רכיב קבוע רציף  בשיפוע עד 

30%

מ בין החניון לכניסה " ס6 ל 3קיים הפרש גובה בין 

למדרכה המובילה למרכז המסחרי

 במכתב רשום לפנות לחייב בנגישות: לביצוע

מ " ס130י מגשר ברוחב "ניתן ע,לתקן את הליקוי 

30%ובשיפוע עד 

תל אביב ,25צבי גרינברג : 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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פנים המרכז המסחרי

מדרגות שהן חלק 

מחדר מדרגות או 

בניין ,מדרגות חוץ 

 -(13)(12)קיים

מדרגות פנים

בראש מהלך המדרגות ובמשטחי ביניים .1

ימצא סימן , מ" ס200שאורכם עולה על 

מ בניגוד חזותי " ס60אזהרה בעומק 

.ומישושי 

אין משטח אזהרה

 במכתב רשום לפנות לחייב בנגישות: לביצוע

אזהרה  (סימן)יש להתקין משטח, לתקן את הליקוי

מ " ס60בגוון ניגודי לרוחב המדרגות ובעומק 

במעלה המדרגות לכל אורכם

-(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

 (יציאה)מפנים ,110דלת כניסה למרפאה פתח אור 

מ לצד הידית הדלת תקין עקב פתח " ס20-קיים כ

אור גדול

 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

תקין-  ניוטון 30כח פתיחה  

פנים המרפאה
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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" ס19 דלפקי ישיבה עומק לרגליים 3

התקנת שולחן נגיש                     : לביצוע

וקיצור ,מ " ס25אפשרות הגדלת הפלטה שתבלוט 

 23סינר כך שיהיה  מהרצפה לסינר חלל בגובה 

מ"ס

6:- כמות כללית של חדרי טיפול בקומה

:חדרים לטיפול מיוחד 

: כמות מיטות נשים מיוחדות לרכישה 

חדרים , 5,2,8:חדרים לטיפול מיוחד עם מיטה 

 :   לביצועלטיפול מיוחד                                   

להתקין דלתות עם פתח אור  - 1,2,5לחדרים . 1

מ מינימום עם ידית נוחה לגריפה" ס90

 ,3:כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה 

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

 150לשמור לשטח חופשי סביב המתקן בקוטר .1מתקן תקין

.מ "ס

(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

 -1חדר:  חדרים עם מיטת טיפול

-2חדר . (מ לצד הידית" ס20)ס"עו,ג.א.א,עור

- 6,אחיות ,5, ס"עו,רופא- 4.דיאטנית,עיניים,פנימי

כל החדרים עם פתח ,  כירוגיה ,גסטרו-- 8, מעבדה

מ" ס78אור 
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 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 " ס89אשנב דגימות במבואת שירותים בגובה 

אין משטח תמרון מול האשנב בגלל חלל תחתון של 

מ מתחת לכיורים" ס60
קיצור שיש הכיור או החלפת כל .1 :לביצוע

מ מו " ס130המשטח של הכיור לקבלת רוחב של 

קיצור סינר הכיורים לגובה חלל .2אשנב הדגימות 

מ מינימום" ס70תחתון של 

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" ס141X185קיים 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 ,

פנוי/להתקין מנעול תפוספנוי/ חסר מנעול תפוס 

-122מרוחק מקיר אחורי של האסלה -כיור 

חלל פנוי ,מ" ס83-85גובה , מ" ס118

,מ מינימום" ס70תחתון 
מ" ס73גובה כיור 

מ " ס83פירוק הכיור והגבהתו לגובה פנים : לביצוע

י הנדרש"עפ

 30-40 עומק 40-52מידות כיור רוחב 

: וגמא'לד)מ עם ברז וידית מנוף "ס

( של חרסה45אלפא 

וו תליה חסרמ" ס140וו תליה גובה אביזרי שירותי נכים
בשני ,מ" ס140להתקין וו תליה בגובה  :לביצוע

התאים

התקנת כיור
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