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 בליווי מיכאל14/11/2019מיום בלפור- מרכז רפואי לב תל אביב 

13/12/19: עדכון500מעל : תפוסה

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי
 קומות כולל קומת 5מבנה בבעלות מכבי עם 

ללא חניון, מרתף 

(2)מקום חניה נגיש

 חניות נכים של הרשות2בסמוך למבנה 

מדרגות שהן חלק 

מחדר מדרגות או 

בבנין ]מדרגות חוץ 

שכולו 

,(9)[מכונים/מרפאות

 -(13)(12)בניין קיים

מדרגות חוץ צדדיות 

לכיוון הרמפה

תקיןפסי אזהרה,בתי אחיזה,משטח אזהרה

תל אביב, 10בלפור : 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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-(8)דרך נגישה

(4)כבש

שיפוע כבש שהיה קיים ערב יום התחילה 

לא יעלה -  וככל האפשר8%לא יעלה על  

ואולם אפשר שהשיפוע לא יעלה ; 6%על 

אם לא ,  מטרים5 למרחק של עד 10%על 

-ניתן להקטין את שיפוע הכבש האמור ל

פטור לפי ): לכל היותר וניתן אחד מאלה8%

(ב)(א)(1)4

עם  , 8% ל 5%בשיפוע בין  (כבש)קימת רמפה

תקין- מ " ס90בתי אחיזה בגובה 

-(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

מ" ס115דלת כניסה חשמלית עם פתח אור 

 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

אין פס מוביל

להתקין סימן מוביל  מול בית האחיזה לכיוון משקף 

הדלת שאליו נסגרת הדלת ובין קו המגע למדרכה 

ועד לדלת הכניסה  (מומלץ לרוחב המדרכה )

יש לפרק את  ,1מטיפוס   (ראה בנדרש)למרפאה

.משטח האזהרה הקטן שמול הדלת
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 16)( 11)הכוונה

מרפאה  - (קיים

קיימת שפתח 

הכניסה אליה נמצא 

בסמוך למדרכה או 

פנים - שביל ציבורי 

המבנה

סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה      (1)

העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין 

וממנה עד לסימן המאתר שמוביל , בבניין

להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית 

אין ;  המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית

מסתיים הסימן , בבניין מעלית ועמדת מודיעין

אפשר ; המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין

שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין 

אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם 

מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות 

;בבנין הנזכרים בפסקה זו

בקומת ,אין סימן מוביל מהכניסה למרפאה למעלית

הכניסה קיים  סימן מאתר לפיקוד המעלית בקומת 

הכניסה

סימן מוביל מהכניסה עד .1:-'חלופה א: לביצוע

בכל קומה התקנת פס . 2לפס מאתר למעלית 

.     מאתר לפיקוד המעלית בדומה לקומת הכניסה 

הכוונה קולית מהכניסה למעלית וליד  -'חלופה ב    

[RHמומלץ מחברת ]. המעלית בכל קומה

פנים המבנה

בראש מהלך המדרגות ובמשטחי ביניים .1

ימצא סימן , מ" ס200שאורכם עולה על 

מ בניגוד חזותי " ס60אזהרה בעומק 

.ומישושי 

תקין- קיים 

בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד .2

מ מקצה " ס3חזותי במרחק שאינו גדול מ 

.מ" ס3השלח וברוחב 

פס אזהרה אינו בגוון ניגודי
 3להתקין פס אזהרה בגוון ניגודי וברוחב : לביצוע

מ לדוגמא צהוב או לבן"ס

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

מ על " ס100קיים בית אחיזה בצד אחד בגובה 

מ ללא רצף " ס90בגובה  (מרכז)ובצד השני ,הקיר

מ לגרוף את היד" ס4ואין מרווח של 

לפרק בית אחיזה קיים על הקיר ולהתקין .1: לביצוע

 90מ  בגובה פנים " ס4 ל 3בית אחיזה בקוטר בין 

להחליף את המאחז המרכזי לצינור בקוטר . 2, מ"ס

מ ולהתקינו ברצף ובמרווח ליד מכל כיוון " עד ס3

מ" ס4של 

מדרגות שהן חלק 

מחדר מדרגות או 

בבנין ]מדרגות חוץ 

שכולו 

,(9)[מכונים/מרפאות

 -(13)(12)בניין קיים

מדרגות פנים 

ראשיות מול 

1+2מעליות 
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מדרגות שהן חלק 

מחדר מדרגות או 

בבנין ]מדרגות חוץ 

שכולו 

,(9)[מכונים/מרפאות

 -(13)(12)בניין קיים

מדרגות פנים ליד 

3מעלית 

תקיןפסי אזהרה,בתי אחיזה,משטח אזהרה

 16)( 11)הכוונה

מרפאה  - (קיים

 500בתפוסה מעל 

איש

סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה      (1)

העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין 

וממנה עד לסימן המאתר שמוביל , בבניין

להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית 

אין ;  המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית

מסתיים הסימן , בבניין מעלית ועמדת מודיעין

אפשר ; המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין

שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין 

אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם 

מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות 

;בבנין הנזכרים בפסקה זו

בקומת ,אין סימן מוביל מהכניסה למרפאה למעלית

הכניסה יש סימן מאתר לפיקוד המעלית

סימן מוביל מהכניסה עד .1:-'חלופה א: לביצוע

בכל קומה התקנת פס . 2לפס מאתר למעלית 

.      מאתר לפיקוד המעלית בדומה לקומת הכניסה

הכוונה קולית מהכניסה למעלית - '   חלופה ב

.הכוללת את בית המרקחת וליד המעלית בכל קומה

מעלית אחת לפחות צריכה לעמוד בכל 

תסומן באמצעות , הדרישות שפורטו  בנוסף

.לאומי לאנשים עם מוגבלות-הסימן הבין

אין סימון שמעלית נגישה
התקנת שלט הסימן הבין לאומי לאנשים : לביצוע

1בכל קומה במעלית מספר - עם מוגבלות 

(5)מעלית

 היחידה 1 מעליות במבנה מעלית מספר 3קיימות 

 נמצאת בשלב 3מעלית ,שעומדת בגודל הנדרש 

שיפוץ
שימו לב התיקונים לכל המעליות

- שילוט מעליות 

מספר מעליות 

המשרתות את 

אותם המפלסים

מעלית אחת לפחות צריכה לעמוד בכל 

תסומן באמצעות , הדרישות שפורטו  בנוסף

.לאומי לאנשים עם מוגבלות-הסימן הבין

אין סימון שמעלית נגישה
התקנת שלט הסימן הבין לאומי לאנשים : לביצוע

1בכל קומה במעלית מספר - עם מוגבלות 

{מ" ס110 עומק 3מעלית ,לידיעה }מ " ס210,מ מינימום " ס140עומק תא מעלית
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רוחב תא
באם מחליפים מעלית ,מ מינימום" ס100

(2טיפוס )מ מינימום" ס110

}מ" ס80 רוחב 3מעלית ,לידיעה },מ " ס110

רוחב מעבר 

חופשי בדלת

מ מינימום ובאם מחליפים מעלית " ס80

מ מינימום" ס90

{מ" ס70א " דלת פ3מעלית ,לידיעה },מ " ס80

מראה

 יותקן 2 או 1במעלית מטיפוס 

שיאפשר  (כגון מראה קטנה)אמצעי

לראות מכשולים שנעים לאחור כדי 

לצאת מהתא

אותות חזותיים 

וקוליים בתחנה

למערכת פיקוד בלחיצים יהיה אות 

שמע בתחנה שיציין את רגע תחילת 

אם רמת . הפתיחה של הדלתות

הרעש שמשמיעות הדלתות עצמן 

או יותר אין צורך  (A) דציבל 45הוא 

דרך הכריזה  אובאות שמע נוסף 

, "דלת נסגרת"ו " דלת נפתחת"

.(מומלץ)

חסר אותות קוליים

דלת "להתקין במערכת הכריזה דיווח 

אות או  (מומלץ)" דלת נסגרת", "נפתחת

שמע שיציין את רגע פתיחת הדלת

אותות חזותיים 

וקוליים בתחנה

אם מערכת הפיקוד קובעת את כיוון 

לפני  (למעלה או למטה)הנסיעה הבא 

מערכת פיקוד )הכניסה אל התא 

יותקנו מכווני חץ מוארים , (משותפת

. 1:מעל הדלתות או בסמוך אליהן כאשר

מ " ס250- ל180מכווני החץ ימוקמו בין 

 40גובה החצים יהיה . 2.מעל הרצפה

הידלקות החצים . . 3. מ לפחות"מ

הצליל . תהייה מלווה באות שמע

המשמש אות שמע לעלייה יהיה שונה 

, מהצליל המשמש אות שמע לירידה

צליל אחד לעליה ושני צלילים : למשל

לירידה או מערכת הכריזה מדווחת 

מעלית , " מעלית עולה"

(מומלץ)"יורדת

חסר אותות קוליים

להתקין במעליות מערכת המשמיעה אותות 

י  מערכת הכריזה "שמע שונים לעליה וירידה  ע

" מעלית יורדת"," מעלית עולה"כך שמכריזה 

צליל אחד לעליה ושני צלילים  או(מומלץ)

לירידה
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בתחנהלחיצים 

יופיע , המידע הנוגע ללחיצים בתחנה

בניגוד חזותי . א:  עליהם או לצידם

לא יהיה בגימור מבריק  . ב.לרקע שלהם

מ " מ0.8יהיה בניגוד מישושי מובלט  . ג

 12וגובה האותיות , לפחות מסביבתם

. ה..יופיע גם בברייל. ד.   מ" מ50עד 

מ מקסימום" ס140גובה לחיצים 

בתאלחיצים  

, המידע הנוגע ללחיצים בתא המעלית

בניגוד חזותי . א:  יופיע עליהם או לצידם

לא יהיה בגימור . ב.לרקע שלהם

יהיה בניגוד מישושי מובלט  . ג.מבריק

וגובה , מ לפחות מסביבתם" מ0.8

יופיע גם . ד.   מ" מ50 עד 12האותיות 

לחיץ קומת היציאה יהיה . ה.  בברייל

בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר 

גובה קו האמצע של הלחיץ . ה.הלחיצים

מ וגובה " ס90הנמוך ביותר לא יפחת מ 

קו האמצע של הלחיץ הגבוה ביותר לא 

.מ" ס140יעלה על 

לחצן יציאה  ,ברייל +הלחיצים אינם מישושי מובלט

תקין- בניגוד חזותי ומישושי לשאר הלחיצים 

כריזה

אם המעלית משרתת שלוש תחנות 

ברורה , כריזהקיימת בתא , לפחות

' של מס, בעוצמה נוחה לשמיעה, ואיטית

על . הקומה והשירותים העיקריים שבה

הכריזה להיות בשפה הנפוצה במקום 

;(עברית או ערבית)

 להתקין מערכת כריזהאין כריזה

שילוט הגעה 

4לקומה 
נוהלים+ שילוט הכוונה 

 היא המעלית היחידה שניתן להגיע 3מעלית 

 חדר פעולות כירוגי עקב דלתן סגורות 4לקומה 

נכון להיום קיים שלט .   במבואת המעליות4בקומה 

שמגיע אדם  .3 לגשת למעלית 2 ו1על מעליות 

 השומר מכוון 4המתניידת בכיסא גלגלים לקומה 

ומודיע למשרד בקומה לפתוח את הדלת

נוהל קבוע והדרכה לשומר להכוונת . 1:לביצוע

התקנת שלט על  . 2. אדם עם מוגבלות בתנועה

הקיר מול השומר המכוון למעלית הנגישה 

 לאדם עם 4לפתיחת דלתות בקומה ",וכתוב

"מוגבלות בתנועה  יש לפנות לשומר
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

חדרי  - 4קומת 

ניתוח

עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

משרד -(15)נגישות

קומת כניסה קבלה

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 בגובה 2מזכירות רפואית 

בדלפק זה המטופל נשאל שאלות בלבד , 

3:- כמות כללית של חדרי טיפול בקומה

:כמות מיטות נשים מיוחדות לרכישה 

,           אחיות 405-חדרים  :חדרים לטיפול מיוחד 

להחליף ידיות כפתור לידיות נוחות :  לביצוע

"ר"או " ח"לגריפה 

1: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

חדר הלבשה

קיים חדר הלבשה בצמוד לאחיות חדר ניתוח לא 

נגיש

התאוששות/ההלבשה תתצבצע בחדר אחיות

4קומת - (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

 97א "פ)אחיות ניתוח -405חדר : חדרים  טיפול

א "פ)ליזר  -406חדר , (עם ידית כפתור,מ"ס

 מנהל    407חדר ,ניתוח -408חדר ,(ללא מיטה,89

כניסה לחדר הניתוח וחדר ההתאוששות רק עם 

ליווי של הצוות הרפואי
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

4קומה  - [בקיים

קיים בית שימוש , במרפאה קיימתאם 

יימצא במרפאה גם , המשמש את הציבור

,בית שימוש נגיש

ללא משטח תמרון  ,153X174קיים תא בגודל 

לביצוע נדרש תכנון כל - מ " ס66ופתחי אור של כ 

הקומה

שילוט הכוונה לשירותי נכים שנמצאים : לביצוע

בקומה ובמבואת ,(0)קומת כניסה ,2 ,1בקומה 

3,4המעלית בקומות 

 - 3קומת 

מכון רנטגן ,רופאים

וזמנית פיזיטרפיה

בקומה זאת אין תא שירותים נגיש

עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

משרד -(15)נגישות

קומת כניסה קבלה

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 בגובה 2מזכירות רפואית 

, 
מומלץ לבצע דלפקי ישיבה נגישים

9:- כמות כללית של חדרי טיפול בקומה

התקנת הוילון : לביצוע , 311: חדר לטיפול מיוחד 

מחדש כך שמול המיטה יהיה משטח תמרון של 

150X150מ" ס

1:כמות מיטות נשים מיוחדות לרכישה 

 לפזיוטרפיה 312-חדרים  :חדרים לטיפול מיוחד 

                                                  308חדר  ,

להחליף ידיות כפתור לידיות  - 312חדר  :לביצוע

 ראה פנים 308חדר ,"  ר"או " ח"נוחות לגריפה 

החדר

3קומת - (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 

א "פ, רוקחת קלינית ,רופא נשים -311חדר : נשים

מ" ס92

אולם קבוצות משמש  -312חדר : חדרים  טיפול

עם ,מ" ס79א "פ)זמנית לפיזיוטרפיה שבשיפוץ

כירוגיה ,משפחה -308חדר , (ידית כפתור

 305חדר ,(,78א "פ)גריאטריה ,ילדים

 306חדר ,(מ" ס78א "פ)אחות,משפחה

 303חדר ,( 78א "פ)נוירולוג ,סוכרת,פנימית

 302חדר ,מ" ס70פתח אור -משפחה 

 301חדר ,( 78א "פ)אחות סכרת,פנימית

(מ" ס78א "פ)משפחה
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

מתוכם ) 3: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

 לאולם ולחדר 2 לפזיותרפיה שיחזרו לקומה 2

(ליפמה) 1טיפול 

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 מול המיטה308חדר 

התאמת החדר עם משטח תמרון של  :לביצוע

150X150מ מול המיטה ומול שולחן הרופא  " ס

י הזזת הכיור למקום אחר בחדר "ניתן לביצוע ע

והשמת המיטה במקום אזור הכיור

((10)דלתות)פתחים

((ב)(8)א  " פ

רוחב מעבר חופשי בפתח חלל אחר שניתן 

ובכלל זה פתחי חדרי , בו שירות בריאות

הרופאים והעוסקים במקצועות הבריאות 

 75יהיה ,(א)שאינם נזכרים בפרט משנה 

אם לא קיים נדרשת הרחבת - מ מינימום"ס

לכל .   מ" ס80הפתח לרוחב חופשי של  

מ חופשי לצד הידית" ס30דלת נדרש 

מ מינימום" ס80החלפת הדלת לפתח אור : לביצועמ" ס70 עם פתח אור 303חדר 

קומה - מכון רנטגן 

3

חדר הלבשה נגיש ודלת כניסה למכון304מכון רנטגן 

דלתות כניסה פתח אור , חדר ההלבשה לא נגיש

יש לבצע אזור הלבשה בתוך המכון עם . 1:לביצוע מ עם ידית כפתור" ס80

מ  ומשטח " ס80X180וילון ומיטת הלבשה בגודל 

.                         מ " ס150תמרון מולה בקוטר 

" ח"להחליף ידיות כפתור לידית נוחה לגריפה  .2

"ר"או 

מכון  - 2קומת 

פזיותרפיה 

שירותי , (בשיפוץ)

משרד

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 

אולם קבוצות משמש  -312חדר : חדרים  טיפול

עם ,מ" ס79א "פ)זמנית לפיזיוטרפיה שבשיפוץ

כירוגיה ,משפחה -308חדר , (ידית כפתור

 305חדר ,(,78א "פ)גריאטריה ,ילדים

 306חדר ,(מ" ס78א "פ)אחות,משפחה

 303חדר ,( 78א "פ)נוירולוג ,סוכרת,פנימית

 302חדר ,מ" ס70פתח אור -משפחה 

 301חדר ,( 78א "פ)אחות סכרת,פנימית

(מ" ס78א "פ)משפחה
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עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

משרד -(15)נגישות

ומשרד , קבלה

פזיותרפיה

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

,  עמדות  עם עמדה נגישה5משרד קבלה עם 

. עמדות נגיש2משרד מכון פזיוטרפיה 

- מכון פזיותרפיה 

 בשיפוץ2קומה 
המכון נמצא בשיפוץ

י "יש לבדוק מידית שהשיפוץ אושר ע

יועץ נגישות

((10)דלתות)פתחים

((ב)(8)א  " פ

רוחב מעבר חופשי בפתח חלל אחר שניתן 

ובכלל זה פתחי חדרי , בו שירות בריאות

הרופאים והעוסקים במקצועות הבריאות 

 75יהיה ,(א)שאינם נזכרים בפרט משנה 

אם לא קיים נדרשת הרחבת - מ מינימום"ס

לכל .   מ" ס80הפתח לרוחב חופשי של  

מ חופשי לצד הידית" ס30דלת נדרש 

 .    עם ידית כפתור206דלת כניסה למכון המשופץ 

לאחר הבניה  (צמוד לחדר מנהלת)1חדר טיפולים 

מ לצד הידית והוא " ס30מ ואין " ס75עם פתח אור 

(לימפטים)משמש חדר טיפול מיוחד 
 206החלפת ידיות הכפתור בדלת . 1: לביצוע

".                           ר"או " ח"לידית נוחה לגריפה 

חדר טיפול מיוחד עם ) 1תיקון חדר טיפולים  .2     

 140להרחיב מסדרון כניסה לחדר ל  . - (מיטה

מ " ס80ולהחליף לדלת עם פתח אור ,מ "ס

מ פנוי לצד הידית" ס30ו ,מינימום 

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

2קומה  - [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
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גודל תא
מ מינימום " ס150X200מידות התא חדש  

( 140X170בתא קיים )לאחר חיפויים 

כאשר צינור הביוב - מ " ס150X203תא בגודל 

מקטין את התא  ולא מתאים לתקן של תא נגיש

מ " ס185הקטנת התא לאורך : לביצוע

י בניית קיר לרוחב התא על קו צינור "ע

 (צינור הביוב יהיה חלק מהקיר)הביוב

פירוק כל ,מ " ס80עד לגובה מינימום 

המתקנים והאביזרים מחדש
מ" ס120 גובה תאורהמפסק נקודת נקודת מאור

 או 150X150אזור הערכות לפני הדלת 

130X170מ" ס
V

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 השמן: לביצועמ  עם מחזיר שמן" ס85פתח אור 

שילוט

-  מישושי מובלטסמל בית שימוש נגיש 

יכיל גם את סמל ,מ " ס16X16בגודל 

הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד 

 150גובה מרכז השלט . הידית של הדלת

.מ"ס

V

מ" ס50אסלה בגובה ;מ" ס50מ עד " ס45גובה אסלה    .1אסלה

לפרק אסלה להתקין את קיר קו הביוב  :לביצוע

מרכז ,ולהתקין אסלת מונובלוק לנכים תיקנית 

מ" ס45אסלה לקיר הקרוב 

מ" ס45 ל 42להתאים בשלב החלפת אסלה  בין מ" ס45מרכז אסלה לקיר הקרוב .2

קיים  (שאין בו כיור)לצד האסלה . 3

 75בקיים ).מ" ס80מרווח פנוי ברוחב 

(מ"ס

מ " ס80 בשלב התקנת האסלה לוודא שקיים חשוב

מקצה אסלה לקיר הרחוק

מאחזי יד בבית 

(22)שימוש נגיש 

יותקן על הקיר  - Lקבוע מאחז יד 

הקרוב לאסלה ומקום המפגש בין החלק 

 95 עד 90האופקי לאנכי יהיה במרחק 

מ " ס85 ל 75ובגובה פנים בין ,מ"ס

ואחיד לשני המאחזים

לא מותקן במקום
מהקיר החדש של קו ,י הנדרש "להתקין עפ

הביוב
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13.12.19עדכון  ,10,תל אביב מרכז רפואי בלפור -פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא
 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 

י הנדרש"להתקין מאחז יד מתקפל עם רגל עפלא מותקן במקום

התקנת כיור

-122מרוחק מקיר אחורי של האסלה -כיור 

חלל פנוי ,מ" ס83-85גובה , מ" ס118

,מ מינימום" ס70תחתון 

לא מותקן במקום
ובמרחק  מקיר ,מ" ס83לפרק כיור ולהתקינו בגובה 

.מ" ס120למרכז כיור של  (קיר חדש)אחורי

 30-40 עומק 40-52מידות כיור רוחב 

: וגמא'לד)מ עם ברז וידית מנוף "ס

( של חרסה45אלפא 
תחילת . -מ מינ" ס45X85מראה במידות  

מ מפני ריצוף מעל " ס90-גובה התקנה

הכיור

לא מותקן במקום

 45X85התקנת מראה מעל הכיור בגודל :לביצוע

מ מפני רצפה מקסימום " ס90מ מינימום ובגובה "ס

מ"ס (50X90מומלץ )

חסרמ 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:לביצועמותקן לא במקום

 120-130מתקן ליבוש ידים תחתית גובה 

מ"ס
מותקן לא במקום

להתקין את המייבש על הקיר בגובה : לביצוע

בהמשך לכיור- מ " ס120משיכת נייר  

מ" ס140להתקין וו תליה בגובה  :לביצועמותקן לא במקוםמ" ס140וו תליה גובה 

מותקן לא במקוםפח אשפה
מייבש /להתקין את הפח באזור המדף :לביצוע

הידיים מתחתם

מותקן לא במקוםסבוניה
או להדביק . להתקין הסבוניה מעל המדף :ביצועל

על המראה

, מעבדה - 1קומת 

אולטרסאונד 

הנהלת המרכז

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918

1קומת - (13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת
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13.12.19עדכון  ,10,תל אביב מרכז רפואי בלפור -פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

 מעבדה105:חדרים לטיפול מיוחד 

1: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

דרך נגישה לשירותי 

נכים ואשנב דגימות 

(3)בתוך בניין

וחב מעבר חופשי המזערי בפרוזדור 

מ פרזודור " ס90מ או " ס80מינימום פתח 

מ" ס140

תקין- מ " ס250 גדול מ A+Bהכניסה למבואה  

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" ס103 ל 97אשנב דגימות בגובה בין 

 80הנמכת דלפק הנחת דגימות לגובה .1: לביצוע

מ"ס

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

2קומה  - [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 משמש עמדה להחלפת " ס150X207תא בגודל 

חיתולים

מ" ס140להתקין וו תליה בגובה  :לביצועחסרמ" ס140וו תליה גובה 

הנהלה ומכון 

אולטרסאונד 

1קומה - גניקולגי 

 חדרי טיפול2באזור זה 

חדרי בדיקה וטיפול 

 עםמיוחד 

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

 מעבדה פתח 105חדר : חדרים עם מיטת טיפול

מ" ס98אור 
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13.12.19עדכון  ,10,תל אביב מרכז רפואי בלפור -פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

((10)דלתות)פתחים

((ב)(8)א  " פ

רוחב מעבר חופשי בפתח חלל אחר שניתן 

ובכלל זה פתחי חדרי , בו שירות בריאות

הרופאים והעוסקים במקצועות הבריאות 

 75יהיה ,(א)שאינם נזכרים בפרט משנה 

אם לא קיים נדרשת הרחבת - מ מינימום"ס

לכל .   מ" ס80הפתח לרוחב חופשי של  

מ חופשי לצד הידית" ס30דלת נדרש 

דלת כניסה למכון לרופאים ולהנהלה היא דלת 

מ לצד " ס30מ ללא " ס72הזזה עם פתח אור 

הידית וצנרת הבניין צמודה לדלת
לא ניתן מבחינה הנדסית להרחיב את פתח : לביצוע

האור למבואת הכניסה                                

 יש 111 מכון אולטרסאונד וחדר 109חדר : לביצוע

מ" ס80להעביר למקום אחר שפתח האור 

  ,  מכון אולטרסאונד 109:חדרים לטיפול מיוחד 

להעביר את החדר למקום נגישלביצוע 

1: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

מרחב  -(- ) 1קומה 

מוגן

משמש חדר התכנסות עובדים ובאופן זמני משמש 

תחליף לפזיותרפיה

בית מרקחת ומרפאת מטייליםקומת כניסה

 אחות ושיקום רצפת אגן102:חדרים לטיפול מיוחד 

1: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

1קומת - (13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת

חדרי בדיקה וטיפול 

 עםמיוחד 

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

 מכון 109חדר : חדרים עם מיטת טיפול

מ" ס72אולטרסאונד עם פתח אור הגעה אליו של 

חדרי בדיקה וטיפול 

 עםמיוחד 

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

קומת כניסה- (13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת

אחות ושיקום רצפת  -2חדר ,ס "עו,רופא -1חדר 

 85 1מ חדר " ס90 2אגן פתח אור דלתות חדר 

מ"ס
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13.12.19עדכון  ,10,תל אביב מרכז רפואי בלפור -פערי נגישות

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

קומת  - [בקיים

כניסה

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" ס155X203קיים תא שירותים  נכים בגודל 

 14)(('ב)8)פתחים 

מבואת  - (קיים

שירותים קומת 

כניסה

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

 ניוטון40כח פתיחה דלת מבואה 
להשאיר את הדלת כל הזמן : 'חלופה א:לביצוע

לכוון מחזיר שמן כך שכוח .'חלופה ב. במצב פתוח 

.            ניוטון  30פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 

להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה : 'חלופה ג

,          ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית 22על 

דלתות פנימיות ניתן להחליף לדלתות :- 'חלופה ד

.קלות משקל

גודל תא
מ מינימום " ס150X200מידות התא חדש  

( 140X170בתא קיים )לאחר חיפויים 
מ" ס155X203תא בגודל 

 או 150X150אזור הערכות לפני הדלת 

130X170מ" ס
V

תחילת . -מ מינ" ס45X85מראה במידות  

מ מפני ריצוף מעל " ס90-גובה התקנה

הכיור

V

חסרמ 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

V

 120-130מתקן ליבוש ידים תחתית גובה 

מ"ס
V

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918
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לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא
מ" ס140להתקין וו תליה בגובה  :לביצועחסר וו תליהמ" ס140וו תליה גובה 

קיים לא במקוםפח אשפה
מייבש /להתקין את הפח באזור המדף :לביצוע

הידיים מתחתם

קיים לא במקוםסבוניה
או להדביק . להתקין הסבוניה מעל המדף :ביצועל

על המראה

שילוט

-  מישושי מובלטסמל בית שימוש נגיש 

יכיל גם את סמל ,מ " ס16X16בגודל 

הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד 

 150גובה מרכז השלט . הידית של הדלת

.מ"ס
חסר

להתקין שלט תיקני מישושי מובלט מומלץ 

בשירותים משותפים מתקנים שלט ריבועי  בגודל 

16X16גובה מרכז ,מ מינימום מישושי מובלט " ס

על הקיר בצד הידית- מ" ס150שלט 

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918
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