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15/11/2019:עדכון:תפוסה

נמצא באזור מסחרי בעל מפלס אחד 

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

(2)מקום חניה נגיש

קיימות חניות נכים של הרשות בצמוד למרכז 

המסחרי והמעבדה

-(8)דרך נגישה

דלת  - (3)פתחים

כניסה למבנה

 (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

עם משטח תפקוד .מ " ס90פתח אור דלת כניסה 

,מבחוץ

בת ים,רמת יוסף ,18מבצע סיני :  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 יישא 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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דלת כניסה לבית 

משטח - המרקחת 

קיים(7)14)תפקוד

שטח -לפני ואחרי דלת קיים משטח תפקוד

 1918י "י ת"עפ, אופקי חופשי לפני דלת

   שמאפשרת 2.3.5.2 סעיף 3.1חלק 

לאדם המתנייע בכיסא גלגלים לסגת 

.ולפתוח את הדלת

לפני דלת הכניסה מבחוץ קיים משטח תמרון 

בפנים קיים הפרש גובה בין מדרכה למפלס ,

מול הדלת בסיום הרמפה ,מ " ס12- המעבדה של כ

אין משטח תמרון מפולס

להחליף צד מיקום הצירים - 'חלופה א: לביצוע

והתאמת משטח תמרון מפולס מול הדלת של 

150X150מ " ס                                          .    

החלפה לדלת חשמלית אוטומטית- ' חלופה ב

קיים )(10)דלתות 

- (4)פרט משנה

מקשרי פנים 

(אינטרקום)

בכניסה נגישה קיימת מערכת קשר 

השורה העליונה של  - (אינטרקום)פנים

מ מפני " ס140הלחיצים לא עולה על 

רצפה ומתאפשרת אליה גישה צדית של 

בגישה חזיתית גובה ,אדם בכיסא לגלים

מ" ס120שורה עליונה של הלחיצים 

 125קיים מערכת אינטרקום מבחוץ בגובה 

מ" ס120מ ומפהים בגובה "ס
התאמת התקנות המערכות מפנים : לביצוע

ומבחוץ בהתאם לפתרון למשטח התמרון 

.מ לחצן עליון" ס120מפנים בגובה 

 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 מעל 

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 
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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 

תקין- מ " ס93דלפק הנחת דגימות בגובה 

עמדת מודיעין 

ועמדת שירות 

 - (15)נגישות

משרד קבלה קומה 

2

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

אין - מ " ס105 עמדות עמידה בגובה 2קיימות 

מילוי טפסים

3:-כמות כללית של חדרי טיפול בקומהקומת כניסה

2חדר ,אולם מעבדה: חדרים לטיפול מיוחד 

2: כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה  

(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 ,אולם מעבדה : חדרים עם מיטת טיפול

דיטאנית ,רופא ילדים -2חדר ,דיאטנית ילדים 

מ" ס90כל החדרים מינימום פתח אור , מבוגרים 
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חדר בדיקה וטיפול 

- מיוחד 

((10)דלתות)פתחים

((8)א   " פ

רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה לחדר 

 מ" ס90לא יפחת מ בדיקה וטיפול מיוחד 

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

 1חדר ,מ" ס104מעבדה : דלתות חדרים:פתח אור 

חדר , מ " ס90דיאטנית מבוגרים ,דיאטנית ילדים- 

מ" ס90דיאטנית מבוגרים ,רפואת ילדים -2

חדר בדיקה וטיפול 

עם מיטת - מיוחד 

( 14)הלבשה

מ וניתן להביא לגובה " ס80X180בגודל 

.מ" ס50 עד 45
 עם מיטה מתכוננת1חדר 

 בדיקה וטיפול עם 2,להתאים מיטה נגישה בחדר 

( מיטות1כ "סה)נגישות מיוחדת 

חדר בדיקה וטיפול 

מאחז יד - מיוחד 

להלבשה

 66חלקו האופקי בגובה , Lמאחז יד בצורת 

ומרחק החלק האנכי מהקיר , מ" ס70עד 

.מ" ס105 - 95- שלאורכו מיטה 

 בכל חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות Lחסר מאחז 

מיוחדת

י הוראות בנדרש בכל חדרי " עפLלהתקין מאחז 

בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת הכוללים 

( 1,2חדרים )מיטה

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

V

בית שימוש 

י "עפ](12)נגיש

 21פרט משנה 

[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" ס150X173קיים תא נגיש בגודל 
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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 ,

מותקן מחזיר שמן על הדלת ,מ " ס88פתח אור 

לפרק את מחזיר השמן

אביזרי שירותי 

--      נכים

בקבועות ואבזרים 

אלה מתקיימות 

הוראות סעיף 

י " בת2.11.9

3.1 חלק 1918

מתקן לנייר טואלט יותקן על הקיר מעל 

החלק האופקי של מאחז היד הקבוע ויהיה 

מ מהחלק האופקי " ס25- מ " ס20מרוחק 

.של המאחז ומחלקו האנכי

קשה להגיע - מתקן נייר טואלט מותקן גבוה מאד

אליו

י הנדרש"להתקין עפ:לביצוע
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