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:עדכון500קטן מ : תפוסה

המרפאה נמצאת במרכז מסחרי אלפי מנשה

לביצוע פערים לסגירהקייםנדרשנושא

כללי
המרפאה נמצאת במרכז מסחרי אלפי מנשה 

במפלס עם החניות ומחולקת ל מרפאה ותחנת 

טיפת חלב

(2)מקום חניה נגיש

קיימות חניות נכים של המרכז המסחרי

מרפאה

אלפי מנשה,85הגלבוע : 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

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"  ס112דלת 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

 ניוטון45כח פתיחה  

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 חשמלית 22על 

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 חלל תחתון " ס30 דלפקי ישיבה עומק לרגליים 2

תקין- מ " ס28לרגלים 
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7:- כמות כללית של חדרי טיפול במרפאה 

יש  ,3חדר :חדרים לטיפול מיוחד עם מיטת נשים 

מ נטו " ס90להחליף את הדלת לדלת עם פתח אור 

"ר"או " ח"עם ידית נוחה לגריפה 

1: כמות מיטות טיפול מיוחדות לנשים לרכישה 

 - 2חדר  ,4חדר :חדרים לטיפול מיוחד עם מיטה 

    אחיות                            - 8חדר ,מעבדה

 להחליף ידיות כפתור לידית 8חדר . 1:לביצוע

.                                               נוחה לגריפה 

להחליף את הדלת לדלת עם פתח אור  -4חדר . 2

מ נטו עם ידית נוחה לגריפה" ס90

 ,3:כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה 

 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 

תקין- מ  " ס94אשנב דגימות  בגובה 

.1 :לביצוע

כניסה נפרדת מהמרפאה עם דלת מקשרת בינהםתחנת 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

 110פתח אור ,דלת חיצונית - ניוטון 30כח פתיחה  

מ"ס

 8חדר , מעבדה2חדר :  חדרים עם מיטת טיפול

מ וידית " ס105עם פתח אור , מרפאת אחיות

 .                                        8כפתור בחדר 

 - 1חדר , ס " תזונאית ועו5 משפחה   חדר 4חדר 

,                  אורתופד ועור7חדר ,  לא פעיל  

מ" ס83פתח אור בחדרים 

מ וידית " ס81רופא נשים פתח אור  - 3חדר : נשים

בחדר אולטרסאונד לבדיקת הריון,כפתור 

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 

חדרי בדיקה וטיפול 

 עםמיוחד 

 (14)(13)מיטה

פתחי אור ,

א "פ ((10)דלתות)

(8))

(13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת
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התגברות על 

 3הפרשי גובה בין 

 (8)מ "מ ס" ס6ל 

מרחב מוגן- קיים 

– מ " ס6מ ועד " ס3הפרש גובה העולה על 

מותאם על ידי רכיב קבוע רציף  בשיפוע עד 

30%

 3ד הפרש גובה של "בין רצפת תחנה לרצפת ממ

מ"ס

התקנת רכיב מקשר בין המשטחים : לביצוע

30%בשיפוע מקסימלי של 

2:- 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

 81 רופאת טיפת חלב פתח אור 14חדר 

.                             (ד"נמצא בתוך הממ)מ"ס

פתח - יועצת הנקה,אחות,מנהלת תחנה  - 13חדר 

מ" ס82אור דלתות 
יש -    14חדר לטיפול מיוחד חדר .1: לביצוע

מ נטו " ס90להחליף את הדלת לדלת עם פתח אור 

"ר"או " ח"עם ידית נוחה לגריפה 

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

, מ עם כורסא " ס155X227 חדר הנקה בגודל 

 דלת פתח אור 155X140משטח תמרון מול הספה 

החלפה הכורסא לכורסא קטנה לקבלת .1 :לביצועמ" ס82

הורדת . 2. מ " ס150X150משטח תמרון של 

מ לחיצה על הפיה" ס120מתקן לחיטוי ידים לגובה 

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

תקין       - מ" ס168X226 בגודל בטיפת חלבתא 

תקין-מ " ס162X202 בגודל במרפאהתא 

(13)חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת
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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

לחיץ עליון - מתקן בטיפת חלב והמתקן במרפאה

.מ" ס130מתקן כוסות ,מ" ס124

מ " ס110הנמכת מתקני הכוסות לגובה . 1:לביצוע

כיוון רגליות מתקני המים למינימום  .2.משיכת הכוס

 150לשמור לשטח חופשי סביב המתקן בקוטר . 3.

.מ "ס
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