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 26.1.16נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום 

 8.12.15הערה: טיוטה זו היא טיוטת המשך לטיוטה שנדונה ואושרה בועדת המשנה ביום 

 

 

דרך נגישה 
  בתוך הבניין

9 

11. 

בתקנות טבלת הביצוע  הוראותיתקיימו  בית חולים קייםתוך בניין בדרך נגישה ב

שאם בכפוף לכך ( 5פרט משנה  –)להלן  (5) משנה פרט שלצד' ג טורנגישות בנין קיים, 

 יפחת לא בפתח החופשי המעבר רוחב  תוספת זו,ב דרישות1917הוראות פרט  לפי

יהיה  (A+B)כמפורט בטור ב' והסכום יהיו   B-ו  Aהמפורט בטור א' בטבלה להלן, מ

 -:כמפורט בטור ג'

 טור ג טור ב טור א

 המעבר רוחב
בפתח,  החופשי

 בס"מ

של כל אחד המזערי גודלו 

 )א( יםבציור B-ו Aמהממדים 

 ס"מ )ב(,-ו

אינו קטן  A+Bהסכום 

 , ס"מ-מ

90 90 230 

80 80 220 

 

 )הערה: השרטוטים עשויים להשתנות בעת הכנת הנוסח לפרסום(

ס"מ לפחות,  90, הענין, לפי ( האמור 5בפרט משנה ) Bאו   A"מ, יהיה ס 90 (1)  

 מטרים לפחות. 2.3 יהיה( A+B) והסכום

ס"מ לפחות,  08, הענין, לפי ( האמור5בפרט משנה ) Bאו   A"מ, יהיה ס 08 (2)  

 מטרים לפחות. 2.2 יהיה( A+B) והסכום
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10 דרך אחרת
21. 

ך שנדרשה להיות נגישה , לרבות בדרבדרך המשמשת את הציבור בבית חולים קיים

טבלת הביצוע , התקיימו הוראות 6תקנה לגביה פטור לפי  ניתןלפי תקנות אלה אך 

)הדנה בטיפול ( 2פסקה )א(), (5טור ג' שלצד פרט משנה )בתקנות נגישות בנין קיים, 

   .)הדנה בתאורה( (15והוראות טור ג' שלצד פרט משנה )( במכשולים

 התמצאות
 והכוונה

13
11. 

יתקיימו בבנין ציבורי אחר,  מסוימת , למעט אם הוא מחלקה בבית חולים קיים )א(

טור ג שלצד  טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, הוראותיתקיימו הוראות אלה: 

 כמפורט להלן:((, 16פרט משנה ) –( )להלן 16פרט משנה )

בית כניסות להיע מהתמצאות והכוונה שמאפשר לאדם עם מוגבלות להג ךמער םקיי (1)   

ככל שקיימות, למקומות  ,בית החולים המונים בתוך מתחם ומתחנות להסעתהחולים 

בבית חולים קיים שבשטחו מצויים שני בניינים  ;בריאות שבהם ניתנים שירותי

(, יחולו בניינים מתחם –קיימים לפחות שניתן בהם שירות בריאות )להלן 

אפשר שאחת מהאפשרויות להשלמת ו(;  16הוראות פסקה )ד( בפרט משנה )

( האמור יהיה ליווי שיספק 16מערכת ההתמצאות וההכוונה לפי פרט משנה )

 החייב לאדם עם מוגבלות;  

שילוב של , ככל שנדרש, על יתבסס( 1כאמור בפסקה )התמצאות והכוונה  ךמער (2)   
נים מאתרים, מסימנים מובילים, סימני אזהרה, סיאמצעים, כגון מערכת ניווט אישי, 

  ;אמצעים מתאימים אחריםו שלטים לרבות פיקטוגרמותליווי אנושי, הכוונה קולית, 
, וכן בקלט 4, בפרט חלק על חלקיו השונים 1918הוראות ת"י  תקיימואמצעים אלה יב

למען הסר ספק, אפשר  ;האמור 4, יתקיימו הוראות חלק ובפלט שלהם, ככל שקיימים
   י ליווי אנושי בלבד.יד-שמערך כאמור יימומש על

בבית חולים קיים שאינו מתחם בניינים, יחולו הוראות פסקאות )ב( עד 
(; פסקה זו לא תחול על מחלקה סיעודית ומחלקה 16)ג( בפרט משנה )

 ;   לרפואה דחופה

 

המערך יספק לאדם עם מוגבלות יכולת התמצאות רציפה בדרך ליעד המבוקש  (3)   

 ור, ואחיד ככל הניתן.באמצעות מידע פשוט, בר

   ;מורשה לנגישות השירותעם בהתייעצות  ןתוכנך המער (4)   

)א(, ביקש אדם עם מוגבלות, יספק לו החייב בביצוע נגישות מלווה -בלי לגרוע מהאמור במ )ב(  

 לצורך הגעה ליעד בבית החולים.

מוביל לטיפוסיו על סימן אזהרה, סימן ( האמור, 16על אף האמור בפרט משנה ) (ג3)  

, , או סימן מאתרמישושי וניגוד חזותי ניגוד, מדרגה שלח בקצההשונים, סימן 

 6חלק  1918שבוצעו לאחר יום התחילה, יחולו הוראות ת"י  לפי תקנות אלה,

חלק  1918לפי ת"י  1ואפשר שבשטחי פנים של בנין יותקן סימן מוביל מטיפוס 

6;  
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 מאתר לסימן ברציפות יקושר, למדרכה שביל בין מגע בקו שתחילתו מוביל סימן (ד4)  

 רשות שבאחריות ציבורית מדרכה זו הייתה; כאמור מדרכה לרוחב שיותקן

 מיוםימים  60 -מ יאוחר לא, המקומית לרשות החולים בית יפנה, מקומית

 .הציבורית במדרכה מאתר סימן תבצע כי בבקשה, התחילה

 אזהרה 
בחלק דרך 

מוגבה 
 מסביבתו

12
41. 

 

 

בחלק דרך המשמש את הציבור בשטחי חוץ או פנים, המוגבה מן הסביבה הצמודה 

האמור סנטימטרים לפחות, ואין בו אמצעי הגנה מפני מעידה, יתקיימו  5-אליו  ב

 .(20טור ג', לצד פרט משנה )טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, 

סימון 
דלתות 

מחיצות 
וקירות 
 שקופים

13
15. 

 

הדן  2.2סעיף  4חלק  1918מחיצות וקירות שקופים יסומנו לפי הוראות  ת"י  דלתות,

  שקופים. וקירות מחיצות בדלתות

 

בתי אחיזה 
 בתוך בניין

 

14
16. 

 

שפוז, יימצאו בתי אחיזה ת שמשמשים את המטופלים במחלקות אבמסדרונו  (א)

ומם למעט אם הדבר אינו ניתן לביצוע  בשל קי ,רציפים משני צדי  המעברים

 של פתחים, חלונות, ארונות או רכיבי בנין אחרים; 

הדן בבתי אחיזה  2.5.7סעיף  3.1חלק  1918בבית אחיזה יתקיימו הוראות ת"י 

 ואולם ;בכבש והוא יהיה  בניגוד חזותי לקירות

 במקום האמוראפשר שבבית אחיזה שהיה קיים ערב יום התחילה, יתקיימו 

טור ג' , וע בתקנות נגישות בנין קייםטבלת הביצהוראות , בפרט משנה זה

 .(13)שלצד פרט משנה 

בבנין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים, יימצא  (ב)  

כאמור בפרט במחלקות לאשפוז ממושך ומחלקות שיקום לילדים, בית אחיזה 

  (.5()ג()3)9 )ה( 8

דלתות 
 בדרך נגישה

15
17. 

טבלת הביצוע בתקנות נגישות יתקיימו הוראות  בדלתות ובשערים בדרך נגישה )א( 

(, ובכפוף לאמור בתקנות אלה לגבי רוחב 14טור ג' שלצד פרט משנה ) בנין קיים,

  ;11לפי פרט  B-ו  Aלגבי ו 19 בפרט  המעבר החופשי בפתח

במחלקות אשפוז בבית חולים כללי, בכניסה למחלקה שאינה מבוקרת כניסה,   )ב(  

אוטומטית או באמצעות לחיץ בניגוד חזותי לסביבתו.  תותקן דלת לפתיחה

 .2.6.4, סעיף 1חלק  1918הלחיץ יימצא בטווח הגעה משותף לפי ת"י 

 –דלתות 
הוראות 
 נוספות

16
18. 

 - בדלתות ושערים בבית חולים קיים שהציבור עושה בהם שימוש
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דלת מסתובבת  בתקנות התכנון לגבי 1)ב(  בחלק ח8.76יתקיימו הוראות סעיף   (1)  

    ;בלבד

השול בצד שבו כנף הדלת או  -שמשמשות את הציבור  דלתות שאינן שקופות  (2)  

   .יובחנו בניגוד חזותי מסביבתן היא נפתחת 

 (, פסקה )ג(4)טור ג' שלצד פרט משנה  טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, (3)  
  הדן במקשרי פנים )אינטרקום(.

פתח בדרך 
 ישהנג

17
19. 

רוחב המעבר החופשי בפתח שמקושר לדרך נגישה, במקומות אלה לא יפחת  (א)

 ס"מ:    90-מ

 לרבות והפתחים שבתוכם לרפואה דחופהאגף או חדר  ים במחלקהפתח (1)   

 ;לחלקיהם הפנימיים המשמשים למתן שירות בריאות

פתח יחידת אשפוז מיוחדת ופתחי בית השימוש הנגיש והמקלחת  (2)   

, ובכלל זה פתח תא משולב המשרתים את יחידת האשפוזהנגישה 

  ;המשרת את היחידה

 ;פתח חדר אוכל  או חדר יום (3)   

 םווהפתחים שבתוכחדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת  פתח  (4)   

 לחלקיהם הפנימיים המשמשים למתן שירות בריאות.

 75 –)א( ה רט משנשאינו נזכר בפ, בפתח חלל אחר שניתן בו שירות בריאות (ב)  

ס"מ, יורחב  75רוחב מעבר חופשי  אם נדרשת הריסת קיר כדי ליישםס"מ לפחות.  

 .לפחות ס"מ 80 -מעבר החופשי לרוחב ה

)הערה: בהגדרה שירות בריאות יתווסף ששירות הבריאות כולל גם שירותים 

 לאפשר את מתן שירות הבריאות עצמו[( ]שירותים האמוריםנילווים לו 

)א(  רטי משנה ר החופשי שבדרך נגישה, המובילה לפתחים שבפרוחב המעב (ג)  

 ;יןי)ב(, לא יפחת מרוחב הפתחים שבפסקאות האמורות, לפי הענ-ו

ין, ילמען הסר ספק, תחילתה של הדרך הנגישה האמורה בכניסה נגישה לבנ

 אמצעים להתגברות על הפרש גובה.מעברים וונכללים בה גם פתחי 

  

מחלקה מסויימת שהיא בית חולים קיים ונמצאת שבאפשר ל ע ,האמור אף על

)ד( 87פרט  בנוסף,, יחול קיים חולים בית מוסד רפואיבבנין אחר שאינו 

   בתוספת השניה.
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מהוראת  )ב(6פטור לפי תקנה  לו שניתןחולים שאינו בית חולים לאשפוז כללי,  בבית (ד)  

; ס"מ 80-שנה )א( מפרט משנה )א(, לא יקטן רוחב המעבר החופשי בפתח לפי פרט מ

 .2))ב(9 11 משנה פרטבלפי   B-ו  Aלגבי  האמור גם יחול, כאמור במקרה

מדרגות 
בשטחי חוץ 

 ופנים

18
20. 

 טבלתבמדרגות בשטחי חוץ ושטחי פנים של בית חולים קיים יתקיימו הוראות   (א)

פרט  –)להלן   (12טור ג' שלצד פרט משנה )הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, 

נדרשת תוספת בית אחיזה בחדר מדרגות, לא יוצר (; 1((, פסקה )א()12) משנה

 יםפרטהשניה,  התוספת ,רוחב חדר המדרגות בניגוד לתקנות התכנון והבניה

   ;הענין לפי, )ב(3.2.19.1)ב(, 3.2.4.1)ו(, 3.2.3.1, 3.2.2.3

, האמורה( 1)א() פסקהמורשה נגישות שירות רשאי לאשר כי במקום  ואולם

 –(, אם השימוש בחדר מדרגות מסוים על 12( בפרט משנה )2פסקה )א() לתחו

 ידי הציבור מצומצם מאוד.   

בסימן אזהרה ובפס בניגוד חזותי בקצה שלח מדרגה שהותקנו לאחר יום  (ב)  

 )ג(.13הערה: מיותר לפי סעיף  . 6חלק  1918התחילה יתקיימו הוראות ת"י 

מדרגות 
נעות 

 ומסועי לכת

 אף על בתקנות התכנון. 1לחלק ח 8.131דרגות נעות ומסועי לכת יחול פרט על מ .2119

קיימים ערב יום התחילה, אפשר שהתקיימו  היוש ,לכת ומסוע נעות במדרגות, האמור

 שלצד' ג טורב)ב( הוראות טבלת הבדיקה והביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, פסקה 

 (.12) משנה פרט

דרך נגישה 
 אל 

במה 
ומשטח 

 בהמוג

20
22. 

 

טבלת הביצוע בתקנות נגישות בדרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה יתקיימו  הוראות 

 (. 18טור ג' שלצד פרט משנה )בנין קיים, 

בית 
 שימוש 

 נגיש

21
23. 

בית שימוש שנתקיימו בו  –" 2בית שימוש נגיש מטיפוס "( בפרט זה, 1)א

 ;2.11.4סעיף  3.1חלק  1918הוראות ת"י 

בה בית שימוש לשימוש הציבור, מרחק ההליכה מכל נקודה בקומה שיש   (א)

לא קיים ים; מטר 75בקומה לבית שימוש נגיש,  באותה קומה, לא יעלה על 

בית שימוש לציבור בקומה מסויימת שניתן בה שירות בריאות, לא יעלה 

המרחק האופקי לבית שימוש נגיש מכל נקודה בקומה כאמור, לבית שימוש 

, וככל האפשר כפוף למרחקים האמורים; יםמטר  60על  נגיש בקומה אחרת,

חדר בדיקה או באותה קומה בה קיים בקרבה בית השימוש הנגיש  יימצא

 .  ם, ככל שקייוטיפול עם נגישות מיוחדת
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)א( ישמש את שני המינים או לחלופין בפרט משנה בית שימוש נגיש כאמור  (ב)  

שימוש נגיש אחד לפחות  יימצא בית שימוש נגיש אחד לפחות לנשים ובית

לנשים וחלק מבתי השימוש  חלקבשתי האפשרויות האמורות,  ,;לגברים

וחלקם עם גישה מצד לאסלה עם גישה מצד ימין יהיו  ,מבתי השימוש לגברים

    . לאסלה שמאל

לפי ת"י  1בית שימוש נגיש מטיפוס  היהי)א(  פרט משנהבית שימוש לפי ב (ג)  

ערב יום שימוש  ביתקיים שהיה  אםאף האמור,  על ;2.11, סעיף 3.1חלק  1918

טבלת הביצוע הוראות בו אפשר שיתקיימו  –אמור להיות נגיש ושהתחילה 

    .(, פסקאות )ד( עד )יב(21טור ג' לצד פרט משנה ) בתקנות נגישות בנין קיים,

)ג(, בבנין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים  רט משנהעל אף האמור בפ  (ד)  

, ומתקינים בו בית שימוש נגיש לאחר יום התחילה, יהיה בבניין  לאחר קיים

 3.1חלק  1918לפי ת"י  2התקנה כאמור, בית שימוש נגיש אחד לפחות מטיפוס 

   .שישמש את שני המינים ,2.11.4סעיף 

)ד(, בבנין שבו מרפאות חוץ יימצא בית  רט משנהבלי לגרוע מהאמור בפ (ה)  

הניתן  ככל ,שישמש את שני המיניםד לפחות, אח 2שימוש נגיש מטיפוס 

  בסמוך למעליות. 

בבנין שבו מרפאות חוץ יימצא חדר שבו מתאפשרת החלפת חיתול לאדם  (ו)  

עמדת הוראות של  קיימויתמתקיימות המתנייע בכסא גלגלים; בחדר זה 

או של חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת  ,26 25 פרטנגישה לפי  הלבשה

 25: פרט הערה .שניתן לעבור בו מכסא גלגלים למיטה או ספסל 24 פרטלפי 

 .52-לכן אין צורך ב – 62-חוזר ומפנה בעצמו ל

בית שימוש נגיש שתקנה זו דנה בו, לא יימנה עם בתי השימוש הנגישים  (ז)  

 שמשרתים את יחידות האישפוז.

תקן בבנין , יו2מהתקנת בית שימוש נגיש מטיפוס   )ב(6תקנה פטור לפי  ניתן (ח)  

 .2.11.4סעיף  3.1חלק  1918לפי ת"י  1בית שימוש נגיש מטיפוס 

23 משתנות
24. 

במדור שירותים שבו נמצאות משתנות, יתקיימו במשתנה אחת לפחות דרישות ת"י 

; ניגוד כאמור וכל המשתנות יובחנו בניגוד חזותי לסביבתן 2.11.8סעיף  3.1חלק  1918

בניגוד חזותי שהיא  ,שצמוד למשתנהעל הקיר  דבקהמלרבות באמצעות  ניתן לביצוע

ס"מ  15 בקוטר עיגולתוכל להכיל בתוכה ; ממדי המדבקה יהיו כאלה שלסביבתה

     .לפחות
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חדרים 
לבדיקה 

וטיפול עם 
נגישות 
 מיוחדת

 

24

25

. 

בבית חולים קיים, לרבות בכל אחד מבין  מחלקה לרפואה דחופה, מרפאת חוץ, 

חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת שיתקיימו בהם  ובמחלקת אשפוז, יהיו

למעט אם לפי הוראות משרד הבריאות לא נדרשים חדרים ייעודיים  ,הוראות אלה

  :שירותי בריאות, מסוג מסוייםבלבדיקה או לטיפול במאושפז במחלקה או 

מספרם יהיה כזה שיבטיח שגם אדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד  (1)  

ירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי מסוגי ש

הטיפולים שניתנים במקום, לרבות אלה הדורשים ציוד רפואי או ניתנים על 

השירותים האמורים יינתנו לאדם עם מוגבלות  ;ידי בעלי מקצוע רפואי

 באותה איכות וזמינות כמו לכלל הציבור;  

א גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה או בחדר כאמור שנדרש בו מעבר מכיס (2)  

סעיף  1חלק  1918לפי ת"י סא גלגלים כטיפול, יימצא שטח חופשי לסיבוב 

נדרשה הזזת קיר לצורך התאמת חלל למידות השטח החופשי האמור, הרי ;  2.7.4

    ת;ס"מ לפחו 170 שקוטרושבמידת האפשר יותאם שטחו לכלול עיגול 

ישות מיוחדת שנדרשת בו הסרת בגדים לצורך בחדר לבדיקה וטיפול עם נג (3)  

, בצמוד אליו 2625 פרטהבדיקה או הטיפול, תהיה עמדת הלבשה נגישה לפי 

או בתוכו; הייתה העמדה בצמוד לחדר האמור, יהיה המעבר מעמדת 

 בפרטיות.ו ההלבשה לחדר בדרך נגישה

 (.או)23ככל האפשר יהיה בקרבת חדר כאמור בית שימוש נגיש לפי פרט משנה  (4)

 

עמדת 
 הלבשה תא

25
26. 

הדן  2.1סעיף  3.2חלק  1918בעמדת הלבשה נגישה, יתקיימו הוראות ת"י  )א(

 במלתחות נגישות.  
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על אף האמור בפרט משנה )א(, אפשר שעמדת הלבשה שהייתה קיימת ערב יום  )ב(

התחילה, תימצא בחלל שניתן להשיג בו פרטיות באמצעות מחיצות קשיחות או 

ס"מ מפני הרצפה; לצד האורך  50עד  45, ותכלול ספסל יציב שפניו בגובה וילון

הדן בשטח חופשי  2.7.4סעיף  1חלק  1918של הספסל מצוי שטח פנוי לפי ת"י 

לסיבוב.  על אחד לפחות מהקירות שלצדי הספסל, יימצא מאחז יד קבוע לפי 

לפי הוראות ת"י ספסל  –)ה(; לענין זה, "ספסל" 2.1.3סעיף  3.2חלק  1918ת"י 

   הדן בחלל הכללי של המלתחה, או מיטה. 2.1.2סעיף  3.2חלק  1918

  יימצאו כל אלה:( 3)25שנדרש לפי פרט נגיש הלבשה  תאב  

האפשר  במידתס"מ, לפחות,  180ס"מ רוחב ואורך  80שממדיה   מיטה .1

ס"מ  50עד  45לגובה ניתן להביא  עליוניםהאת פניה  ;ס"מ 90רוחבה יהיה 

 המיטה מבנהי הרצפה וכן לגובה משטח הבדיקה אליו יעבור הנבדק. מפנ

הצלע הארוכה שלה עם כסא גלגלים  צדב המיטה משטחל להיצמד יאפשר

"ג ק 200 יהיה כאמור מיטה תעמוד בו הכולל העומסבעת ביצוע המעבר.   

 .לפחות

ה תבוצע הבדיקה או הטיפול תשמש גם להתפשטות מיטה שעליפשר שא 

 ובלבד שעונה לדרישות סעיף זה.  או התלבשות

 .ההתלבשותשלבי יימצא מאחז שיסייע לאדם עם מוגבלות לצורך  .2

יהיה כזה שאדם עם מוגבלות נגיש הלבשה  תאלהשטח הכולל הנדרש  .3

המתנייע בכסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות, יוכל להכנס אליו, להגיע 

; לצד בעת הצורךלווה, או מ, אף בעזרת מתקן הרמה למיטה, ולעבור אליה

סעיף  1חלק  1918האורך של המיטה יימצא שטח פנוי לסיבוב לפי ת"י 

 ס"מ לפחות.  170, במידת האפשר, יהיה השטח הפנוי עיגול שקוטרו 2.7.4

, בשוליו, יהיה חלל חופשי מתחת לסיבובחלק מהשטח הפנוי שאפשר  

לעומק של  צפהס"מ לפחות מפני הר 68שגובהו לריהוט או ציוד מקובעים, 

חופשי זה יהיה חלל חופשי לכפות ; אפשר שחלק מחלל ס"מ לכל היותר 48

  ס"מ לפחות. 23"מ וגובהו ס 23הרגליים שעומקו 

 עמדת ההלבשה תאפשר פרטיות גם אל מול אנשי הצוות;    .4

יהיה סידור להנחת או תליית הבגדים ושאר האביזרים הנלוים של אדם עם  .5

חלק  1918געה לחזית או לצד, לפי הענין, לפי ת"י מוגבלות שיימצא בטווח ה

 .2.6.3סעיף  1

עמדת ההלבשה הנגישה לפי סעיף אם מסיבות הנדסיות לא ניתן לבצע את 

_XXעל  80יימצא, משטח מרופד ששטחו  במקום המיטה האמורה, אפשר ש

 אפשר שהמשטח יהיה מתקפל. ס"מ. 50-45ס"מ, לפחות, שגובהו בתחום  120
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 מקלחות

 מלתחותו

 נגישות

26
27. 

בחלק בנין שבו מקלחות לשימוש הציבור תימצא מקלחת נגישה אחת    (א)

 לפחות.  ומלתחה נגישה אחת

לפי פרט  נגישיםהמקלחת תימצא בתא משולב עם בית שימוש ומלתחה  (ב)  

אם  ., שבתוכו או בצמוד לו מלתחה נגישה, או כחלל עצמאי()ג(3)ג()29

    מעבר מהמלתחה למקלחת בפרטיות., יהיה הה למקלחתצמודהמלתחה 

 אף על. לתקנות התכנון 1תחה נגישות יתקיימו הוראות חלק חלמבמקלחת וב (ג)  

 , האמור

a. ערב יום התחילה ושאמורה להיות נגישה  קיימתהייתה ש במקלחת

טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, יתקיימו הוראות ש אפשר

  .(24טור ג' שלצד פרט משנה )

a.b.  ושאמורה  נגישה שהייתה קיימת ערב יום התחילהבמלתחה

בתוספת זו או  26פרט יתקיימו הוראות ש אפשרלהיות נגישה, 

טור ג' שלצד פרט הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, 

  .(52משנה )

27 תאורה
28. 

שניתן בהם שירות בבית חולים קיים שניתן בהם שירות בריאות בתאורה בבניינים 

טור ג' שלצד פרט טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים,  יתקיימו הוראותות בריא

  .(15משנה )

חדרי 
אשפוז 

 יםמיוחד

28
29. 

 לרבות חדרי אשפוז  המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות היובמחלקה י)א( 

 (;מיוחדחדר אשפוז  –המתניידים בכסא גלגלים )להלן  אלו

 

יאפשרו לאשפז בו זמנית, אנשים עם מוגבלות  יםמיוחדסך כל חדרי האשפוז ה (ב)

לפחות מסך כל  %10בשיעור של  בניידות,המתניידים בכסא גלגליםלרבות אנשים 

 ., ולא פחות ממיטה אחתבמחלקה  המיטות

   (ב)

מספר המיטות הכולל כפי שנרשם בתעודת  –" במחלקה המיטות כל סךבפרט זה, "

 –הרישום של בית חולים לפי תקנות בריאות העם )רישום בתי חולים(, התשכ"ו 

19661. 

 :הוראות אלהבחדרי האשפוז הנגישים יתקיימו   (ג)

                                                                    

 .1012ק"ת התשכ"ו, עמ'  1
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יותר שבהן מתאשפזים אנשים עם מוגבלות, יהיה בית המיטות לכל  2לכל    (1)  

 (3)-ו( 2) בפסקאותת המפורטות שימוש נגיש ומקלחת נגישה לפי ההוראו

 ואהוראות משרד הבריאות לא נדרשים בית שימוש  לפי אם למעט, להלן

   ;זה מסוג במחלקה המאושפז לשימוש מקלחת

טור ג' שלצד פרט בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים,  ם האמוריתקיי   (2)   

 051( יבוא "6קה )ס"מ" בפס 130(, ובמקום "12( עד )3(, פסקאות )ב()03) משנה

נדרשה הזזת קיר לצורך התאמת חלל למידות השטח החופשי האמור,  "; לפחות ס"מ

 ;ס"מ לפחות 170 שקוטרוהרי שבמידת האפשר יותאם שטחו לכלול עיגול 

 

 במקרה ;אפשר שמקלחת נגישה תהיה בחלל נפרד מבית השימוש הנגיש

גם  דם עם מוגבלותא לשימוש סידור לשטיפהשימוש נגיש  בבית יימצא, כאמור

 הנדרשת ההגיינה ברמת פגיעה בכך שאין ובלבד, האסלה על שבובעת שהוא י

   .לפי הוראות בית החולים מחלקה באותה

 יה יה במקלחת שבחדר אשפוז מיוחד אפשר שבמקום כיסא מקובע מתקפל             

   ;אמצעי ישיבה יציב אחר שיורה בית החולים

בית השימוש שמשרתים  ואמקלחת  במקרה שבו(, 2) בפסקהעל אף האמור   (3)  

אך הכניסה אליהם אינה מתוך חדר  את חדר האשפוז הנגיש צמודים אליו

 יתקיים אחד מאלה:, האשפוז המיוחד

המעבר למקלחת או לבית השימוש הנגיש יהיה יבוצע שינוי מבני כך ש (א)   

  ;מתוך החדר

שאדם עם מוגבלות  קבועידי אמצעי -עלשתושג המעבר יהיה בפרטיות  (ב)   

 ; יכול להפעיל באופן עצמאי
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תא משולב שמשרת את יחידת האישפוז, ובו בית במחלקה יימצא  (ג)   

שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה; בתא המשולב יתקיימו 

טור ג' שלצד הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים,  טבלת: אלההוראות 

  . (23פרט משנה )

חלק  1918ת והאבזרים הנדרשים בתקן הישראלי ת"י הקבועויימצאו בו  (1

הדן בתא שירותים נגיש; האסלה תמוקם כך שניתן  2.11סעיף  3.1

 של 'אסלה מרכזית'(.   : תאהערהאליה משני הצדדים )עבור ל

 ס"מ לפחות  120ס"מ  120יימצא משטח רחצה למקלחת שמידותיו  (2

 ;שישופע לצורך ניקוז

אבזרים ומושב מקלחת המתאימים לנדרש מאחזי יד, ברזים, יימצאו  (3

: הערה. )3.2, לפי העניין, בת"י -2.2.9-ו  2.2.8, 2.2.7, 2.2.6בסעיפים 

אלו הדרישות לברזים במקלחת, אבזרים כגון מדפים ומתלים, ומושב 

 מקלחת(.

, לפחות"מ, ס 180 ואורך רוחב"מ ס 80 שממדיו( מיטה)כגון  מרופד משטח (4

 המשטח ניתן להביא את פני ;ס"מ 90יהיה  רוחבו האפשר במידת

 יהיה שהמשטח אפשרס"מ מפני הרצפה.  50עד  45העליונים לגובה 

 בעת גלגלים כסא עםהמשטח יאפשר להיצמד אליו  מבנה; מתקפל

 אנכי בעומס יעמוד המשטחהצלע הארוכה שלו.    בצד, המעבר ביצוע

לפי  ותלפח אחד קבועלצד המשטח יימצא מאחז יד  ק"ג לפחות. 200 של

 )ה(.2.1.3בסעיף  3.2חלק  1918ת"י 

ס"מ לפחות, ויתאפשר לאדם  90הרוחב החופשי של פתח התא יהיה  (5

או באמצעי עזר אחר שהגיע בסמוך לדלת, מכל המתנייע בכסא גלגלים 

לפתוח אותה תוך נסיגה או תנועה  כיוון אפשרי, למשוך את הדלת, 

בטח כי יש לו מקום הצדה, וכשהיא בדרכו לחלוף על פניה; בפרט מו

 מחוץ לתחום תנועת הדלת כדי לאפשר את פתיחתה; 

הקבועות והאבזרים בתוכו, יבטיחו את  מיקוםהשטח הכולל של התא ו (6

 כל אלה:

i.  המתנייע בכסא גלגלים או עם מוגבלות שיתאפשר לאדם

באמצעי עזר אחר, להגיע לכל אחת מהקבועות והאבזרים 

לעשות בהם שימוש. בתא, לרבות אסלה, מקלחת והמשטח, ו

 שימוש כאמור כולל גם פשיטת ולבישת בגדים. 

ii. בנוסף,תא יחד עם האדם עם המוגבלות, ושהית מלווה ב 

 ;קן הרמההימצאות מת במידת הצורך,

1)  
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  iii. י ת לפי ביימצא שטח פנוי לסיבו המשטח של האורך לצד, בפרט"

; במידת האפשר, יהיה השטח הפנוי עיגול 2.7.4 סעיף 1 חלק 1918

 ס"מ. 170קוטרו ש

  

 שמידותיומרופד  משטח שבמקום אפשר, )ב(6 תקנה לפי פטור הוצא אם 

"מ ס X 120ס"מ  80שמידותיו מרופד לפחות, יימצא משטח  X 180 "מס 80

 .לפחות

 םןבה בתי השימוש  או המקלחות אינן חלק מחדרי האשפוז ואינשבמחלקה  (4)

חידת האשפוז, ובו אליהם, אפשר שיימצא תא משולב שמשרת את י יםותצמוד

בית שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה; בתא המשולב יתקיימו 

טור ג'  קיים בנין נגישות בתקנות הביצוע טבלת)ג( לעיל. (3) פסקה הוראות

 . (23שלצד פרט משנה )

  

 

לבריאות הנפש, כגון במחלקה  טופלקיים סיכון למ ןבמחלקות בה אפשר ש  (5)  

שמשרתים יחידת  ,בית שימוש נגיש או תא משולב במקלחת נגישה,אפשר ש

 פריקים.מאחזי היד יהיו אשפוז מיוחדת, 

בית 
שימוש 

ומקלחת 
שמשרתים 

חדר  אשפוז 
שאינו 
 מיוחד

29
30. 

בבית שימוש שמשרת חדר אשפוז שאינו חדר אשפוז מיוחד, ימצא מאחז יד    (א)

 מצדה האחד של האסלה, שיתקיימו בו הוראות אלה: Lקבוע בצורת 

 ;2.11.6.3סעיף  3.1חלק  1918הוראות ת"י  (1)   

ס"מ מפני   24ס"מ עד  18פניו העליונים של המוט האופקי יהיו בגובה  (2)   

 מושב האסלה;  

ס"מ  25 -  20בין המוט האנכי לאופקי יימצא במרחק שמקום המפגש  (3)   

   מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה; 
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מאחז יד  חדר  אשפוז מיוחד, ימצאבמקלחת שמשרתת חדר אשפוז שאינו   (ב)  

, שתסייע לאדם עם Lאנכי ומאחז יד אופקי, קבועים, היוצרים יחדיו צורה של 

ס"מ וקוטרם  80עד  60מוגבלות המתקלח במקלחת; אורכם של מאחזי היד  

 בין מ"מ; גובה קצהו התחתון  של מאחז היד האנכי יהיה 40מ"מ עד  30בין 

ס"מ עד  70ובה מאחז היד האופקי בגובה שבין וג ,ס"מ מעל הרצפה 80עד  70

 .ס"מ מהרצפה 80

 )ב(, -)א( ובפרטי משנה על אף האמור  (ג)  

)א( או במקלחת בפרט משנה מאחז יד קבוע בבית שימוש כאמור  (1

)ב(, שהיה קיים ערב יום התחילה,  יראו אותו כמי בפרט משנה כאמור 

 )ב(. -)א( ופרט משנה שהתקיימו בו הוראות 

, לרבות ממאחזי יד למטופל או לציבורקיים סיכון  םבהות קומבמ  (2(1

   לא יימצאו מאחזי יד כאמור;ש אפשרממאחז יד פריק, 

עמדת 
שירות 
ועמדת 
 מודיעין

30
31. 

בבית חולים קיים יימצאו עמדות מודיעין ועמדות שירות נגישות בהתאם להוראות 

 אלה:

שירות גם לאדם המתנייד  עמדת מודיעין ועמדת שירות נגישות יותאמו למתן  (1)  

בהן שבכסא גלגלים וגם לאדם עם מוגבלות שמיעה; אפשר שעמדות שונות 

ת יומוגבלוה אחתניתן שירות זהה יותאמו כל אחת למתן שירות לאדם עם 

 כאמור

 

)ב(  ,עד )א(18בעמדות שירות ומודיעין, בנויות ושאינן בנויות, יתקיימו תקנות   (2)  

 פסקה, בנוסף תחול, מודיעין בעמדת  .שות השירותלתקנות נגי 20עד  )ו(; -ו

     .  לתקנות נגישות השירות )א(20 בתקנה( 1)

אמצעי 
 הפעלה

31
32. 

טבלת הביצוע בתקנות נגישות באמצעי הפעלה לשימוש הציבור יתקיימו הוראות 

  יתאפשר לאדם המתנייע בכסא גלגלים , ובכלל זה(27פרט משנה ) בנין קיים,

המיועדים אמצעי הפעלה את אותם להפעיל  אשפוז מיוחד שמתאשפז בחדר

  ; שאינו חדר אשפוז מיוחד אדם המאושפז בחדר אשפוזאו להפעלה בידי לשימוש 
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 בריכת 
 טיפולית

32
33. 

   ,בבית חולים קיים טיפולית הבריכב

טור ג' שלצד פרט בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים ב יתקיים האמור  (א)

טיפולית, אפילו היו במקום בריכות שחיה לא טיפוליות,  בריכה כל .(32משנה )

בטור ג' שלצד פרט  (4)-( ו3)ב() אותין פסקיתיחשב כבריכת שחיה עיקרית לענ

   .( האמור32משנה )

 (.5()ג()3)9פרט  הוראות יתקיימובבית אחיזה במדרגות המובילות למים  (ב)

תחנות 
תחבורה 
 ציבורית

33
34. 

ית בתחום בית חולים, לרבות בשירות הסעות פנימי בבית בתחנות תחבורה ציבור

חולים, יתקימו הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת 

 .20032-נגישות לשירותי תחבורה ציבורית(, התשס"ג

 

 תוספת שנייה

 מרפאות קיימות 

 ()ג( בתוספת הראשונה19 17, פרט 7 ה)תקנ

 

, )ב(9  8, 7, 3ת תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים למעט תקנות במרפאה קיימת יתקיימו הוראו

 ובכפוף להוראות המפורטות להלן:(  3)ג()10-ו

                                                                    

 756ג, עמ' "התשסח ק" 2

 



15 

 

התאמת 
ומעבר  מונחים

 מקום

ניין בכל מקום בתקנות הנגישות בבניין ציבורי קיים, יראו כאילו במקום "ב (א) .1

 .קיים"  יבוא "מרפאה קיימת"

נגישות לקבלת שירות " יראו, קיים לבנין הנגישות לתקנות)ה( 10 תקנה לענין (ב)

 כשלשימוש ,לרבות  קיומו של בית שימוש נגיש לאנשים עם מוגבלות –ציבורי" 

הבריאות  משרד אם זולת, . שימוש בית עומד במרפאה המבקר הציבור כשלרשות

 ;מסויימת למרפאהאחרת  הורה

בבקשה  ממונהלפנות להחייב בביצוע נגישות רשאי ( ה)10נה על אף האמור בתק (ב)

שאליו  בריאות שירות אותו אם לדעתו העברת)ה(, 10ממעבר מקום לפי תקנה  לקבלת פטור

למקום מהמרפאה הקיימת בו הוא ניתן  ,כלל הציבורעם יחד וגבלות מאין נגישות לאדם עם 

הממונה,  ;לפגיעה מהותית בזמינות השירות לציבורתוביל  ,שמתקיימות בו הוראות תוספת זו

שהורו  ,, ובלבד)ה(10תקנה לפי   פטור את החייב ממעבר מקוםהנציב, רשאי לבהסכמת 

מרפאה לבנוסף יינתן שירות הבריאות, תנאים לאחראי לאספקת שירות הבריאות, כך ש

כפי באותה זמינות ואיכות ו, עם מוגבלות םלאדלפי תוספת זו נגיש  ואשה מקוםהקיימת, ב

, שהורו התנאיםומשנה זה  פרטיב לפטור לפי הממונה והנצ אישור לכלל הציבור.שניתן 

; הממונה בהסכמת הנציב, רשאים לאשר מחדש את שנים ארבע לאחרמאליהם  יתבטלו

או להורות על תנאים אחרים; לא יעשו הממונה והנציב כן,  תנאיםחידוש ההפטור ולהורות על 

.   .והתנאים ורהפט בחידוש דיון בעת לענין הצריכותמחדש את הנסיבות  ששקלואלא לאחר 

. למשל, מחדש את הפטורלבחון  ראויה מן בעתיד, ולכן להשתנות עלולות הנסיבות:  הסבר

 )שלא היו במועד אישור הפטור(  נגישים מקומות המרפאה בסביבת יהיו ובעתיד ייתכן

 שאליהם תוכל לעבור המרפאה שאינה נגישה. 

 

מקומות 

 החניחניות 

 תויםנגיש

האחראי לשירות  . חיוניקיים ( כבנין 2)א()4לענין תקנה יראו מרפאה קיימת  (א) .2

היא  בובניין שב או נגישמקום חניה  הרשותלאין שבריאות במרפאה קיימת 

יפנה , אין חניון ציבורי שמשרת את הבניין, ובו מקומות חניה נגישיםנמצאת 

בבקשה כי תקצה  ,באמצעות דואר רשום , לרשות המקומית הנוגעת לעניין

 .הקיימת מרפאהחניה נגישים לאנשים עם מוגבלות סמוך ככל האפשר למקומות 

   ( בתקנות הנגישות של בנין קיים.2)א()4מתקנה ללא שינוי עתק ו: הנוסח ההסבר

יוקצו חניות נגישות לשימוש  שלהלןהתנאים כל בחניון שמתקיימים לגביו  (ב)  

ת לבנין ציבורי לפי תקנות הנגישו ,רות במרפאה הקיימתישמגיע לקבל ש הציבור

 קיים: 

 נמצא בחזקת קופת החולים;החניון  (1)  

 בהם נמצא בניין שבו רק מרפאות קיימות או שנמצא במקרקעין החניון  (2)  

  ;מקרקעין כאמורלהמ סמוך מטר 100מרחק שלא עולה על ב

 ;מקומות החניה בחניון משמשים את עובדי המרפאות (3)  
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מטרים  100 נמצא במרחק העולה עלבמרחק של עד וש הציבור חניון אחר לשימאין  (4)  

 (;2בפסקה ) מהכניסה לבניין האמור

   .אלה תקנותל הראשונהשבתוספת )ב( 119פרט בדרך נגישה יתקיימו הוראות  . 3 דרך נגישה

  ,(11)-( ו7פרטי משנה )בבטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים,  על אף האמור .4 כבש

אולם ניתן שהשיפוע ; ו8%יפוע כבש שהיה קיים ערב יום התחילה לא יעלה על ש (1)  

מטרים לכל היותר אם לא ניתן להקטין את שיפוע  5למרחק של  10%לא יעלה על 

 וניתן אחד מאלה:לכל היותר  8%-הכבש האמור ל

פטור מסיבות הנדסיות באישור מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לפי  )א(   

 ;לתקנות הנגישות לבנין קיים 10 תקנה

פגיעה מהותית באופיו המיוחד של הבניין לפי תקנה עקב  מתקיימתפטור  )ב(   

  המרפאה הקיימת.  לתקנות הנגישות לבנין קיים, לגבי )ב(10

לא יעלה על  קיימת כבש שיותקן לאחר יום התחילה במרפאההשיפוע האורכי של  (2)  

   .   6%על לא יעלה  –וככל הניתן  8%

טבלת הביצוע בתקנות ממדי תא מעלית שהיה קיים  ערב יום התחילה יהיה כאמור ב . 5 מעלית

קו האמצע של גובה  בנוסף,;  (9שלצד פרט משנה )( בטור ג' 2פסקה ), נגישות בנין קיים

וגובה קו האמצע של הלחיץ הגבוה ס"מ  90-לא יפחת מבתא מעלית הלחיץ הנמוך ביותר 

הלחיץ המסמן את קומת הכניסה יובחן משאר לחיצי ו ס"מ; 140יעלה על  ביותר לא

 ס"מ הוא ציטוט מתקנות הנגישות לבנין קיים 140-הסבר: ה   .הפיקוד בניגוד מישושי

 

בתקנות בנין נדרשת התקנת מעלון אנכי במרפאה קיימת, לפי טבלת הבדיקה והביצוע  .6 מעלון אנכי

מעלון אנכי בפיר יתקיימו ב(, 10פרט משנה )ד' שלצד ה בטור נוסף על האמור בקיים, 

 .()ד(34ד())8התוספת הראשונה, פרט משנה מטרים הוראות  2סגור מעל גובה 

 מעלון משופע

  
 10פטור לפי תקנה  וניתןבמקרה שנדרש התקנת אמצעי להתגברות על הפרש גובה,  . 76

בתקנות  1חלק חלפי בש כיותקן  בנין קיים מהתקנת מעלית ומעלון אנכי, תקנות ל

לצד , טור ב' ש10 משנהפרט התוספת הראשונה, או מעלון משופע לפי הוראות התכנון 

 .  (3)ו()8 בטבלה.( 3פרט משנה )

, רוחב המעבר החופשי טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קייםבעל אף האמור    (א) .87 פתחים

 ס"מ:   90-מבפתח במקומות אלה, שדרך נגישה מובילה אליו לא יפחת 

 פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות; (1)   

  .( 14) פרטלפי  תמיוחדעם נגישות חדר בדיקה וטיפול  (2)   
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רוחב מעבר חופשי בפתח חלל אחר שניתן בו שירות בריאות, ובכלל זה פתחי    (ב)  

רט משנה בפחדרי הרופאים והעוסקים במקצועות הבריאות שאינם נזכרים 

 .(14פרט )טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, לפי הוראות יה יה , )א(

)א(, לא  שבפרט משנה רוחב המעבר החופשי שבדרך נגישה, המובילה לפתחים  (ג)  

למען הסר ספק, תחילתה של  ;האמור, לפי הענין שבפרטהפתחים יפחת מרוחב 

צעים הדרך הנגישה האמורה בכניסה נגישה לבנין, ונכללים בה גם פתחי אמ

 להתגברות על הפרש גובה. 

בו רוחב המעבר החופשי בכניסה שלא תחול במקרה בפרט משנה )ג( שהוראה ה (ד)

או בפתח המעלית שמובילה לחדר הקיימת הראשית לבנין בו מצויה המרפאה 

במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי  ;ס"מ 90-בדיקה וטיפול מיוחד, קטן מ

 80-, לא יהיה קטן מהז רט משנהובפ)א(  רט משנהבפבכל הפתחים המפורטים 

  ס"מ.   

שלא  –לגבי דלת סובבת קיימת בדרך נגישה, שאינה נפתחת באופן אוטומטי    (ה)   

 1918ת"י ב לפילגבי משטח תפקוד ושטח קיר חופשי  מתקיימת בה הדרישה

יימצא אמצעי טכני לפתיחת הדלת באופן עצמאי,  )ג(, 2.3.5.1סעיף  ,3.1חלק 

 1918האמצעי יעמוד בדרישות לת באמצעות לחיצה על לחיץ; כגון פתיחת ד

    .טווחי הגעה של אדם המתנייד בכסא גלגליםהדן ב 2.6.3בסעיף   1חלק 

 םבמדרגות שהן חלק מחדר מדרגות בבנין שכולו מרפאות קיימות או מכונים קיימי .98 מדרגות

    נה.הראשובתוספת  20 18שבפרט לשירותי בריאות, יתקיימו הוראות 

מובחנות 
 דלתות

109
. 

שמשמשת את  בדלתות שאינן שקופות בו היא נפתחת שהשול בצד הדלת או   ףאג

 .יובחנו בניגוד חזותי מסביבתן ,הציבור במרפאה קיימת

110 הכוונה
1. 

בפסקה )ב( בטור ג' שלצד פרט משנה  בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים,האמור 

קיימת שפתח הכניסה אליה נמצא בסמוך למדרכה או שביל  (, יחול גם על מרפאה16)

 ;ציבוריים

 ( בתוספת הראשונה.3)1311בנוסף, יחול פרט 

בית שימוש 
 נגיש

111
2. 

  (21בטור ג' שלצד פרט משנה ) בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים,על אף האמור 

 -(( 21פרט משנה ) –)להלן 

לתקנות  )ב( או לפי התוספת השלישית9תקנה  לא יחול הפטור לפי ,בפסקה )א( (1)  

 ;  הנגישות בבנין קיים
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 מרפאהאם במרפאה קיימת, קיים בית שימוש המשמש את הציבור, יימצא ב (2)  

גם בית שימוש נגיש, אף אם קיימים בתי שימוש נגישים במקומות  תוכם

 –לענין זה, "בית שימוש נגיש"  ;אחרים באותו בניין מחוץ לתחום מרפאה

 בבית, האמור אף על(. 2)-( ו1, לעניין פרט משנה )א()(21פרט משנה )פורט בכמ

 אפשר, הציבור את המשמש שימוש בית בו וקיים קיימת מרפאה שהוא מרקחת

  .המרקחת בית מצוי בו בבניןשבית שימוש נגיש שישמש את מבקריו יימצא 

(2)  

חדר בדיקה 
וטיפול עם 

נגישות 
 מיוחדת

114
3. 

שיתקיימו בהם הוראות  ות מיוחדתנגישעם ו חדרי בדיקה וטיפול במרפאה קיימת יהי

 אלה:

את כל אחד מסוגי במרפאה מספרם יבטיח שגם אדם עם מוגבלות יוכל לקבל  (1)  

כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים בדק בילהשירותי הבריאות, 

ם ציוד אלה הדורשי לרבות ,חדרים במספר ובין החדר באותו ביןשניתנים שם, 

רפואי או ניתנים על ידי בעלי מקצוע רפואי; השירותים האמורים יינתנו לאדם 

 עם מוגבלות באותה איכות וזמינות כמו לכלל הציבור;  

בחדר כאמור שנדרש בו מעבר מכסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה או  (2)  

 סעיף 1חלק  1918לפי ת"י סא גלגלים כיימצא שטח חופשי לסיבוב טיפול, 

;  נדרשה הזזת קיר לצורך התאמת חלל למידות השטח החופשי האמור, 2.7.4

 .ס"מ לפחות 170 שקוטרובמידת האפשר שטחו לכלול עיגול יותאם 

בחדר טיפולים ובדיקה נגיש שנדרשת בו הסרת בגדים לצורך הבדיקה או  (3)  

( , בצמוד אליו או בתוכו; 4113) רט, תהיה עמדת הלבשה נגישה לפי פהטיפול

הייתה העמדה בצמוד לחדר האמור, יהיה המעבר מעמדת ההלבשה לחדר 

   בפרטיות.ו בדרך נגישה

 

113 עמדת הלבשה
4. 

יתקיימו הוראות התוספת  ,מרפאה קיימתב (3)13 הנדרשת לפי פרטעמדת הלבשה ב

רט שהייתה קיימת ערב יום התחילה, ואמורה להיות נגישה לפי פ.26 הראשונה, פרט

טור ג' שלצד  קיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים,, ית(3)14 משנה

 שבתוספת הראשונה.  25הוראות פרט ,ו (, א25פרט משנה )

  

   



19 

 

עמדת מודיעין 
ועמדת שירות 

 נגישות

בתוספת  31תקיימו הוראות פרט יעמדת שירות נגישות בעמדת מודיעין וב .15

ייד בכסא גלגלים וגם לאדם עם ותאמו למתן שירות גם לאדם המתנ.הראשונה

אפשר שעמדות שונות בהן ניתן שירות זהה יותאמו כל אחת למתן  מוגבלות שמיעה;

שירות לאדם עם אחת המוגבלויות כאמור. בעמדות שירות ומודיעין, בנויות ושאינן 

  .לתקנות נגישות השירות 20עד  18 בנויות, יתקיימו תקנות

 

 ה בריכ
 טיפולית

 .הראשונהשבתוספת  33 32פרט פולית יתקיימו הוראות טי הבבריכ .16

 


