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 טכניים: נתונים .1

 פלס קרקע אחד ללא מדרגות.מהמבנה מורכב מ

 משרד הנהלה. +םיתאי שירות +מס' חדרי פעילותקיימים 

 יצוע פרויקט ההנגשה:ב .2

 חללים מסוימים בבניין -סימן ו'

 בתי שימוש נגישים:   6.4

 מתייחסות לשניהם כאחד.ההערות  .נגישים לגברים ונשיםזהים תאי שירותים  2יימים ק 

 בית שימוש נגיש לגברים ונשים בקומת הקרקע: 6.4.1

  ס''מ מפני הרצפה. 100קיים אמצעי עזר למשיכת הדלת בגובה לא 

  ס''מ. 42ס''מ. בתוספת ההגבהה  40הוא גובה האסלה ללא ההגבהה 

 במידות שאינן תקינות ימת מראהקי. 

 .לא קיים מדף להנחת חפצים בצמוד לכיור 

  קיים מתקן לסבון נוזלי.לא 

 .לא קיים מתקן לייבוש ידיים 

 .לא קיים אשפתון 

 .לא קיים מתלה בתא השירותים 

  ס''מ. 120הורדת המים בגובה לחיץ 

 ס''מ לצד האסלה. 80לא קיים מרווח פנוי  -אסלה אינו תקיןקום מי 

  קיים מתקן לנייר טואלט.לא 
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 .פתרון מוצע עבור בתי שימוש

 בית שימוש נגיש -21פרט משנה 

 .2.11.9, 2.3.7.2, 2.3.5סעיפים  3.1חלק  1918ת''י 

  ס''מ אשר תענה  5-10נדרש להחליף את מגביהה האסלה הקיים להגבהת אסלה בגובה

 ס''מ. 45-50לדרישה של גובה אסלה במידות 

  ס''מ  175נדרש מראה אשר תעמוד בדרישות התקנות: הקצה העליון שלה יהיה בגובה של

 ס''מ מפני הרצפה. 90התחתון שלה בגובה מפני הרצפה והקצה 

  ס''מ  30יש להתקין מדף להנחת חפצים לצד הכיור בצד המרוחק מהאסלה אשר אורכו יהיה

 ס''מ וקצותיו יהיו מעוגלים. 15ועומקו 

  ס''מ מפני  120-130יש להתקין מתקן ליבוש ידיים בסמוך לדלת כך שתחתיתו בגובה של

 הרצפה.

 אסלה וסמוך לכיור.יש להציב אשפתון סמוך ל 

  ס''מ מפני הרצפה. 140יש להתקן מתלה בגובה 

  ס''מ מהרצפה ואורכו כרוחב הדלת  85-90להתקין מאחז יד על הדלת מבפנים שגובהו יש

 ס'' מכל צד. 10בהפחתת 

  ס''מ. 110יש להוריד לגובה  -הורדת המיםלחיץ 

  ס''מ לפחות לצורך  80שנות מיקום האסלה ימינה כך שלצד האסלה יישאר מרווח פנוי של ליש

 לאסלה.סא גלגלים ימעבר מכ

  להתקין מתקן לנייר טואלט במיקום נגיש.יש 

  להתקין לחצן מצוקה בתא השירותים.מומלץ 

 שילוט תא שירותים:

 

 


