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 טכניים: נתונים                       

 כושר בכניסה לנווה מנחםמתקני 

  :סקר הנגישות                   

 :נגישמתחם משחקים 

 ללא בתי אחיזה. 7%כבש בכניסה בשיפוע  םקיי 

  ש.קיים ספסל נגילא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרון מוצע:פ

  נדרש סימן אזהרה א ל הצדדים של הכבש. 2-ע''פ מפרט מצורף מבתי אחיזה יש להתקין

 ופס סימון.

 ס''מ והחלק הקדמי יהיה גבוה  45-48ספסל נגיש יהיה בגובה . יש להתקין ספסל נגיש

 ס''מ מהחלק האחורי. 2מקסימום 

מדרגות חדר 

 כושר

ללא בתי אחיזה וספסלים כבש -קייםמצב 

 שאינם נגישים
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  המידות סקיצה:הספסל הנגיש יהיה לפי 
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 פתרון מוצע עבור בתי אחיזה חדשים:

  :ע''פ סקיצה. 6-ו 2,4התקנת בית אחיזה חדש נדרשת במדרגות 

  2.6.10סעיפים  3.1חלק  1918בהתקנת בית אחיזה חדש נדרשת התקנה לפי ת''י - 

2.6.8 . 

  ס''מ. 90-95גובה בית האחיזה יהיה 

  ס''מ נוספים מעבר לרום המדרגה העליונה ויהיו מכופפים כלפי  30בתי האחיזה יימשכו

 מטה או הצידה או שיסתיימו בצורת כדור.

 ,במדרגה התחתונה השיפוע יימשך מעבר לרום המדרגה 

ס''מ ויסתיים בכיפוף כלפי  15לאחר מכן ימשיך אופקית 

 מטה או הצידה או שיסתיימו בצורת כדור.

 9-הפן הפנימי של בית האחיזה לא יבלוט פנימה יותר מ 

בית אחיזה יהיה ס''מ. 5-ס''מ, ולא יחרוג החוצה יותר מ

 ס''מ או בצורה 3-4עגול בקוטר של 

 

 בית אחיזה תקני

סימן 

 אזהרה

פס בקצה 

 השלח


