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 טכניים: נתונים .1

 מפלסים 2-המבנה מורכב מ

   גרש וחדר הלבשה.ממפלס תחתון: 

 ים.ירותים נגישיציע וש :עליוןפלס מ

 ביצוע פרויקט ההנגשה: .2

 :וץחמדרגות   6.1

 האולם קיימים מדרגות ממזרח ומערב.ביבת סב 

 מס' ליקויים בגרמי המדרגות כמפורט מטה.מצאו נ 

 

 

 

 

 נדרש להתקין פס סימון וסימן אזהרה. -גרמי המדרגותבכל 
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 הצדדים. 2-בית אחיזה מין קנדרש להתכבש ב

 ס''מ. 70-בית אחיזה מתחיל בגובה תקין ומסתיים בגובה כ -גרמי המדרגותבכל 

 ס''מ. 85-95 -לתקן כך שהגובה יהיה תקני לכל אורכויש 

 האחיזה יהיה בניגוד חזותי לסביבתו.בית 

 :להתקנת בתי אחיזה, פס סימון וסימן אזהרהפירוט 

 

 )ראה נספח ג' דוגמות לקצות בתי אחיזה( פתרון מוצע עבור בתי אחיזה חדשים:

 ע''פ סקיצה. 6-ו 2,4התקנת בית אחיזה חדש נדרשת במדרגות:  7

 .2.4.6סעיף  2חלק  1918בהתקנת בית אחיזה חדש נדרשת התקנה לפי ת''י  8

 'מ.ס' 90-95גובה בית האחיזה יהיה  9

ס''מ נוספים מעבר לרום המדרגה  30בתי האחיזה יימשכו  10

העליונה ויהיו מכופפים כלפי מטה או הצידה או שיסתיימו בצורת 

 כדור.

במדרגה התחתונה השיפוע יימשך מעבר לרום המדרגה, לאחר  11

ס''מ ויסתיים בכיפוף כלפי מטה או הצידה  15מכן ימשיך אופקית 

 או שיסתיימו בצורת כדור.

ס''מ,  9-הפנימי של בית האחיזה לא יבלוט פנימה יותר מ הפן 12

 ס''מ. 5-ולא יחרוג החוצה יותר מ

ס''מ או בצורה אחרת  3-4בית אחיזה יהיה עגול בקוטר של  13

 ס''מ.  3-5ברוחב של 

 בית האחיזה יהיה בניגוד חזותי לסביבתו. 14

 

 

 

 

 

 

 

 בית אחיזה תקני
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 פתרון מוצע עבור מחסור בסימן אזהרה ופס בניגוד חזותי:

 ן אזהרה בראש כל גרמי מדרגותנדרש סימ 

  סימן אזהרה יהיה בניגוד חזותי ומישושי

  .6חלק  1918לסביבתו, לפי דרישות ת''י 

  סימני אזהרה יוצבו במרחק השווה לרוחב שלח

 מקצה השלח הראשון בראש גרמי המדרגות.

  60אורך סימני אזהרה כאורך המדרגה ורוחבם 

 ס''מ.

 3-5ס''מ מקצה השלח, יהיה פס בניגוד חזותי ברוחב  3ימלי של לאורך כל שלח במרחק מקס 

 ס''מ שיהיה יציב ועמיד בתנאי חוץ. 

 

 :יציעבמדרגות    6.4

  תחתון ליציע, ובין המגרש ליציע.ין מפלס בגרמי מדרגות:  2בתוך המבנה קיימים 

  נדרש להתקין פס סימון וסימן אזהרה. -גרמי המדרגותבכל 

  (מקומות 2) .ת אחיזה במדרגות בין היציע למגרשלהתקין בינדרש 

 

 

 

 

 

 

 ס''מ 60

 כאורך השלח

הוספת 

 בית אחיזה

בית  +מעקה

סימן  +אחיזה

 פס סימון +אזהרה
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 מבנה:תוך התרון מוצע מדרגות בפ

 בית אחיזה -13פרט משנה 

 פתרון מוצע עבור בתי אחיזה חדשים:

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

 2.6.8 - 2.6.10סעיפים  3.1חלק  1918דש נדרשת התקנה לפי ת''י בהתקנת בית אחיזה ח . 

  ס''מ. 90-95גובה בית האחיזה יהיה 

  ס''מ נוספים מעבר לרום המדרגה  30בתי האחיזה יימשכו

העליונה ויהיו מכופפים כלפי מטה או הצידה או שיסתיימו בצורת 

 כדור.

 גה, לאחר במדרגה התחתונה השיפוע יימשך מעבר לרום המדר

ס''מ ויסתיים בכיפוף כלפי מטה או הצידה  15מכן ימשיך אופקית 

 או שיסתיימו בצורת כדור.

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

 ס''מ. 5-ולא יחרוג החוצה יותר מ

  ס''מ או בצורה אחרת  3-4בית אחיזה יהיה עגול בקוטר של

 ס''מ.  3-5ברוחב של 

 ת האחיזה יהיה בניגוד חזותי לסביבתו.בי 

 

 :עבור מחסור בסימן אזהרה ופס בניגוד חזותי פתרון מוצע

 נדרש סימן אזהרה בראש כל גרמי מדרגות 

  סימן אזהרה יהיה בניגוד חזותי ומישושי

  .6חלק  1918לסביבתו, לפי דרישות ת''י 

  סימני אזהרה יוצבו במרחק השווה לרוחב שלח

 שלח הראשון בראש גרמי המדרגות.מקצה ה

  60אורך סימני אזהרה כאורך המדרגה ורוחבם 

 ס''מ.

  3-5ס''מ מקצה השלח, יהיה פס בניגוד חזותי ברוחב  3לאורך כל שלח במרחק מקסימלי של 

 ס''מ שיהיה יציב ועמיד בתנאי חוץ. 

 

 בית אחיזה תקני

 ס''מ 60

 כאורך השלח

סימן 

 אזהרה

פס בקצה 

 השלח
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 חללים מסוימים בבניין -סימן ו'

 בתי שימוש נגישים:   6.5

  צא תא נגיש.כניסה נמהבקומת 

 בית שימוש נגיש לגברים ונשים בקומת הקרקע: 6.5.1

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

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

 קיימת מראה.א ל 

 .לא קיים מדף להנחת חפצים בצמוד לכיור 

  קיים מתקן לסבון נוזלי.לא 

 .לא קיים מתקן לייבוש ידיים 

 אשפתון םלא קיי. 

 .לא קיים מתלה בתא השירותים 
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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  5-10בגובה נדרש להחליף את מגביהה האסלה הקיים להגבהת אסלה

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

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

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

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

 ס''מ וקצותיו יהיו מעוגלים. 15ועומקו 

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

 הרצפה.

 .יש להציב אשפתון סמוך לאסלה וסמוך לכיור 

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

  ס''מ מהרצפה ואורכו כרוחב הדלת  85-90שגובהו ים נהתקין מאחז יד על הדלת מבפליש

 ס'' מכל צד. 10בהפחתת 

 :תא שירותיםשילוט 
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 (2חלק  1918ת''י  10)ציור  למדרגות אחיזה-בתי לקצות דוגמות - ג'נספח 
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 :יה מיוחדיםמקומות צפיסימון 

  120x80מקומות צפייה לכיסא גלגלים במידות  4לסמן יש 

 ן המקום המיועד.כך יפורקו מושבים לפי הצורך ויסומלצורך 

 ס''מ לפחות. 10'כ, למניעת נפילת כיסא גלגלים יש להתקין מעצור בקצה המדרגה שגובהו כמו'

 ניסות הקיימות ליציע.הכ 2-מקומות יוצבו בסמוך ל 2ן כזה שכל חולקו באופיהמיוחדים המקומות 

 

 

בסמוך  ''יציאה לא נגישה''סמוך ליציאה מערבית ושילוט  ''יציאה נגישה''להתקין שילוט יש 

 ליציאה מזרחית.

קיום אירועים נדרשת הנגשה באופן בעת ההנגשה מתייחסת לייעוד האולם כאולם ספורט. **

 נטים נוספים כגון תמלול, מכשיר עזר לשמיעה וכו'.פרטני כיוון שבאירוע מתווספים אלמ

 יציאה נגישהשילוט 


