חלק ב  נוסח לדיו בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות ביו
13.7.2010
סעיף חדש לדיון – בהעדרן של הוראות לפי פרק ה 1לחוק שלפיהן יש לבצע התאמות נגישות בתקנות אלה ,רשאי
הנציב להורות הוראות כאמור ויחולו עליהן תקנות )6ב( ו)-ג( .יראו חייב בביצוע נגישות שביצע התאמות נגישות לפי
הוראות הנציב כאילו ביצע את חובתו לפי פרק ה . 1הערה :עקב הימשכות הליכי התקנת התקנות לפי פרק ה 1יש ליתן
סמכות זמנית לנציב עד שיותקנו תקנות .סמכות דומה נקבעה בתקנות שוויון זכויות )נגישות לאתר( בתוספת הראשונה.
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הכוונה

)א(

בפרט זה -
" סימן אזהרה "  " ,סימן מאתר "  " ,סימן מאתר בתוך בניין "  " ,סימן מוביל " –
כהגדרתם בחלק ח ' . 1
" אמצעים להכוונה קולית " – אמצעי המופעל ב הימצא אדם העושה בו
שימוש במקום מסויים בבנין קיים ומוסר לו מידע קולי  ,והכל ב התאם
להוראות לפי פרק ה  1לח וק ;

)ב(

על בנין קיים חל ות הוראות אלה :
)א(

פרטים  8.70עד  8.77לחלק ח' 1בשינויים אלה:

)(1

בכל מקום בפרטים אלה שמופיע "בנין" יראו כאילו היה כתוב "בנין קיים";

)(2
חלה.
)(3

בפרט )8.74ב( המילים " וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה" – לא
בפרט – 8.75
)א(

)ג(

חלופה א בשרטוט  8.75אינה חלה;

במקום לאחר " במרחק  110סנטימטרים" יראו כאילו כתוב
)ב(
"במרחק שאינו עולה על  110סנטימטרים בכפוף לכך שאדם העומד לצד קצה הסימן
גורם לפתיחה אוטומטית של דלת ההזזה".
) (4בפרט  8.77המילים " וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם" – לא חלים.
סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה
)(1
לעמדת המודיעין בבניין ,וממנה עד לסימן המאתר הסמוך שמוביל להתקני הפיקוד
בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית ; אין בבניין מעלית
ועמדת מודיעין ,מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה הראשית לבניין .אפשר
שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים
לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבנין הנזכרים בפסקה זו.
מכאן להתחיל את דיון 13.7.10
הוראות פסקה זו אינן חלות על בנין קיים שהוא מרכז קניות לרבות קניון
)(2
ובנין קיים שהוא מקום להתקהלות המשמש לפנאי מופעים ול ובידור ,ובמקומן חלות
הוראות אלה:
בהמשך של סימן מוביל אל הכניסה העיקרית לבנין קיים יש סימן
)א(
מוביל בתוך הבניין הקיים.
סימן מוביל כאמור יוביל –כאמור מוביל אל –
)ב(
)(1

במרכז קניות ,לרבות בקניון ,אל עמדת מודיעין מאויישת,

1

ככל שקיימת ,במרכז קניות ,לרבות בקניון;
)(2

במקום להתקהלות המשמש למופעים

ולבידור – אל לעמדת שירות מאויישת למכירת כרטיסים
לשירותים הציבוריים הניתנים באותו מקום;במקום
להתקהלות .פסקה זו אינה חלה על מקום להתקהלות
שהוא חלק מממרכז קניות או קניון והכניסה העיקרית אליו
היא דרך כניסה למרכז הקניות או הקניון אולם אם מקום
להתקהלות כאמור הוא חלק מבניין קיים שעיקר שימושו
אינו להתקהלות והכניסה העיקרית אליו היא דרך בניין
קיים כאמור ,כגון בית קולנוע שנמצא בתוך מרכז קניות,
בקניון או במקום לאכסון ציבורי – אין חובה בסימן מוביל
לפי פיסקה )ג())(2ב( – לא תחול חובה לפי פרט זה.
הערה :לדיון בוועדה

) (3חייב בביצוע נגישות חייב ליאפשר להעביר בתחומי בנין קיים סימן מוביל
הנדרש לפי התוספת התשיעית לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת
1

נגישות לשירותי תחבורה ציבורית( ,התשס"ג . 2003-הערה :לדיון בוועדה )מהו
המיקום הנכון לסימן זה?(
2

) (4מתקיימות הוראות פרט )8.78ג( או לחלופין קיימים אמצעים להכוונה קולית
המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות בקלות את התקני הפיקוד שבתחנת
המעלית .הערה :לדיון בוועדה )פסקה זו לא תחול היכן שאין חובה להתקין סימן מוביל עד
למעליות(

בפרט זה – "הכניסה העיקרית לבנין קיים" – הכניסה אליה מגיע רוב ציבור הולכי
הרגל לבניין;
)ד(

האמור בפסקאות )ב( ו)-ג( חל על בנין קיים שהוא בנין כאמור בפרט )8.70א(
לתקנות התכנון ואינו חל על בנין קיים ששייך למתחם בניינים; הערה :לדיון בוועדה

לעניין זה – " מתחם בניינים" ) –(Complexשני בניינים קיימים לפחות ,המצויים זה
בקרבת זה ,שניתנים בהם שירותים ציבוריים משלימים או נלווים זה לזה כגון :בית
סוהר ,קמפוס אוניברסיטה;
)ה(

במקום ציבורי לאכסון שתפוסתו  500איש לפחות וכניסתו ודלפק הקבלה בקרבת
הכניסה מאויישים ברציפות  24שעות ביממה ,יכול שבמקום הוראות פרטי משנה )א(
עד )ג( יחולו הוראות לפי סעיף 19יב לחוק ותחילתן לפי לוחות הזמנים שנקבעו שם.
לדיון בוועדה ]לתק' נגישות השירות :במקום ציבורי לאכסון שתפוסתו  500איש
לפחות וכניסתו ודלפק הקבלה בקרבתה מאויישים ברציפות  24שעות ביממה ,יכול

 1ק"ת התשס"ג ,עמ ___
 2פרט )8.78ג(  -בכל הקומות ,יהיה לרוחב הדרך שברחבת המעלית ,סימן מאתר בתוך בניין שאחד מקצותיו יגיע אל אחד לפחות
מהתקני הפיקוד בתחנת המעלית שמובילה לכל הקומות ;אין בבניין מעלית שמובילה לכל הקומות ,יגיע סימן מאתר בתוך בניין אל
התקני פיקוד בתחנת שתי מעליות לפחות ,ובלבד שתתאפשר גישה לכל אחת מן הקומות המשמשות את הציבור.

2

שבמקום הוראות פרטי משנה )21א( עד )ג( הרי שלבקשת אדם עם מוגבלות בראיה
ממי שמאייש את הכניסה או מדלפק הקבלה ,יינתן לו ליווי על-ידי אחד מעובדי המלון
עד לקבלה ,למעלית ,לחדרו או למתקני המלון השונים[.
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במה ומשטח מוגבה

) א(

לבמה ולמשטח מוגבה מקובעים או נמצאים במקום דרך קבע מובילה דרך נגישה לפי הוראות
תוספת זו או לחלופין לפי תקנות נגישות השירות; הוביל כבש למקומות כאמור – יכול שבית
אחיזה מלווה את הכבש רק מצידו האחד ויכול שרוחב הכבש הינו  1.0מטר לפחות .בפרט
זה" ,במה" ו"-משטח מוגבה"  -כהגדרתם בפרט  3.9.1.1לתקנות התכנון.

)ב(

קיימות מדרגות עליה לבמה או למשטח מוגבה יש בית אחיזה משני צידיהם ויכול שאחד
מהם הינו פריק.

סימן ה – אזהרה
.19

סימון דלתות ,מחיצות וקירות שקופים

לדיון בועדה הסעיף יימחק מהתקנות ויועבר

לת"י  1918חלק  4הנמצא בשלב של רויזיה על מנת שיכלל בה.
בדלתות ,מחיצות וקירות שקופים מתקיימות הוראות סעיף  2.2.2.3בת"י  1918חלק 4
) א(

בחלקי בנין קיים המשמשים את הציבור ,ימסומנוים אלה לפי פרט  8.79לתקנות התכנון
)הערה :לשקול להפנות לת"י  1918חלק  ,4לבדוק לקראת סוף הדיון בתקנות(:
)(1דלת העשויה חומר שקוף; ואם דלת כאמור משולבת בקיר שקוף ,נוסף על האמור בפסקה
)ב( ,מיסומנוים גם הקירות הצמודים לדלת במרחק של לפחות  3מטרים ממזוזות הדלת
ויכוללוים לפחות ארבעה סימנים נוספים אופקיים כמתואר בציור )11א(.
) (2קטעי מחיצות וקירות שקופים המצויים בניצב לדרך ימסומנוים מול הדרך ובנוסף
ימסומנוים גם קטעי הקירות הצמודים להם לאורך של  3מטרים לפחות ויכוללוים ארבעה
סימנים אופקיים לפחות כמתואר בציור )11ב(.

)ב(

באגף דלת העשויה חומר שקוף –
 .1נוסף על האמור בפסקה )א( ,סימון שול אגף הדלת

הנפתח ]מינוח?[ ודלת

מסתובבת יהיההינו כאמור בפסקאות ) (1ו (2)-בפרט  8.80לתקנות התכנון;
 .1הייתה דלת כאמור משולבת בקיר שקוף בחלק בנין קיים המשמש את הציבור ,הרי
שיהיה הסימון הינו כאמור בפרט  8.80לתקנות התכנון ובנוסף ,יש יימצא סימון אנכי
כאמור על אגף הדלת בקצהו הצמוד לציר כללי – לשקול לעת סיום התקנות האם
להפנות לת"י או להשאיר
)ג(

היתה דלת הזזה דו-אגפית

עשויה חומר שקוף בחלק בנין קיים המשמש את הציבור,

ישנםיימצאו על שני האגפים  ,לאורך קו המגע בינהם סימנים כאמור בפרט משנה )ב(.
) ד(

הסימנים האמורים בפרטי משנה )א( עד )ג( מיוצבוים על דלתות כך שיינראוים משני צידי
אגף הדלת ,ולגבי קירות ומחיצות – כך שיינראוים מכל צד של קירות ומחיצות כאמור
שאליהם יש לציבור גישה.
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אזהרה בחלק דרך מוגבה

במקום שבו נמצא אחד מאלה:
א( פני דרך המשמשת הולכי רגל שאינה שפת מדרכה שמצויה לצד כביש ,או
ב( משטח בו מוגבה שבו נמצא הציבור ואינו משמש למופעים או להרצאות

3

ומתקיימים בהם שני אלה –
 (1גבוההים מעל סביבתםה הצמודה ביותר מ 5-סנטימטרים לפחות )להלן – המקום המוגבה(;,
 ((2ושאין במקום אמצעים למניעת מעבר,
קיים אחד מאלה:
מתקיים אחד אלה –  .1יש פס בשול המקום המוגבה ובניגוד חזותי לסביבתו ורוחבו בין  10ל 20-סנטימטרים ,או
 .2ויכול שמשטח מוגבה כאמור יהיה כולו בניגוד חזותי
לסביבתו ..פרט זה לא חל על שפת מדרכה שמצויה לצד כביש .לדיון בועדה
סימן ה – חללי ם מסויימים בבנין
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בית שימוש נגיש

)א(

בבנין קיים שמתקיימים בו כל אלה:

1
8
)(1

לבניין הקיים לא ניתן פטור מבית שימוש נגיש לפי תקנה )9א( או
לפי התוספת השישית; לדיון בועדה

)(2

נתקיים אחד מאלה :לדיון בועדה

)א(

במועד הוצאת היתר הבניה להקמתו או אילו במועד התחלת בנייתו,
הוצא היתר כאמור ,לפי הענין היה חייב

בבית שימוש מיוחד לפי

תקנות התכנון;
)ב(

מצוי בו בית שימוש המשמש בפועל או מיועד לשימוש את הציבור
המבקר בו.

מספר בתי השימוש הנגישים ומיקומם הינו כמפורט להלן:
)(1

המרחק האופקי המרבי שאדם עם מוגבלות צריך לעבור מכל מקום בקומה
בבנין קיים ,ללא שנדרש לצאת מהבנין לשטחי החוץ שלו ,בדרך נגישה אל
בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר באותה קומה אינו עולה על  100מטרים;
נמצאו ליד בנין קיים כגון תחנת דלק או חזית מסחרית ובמרחק שלא עולה על
 60מטר בתי שימוש זמינים לשימוש הציבור ובינהם בית שימוש נגיש , -
ייחשב בית שימוש נגיש זה כעונה על דרישות סעיף זה ובתנאי שדרך נגישה
תחבר בין בית השימוש הנגיש האמור וכל אחד מחלקי הבנין הקיים החייב
בבית שימוש נגיש.

)(2

לדיון בועדה

בכפוף לפרט )11 (3)16ב( ,לא נמצא בית שימוש נגיש בקומה בבנין קיים ,לא
עולה המרחק האופקי המצטבר שעל אדם עם מוגבלות לעבור מכל מקום
בקומה כאמור עד לבית שימוש נגיש שבקומה אחרת בבנין קיים ,על 80
מטרים

והכל בכפוף לכך -
)(1

שאם בית שימוש נגיש כאמור מצוי בשטח ציבורי משותף בבנין קיים  -בית
השימוש זמין לשימוש הציבור והוא מופעל ומתוחזק על ידי מי שמנהל את
הבנין הקיים;

4

)(2

שסך כל בתי השימוש הנגישים במקום להתקהלות כהגדרתו בפרט 28 23
שתפוסתו כמפורט בטור א להלן אינו קטן מהמפורט בטור ב לצדו:
טור א

טור ב

תפוסה

מספר בתי שימוש נגישים

עד  500איש

אחד משותף לשני המינים או אחד
לנשים ואחד לגברים

עולה על  500איש ואינה עולה על

שניים המשותפים לשני המינים או

 5000איש

אחד לנשים ואחד לגברים

 5000איש ומעלה

ארבעה ,המשמשים לשני המינים או
שניים לנשים ושניים לגברים

על אף האמור בפרט משנה )א( לענין מספר בתי השימוש הנגישים ומיקומם ,בבית

)ב(

קולנוע ,בתאטרון ,באתר בריכת שחיה ,ובמכון כושר המצויים בבניין שבו שימושים
מעורבים ,יימצא בית שימוש נגיש בתוך כל אחד ממקומות אלה אף אם קיימים בתי
שימוש נגישים במקומות אחרים באותו בניין או קומה מחוץ לתחום של כל אחד מן
המקומות האמורים לעיל .לדיון בוועדה

במקום ציבורי לאיכסון – יחול האמור בפסקת משנה )א( רק לגבי מפלסים שבהם

)ג(

ניתן שירות ציבורי אך אין בהם יחידות איכסון ,כגון מפלס כניסה ראשית שאין בו
יחידות איכסון.
היה בית שימוש נגיש מחוץ למדור שירותים – יש ליד פתח מדור השירותים שלט

)ד (

המכוון אל בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר.
דרך נגישה מובילה אל בית שימוש נגיש .לדיון בועדה

)ה(

הערה :אין צורך בסעיף לאור

שאר הסעיפים

)ו(

בבית שימוש נגיש מתקיים האמור בפרט )19א( .הערה :טעות בהפניה

)ה(

בדלת לתא בית השימוש הנגיש מתקיים אחד מאלה:
נ

)(1

היא נפתחת החוצה ,אולם אם מתקיימות בתוך התא הוראות סעיף
 3.5.22.3.5בת"י  1918חלק  3.1או פרט )6ד (1בסעיף הדן במידות

ק

משטחי התפקוד  -אפשר שהדלת נפתחת לתוך תא בית השימוש הנגיש; ,או

ג
)(2

נמצאת דלת הזזה ,ובלבד שנשמר חופשי רוחב פנוי למעבר של 75
סנטימטרים לפחות;בדלת כאמור מתקיימות הוראות סעיף  2.3.1בת"י
 1918חלק  3.1בסעיף הדן בדלתות ושערים ,תת סעיף כוח ההפעלה וכן
ישנם אמצעי עזר לסגירה לפי סעיף  2.3.7.2בת"י  1918חלק  3.1בסעיף
הדן באמצעי עזר לסגירה ][2.3.7.2

)ח(

ידית פתיחת הדלת הינה בניגוד חזותי לכנף הדלת.

)ט(

המידות של בית שימוש נגיש בין קירותיו הפנימיים הינם  1.36 X 1.66מטרים

5

ומבנהו כמפורט בציור  2בנספח לחלק זה ]הערה :נמצא בעמוד האחרון של
המקטע[;
)י(

באסלה מתקיימות הוראות אלה:
)(1

באחד מצידי האסלה שאין בו כיור לפי פרט משנה )יג() ,(1נשמר מירווח פנוי
שרוחבו  75סנטימטרים לפחות;

)(2

גובה מושב האסלה ,בכלל זה תוך שימוש בהגבהה לאסלה ,הינו  45עד 50
סנטימטרים מפני הרצפה; נעשה שימוש בהגבהה לאסלה .הרי שהיא
מחוברת חיבור של קבע לאסלה באמצעות צירים באופן שמאפשר לעשות
שימוש באסלה יחד עם המגביה או לחלופין ,בלעדיו .המגביה עשוי מחומר
קשיח וניתן לחיטוי וניקוי בקלות .הוא מחובר לאסלה בחיבור יציב שמבטיח
את עמידותו בתנאי השימוש באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה בשיתוך
)קורוזיה( .לדיון בוועדה

)(3

מי האסלה אינם מודחים רק באמצעי המופעל ברגל.

)(4

האסלה או חלקה מובחנת מסביבתה באמצעות ניגוד חזותי על ידי
שימוש באמצעים מתאימים.

)יא(

בבית השימוש ישנם מאחזי יד לפי פרט .2022

)יב(

בבית שימוש נגיש נמצאים הקבועות והאבזרים הבאים :אסלה ,כיור )הערה:
הנציבות מבקשת להשאיר אסלה וכיור למען הסר ספק ולא לשנות לחליפן
לב"קבועות סניטריות" מאחזי יד ,מראה ,מיתקן לנייר טואלט ,מיתקן לסבון נוזלי,
מיתקן לייבוש ידיים או לניגובן ,אשפתון ומתלה ,ומתקיימות בהם הוראות סעיף
 2.11.9בת"י  1918חלק  3.1בסעיף הדן באבזרים בשירותים נגישים למעט
הדרישה ללחצן לקריאת חירום אלא אם דרש אותה גורם הפועל לפי דין.

)יג(

בתוך תא בית שימוש נמצא כיור רחצה אשר -
)(1

פניו העליונים הינם בגובה של  80עד  90סנטימטרים מעל הרצפה;

)(2

ברז המים שבו הינו מסוג המאפשר הפעלתו ללא שימוש באצבעות; לברז
המופעל בלחיצה תידרש לחיצה קלה בלבד; לא נמצא ברז שהפעלתו רק
באמצעות הרגל.

)(3

מתחתיו נשמר חלל ברכיים חופשי ,פנוי ממכשולים בגובה  68סנטימטרים
לפחות מהרצפה;

) יד (

קיימת מבואה לבית שימוש נגיש  ,מ תקיימו ת בה הוראות אלה :
)(1

מ תקיימו ת במבואה הוראות סעיף  2.3.5 3.5.2ב ת " י  1918חלק ; 3.1
בסעיף הדן במידות משטחי התפקוד או הוראות פרט  ) 6ד .( 1

)(2

קיים במבואה כיור בו מ תקיימו ת הוראות פרט משנה ) יג ()  ( 2עד
)  , ( 4 3ואם היו מספר כיורים במבואה  ,כיור אחד מהם ע ו מד בהו ראות

6

כאמור ;
)(3

קיים מיתקן לייבוש ידיים – מ תקיימו ת בו הוראות  ) 2.11.9ז ( ב ת " י
 1918חלק  3.1בסעיף הדן באבזרים בשירותים נגישים תת -הסעיף
הדן במיתקן לייבוש הידיים .

.22

מאחזי יד בבית שימוש נגיש

בבית שימוש נגיש ישנם מוטות אופקיים ואנכיים לפי פרט )8.13ו( לתקנות התכנון או לפי ת"י  1918חלק 3.1
בסעיף הדן במאחזי יד בשירותים נגישים למעט הדרישות בעניין עמידה בבדיקות של מאחזי יד כאמור  ,ואולם
החייב בבדיקת הנגישות יבדוק באופן חזותי אם מתקיימות הוראות האמורות בעניין המידות מאחזי היד לדיון
בועדה וכן –
לגבי מאחז היד המתקפל ,האם כשהמאחז מובא למצבו האנכי אינו נופל מעצמו למצב אופקי
)(1
והאם יש עיוותים במבנה מאחז היד המתקפל ,במיוחד באזור ציר הסיבוב;
לגבי כל סוגי מאחזי היד ,האם יש סימנים באזור החיבור לקיר של שבר בקיר או במאחז
)(2
היד ,ויווידא תקינות חיבור מאחזי היד לקיר על ידי לחץ אנכי ואופקי באמצעות יד הבודק על מאחזי היד וניסיון
שליפתם מהקיר ,והכל לאחר הפעלת מעמס אנכי סטטי באמצעות מסה של כ 80-ק"ג לדיון בוועדה

.23

בית שימוש נגיש ,מקלחת ומלתחה בחלל משותף
במקום שנדרש בית שימוש נגיש לפי פרט  ,18מקלחת לפי פרט  ,27ומלתחה לפי פרט 28
אפשר ששלושתם נמצאים בחלל משותף המשמש לשני המינים ,ובלבד שמתקיימים בכל
אחד מהם הוראות תקנות אלו כאילו היו חלל נפרד ,ונותר מקום לפי סעיף  2.7.4בת"י 1918
חלק  1בסעיף הדן בסיבוב.

.24

מקלחת

בבנין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה כגון אתר בריכת שחיה ,מקוה טהרה ,בית מרחץ ,ספא,
אולם ספורט ,וביחידה מיוחדת במקום ציבורי לאיכסון לפי פרט  25יש ,מקלחת נגישה אחת לפחות
לפי פרט  26או מקלחת נגישה אחת לפחות משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מקלחת אחת
לפחות בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים שמתקיימות בה הוראות ת"י  1918חלק  3.2בסעיף
הדן במקלחות ציבוריות נגישות או הוראות אלה:

לדיון בועדה – המשפט שבוטל הוכנס לתקנה

)2א( במקטע העשירי
)(1

מובילה אליה דרך נגישה לפי פרט  ,13ויכול ששטח רצפתה הינו חלק בלתי נפרד משטח
התנועה בחלל שהיא נמצאת בו;

)(2

שטח רצפת המקלחת הינו  0.90 X 1.30מטרים לפחות; בכניסה למקלחת ואין כל סף או
מכשול ברצפה;

)(3

הוקפה המקלחת במחיצות קשיחות ,שטח הרצפה הכלוא בין המחיצות הינו 1.50 X 1.50
מטרים לפחות;

)(4

במקלחת יש מושב שמתקיימות בו הוראות אלה:
)א(

הוא מושב מתקפל ומידותיו  40 × 40סנטימטרים לפחות;

) ב(

קצותיו מעוגלים ומרקם פני המושב העליונים מונע החלקה;

)ג(

פני המושב נמצאים בגובה  45עד  50סנטימטרים מפני הרצפה,

)ד(

המושב מקובע למבנה כך שאדם היושב על כסא כאמור יכול להפעיל את הברזים

7

ולהשתמש במזלף;

)ו(

המושב לא מפריע לשימוש במאחזי היד או בברזי המים במקלחת ,ולא מהווה מכשול
כשהוא במצב מקופל לאדם המצוי במקלחת.

) ז(

תערך בדיקה חזותית
)(1

אם מתקיימות ההוראות האמורות בעניין מושב וכן –
)(2

)(3
)ח(
)(5

האם יש עיוותים במבנה המושב;

האם יש סימני שבר באזור החיבור לקיר או באזור החיבור למושב;

יוודא תקינות חיבור המושב לקיר על ידי הפעלת מעמס אנכי סטטי באמצעות
מסה של כ 100-ק"ג לדיון בוועדה

בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה שלה ,נמצא מאחז יד קבוע לפי פרט  20ובלבד
שהמוט האופקי הינו בגובה שבין  70עד  90ס"מ מעל פני הרצפה;

)(6

במקלחת יש משטף ידני באמצעות צינור גמיש שאורכו אינו פחות מ 1.20-מטרים; קיים
בנוסף משטף עליון – יש בורר ,המהווה חלק בלתי נפרד מברז המקלחת ,שמאפשר בחירת
יציאת המים מן המשטף העליון או מן המשטף הידני; את הבורר ניתן להפעיל תוך ישיבה
במקלחת; הברזים והמשטף הידני נמצאים בטווחי הגעה כאמור בסעיף  2.6.3בת"י 1918
חלק  1בסעיף הדן במידות אנוש.

)(7

דלתות המצויות באגף המוביל למקלחת הינן ללא מגיף דלת.

)(8

אם קיימת אמבטיה ,נמצא אחד מאלה:
) (1

משטח בנוי אופקי שרוחבו  60סנטימטרים והוא משתרע לכל אורכה של הדופן
הקצרה רוחבה של האמבטיה בצדה המעוגל ,באופן שמאפשר מעבר מכסא גלגלים
שעומד בצמוד ובמקביל לאמבטיה ,אל המשטח ובחזרה; פני המשטח הינם בגובה
מפלס פני האמבטיה .לדיון בועדה

) (2

אדן שמשמש ספסל שרוחבו  25סנטימטרים לפחות ,לאורך הדופן הארוכה של
האמבטיה ובגובה מפלס פני האמבטיה.

בקיר הצמוד לאורך האמבטיה ,נמצא אחד מאלה (1 :מוט אלכסוני באורך של  1.10מטרים;
קצהו התחתון נמצא בגובה  5סנטימטרים מעל דופן האמבטיה ,וקצהו העליון נמצא בראש
האמבטיה ,בגובה שבין  65עד  75סנטימטרים מהרצפה;  (2מאחז יד בצורת  Lשמורכב
ממוט אנכי באורך  100ס"מ לפחות ,קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה  55עד  65ס"מ
מעל קרקעית האמבטיה ,ובצמוד לו מוט אופקי שאורכו  60ס"מ לפחות .המוט האנכי בצד
הקרוב יותר לפתח הניקוז.
מיקום המוט האלכסוני או מוט ה ,L-לפי הענין ,יהיה כך שיאפשר למשתמש להיתמך בהם
ולייצב את עצמו בעת כניסה לאמבטיה ,שהייה בה ויציאה ממנה . ,.לדיון בועדה
)(9

במלתחות ובמקלחות המתלים הינם בניגוד חזותי לסביבתם

.25

מלתחה

בבנין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה או שנהוג להחליף בו בגדים שלא לצורך מדידתם ,כגון
אתר בריכת שחיה ,מקוה טהרה ,בית מרחץ ,ספא ואולם ספורט ,אפשר שקיימת מלתחה נגישה
אחת לפי פרט  26או מלתחה נגישה אחת משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מלתחה אחת בכל

8

אחד מבין מדור נשים ומדור גברים שמתקיימים בה הוראות ת"י  1918חלק  3.2בסעיף הדן
במלתחות נגישות תתי הסעיפים הדנים בחלק הכללי של המלתחה ועמדת הלבשה נגישה.
סימן ו – פרטי בנ י ין

.26

ניגוד חזותי במשתנה

)א(

במדור שירותים מ ובחנת משתנה מהקיר שסביבה ב אמצעות ניגוד חזותי על
ידי שימוש באמצעים מתאימים .

.27

מפסקים וכפתורי הפעלה על משטח אנכי

)א( באמצעי הפעלה לשימוש הציבור בבנין קיים ,כגון מפסקים ,כפתורים ,לחצנים ,ומתגים,
ואם היה זה מקום ציבורי לאיכסון – בחמישה אחוזים מיחידות האיכסון והחובה לפי פרט זה לא חלה

על יותר מ 15-יחידות כאמור,מתקיימות הוראות סעיף  2.5בת"י  1918חלק  1בסעיף הדן
באמצעי הפעלה; ואולם אם על אמצעי הפעלה לכלול לחיצים מובלטים או מידע בניגוד
מישושי – נמצאים הלחיצים בגובה שבין  110ל 140-סנטימטרים ובלבד שמתאפשרת גישה
מהצד לאמצעי ההפעלה לפי ת"י  1918חלק  1בסעיף הדן בטווח הגעה לצד,
)ב( על אף האמור בפרט משנה )א( ,במקום ציבורי לאכסון יחול אחד מאלה:
) (1אמצעי הפעלה כאמור בפרט משנה )א( יהיו בחמישה אחוזים מיחידות האיכסון
והחובה לפי פרט משנה זה זה לא חלה על יותר מ 15-יחידות;
) (2אפשר שלבקשת משתמש ,וטרם כניסתו ליחידת איכסון שבה הוא אמור
לעשות שימוש ,התקין איש שירות מטעם המקום ביחידת האיכסון ,אמצעים
מתאימים לצד או על אמצעי הפעלה כך שיתקיים בהם סעיף )2.5ד( ו)-ה( בת"י
 1918חלק .1
הערה  -לתק' נגישות השירות  -ינוהל רישום של החדרים עם המפסקים האמורים לפי
פסקה )ב()(1

סימן ז – מקומות מסויימים

.28

מקום להתקהלות

)א(

בפרט זה -
"מקום להתקהלות" – מקום שמתכנסים בו בני אדם ובכלל זה אולם קולנוע ,אולם
תאטרון ,אמפיתאטרון ,אולם המשמש בית תפילה ,אולם למשחקי ספורט ,אצטדיון,
אולם אירועים ,חדר ישיבות ,בית משפט ,ובית דין;

)ב(

במקום להתקהלות ישנם מקומות ישיבה נגישים ומקום ישיבה מותאם לאנשים עם
מוגבלות המתנייעים בכסא גלגלים או בעזרת אמצעי עזר אחר ,לפי הוראות אלה:
)(1

שטח הרצפה החופשי של מקום ישיבה מיוחד לאדם עם מוגבלות הינו ברוחב
של  80סנטימטרים לפחות ובאורך  1.20מטרים לפחות ,ודרך נגישה לפי פרט
)13ב( ו)-ג( מובילה למקום ישיבה כאמור;

9

)(2

על מקומות הישיבה המיוחדים חלים פרט  (1)8.210עד ) (2ו (4)-לתקנות
התכנון

)(3

ואם מקומות הישיבה מסודרים בהיקף שולחן ,כגון בחדר ישיבות ,עומדים
מקומות מיוחדים כאמור בדרישות ת"י  1918חלק  1בסעיף הדן בחללים
חפשיים לרגלייים ולכפות רגליים .הערה :יועבר לתקנות נגישות השירות
אם חזיתו של מקום ישיבה מיוחד גובלת במפלס נמוך יותר וקיימת סכנת
נפילה ,ישנם בחזית אמצעי הגנה אלה:
 .1סף מוגבה או רכיב הגנה שפניו העליונים בגובה  9ס"מ לפחות ותחתיתו
בגובה  5ס"מ לכל היותר מעל פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלים;
 .2מחסום שמונע סכנת נפילה של אדם הולך.

)(4

המקומות המיוחדים לא נמצאים במעברים ,והינם צמודים למקומות ישיבה
רגילים ,באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות ראות נוחה למוקד הפעילות
במקום כאמור ,ובפרט מתקיימים הוראות סעיף  2.8.6בת"י  1918חלק 3.2
 ,.33.1למקומות המיוחדים ומהם ומובילה אליהם ומהם דרך נגישה לשאר
השירותים הציבוריים באותו מקום כגון בית שימוש נגיש או מזנון; באצטדיון,
באולם המשמש לתחרויות ספורט ,ובמקום להתקהלות המשמש למופעים
ואירועים המוניים ממוקמים מקומות הישיבה המיוחדים באופן שבעת שהקהל
עומד על רגליו הוא לא מסתיר לאדם שיושב במקום מיוחד.

)(5

בנוסף לאמור בפסקאות ) (3ו ,(4) -במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור
שמקומות הישיבה שבו מקיפים מוקד פעילות מכל עבריו ותפוסתו  1000איש
לפחות )כגון אצטדיון ,היכל ספורט או אמפיתיאטרון( ,יכול שמקומות הישיבה
המיוחדים נמצאים כולם בצלע אחת של מקום ההתקהלות שהיא צלעו
הארוכה ,ובלבד שבתי שימוש נגישים ומקומות חניה נגישים קיימים בסמוך
לצלע כאמור ,וכן ישנן דרכים נגישות ממקומות החניה הנגישים ומבתי
השימוש הנגישים שמובילות למקומות המיוחדים כמו גם לשאר השירותים
הציבוריים במקום התקהלות כאמור.

)(6

במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור שמקומות הישיבה בו אינם מקובעים

 3הסעיף קובע –

כזכור ,סעיף זה הוא חלק מבדיקת המבנה הקיים .בדיון ההמשך בתקנות בחלק שעוסק בביצוע יוצע – אם נכשלה
הבדיקה – "יותקנו במקום להתקהלות מקומות ישיבה מיוחדים לפי הוראות סעיף  2.8.6בת"י  1918חלק  3.1ככל
שהתקנתם אינה כרוכה בהתגברות על הפרשי גובה בין מפלסים הם ממוקמים מקומות ישיבה באמצעות מתקן הרמה".
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לרצפה ,כגון באולם או בגן אירועים וכן בבתי אוכל ,שליש לפחות משטח
ההתקהלות העיקרי ,כיחידה שלמה ,הינו נגיש בתוכו וממנו ואל שאר
השימושים הציבוריים במקום; נמצא חלק משטח ההתקהלות בשטחי החוץ
של הבנין הקיים ,אזי גם שליש משטח התקהלות בשטחי חוץ הינו נגיש באותו
אופן.
)ב (1על אף האמור בתוספת זו ,מתוך כלל השטח שמיועד לישיבת הציבור ,במקום
להתקהלות מובילה קיימת דרך נגישה אל המקומות המיוחדים לפחות .לאורך מעבר צמוד
לקיר של יציע )טריבונה( קיים בית אחיזה לפי פרט ) .14הכוונה היא שבמקום הכינוס גופו
תידרש נגישות לפחות למקומות המיוחדים אך לא בהכרח לכל המפלסים שעליהם משתרע
מקום הכינוס; לגבי שירותים הנילווים למקום להתקהלות )בית שימוש ,מזנון –(...אלו
חייבים להיות נגישים ( ואולם אין באמור בפסקה זו כדי לפטור מהמצאות אמצעי הנגשה
לאדם עם מוגבלות בראיה לפי תוספת זו.

)ג(

על אף האמור בתוספת זו ,בבנין קיים שמתקיימים בו שני אלה–:
)(1

נערכת בו פעילות טכסית ,דתית או רוחנית ,באזורים נפרדים לגברים

ולנשים דרך קבע ,כגון בית תפילה ובית לויות;
)(2

לאחד מאזורים אלה ,המיועד לגברים או לנשים ,לא מובילה דרך נגישה

)בפסקה זו – אזור לא נגישנפרד( ,אזי אפשר שמתקיים אחד מאלה:
)א(

במפלס נגיש בבנין נמצאת קבוצת מקומות ישיבה הכוללת את כל

אלה:
)(1

מספר מקומות מיוחדים הנדרשים לפי פרט משנה )ב(

עבור האזור הלא נגיש;
)(2

מספר מקומות ישיבה רגילים שמספרם גדול פי  2ממספר

המקומות המיוחדים לפי פסקה ).(1

)ב( יכול שלאזור הנפרד מובילה דרך נגישה גם שלא מתוך הבנין.
)ד (

על אף האמור בפרט משנה )ב( ,אפשר שהמקומות המיוחדים נמצאים במפלס שאינו
חלק מהיציע ובלבד שמתקיימים כל אלה .1 :מתאפשר ממקום מיוחד כאמור צפיה
והשתתפות מהאירוע או הפעילות  .2לצד המקומות המיוחדים נמצאים מושבים
בכמות כפולה ממספר המקומות המיוחדים.

.29

עמדת שירות
בעמדת שירות מתקיימים הוראות תקנות נגישות השירות לענין זה.
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.30

מקום ציבורי לאכסון ויחידת מיוחדת

)א(

בפרט זה -
"מקום ציבורי לאכסון א'" – מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה
להקמתו קדם ליום כ"ה באלול התשנ"ה ) 20בספטמבר  ,(1995ואם לא הוצא היתר
בנייה – הסתיימה בנייתו לפני המועד האמור;;
"מקום ציבורי לאכסון ב'"  -מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה
להקמתו ניתן לאחר מיום כ"ה באלול התשנ"ה ) 20בספטמבר התשנ"ה .(1995ואם
לא הוצא היתר בנייה – הסתיימה בנייתו לאחר המועד האמור.

)ב(
)ג(

במקום ציבורי לאכסון ישנן יחידות איכסון מיוחדות לפי הוראות אלה:
)(1

מספר יחידות האיכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון מתוך סך כל יחידות
האכסון כמפורט בטור א להלן אינו פחות מהאמור בטור ב לצידו לגבי מקום
ציבורי לאיכסון א' ,ואינו פחות מהאמור בטור ג לגבי מקום ציבורי לאיכסון ב':
טור א

טור ב

טור ג

סך כל יחידות האכסון

מספר יחידות האיכסון

מספר היחידות

במקום הציבורי

המיוחדות במקום

המיוחדות במקום

ציבורי לאכסון א'

ציבורי לאכסון ב'

עד 7

לא נדרש

לא נדרש

מ 8-עד 75

1

1

מ 76 -עד 150

2

2

מ 151 -עד 225

3

3

מ 225-עד 300

3

4

לכל  75יחידות אכסון 1

1

נוספות
לדיון :מוצע לאמץ את הטבלה שבחלק ח' 1לתקנות התכנון והבניה )שם
הטבלה מתחילה מ 6-יחידות אכסון( .החלטה  :16.3.10משרד התיירות
התבקש לתת נתונים כמה צימרים מכילים  6יחידות וכמה מכילים  .7החלטה
 :5.7.10לאור הנתונים שסופקו על ידי משרד התיירות הוחלט להשאיר את
הפטור למקומות לאכסון עם עד  7יחידות אכסון.
על אף האמור לעיל ,לצורך חישוב מספר יחידות האיכסון המיוחדות הנדרשות
לפי הטבלה במקום ציבורי לאיכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות כגון
מעונות ,יחושבו סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי שבטור א כדלקמן:
-

יחידת איכסון המותאמת לשימוש של לא יותר מ 3-משתמשים –
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תיחשב כיחידת איכסון אחת
-

יחידת איכסון המותאמת לשימוש של  4ולא יותר מ 8-משתמשים –
תיחשב כיחידת איכסון וחצי

-

יחידת איכסון המותאמת לשימוש של  9משתמשים לפחות – תיחשב
כיחידת איכסון אחת ו-שלושת רבעי יחידת האיכסון

נוסף על האמור לעיל ,אם קיימות חמש יחידות איכסון מיוחדות במקום
ציבורי לאיכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות כאמור ,אחת מהן
לפחות כוללת שני חדרי שניה שאחד מהם לפחות עונה לדרישות
הנגישות לפי תוספת זו או לחלופין יחידת איכסון מיוחדת אחת לפחות
מקושרת ליחדת איכסון אחרת

הסבר :הבסיס לטבלה הוא כי ביחידת איכסון מתאכסנים עד שני
משתמשים בד"כ )כגון בבתי מלון( .במקומות כמו מעונות למגורים
ממושכים מספר המשתמשים ביחידת איכסון גדול בד"כ בהרבה.
כתוצאה ,מספר היחידות המיוחדות שנגזרות מהטבלה במקרים אלו נמוך
מדי ואינו משקף את הצורך האמיתי לאור כמות המשתמשים הרבה
שבמקומות אלו .לכן מוצע תיקון זה שיוצר הגדלה אפקטיבית של מספר
יחידות האיכסון לצורך השימוש בטבלה .דוגמא :במעונות שבהן 200
יחידות איכסון לפי ההרכב הבא –  100יחידות מותאמות לאיכלוס 5
משתמשים 50 ,יחידות מותאמות לאיכלוס עד  3משתמשים ו 50-יחידות
נוספות מותאמות לאיכסון  9משתמשים יחושב סך כל יחידות האכסון
במקום הציבורי שבטור א כשווה ל-
100X1.5+50+50X1.75 = 287
בנוסף ,אם יש במקום כאמור  5יחידות איכסון מיוחדות לפחות תכלול
אחת מהן אפשרות שמלווה יוכל להתגורר בצמוד לאדם עם מוגבלות
בחדר נפרד.
 -מיותר

)(2

אל יחידה מיוחדת מובילה דרך נגישה; לדיון בוועדה

)3א

ביחידת אכסון מיוחדת יש שטח לסיבוב לפי הוראות סעיף  2.7.4דרישות בת"י

(

 1918חלק  1ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים ,להגיע
למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת ,לרבות חדר רחצה ומרפסת ,אם
קיימת ,חרף קיומם של רהיטים.

)(3

בכל אגף דלת ביחידה מיוחדת קיים מוט אמצעי עזר לסגירה לפי הוראות
סעיף  2.3.7.2בת"י  1918חלק  3.1בסעיף הדן באמצעי עזר לסגירה
]; ;[2.3.7.2
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)(5

היחידה המיוחדת מכילה לפחות אסלה ,כיור רחצה ומקלחת;

)(6

כל קבועות השרברבות על אבזריהן נמצאות כך שנותר מן הצד שניגשים
אליהם ממנו מרחב חופשי בקוטר מעגל של  1.30מטרים לפחות ממפלס
הרצפה עד לגובה  68סנטימטרים לפחות מעל הרצפה;

)(7

ביחידה מיוחדת יש מקלחת שמתקיימות בה הוראות פרט ;24 27

)(8

גובה מושב האסלה הינו  42עד  45סנטימטרים מהרצפה; בנוסף ,יש במקום
הגבהה לאסלה שאינה מקובעת שלאחר הצבתה מגיע להביא את גובה
המושב ל  45-עד  50ס"מ .הגבהה לאסלה שאינה בשימוש תהיה במקום
נגיש בתוך תא השירותים הגבהת לאסלה שאינה בשימוש תיתלויה מתחת
למאחז היד הקבוע ..בצד האסלה ,במקביל לציר האורך שלה ,נותר מרחב
חופשי ברוחב  80סנטימטרים לפחות; לצד האסלה ישנם מאחזי יד כאמור
בפרט  ;2022לדיון בוועדה

)(9

ברזים ביחידה מיוחדת הינם ברזי ידית או ברזים המופעלים באמצעי
אלקטרוני ,ומצויים בהישג ידו של אדם היושב בכסא גלגלים;

)10

גובהו העליון של הכיור הינו בין  80 -ל 90 -סנטימטרים מן הרצפה ,ומתחתיו

(

שמור חלל חופשי עד לגובה  68סנטימטרים לפחות; ברז הכיור מורכב לכיור
עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו;

)11

ביחידה מיוחדת נמצאת מראה כאמור בפרט )18יד(;

(
)12

אבזרי העזר ,כגון מתלי מגבות ובגדים ,מחזיקי נייר ,מיבשי שיער וכיוצא

(

באלה ,נמצאים בטווחי הגעה משותפים לפי הוראות ת"י  1918חלק  1בסעיף
הדן בטווחי הגעה משותפים לאנשים המתניידים בכיסא גלגלים ולאנשים
הולכים.

)ד (

במקום ציבורי לאכסון מן המנויים בפרט ) (7בתוספת הראשונה לחוק ,שחייב
בהמצאותן של יחידות אכסון מיוחדות לפי פרט משנה )ג( ,מתקיימות הוראות אלה:
 (1במספר יחידות אכסון כמספר יחידות האכסון המיוחדות שמקום ציבורי חייב
בהמצאותן לפי פרט משנה )ג( ,נמצא בכל פתח של יחידות אכסון מנעול ,הננעל
באמצעות מפתח פשוט;  (2מפתח כאמור מאפשר נעילה ופתיחה של דלת בפתח
כאמור בפסקה ) (1מחוץ ומתוך היחידה במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל
היחידות; לענין זה" ,מפתח" כגון מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי) .עם
פנינה – יחול בכל מלון ומי שלא חייב ביח' אכסון מיוחדת לפי הטבלה יתקין מנעול
כזה ביח'  1לפחות(

)ד1

מידע בדבר יחידות אכסון עם מנעול כאמור בפסקה )ד( נמסר לפי תקנות השירות.

(
)ה(

בבית אבות ובכל מקום שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים עצמאיים
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)(1

שיעור יחידות האכסון המיוחדות הינו לפחות  5אחוזים מסך כל יחידות האכסון
בבניין ולא פחות מאחד .במקלחת וליד אסלה יימצא מאחז יד החלטה :נשקלה
בוועדה אפשרות להעלות את מס' יח' האכסון המיוחדות ל 10%-ובכל החדרים
שאינם יח' אכסון מיוחדת להוסיף מאחזי יד בתא שירותים ובמקלחת ,משרד
השיכון ,משרד הבריאות ומשרד הרווחה יעבירו את התייחסותם לאפשרות זו.
לדיון בוועדה

)(2

ביחידת איכסון שאינה יחידת איכסון מיוחדת נמצא מאחז יד במקלחת ומאחז
יד בבית השימוש .מאחזי יד כאמור יאפשרו למשתמש להיתמך בהם ולייצב את
עצמו ,בעת שימוש במקלחת או בתא בית השימוש ,לפי הענין ,לרבות בעת שנכנס
ויוצא ממקומות אלה .לדיון בוועדה

)ו(

מאחזי היד הנדרשים לפי פרט זה ביחידת אכסון מיוחדת יכול שהינם ניתנים לפירוק
ובלבד שהם מאוכסנים בה זמינים לשימוש מיידי.

.31

מקום לספורט ומשחקים

) א(

מקום ציבורי קיים שהוא משטח המשמש לאימונים ולתחרויות ספורט או למשחקים שעשועים
כגון כדורת הינו נגיש לאדם עם מוגבלות באופן שיכול לגשת למשטח או לעמדת המשחק
שבה ולעשות שימוש או לשחק ולהשתעשע יחד עם שאר הציבור באופן שמקנה לו חוויה
דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות ;.ל 50%-לפחות מהמשטחים המשמשים לאותה
מטרה מובילה דרך נגישה לפי תוספת זו ,וללא פחות מאחד .עלה שיפוע הקרקע הטבעית
בסביבה על  ,20%במקום  50%האמורים יבוא .20%

)ב(

במתקן אחד לפחות לשתיית מים המצוי ליד משטח כאמור ב)-א( מתקיים פרט 8.224
בתקנות התכנון.

)ג(

אם יש מקומות ישיבה לצד המשטח האמור בפרט משנה )א( ,כגון מגרש כדורסל שלצידו
ספסל ,והמקום הציבורי האמור אינו מקום להתקהלות כמשמעותו בפרט  – ,() 28 23ישימצא
לצד מקומות הישיבה האמורים מקום פנוי שבו יוכל כסא גלגלים להימצא יחד עם היושבים על
הספסל.

.32

בריכת שחיה

) א(

בפרט זה" ,אתר בריכת שחיה" ,ו"-פארק מים" – כהגדרתם בתקנות הסדרת מקומות רחצה
)בטיחות בבריכות-שחיה( ,התשס"ד) 42004-להלן – תקנות הבריכות(.

)ב(

נוסף על האמור בתקנות אלה ישתהיה לאדם עם מוגבלות באתר בריכת שחיה קיים ובפארק
מים קיים נגישות רציפה –
) (1

לבית שימוש נגיש ,למלתחה ומקלחת נגישות לפי פרטים  ,21 18ו 24 26-עד ו.2825-

) (2

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה ) ,(1למוקד אחד לפחות מכל סוג מקום מהמפורטים
להלן ,אתר הצללה ,אתר שיזוף ,ופינת פיקניק ככל שקיימים;

4

ק"ת התשס"ד ,עמ' .672
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) (3

לשפת בריכת השחייה העיקרית באתר ולשפת בריכת פעוטות לפחות; ובאתר בריכת
שחיה שמכיל  3בריכות לפחות  -נגישות עד לשפת מחצית לפחות מסך כל בריכות
השחיה באתר ובכללן בריכת השחיה העיקרית ובריכת פעוטות .בנוסף ,לבריכת
השחיה העיקרית לפחות – קיימת תהיה גם נגישות לתוך המים לפי הסעיפים הדנים
באמצעי גישה לתוך מים כאמור בסעיף  2.12בת"י  1918חלק  2בסעיף הדן בכניסה
למים .לדיון בוועדה

)ג(

בבריכות שחיה שבהן נהוג לתחום מסלולים לשחיה מיסומנוים על קרקעית הבריכה מסלולי
השחיה באמצעות פסים בניגוד חזותי לסביבתם.

) ד(

קיימות בבריכת שחיה מדרגות המובילות לתוך המים יימצאיש בהן בית אחיזה

באופן

שמיאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו ,ביד ימין או ביד שמאל;
הערה :ההחרגה לגבי בריכות ספורט ואולימפיות נקבעה בתוספת השלישית לתקנות
העוסקות בביצוע
.33

בית סוהר ובית מעצר

בבתי סוהר ובבתי מעצר מיתקיימוים הוראות אלה:
)(1

דרך נגישה רציפה מותובילה ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר שמותרת
לציבור המבקרים גישה אליהם ,לרבות לאזורי המתנה או קבלת שירות ,ומקום מפגש עם
מבקרים ועם עורכי דין ולבית שימוש נגיש למבקרים.

)(2

יחידות מיוחדות -
) (1

סך כל היחידות המיוחדות לפי פרט  30 25בכל בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל אינו
לא יפחות מאחוז אחד מסך כל תאי הכליאה בבתי סוהר ובבתי המעצרבישראל ,לפי
העניין.

) (2

שירות בתי הסוהר יורה באלו בתי סוהר ובתי מעצר לפי הענין מבין המצויים בצפון,
מרכז ,ודרום ישראל )להלן – המחוזות( ניימצאות יחידות מיוחדות שמספרן יחסי
לכמות תאי הכליאה באותו מרחב , ,ובלבד שבכל סוג של בתי סוהר ובית מעצר בכל
אחד מ מחוזות אלה ניימצאות יחידות מיוחדות ולא פחות מיחידה מיוחדת אחת.
בפרט משנה זה" ,סוג של בית סוהר או בית מעצר" – בית סוהר או בית מעצר
המיועד לאוכלוסיה מסוימת ,כגון אסירים פליליים ,אסירים בטחוניים וכיו"ב.

) (3

בבית סוהר ובבית מעצר שניימצאות בהם יחידות מיוחדות לפי פסקת משנה )ב(
קיימת תהיה לאסיר שהוא אדם עם מוגבלות נגישות רציפה מהיחידה המיוחדת שהוא
כלוא בה לכל המקומות בבית הסוהר שבהם נמצא אסיר כחלק משגרת הפעילות
בבית הסוהר ובכל המקומות שניתן בהם שירות לאסיר ,לרבות חדר אוכל ,מרפאה,
מועדון ,חצר שבה מאפשרים לאסירים להתהלך ,מקום מפגש עם עורך דין ועם
מבקרים.

) (4

בבנין קיים שבו תא לעצירים שבשימוש משטרת ישראל ,ובתאי המתנה בבתי משפט
ובבתי דין מיתקיימוים הוראות אלה:
 .1לתא לעצירים אחד לפחות מתובילה דרך נגישה לפי תוספת זו ויהיהש בו
שטח רצפה פנוי ממכשולים שמיתקיימוים בו הוראות סעיף  2.7.4ת"י 1918
חלק  1בסעיף הדן בסיבוב.
 .2יימצאש בית שימוש נגיש לפי פרט  21 18שתמוליךכה אליו דרך נגישה לפי
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חלק זה מתא לעצירים;
.34

מקווה טהרה לדיון בועדה

) א(

במקווה טהרה מסויים מתקיימים כל אלה:
) (1

דרך נגישה לפי תוספת זו מובילה מהכניסה לבנין לשירותים נגישים ,למקלחת נגישה,
למלתחה נגישה ועד לבור הטבילה.

) (2

לאורך הדרך הנגישה ,בצדה האחד ,ואם אפשרי מבחינה טכנית – גם בצדה השני,
מהמקלחת הנגישה ועד לבור הטבילה ,יש בית אחיזה לפי פרט  14באופן שאדם עם
מוגבלות המסוגל להלך ,יכול להעזר בבית האחיזה בדרכו מהמקלחת עד לתוך בור
הטבילה לרבות בעת שעושה שימוש במדרגות הירידה לבור הטבילה .למען הסר
ספק ,על בית האחיזה במדרגות האמורות יחול פרט  17לתוספת זה;

) (3

במקלחת נגישה וליד בור הטבילה בוצעו הכנות להתקנת ולתפעול מיתקן הרמה
המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם .מיתקן
ההרמה יהיה לפי הוראות שיותקנו לפי סעיף  19יב לחוק השוויון.

לענין זה" ,מקווה מסויים" -מקווה טהרה קיים ,אחד לפחות שהוא בנין קיים או חלק ממנו
)להלן – מקווה קיים( ,בכל אחד מאלה (1 :ישוב שבו  50,000תושבים יהודים לפחות; (2
יישוב שהורה עליו השר לשירותי דת מקוואות ובכפוף לאמור בפרט משנה )ג(;
ואולם ,אם מתגוררים ביישוב  100,000תושבים יהודים לפחות יהיה מקווה קיים נוסף על כל
 100,000תושבים יהודים נוספים שעומד בהוראות פרט משנה )א( )דוגמה :יישוב שבו
 110,000תושבים  -מקווה אחד נגיש וביישוב עם  220,000יהיו שני מקוואות נגישים(
)ב(

במקווה מסוים -
) (1בישוב שבו  100,000תושבים יהודים לפחות – לגבי כל  100,000התושבים
הראשונים – יימצא מקווה נגיש אחד למים ,עבור  300,000התושבים הראשונים –
יימתצא מקוה נגיש למים נוסף ,עבור עבור  500,000התושבים הראשונים – יימצא
מקוה נגיש למים נוסף ,וכן בדרך זו .מקווה אחד מסויים יהיה נגיש לתוך המים; השר
לענייני דתות יורה תוך שנה מתחילתן של תקנות אלו מי הם המקוואות שבהם
יבוצעו התאמות הנגישות וזאת לאחר התייעצות עם הרשות המקומית , ,או
) (2לפי דרישת אישה עם מוגבלות שפנתה שפנתה באמצעות הרשות המקומית או
המועצה הדתית לגבי המקווה המסוים המשמש אותה; הסדר זה לא יחול ביישוב בו
 100,000תושבים לפחות.
נמצא מתקן הרמה לפי סעיף  19יב לחוק השוויון המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות פיזית
לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם ,יכול שהמתקן יפעל באמצעות מינשאים..

)ג(

השר לשירותי דת יורה תוך שנה מתחילתן של תקנות אלה על פריסה ארצית של המקוואות
הקיימים שיותאמו לפי תקנות אלו ביישובים שמתחת ל 50,000-תושבים יהודים ,כך שאישה
עם מוגבלות לא תיסע מעל ל 25 -ק"מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב .או לחלופין לא
תיסע מעל  20ק"מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב ובאזורים עם צפיפות יישובים נמוכה
אזורים הררים  30 -ק"מ
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.35

מקלטים קיימים -לדיון בועדה – סעיף חדש
במקלט שהוא בנין קיים או חלק ממנו מתקיימו הוראות אלה:
א .היה קיים הפרש גובה בין מקום נגיש מחוץ למקלט ובין מפלס הכניסה למקלט
שאינו עולה על  1.5מטר ולאחר שלא הייתה מניעה מסיבות הנדסיות התגברו על
הפרש הגובה האמור באמצעות דרך נגישה שאינה כוללת מתקני הרמה.
ב .מקלט שהוא בנין קיים ודרך נגישה לפי תוספת זו מובילה עד לפתחו ,נמצא סף
רכיב פריק ויציב להתגברות על הפרש גובה בסף פתח שמתקיימות בו הוראות
פרטים  8ו 9-לתוספת זו בכל הפרש גובה לאורך רצפתו שאינו עולה על  10ס"מ.
הערה :אם הבדיקה נכשלת ונדרש ביצוע התאמת נגישות יש להוסיף דרישה בתוספת
השלישית – שמבלד דרישת ביצוע באותה רמה כמו הבדיקה הנ"ל ,לא יהיה בביצוע
התאמת הנגישות סתירה להוראות תקנות המקלטים
הסבר :הנגשת מקלט קיים הינו מהלך מורכב מאוד מבחינות רבות ובמקרים רבים אף בלתי
אפשרי .מוצעות כאן התאמות מסויימות סבירות עבור מקלטים קיימים שלהם ,מראש ,לפי
מאפיינים שמוצעים בסעיף ,פוטנציאל לביצוע התאמות נגישות כאמור .תשומת ליבכם
שהסעיף נוסח כסעיף בדיקה למקלט קיים.

.36

תצפית
לעמדת תצפית המשמשת את הציבור בבנין קיים מתובילה דרך נגישה שתמאפשרת לאדם
עם מוגבלות המתנייד בכסא גלגלים תצפית אל מושא הצפייה .דרך כאמור מתובילה גם אל
אחד לפחות מאמצעי הצפיה במקום ככל שקיימים.
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