נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפיי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום
1.11.0111

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון) ,התשע"ג–0112
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41ד ו 72 -לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א,14594– -
לאחר התייעצות עם שר הפנים ,עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם
של אנשים עם מוגבלות ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה  4לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) ,התש"ן–

תיקון תקנה 4
.4

( 24551להלן – התקנות העיקריות) – אחרי ההגדרה ""חלון הדף ורסיסים""
יבוא:
""חלק ח' – "4חלק ח' 4בתוספת השניה לתקנות התכנון;"

תיקון תקנה 72
.7

בתקנה (72א)לתקנות העיקריות , ,במקום " "44%יבוא "הקבוע בפרטים
 )4(4.91או ( )1ו4..1-לחלק ח' 4לפי העניין ,אלא אם כן נקבע פטור או דרישה
מופחתת לפי חלק ח' 4האמור.".

תיקון תקנה 79

.2

ביטול תקנה 7.

.1

בתקנה  79לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ה) יבוא:
"(ה) על רוחב דרך הגישה בסמוך לדלת ההדף יחולו הוראות פרט
 4.94לחלק ח' , 4אך במקלט מסוג א , 4-יכול שרוחב דרך הגישה או
דרך פנימית באזור הסמוך לכניסה המוגנת או לכניסה פנימית מוגנת
יהיה קטן יותר ,ובלבד שיאפשר את פתיחת דלת ההדף לפי המידות
המזעריות להתקנת דלתות וחלונות המפורטות בחלק ב' בתוספת
הראשונה".
תקנה  7.לתקנות העיקריות – בטלה.

 1ס"ח התשי"א ,עמ'  ;24התשס"ה ,עמ' 222
 2ק"ת התש"ן עמ'  ;4171התשס"ט עמ'  ;251התש"ע ,עמ' 47.
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.4

בתקנה  21לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) בכל מקלט ,למעט מקלט מסוג א ,4-יהיה מפלס סף דלת ההדף
בגובה  .סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיוון
פתיחת הדלת ,אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה;
בצידו השני של מפתן הדלת יהיה מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה
במפלס סף דלת ההדף.
(ד )4לדלת ההדף יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י 4544
חלק  ,2.4בסעיף  7.7.1הדן בסף שגובהו עד  .סנטימטרים; הסף הפריק
יהיה בניגוד חזותי לגוון הריצפה שלידו; לעניין זה" ,ניגוד חזותי" –
כהגדרתו בת"י  4544חלק  .נגישות הסביבה הבנויה :אמצעי אזהרה
והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה".3
בתקנה  91לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) בכל מקלט ,למעט מקלט מסוג א ,4-יהיה מפלס סף דלת הגז
בגובה  .סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיוון
פתיחת הדלת ,אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה;
בצידו השני של מפתן הדלת מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה יהיה
במפלס סף דלת הגז.
(ג)4

לדלת הגז יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י  4544חלק

 ,2.4בסעיף  7.7.1הדן בסף שגובהו עד  .סנטימטרים; הסף הפריק יהיה
בניגוד חזותי לגוון הריצפה שלידו.
בתקנה  419לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (א) בראשה יבוא "בכל מקלט,
למעט מקלט מסוג א ,4-יותקן לפחות תא בית כיסא אחד נגיש שיתקיימו בו
הוראות סעיף  7.44בת"י  4544חלק  ";2.4ואחרי "כל תא בית כיסא" יבוא
"נוסף שאינו תא בית כיסא נגיש".

בתקנה  44.לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )4אחד הכיורים יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות ויתקיימו בו
הוראות סעיף  7.44.2.7בת"י  4544חלק  2.4וידית הברז תהיה מסוג
מנוף".

 3י"פ התשע"א ,עמ' .9424

0

בתקנה (471א)( )2לתקנות העיקריות במקום "שלא יפחת מ 4.11-מטרים
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44א .בתקנה  444לתקנות העיקריות ,אחרי תקנה משנה (א) יבוא:

מפני הרצפה" יבוא "לפי הוראות פרט  4.777לחלק ח'."4
בתקנה (495ה) לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה המתחילה ב"תותקן
משענת יד" יבוא "יותקנו בתי אחיזה לפי פרטים ,2.7.7.42 ,2.7.7.4.
(2.7.2.4ה) ו 4.421-לתוספת השניה בתקנות התכנון".
בתקנה  424לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ב) ,בסופה יבוא "ויחולו
הוראות פרט  4.94לחלק ח'".4

"(א )4בבית כסא כימי או אחר ,כאמור בתקנת משנה (א) ,שבמרחב
מוגן קומתי או במרחב מוגן שבמוסד חינוך ,יותקן מאחז יד קבוע אחד
לפי הוראות סעיף  7.44..בת"י  4544חלק ".2.4
נוסח מוצע על ידי משרד הביטחון בהתאם להחלטת הוועדה מיום 77.4.41
תיקון תקנה 717

44ב .בתקנה  717לתקנות העיקריות ,האמור בה יסומן (א) ,ואחריו יבוא –
"(ב) מקום שבו מול דלת ההדף הדירתית מצוי קיר המהווה חלק מהשלד או
קיר העשוי בטון מזויין ,רוחב המעבר החופשי בסמוך לדלת האמורה יהיה
 441סנטימטרים לפחות; ואולם תקנת משנה זו לא תחול לגבי מרחב מוגן
דירתי בדירה המוגדרת כ"דיור בהישג יד" בהתאם לתוספת השישית לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה– ,45.9אשר סך השטחים הבנויים בה ,לרבות
שטחי השירות ,אינם עולים על  29מטרים רבועים".
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44ג .בתקנה ( 711ב )4לתקנות העיקריות ,האמור בה יסומן (ב )7ולפניו יבוא –
"(ב )4מקום שבו מול דלת ההדף הדירתית מצוי קיר המהווה חלק מהשלד או
קיר העשוי בטון מזויין ורוחב המעבר החופשי בסמוך לדלת ההדף הדירתית
קטן מ 421 -סנטימטרים ,המידות המזעריות של הדלת האמורה יהיו 412711
סנטימטרים פתח אור והמידות המרביות שלה יהיו  512711סנטימטרים פתח
אור; ואולם תקנת משנה זו לא תחול לגבי מרחב מוגן דירתי בדירה המוגדרת
כ"דיור בהישג יד" בהתאם לתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"א ,45.9 -אשר סך השטחים הבנויים בה ,לרבות שטחי השירות ,אינם
עולים על  29מטרים רבועים".
החלטה  : 77.4.41הוועדה ביקשה מפקע"ר להגיש לה חלופות לעניין רוחב דלת
בממ"ד שתהיה  41ס"מ ובהתייחס גם לאורך הפרוזדור המוביל לפתח הממ"ד
כאמור
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תחילה ותחולה

.47

הוראת מעבר

.42

תחילתן של תקנות אלה  .1ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן
יחולו על בקשה להיתר שאושרה מיום התחילה ואילך ועל בניין שהיתר
לבנייתו חודש לאחר יום התחילה.
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתוקף תכנית שאושרה לפני יום התחילה ואולם
רשאית רשות מוסמכת ,לבקשת מגיש תכנית שאושרה ,לאשר במקום תכנית
כאמור ,תכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה.

____________התשע"ד
(___________ )7141
(חמ )2- 794

משה (בוגי) יעלון
שר הבטחון
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