
  ( לבנין ציבורי קייםcheck list)מקלחת ומלתחה  ת נגישותבדיק - 33-2טופס 
 

 4מתוך  1עמוד  
 

 
 2014 בספטמבר 4מעודכן ליום 

 הנחיות לשימוש בטופס

ין י)בדיקת נגישות כללית לבנ 33-1לטופס  בנוסףלמילוי ין ציבורי קיים, יבנב( check list) של מקלחת ומלתחהבדיקת נגישות לזהו טופס  .א

)טופס הצהרה על בדיקת נגישות  32טופס . הוא נועד לשמש כנספח לחובה להשתמש בואין ו ,רשותהוא טופס טופס ה .ציבורי קיים(

 (.בבניין ציבורי קיים

 

מופיע בטופס ולכן יש  אינוהטופס מכיל את עיקרי הוראות הבדיקה שבטבלת הבדיקה והביצוע. לידיעתכם: חלק מהוראות התקנות  .ב

 להסתמך על התקנות ולא להסתפק רק בטופס.

 

טופס הצהרה על ) 32מבניין נבדק, כדי לקשור בין טופס זה לטופס  ואיזה חלקראש הטופס במקום המיועד לכך, איזה בניין יש להבהיר ב .ג

 (.בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

 

 , אלא אם צוין אחרת.מינימוםהן מידות  –מידות רוחב או אורך שצוינו בסנטימטרים או במטרים  .ד

 

אינו עומד בדרישת הבדיקה, יש לפרט בטור ד' בטופס את התאמות הנגישות הנדרשות לפי טור ד'  בנייןמאם סומן בטור ג' שחלק  .ה

 בטבלת הבדיקה והביצוע.

 

 .רלוונטי לא/ תקין לא/ תקיןללחוץ בכל תא בטור ג' עם הכפתור השמאלי של העכבר, כדי לקבל תפריט לסימון  ניתן .ו

 

סרט מדידה, ד. מד כוח )כגון משקל תליה(, ה. מד שיפוע, ו. אמצעי למדידת  : א. טופס הבדיקה, ב. פלס, ג.ציוד מומלץ לבדיקה .ז

 החזרות אור של משטחים.

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם  - "מרכז מידע לנגישות"הסברים על חובות ההנגשה והליך ההנגשה, מומלץ לעיין באתר האינטרנט ל .ח

 משרד המשפטים. -מוגבלות 

 

 מונחי יסוד

 .2011 –תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים(, התשע"ב  -" התקנות" .א

 

הטבלה בתוספת הראשונה לתקנות שמשמשת לבדיקת הנגישות בבניינים ציבוריים קיימים ולביצוע   -" טבלת הבדיקה והביצוע" .ב

 התאמות נגישות.
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שם המקום ו/או הבניין
1

 ישוב מס' בית רחוב אגף )אם רלוונטי(קומה/  

     

 

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

' מס

 סידורי

ת הבדיקה ]הסעיף בטבלנושא 

 [והביצוע
 הוראות הבדיקה

תוצאה 
)ציינו 

אם לא 

 תקין(

 התאמה

 ראשונה

 
       (24) מקלחת

 כמות המקלחות הנגישות 1

שחייה, מקווה טהרה, במקום שיש בו שירות רחצה )כגון אתר בריכת 

בית מרחץ, ספא, אולם ספורט( יש מקלחת אחת לפחות נגישה 

משותפת לשני המינים בחלל נפרד, או אחת במדור נשים ואחת במדור 

                                  .גברים

.   

 שטח רצפת המקלחון   2
 130X  90 "השטח, מ לפחות. אם מוקף במחיצות קשיחותס 

 150 X 150 לפחות. ס"מ 

. 
  

3 

 רחצה   כיסאמושב/

   .  .מקובע לקיר )יכול להיות פריק(

   . .ס"מ מהרצפה 45-50פני המושב בגובה  4

   . .ס"מ לפחות X 40 40מידות המושב  5

   . .קצותיו מעוגלים ומרקם פניו נוגד החלקה 6

7 
והמזלף ממצב מיקום הכיסא מאפשר למשתמש להפעיל הברזים 

 אינו מפריע למאחזי היד, ואינו מכשול כשבמצב מקופל. ישיבה,

. 
  

8 
מסה של  כיסאנערכה בדיקה חזותית של המושב, אחרי שהונחה על ה

 .ק"ג לפחות, ולא נמצאו סימני שבר בקיר, בחיפוי או במושב 120

. 
  

9 
רחצה נייד  כיסאלחילופין במקום מושב מתקפל, אפשר להשתמש ב

 יציב ובעל אפשרות לשינוי גובה 

. 
  

   . מחומר בעל התנגדות גבוהה להחלקה. פני הרצפה  10

11 
 מאחזי יד  

   .  .בסמוך לברזי ההפעלה Lמאחז יד קבוע בצורת 

   . ס"מ מהרצפה. 70-90המוט אופקי בגובה  12

ברזים ומשטף ידני )ראש מקלחת  13

 ס"מ(   120עם צינור באורך לפחות 

 אם. המושב מאחורי בקיר ולאס"מ מהרצפה  85-100ימוקמו בגובה 

 . המקלחת בברז מובנה בורר גם יש - עליון משטף קיים

. 
  

   . את הברז ניתן להפעיל בישיבה על המושב.  14

 אמבטיה 15

( שבטור ג לצד 8לבדוק אותה לפי פסקה )יש  -אם קיימת אמבטיה 

בתוספת הראשונה לתקנות הנגישות  2( בטבלה שבסעיף 24סעיף )

 קיים בנייןל

. 

  

   . ס"מ. 198 -ס"מ וגובה פנוי  75 -רוחב פנוי למעבר  -. בכל סוג דלת 1 ( 14דלתות ) 16

                                                           
1

 שם החברה, בית העסק, המשרד הציבורי.  אם קיים שם לבניין נא לציינו. –שם המקום  
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   . . ידית הדלת אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים. 2 17

18 
שלהלן, שמאפשר  נספחה י. לפני ואחרי דלת קיים משטח תפקוד לפ3

 . סא גלגלים לסגת ולפתוח את הדלתילאדם המתנייע בכ

. 
  

   . . כוח פתיחה מקסימאלי, לרבות עם מגיף דלת: 4 19

   . ניוטון לדלת פנים )למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן(, 22א.  20

21 
ניוטון   30-שבמצבה הרגיל סגורה, אם הכוח הנדרש גדול מב. לדלת 

 יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה –

. 
  

   . בדלת עם מגיף, קיים אמצעי לקיבוע זמני במצב פתוח.  .5 22

   . שניות או יותר. 5הדלת תיסגר לאחר  –כשקיים מגיף דלת  .6 23

24 
בטופס  169-157בדלת שקופה יש סימני אזהרה בהתאם לסעיפים  .7

 כללי. בניין קיים 1-33

. 
  

25 
-85ימצא אמצעי המאפשר משיכת הדלת לצורך סגירתה בגובה  .8

 ס"מ לכל היותר מציר הדלת.  25ס"מ ובמרחק  110

. 
  

   . . מנגנון נעילת הדלת יאפשר פתיחה מבחוץ באמצעי זמין.9 26

27 
 מתלים  

   . .ס"מ מהרצפה 140שניים לפחות, בגובה 

   . .המתלים יהיו בניגוד חזותי לסביבתם 28

 
      (23(,)25מלתחה )

29 

  

א. במקום שיש בו רחצה )כגון אתר בריכת שחייה, מקווה טהרה, בית 

יש  –מרחץ, ספא, אולם ספורט( או החלפת בגדים שלא לצורך מדידה 

בחלל משותף עם בית שימוש נגיש ומקלחת, או אחת  מלתחה נגישה

  .בכל מדור נשים ומדור גברים

. 

  

30 
גלגלים גם  כיסאס"מ לפחות ויאפשרו סיבוב ב  X 200220ממדי החלל 

 .כאשר הספסל שלהן פתוח

. 
  

31 
 65-70ס"מ, עומק  120באורך  -ב. נמצא ספסל )אפשרי שמתקפל( 

 ס"מ מהרצפה.  45-50ס"מ וגובה 

. 
  

32 
ג. הספסל מעוגל בקצותיו, בעל משענת יד או מאחז מקובע לקיר 

 ס"מ מפני הספסל. 18-24בגובה 

. 
  

33 
ס"מ, ומרחק החלק  70עד  66, חלקו האופקי בגובה Lמאחז יד בצורת 

 ס"מ. 105 - 95 -מהקיר שלאורכו ספסל  האנכי

. 
  

34 
ס"מ לפחות, הקצה התחתון שלה לא  50רוחבה  -אם קיימת מראה 

 .ס"מ 175-ס"מ ולא נמוך מ 45-יהיה גבוה מ

. 
  

35 
ס"מ מהרצפה, בניגוד חזותי  140ד. מתלים: שניים לפחות, בגובה 

 .לסביבתם

. 
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 2דלתמשטחי תפקוד לפני  –נספח 

 

 

 

                                                           
 )כל המידות בס"מ(. 7-8בע'  3, 2, ציורים  3.1חלק  1918ת"י  2


