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 גבעת התחמושת ב' : שם הפרויקט

 גבעת התחמושת : כתובת

 12 מספר מבנה:

 שירותים ציבוריים תחום:

 

 קני. י נדרש להסדיר משטח תפקוד ת  -משטח תפקוד בכניסה למתחם השירותים

 קיר חילופי.להרוס את קיר האבן בכניסה ולבנות  ישהנחיה: 

 כמפורט בסקיצה שלהלן:    A+B=200יש  ליצור מרחב תמרון עפ"י תקנת  
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 דוגמא לסבכת עץ

 

לסבכת העץ המסומן להריסה מקיר האבן הנגישים עתיק את השלט של השירותים  נדרש לה

 החדשה. 

 שירותי נשים: 

 אבזור בתא נגיש: 

 1במרחק תקין מהקיר ראה פרט  נה ולהתקי  נגישה תקניתנדרש להחליף לאסלה  -אסלה .1

 בגיליון פרטים טיפוסי. 

 בגיליון פרטים טיפוסי.  12נדרש להתקין ראה פרט -מוט אופקי למשיכה הדלת .2

 בגיליון פרטים טיפוסי.  7פנוי ראה פרט \נדרש להחליף למנעול תפוס  -מנגנון נעילת דלת .3

בגיליון פרטים   3נדרש להסיר הקיים ולהחליף למאחז תקין ראה פרט  -קבוע  Lמאחז   .4

 טיפוסי. 

 בגיליון פרטים טיפוסי.  9נדרש להתקין ראה פרט  -מאחז מוט מתקפל .5

 בגיליון פרטים טיפוסי.  11נדרש להתקין מראה תקנית ראה פרט - מראה .6

 בגיליון פרטים טיפוסי.  2העתקת כיור למיקום תקין ראה פרט  -כיור .7
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 בגיליון פרטים טיפוסי.  2העתקת כיור למיקום תקין ראה פרט  -כיור .7
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תקציר מנהלים
שלום רב,

בתאריך 08/10/2017 בוצע סקר נגישות ע"י אביה פשחור מטעם טלי כהן אנדרסון בליוויו של חיים מטעם
עיריית ירושלים - שירותים ציבוריים.

מטרת סקר הנגישות היא לבדוק את המצב הקיים בהתאם לדרישה בתקנות, איתור הליקויים, מתן המלצות
לביצוע, על מנת להנגיש את המקום עבור אנשים עם מוגבלויות.

הסקר נערך בהתאם ל:

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים),
תשע"ב 2011

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות שירות ), תשע"ג 2013

עיקרי הדברים:

המקום נבדק בהתאם לתקנות הנגישות הרלוונטים בהתאם לשירות ומבנה בו נמצא המקום.

סוקר מוסמך בדק את הנכס, והליקויים שנמצאו מופיעים בחוברת זו.

בחוברת זו ניתן למצוא את הדרישה, הליקוי, תוכן הממצא, והמלצה לביצוע.

בקבצי האקסל שהוגשו נמצאים כתבי הכמויות, המפרטים, אומדן מחיר ותמונות.

הסקרים בוצעו מטעם מורשה הנגישות מתו"ס ושירות, האדריכלית טלי כהן אנדרסון.

חוברת זו מביאה את כלל רכיבי הנגישות הקיימים והחסרים על מנת לתת תמונת מצב קיים בשטח על מנת
לבנות את תהליך הנגשת המקום לאנשים עם מוגבלות בדרך היעילה והמהירה ביותר על מנת להבטיח מתן

שירות נגיש בסביבה מכילה ונגישה.

על מנת להבטיח את הנגישות במקום יש לטפל בכל הליקויים העולים בחוברת זו, מומלץ בליווי מורשה נגישות,
עד להבטחת עמידת המקום בתקנות הנגישות לכל הפחות.

בכל שאלה או עניין, ניתן לפנות למשרדנו.
בברכה,
אדריכלית, מורשה נגישות - טלי כהן אנדרסון
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סיכום
עיריית ירושלים - שירותים ציבוריים - גן בלומפילד, המלך דוד

פירוט כלל הליקויים מופיע להלן עם הפניה ל:

דרישה

תוכן הממצא

המלצה לטיפול.

עיקרי הליקויים, התאמות עיקריות ואומדן המחירים ניתן למצוא בקבצי האקסל שנשלחו בהתאם לשם המקום.

ההתאמות העיקריות:

1. תיקון הדרך אל השירותים - רחבה לפני הרמפה

2. שיפוץ רמפה קיימת - מיתון השיפוע, נדרש תכנון הנדסי

3. הרחבת כניסה למדור נשים - שינוי הנדסי

4. אבזור בכל התאים לרבות מגביה אסלה מאחזים וברזים בין היתר

סיכום:

יש לתקן את הליקויים העולים מסקר זה ע"י ביצוע ההתאמות הכתובות בו. מומלץ לבצען בליווי מורשה נגישות
מורשה.
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1 - שילוט אל הנכס ; מחוץ לשירותים

שילוט אל הנכס
מיקום

מחוץ לשירותים

1.1 שילוט
הדרישה

קיים שלט הנראה בבירור מהשטח הציבורי אל הנכס?
הממצא

לא תקין
קיים שלט ללא סמל הנכים. אין שלט הכוונה לרמפה בדרך הנגישה

המלצה
להוסיף את סמל הנכים לשלט הזיהוי של השירותים , לכל מדור בנפרד

ושלט זיהוי כללי. להתקין שלט הכוונה לרמפה בדרך הנגישה
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2 - מכשול בדרך ; מחוץ לשירותים

מכשול בדרך
מיקום

מחוץ לשירותים

2.1 מכשול אחר בהתאם לשיקול דעת הסוקר
הדרישה

אם קיים מכשול בדרך נגישה המונע מאדם עם מוגבלות להשתמש בה, אנא צלם ופרט.
הממצא

לא תקין
לפני הרמפה הריצוף(אבן מסותתת) משובש

המלצה
תיקון הדרך לפי סוג הריצוף, כך שהדרך תהיה ללא מהמורות, שקיעות וכד' . רוחב מישקים שאינו עולה על

1.5 ס"מ
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3 - כבש - דרך נגישה בשיפוע מעל 5% ; מחוץ לשירותים

כבש - דרך נגישה בשיפוע מעל 5%
מיקום

מחוץ לשירותים

3.1 מידות הכבש
הדרישה

רוחב הכבש המינימלי הוא 110 סמ.
הממצא

תקין
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4 - דרך נגישה ; מחוץ לשירותים

דרך נגישה
מיקום

מחוץ לשירותים

4.1 דרך נגישה מהשטח הציבורי עד הנכס
הדרישה

קיימת דרך נגישה מהשטח הציבורי עד הנכס?
הממצא

לא תקין
בכניסה למדור נשים יש שטח סיבוב לא תקני ( 84+100 ס"מ) . בכניסה

למדור הגברים יש שטח סיבוב תקני של 120+85 ס"מ
המלצה

להרחיב את פתח הדלת או לחלופין להרחיב את המסדרון לפני המדור

4.2 שיפוע הדרך
הדרישה

שיפוע הדרך אינו עולה על 8%
הממצא

לא תקין
בדרך הנגישה למבנה השירותים יש רמפה בשיפוע 13% לאורך 420 ס"מ ועם בית אחיזה במצד אחד בלבד .

רוחב הרמפה 100-110 ס"מ
המלצה

נדרש למתן את הרמפה לשיפוע של מכסימום 8% וברוחב 110 ס"מ לפחות לכל אורך הרמפה

4.3 דרך נגישה מהשטח הציבורי עד הנכס
הדרישה

קיימת דרך נגישה מהשטח הציבורי עד הנכס?
הממצא

לא תקין
אין דרך חלופית נגישה לשירותים

המלצה
התאמת דרך נגישה חדשה
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5 - התגברות על הפרשי גובה ; מחוץ לשירותים

התגברות על הפרשי גובה
מיקום

מחוץ לשירותים

5.1 הפרש גובה מעל 20 סמ בדרך נגישה
הדרישה

קיים כבש או מעלון להתגברות על הפרש הגובה.
הממצא

לא תקין
קיימת רמפה בשיפוע לא תקני - ראו סעיפים קודמים
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6 - כמות ומיקום תאי השירותים ; שירותי נשים

כמות ומיקום תאי השירותים
מיקום

שירותי נשים

6.1 המרחק מכל נקודה בו ניתן שירות לציבור אל תא שירותי הנכים
הדרישה

המרחק מכל נקודה בו ניתן שירות לציבור אל תא שירותי הנכים אינו עולה על 100 מטרים. אם יש צורך
בשימוש במעלית, יש לוודא שהמרחק האופקי לא עולה על 80 מטר, אם יש בדרך מעלון אלכסוני - יש לודא

שהמרחק לא יעלה על 50 מטרים
הממצא

תקין

6.2 קיים לפחות תא שירותים נגיש אחד
הדרישה

ציין את כמות תאי השירותים
הממצא

תקין

6.3 שילוט לעבר שירותי הנכים מהכניסה הראשית ומלובי המעליות.
הדרישה

קיים שילוט לעבר שירותי הנכים מהכניסה הראשית ומלובי המעליות.
הממצא

תקין

6.4 שילוט מהשירותים אל עבר השירותים הנגישים.
הדרישה

במידה ותא השירותים הנגיש מרוחק ממדור השירותים לשני המינים, קיים שילוט מהשירותים אל עבר השירותים
הנגישים.
הממצא

תקין
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7 - אביזרים בתא שירותים ; שירותי נשים

אביזרים בתא שירותים
מיקום

שירותי נשים

7.1 ידית הדלת
הדרישה

ידית הדלת בניגוד חזותי לאגף הדלת.
הממצא

תקין

7.2 מנגנון נעילת הדלת
הדרישה

מנגנון נעילת הדלת יאפשר פתיחה מבחוץ באמצעי זמין.
הממצא

תקין

7.3 מאחז יד קבוע על גבי הקיר הקרוב לאסלה
הדרישה

מאחז יד קבוע על גבי הקיר הקרוב לאסלה (מוט אופקי במקביל לאסלה
ומעליו, בקצהו הקרוב לכיור מוט אנכי), ומאחז מתקפל בצד המשמש

למעבר אל האסלה. המאחזים האופקיים בגובה 75 סמ – 85 סמ
מהרצפה
הממצא

לא תקין
מאחז L בגובה 90 ס"מ

המלצה
להתאים את מתקני העזר לנכים לפי מפרט מצורף

7.4 מראה מעל הכיור
הדרישה

מראה מעל הכיור שרוחבה 45 סמ מותקנת כשגובהה התחתון עד 90 סמ, וגובהה העליון לא קטן מ- 175 סמ.
הממצא

לא תקין
אין

המלצה
התקנת מראה מעל הכיור שרוחבה 45 סמ מותקנת כשגובהה התחתון עד 90 סמ, וגובהה העליון לא קטן מ-

175 סמ.

7.5 כיור
הדרישה

כיור - הברז קל ונוח לתפעול באמצעות היד
הממצא

תקין
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7.6 אביזרים כלליים
הדרישה

בתא יש מיתקן לנייר טואלט, מתקן לסבון נוזלי, אשפתון ומתלה (המתלה בגובה 140 סמ)
הממצא

לא תקין
אין מתקן לייבוש ידיים. אין מדף בגובה פני הכיור. מתלה בגובה 150 ס"מ

המלצה
מתקן ליבוש ידיים (נייר או חשמלי) יותקן צמוד לכיור שגובה תחתיתו - 120-130 ס"מ. התקנת מדף בגודל של
לפחות 15/30 ס"מ מותקן לצד הכיור ,בצד הרחוק מהאסלה בגובה פני הכיור. פינות המדף מעוגלות. להנמיך

את המתלה ל 140 ס"מ

7.7 כיור
הדרישה

כיור - הברז קל ונוח לתפעול באמצעות היד
הממצא

לא תקין
ברז פרח
המלצה

התקנת כיור בתא השירותים לנכים - גודל הכיור לפחות 30/40 ס"מ ,
ברז מנוף או אוטומטי יוצא מהכיור. הכיור מותקן 120 ס"מ מקיר של גב
האסלה. בגובה של 80-90 ס"מ . נותר מקום לרגליים בתחתית הכיור -

68 ס"מ לפחות.
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8 - מידות התא שירותים ; שירןתי נשים

מידות התא שירותים
מיקום

שירןתי נשים

8.1 מידות התא
הדרישה

מידות התא
קיר גב אסלה לקיר נגדי מינ' 166 סמ.

קיר מצד האסלה אל הקיר הנגדי, מינ' 136 סמ. אם ישנה אסלה סמויה וקיר בולט, יש למדוד מהחלק הבולט
של הקיר.
הממצא

תקין

8.2 אופן פתיחת הדלת
הדרישה

הדלת נפתחת החוצה, ורוחב המעבר החופשי הוא מינימום 75 ס"מ כאשר הדלת פתוחה
הממצא

תקין
תקין

8.3 גובה האסלה
הדרישה

גובה האסלה בין 45 - 50 ס"מ
הממצא

לא תקין
אסלה רגילה

המלצה
נדרש להתקין מגביה אסלה תקני

8.4 קיים מרווח פנוי לצד האסלה
הדרישה

לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 75 ס"מ.
הממצא

תקין
תקין
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8.5 גובה פני הכיור
הדרישה

גובה פני הכיור הוא 80-90 ס"מ, ברוחב 70 ס"מ מינימום, עם גובה חלל חופשי לברכיים של 68 ס"מ לפחות
תחת הכיור

הממצא
תקין
תקין

8.6 משטח תפקוד
הדרישה

"קיים שטח רצפה חופשי לצורך תמרון ופתיחת הדלת ע"י אדם בכיסא גלגלים. מידות שטח הרצפה הפנוי
הנדרש הן 130x170 ס"מ או קוטר 150 ס"מ לפחות. לצד ידית הדלת יהיו לפחות 30 ס"מ פנויים

הממצא
תקין
תקין

8.7 סידור התא בהתאם לתקנות
הדרישה

האסלה והכיור מותקנים בתא לפי הנדרש בת"י. (ראה תמונה)
הממצא

תקין
תקין
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9 - כמות ומיקום תאי השירותים ; שירותי גברים

כמות ומיקום תאי השירותים
מיקום

שירותי גברים

9.1 המרחק מכל נקודה בו ניתן שירות לציבור אל תא שירותי הנכים
הדרישה

המרחק מכל נקודה בו ניתן שירות לציבור אל תא שירותי הנכים אינו עולה על 100 מטרים. אם יש צורך
בשימוש במעלית, יש לוודא שהמרחק האופקי לא עולה על 80 מטר, אם יש בדרך מעלון אלכסוני - יש לודא

שהמרחק לא יעלה על 50 מטרים
הממצא

תקין

9.2 קיים לפחות תא שירותים נגיש אחד
הדרישה

ציין את כמות תאי השירותים
הממצא

תקין

9.3 שילוט לעבר שירותי הנכים מהכניסה הראשית ומלובי המעליות.
הדרישה

קיים שילוט לעבר שירותי הנכים מהכניסה הראשית ומלובי המעליות.
הממצא

תקין

9.4 שילוט מהשירותים אל עבר השירותים הנגישים.
הדרישה

במידה ותא השירותים הנגיש מרוחק ממדור השירותים לשני המינים, קיים שילוט מהשירותים אל עבר השירותים
הנגישים.
הממצא

תקין
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10 - מידות התא שירותים ; שירותי גברים

מידות התא שירותים
מיקום

שירותי גברים

10.1 אופן פתיחת הדלת
הדרישה

הדלת נפתחת החוצה, ורוחב המעבר החופשי הוא מינימום 75 ס"מ כאשר הדלת פתוחה
הממצא

תקין

10.2 מידות התא
הדרישה

מידות התא
קיר גב אסלה לקיר נגדי מינ' 166 סמ.

קיר מצד האסלה אל הקיר הנגדי, מינ' 136 סמ. אם ישנה אסלה סמויה וקיר בולט, יש למדוד מהחלק הבולט
של הקיר.
הממצא

תקין

10.3 גובה האסלה
הדרישה

גובה האסלה בין 45 - 50 ס"מ
הממצא

לא תקין
אסלה רגילה

המלצה
התקנת מגביה אסלה עם צירי מתכת מקובעים קבוע לאסלה , כך שגובה האסלה יהיה בין 45-50 ס"מ

10.4 קיים מרווח פנוי לצד האסלה
הדרישה

לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 75 ס"מ.
הממצא

תקין

10.5 גובה פני הכיור
הדרישה

גובה פני הכיור הוא 80-90 ס"מ, ברוחב 70 ס"מ מינימום, עם גובה חלל חופשי לברכיים של 68 ס"מ לפחות
תחת הכיור

הממצא
תקין

10.6 משטח תפקוד
הדרישה

"קיים שטח רצפה חופשי לצורך תמרון ופתיחת הדלת ע"י אדם בכיסא גלגלים. מידות שטח הרצפה הפנוי
הנדרש הן 130x170 ס"מ או קוטר 150 ס"מ לפחות. לצד ידית הדלת יהיו לפחות 30 ס"מ פנויים

הממצא
תקין
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10.7 סידור התא בהתאם לתקנות
הדרישה

האסלה והכיור מותקנים בתא לפי הנדרש בת"י. (ראה תמונה)
הממצא

תקין
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11 - אביזרים בתא שירותים ; שירותי גברים

אביזרים בתא שירותים
מיקום

שירותי גברים

11.1 מוט משיכה בתוך תא השירותים
הדרישה

על דלת התא, בצידו הפנימי, מותקן מוט אופקי העוזר למשוך את הדלת למצב סגירה. תוספת של אמצעי
המאפשר משיכת הדלת לצורך סגירתה בגובה 85-110 סמ ובמרחק 25 סמ לכל היותר מציר הדלת.

הממצא
תקין

11.2 ידית הדלת
הדרישה

ידית הדלת בניגוד חזותי לאגף הדלת.
הממצא

תקין

11.3 מנגנון נעילת הדלת
הדרישה

מנגנון נעילת הדלת יאפשר פתיחה מבחוץ באמצעי זמין.
הממצא

תקין

11.4 מאחז יד קבוע על גבי הקיר הקרוב לאסלה
הדרישה

מאחז יד קבוע על גבי הקיר הקרוב לאסלה (מוט אופקי במקביל לאסלה
ומעליו, בקצהו הקרוב לכיור מוט אנכי), ומאחז מתקפל בצד המשמש

למעבר אל האסלה. המאחזים האופקיים בגובה 75 סמ – 85 סמ
מהרצפה
הממצא

לא תקין
מאחז מתקפל בגובה 90 ס"מ

המלצה
להתאים את מתקני העזר לנכים לפי מפרט מצורף

11.5 מראה מעל הכיור
הדרישה

מראה מעל הכיור שרוחבה 45 סמ מותקנת כשגובהה התחתון עד 90 סמ, וגובהה העליון לא קטן מ- 175 סמ.
הממצא

לא תקין
אין מראה
המלצה

התקנת מראה מעל הכיור שרוחבה 45 סמ מותקנת כשגובהה התחתון עד 90 סמ, וגובהה העליון לא קטן מ-
175 סמ.
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11.6 מאחז היד המתקפל
הדרישה

כשמאחז היד המתקפל מובא למצבו האנכי, הוא אינו נופל מעצמו למצב אופקי ואין עיוותים במבנהו, במיוחד
באזור ציר הסיבוב.

הממצא
תקין

11.7 כיור
הדרישה

כיור - הברז קל ונוח לתפעול באמצעות היד
הממצא

לא תקין
ברז פרח
המלצה

התקנת כיור בתא השירותים לנכים - גודל הכיור לפחות 30/40 ס"מ ,
ברז מנוף או אוטומטי יוצא מהכיור. הכיור מותקן 120 ס"מ מקיר של גב
האסלה. בגובה של 80-90 ס"מ . נותר מקום לרגליים בתחתית הכיור -

68 ס"מ לפחות.

11.8 אביזרים כלליים
הדרישה

בתא יש מיתקן לנייר טואלט, מתקן לסבון נוזלי, אשפתון ומתלה (המתלה בגובה 140 סמ)
הממצא

לא תקין
גובה המתלה 150 ס"מ

המלצה
התקנת מתלה בגובה של 140 ס"מ מהרצפה

11.9 מתקן לייבוש ידיים
הדרישה

מתקן לייבוש ידיים או לניגובן שתחתיתו בגובה 120-130 סמ.
הממצא

לא תקין
אין מתקן לייבןש ידיים

המלצה
מתקן ליבוש ידיים (נייר או חשמלי) יותקן צמוד לכיור שגובה תחתיתו - 120-130 ס"מ.

11.10 מדף תקני לצד הכיור
הדרישה

קיים מדף בגודל 30/15 ס"מ עם פינות מעוגלות לצד הכיור המרוחק מהאסלה ובגובה פני הכיור.
הממצא

לא תקין
אין מדף לצד הכיור

המלצה
להתקין מדף בהתאם להוראות הבדיקה.
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12 - רציפות והכלה ; מחוץ לשירותים

רציפות והכלה
מיקום

מחוץ לשירותים
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גן בלומפילד, המלך דוד

גן בלומפילד, המלך דוד

סוף סקר נגישות
מפרטים מצורפים בחוברת הנספחים

תאריך: 13/10/2017

מורשה נגישות: טלי כהן אנדרסון

חתימה: ______________________



 טופס הוראת עבודה:

   

 שם המבנה    

 כתובת    

 מספר מבנה    

 תחום המבנה     

 סקר נגישות מאושר     

   
  

 לוח זמנים  

   

  

 תיק ביצוע:

 צו תחילת עבודה \הוראת עבודה 

 מדידות

 היתר 

 תכנון

   כתב כמויות

  

קיים   מצב  תחילת תיעוד  לפני  לביצוע 

 עבודות ומסירת תיק למפקח   

  

 דגשים מיוחדים   

   

     

   

   

   

   :_________________________________חתימת קבלן 



 הנדון: פרוטוקול מסירת מבנה לאחריות אגף מבני ציבור עיריית ירושלים

 תאריך סיור מסירה:_________________   

 ____ בהמשך לסיור מסירה שנערך ביום_________

 בנוכחות :   

 נציג מוריה:_______________________   

 נציג אגף המקבל להפעלה:____________   

 נציג הקבלן:______________________   

 לפרויקט___________________________)שם +מספר מניפה (     

 מספר חוזה קבלן במוריה:_____________________________  

המבנה לאחריות   הריני לאשר כי מתוקף סמכותי כמקבל המבנה מטעם אגף מבני ציבור הנני מקבל את  

 העירייה .   

   

 של המבנה.    4קבלתי את המפתחות למבנה ביום_____________ וכן הוצג בפני טופס 

 הערות:________________________________________________________   

 שם בעל התפקיד באגף מבני ציבור:____________________________ חתימה:______________ 

ל התפקיד המקבל להפעלה:_____________________________ חתימה:______________ שם בע   

 שם נציג הקבלן:_________________________________________ חתימה:______________ 

 שם מנהל הפרויקט:_______________________________________ חתימה:______________ 

   

 חתימת המוסר:                                                                                         חתימת המקבל :   

 ___________________                                                                     _______________________ 

   

   


