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  להתאמת מעליות קיימותהנחיות יישום נגישות 

 

.  המכללה האקדמית אחוה: פרויקט

 8-ו 3,5,6להנגשת המעליות הקיימות בבניינים הנחיות להלן דוח 

( . 21.01.14ד מתאריך "הנחיות אלה באות לשם הטמעת דרישות חוו) 

 

 

כלליות ממעליות קיימות בבניין קיים דרישות 

מעלית נדרש גודל 

מ ורוחב המעבר החופשי בדלת "ס 100-רוחבו אינו קטן מ, מ"ס 120-עומקו של תא המעלית אינו קטן מ
. מ"ס 70-אינו קטן מ

 

שילוט דרישות 

   רוחב ובו יירשם במקום בולט לעין יהיה שלט  במפלס הכניסה הראשית לבנין, עליתמחוץ לתא המ .1
 המעבר החופשי בדלת ועומק התא    

 פתיחת דלת המעליתשייציין את רגע  אות שמעהתקנת     .2

. הקומה' ין את מסיהמצ מ"מ 200יהיה אות חזותי בגודל  ,המעליתדלתות מול , קומהבכל     .3

 

לליות כדרישות 

 בדלתות המעלית ישנם אמצעי הגנה למניעת הילכדות או פגיעה מהן .1

  המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים מערכת כריזה תהיה בתא מעלית        . 2

 יבוריים העיקריים הניתנים באותה קומההצ           

 

במעלית  לחיצים

מ מעל לרצפת תא "ס 140קווי האמצע של כל אחד מלחיצי הקומות והאזעקה בתא המעלית אינו עולה על . 1

 ;המעלית

מ "מ 0.8יהיה גם מישושי בבליטה של כל מידע הנוגע לזיהוי לחיצי המעלית מופיע על הלחיץ או לצדו   .2

 .לפחות

 ;וניגוד מישושי לשאר הלחיצים לחיץ קומת היציאה הוא בניגוד חזותי  .3
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: מעליות קיימות 4לקבלת הצעת מחיר ב ספציפיותדרישות 

   רוחב ובו יירשם במקום בולט לעין יהיה שלט  במפלס הכניסה הראשית לבנין, עליתמחוץ לתא המ .1
 .המעבר החופשי בדלת ועומק התא    

. הקומה' ין את מסיהמצ מ"מ 200יהיה אות חזותי בגודל  ,המעליתדלתות מול , קומהבכל     .2

 .פתיחת דלת המעליתשייציין את רגע  אות שמעהתקנת     .3

  המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים מערכת כריזה תהיה בתא מעלית     .4

 .יבוריים העיקריים הניתנים באותה קומההצ   

 .פנל לחיצים פנימי לפאנל נגיש הכולל לחיצים עם כיתוב ברייל ולחיץ בולט של קומת הכניסההחלפת     .5

 

 

 

, בברכה

אדריכלית , גיטליסשרית 

נגישות מבנים תשתיות וסביבה מורשת 

 

 

 

 


