13-09-2020
לכבוד:
עדי פרוג אדריכלית ,פלסנר אדריכלים 03-5224022 ,שלוחה  ,9כתובת המיילadif@plesner.co.il :

מעיין מנהלת פרויקטים ,חברת פארק אריאל שרון בע"מ
הנדון :דוח ראשון למבנה חממה פארק אריאל שרון
 .1יש להעביר תוכנית הכוללת את דרך הגישה לחממה וחיבור מבנה החממה לסביבה ,במעברים
אלו לא יהיה סף וללא הפרשי גובה.
 .2חלק מתוכניות הממ"מ לא מסומן תא כימי .יש לסמן (מושב האסלה של התא הכימי יהיה ברוחב
 40סנטימטרים לפחות וגובהו  45עד  50סנטימטרים מעל פני הרצפה ,ויהיה יציב בעת שאדם
מתיישב עליו או קם ממנו.
• יותקן לפחות מאחז יד אחד בצורת  Lשמתקיימות בו הוראות ת"י  1918חלק  , 3.1יש לציין
בתוכנית מאחז מסוג .L
• הציוד יהיה מותקן באופן קבוע אלא ואם הוא קל להתקנה בשעת חרום.

 .3אמצעי הפעלה כגון שקעים ,מפסקים ,לחצנים ומתגים ימוקמו כך שיהיו נגישים ונוחים לכל
משתמש .גובה אמצעי ההפעלה יהיה בטווח שבין  85ס"מ –  110ס"מ מפני רצפה .ההפעלה
תהייה קלה ביד אחת תוך הפעלת מעט כוח.
 .4תותקן מערכת הגברה ,תותקן יחד איתה מערכת עזר לשמיעה  -עבור אירועים הרצאות
וסרטים .נדרשת הכנת תשתית למערכת עזר לשמיעה כגון לולאת השראה שתותקן בחלל על
גבי התקרה המונמכת .המערכת תתגבר לאנשים בעלי מכשיר שמיעה ,כהכנה יש לבצע שתי
נקודות חשמל( .ציוד ניתן להשיג מהלב רוית /אוהד  03-7180323או ש"ע).
 .5דלפק המטבחון יהיה נגיש :הדלפק יתוכנן ויעוצב כשחלק מהמשטח יהיה נגיש ליושב על כיסא
גלגלים והוא יעוצב עם חלל חופשי לברכיים ולכפות רגליים .ע"פ ת"י  1918חלק  ,4חלק .3.2
יש להעביר תוכנית מפורטת של נגרות הדלפק:
1

דלפק נגיש
 .1גובה פני עמדת שירות בישיבה לא יהיה נמוך מ 73ס"מ ולא גבוה מ 80ס"מ מפני רצפה.
 .2עומק של לפחות  48ס"מ עבור חלל הברכיים ו 23ס"מ עבור כפות הרגליים.
 .3עומק משטח במצב ישיבה זה מול זה לא יהיה קטן מ 70 -ס"מ.
 .4רוחב העמדה לא יהיה קטן מ 90-ס"מ ועדיף לא פחות מ 150-ס"מ לאפשר מקום למלווה.
 .5גובה פני עמדת השירות בעמידה ,לא יהיה גבוה מ 105ס"מ מפני רצפה.
 .6בעמדה המיועדת לקבלת שירות בעמידה ,ישולב משטח קבוע בגובה  73ס"מ ,ברוחב 90
ס"מ ,ועומק  40ס"מ ,וחלל בירכיים חופשי בגובה  70ס"מ לאפשר גישה צידית.

בברכה,
תמר ברויד אדריכלית ,מורשת נגישות מתו"ס מספר  ,099מורשת נגישות שירות 2190
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