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הנדון: נגישות חדר אשפה קומתי  / שוט אשפה בבניני מגורים 

רקע  
בשנים האחרונות קיימת חקיקת  ענפה המחייבת נגישות לאנשים עם מוגבלות הן במבני ציבור  

והן למגורים . 
חקיקה זו אושרה בכנסת בטרם עידן בניני המגורים עם חדר אשפה קומתי   ולכן אין הגדרות  

תכנון לאדריכל, מתכנן, מורשה נגישות  בבואם לייעץ מבחינת היבטי נגישות לפרויקט בו מתוכנן  
חדר אשפה קומתי . 

הגדרות   
חדר אשפה קומתי / שוט אשפה – בבניין רב קומות ישנה טכנולוגיה המאפשר סילוק אשפה 

מכל קומה  דרך פיר אשפה מרכזי אנכי, ישר לחדר אצירת האשפה בו יש מיכל אשפה מרכזי - 
דחסנית 

מטרת המסמך  
להגדיר את היבטי הנגישות אותם יש ליישם על מנת שחדר האשפה הקומתי יהיה שימושי גם  

לדיירים עם מוגבלות.  

הגדרות תכנון – לפי הנחיות התכנון והבניה  
חדר פינוי אשפה קומתי יתוכנן בכל קומות הבניין מהן מפונה אשפה אל תוך המצנח של   .1

שוט האשפה.  
החדר ישמש לפינוי אשפה ישירות למצנח הקומתי של שוט האשפה (פתח המצנח   .2

תתוכנן דלת אש).  
שטח החדר לא יפחת מ 1.4 מ"ר.    .3

דלת הכניסה לחדר תהיה דלת אש ברוחב 0.9 מ' נטו.    .4
קירות החדר יחופו בחיפוי אריחי חרסינה או קרמיקה בגובה של כ 1.6 מטר לפחות מעל   .5

לרצפה. 
בחדר לא יהיו ברזי מים וניקוז.     .6

יתוכננו אמצעי גילוי\כיבוי אש ,תאורה ואוורור כלפי גג הבניין ( או ע"י חלונות רפפה עם   .7
רשת זבובים פריקה- כלפי חוץ) ,ע"י היועצים הרלוונטיים. 

חלוקה לאלמנטים לתכנון נגישות  
דלתות    .1

דלת ברוחב 90 ס"מ מינימום נטו .   .a
דלת אש  - במקרה ויש דייר עם מוגבלות –  יש להוסיף לחצן לפתיחת דלת    .b

אוטומטית בחוץ ובפנים –  מאחר ודלת אש קשה ביותר לפתיחה  
הדלת תפתח החוצה.   .c

לא יהיה סף   .d
יהיה משטח תפקוד לפני הדלת בשני הצדדים – שטח אופקי חופשי לפני הדלת,    .e

המאפשר מרחב תמרון הנדרש לתנועה של אדם בכיסא גלגלים. לפי  סעיף
2.3.5 משטחי תפקוד בתקן ישראלי 1918 חלק  3.1  (2006) 

יהיו 30 ס"מ לפחות לצד המשקוף של ידית הדלת משני הצדדים לטובת נוחות    .f
תמרון פתיחת הדלת לפי  סעיף 2.3.5   ג' - משטחי תפקוד בתקן ישראלי 1918

חלק 3.1 (2006 ) 
ברוחב 90 ס"מ מינימום נטו .   .g
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ידית מנוף - לפי  סעיף 2.3.7.1. ידיות בתקן ישראלי 1918 חלק  3.1 (2006)    .h
זיהוי פתחים ללקויי ראייה   - ניגוד בין גוון הדלת לקיר .   .i

חדר אשפה    .2
בכניסה לא יהיה סף    .a

גודל מינימאלי לתמרון כיסא גלגלים או 1.5 מטר על  1.5 מטר או  1.3 מטר על    .b
1.7 מטר  לפי  סעיף 2.3.5.2 מידות משטחי תפקוד בתקן ישראלי 1918 חלק  

 ( 2006) 3.1
מפסק תאורה – 70-120 ס"מ    .c

פתח שוט האשפה    .3
שטח תמרון מול פתח שוט האשפה    .a

גובה חלק תחתון של פתח האשפה מינימום  70 ס"מ מהרצפה   .b
ידית בצורת 'ח' לדלת שוט האשפה    .c

גובה הידית  לפתיחת התא / עליון מקסיאלי של דלת שוט האשפה 120 ס"מ   .d
מהרצפה  

 
תמונות המחשה והדגמה  לחדר אשפה קומתי   

 

 
 

תודות  
אלון מאורי מורשה נגישו ת 

יובל וגנר מורשה נגישו ת 
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