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 טבלת ריכוז נתונים תכנוניים למרחבים מוגנים דירתיים:
 

 פירוט נושא 
 מ"ר  9 שטח מזערי 
 מטר  2.5 גובה פנימי 

 חובה  מיקום המרחבים המוגנים זה מעל זה 

 חובה  ירידת קירות  70%המשך 
 מתוך הדירה  דרך הגישה למרחב המוגן 

 חובה  חדר מדרגות מחוזק / ביטחוני 

 70/200 מידות מזעריות של פתח אור לדת ההדף 

 80/200 מידות מרביות של פתח אור לדלת ההדף 

 דלת הדף דירתית סוג דלת ההדף 
מטר  4ס"מ , אם פחות מ  15קיר בטון בעובי  הגנה על הדלת 

 ס"מ 20לקיר חוץ מקביל נדרש 

 100, 90, 80 מידות חלון הדף דירתי 
 מ"מ 18דירתי חלון הדף  סוג החלון

 ס"מ 25 עובי מזערי לקיר חיצוני 
עובי מזערי לקיר חיצוני שבו מתוקן חלון הדף 

 נגרר 
 ס"מ 30

 ס"מ 20 עובי מזערי לקיר פנימי 
עובי מזערי לקיר פנימי שבו מותקן חלון הדף 

 נגרר 
 ס"מ 30

 ס"מ 15 עובי מזערי לרצפות בין המרחבים בקומות 

 ס"מ 20 עובי מזערי לתקרה עליונה ורצפה תחתונה 

 ס"מ 15 עובי מזערי לקיר משותף בין מרחבים מוגנים 

 "4צינורות  2חובה  צינורות אוורור למערכת אוורור וסינון דירתית 

 " 8צינור   הכנות למיזוג אויר 
הכנות למיזוג אויר מערכת מודולארית לאיטום 

 מעברי צנרת למזגן מפוצל
 " 4צינור  

 3 וולט  230בתי תקע חשמל 
 רשות  וולט  230וואט במתח  36נורות 

 רשות  שעות  2וואט  36מנורות חירום 

 1 נקודה לטלפון  חוץ 
 1 בתי תקע לאנטנה לטלוויזיה ולרדיו 

 אין  הגבלות ביחס לריצוף 
 אסור חיפוי אריחי קרמיקה וחרסינה 
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 :קומתיים  תכנוניים למרחבים מוגניםטבלת ריכוז נתונים 
 פירוט נושא 

של מרחב מוגן לכל יחידת דיור שטח מזערי 
 מ"ר 100ששטחה עולה על 

  מ"ר 5

של מרחב מוגן לכל יחידת דיור שטח מזערי 
 מ"ר 100ששטחה אינו עולה על 

 מ"ר 4

  4 מספר מרבי של יחידות דיור לכל מרחב מוגן 
 מטר  2.5 גובה פנימי 

 חובה  מיקום המרחבים המוגנים זה מעל זה 

 חובה  ירידת קירות  70%המשך 
 שטח המשותףמתוך ה דרך הגישה למרחב המוגן 

 חובה  חדר מדרגות מחוזק / ביטחוני 

 85/200 מידות מזעריות של פתח אור לדת ההדף 

 100/200 מידות מרביות של פתח אור לדלת ההדף 

 מוסדית דלת הדף סוג דלת ההדף 
 45ס"מ הסוגר זוויות  20ע"י קיר בטון בעובי  הגנה על הדלת 

 מעלות מפינות הדלת.

 70/70חובה גודל  פתח וסולם חילוץ בין מרחבים מוגנים קומתיים 
 100, 90, 80 מידות חלון הדף דירתי 

 מ"מ 24חלון הדף מוסדי  סוג החלון 
 ס"מ 30 עובי מזערי לקיר חיצוני 

עובי מזערי לקיר חיצוני שבו מתוקן חלון הדף 
 נגרר 

 ס"מ 35

 ס"מ 20 עובי מזערי לקיר פנימי 
עובי מזערי לקיר פנימי שבו מותקן חלון הדף 

 נגרר 
 ס"מ 35

 ס"מ 15 עובי מזערי לרצפות בין המרחבים בקומות 

 ס"מ 20 עובי מזערי לתקרה עליונה ורצפה תחתונה 

 ס"מ 15 עובי מזערי לקיר משותף בין מרחבים מוגנים 

 "8צינורות  2חובה  צינורות אוורור למערכת אוורור וסינון דירתית 

 " 8צינור   הכנות למיזוג אויר 
הכנות למיזוג אויר מערכת מודולארית לאיטום 

 מעברי צנרת למזגן מפוצל
 " 4צינור  

 מ"ר 20לכל  1חובה  בית כסא כימי 
 4 וולט  230בתי תקע חשמל 

 4 וולט  230וואט במתח  36נורות 

 1 שעות  2וואט  36מנורות חירום 

 1 נקודה לטלפון  חוץ 
 1 בתי תקע לאנטנה לטלוויזיה ולרדיו 

 אין  הגבלות ביחס לריצוף 
 אסור חיפוי אריחי קרמיקה וחרסינה 
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 חובה  התקנת שילוט פולט אור וצביעה 

 :במבני ציבורמוסדיים  נתונים תכנוניים למרחבים מוגניםטבלת ריכוז 
 פירוט נושא 

 מ"ר 10 שטח מזערי
 מ"ר 60 שטח מרבי

 מטר  2.5 גובה פנימי 
 חובה  מיקום המרחבים המוגנים זה מעל זה 

 חובה  ירידת קירות  70%המשך 
 או מתוך חדר המדרגות  שטח המשותףמתוך ה דרך הגישה למרחב המוגן 

 חובה  חדר מדרגות מחוזק / ביטחוני 

 85/200 מידות מזעריות של פתח אור לדת ההדף 

 100/200 מידות מרביות של פתח אור לדלת ההדף 

 מוסדית דלת הדף סוג דלת ההדף 
 45ס"מ הסוגר זוויות  20ע"י קיר בטון בעובי  הגנה על הדלת 

 מעלות מפינות הדלת.

 70/70חובה גודל  פתח וסולם חילוץ בין מרחבים מוגנים קומתיים 
 100, 90, 80 מידות חלון הדף דירתי 

 מ"מ 24חלון הדף מוסדי  סוג החלון 
 ס"מ 30 עובי מזערי לקיר חיצוני 

עובי מזערי לקיר חיצוני שבו מתוקן חלון הדף 
 נגרר 

 ס"מ 35

 מ"ר 20מוגן ששטחו עד רחב למ ס"מ 20 עובי מזערי לקיר פנימי 
 מ"ר 20ס"מ למרחב מוגן ששטחו מעל  25

עובי מזערי לקיר פנימי שבו מותקן חלון הדף 
 נגרר 

 ס"מ 35

 ס"מ 20 עובי מזערי לרצפות בין המרחבים בקומות 

 מ"ר 20למרחב מוגן ששטחו עד  ס"מ 20 עובי מזערי לתקרה עליונה 
 מ"ר 20ס"מ למרחב מוגן ששטחו מעל  25

 ס"מ 20 עובי מזערי לקיר משותף בין מרחבים מוגנים 

מ"ר של המרחב  20לכל  "8צינורות  2חובה  צינורות אוורור למערכת אוורור וסינון דירתית 
 המוגן או חלק ממנו

 מ"ר  25לכל  " 8צינור   הכנות למיזוג אויר 
הכנות למיזוג אויר מערכת מודולארית לאיטום 

 מעברי צנרת למזגן מפוצל
 " 4צינור  

 מ"ר 20לכל   1חובה  בית כסא כימי 
 מ"ר של המרחב המוגן  20לכל  4 וולט  230בתי תקע חשמל 

 מ"ר של המרחב המוגן 20לכל  4 וולט  230וואט במתח  36נורות 

 מ"ר 20לכל  1 שעות  2וואט  36מנורות חירום 

 1 נקודה לטלפון  חוץ 
 1 בתי תקע לאנטנה לטלוויזיה ולרדיו 

 אין  הגבלות ביחס לריצוף 
 אסור חיפוי אריחי קרמיקה וחרסינה 

 חובה  התקנת שילוט פולט אור וצביעה 
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 :מוסדיים  במבני חינוך  טבלת ריכוז נתונים תכנוניים למרחבים מוגנים

 מ"ר( 12מ"ר )בגן ילדים  15 שטח מזערי של מרחב מוגן מוסדי
 מ"ר 90 של מרחב מוגן מוסדי  מרבישטח 

  2.5 גובה פנימי של מרחב מוגן מוסדי
 2.4 -מ"ר  30במרחב מוגן ששטחו אינו עולה על  רוחב המרחב המוגן

 מטר
 מטר 3-מ"ר  30במרחב מוגן ששטחו עולה על 

 חובה מיקום המרחבים המוגנים זה מעל זה

מהקירות של המרחבים המוגנים  70%המשך 
 בקומה מפולשת

 חובה

של קירות חיצוניים המותרים  מרבימספר 
 במרחב מוגן מוסדי

3 

 דרך חדר מדרגות והשטח הסמוך לו. נתיב הגישה למרחב המוגן

 חובה  חדר מדרגות מבטון מזויין או מחוזק

 פתח אור– 100/200 של פתח אור לדלת הכניסה מרביותמידות 

 דלת הדף מוסדית סוג דלת הכניסה 
דלת -מ"ר 60ששטחו אינו עולה על במרחב מוגן  דלת הדף מוסדית

 אחת.
 שתי דלתות  -במרחב מוגן גדול יותר

 ס"מ( 100/200-85/200)מידות הדלת הנוספת : 
ע"י קירות חדר המדרגות או נתיב הגישה למרחב  הגנה על דלת הכניסה

 ס"מ 25המוגן או ע"י קיר בטון מזויין בעובי 
דלת הדף מוסדית בנוסף לאמור לעיל או חלון 

 הדף מוסדי אחד לפחות
 א. מידות הדלת
 ב. מידות החלון

קומות או  4-במרחבים מוגנים הבנויים ב–חובה 
 פחות

 ס"מ פתח אור 85/200-100/200
 ס"מ פתח אור 110/110- 80/80

קומות או  5במרחבים מוגנים במבנה בעל -חובה פתח וסולם חילוץ בין מרחבים מוגנים מוסדיים
 יותר.

 100, 90, 80 מידות חלון הדף דירתי 
 מ"מ 24חלון הדף מוסדי  סוג החלון

מרחב מוגן בשטח עד  חלק המבנה
 מ"ר כולל 60

-60מרחב מוגן בשטח 
 מ"ר 90

 ס"מ 35 -קירות 2עד  קיר חיצוני
 ס"מ 40-קירות  2מעל 

 ס"מ 40

 ס"מ 35 ס"מ 30 קיר פנימי
 ס"מ 40 ס"מ 40 תקרת מרחב מוגן עליון

רצפת ממ"מ תחתון מונחת על פני הקרקע או 
 מתחתיה

 ס"מ 25 ס"מ 25

 ס"מ 35 ס"מ 30 רצפת ממ"מ תחתון מעל מפלס פני הקרקע

 ס"מ 30 ס"מ 25 רצפות בין ממ"מים

עובי קיר חיצוני ופנימי שבו מותקן חלון הדף 
 מוסדי נגרר

 ס"מ 35

 ס"מ 25 עובי קיר מגן
  4570חובה , לפי תקן  התקנת מערכת איוורור וסינון

התקנת מערכת איוורור וסינון במוסד לחינוך 
 מיוחד

 4570חובה , לפי תקן 
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 צינורות איוורור למאו"ס  
 מ'( 1.9)גובה צירי לפחות 

 מ"ר ממ"מ  או חלק ממנו. 20" לכל 8צינורות  2 

 מ"ר או חלק מהם. 25" אחד, לכל 8  צינור למיזוג אוויר

לאיטום מעברי צנרת וכבלים מערכת מודולרית 
 למזגן מפוצל בתוך שרוול פלדה

 מ"ר או חלק מהם. 25" לכל 8-"4

 מ"ר של המרחב או חלק ממנו. 20לכל  1חובה  בית כיסא כימי
 ליטר לכל מ"ר. 5 מיכל מים

 מ"ר. 30בממ"מ מעל  צינור לאספקת מיכל ומחסום רצפה לניקוז
מ"ר של המרחב המוגן או  20בתי תקע לכל  4 מספר מזערי–וולט  230בתי תקע חשמל 

 מהם ,ליד צינורות האוורור(. 2חלק ממנו )
מ"ר של המרחב המוגן או חלק  20נורות לכל  4 מספר מזערי –וולט  230וואט במתח  36נורות 

 ממנו.
מ"ר של הממ"מ או  20לפחות מנורה אחת לכל  שעות 2וואט  36מנורות חירום 

 חלק ממנו.
 1 חוץ נקודה לטלפון

 1 בית תקע לאנטנה ולטלוויזיה ורדיו

 1 נקודת אינטרנט

 אין  הגבלות ביחס לריצוף
 כמפורט בתקנות ציפוי קירות ותקרות 

 אסור חיפוי חרסינה או קרמיקה בקירות
 חובה  התקנת שילוט פולט אור וצביעה 

 
 


