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יםפונקציות ושטחטבלאות   
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 סך הכול  

  שטח
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 חדרי  מקבץ  

  טיפול 

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  שטח
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  הערות

ריפוי   16

חדר  בעיסוק/
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 כיתות 4במעון של    15   15   15   12
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 .כחדר חושך
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הוחלט לוותר על חדרי 

תצפית לכיתות בגלל 
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 , הוא יהיה צמוד

לחדר   ,בדרך כלל
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אחסון מושבי   22
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מדפים להעמדת 
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זה יהיה מקורה ומוגן 

  מרוחות וגשם.

מידות ב להתחשביש 

של בטיחות המושבי 

פעוטות התיוקות וה
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  ,יסות לחדרים ומעבריםה, כים של המבטו לברוטו: קירות החוץ וקירות הפהפער בין ה

  מכוות (אם יש). חשמל וחדרי מדרגות, מעליות וחדרי 

.  

(גובה ועומק) בתכון 

  המדפים.

ה לחדר זה תהיה גיש

ישירה וחיצוית 

בסמוך למקום 

ההורדה והאיסוף של 

  הפעוטות.

  

 סך הכול  

  שטח
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 סך הכול  

 *)1.4ברוטו (
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  שטח  חצר  

  (מ"ר)

  שטח
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  שטח
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  או החצר כית  23

  חצר משותפת
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חלק מהחצר יהיה 

מקורה וחלק לא. 

לפחות רבע מהחצר 

  צריך להיות מוצל.

מומלץ שלפחות שליש 

מהחצר יהיה לא 

מקורה ויאפשר שמש 

 4-ישירה לפחות ל

שעות ביום הקצר 

  ביותר בשה.

שטח מגרש  

מיימלי 

  דרש

  

במקרה של בייה של   דום 1.5  דום 1.2   דום  1   

יום שיקומי  מעון

במסגרת מבה רב 

קומות, יש לבות את 

מעון היום השיקומי 

בקומת הקרקע של 

  .המבה המשולב


