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תיק בקרה : 63

              בדואר רשום עם אישור מסירה                                                                                                                                

לכבוד
חברה קאנטרי מעלה החמישה  בע'מ              מר יוסף בנימין  מנכ'ל     

מס' ח.פ 515854800                                         בית זית , רחוב הגפן 265 9081500
בית זית, רחוב הגפן 265 9081500

מעלה החמישה 9083500

שלום רב,

הנדון: צו נגישות בעניין 'קאנטרי מעלה החמישה'  
סימוכין: פיקוח במקום מיום 3.1.2019

מכתב התראה מיום 3.1.2019

מתוקף סמכותו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עפ"י סעיף 19מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998,  (להלן: "חוק השוויון")  מילא הנציב את ידי  להוציא צו נגישות נגדכם.  

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. (להלן: "חוק השוויון") קובע, בסעיף 19ח(א), כי מקום ציבורי יהיה נגיש 

לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין. 

1.  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרת), תש'ל-1970; תוספת שנייה- חלק ח'1- פרק א': בניין ציבורי

2.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע'ב-2011

3.  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע'ג-2013

מכוח סעיף 19ח לחוק השוויון הנך האחראי לביצוע התאמות נגישות אלה, ולדאוג לאחזקתן התקינה.

למרות האמור, בתאריכים 3.1.2019  ביצעתי פקוחים ב'קאנטרי מעלה החמישה' ומצאתי ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר 
אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות. 

בתאריך 6.1.2019 נשלח אליכם מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו, ומבהיר כי מדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאתי 

בפיקוח שערכתי במקום, כאשר ייתכנו ליקויים נוספים.

על אף האמור, לא השבת למכתב ההתראה

יודגש שוב, כי הנך האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות ולדאוג לאחזקתן התקינה. 

מחדלכם הנ"ל מביצוע התאמות הנגישות או מאחזקתן התקינה מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19מג לחוק 

השוויון.
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אשר על כן, מוצא לכם בזאת צו נגישות.

הנכם נדרשים אפוא בצו לבצע ולתקן את כל התאמות הנגישות הנדרשות מכוח החוק והתקנות, וזאת לכל המאוחר עד ליום 

04.11.2019 ולדאוג באופן רציף לאחזקה תקינה שלהן.

עד למועד הנ"ל הנכם נדרשים גם לשלוח אלינו תמונות או מסמכים הממחישים ומעידים על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות.

במידה ולא תמלאו אחר הוראות הצו עד למועד האמור, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכוח הוראות הדין להגשת כתב אישום

כנגדכם.

נבקש גם להביא בשנית לידיעתך, כפי שעשינו במכתב ההתראה, כי בנסיבות מסוימות עשוי צו זה גם להתפרסם בציבור, לרבות 

בפרסום יזום מאת הנציבות.

                                                                                                                      בברכה,

                                                                                                                                      
אירית שני כהן

מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס 
מחוז ירושלים והדרום

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק :

אדר' איריס גוראל, ממונת נגישות ארצית , נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אדר' עינב ברנס, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

גב' תמי ויזנפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד אינאס חאג' יחיא, תובעת מחוז ירושלים והדרום, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
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נספח 

להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח בבניין ( כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות החוק או 
התקנות :

תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

פרט 8.157 תקנות התכנון 
והבניה (בקשה להיתר, 

תנאיו ואגרת), תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- חלק ח'1- 

פרק א': בניין ציבורי

גודל תא משולב 
במדור גברים 

שנמדד  213 /215 

האם מידות תא משולב 
מותאמות לדרישות התקן?  

(מידות תא מטיפוס 1 לפחות 
240/240 ס'מ) (מידות תא 

מטיפוס 2 לפחות 250/320 
ס'מ)

-מידות תא משולב 
לשימוש הציבור

תא משולב 
חדש(רחצה)

.1

פרט 8.157 תקנות התכנון 
והבניה (בקשה להיתר, 

תנאיו ואגרת), תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- חלק ח'1- 

פרק א': בניין ציבורי

בתא משולב 
במדור גברים חסר 

כיור 

האם בתא המשולב מותקן 
כיור?  כיור יותקן בהתאם 
לדרישות התקן עבור בית 

שימוש נגיש

-כיור בתא משולב תא משולב 
חדש(רחצה)

.2

פרט 8.157 תקנות התכנון 
והבניה (בקשה להיתר, 

תנאיו ואגרת), תש'ל-1970; 
תוספת שנייה- חלק ח'1- 

פרק א': בניין ציבורי

בתא משולב 
במדור גברים חסר 

מושב מתקפל

האם במקלחת בתא משולב 
מותקן מושב מתקפל? האם 

קיים מקלח יד עם צינור באורך 
150 ס'מ לפחות?  מקלחת 

תותקן בהתאם להוראות התקן

-מושב ומשטף 
במקלחת בתא 

משולב

תא משולב 
חדש(רחצה)

.3

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

בבית שימוש נגיש 
במדור נשים 

מידות תא בית 
שימוש 0.91/1.17 

האם מידות פנים התא הן 
133/166 ס'מ לפחות?

-מידות תא נגיש 
בבניין קיים

בית שימוש 
נגיש

.4

פרט 2(14) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

חסר בבית שימוש 
נגיש במדור נשים 

חסר מאחז יד 
בצידה הפנימי של 

הדלת

האם קיים מאחז יד בצידה 
הפנימי של דלת התא?  ' בדלת 

סובבת הסוגרת על מקום 
שנדרשת בו פריטיות כגון בית 

שימוש נגיש, מקלחת נגישה 
ומלתחה נגישה ישנם אמצעי 

סגירה בהתאם לדרישות התקן 
ומנגנון הנעילה מאפשר את 

פתיחת הדלת מבחוץ בלא 
מפתח באמצעים זמינים

-מאחז יד בצידה 
הפנימי של דלת 

התא

בית שימוש 
נגיש

.5
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תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

פרט 2(22) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

בבית שימוש נגיש 
במדור נשים אין 

מאחזים 
מתאימים עפ'י 

התקנות, 

האם קיים מאחז יד מתקפל? 
האם קיים מאחז יד קבוע על 
גבי הקיר?  'מותקנים מוטות 
 (L בצורת) אופקיים ואנכיים

מאחז יד קבוע על גבי הקיר 
הקרוב לאסלה (מוט אופקי 

במקביל לאסלה ומעליו, בקצהו 
הקרוב לכיור מוט אנכי), 

ומאחז מתקפל בצד המשמש 
למעבר אל האסלה או  בשני 

צדיה מאחזים מתקפלים. 
המאחזים האופקיים בגובה 75 

ס''מ – 85 ס''מ מהרצפה 
כשמאחז היד המתקפל מובא 
למצבו האנכי, הוא אינו נופל 

מעצמו למצב אופקי ואין 
עיוותים במבנהו, במיוחד 

באזור ציר הסיבוב.  אין 
סימנים לשבר בקיר או במאחז 

היד, חיבור מאחזי היד לקיר 
וחיפויו תקינים לאחר שהבודק 
השעין את כל כובד משקלו (70 

ק''ג לפחות) בקצה המאחז 
המתקפל כשהמאחז במצב 

אופקי.' 

-מאחזי יד בתא 
בית שימוש נגיש 

קיים

בית שימוש 
נגיש

.6

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

בבית שימוש נגיש 
במדור נשים אין 
כיור, ברז, מתקן 

לסבון 

האם קיימים כיור וברז בתא?  
'בתא נגיש יש אסלה, כיור, 

מאחזי יד, מראה, מיתקן לנייר 
טואלט, מתקן לסבון נוזלי, 

אשפתון ומתלה

-כיור וברז בתא 
בית שימוש נגיש 

קיים

בית שימוש 
נגיש

.7

פרט 2(21) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

בבית שימוש נגיש 
במדור נשים אין 

שטח תמרון עפ'י 
הנדרש, 

האם דלת התא נפתחת כלפי 
חוץ? אם נפתחת כלפי פנים- 

האם קיים מרחב תמרון 
מתאים בתוך התא?  'הדלת 

נפתחת החוצה. אם קיים 
מרחב תמרון בהתאם לדרישות 

התקן,  ניתן להתקין דלת 
הנפתחת פנימה לתוך התא

 

-תמרון דלת תא 
בית שימוש קיים

בית שימוש 
נגיש

.8
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תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

תקנה 16 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

בבית שימוש נגיש 
במדור נשים חסר 

שילוט זיהוי 

האם מותקן שילוט זיהוי מחוץ 
לדלת תא בית שימוש ?  

'מוצבים שלטים זיהוי לצד 
הדלת כנדרש בתקן'

-שילוט זיהוי בית 
שימוש נגיש

בית שימוש 
נגיש

.9

פרט 2(9) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

במעלית עם לפחות 3 תחנות:  חסר, 
האם מותקנת כריזה?  'בתא כל 

מעלית לשימוש הציבור שיש 
לה לפחות 3 תחנות עצירה 

תותקן : -מערכת כריזה 
שתודיע על הקומה בה נפתחת 

המעלית ועל השירותים 
הציבוריים העיקריים הניתנים 

בה. הכריזה תושמע בבירור, 
באיטיות ובעוצמה הנוחה 

לשמיעה למי שנמצא בתוך תא 
המעלית. לפחות בשפה 

הרשמית במקום.  -אות חזותי 
לציון מספר הקומה אליה 

הגיעה המעלית.' 

-כריזה וזיהוי 
חזותי במעלית 

קיימת

מעלית .10

פרט 2(16)(ב)(4) תקנות 
שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

חסר,  האם מותקן סימן מאתר 
ברחבת המעלית?  סימן מאתר 

יותקן כפי שנדרש בפרט 
8.78(ג) בתקנות התכנון 

והבנייה עבור בניין חדש: 
'ברחבת המעלית  בכל הקומות 

יהיה סימן מאתר אשר אחד 
מקצותיו יגיע לאחד לפחות 

מהתקני הפיקוח בתחנת 
מעלית המגיעה לכל הקומות'

-סימן מאתר 
ברחבת מעלית 

בתוך בניין קיים

מעלית .11

פרט 2(2) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

חסר שטח מעבר 
משותף לתאי 

חניה, 

האם רוחב מקומות החניה 
תקין?  רוחב מקום חניה עבור 
רכב רגיל - 300 ס'מ לפחות.  

רוחב מקום חניה עבור רכב 
גבוה – 450 ס'מ לפחות נוסף 

על כך- האם מתקיימות 
דרישות התקן ביחס לרוחב 
מעבר משותף ואורך מקום 

החניה? 

 

-מידות מקום 
חניה קיים בניצב

מקום חנייה 
נגיש
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תקנה 16 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

חסר תמרור לחלק 
מתאי החניה, 

האם מקום החניה הנגיש 
מסומן ומתומרר?  מקום חניה 
נגיש יסומן בהתאם להוראות 

התקן 

-שילוט זיהוי 
ותמרור מקומות 

חניה נגישים

מקום חנייה 
נגיש

.13

פרט 2(16) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

אמצעים לאיתור, 
סימנים והכוונה: 

אין סימן מוביל אל 
המעלית, 

אם קיימים במבנה מודיעין או 
מעלית: האם קיים סימן מוביל 

אליהם?  'סימן מוביל בתוך 
בניין מתחיל מהכניסה 

העיקרית לבניין ומוביל ממנה 
לעמדת המודיעין בבניין, 
וממנה עד לסימן המאתר 
שמוביל להתקני הפיקוד 

בתחנה של המעלית המרכזית 
שבמפלס הכניסה הראשית. 
אם בבניין אין מעלית ועמדת 

מודיעין, הסימן המוביל 
מסתיים לפני הכניסה 

העיקרית לבניין.  ניתן להתקין 
אמצעי הכוונה קולית במקום 

סימן מוביל יש לציין 
בממצאים איזה סוג סימן 

הותקן- מוביל או קולי.' 

-סימן מוביל בתוך 
בניין קיים אל 

מעלית ו/או 
מודיעין

אמצעים 
לאיתור, 
סימנים 
והכוונה

.14

פרט 2(24) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

בתא מקלחת 
במדור נשים  גודל 

תא מקלחת 
שנמדד 0.89/1.39 

האם מידותיו (פתוח) 90/130 
ס'מ או (סגור) 150/150 ס'מ 

לפחות?  מקלחון ללא מחיצה: 
'שטח רצפת המקלחת לפחות 

130/90 ס''מ, בכניסה למקלחת 
ללא סף או מכשול ברצפה' 

מקלחון עם מחיצות קשיחות: 
'בין מחיצות קשיחות במידות 

150/150 ס'מ לפחות'

-מידות מקלחון 
לשימוש הציבור

מקלחות 
לשימוש 

הציבור

.15

פרט 2(14) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

בתא מקלחת 
במדור נשים רוחב 
 ,64cm פתח נמדד

 רוחב פנוי למעבר - 75 ס'מ 
(בדלת חד או דו- אגפית)  בדלת 

סובבת הסוגרת על מקום 
שנדרשת בו פריטיות כגון בית 

שימוש נגיש, מקלחת נגישה 
ומלתחה נגישה ישנם אמצעי 

סגירה בהתאם לדרישות התקן 
ומנגנון הנעילה מאפשר את 

פתיחת הדלת מבחוץ בלא 
מפתח באמצעים זמינים

-דלת לתא מקלחת 
לשימוש הציבור

מקלחות 
לשימוש 

הציבור

.16
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פרט 2(24) תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות(התאמות נגישות 
למקום ציבורי שהוא בניין 

קיים), תשע'ב-2011

בתא מקלחת 
במדור נשים אין 

מושב מתקפל, 

האם בתא המקלחת מותקן 
מושב מתקפל? האם נמצא 

צינור לשטיפה? האם מותקן 
מאחז יד בדופן המקלחת?  

במקלחת יותקן מושב מתקפל 
במידות 40/40 ס'מ לפחות 

ובמרקם המונע החלקה 
ובמיקום המאפשר לאדם 

היושב להפעיל ברזים 
ולהשתמש במזלף. המושב יכול 

להיות פריק במקלחת מותקן 
משטף ידני באמצעות צינור 

גמיש שאורכו לפחות 120 ס'מ 
בקיר המקלחת בסמוך לברזים 

מותקן מאחז יד קבוע בגובה 
70-90 ס'מ מפני הרצפה 

-מושב, משטף 
ומאחז יד בתא 

מקלחת לשימוש 
הציבור

מקלחות 
לשימוש 

הציבור

.17

תקנות 88-90 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

הדרכת עובדים: 
לא בוצעה הדרכת 

עובדים, 

האם העובדים עברו הדרכה 
מסודרת בנושא מתן שירות 

נגיש?  'הודרכו כל העובדים 
הנותנים שירות במישרין 

לציבור ומנהליהם הישירים  
(כולל עובדי קבלן ומתנדבים). 

ההדרכה כוללת מידע באשר 
לסוגי מוגבלויות, כללי 

התנהגות נאותים כלפי אנשים 
עם מוגבלות וההתאמות 

הנדרשות, ומועברת באמצעות 
התנסות חווייתית   בדפוס או 

באמצעים דיגיטאליים.' 

-הדרכת עובדים 
ומנהלים בארגון

הדרכת עובדים .18

תקנה 12 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

התאמת נהלים, 
הליכים ונהגים: 

אין נהלים 
כתובים, 

קיים נוהל או הליך בשירות 
לפינוי וחילוץ של אנשים עם 
מוגבלות, במהירות, בנוחות 
ובבטיחות, תוך שמירה על 

כבוד האדם.

 

-נוהל פינוי וחילוץ התאמת 
נהלים, הליכים 

ונהגים

.19

תקנה 18 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

עמדת שירות: 
חסר, 

האם מותקנת מערכת עזר 
לשמיעה (המתאימה למבנה 

העמדה)? * פטור בשירות 

-התקנת מערכת 
עזר לשמיעה 

בעמדת שירות

עמדת שירות .20

http://www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il


מדינת ישראל, משרד המשפטים 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل,  وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
State of Israel,  Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities

__________________________________________________________________________
ת.ד. 36053 , סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים

טל' 02-5088001             פקס 02-5088025
כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים, רח' צאלח א- דין 29 ירושלים

IritC@justice.gov.il
www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il :אתר אינטרנט

תקנה הממצא  בשטח הדרישה בתקנות הנושא נושא ראשי מס`

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

מסחר אשר השטח שניתן בו 
שירות לציבור הוא פחות מ-

150 מטרים רבועים ושהשירות 
אינו ניתן על ידי רשת או רשות 

ציבורית. --בעמדה עם 
מחיצה:בעמדה אחת לפחות 
מכל עשר עמדות עם מחיצה 
בהן ניתן שרות זהה, קיימת 

מערכת שמע דו כיוונית, 
הכוללת מיקרופון ורמקול בשני 
צדי המחיצה+ לולאת השראה   
ואפשרות חיבור לאוזניות,  וכן 
חרך להעברת ניירות, שטרות 

וכד'. --בעמדה ללא מחיצה או 
עם מחיצה חלקית: בעמדה 
אחת מכל סוג שירות הניתן 
במקום, קיימת מערכת עזר 

לשמיעה מסוג לולאת השראה 
הכוללת מיקרופון חיצוני 

ואפשרות חיבור לאוזניות.  

תקנה 16 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

שילוט הכוונה: 
אין שילוט הכוונה 

למעלית, 

האם קיים שילוט הכוונה אל 
בית שימוש ומעלית (בהתאם 

לצורך)?  'מוצבים שלטים 
מכוונים  כפי שנדרש בתקן 
השלט יכלול שימוש בסמל 

מתאים'

-שילוט הכוונה 
לבית שימוש 

ומעלית

שילוט הכוונה .21

תקנה 24 תקנות שוויון 
זכויות לאנשים עם 

מוגבלות (התאמות נגישות 
לשירות), תשע'ג-2013

במדור נשים אין 
תא הלבשה נדרש, 

במקום בו נדרשת החלפה או 
מדידה של בגדים: האם קיים 

תא מדידה נגיש ? (בתא יש 
שטח לסיבוב כסא גלגלים)  

'תא המדידה עומד בדרישות 
התקנות והתקן: אם יש דרך 

נגישה אל התאים במפלס: 
בתא אחד לפחות בכל מפלס יש 

שטח לסיבוב כסא גלגלים 
 150X150 130 ס''מ אוX170)

ס''מ).' 

-מידות תא 
הלבשה נגיש 

במקום בו שטח 
השימוש לציבור 

מעל 120 מ'ר

עמדת הלבשה 
נגישה

.22
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