
 נגישות ברשויות המקומיות                    

 ר ועדת הנגישות"יו -כ אילן גילאון "ועדת בינוי ותשתיות מארחת את ח
 



 תפיסת עולם -נגישות                          
 

יצירת סביבה המאפשרת  

השתתפות ותפקוד  

נוחים , עצמאיים

  -ומכובדים לכל אדם 

 ללא קשר ליכולותיו

 



 עיר יוזמת -מדיניות עירונית                   

 

 

 

מוסדות  , קידום תכנית רב שנתית להנגשת מבנים

 פתוחוחינוך ומרחב ציבורי ציבור 

 

 מדיניות עירונית להקצאה ומיקום חניות נכים קידום

 הציבוריבמרחב 

 

הספריה לעיוורים: הקמת מרכז לתרבות מונגשת 

 

 
 



 יוזמת העירייה                              

 

 עירונית  קידום מדיניות : דוגמה ליוזמה

 הציבוריומיקום חניות נכים במרחב להקצאה 
 

 :  מצב קיים בכל העיר

150,000-כ(: חניונים ציבוריים+ רחובות  )כ מקומות חניה בעיר "סה 

1,230-כ: חניות נכים אישיות    

 360-כ(: במרחב הציבורי)חניות נכים ציבוריות 



 העירייהיוזמת                               

 

 :  דוגמה לפיילוט

 פלורנטין-אזור רוטשילד

 

 מצב קיים
 ברחוב   4

 בחניונים 38

פ  "עכמות נדרשת 

 המודל

 ברחוב 18

 בחניונים 78

לפי נדרשת תוספת 

 המודל

 ברחוב 14

 בחניונים 40

 קידום מדיניות עירונית להקצאה ומיקום חניות נכים במרחב הציבורי



 מוסדות חינוך וקהילה   הנגשת                    

 

 

 

 מרכז קהילתי וגן ילדים דב הוז 

 



 מוסדות ציבור הנגשת                            

 המשכן לאומנויות הבמה, ביצוע רמפת כניסה



 הגדרות החוק -נגישות                          

 קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת  , שימוש והנאה משירות, תנועה והתמצאות בו, הגעה למקוםאפשרות " -נגישות
והכול באופן  , שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, או בקשר אליהםמקום או שירות 

 ".עצמאי ובטיחותי, מכובד, שוויוני
 

 (1998התשנ״ח , חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)    

 סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים: 1פרק ה, 1965 -ה "התשכ, חוק התכנון והבניה

 
 1998 -ח "התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 
הוראות בדבר הנגשת מקום ושירות : 2005 -ה "התשס, לחוק השוויון בנושא נגישות 2' תיקון מס

 ציבורי

 



 חובת הרשות  המקומית                          

בלתי לחלק או לציבור שרות המספקים ציבורי שירות או ציבורי מקום כל הנגשת  

 .תחבורה ,טכנולוגיה ,ציבורים פארקים ,תשתיות ,מבנים - ממנו מסוים

1.11.2021 עד החוק הוראת יישום השלמת  

 (מתוך אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים)



 תקציבים                                  



 מוסדות ציבור -תקציבים                       

 הוצאה עירונית על יישום תקנות הנגישות במבני ציבור קיימים
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 (מיליוני שקלים)תקציב 

 :  2014-2016כ תקציב "סה
53,800,000  ₪ 

 

 :  השתתפות המדינה

מתקציב הנגשת בתי   20%
 ₪  9,000,000=  הספר בלבד 



 מרחב ציבורי -תקציבים                       

 הוצאה עירונית על יישום תקנות הנגישות במרחב הציבורי
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 (מיליוני שקלים)תקציב 

 :  2014-2016כ תקציב "סה
78,700,000  ₪ 

 

 :  השתתפות המדינה

מתקציב תחנות אוטובוס   5%
 ₪  3,000,000=  בלבד 



 תקציבים                                  

 ₪ 133,000,000 - 2016כ תקציבים לנגישות עד סוף "סה

  
 ₪  19,810,000 - 2017תקציב נגישות לשנת 

   



 צ"ותחמרחב ציבורי                           



 אתגרים   -הנגשת מרחב ציבורי               

 חתך רחוב מוגבל –תשתיות ישנות 

 הפקעות   / חריגות בניה 

 חברת חשמל, בזק –פינוי תשתיות 

שבילי אופניים: םיקונפליקט  ,

  הכל –תחנות אוטובוס , מכשולים

 באותו מרחב

 



 ביצוע -מרחב ציבורי  הנגשת                    

 ביצוע אבן הולכה ללקויי ראיה –הנגשה במרחב הציבורי 

 10דוד חכמי , המרכז לעיוור

  

 34דרך ההגנה , עמותת מגדל אור



 אתגרים -תחבורה ציבורית                     

סתירה בין הנחיות משרד התחבורה לבין תקנות הנציבות  

  במשרד המשפטים

על פי מספר  –הנציבות 

כל  : האלמנטים באתר

תחנה עומדת בפני  

 עצמה

 

 

על פי  –משרד התחבורה 

סימון אבן : 511תמרור 

כל  . צהוב-שפה באדום

 . אחת" תחנה"השטח הוא 

 



 אתגרים -תחבורה ציבורית                     

 מכשולים בסביבת תחנות האוטובוס

 רחוב אלנבי רחוב ארלוזורוב



 ביצוע -תחבורה ציבורית                       

 

 

 

 

 

  

 :  צ"באחריות מפעילי התח

ביצוע שילוט מתאים כגון ברייל ומדבקות  
 עם כיתוב מוגדל ללקויי ראיה

 

 

 

 : באחריות הרשות המקומית

בקטעי רחוב  1918פ תקן "דרך נגישה עביצוע 
 אוטובוסאשר קיימים בהם תחנות 

 

 דרך השלום רחוב המסגר



 תחבורה ציבורית                                

 אין קו אוטובוס שמגיע למקום   –תל אביב , בית הלוחם

 :  פתרונות אפשריים

 

קו מיניבוס ייעודי ומונגש 

 33, 24, 6)חלופה של אחד מהקווים הקיימים  ,

49 ,95 ,121 ,575) 

 :  בעיות

 

התנגדות תושבים 
 מדרכות  , רחובות ללא מוצא –תשתיתית מורכבות

 אין מקום לתחנה, צרות
 מסלול אפשרי



 תחבורה ציבורית                            

-מרחק מתחנת האוטובוס הקרובה כ –תל אביב , בית הלוחם

 מעבר הולכי רגל אינו מונגש ;מטר ברגל 750

מעבר  

הולכי  

 רגל

תחנת  

 אוטובוס



 רישוי עסקים                                



 חובת ההנגשה -רישוי עסקים                 

שרות  ומעניק לו מקום הפתוח לציבור הרחב או חנות , נכסכל  

 1.11.2017חייב להשלים את יישום תקנות הנגישות עד 
 

 :  חובת ההנגשה
 

 בעלי הנכס –שטחים ציבוריים ושטחים שאינם מושכרים 

 השוכרים   –שטחים מושכרים 

 המקומיתהרשות  –שטחים מונציפאליים המובילים לגבול הנכס  
 



 אתגרים -רישוי עסקים                         

 :  בעיות ביישום תקנות הנגישות בקרב בעלי עסקים

 טעוני רישוי לעומת עסקים שאינם טעוני רישוי –אי שוויון בחוק כלפי בעלי עסקים 

 
 מושתת על העירייה ולא על יועץ הנגישות   –אחריות כלפי היישום 

 
 ליווי והדרכה  , והטלת סנקציות במקום הסברהאכיפה  –הנציבות 



 פתרונות -רישוי עסקים                         

 :  פתרונות אפשריים

 2017הארכת מועד השלמת ההנגשה לעסקים מעבר לנובמבר 

 

השוואת התנאים בין עסקים טעוני רישוי לבין עסקים שאינם טעוני רישוי 

 

השארת האחריות כלפי העבודות בידי יועץ הנגישות 

 
 הסברה וליווי לבעלי עסקים במהלך התקופה –גזר לפני מקל 



 ?מה הלאה                                

כינוס שולחן עגול עם רשויות מוחלשות המתקשות לעמוד  : צ"החלטת בג

 ביישום התקנות

 אכיפה סלקטיבית ברשויות מוחלשות עד  –שיתוף פעולה עם הנציבות

 למציאת פתרונות

  בחינה משותפת ופתרון לקונפליקטים מובנים בין הנחיות של משרדי

 ממשלה שונים  

 



 !תודה על ההקשבה                              


