
 

10.5.19תאריך:                 
 

 
 

 סדר יום:
 הועדההיכרות חברי 

 תמונת מצב הנגשות בעיר
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 לירית פותחת את הישיבה

ראשית תודה לכל מי שפעל במסגרת ועדות הנגישות הקודמות, בין אם בתפקיד של יו"ר, 

 מזכיר, חבר ועדה, יועץ לוועדה וכל הקשר שהוא. 

אני מחזיקה תואר אקדמי  .הייתי במערכת חינוך רגילה, ילדה יחידה עם מוגבלויות חושיות

של שתל שבלול, טכנולוגיה שאפשרה לי  שני לפני תשע שנים, אחרי ניתוח . בחינוך מיוחד

התחלתי להבין  .לשמוע יותר טוב ממכשיר שמיעה, פתאום הבנתי שהגיע הזמן לעשות שינוי

מה זה בכלל נגישות ושזה מה שאני רוצה לעסוק בו, לגעת בו. עברתי הכשרה כיועצת 

הדברים היא בהנגשת שמע והנגשת  בתחום של נגישות שירות. ההתמחות שלי מטבע

 . ראייה

 . אני רואה שלושה דבריםבנגישות 

-חוק. יש לנו חוקים נהדרים בארץ. יש תקנות, שנוגעות לחוק שוויון נגישות שנולד ב .1

יש לנו גם הרבה תקנות. חלקן  . עם פרק נגישות גדול 2005-והורחב ב 1998

 בביצוע. חלקן בתהליכים. 

 מה. טכנולוגיה שמאוד התקד .2

 1/2019 ישיבה: מס' נגישות  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    6.5.19 נערך ביום:

 צילה בן עזרא נרשם ע"י : שמש לירית שפיר נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

לירית שפיר שמש, רזיה יפה, גולן מוסאי, יואב מלאכי, דוד גבריאל, איתי צוקרמן, אבי תשובה, 
 אמיר סילבר, מיכל לוי, עמית כץ, נורית פלג קנטי, אסתי בן ארצי.

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

, איציק קרייזלר, אתגר יוגב, תמר דראל פוספלד, בלה מסיקה, ממה אברהם שיינפיין, יסמין לאווי
 יעקב שרייבמן, נאווה משולם.

 שמות
 וזמניםמ

 שנכחו:

 , צילה בן עזרא , עדי אבירםדנה לוי

 

 

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה ת/משתתפים, רכז תפוצה:



 

פן ה -ושאותו צריך לקדם  נושא שאני חושבת שכולם יסכימו שהוא לא כל כך פשוט .3

האנושי, האנשים, על שלל הדעות שלהם, המחשבות שלהם, התובנות שלהם, 

 הלמידה שלהם. בעצם אנשים הם שמאפשרים בכלל לחוק ולטכנולוגיה להתקיים. 

צגה שנקראת רגיש נגיש הננה באני פעילה מטעם המחלקה לעבודה קהילתית של עיריית רע

אני מאמינה שנרחיב את זה  .ברעננה כבר מכירים אותנו .ומופיעים הרבה מאוד מול ילדים

 גם לפה לכפר סבא. 

 אבקש מכל אחד שיגיד משהו על עצמו. 

 צילה בן עזרא

סגן ראש העיר ומחזיק  ,ןאני מזכירת וועדת נגישות ומנהלת לשכתו של עילאי הרסגור הנדי

 ., הקיימות והחדשנותהתחבורה יתיק

 נורית פלג קנטי

אני אחות . הגעתי מעין המפרץ. שנה 25י, תושבת כפר סבא עוד מעט קנטאני נורית 

 . ישור עסקיגהיום אני עוסקת ב .במקצוע, עבדתי הרבה שנים בבתי חולים ובמשרד הבריאות

הסרט הזה לימד אותי כמה דברים שלא ידעתי על חיים של אנשים  .עשיתי סרט על נגישות

עם מוגבלות. הוא היה סרט משמעותי עבורי, ולכן כשפתחו בפנינו את הוועדות היה ברור 

שזו הוועדה שארצה להיות בה. יש תהליכים של לחנך אוכלוסייה ולחשוף אותה שיכולים 

זו העיר הכי מתאימה  . מאוד טובה להיות קלים בעיר כמו כפר סבא שבורכה באוכלוסייה

 . לעשות תהליכים של הנגשה

 מיכל לוי

, למדתי אז בבית אובחנתי כחולת לופוס 10שנה, בגיל  36 לפני העיר מאז שנולדתי תושבת

ספר גולדה. וכבר משם הבנתי שיש איזה שהיא בעיה במודעות ובדברים של הנגשה 

ונגישות.  זה התחיל בזה שלא האמינו לי, עד גילוי המחלה, המורים, היועצת, המנהלת, 

הפסיכולוגית, השירות הפדגוגי וכל מה שעוטף ילד שעושה בעיות בבית ספר, היה כעס 

ת החינוך שלא הקשיבה לי, בהמשך ופה ראוי לציין הגעתי לחטיבת אלון מאוד גדול על מערכ

והמורה שלי מהתיכון של כצנלסון נמצאת פה, שם כבר הקבלה הייתה מאוד מדהימה, מה 

שכן היה צריך יותר לעשות ואני אשמח לתת פה, זה מודעות, מודעות נוער וילדים, מודעות 

שנים עם קרחת, זה  4-ם כיסא גלגלים ובתור ילדה שהסתובבה שנתיים ע . קטנטניםל

 המקום שלי בוועדה הזו, הרצון שלי הוא מודעות נוער וילדים לדברים האלה. 

 גולן מוסאי

הנכות שלי מולדת, סוג של ניוון שרירים, מחלה שעם השנים מחמירה, אני . כפר סבאיליד 

 30-פעיל למעלה מ, תיאני עורך דין בהשכל . 3נשוי פלוס אני שנים.  15חבר הוועדה מזה 

שנה למען ציבור אנשים עם מוגבלויות, ברמה המקומית והארצית. בשל הפעילות שלי, 

קיבלתי פרסים ואות הנשיא למתנדב, מה שרק העצים וחיזק אותי גם ברמה האישית 

 להמשיך להתמודד עם הנכות שלי ולהמשיך לפעול למען הציבור הזה. 

 



 

 אבי תשובה

עברתי תהליכי שיקום ממושכים, במשך יותר מעשר שנים . נפגעתי בגיל חודשאני נכה פוליו, 

ני מכשולים והגעתי לתחום יל התגברתי על כל מורות הכמל . בבתי חולים, ניתוחים וכדומה

הימים שהיו  4הספורט, הייתי מלא אמביציה והשתתפתי בכל ענפי הספורט כולל צעדת 

בין היתר הפכתי למאמן ם, שחיתי, טניס שולחן. דתי עם קבייצע. בשנות השישים בירושלים

לעסוק בספורט ולהביא  ,חברים שלי ,נכיםהכדור סל ועיתונאי ספורט מתוך מטרה לעודד את 

שחקתי את השרירים בעיקר בכתפיים.  למודעות הנכים את ספורט הנכים. בגלל כל הפעילות

ין מה זה נגישות. המטרה התחלתי להבו כיסא גלגליםהתחיל להיות לי קשה ללכת, עברתי ל

 שלי בוועדה הייתה לשפר את הנגישות בכל מקום, להגדיל את המודעות.

 איתי צוקרמן

חליתי  30בגיל  ., כל חיי עסקתי בהנהלת חשבונות, ובמקביל הייתי פעיל חברתי36אני בן 

ל יש לי נכות לצמיתות בגלל תופעות הלוואי ש. 33בגיל אחרי זה שוב  . בסרטן פעם ראשונה

 . סיימתי קורס תמלול של בקול, ממש לפני שבועיים. זה הכניס אותי לתחום . הכימותרפיה

הדברים שמעסיקים אותי זה תחום התעסוקה באקדמיה, כי מאז שחליתי ראיתי שחוקים 

גם הייתי שותף בצוות ההיגוי של כנס תעסוקה מאוד גדול . לחוד ומציאות לחוד, לצערי הרב

 אביב באוקטובר. כיום אני עובד בפיתוח משאבים, עבודה מהבית. שהיה באוניברסיטת תל 

 יפהרזיה 

בעברי הייתי מורה בכצנלסון, לשמחתי אני לא נכה, אבל כל הנושא של מוגבלויות ונכויות 

 . קרוב ללבי, יש לי חברים וחברות, יש לי נכד בעל צרכים מיוחדים והנושא הזה בלבי שנים

יש לי עניין למפות את מרכז העיר שלנו בנושא של הצרכים של חניות נכים. יש די הרבה 

 מקומות שראיתי שחל שיפור, הוסיפו חניות הרחיבו, לא מספיק, אבל התרשמתי לטובה. 

 סתי בן ארציא

אני מאוד אוהבת את העיר, גרנו פה  .אני מורה למתמטיקה .גם אני נולדתי בכפר סבא

מתנדבת . ון ויצאנו ללימודים אקדמאים, וחזרנו לעיר באהבה גדולהכל השנים, תיכ

אימא שלי בזמנו הייתה . התעורר כשפתחו את לחם ארז . עניין הנגישותבמועדון שרון

 יש להם הקלות בחוק הנגישות. אני באתי עם הצעה לפתור את העניין,  . בכיסא גלגלים

 אמיר סילבר

פעם ראשונה  . הנגישות פגשתי אותו בתחומים רבים בחייאני חבר מועצה חדש. נושא 

היה פרויקט אדיר של גברת על כיסא . כשהבת שלי הייתה בגן ילדיםנתקלתי בנושא 

גלגלים שהגיעה לגן הילדים להסביר לילדים איך זה והיה פרויקט חינוכי מצוין בכל 

יעה, יש גוונים שונים, הבנתי ואני מבין שזה לא רק כיסאות גלגלים או שמ . תחומי החיים

נגישות ראייה וכו'. אני כאן כי אני חושב שהחוקים הם יפים, המדינה יודעת לחוקק 

בסוף זה הביצוע זה עניין של חינוך שהוא חשוב יותר בעיני.  . כנראה הכי טוב בעולם

  . ואשמח לקדם אותו כאן

 



 

 עמית כץ

תי מה זה לראות כמו אדם רגיל כל החיים שלי לא ידע . נולדתי ככבד ראייה. 36אני בן 

מעלות. וכל הזמן הייתי מוצא את עצמי  20-שרואה, נגיד עד ששדה הראייה הוא פחות מ

התחיל בלימודים, למדתי בבית  . אתה לא רואה, איך תסתדר: במאבקים מול החברה

תמיד מסתכלים עלינו בצורה שהיא אחרת . בצבא 8200-ספר רגיל בחיפה, התנדבתי ב

נגישות. זה מבחינתי להדביק את הפער שאני מוכן לבוא ולהיות ללגמרי ומפה אני מגיע 

חברה שוויונית היא  . כאדם רואה, או אדם עם כיסא, להתנייד, זה אנחנו חייבים למענם

  . זו שהנגישות היא נר לרגליהכ

 ידוד גבריאל

מתנדב בבית חולים מאיר  . אניוחבר בחטיבת אלכסנדרוני חבר ותיקאני בוועדת נגישות 

 כעשרים שנה ועל זה קיבלתי פרס גלר. 

 מלאכי יואב

י למדו בכצנלסון. אני ישני בנ . יש לי עסק בכפר סבא ., עצמאי68בן  . אני יליד כפר סבא

אורט כפר סבא. אני נכה, לא רואים עלי אמנם, אבל אני נכה, מושתל בגב עם בוגר 

נפצעתי במלחמת יום  . ניתוחים בגב, אלקטרודות בגב, מושתל שתי ברכיים 8ברגים, 

חבר בוועדות גם בקדנציה  הייתימסגריה והבן שלי ממשיך לעבוד.  הוא העסק .כיפור

פורט והיום אני בספורט ובוועדת נגישות,  הקודמת של העירייה, הייתי בוועדת רווחה וס

שנה, נרתמתי לזה כי גם אני יודע שיש בעיה עם  25אני מתנדב במשטרת התנועה כבר 

 נגישות. 

 דנה לוי

מה שאמרו עד היום, חשוב לי להגיד שיש לי  האני אורחת כאן. אני רק מקשיב. אני דנה לוי

 גמנית לשפת הסימנים."קול" אך אני מעדיפה רק להקשיב כי אין כאן מתור

: דנה לוי היא חירשת מסמנת העובדת במכון לקידום החירש. דנה לוי הערת יו"ר הוועדה

ידעה על קיום הוועדה מהפייסבוק והגיעה כאורחת בקהל.  היא ישבה אתנו לשולחן הוועדה 

, באמצעות התמלול וקריאת שפתיים, בהיעדר מתורגמן/ית כדי שתוכל להבין את הנאמר

 . סימניםלשפת ה

 עדי אבירם

נכנסתי בתור מנהלת בקרת , 2012משנת בעירייה עובדת . 2014רכזת הנגישות משנת 
ני נושאים ועוד הרבה יבכל מכל שנאמר על נגישות. תפקיד רכז הנגישות מתכלל . םפרויקטי

.איך ולמה, חנו הקשר למשרדי הממשלה וצריכים להודיע ברשות מה צריך לעשותנא, מעבר  
 
 
 
 
 
 



 

 עדי אבירם, רכזת נגישות עירונית –תמונת מצב הנגישות בעיר 

 המצגת מצורפת לפרוטוקול, באישורה של עדי. 

  נושאים שהועלו מחוץ למצגת

 הנגשת מקלטים*

ההתייחסות היא למקלטים עיליים בלבד. רק בהם הותר לנו להנגיש על פי פיקוד העורף. יש 

והיתר יונגשו עד סוף השנה. ההנגשה היא  5מקלטים עיליים כאלו. מתוכם הונגשו כבר  17

על הדרכים למקלטים. כמו כן מותקנות רמפות מתפרקות מאחר ויש דלת שנפתחת 

 50 מעל וגודלם לפחות שירותים תאי שני קיימים בהם יםהעילי במקלטיםירידה. המובילה ל

שירותי נכים אי אפשר . במקלטים שאינם כאלו, נכים שירותי תא התאמת מבצעים  מטר

 לעשות בהם. ישנם שירותים ניידים במחסני החירום של העירייה והם יסופקו במקרה הצורך. 

סימן אותם. הוצע שיגיש רשימה  יואב מלאכי ציין שישנם מקלטים עיליים לא מונגשים והוא

 מדויקת לעדי לטיפולה. 

 תעסוקת עובדים עם מוגבלויות* 

מן העובדים. העירייה ככל הנראה עמדה  5%העירייה עומדת בדרישות החוק, שהן מעל 

ללא רק אחוזים,  –בכך גם קודם, רק שלא יכלו לדעת. המידע על כך מגיע מביטוח לאומי 

 פרטים אישיים. 

 הנגשות תחנות אוטובוס*

האם על העירייה  –בדיון הועלתה על ידי עמית כץ שאלת האחריות לכל מרכיב בהנגשה זו 
שלטים הם באחריות הקואופרטיב, לשאלה שהתעוררה, או על קואופרטיב התחבורה. 

 מטרופולין במקרה זה. הובטח על ידי, כיו"ר הוועדה, לבחון את השאלה בתקנות.  
 
 
 :ות/וצאות ההצבעהת

 . הצבעותלא היו 
 

 החלטות:

על מנת לאפשר גם הנגשות לפי דרישה פרטנית מראש, דוגמת שפת סימנים, תיבחן 
האפשרות לפרסם מראש לציבור את מועדי הוועדות תוך אפשרות לבירורים ובקשות נגישות 

 זמן סביר שייקבע בתיאום עם גורמי העירייה הרלוונטיים.בפרטנית 
  
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 

 
 


