
 תפקיד ממונה הנגישות העירוני 
 

 
דואג להכנת תכנית אב רב , קובע סטנדרטים,  מגבש מדיניות, ממונה הנגישות העירוני

 . שומר על קשר עם ציבור הלקוחות וגורמים מקצועיים ושותפים לנושא, שנתית
 

פ עם "לשת, ממונה נגישות עירוני יוצר את התנאים לתמיכת הרשות על כל גורמיה
 . ובונה את תקציב הנגישות , ראשי האגפים והמחלקות רלוונטיים

  
תחומי עיסוק עירוניים בתוך , כפיפויות, ממונה הנגישות העירוני מגדיר סמכויות

 .  מסייע ביצירת מערכת הנחיות.המערכת
 

ודואג לפיתרונות , בודק את צורכי האנשים עם מוגבלות בתחום הישובממונה הנגישות 
 .נגישות ביחד עם צוות הנגישות העירוני 

 
 

 צוות הנגישות העירוני
 

י קבוצת "מורכב מקהילת הנכים ברחבי העיר המיוצגת ע, צוות הנגישות העירוני
פיתרונות  וכן יועץ נגישות עירוני המהווה את הגוף המקצועי המסייע במתן, נלהב

 .תוך שימת דגש על מתן תשובות לפניות הציבור בכל התחומים, התואמים את החוק
 
 

   י צוות הנגישות העירוני"פעולות שבוצעו ע

 הוקם צוות עירוני לנגישות במסגרת מינהל ההנדסה. 
  לרכז את " כממונה נגישות"עיריית רחובות מינתה את מר ניסים מחבוש

  .הפעילות
  העוסקת בייעוץ וקידום פרויקטים " נגישות למרחב"אושרה העסקת חברת יעוץ

  .בנושא נגישות
 המשתף את ציבור " קהילה נגישה"ם פורום "הוקם בשיתוף עם רשת המתנסי

 .האנשים עם המוגבלות בעיר
 הוכן מתווה לתוכנית רב שנתית להנגשת העיר.  
 ת את הפורום מטעם האגף ם הקצה עובדת סוציאלית קהילתית שמרכז"אגף שח

  ".נגישות למרחב"ובשיתוף עם חברת 
  תוך ניסיון לרכז את הצרכים של ציבור האנשים עם " פורום שיקום"שילוב

 .י סאלי פרנק וליז וינשטיין "הפורום ילווה ע. המוגבלות
 מורשה נגישות"ע בעירייה מחייבת חתימת "כל היתר בניה ותב."  
  להנמכת מדרכותהוכנו פרטי ביצוע עירוניים . 
  (.ראה פירוט בטבלה)טיפול ומעקב אחרי פניות הציבור במוקד העירוני  
 למחלקת תכנון עיר ולמחלקת רישוי " נגישות למרחב"י "העברת תדריך ע

  .עסקים
  ובו הפעולות שיש לבצע על מנת להנגישו( הרצל' רח)הכנת סקר לרחוב הראשי . 
 ת קבלניות המפתחות בעיר רחובותלחברו" נגישות למרחב"י "העברת תדריך ע.  
 טיפול בקידום התקנת מעליות ופיתוח נגישות בבתי ספר ובמוסדות ציבור.  



 לילדים עם צרכים מיוחדים -561' הנגשת גן ילדים מס.  
 בניית רמפת כניסה לבית ספר יבנאלי.  
 והנמכת רמפה קיימת בבית , הכנת תוכנית להסדרת הגישה לכיתות מיוחדות

 .'בספר קציר 
 ס מרגולין"הונגשה הכניסה למתנ.  

 הונגשו מעליות מבנה העירייה. 

  1..5.6-לעובדי העירייה ב" יום הדרכה בנושא נגישות"נערך. 
  נערך סיור עם הביטוח הלאומי וסוכם שהביטוח הלאומי יממן פרויקטים. 
  2 הוגשו בקשות לביטוח הלאומי למימון הנגשה של 
 בית התרבות-   
 ספריה עירונית-   
 מכללה לחינוך מבוגרים , 
 רמזורי שמע והנגשת מדרכות רח הרצל-   
  2בתהליך בדיקה מול הביטוח הלאומי מוסדות עירוניים נוספים 
 מרכז מפעלים מוגנים קריית משה. 
 מפעל מוגן רב נכותי 
 מפעל מוגן לעיוורים 
 מועדונית לילדים עם מוגבלות בבית ספר לבנות בית יעקב 
 עם מוגבלות בית ספר עידוד לילדים. 
  אושרה הצעה לסקר עירוני. 
 בהתאם לצו הנגישות , בוצעו התאמות לתחנות אוטובוס ומדרכות ברחבי העיר

 .₪ ...,..0-כ -ופניות הציבור בתקציב עירוני להנגשה
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