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זירה חדשה? רמי לוי מתכנן לפתוח
רשת חנויות לכלי כתיבה ו"לטלטל את
השוק" < מיכל רז חיימוביץ'

קללת האצטדיון החדש .גם המתקן החדיש
שנבנה לא יסתיר את העובדה שנתניה היא כבר
מזמן לא עיר של כדורגל < שרון בורנשטיין

ראשון

5

במאי

איזו עיר היא הנגישה ביותר לבעלי מוגבלויות
בישראל? באילו מקומות בארץ פחות
כדאי להם לגור? כמה עולה הפלייתם
למשק? ואילו לקחים כדאי לראשי העיריות
ליישם כדי להיטיב את חיי הקהילה כולה?
לראשונה בישראל" :גלובס" משיק את
מדד הגישה החיובית  /עינב בן יהודה,
ספיר פרץ ורועי גולדנברג ,עמ' 16–4

על תבונה ונגישות
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הודעה חשובה לנוסעים בכביש החוף
איטלקי |
מהחבית |
מטבחגינס
יש באג'נדה גם סושי-בר | בירה
מיוחדת | אוירה מיוחדת
אינטרנט מהיר
צופה לים
מרפסת צופה
מרפסת
לים | | אוירה
מחלף קיסריה )תחנת פז( טל' 04-6262092 :כשר  -פתוח  24שעות למעט שבת

יומן הערב

על תבונה ונגישות

נתח שוק
יבנה על המפה:
גזית גלוב תשקיע
 120מיליון שקל
במרכז  Gשייבנה
בעיר
עמ' 18

ספורט
היסטוריה:
מכבי נתניה יכולה
להמשיך לדבר על
העבר המפואר,
כדורגל בעשרים
השנה האחרונות
אין שם
עמ' 20

תרבות
מי מפחד מ"האח
הגדול"? אותו ציבור
המצקצק בצדקנות
הוא שנדבק למסך
וממתין למינון מוגבר
של ריגושים
עמ' 21

השיחה
במלון של נמרודי:
את מי אירחו האחים
עופר נמרודי וסמדר
נמרודי רינות לסוף
שבוע של פינוקים?
עמ' 23

עריכת הפרויקט:
עינב בן יהודה
וגתית פנקס
עיצוב גרפי:
רוזלין טוכמן

גלובס
חיים בר און ז"ל,
מו"ל 1998-1984
מנכ"ל :איתן מדמון
העורך הראשי :חגי גולן
סגן עורך ועורך החדשות:
אלי ציפורי
עורך "שוק ההון" :שי שלו
עורכת "הערב" :גתית פנקס
עורך גרפי :דניאל מרמרי
ההנהלה והמערכת:
רח' אצ"ל  53ראשל"צ ,75706
ת"ד  5126ראשל"צ 75106
טל03-9538888 .
פקס03-9517419 :
כתובת באינטרנט:
www.globes.co.il
מיילים למערכת:
editor@globes.co.il
המו"ל:
גלובס פבלישר עתונות ) (1983בע"מ
דפוס :כספים מבית גלובס בע"מ
טל03-9538952 .
מכירת מנויים03-9538787 :
מוקד שירות03-9538800 :
מודעות1-800-446262 :

אין המערכת אחראית לתוכן הנתונים
ולנכונות המודעות המתפרסמים בעיתון.
במאמרים ,בידיעות וכתבות אין משום
המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או
מכירת ניירות ערך
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במקום הראשון במדד הגישה החיובית:

האפשרויות-
חולון
עיר

הבלתי מוגבלות
"גלובס" מציג
לראשונה
בישראל תוצאות
מחקר מקיף,
שבדק עד כמה
הערים בישראל
נגישות לבעלי
המוגבלויות
החיים בהן º
חולון היא העיר
הנגישה ביותר,
ראשון לציון
ושוהם מיד
אחריה ,ובנצרת
ובחיפה בעלי
המוגבלויות
הכי שבעי רצון
ופחות מדווחים
על תחושות
בדידות וקושי º
ביקורת גבולות
 /עינב בן יהודה

מבט ראשון ,הכול נראה
נכון :ברחובות העיר
אפשר לראות שבילים
שמתאימים לאנשים עם מוגבלות
פיזית; רמזורים עם הנגשה
מיוחדת לכבדי ראייה; מעליות
במבנים ציבוריים שמתאימות
לכבדי שמיעה .אבל זו רק חלק
מהתמונה  -חלק הארי שלה הוא
הדברים שכלל האוכלוסייה לא
שמה אליהם לב.
למשל ,האם כאשר הוצאתם
כסף בכספומט יצא לכם לחשוב
איך עיוור יוכל לבצע משימה
טריוויאלית זו? האם בבית
הקולנוע חשבתם פעם כיצד
מי שיושב בכיסא גלגלים יוכל
להתגלגל עד לשורה העליונה?
כיצד אדם לקוי ראייה ימצא
את האוטובוס המתאים בתחנה
מרכזית שאינה נגישה לצרכיו?
ואלו רק המחסומים הפיזיים -
המחסומים החברתיים מודגשים
הרבה יותר.
המודעות הציבורית לזכויות
ולצרכים של אנשים בעלי
מוגבלויות עולה ככל שנוקף
הזמן .אך גם אם הכוונות טובות,
לפעמים הביצוע לוקה בחסר.
הנה דוגמה פשוטה שתשקף את
העניין :בעיריית חיפה רגישים
לצורכי כבדי הראייה ,אבל כאשר
בחורה מלווה בכלב נחייה הגיעה
לבניין ,כניסתה נמנעה .אין כניסה
לכלבים ,גם כלבי נחייה.
יותר ויותר ארגונים מציבים
לעצמם מטרה לשפר את איכות
חייהם ואת יכולת השתלבות
בעלי המוגבלות הפיזית בחברה.
במסגרת זו ,מספר ארגונים
העוסקים באופן שוטף בנושאים
אלו ,חברו כדי לבדוק בפעם
הראשונה בישראל באמצעות
מחקר מקיף  -עד כמה הערים
השונות נגישות לבעלי מוגבלויות
החיים בהן ,במטרה לתת ביטוי
לאופן שבו ניתן להקל על
הקשיים של אוכלוסייה זו.
הגופים ,המשלבים ידיים
לראשונה כדי להעלות את הנושא
לסדר היום הציבורי וברשויות

ב

מדד
הגישה
החיובית

המקומיות ,הם הקרן המשפחתית
על שם תד אריסון; קבוצת פישמן;
קרן משפחת רודרמן; הארגון
הבינלאומי Jewish) JFN
 ,(Funders Networkששימש
כגורם המתאם והמקשר; ועמותת
"בזכות" ,המרכז לזכויות אדם
של אנשים עם מוגבלויות .את
המחקר ,שתוצאותיו מובאות
בעמודים הבאים ,ערכו ד"ר אבי
גריפל ,מנהל מכון המחקר דאס
והנא זועבי ,מרכזת מחקרים
בחברה )ראו מסגרת(.
המחקר כולל ,לראשונה,
בדיקה השוואתית של נגישות,
השתתפות ומעורבות חברתית
ושביעות רצון כללית של אנשים
עם מוגבלות ב– 20רשויות
מקומיות :תל–אביב ,ירושלים,
חיפה ,ראשון לציון ,שוהם ,נתניה,
הרצליה ,הוד השרון ,כרמיאל,
באר–שבע ,אשקלון ,אשדוד ,רמת–
גן ,בני ברק ,נצרת ,רחובות ,חולון,
פתח תקווה ,חדרה וטבריה )ראו
מתודולוגיה בעמ' .(7

חולון  -הנגישה
ביותר בשטח
אם כך ,מי העיר הנגישה
והמכלילה ביותר בישראל? את
המדד מובילה העיר חולון עם
תוצאה כוללת של ) 7.6מתוך ,(10
וסוגרת אותו נצרת עם תוצאה

המשך בעמוד << 6
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מדד הגישה החיובית :דירוג רשויות לפי נגישות בשטח ומהבית

"
מתקנים
נגישים
לאנשים עם
מוגבלויות
בגינה
ציבורית
בחולון

הרכבת
בהרצליה.
הסימון
לכבדי ראייה
קיים ,אבל
אמור היה
להיות על
המדרגה

נגישות
בפועל
בשטח
4–1

נגישות
מהבית
)אינטרנט(
4–1

ציון עפ"י
ראיונות
עם בעלי
מוגבלויות
10–1

ציון כולל
בסולם
10–1

1

חולון

3.7

2.4

5.3

7.6

2

ראשון לציון

3.3

3

6.0

7.3

3

שוהם

3.2

3.2

8.5

7.2

4

הרצליה

3.2

3.2

5.9

6.9

5

אשדוד

3

2.6

5.9

6.7

6

נתניה

2.9

3.1

6.4

6.7

7

הוד השרון

3

2.8

5.5

6.5

8

תל–אביב

2.9

3

6.3

6.5

9

רמת גן

3.2

2.5

4.7

6.4

10

באר–שבע

2.8

3.3

5.9

6.3

11

ירושלים

2.6

2.9

6.4

5.8

12

פתח תקווה

2.5

3.4

5.7

5.7

13

אשקלון

2.8

2.1

5.9

5.6

14

רחובות

3

1.9

5.3

5.6

15

בני ברק

2.7

3.1

6.7

5.5

16

כרמיאל

2.7

2.2

5.8

5.5

17

חיפה

3.1

2.3

7.2

5.4

18

טבריה

2.3

2.6

5.1

5.0

19

חדרה

2.4

2.7

6.0

4.6

20

נצרת

1.9

3

6.5

3.4

הגופים שמאחורי
מדד הגישה החיובית
הקרן המשפחתית
על שם תד אריסון
קרן ברשות היו"ר
ג'ייסון אריסון,
המנהל את הזרוע
הפילנתרופית בקבוצת אריסון .פועלת
לעשייה חיובית בקהילה ולעידוד השקעות
חברתיות ,במטרה להביא לשינוי חיובי
מהותי .הקרן פועלת במסגרת סטנדרטים
עסקיים ומדי שנה תורמת לפרויקטים שונים,
עמותות וארגונים ,בתחומים שונים :בריאות,
חינוך ,ילדים ונוער ,תרבות ,אמנות וספורט,
אוכלוסיות במצוקה ונכויות.

קבוצת פישמן
קבוצת השקעות פרטית עם
אחזקות בישראל ובחו"ל.
בבעלותה חברות בתחומי
הנדל"ן ,מסחר ,אנרגיה חלופית,
תעשייה ,מדיה ,תקשורת ופיננסים .הקבוצה
מאמינה בהשקעה חברתית המושתתת על
עשייה עסקית .מאז  2000ממוקדת ההשקעה
החברתית של הקבוצה באנשים עם מוגבלויות
בישראל לאור היקפו הגדול ,ולנוכח הפערים
המשמעותיים בנושא במודעות ,פתיחות,
נגישות ,שירות ,והשתלבות בתעסוקה.

קרן משפחת רודרמן
קרן פילנתרופית פרטית
הפועלת לשילוב בעלי
מוגבלויות בחברה
בישראל ובארה"ב באמצעות יוזמות ושיתופי
פעולה אסטרטגיים מגוונים ,ביניהם פרויקט
"מסד נכויות" בשיתוף עם ארגון הג'וינט
וממשלת ישראל .מדי שנה מוענק "פרס
רודרמן למוגבלויות" הבינלאומי בסך  250אלף
דולר לארגונים יהודיים אשר פיתחו תוכניות
ומיזמים שמאפשרים שילוב בעלי מוגבלויות.
בנוסף ,פועלת הקרן לחיזוק הקשר בין ישראל
ליהדות ארה"ב בקרב חברי כנסת .הקרן
מנוהלת על–ידי גיי ושירה רודרמן.

Jewish Funders Network
 JFNהוא ארגון
בינלאומי שהוקם
בשנת  1988בארה"ב
ע"י קבוצת פילנתרופים יהודים שרצו ליצור
פלטפורמה של שיתוף ,עשייה ולמידה ושינוי
דפוסי החשיבה והפעולה של הפילנתרופיה
היהודית .כיום מונה הארגון כ– 1,000גופים
עצמאיים ,מנהלי ונאמני קרנות ברחבי העולם.
 JFNישראל הוקם במטרה לאפשר לתורמים
ובעלי הון ישראלים להחליף רעיונות בנוגע
למעורבות הפילנתרופית שלהם ולהרחיב את
מעגלי הנתינה שבהם הם נמצאים.

בזכות
עמותה שמטרתה קידום
זכויות אנשים עם כל סוגי
המוגבלות :גופנית ,שכלית,
נפשית וחושית ,בכל תחומי החיים ,ולהביא
לשילוב המבוסס על שוויון והשתתפות מלאה
של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.
העמותה חוגגת השנה  20שנים להיווסדה.
לפניות.Inclusionindex@jfunders.org :
איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל
השליטה ב"גלובס"

על תבונה ונגישות
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חולון -

עיר האפשרויות הבלתי מוגבלות
המשך מעמוד << 4
כוללת של  .3.4את הדירוגים
המלאים תוכלו לראות בטבלאות
המצורפות.
הבדיקה התבססה על ראיונות
טלפונים אישיים ,סיורי נגישות
בשטח ובדיקת נגישות באמצעות
האינטרנט והטלפון לשירותים
שונים בכל רשות.
כדי לבדוק ,בבדיקה השוואתית,
את הנגישות לאנשים עם
מוגבלות בערי ישראל ,בוצעה
בדיקה בשטח של "סיירת נגישות"
ובה חברים עם מוגבלויות שמיעה,
ראייה ,ותנועה )אדם המתנייד
בעזרת כיסא גלגלים( ,וכן מרכז
צוות "בזכות" .הצוות התבקש
לבצע מספר מטלות ולדרג אותן.
המטלות היו :ביקור במתנ"ס או
בבית עם שבו נערכות הופעות;
ביקור בבניין עירייה לבירור
בנושאי ארנונה ומים; נסיעה
באוטובוס למרכז העיר; הגעה
לתחנת אוטובוסים מרכזית בעיר;
וביקור בגן ציבורי מרכזי.
עבור כל מטלה בדק הצוות
אם יש חניה מותאמת לנכים,
נגישות לאדם בכיסא גלגלים
)כולל כניסה ,שירותים ,מעלית(,
שלטי הכוונה מותאמים למוגבלים
בראיה כולל שילוט והכוונה
קוליים ,סימונים מישושיים היכן
שמתאים )במעלית ,מעבר חציה,
במתקני משחקים ועוד( ,מודיעין
המסייע לקבלת שירות ,דלפק
קבלה מונמך המתאים לאנשים עם
מוגבלות ,אפשרות קבלת שירות
באינטרנט או בטלפון ,התאמות
נדרשות בתחבורה ציבורית
)אוטובוס ותחנות( ,תיחום שטח
לטובת מוגבלים בראייה )בגינה
ציבורית( ,התאמת מתקנים בגינה
ציבורית לילדים עם מוגבלות
ופרמטרים נוספים.
בדירוג הנגישות בפועל של
הסיירת הובילה חולון עם ציון של
 3.7מתוך  ,4וסיימה את הדירוג
נצרת עם ציון של  .1.9שוהם
קיבלה ציון גבוה יחסית בנגישות
בפועל ,3.2 ,אך עורכי המדד
מציינים כי בעיר אין תחבורה
ציבורית פנימית ,דבר הפוגע
בנגישות העיר באופן כללי.

"

שביעות רצון מהחיים
של אנשים עם מוגבלות

שילוט נגיש
לכבדי ראייה
)מספרים
מוגדלים(
בתחנת
אוטובוס
בבאר שבע

הציונים נעו בין 5–1

מדד
הגישה
החיובית

פיזי .בנוסף ,עמדת המודיעין
גבוהה מדי לאנשים בכיסא
גלגלים ומשום כך האדם הנמצא
בעמדה אינו יכול לראות אותם.
בכניסה לבניין העירייה
בהרצליה נתקל הצוות ברמפה
תלולה ובדלת שאדם בכיסא
גלגלים לא יוכל לפתוח
לבדו .בנוסף ,היציאה ללשכת
המנכ"ל מהמעלית קרובה
מאוד למדרגות ,מה שעלול
להיות מסוכן לאדם בכיסא
גלגלים .במחלקת הארנונה
בעירייה נתקל הצוות בנכונות
רבה לעזור  -השומר ראה את
חברת הצוות עם כלב הנחייה
וניגש מיד לעזרתה ,הוא אף
קרא לפקידה המתאימה וזו
יצאה מהעמדה שלה ובאה לדבר
איתה.

אין כניסה
לכלבי נחייה

מעיין לוי ,עובדת סוציאלית
הגרה בירושלים ,כבדת ראייה,
מהמשתתפות בסיירת הנגישות,
אומרת" :יש לנו מישהו מהצוות
על כיסא גלגלים שלא הגיע
באותו היום לביקור שביצענו
בנצרת ובירכתי על כך .אם היה
מגיע ,הוא היה נאלץ להתגלגל
על הכביש .גובה המדרכה הוא
יותר מ– 15סנטימטר  -גבוה
לאדם רגיל ,קל וחומר לאדם
בכיסא גלגלים .בנוסף  -לא
נתקלנו ברמפות".
גם את היכל התרבות בנצרת
היא לא זוכרת לטובה" .לא הרשו
לי להיכנס ,אפילו לא למשרד -
רמפה תלולה
בגלל הכלב .זאת ,למרות שיש
הסיורים בערים השונות
חובה על–פי החוק להכניס אנשים
מדגישים באופן בולט את
המלווים בכלבי נחייה לכל מקום.
הקשיים שעמם מתמודדים בעלי זו הרגשה מזעזעת שלצערי
מוגבלויות בפעילויות יומיומיות .חוויתי אותה בעוד מקומות,
הנה מספר דוגמאות ,שימחישו
כמו בכניסה לעיריית חיפה ,שם
את העניין :בתחנה המרכזית
צעק עליי השומר שלא מכניסים
בתל–אביב ,אין סימון חושי לכבדי כלבים .הסברנו שמדובר בכלב
ראייה ברציפים ,מה שמקשה על נחייה וזה לא עזר ,ובסוף התערבה
התמצאותם .הכניסה לתוך התחנה אחת הפקידות ונכנסנו.
לאנשים עם כיסא גלגלים נוחה
"גם כרמיאל הפתיעה אותי
מכיוון שהיא בירידה ,אבל העלייה לרעה .נכנסנו להיכל התרבות
בעייתית ומצריכה שימוש בכוח
שעשה רושם מאוד נגיש ,כולל

נצרת

4
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אשדוד
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טבריה
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פתח תקווה
אשקלון

שירותי
הנכים
בעיריית
אשדוד
שהפכו
למחסן

3
2.8

שילוט עם חיצים ומערכת שמע,
אבל גם שם מיד הודיעו לי שלא
מכניסים כלב נחייה .בסופו של
דבר העניינים הסתדרו ונכנסתי,
אבל נותרתי עם תחושה מאוד לא
נעימה".

מערכת השמע לא
עובדת .למה? סתם
אלה שפירא כהנא ,כבדת
שמיעה שהשתתפה בצוות,
הנדסאית ארכיטקטורה
המתגוררת בצפת ,נזכרת בחוויה
שלילית מתחנת הרכבת בתל–
אביב" :פניתי לקופאית ושאלתי
אם מערכת השמע שמותקנת
אצלם עובדת .הקופאית ענתה
שלא ,אבל אף–אחד לא ידע
להסביר מדוע .הגדילה לעשות
אחת הקופאיות שאמרה לי ש'היא
שומעת אותי ,זה בסדר' .בעיה
זו קיימת גם בקופות בתחנות
המרכזיות אחרות .בנוסף ,כמעט
בכל אולמות התרבות שביקרנו
בהם ,לא הייתה מערכת שמע".

ד"ר גריפל:
"דווקא בערים
ברמה סוציו–
אקונומית גבוהה,
ההשתתפות
החברתית של
אנשים בעלי
מוגבלויות נמוכה
יותר .אנשים
בעלי מוגבלויות
בחולון ובהרצליה
דיווחו על
תחושת בדידות
חזקה יחסית"

שפירא כהנא מוסיפה עוד ,כי
למרות שהחירשות היא לא מום
שנראה לעין ,חשוב להקדיש לו
תשומת לב" .הייתי רוצה שעובדי
ציבור ,כולל נהגים בתחבורה
הציבורית ,יפנו את ראשם אל
השואל  -הם לעולם אינם יכולים
לדעת אם הוא שומע אם לא.
הייתי רוצה שבכל אולם מופעים
תהייה מערכת שמע ,כדי שאוכל
לרכוש כרטיס להצגה מתוך
ידיעה ברורה שיש מערכת כזו,
והיא מתוחזקת כראוי ותמיד
מופעלת .הייתי רוצה שבכל
מרפאה בקופ"ח או במרפאות
חוץ בבתי חולים תהיה מערכת
ויזואלית ,שבה יוצג שם הרופא
שאליו עליי לפנות ,מספר החדר
ומספר התור שלי .הייתי רוצה
שאם אני מגיעה עם מלווה ,שיפנו
אליי ולא אליו".
¿ ומה עם התנסויות חיוביות?
לוי" :וודאי שיש כאלה .בחולון,
למשל ,יש גן משחקים מאוד
נגיש .הוא מתוחם בצורה שאנשים
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לוי" :נגישות היא
לא רק פיזית
 זה קודם כללהרגיש שווה.
צריך להנגיש את
הסביבה לאדם
מוגבל ראייה
מבחינה טכנית,
אבל מבחינה
קוגניטיבית -
אין בינו לבין
אחרים הבדל"

"

כך גובש המדד
הבדיקה ליצירת מדד הגישה החיובית התבססה על
ראיונות טלפונים אישיים עם מדגם של  40אנשים עם
מוגבלות בגילאי  18–65בכל רשות; סיורי נגישות בשטח
בסיוע צוות שגויס ורוכז על–ידי ארגון "בזכות"; נדבך נוסף
של המחקר היה בדיקת נגישות מהבית לשירותי הרשות
לאנשים עם מוגבלות בשמיעה ,באמצעות האינטרנט
והסמס .הבדיקה נעשתה על–ידי נכים של משרד הביטחון.
הבדיקה נערכה בחודשים נובמבר  2012עד מארס .2013
בדיקת המעורבות וההשתתפות של אנשים עם מוגבלות
בקהילה התבססה על חישוב של שלושה מדדים עיקריים:
מעורבות והשתתפות חברתיות; קשרים עם שכנים וחברים
קרובים; ותחושת בדידות ואי–שיתוף.
הערים נבחרו באופן שייצגו מגוון רחב ,ונלקחו בחשבון
הגורמים הבאים :גודל העיר )נלקחו  4הערים גדולות( ,ייצוג
לאזורים )צפון ,מרכז ,דרום( ,ייצוג למגזר הערבי )נצרת( ,למגזר
החרדי )בני ברק וירושלים( ,וכן ייצוג למנעד של שכבות סוציו–
אקונומיות :משוהם והרצליה ועד טבריה ,צפת ואשקלון.
גורם נוסף שהשפיע היה הרצון להשוות לשנים קודמות -
ב– 2011בוצע חלק השאלונים במחקר של אוניברסיטת חיפה
עבור המוסד לביטוח לאומי על–ידי פרופ' אריק רימרמן,
והחוקרים העדיפו ערים שהיה להם ייצוג נאות במדגם .המדגם
במחקר היה אקראי ,והדבר הבטיח ייצוג הולם יותר משום
שלערים עם הרבה תושבים היה סיכוי רב יותר להיכלל במדגם.
הנתונים במדד הגישה החיובית מהווים אינדיקציה לנגישות ,אך
המחקר אינו מדעי¿ .
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מאי 201 3

וקהילתיות נפוצות )ביקור
במוסדות תרבות ,ביקור חברים
ובני משפחה ,יציאה למקומות
שירותי נכים
בילוי ,השתתפות בחוגים שונים
בתחנה
וכדומה(; פעולות למען הציבור
המרכזית
)פעילות התנדבותית ,השתתפות
באשקלון.
לא נגישים
בוועדים ,בהפגנות ,בפוליטיקה
לאנשים עם
מקומית( והשתתפות בפעילות
מוגבלות
דתית .הם התבקשו לדרג באיזו
פיזית
תדירות הם נוטלים חלק בכל אחת
מהפעילויות .כמו–כן ,המרואיינים
התבקשו לדווח על מספר השעות
שבילו מחוץ לביתם ביום שקדם
ליום הריאיון.
מדד קשרים עם שכנים
וחברים קרובים התבסס על שני
משתנים :מספר שכנים וחברים
קרובים שמבקרים ,ותדירות
מפגשים וקשר עם חברים ומכרים.
המרואיינים התבקשו לדווח כמה
משפחות הם מכירים בשכנותם,
ברמה כזו שהם מבקרים איש
התחנה
המרכזית
את רעהו בבית ,וכן כמה חברים
בבאר שבע.
קרובים ,כולל קרובי משפחה,
הרמפה
יש להם שאיתם הם חשים בנוח
מספיק
ויכולים לדבר עימם על הנושאים
רחבה עבור
אדם בכיסא
המעסיקים אותם.
גלגלים
בנוסף ,המרואיינים נתבקשו
לדווח באיזה תדירות הם נפגשו
עם חברים או קרובי משפחה
עם מוגבלות ראייה יוכלו לראות בירור כיצד ניתן להצטרף לחוג
לפעילויות משותפות כמו בילויים
זאת ,ובנוסף יש סימון מישושי
במתנ"ס או במרכז הקהילתי;
או ביקור בבית אחד של השני
לעיוורים .אפילו המדרגות
בירור לגבי רישום ילד לגן ילדים וזאת בהתייחס לשנה האחרונה,
בכניסה לפארק היו מסומנות.
או בית ספר ובירור כיצד מנפיקים ולחודש האחרון .הם גם נשאלו
גם בראשון לציון יש מתקנים
זכות חניה לקרוב משפחה שהוא
באיזו תדירות שוחחו בטלפון
המיועדים לאנשים עם מוגבלות מוגבל תנועה .בבדיקה זו קיבלה בחודש האחרון עם חברים או
פיזית .בנתניה ובבאר שבע
עיריית פתח תקווה את הציון
קרובי משפחה .בנוסף ,נבדקה
האוטובוסים היו מאוד נגישים,
הגבוה ביותר  3.4 -נקודות מתוך תחושת הבדידות של הנשאלים
וכך גם היכל התרבות של אשדוד - 4 .ועיריית רחובות קיבלה
והם התבקשו לציין עד כמה
היו שם חניות נכים בשפע,
את הציון הנמוך ביותר1.9 ,
הם מרגישים חברים מעורבים
והאנשים הראו נכונות לשמוע מה )ראו כתבה נפרדת על אתרי
ומוערכים בקהילה ועד כמה הם
צריך לשפר ,ואיך לעשות זאת" .האינטרנט ,עמ' .(10
מרגישים מבודדים .במדד זה
חלק נוסף של המדד בדק את
קיבלה שוהם את הציון הגבוה
איך להצטרף
המעורבות וההשתתפות בקהילה ביותר) 8.5 ,מתוך  (10ורמת גן את
במתנ"ס?
לחוג
של אנשים עם מוגבלות .הבדיקה הציון הנמוך ביותר .4.7 -
נדבך נוסף של המחקר היה
נעשתה באמצעות שאלונים
הרשויות דורגו גם לפי שביעות
בדיקת נגישות מהבית לשירותי שחולקו ל– 40אנשים בעלי
רצון מהחיים של אנשים עם
הרשות לאנשים עם מוגבלות
מוגבלות בכל עירייה שנבדקה.
מוגבלות .נבחנה המידה שבה
בשמיעה ,באמצעות האינטרנט
השאלונים התבססו על מחקר
המרואיין שבע רצון מחייו ,בסולם
והסמס .הבדיקה נעשתה על–
שהתחיל ב– 2005ונמשך ב– ,2011של  1עד  .5במדד זה קיבלה
ידי נכים של משרד הביטחון.
ונערך על–ידי פרופ' אריק רימרמן נצרת את הציון הגבוה ביותר,4 ,
הבודקים היו אמורים לבצע את
מאוניברסיטת חיפה )במימון
ואשקלון את הנמוך ביותר .2.8 -
המטלות הבאות בכל רשות :בירור המוסד לביטוח לאומי(.
לדברי ד"ר גריפל ,מהמדד
ארנונה והנחה בעירייה או ברשות; למרואיינים הוצגה רשימה
עולה כי נצרת וחדרה מדורגות
בירור מחירי מים במחלקת המים; של פעילויות חברתיות
נמוך מאוד בצורה מובהקת

בנגישות ,אך ממוצבות יחסית
גבוה בהשתתפות חברתית.
"ברמת גן ובהוד השרון זה הפוך:
יש נגישות גבוהה ,אבל השתתפות
חברתית נמוכה" ,הוא מציין.
¿ כיצד זה מוסבר?
"באוכלוסיות מסורתיות יותר
רואים מעורבות חברתית גבוהה
יותר .דווקא בערים ברמה סוציו–
אקונומית גבוהה ,ההשתתפות
החברתית של בעלי מוגבלויות
נמוכה יותר .זה גם מסביר את
הממצאים על בדידות .אנשים
בעלי מוגבלויות בערים חולון,
הרצליה והוד השרון דיווחו על
תחושת בדידות חזקה יחסית,
לעומת תחושת בדידות נמוכה
יותר בבני ברק ובנצרת .ייתכן
שזו הסיבה לכך ששביעות הרצון
הכוללת מהחיים בנצרת גבוהה,
למרות הדרוג הנמוך".
ולוי מסכמת" :נגישות היא לא
רק פיזית  -זה קודם כל להרגיש
שווה .צריך להנגיש את הסביבה
לאדם מוגבל ראייה מבחינה
טכנית ,אבל מבחינה קוגניטיבית
 אין בינו לבין אחרים הבדל .אני,למשל ,סיימתי לימודים אקדמאים
בהצטיינות ,אבל נתקלת בבעיה
בשילוב בעבודה .כשחברה נגישה
באמת ,היא לא סוגרת בפניך
דלתות בגלל מוגבלות"¿ .
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יה
דמם ,ערוצי הטלוויז יחות כסף"
האזורי מרוו
מ
"הפרינט חנות הרדיו
אבל כל ת

ת
י
ר
ו
הרגולט
ג
יליון מאי
ביום ג' אצלכ
תקשורת?

דול של ה
גד
סיפור ההצלחה ה ה ,מדברת
ל
שות השניי
הרדיו האזורי ץ ,אשת הר
איך הפך ה ית צ'רנובי
עיד

ם!

גיליון המנהיגות החדשה
‹ שיאניות השכר במשק :מיהן  40המנהלות שמרוויחות הכי הרבה בישראל .המנהיגות העסקיות חולקות תובנות ניהול
‹ יעל אנדורן ,מנכ"לית האוצר החדשה ,תקצץ בלי שתרעד לה היד ‹ ד"ר טלי איכנולד-דביר מפצחת את הקוד הגנטי
של המנהיגים החדשים ‹ עידית צ'רנוביץ ,הגברת הראשונה של הרדיו האזורי ,מסבירה איך שוק התקשורת מדמם אבל
רק הרדיו מרוויח ‹ רוני קיי ,הבמאית של קמפיין יאיר לפיד ,צילמה את ציפי לבני בארבע השנים האחרונות כולל הרגעים
הקשים ביותר ‹ יעל ויסנר לוי היא זו שעומדת מאחורי כתיבת הנאומים למנהיגים הגדולים

היכנסו לLady Globes-

על תבונה ונגישות
יום א'–ב' | כ"ה–כ"ו באייר תשע"ג |  6–5במאי  2013גלובס

)(8

מדד
הגישה
החיובית

באיזו מועצה
מקומית נרשם
שיעור התעסוקה
הגבוה ביותר
בקרב בעלי
מוגבלויות?
רמת גן והרצליה
בראש טבלת
מדד הגישה
החיובית,
אשקלון ונצרת
סוגרות אותה ‰
כמה עולה למשק
הפליית בעלי
המוגבלויות?
כמה כסף הם
מפסידים
מאי–העסקתם?
 ‰המספרים
שמאחורי
האנשים
 /עינב בן יהודה

ריפוי בעיסוק

בעלי מוגבלויות שעובדים הוא
חד הקשיים העיקריים שיעור תעסוקה של 73.8%
נמוך יותר והם פחות שבעי
שיעור
שבהם נתקלים אנשים בקרב כלל האוכלוסייה.
מאפייני תעסוקה של עובדים
בעלי מוגבלויות
רצון מעבודתם .שיעור האנשים
מוגבלות
התעסוקה בקרב בעלי
בעלי מוגבלויות
עובדים
עובדים
הוא בתחום התעסוקה .קשה
שאינם שבעי רצון מעבודתם
חמורה עומד על  .33.7%עוד
ללא
עם
מוגבלויות מוגבלויות
למצוא מעסיקים שמאמצים
בקרב בעלי מוגבלויות עומד על
עולה מהנתונים כי רק 5.4%
 19.2%לעומת  10.6%בקרב כלל
בחום עובדים בעלי מוגבלויות ,מהמעסיקים משלבים אנשים
42.9
41.3
שעות עבודה )ממוצע שבועי(
המועסקים .שכרם הממוצע הוא
וכתוצאה מכך ,שיעור האבטלה עם מוגבלויות )נכון לסוף שנת
7,493
6,587
שכר חודשי ממוצע )ברוטו(
בקרבם הוא גבוה יחסית.
 6,587שקל ברוטו לחודש לעומת
 .(2011שיעור זה לא השתנה
24.5%
16.3%
בעלי משלח יד אקדמי ומנהלים
 7,493בקרב כלל האוכלוסייה.
אין צורך להכביר במילים עד בשנים האחרונות ,והיה דומה
 58.2%מתקשים לסגור את
כמה חשובה התעסוקה לתחושת בסקר שנערך ב–.2006
5.5%
7.6%
בעלי משלח יד בלתי מקצועי
הערך של אדם ולהגברת
החודש לעומת  34.5%בקרב כלל
החיובית
מנתוני מדד הגישה
10.6%
19.2%
אינם מרוצים מהעבודה
מעורבותו בחברה  -וזה עוד
האוכלוסייה.
עולה תמונה דומה .בחלק
מקור :עיבודים מיוחדים של מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה
לפני שמדברים על הצורך
פפרמן טוען ,כי אי–שילובם
של המדד שבדק השתתפות
לסקר החברתי של הלמ"ס2011 ,
הבסיסי בפרנסה.
של אנשים בעלי מוגבלויות
ומעורבות חברתית נתבקשו
על–פי נתוני משרד הכלכלה
בשוק העבודה ,פוגע במשק כולו.
הנשאלים 40 ,בעלי מוגבלות
הבינלאומי Jewish) JFN
בישראל ,מוערכת אוכלוסיית
)בנושא שכר ,קידום וכו'( .מדובר לדבריו ,מתחשיב של המינהל
בכל אחת מ– 20המועצות
 ,(Funders Networkששימש בירידה משמעותית לעומת  2011עולה כי הפסד התוצר השנתי
בעלי המוגבלויות בכ– 750אלף המקומיות שנבדקו ,לענות על
איש נכון ל– - 2011כ–18%
כגורם המתאם והמקשר; ועמותת  -אז דיווחו על תחושה זו  28.2%בשל שיעורי התעסוקה הנמוכים
השאלה :האם הם מועסקים.
מכלל האוכלוסייה .לדברי בני
"בזכות"  -המרכז לזכויות אדם מקרב בעלי המוגבלויות .בנוסף ,של אנשים עם מוגבלויות עומד
הנתונים מראים ,כי שיעור
של אנשים עם מוגבלויות.
פפרמן ,מנהל המטה לשילוב
 49%העריכו כי בעלי מוגבלויות על  5מיליארד שקל בשנה.
התעסוקה בקרב בעלי
סובלים מהפליה בעבודה במידה
אנשים עם מוגבלות במשרד
פפרמן ממלא את תפקיד
מוגבלויות נמוך בהשוואה
"זה פוגע
הכלכלה ומנהל מינהל מחקר
רבה מאוד או במידה רבה ו– 22.7%מנהל המטה לשילוב אנשים עם
לשיעור התעסוקה בקרב כלל
במשק כולו"
העריכו כי קיימת הפליה במידה מוגבלות במשרד הכלכלה למעלה
וכלכלה במשרד ,תחת הגדרה זו האוכלוסייה.
הקושי של אנשים בעלי
בינונית .לעומתם 66.9% ,מכלל
נכנסים אנשים שמגדירים את
משש שנים ,והוא אמור לפרוש
העיר שבה נרשם שיעור
מוגבלויות למצוא עבודה בא לידי הנשאלים העריכו כי מקום
עצמם כבעלי מוגבלויות.
ממנו בעוד כחודש" .נכנסתי
התעסוקה הגבוה ביותר בקרב
ביטוי גם בסקר תחושות הפליה
עבודתם עושה התאמות למען
לתפקיד בעקבות פנייה של
"שואלים אותם מספר שאלות ,בעלי מוגבלויות הייתה רמת
של עובדים ,שנערך ב– 2013על אוכלוסייה בעלת מוגבלויות
ולפיהן מחליטים אם האדם
רענן דינור ,שהיה מנכ"ל משרד
גן ,עם  .68.8%לעומת זאת,
באשקלון דיווחו רק  35%מבעלי ידי מינהל מחקר וכלכלה81% .
בהיבטים של נגישות פיזית או
הוא בעל מוגבלות או לא .בין
התמ"ת .עד שנכנסתי לתפקיד,
מהמועסקים ציינו בסקר ,כי
הגמשת שעות עבודה.
מעולם לא עשיתי מחקר אחד
השאלות ,למשל :האם המגבלה או המוגבלויות כי הם עובדים
במקום עבודתם לא עובדים בכלל
המחלה קיימת יותר מחצי שנה;
יש לדעת ,שגם כאשר מצליחים על אוכלוסייה זו ,ואני עובד כבר
)במשרה מלאה או חלקית(,
האם המוגבלות מפריעה באופן
ובנצרת עמד שיעור זה על  .31.6%אנשים עם מוגבלויות 36% .מקרב אנשים בעלי מוגבלויות להשתלב שנים רבות בתפקידי מחקר שונים
בעלי המוגבלויות ,מועסקים ולא בשוק התעסוקה  -מצבם פחות
במשרד העבודה והרווחה .לא
משמעותי לשגרת החיים? צמצמנו את בדיקת המועצות
מועסקים ,ציינו כי הם הופלו
טוב משמעותית בהשוואה
ראיתי את הבעיה הזו .היום אני
את זה כך שבאמת רק אנשים עם המקומיות במסגרת מדד
מוגבלות אמיתית וכזו המפריעה הגישה החיובית ביצעו ד"ר אבי על רקע מוגבלותם בעת חיפוש
לאנשים שאינם בעלי מוגבלויות .בעצם מכה על חטא".
גריפל ,מנהל מכון המחקר דאס עבודה .זאת ,לעומת  28.9%שחשו
מנתוני מינהל מחקר וכלכלה
בתפקוד ייכנסו לקטגוריה זו".
¿ כיצד היית מכמת באופן
כלכלי את אובדן השכר של בעלי
כך ב–.2011
במשרד הכלכלה ,שהושגו
ומה קורה בזירת התעסוקה?
והנא זועבי .מאחורי הבדיקה
המוגבלויות שלא מועסקים?
עוד עולה כי  17%מבעלי
באמצעות עיבוד מיוחד לסקר
מתברר ,כי שיעור המועסקים
עומדים הקרן המשפחתית על
"בקרב  750אלף בעלי
המוגבלויות המועסקים חשו
החברתי של הלמ"ס ל–,2011
בקרב בעלי המוגבלויות
שם תד אריסון; קבוצת פישמן;
המוגבלויות בישראל ,כ–400
הפליה במקום העבודה שלהם
עולה כי שכרם של אנשים
בישראל הוא  ,51%לעומת
קרן משפחת רודרמן; הארגון

א
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אלף אינם זכאים לקצבה
מיוחדת .ככאלו ,הצורך
שלהם בתעסוקה רב .אובדן
השכר הממוצע של אנשים עם
מוגבלות במהלך חייהם עומד
על  750אלף שקל ,בהשוואה
לעובד שאינו בעל מוגבלות.
להפסד הכספי הזה יש השפעה
מכרעת על איכות חייו של
האדם בעל המוגבלות ,וגם על
רמת חייהם של בני ביתו".
¿ מדוע הפער הדרמטי בהיקפי
התעסוקה? הרי בתעשיית ההיי
טק ותחומים שירותיים זה לא
אמור לשנות אם העובד מתנייד
בכיסא גלגלים ,למשל.
"הרבה מזה קשור למקבלי
החלטות במדינת ישראל ,שלא
הפנימו שזו אוכלוסיית יעד
חשובה מאוד .בשלב זה מתמקדים
רק בחרדים ובערבים ,והמוגבלים
היא האוכלוסייה היחידה שאין
שום תוכנית אסטרטגית שקשורה
להגברת התעסוקה בקרבה.
מקבלי ההחלטות לא מבינים
שלא נגיע ליעדים של 2020
בתחום התעסוקה והפחתת העוני
אם לא נתחיל לטפל גם באנשים
האלו .אי–אפשר להתעלם מ–20%
מהאנשים בגילאי העבודה.
אם ישראל רוצה להיות מדינה
שהתוצר לנפש שלה הוא 40–35
אלף דולר ,לא נצליח אם לא
נעלה שיעור התעסוקה".
¿ אילו צעדים בכל זאת נעשים
עלמנת להגביר את התעסוקה
בקרב אוכלוסייה זו?
"במשרד הכלכלה נעשו בשנים
האחרונות מספר צעדים .עשינו
מהפך בנושא של התאמות
מקום העבודה לטובת אנשים
עם מוגבלויות .בשלוש השנים
האחרונות הגדלנו את השימוש
בתקציב מ– 400אלף שקל ל–5
מיליון שקל .היה כסף ,אבל
המעסיקים היו חשדניים ולא
האמינו שיקבלו את הכסף .הכנסנו
גם נוהל שלפיו משרד הכלכלה

למעסיקים .הגענו למסקנה שהם
שיעור המועסקים*
גם צריכים תמיכה  -הם רוצים
בקרב בעלי מוגבלויות
להעסיק אבל לא יודעים איך
בעיריות השונות באחוזים לנהוג בעובדים האלו .יש בתחום
הזה הרבה דעות קדומות .המרכזים
68.8
רמת גן
מלווים את המעסיקים לטווח
67.6
הרצליה
ארוך  -חושבים איתם איפה הכי
כדי לשלב את העובדים ,מקשרים
66.7
רחובות
אותם לספקים הרלוונטיים
64.7
הוד השרון
ומלווים את המעסיקים במשך 15
63.9
חולון
חודשים .המסלול עובד כבר חצי
שנה ,ויש  250מעסיקים שנבנו
62.5
שוהם
להם תוכניות".
60.0
חיפה
¿ ולמשרדי הממשלה עצמם אין
57.6
נתניה
אחריות?
"כן ,מסלול נוסף הוא דרך גופי
57.1
באר–שבע
הממשלה .הצענו לחשב הכללי
55.6
בני ברק
במשרד האוצר לבחון דרך להגביר
55.6
כרמיאל
העסקת אנשים עם מוגבלויות
52.6
תל–אביב
במשרדי הממשלה .כרגע זה אמנם
מתבצע באמצעות ספק חיצוני,
50.0
אשדוד
אבל כבר יש  300אנשים בעלי
48.6
ראשון לציון
מוגבלות שנקלטו כך לעבודה
48.6
פתח תקווה
בשנתיים האחרונות.
"בנוסף ,יצרנו מסלול חדש עם
45.2
חדרה
החשב הכללי ,שיסייע לאנשים
43.6
ירושלים
בעלי מוגבלויות לצבור ניסיון .כי
38.3
טבריה
חוסר ניסיון הוא חסם משמעותי
בעת חיפוש עבודה .במסלול
35.0
אשקלון
זה משרד הכלכלה משלם שכר
31.6
נצרת
לעובדים שנקלטים לתקופת
*שאינם גמלאים
סטאז' במנהל הציבורי .אנחנו
מקור :מדד הגישה החיובית
רק בשלבים ראשוניים ועובדים
על מערכת מחשבית–רישומית
משתתף ב– 25%מעלות שכרו
שתסייע לפנות למועמדים
של מי שמדריך עובדים חדשים
מתאימים עוד בלימודיהם
האקדמאיים .המטרה היא לקלוט
בעלי מוגבלויות שנקלטים
במקום עבודה .הרחבנו את מסלול אנשים כבר בשנת לימודיהם
התעסוקה  -במסלול הרגיל לא
השנייה .המסלול מיועד
היה ניתן להגיש בקשה במרכז
לאקדמאים ולבעלי השכלה על
הארץ  -היום ניתן .לפי המסלול ,תיכונית .כמו–כן ,הבנו שחשוב
אם קולטים תוספת של עובדים,
לגעת בבסיס  -בחינוך .יש
כשמדובר באנשים עם מוגבלויות ,לנו פרויקט משותף עם 'בית
מקבלים השתתפות בשכר של
הגלגלים' ומשרד החינוך שמטרתו
כל האנשים שהוספת לתקופה
לשנות את התפיסה כלפי בעלי
מסוימת  -ומדובר בהשתתפות
מוגבלויות עוד בגיל צעיר .אנחנו
של כ– 30%ל– 30חודשים בממוצע .מקווים שכל הדברים האלה ביחד
"בנוסף ,הקמנו  3מרכזי תמיכה יביאו לשינוי"¿ .

מתחשיב של
מינהל מחקר
וכלכלה עולה,
כי הפסד
התוצר השנתי
בשל שיעורי
התעסוקה
הנמוכים של
אנשים עם
מוגבלויות עומד
על  5מיליארד
שקל בשנה

פפרמן" :בעלי
המוגבלויות
שייכים
לאוכלוסייה
היחידה שאין
שום תוכנית
אסטרטגית
שקשורה להגברת
התעסוקה
בקרבה .אי–אפשר
להתעלם מ–20%
מהאנשים בגילאי
העבודה"
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1

פתח
תקווה

ציון3.4 :

2

באר
שבע

ציון3.3 :

3

שוהם

ציון3.2 :

3

הרצליה
ציון3.2 :

18

כרמיאל
ציון2.2 :

19

אשקלון

ציון2.1 :

20

רחובות
ציון1.9 :

עיר כל תושביה?

לא באינטרנט
כמעט אף רשות
מקומית בישראל
לא מאפשרת
לבעלי המוגבלויות
לחסוך ביקור
פיזי במשרדיה
באמצעות
האינטרנט:
האתרים לא
נגישים ובממוצע
רק  40%מהפניות
באימייל נענות
 ‰חקיקה חדשה
תחייב את כל
אתרי האינטרנט
בישראל להפוך
לנגישים ,אחרת
יספגו קנסות
כבדים
 /רועי גולדנברג

מדד
הגישה
החיובית

ז

ה נשמע משונה :איך
לקוי ראייה או עיוור
יכול לגלוש באינטרנט?
כיצד יכול אדם עם מוגבלות
מוטורית להפעיל מחשב? אלא
שאת אתרי האינטרנט אפשר
להנגיש .טקסטים אפשר להקריא,
לבצע פעולות אפשר גם בצ'ט,
ויצירת ניגודיות בצבעי האתר
תסייע ללקויי הראייה.
נהוג לומר שהאינטרנט מסיר
חסמים  -וירטואליים אך גם
פיזיים .הוא גם חוסך לכולנו
ביקור פיזי בחלק מהמוסדות
שבעבר עמדנו באולמותיהם
השונים בתורים ארוכים  -כמו
בנקים ,חברות תקשורת ,קופות
חולים ומוסדות ממשלתיים.
אצל בעלי המוגבלויות הדבר
משמעותי אף יותר .הרשת אמורה
לספק עבור אותם קהלים דרך
פשוטה לקבל שירותים  -לשלם
חשבונות מבלי לצאת מהבית,
לעשות קניות ישירות מהמחשב
וכדומה .אך מבדיקה שערכו
ד"ר אבי גריפל ,מנהל מכון
המחקר דאס והנא זועבי עולה ,כי
ברשויות המקומיות זה לא תמיד
קורה .למעשה ,מתברר כי כמעט
באף רשות מקומית בישראל מתוך
ה– 20שנבדקו בדירוג ,אין באתרי
האינטרנט הנחיות מיוחדות או
כלים מיוחדים לבעלי מוגבלויות.
אפילו בירור על הפרוצדורה
לקבלת חניית נכה לא ניתן לבצע
באתרי הרשויות.
בבדיקה שבוצעה האינטרנט
היה האמצעי הראשי ,אך נבדקו
גם דרכים נוספות לאיתור המידע
המבוקש ,בהם הודעות ,SMS
מיילים ,פקס  -וכמוצא אחרון גם
שליחת מכתב בדואר .מהדירוג
עולה כי עיריית פתח תקווה
הגיעה למקום הראשון מבין
הרשויות שנבדקו עם ציון של
 3.4מתוך  .4זאת ,בין היתר ,לאור
העובדה שהאימיילים של בעלי
התפקידים והמחלקות של העיריה
היו נגישים באתר ,ולא היה צורך

שינוי גישה :השימוש באינטרנט ובמחשב בקרב בעלי מוגבלויות במגמת
עלייה תלולה אחוזים מסה"כ

2002

2010

סה"כ
מוגבלות
סה"כ
מוגבלות
ללא
עם
מפריעה מוגבלות
ללא
עם
מפריעה מוגבלות
מפריעה מוגבלות מוגבלות
מאוד
מאוד מפריעה מוגבלות מוגבלות
סה"כ
באלפים
ממוצע
שנות
לימוד
שימוש
במחשב
יש מחשב
בבית
מהם :עם
חיבור
לאינטרנט

269

437

785

2,804

231

360

591

2,431

12.1

13.1

12.8

14.4

10.5

11.6

11.2

13.1

47.6

62.9

58.1

82.8

24.7

33.9

30.3

58.4

91.8

94.4

93.4

92.9

46.4

57.8

53.4

68.4

85.1

88.5

87.3

89.3

47.9

51.0

49.9

65.0

מקור הנתונים :משרד המסחר והתעשייה

היה צורך לחזור כמה פעמים
בחיפוש אינטנסיבי ומאומץ.
בדיקה נוספת שנעשתה בחנה
עד שהתקבל מענה לשאלות
צמודה אליה במקום השני
את היכולת של עיוורים לבצע
ניצבת עיריית באר שבע עם ציון המבוקשות .בחלק מהרשויות ,כמו בירורים על תעריפי מים באתרי
של  ,3.3כשאת המקום השלישי
עיריית כרמיאל ,הושארו הודעות הרשויות ,ושם התוצאות היו
טלפוניות אך אנשי העירייה
תופסות שוהם והרצליה עם ציון
טובות יותר באופן יחסי .הצעד
של  .3.2בסוף הרשימה ניצבת
מעולם לא חזרו אל הבוחנים .כך הראשון של הבדיקה היה חיפוש
עיריית רחובות ,עם ציון של  .1.9גם במענה לאימיילים .בסיכום
בגוגל אחר המונח "תעריפי מים"
כללי ,ניתן לומר כי בקרב
)דירוג אתרי האינטרנט המלא
בליווי שמה של הרשות ,ומשם
של הרשויות המקומיות כרכיב הרשויות ,רק  60%מהפניות
הופנה הבוחן אל אתרי תאגידי
במדד הגישה החיובית  -עמ'  .(5הטלפוניות נענו וכי רק כ–40%
המים של הרשויות השונות  -דבר
יש לציין בעניין זה ,כי קיימות מהפניות באימייל נענו.
שחסך הגעה ליעד דרך אתר הבית
את יובל וגנר ,יו"ר עמותת
רשויות נוספות ,דוגמת כפר סבא
של הרשות המקומית.
נגישות ישראל ,הנתונים לא
וגבעתיים ,שלא נבדקו במדד
בראייה כוללת ,מרבית האתרים
מפתיעים" .יש בישראל כ–250
הגישה החיובית ,אך התאימו
של תאגידי המים עושים עבודה
רשויות מקומיות ועוד כ–30
באתר האינטרנט שלהן כלים
טובה בכל הקשור למתן מענה על
מועצות אזוריות ,ומתוכן רק
רלבנטיים לבעלי מוגבלויות.
תעריפים .עם זאת ,הזמן הממוצע
עשרות הנגישו באופן מסוים את למציאת המידע הוא לא קצר,
רק  40%מהפניות
האתר שלהן" ,הוא אומר" .אנחנו וארך כחמש דקות .בין הרשויות
באימייל נענו
אומרים לא פעם ש'נגישות
המצטיינות נמצאות ירושלים,
בוחני אתרי הרשויות ציינו
זה לא רק לבעלי מוגבלויות'.
חיפה ,באר שבע ,אשקלון ,אשדוד
כי מה שחסר ברוב המקרים הוא
הכוונה היא שכאשר מייצרים
ורחובות .את המקום האחרון
רשימת טלפונים ממוקדת של
נגישות בבניין עם מעברים
תפסה ראשון לציון ,שכן האתר
בעלי תפקידים ,כולל אימיילים .רחבים ושילוט ברור ,משפרים
שלה מבוסס ברובו על טכנולוגיית
בנוסף ,לא הייתה כלל התייחסות אותה גם לקשישים או להורים
פלאש ,מה שמקשה על הקריאה
לשימוש במסרוני  SMSכחלק
עם עגלת תינוק .גם באינטרנט:
באמצעות תוכנת הקראת טקסט
מהיכולת לפנות לרשות ,לשלם
ברגע שאתר נגיש ,אז האותיות
לעיוורים .התעריפים עצמם הוצגו
חשבונות או לברר יתרות.
יותר גדולות ,יש יותר קונטרסט בקובץ  ,PDFשגם הוא אינו קריא
על–ידי התוכנה.
ומה לגבי פנייה טלפונית?
וכדומה .אם עושים את כל זה
אבל אתרי הרשויות לא לבד,
הנגישות במקרה זה הייתה גבוהה מגלים שהוא יותר נוח ושימושי
גם באתרי הממשלה התמונה
יותר ,למרות שבחלק מהמחלקות לכלל האוכלוסייה".
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המלאה לא מספקת .אמנם
הממשלה מריצה בשנים האחרונות
את פרויקט "ממשל זמין" ,אך
למרות ההתקדמות עדיין הוא לא
מספק תשובה הולמת .גם גולשים
שאינם בעלי מוגבלויות ,מתקשים
להתנהל כראוי באתרי ממשל
זמין.
"המודעות קיימת בממשלה,
אבל מבחינה מעשית היא עדיין
בתהליך" ,אומר וגנר.

פוטנציאל עסקי
נראה שלא רק ברשויות
המקומיות ובאתרי ממשל ניכרת
בעיה של נגישות עבור אנשים
בעלי מוגבלויות ,כי אם ברוב שוק
האינטרנט המקומי.
"יש אפס מודעות לעניין,
למרות שאנחנו ביחד עם איגוד
האינטרנט הישראלי מקדמים את
הנושא כבר שמונה שנים .אנחנו
נוגעים רק באלפית מהאתרים
מבחינת המודעות" ,אומר וגנר.
מצד אחד מעט מודעות ,מצד
שני יש כאן לא מעט פוטנציאל -
אפילו עסקי .בישראל חיים כ–1.6
מיליון בעלי מוגבלויות ,כ–22%
מכלל האוכלוסייה בישראל  -כך
נכון ל– ,2009הנתונים המעודכנים
ביותר שפורסמו על–ידי משרד
המשפטים.
בדיקה שערך משרד התמ"ת
ב– 2010הראתה ,כי שיעור
בעלי המחשבים בקרב אנשים
עם מוגבלויות גדול אף יותר
משיעורם בקרב אנשים ללא
מוגבלויות ) 93.4%לעומת ,92.9%
בהתאמה( וכי שיעור בעלי חיבור
לאינטרנט מתוכם כמעט זהה
) 87.3%לעומת  ,89.3%בהתאמה(.
עם זאת ,השימוש בפועל במחשב
נמוך יותר אצל בעלי המוגבלויות
) 58.1%לעומת  ,82.8%בהתאמה(.
מצד שני ,נרשם זינוק משמעותי
של כ– 90%בשימוש במחשבים
מאז סקר דומה שנערך ב–.2002
המחקר הבולט ביותר בתחום
בוצע לפני עשור על–ידי
מיקרוסופט וחברת המחקר
פורסטר ,ולפיו  62%מהאנשים
בעלי מוגבלויות בגילאי עבודה
) (64–18בכל העולם יכולים
להפיק תועלת מטכנולוגיה נגישה
  37%בשל מוגבלות מתונהו– 25%בשל מוגבלות קשה.
לאור העובדה שהאתרים
לא מיישרים קו ,הגיע המצב
לידי חקיקה  -וגם זה ,לאחר
שנים רבות של מאבק .בדצמבר
אשתקד אושרו בוועדת העבודה
והרווחה תקנות נגישות למקומות
ציבוריים לבעלי מוגבלויות,
וביניהן נכללה החובה שאתרי
אינטרנט יהיו נגישים לכל סוגי
המשתמשים ,כולל כבדי ראייה
ומוגבלים בידיהם .התקנות יחולו
על אתרים של רשויות מקומיות,
שאר נותני שירות ציבורי

רשת מונגשת:
צעדים פשוטים
שאפשר לנקוט

.1

עיצוב שיוצר
היררכיה וחשיבות
ברורה באתר .עיצוב
כזה יאפשר גם לעיוורים
שמשתמשים במכשירים
שמקריאים עבורם את
הטקסט על המסך או
באמצעות צג ברייל,
להבין טוב יותר את
העמוד

.2

מתן חלופה
טקסטואלית
לאלמנטים ויזואליים.
יש מכשירים בשימוש
עיוורים שיודעים
לזהות רק טקסט ,ולכן
צעד חשוב נוסף הוא
להציע טקסט חלופי
לכל אלמנט שאינו
טקסטואלי בדף .כך,
במקום תמונה של ראש
הממשלה ,יהיה טקסט
חלופי שמציין את שמו
ותפקידו

.3

המעטה בצבעים
רבים מדי.
מומלץ להוסיף סרגל
עיצובי בראש העמוד
שמציג קונטרסט חד
יותר ,לטובת 12%
מהאוכלוסייה שהם
עיוורי צבעים .כמו–כן,
הוספת סרגל שמאפשר
להגדיל פונטים באתר
יסייע לכבדי ראייה,
כמו גם לאוכלוסייה
המבוגרת

.4

לאפשר לתפעל
את כל הרכיבים
והפעולות באתר
באמצעות המקלדת:
כך שאדם עם מוגבלות
מוטורית יוכל לגשת
לכל התכנים והפעולות
באתר ללא שימוש
בעכבר

.5

משוב ,עזרה
ותמיכה בעת
הצורך .יצירת אופציה
של צ'ט או מתן מענה
מיידי באימייל באופן
שקל למצוא באתר
האינטרנט

ולמעשה כל אתרי האינטרנט.
החובה היא להתאים את
האתרים עד  36חודשים מכניסת
התקנות ,וכן שעל כל פיתוח חלק
חדש באתר קיים או אתר חדש
לגמרי להיות נגיש מרגע השקתו
לשימוש הציבור .חודשיים לאחר
אישור התקנות ,בפברואר השנה,
אישר אותן שר המשפטים ובעוד
כשבועיים הן אמורות להיכנס
לרשומות .מכאן ,שבנובמבר
הן יהיו בתוקף ועד סוף 2015
האתרים יהיו חייבים להיות
נגישים .לדברי וגנר ,החקיקה
החדשה גם ברורה באשר למפירי
התקנות" :הצעד הראשון ,והוא
לא רשום בחוק ,הוא ליצור
קשר עם אותה חברה ולהתלונן.
בחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות כתוב שלכל אזרח יש
יכולת לתבוע אתר מסוים על אי–
עמידה בחוק הנגישות בסכום של
עד  50אלף שקל .כל אזרח יכול,
בלי קשר למוגבלות שלו וללא
הוכחת נזק אישי" ,אומר וגנר
ומוסיף כי "מפה ועד לתביעות
ייצוגיות  -המרחק קצר למדי".
לדברי וגנר ,אלמנט האכיפה
העיקרי הוא הגוף לשוויון זכויות
במשרד המשפטים ,שביכולתו
לזמן למשפט מנהלי אתרים ואף
לבצע רישום פלילי על אי עמידה
בחובות הנגישות" .כל אתר שלא
ינגיש את עצמו תוך  3.5שנים -
ייקנס" ,הוא מציין.
אבל זה המקל .יש גם גזר:
מלבד החשש מקנסות ומתביעות,
יש גם כמה יתרונות בהנגשת
אתרים ,שאחד העיקרים בהם
הוא אופטימיזציה לתוצאות
החיפוש .מנועי חיפוש ,בדומה
לאנשים בעלי מוגבלויות ,לא
יכולים לראות תמונות ,סרטונים
או קובצי אודיו .לכן ,אם הופכים
אתר לנגיש יותר ,עוזרים לקדם
את דירוג האתר בתוצאות מנועי
החיפוש .סיבה נוספת נעוצה
בעובדה שכרבע מהאוכלוסייה
תופסת את עצמה כבעלת
מוגבלויות ,ולכן יש פוטנציאל
לכניסה של גולשים נוספים
לאתר.
¿ ומה לגבי העלות?
"אם בונים אתר חדש
ומקפידים כבר בשלב ההקמה
על נושא הנגישות ,העלויות
כמעט ולא קיימות .באתר קיים
 זה כבר תלוי במורכבותשלו :איך הוא בנוי ,כמה דפים
ותבניות יש בו ,וכמה תמונות
וסרטים .זה הופך את העלות
למשהו שנע בין מחיר סביר
למחיר מטורף .אבל יש לנקוט
גישה הדרגתית .אין אפשרות
להגיע למצב שאתר נגיש
ב– .100%זה מורכב ויש כל–
כך הרבה פרטים קטנים ,שאין
סיכוי סטטיסטי שלא תפספס
כמה דברים בדרך"¿ .
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1

חולון

2

3

ראשון לציון

שהם

"מרגש שהתושבים
מוקירים את העשייה"

"שמחים על התוצאה ,חבל
שאין סיוע מהממשלה"

"נושא הנגישות שזור
בכל תוכניות המועצה"

ראש העיר מוטי ששון" :אני רואה חשיבות רבה בהנגשת כל
המקומות הציבוריים בעיר לכלל התושבים ,ובמיוחד למוגבלים
בהתניידות .מרגש אותי לראות שהתושבים מוקירים את העשייה
בתחום .העירייה ,בשיתוף משרד התחבורה ומשרד החינוך,
משקיעה מיליוני שקלים בשנה לטובת עבודות נגישות .בתקציב
התב"רים )תקציבים בלתי רגילים( של העירייה יש תב"רים
ספציפים לעבודות הנגשה ,ובנוסף יש תקציבים המיועדים
לעבודות פיתוח ובינוי .בשנים האחרונות חולון מבצעת עבודות
תשתית נרחבות ונשלים את כל התחנות והצמתים .הוקמו גם 100
כיתות שמע לתלמידים כבדי שמיעה .תהליכים אלה יימשכו כחלק
בלתי נפרד מתוכניות הבינוי והפיתוח העירוניים"¿ .

ראש העירייה ,דב צור" :אנו שמחים על התוצאה .אנו פועלים
בשנים האחרונות על–מנת לתת מענה לציבור בעלי המוגבלויות,
גם מעבר לדרישות החוק .יש לנו כברת דרך ארוכה ,אך הנושא
במרכז תוכניות העבודה שלנו לשנים הבאות .לצערי ,הרשויות
המקומיות נושאות בעול מימון תקנות הנגישות ללא סיוע
מהממשלה .הרשויות המקומיות נותרו לבד במערכה בסוגיית
המימון ,באופן אשר אינו מאפשר את יישום התקנות במלואן .אני
מקווה שבממשלה הזו יינתן מענה אמיתי והולם לסוגיה.
העירייה עורכת סקר נגישות פיזי שממצאיו יהוו בסיס להכנת
תכנית רב–שנתית .החל גם תהליך הנגשה בחלק ממבני העירייה
והוקצה לשם כך תקציב בסך  2.6מיליון שקל ב–¿ .2013

ראש המועצה המקומית ,גיל ליבנה" :אני מברך על הבדיקה
ושמח על המיקום המרשים בדירוג שביעות הרצון .המועצה קבעה
כיעד את שיפור הנגישות לבעלי מוגבלויות ,והיא מבצעת פעילות
קבועה כדי לעמוד בו" .מהמועצה נמסר" :נושא הנגישות שזור בכל
תוכניות המועצה ,כך שקשה לכמת את התקציבים המושקעים.
המועצה משקיעה בהנגשת מדרכות ומעברי חצייה ומקפידה
להקצות מקומות חנייה לנכים בסמוך לכל המבנים הציבוריים.
השנה נחנך במועדון הספורט חדר כושר בנגישות מלאה לבעלי
כיסאות גלגלים .בנוסף ,במימון משרד החינוך ,הנגישה המועצה
כיתות ללקויי שמיעה .בימים אלה מבוצע פרויקט להתקנת
מערכת שמע לכבדי שמיעה במרכז אמנויות הבמה"¿ .

7

8

רמת השרון

"לימוד השונות  -בליבה של
מערכת החינוך שלנו"
"אנו גאים בדירוגה של העיר .העיר נוצרה מאיחוד של 4
מושבות אשר נבנו בימי עבר ,ללא תשתיות נגישות .במהלך
השנים האחרונות היא עברה מהפכה של ממש בתחום ולפנינו עוד
עבודה מרובה .ב– 2007גובשה תוכנית אב לנגישות המיושמת
באמצעות הנגשת מבני ציבור ,חינוך ,תרבות ופנאי ברחבי העיר;
הנגשת תשתיות; הוקמו כיתות אקוסטיות; הונמכו מדרכות;
הותקנו מעליות לילדים עם מוגבלויות בבתי הספר והוקמו חדרי
טיפול לילדים בעלי צרכים מיוחדים .העירייה ממשיכה בהנגשת
סביבת רחוב ומבני ציבור .בנוסף ,לימודי השונות והשוויון ,זכויות
האדם והילד ,סובלנות וקבלת השונה  -עומדים בלב ליבה של
מערכת החינוך העירונית בהוד השרון"¿ .

12

פתח תקווה

"כל מבני הציבור והמדרכות
יהיו נגישים לקראת "2021
ראש העיר ,עו"ד אורי אהד" :מדובר בסקר חשוב ,ואני מודה לכל
השותפים על עריכתו .הוא ישמש בעבורי כלי עבודה וביקורת
בונה בעלת חשיבות גבוהה .אני מזמין את המעורבים בו לערוך
סקר נוסף בעוד כשנה וחצי ,ואין לי ספק שהשינוי בשטח יעיד
על עצמו .נכנסתי לתפקידי לפני שלושה חודשים ,ובכל זאת,
מתוך רגישותי לנושא ,הוריתי כבר לפני חודש להנגיש את כל
טיפות החלב בעיר" .מהעירייה נמסר" :קיים תב"ר )תקציב בלתי
רגיל( מיוחד לנגישות .בחמש השנים האחרונות העירייה השקיעה
בנגישות כ– 10מיליון שקל :מעליות במבני ציבור חדשים ,רמפות
והנמכות כבישים .על–פי תוכנית העירייה ,כל מבני הציבור,
הכבישים והמדרכות בעיר יהיו נגישים לקראת .2021
לפתח תקווה יש במה להתגאות בנושא ההנגשה ,ואנחנו שוקדים
על פיתוח שירותים נוספים למען אוכלוסיה זו"¿ .

מדד
הגישה
החיובית

דבר
ראש
העיר
איך הרשויות המקומיות
מסבירות את תוצאות הסקר,
כמה השקיעו וישקיעו בהנגשת
מוסדות הציבור ,ולמה האתגר
גדול במיוחד בערים עתיקות
כטבריה ונצרת  /ספיר פרץ

תל–אביב-יפו

"בעשור האחרון השקענו
 54מיליון שקל בהנגשה"
"העיריה רואה חשיבות רבה בהנגשת כל מבנה בעיר לבעלי
מוגבלויות .ניתן לראות זאת במדרכות המונמכות ,בחופי העיר
המונגשים ,בזמזמים להולכי הרגל בצמתים ועוד .נושא הנגשת
עסקים מעוגן גם בחוק רישוי עסקים ובתקנות .בעשור האחרון
ביצעה העירייה עבודות הנגשה בהיקף  45מיליון שקל 30 ,מיליון
מתוכם בהשקעה עירונית והיתר בתמיכת משרדי ממשלה וביטוח
לאומי .בשנים הבאות היקף עבודות ההנגשה מתוכנן לגדול באופן
ניכר .העירייה נותנת מענה לכ– 7,000אנשים עם מוגבלות ,תושבי
העיר ,המקבלים שירותי ליווי ותמיכה בצרכים שונים ומשתלבים
בתכניות הפנאי ,התעסוקה והדיור .במקביל ,מקדמת העירייה
הקמת שירותים קהילתיים חדשים לאנשים עם מוגבלות"¿ .

13

אשקלון
"עשינו מהפך"
"לא ברור מאין נשאבו
הפרטים על–מנת להגיע
לתוצאות של מיקום
העירייה בדירוג .שום גורם
בעירייה שעוסק בהנגשה
לא ציין כי מאן דהוא פנה
אליו ,שאל או ביקש פרטים
על–מנת להכין סקר .לכן,
לא ברור כיצד הוא נעשה.
לטעמנו ,לא נעשה מחקר
מדעי אמיתי על–מנת
לבדוק מה קורה בנושא זה.
עיריית אשקלון ,כמדיניות
ברורה של ראש העיר
בני וקנין ,עשתה מהפך
בשנים האחרונות בנושא
הנגשת מוסדות ציבוריים
למוגבלים"¿ .

14

רחובות
"ההנגשה
השתפרה"
"בשנים האחרונות שופצו
מוסדות התרבות על–מנת
להנגישם לנכים  -והותקנו
בהם מעליות .הונגשו תחנות
אוטובוס ,צמתים ומדרכות,
מוסדות חינוך ,גנים ציבוריים
ועוד ,בעלות כוללת של
למעלה מ– 18.5מיליון שקל.
לאחר שנים רבות שבהן לא
הושם דגש על ההנגשה,
הוביל ראש העיר את ביצוע
ההשקעות האדירות ותקצובן
בסעיפים ייעודיים ,וכן בכל
פרויקט ציבורי .הגם שתמיד
יש מה לשפר ,הרי שההנגשה
השתפרה ללא הכר"¿ .
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5

הרצליה

" 5מיליון שקל בשנה
להנגשת המרחב הציבורי"
ראש העיר ,יהונתן יסעור" :הטיפול בהנגשה נמצא בראש
סדר העדיפויות ,ונמשיך להעניק לכך עדיפות גבוהה ,הן
בתקציבים והן בביצוע עבודות ההנגשה".
מהעירייה נמסר כי היא "כחלק מהחזון העירוני ,העירייה
חתומה על 'אמנת ברצלונה' להנגשת העיר והיא מתקצבת כ–5
מיליון שקל בשנה לתוכנית העבודה השנתית להנגשת המרחב
הציבורי ,כחלק מתוכנית–אב כללית לנגישות"¿ .

9

)(13

אשדוד

"עשינו כברת דרך ארוכה"
ראש העיר ,ד"ר יחיאל לסרי" :אנו שמחים על מיקומה הגבוה
של אשדוד בסקר ומרמת שביעות הרצון של התושבים .נתוני
הסקר מלמדים על כברת הדרך שעשתה אשדוד בכל הטיפול
באוכלוסיות הללו ,ואני משוכנע שמגמה זו תמשיך להתפתח גם
ברמה הלאומית .בשנתיים האחרונות השקיעה אשדוד משאבים
לשילוב בעלי המוגבלויות בקהילה וכך ,חופי הרחצה הונגשו
מרחבת החנייה ועד לקו המים וגם הצמתים והכיכרות ברחובות
מרכזיים .בצד ההשקעות הפיזיות ,מתקיימת פעילות לשילוב
אוכלוסיות אלה בקהילה .באירוע יום העצמאות ,אשדוד הייתה
הראשונה שהציבה על הבמה מתורגמנית לשפת הסימנים .אחת
מתוכניות הדגל היא פיתוח פארק אשדוד–ים החדש והנגשתו
לנכים .במתחם הושקעו  2.5מיליון שקל בהצבת מתקנים ייחודיים
המאפשרת פעילות גופנית גם לאוכלוסיית הנכים"¿ .

10

רמת גן

6

נתניה

"את הטמעת הנגישות אצלנו
מלמדים באוניברסיטה"
"עיריית נתניה משקיעה משאבים רבים בהנגשת העיר .נושא
הנגישות משיק לכלל אגפי העירייה ,כאשר קידום הנושא נעשה
תחת פיקוח של הממונה על הנגישות העירונית ,בשיתוף מנהלי
האגפים .המודל הזה מלווה על–ידי משרד המשפטים  -נציבות
שוויון זכויות ,ונלמד באוניברסיטת ת"א .דוגמאות להנגשת
המרחב הציבורי בנתניה ניתן לראות במגוון תחומים :נדרש
סטנדרט של נגישות בכל עבודת תשתית חדשה המתבצעת בעיר;
הונגשו כל תחנות האוטובוס בעיר; העירייה הנגישה את פארק
אגם החורף והתקינה בו מגוון מתקנים ייחודיים המותאמים לילדים
ובוגרים המתניידים בכיסאות גלגלים .גם האצטדיון החדש מציע
אפשרויות לצפות במשחקים ביציעים שיועדו לכך"¿ .

11

באר שבע

ירושלים

"נביא לשילוב מלא של
בעלי מוגבלויות בקהילה"

"עד סוף השנה כל תחנות
האוטובוס בעיר יהיו נגישות"

"יש לעירייה מחלקה
מיוחדת לנושא הנגישות"

"עיריית ר"ג רואה חשיבות רבה בטיפוח וטיפול בבעלי
המוגבלויות .במסגרת זו הוקמה ועדה עירונית ,בראשות מנכ"ל
העירייה ,שעוקבת אחר המשימות שנקבעו על–ידי ראש העיר,
בהנגשה הפיזית של העיר .העירייה משקיעה תקציבים גדולים
לפעולות הנגשה מהתקציב הכללי והן מתקציבים ייעודיים
במחלקות .העירייה הכינה בעבר תכנית–אב מדגמית ,ורובה כבר
בוצעה .לעירייה יש תוכנית עבודה לפעילות לכל סוגי הנכויות,
גם במסגרת תוכנית חברתית וגם במסגרת תוכנית טיפולית.
תוכנית קהילה נגישה ,של החברה למתנ"סים ,משרד הרווחה
והרשויות מקומיות ,פועלת  13שנה ברמת–גן ,במטרה לשתף,
להנגיש ולהביא לשילוב מלא של אוכלוסיה זו בקהילה"¿ .

"עיריית באר–שבע גיבשה תוכנית רב–שנתית לטיפול
בנושא ההנגשה ,בהשקעה של  410מיליון שקל .במסגרת
התוכנית פעלה העירייה בין השנים  ,2010–2008בשיתוף
משרד התחבורה ,להנגשת תחנות אוטובוס ברחבי העיר
בעלות של למעלה מ– 2.5מיליון שקל .הנגשת כל התחנות
בעיר תסתיים עד סוף  ,2013בעלות של  2.5מיליון שקל
נוספים .בנוסף ,משקיעה העירייה בשיתוף משרד החינוך
בהנגשת  48מוסדות חינוך בעיר ,בהיקף של  5מיליון שקל.
במקביל ,פועלת העירייה במישור נוסף של הכשרת כוח אדם
ועריכת ימי עיון באופן שוטף לטובת האוכלוסייה בעלת
צרכים מיוחדים"¿ .

"עיריית ירושלים רואה חשיבות רבה בנושא .בשנת 2010
הקימה העירייה מחלקה לנושא הנגישות בעיר ,שנוסדה כחלק
מהמדיניות לקדם את הנגישות עיר ולסייע לאוכלוסייה בעלת
צרכים מיוחדים כמיטב יכולתה .המחלקה פועלת בחסות מהנדס
העיר ואחראית על הכנת התוכניות בנושא פיקוח ,הסברה ותיאום.
העבודה בפועל מתבצעת על–ידי אגפי העירייה השונים ,וההערכה
היא כי הנגשה של כל המבנים הציבוריים נאמדת בכ– 1.5מיליארד
שקל .עיריית ירושלים ריצפה את רחובות מרכז העיר במגמת
נגישות ,דאגה למעליות דוברות במבני ציבור ,בנתה משטחי
התראה מישושיים במעברי חצייה והתקינה רמזורי שמע עם זמזמם
המיועד לאנשים עם לקות ראיה ועיוורים"¿ .

15

בני ברק
"נגדיל את
התקציב"
הרב אברהם רובינשטיין,
ראש העירייה" :בני
ברק השקיעה ומשקיעה
מאמצים ואמצעים כספיים
משמעותיים לקידום נושאי
ההנגשה ,תמשיך בכך ,ואף
תגדיל את התקציבים ככל
הניתן .באחרונה הונגשו
מדרכות חדשות בעשרות
רחובות לפני מעברי חציה,
וכן  180תחנות אוטובוסים.
 10מיליון שקל הושקעו,
בשיתוף משרד החינוך,
בהקמת מעליות בבתי"ס
או רמפות ושירותים
מותאמים"¿ .

16

כרמיאל
"ביצענו סקר
בנושא מוסדות
חינוך בעיר.
נטפל בנושא"
"בשנתיים האחרונות
נעשו פעולות רבות בתחום
הנגשת המרחב הציבורי
בכרמיאל ,ביניהן :הנגשת
מעברי החצייה והכניסות
לחניות בכל שכונת רמת
רבין; עשרות תחנות אוטובוס;
מעברי חציה בעשרות
מקומות לאורך רחובות
ראשיים בעיר; כל תיקון
כביש מנוצל להנגשת מעבר
חציה .בנוסף ,נעשה סקר
במוסדות חינוך בעיר ואנחנו
הולכים לטפל גם בנושא"¿ .

17

18

19

20

חיפה

טבריה

חדרה

נצרת

"העיר מוצגת
במקום שאינה
ראויה לו"

"חלקים רבים
מטבריה עתיקים"

"בסיום 2013
העיר תדורג
גבוה יותר"

"יש להשוות
אותנו לעבר ולא
לערים אחרות"

"עיריית חדרה שמה דגש
בכל הקשור לנושא הנגשה
של מקומות ציבור לאנשים
עם מוגבלויות .כל פעולות
העירייה מתבצעות בשיתוף
פעולה עם 'נגישות ישראל'.
בשנה זו השקענו כ–700
אלף שקל בכל הקשור
להנגשת מוסדות חינוך
ותחנות אוטובוס .בשנת
העבודה הקודמת הושקעו
כ– 2מיליון שקל בתשתיות,
בטיחות ,וכבישים .בסיום
שנת  2013תדורג העיר
במיקום גבוה ביותר"¿ .

"נצרת עיר היסטורית
שנוסדה לפני אלפי שנים,
עיר עתיקה ורחבה במיוחד,
שנושא ההנגשה הועלה בה רק
בעשור האחרון .רוב מוסדות
העירייה והציבור בשכירות,
מה שמקשה על התאמתם
בפרוצדורה רגילה .למרות
זאת ,כל הבניינים החדשים
מ– 20השנה האחרונות נגישים.
אנו עושים מאמץ לסגור פער
של שנים .חשובה לנו מידת
ההתקדמות לעומת מה שהיה
בעבר ,ולא ההשוואה בין נצרת
לערים אחרות"¿ .

ראש העיר ,יונה יהב:
"תוצאות הסקר חוטאות
למציאות ומציגות את
העיר במקום שאינה ראויה
לו .ראש העיר רואה
בהנגשת העיר לנכים ערך
עליון .העירייה היא אחת
מהמעסיקות הגדולות של
אנשים בעלי מוגבלויות.
לצערנו ,היה עלינו לגשר
על חוסר עשייה של שנים
רבות בנושא .לא נותר לנו
אלא להתנצל בשם אחרים,
ולפעול במרץ כדי להשלים
את הפרויקטים"¿ .

"עיריית טבריה פועלת
על–מנת להנגיש כל פינה
ומבנה בעיר לטובת בעלי
המוגבלויות .אל לשכוח כי
טבריה היא עיר עתיקה ,אשר
חלקים גדולים בה נבנו לפני
שנים רבות .עיריית טבריה
תפעל להנגשת כל המקומות
שבהם היא נדרשת לרווחת
כלל בעלי המוגבלויות .מבנה
עיריית טבריה ישן מאוד.
בעתיד הקרוב צפויה עיריית
טבריה להתחיל בבניית בניין
העירייה החדש שייבנה על–פי
הדרישות הקפדניות ביותר,
לטובת בעלי המוגבלויות"¿ .
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 15שנה אחרי
חברתית וליטול חלק פעיל יותר פרופ' רימרמן ,בנושא זה יש ויכוח
שהחוק לשוויון
בין שתי גישות מנוגדות.
בחיי החברה והקהילה.
אנשים עם
"יש הסוברים כי באמצעות
מוגבלויות חוקק ,ישראל רק  65%גולשים
טכנולוגיית המידע אפשר לפצות
 2013עדיין רחוקה מלהיות באינטרנט
ולגשר על פערים בזמינות
אחד הפרמטרים שנבדקו
שוויונית ,והפער בין אנשים
ונגישות ולצמצם פערים חברתיים
במסגרת המחקר של הוא הזירה
עם ובלי מוגבלויות
בין אנשים  -עם ובלי מוגבלות.
הולך ומעמיק .זאת ,על
הווירטואלית ,שלמרבה הצער אף מצד שני ,יש המעריכים כי
היא מספקת תמונת מצב עגומה
אף החמלה והמודעות
המרחב האינטרנטי הוא זירה
בכל הנוגע לרמת מעורבותם
הציבורית הגוברת
חדשה שדווקא מקשה על התערות
החברתית של בעלי מוגבלויות
לזכויותיהם.
אנשים עם מוגבלות בחברה.
זהו המסר המרכזי העולה
)על הנגשת אתרי האינטרנט ,ראו ממצאי המחקר שלנו משקפים
בעמוד הבא(.
ממחקר שערכה קבוצת
את הפולמוס הקיים בין שתי
על–פי המחקר ,שבחן שלושה
חוקרים בראשותו של פרופ'
התפיסות האמורות".
מדדים בנושא :אחוז המשתמשים
אריק רימרמן ,ראש הקתדרה
עוד לדבריו ,המחקר ,שמצא כי
למדיניות חברתית באוניברסיטת באינטרנט ,מספר שעות גלישה ,השיעור של אנשים עם מוגבלות
חיפה ומתפרסם כאן לראשונה.
ודפוסי גלישה בפעילויות מגוונות הגולשים באינטרנט נמוך באופן
נתונים אלה שולבו גם בשאלונים בסביבה הווירטואלית  -רמת
משמעותי בהשוואה לאנשים
המעורבות החברתית של בעלי
שבבסיס מדד הגישה החיובית.
ללא מוגבלות ,מרמז על היעדר
המוגבלות בעולם הווירטואלי
המחקר ,שהקיף מאות
נגישות לחומרה או חוסר שליטה
מרואיינים עם ובלי מוגבלויות,
אמנם השתפרה בשנים האחרונות ,במיומנויות שימוש בתוכנה.
אך היא עדיין נמוכה יחסית לזו
בחן את רמת ההשתתפות
"עם זאת" ,אומר רימרמן,
והמעורבות החברתית של אנשים של האוכלוסייה הבריאה65% :
"נמצא כי אנשים בעלי מוגבלות
גולשים לעומת  83%בהתאמה.
עם מוגבלות בגילאי 65–18
שעושים שימוש רב במחשב,
פערים נמצאו גם במספר שעות
בישראל בהשוואה לאנשים
מעל ל– 15שעות שבועיות,
בריאים .נמצא ,כי בעלי מוגבלות הגלישה השבועיות :בעלי
תיעלו את הידע והמיומנות
ספונים בין כותלי ביתם רוב היום מוגבלויות מבלים כ– 17שעות
שלהם לצורך קידום השתתפותם
ושוהים מחוצה לו רק מספר שעות שבועיות באינטרנט לעומת
החברתית .כמו–כן ,קרוב לשני
נמוך יותר .ולפיכך ,הם משתתפים כ– 25שעות שבועיות בקרב
שליש מהמרואיינים במחקר ראו
פחות במגוון פעילויות חברתיות גולשים ללא מוגבלות .יחד עם
באינטרנט מסייע לתקשר עם
זאת ,נמצא שכמחציתם גולשים
וקהילתיות ,בהשוואה לאנשים
חברים ובני משפחה".
יותר מ– 15שעות בשבוע לעומת
נטולי מוגבלות המקבילים להם
כשליש מהבריאים הגולשים כך ,דעות קדומות של
בגיל ,ברקע התרבותי ובאזור
מעסיקים
ושהגולשים עם מוגבלות הם
המגורים.
בעלי מוגבלויות נחשבים לאחת
צעירים ומשכילים יותר.
"רבים מבעלי המוגבלות לא
מהאוכלוסיות הסובלות מחוסר
לאור האמור ,נשאלת השאלה
מעורבים כלל בחברה וחשים בשל
תעסוקה במדינה .שוק העבודה
כך תחושת ניכור ובידוד" ,נכתב אם האינטרנט  -שהוא כלי
הישראלי אכזרי ומדיר אנשים
ליצירת ולשימור קשרים
במחקר ,שמומן בחלקו על–ידי
עם מוגבלות פיזית או נפשית.
חברתיים והזדמנויות תעסוקה
המוסד לביטוח לאומי .עם זאת,
כך ,כשאדם בעל מוגבלות נכנס
הם עצמם לא איבדו תקווה :אלה  -אכן מסוגל לזמן לאנשים
לראיון עבודה  -המעסיק רואה
שהשתתפו במחקר אמרו שעדיין עם מוגבלות פלטפורמה טובה
על–פי רוב בעיה .הדבר נובע גם
להשתתפות חברתית? לדברי
מקננת בהם התקווה להתערות

כ–

בעלי מוגבלות
ספונים בין כותלי
ביתם רוב היום
ושוהים מחוצה
לו מספר שעות
נמוך בהשוואה
לאוכלוסייה
הרגילה; הם
משתתפים
פחות בפעילויות
חברתיות ,ולכן
חשים ניכור
ובידוד; מחקר
עדכני מעלה שהם
עצמם לא איבדו
תקווה ,והיו רוצים
להיות מעורבים
יותר  /ספיר פרץ

רגשות
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מעורבים
רוצים יותר ,עושים פחות

שיעורי המוטיבציה למעורבות חברתית
בקרב אנשים עם וללא מוגבלות
54.8%
45.2%

68%

32%
אנשים ללא מוגבלות

לא מעוניין

אנשים עם מוגבלות

מעוניין לעשות יותר

מקור הנתונים :מדד הגישה החיובית  -ד"ר אבי גריפל ,דאס ,בהתבסס על מחקר
של פרופ' אריק רימרמן

מצרות אופקים או דעות קדומות חיובי יותר לצורך השגת רכישת
של מעסיקים ,אך לא רק.
סטטוס והכרה חברתית.
לדברי ד"ר אבי גריפל,
חוקרי אוניברסיטת חיפה
אחד מהשותפים למחקר של
טוענים שלהשתתפות בשוק
אוניברסיטת חיפה ומחוקרי
העבודה ,ללא קשר להיקף
מדד הגישה החיובית ,מעסיקים
המשרה ,יש השפעה על התערות
מסתכלים על נכות בראייה
חברתית ואזרחית העשויה להיות
כלכלית קרה" .כשיש עודף של
גורם ממריץ לשוויון" .נמצא ,כי
היצע עובדים ,טבעי להעדיף
אנשים עובדים עם מוגבלות ,היו
עובדים בלי 'בעיות' ,ומי שסובל מעורבים יותר במגוון פעילויות
מזה הם המוגבלים".
חברתיות ,ודיווחו על תחושת
עוד לדבריו ,בישראל לא
רווחה גבוהה וקשר לקהילה
מיושמת אפליה מתקנת" .קיים
בהשוואה לאנשים שאינם עובדים
פער בין כל החוקים והתקנות
עם מוגבלות" ,נכתב במחקר.
המכוונים לאפליה מתקנת לבין
עוד עולה ,כי אנשים עם
מה שקורה בפועל ,הלכה למעשה .מוגבלות שאינם עובדים נוטים
החברה הישראלית עוד לא הגיעה להגדיר את עצמם כלא מעורבים
לבשלות ולתעדוף של בעלי
כלל בקהילה  34.3% -לעומת
מוגבלות".
 21%בקרב המועסקים .מעטים
מחקרים רבים ,כמו זה שבוצע
בקרב אלה שאינם עובדים הגדירו
על–ידי אוניברסיטת חיפה,
עצמם כמעורבים מאוד 8.7% -
מצביעים על החשיבות הרבה של מהבלתי מועסקים הגדירו עצמם
שילוב אנשים ,מוגבלים ובריאים כך ,לעומת  14%מהמועסקים.
כאחד ,במעגל התעסוקה .אדם
נכי צה"ל עדיפים
שעובד גם מעורב יותר בחברה
 הפיזית והווירטואלית כאחד  -על נכים אחריםאחד הממצאים במחקר מדבר
וחש מוערך ורצוי יותר במרחב
הציבורי .גם הדימוי העצמי שלו על מה שכולנו יודעים היטב ,גם

אם רק בסתר ליבנו :נכי צה"ל
נכי תאונות עבודה ,כוחות
ונפגעי פעולות איבה "עדיפים"
הביטחון ופעולות האיבה גבוהה
על פני נכי תאונות עבודה ,שהם משמעותית בכל הפעילויות
עצמם עדיפים על פני נכים
שנבדקו במחקר בהשוואה לנכים
כלליים  -אנשים שנולדו עם
כלליים" ,הוא מוסיף.
נכות או כאלה שלקו במחלה
ד"ר גריפל ,המשמש גם כיועץ
ובעטיה הפכו למוגבלים.
לאגף השיקום במשרד הביטחון,
בישראל חיים כ– 230אלף נכים מחדד את הנקודה" :מצבם של
"כלליים" לעומת כ– 55אלף נכי נכי צה"ל טוב מנכים אחרים לא
תאונות עבודה וכ– 24אלף נכי
רק בזכות התמיכה השיקומית
צה"ל ופעולות איבה" .דווקא
שלה הם זוכים ,אלא גם בזכות
בגלל שנכים כלליים הם הקבוצה המוטיבציה החזקה יותר שיש
הגדולה ביותר ,עם הקצבאות
להם".
והכישורים הנמוכים ביותר -
רימרמן מוסיף" :רמת התפקוד
הם צריכים להיות אחד ממוקדי
ההתחלתית של נכי צה"ל ,טרום
ההשקעה של החברה הישראלית ,הנכות ,גבוהה מזו של נכים
ולמרבה הצער  -הם לא" ,אומר
מולדים ,ולכן רמת המוטיבציה
רימרמן .עוד לדבריו ,הפער ביחס והתפקוד שלהם גם אחרי הנכות
כלפיהם  -בין אם במדיניות
טובה יותר .גם נקודת המוצא של
הקצבאות הדיפרנציאלית
נכי תאונות עבודה טובה יותר,
המתקיימת בישראל ובין אם
כי לפני הנכות הם היו אנשים
בהערכה החברתית הרבה יותר לה עובדים ,עם כישורים שונים".
זוכים נכי צה"ל  -שבא לידי ביטוי לאור האמור ,מסכם גריפל" ,לא
גם בפער בדפוסי ההשתתפות
משנה איך אדם הפך נכה ,כולם
החברתית שלהם.
צריכים להיות שווים ולקבל את
אותו יחס בכל המובנים"¿ .
"רמת ההשתתפות של

מדד
הגישה
החיובית

העולם ואנחנו :איפה אנחנו ואיפה הם?
גם בהשוואה למדינות ה– ,OECDמצבם של נכי
האדם המוגבל בחברה .ישראל חייבת לעדכן
ישראל רחוק מלהיות מזהיר .לדברי פרופ' רימרמן,
את החקיקה" .לדבריו ,גם בתחום התעסוקה
ישראל אמנם עברה כברת דרך משמעותית בנושא,
ישראל נמצאת מאחור" .שיעור המועסקים
אך עדיין החקיקה שלה בכל הנוגע לשוויון אנשים עם בקרב בעלי מוגבלות בישראל הוא
מוגבלויות ארכאית בהשוואה לעולם המערבי.
מהנמוכים ביותר במדינות ה–,"OECD
"החקיקה בישראל ,בניגוד למדינות מתוקנות רבות ,הוא אומר ומוסיף כי הנכים בישראל לא
מקבלים תעדוף בגלל מצוקות בוערות
מבוססת על מודל רפואי–סוציאלי של מתן זכויות
יותר שאיתן ישראל מתמודדת מאז
ושירותים רק לאנשים עם נכות נראית ונכות קשה,
הקמתה¿ .
ולא עוסקת כלל וכלל בשיפור תשתיות לשילוב
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מה זקוק בעיקר להנגשה?

מבנה

)צילומים :איל יצהר ,תמר מצפי ,אשבלום ששוני ואסף מרדכי(

מוקד
שירות

אירועי
תרבות

פרסומים
רשמיים

אתר
אינטרנט
תמונות אילוסטרציה

בעיית
נגישות
או
נחישות?

וונות טובות הן התחלה
טובה .אבל כדי ליישם
את תורת הנגישות
הלכה למעשה דרושים לא מעט
עבודה ,חשיבה ,תכנון וכסף.
רשויות מקומיות שבוחנות
את עצמן בדירוג מדד הגישה
החיובית ,עשויות למצוא את
עצמן חסרות אונים לנוכח הצורך
לשנות את תפיסתן וגם את
הנתונים בשטח; ואת זה ,יש לציין,
הן ייאלצו לעשות עד ,2021
אז קבע המחוקק דדליין אחרון
באחרוני הסעיפים.
כיצד לגשת לעניין? "קודם
כל ,צריך להכין תוכנית אב
כוללת" ,אומר ד"ר אבי רמות,
מנהל המרכז הישראלי לנגישות
של עמותת שק"ל )שירותים
קהילתיים לאנשים עם צרכים
מיוחדים(" .צריך לפנות לגורם
מקצועי חיצוני .גורם כזה יעשה
סקר ,יבדוק מבנים וסביבת רחוב,
יכתוב דו"ח מסודר ויקבע מה
רשויות מקומיות שבוחנות את מיקומן במדד הגישה
צריך לעשות בכל מקום .הרשות
המקומית תקים ועדה שתחליט
החיובית עשויות למצוא עצמן חסרות אונים לנוכח הצורך
מה ואיך לבצע ,באיזה סדר
לשנות לא רק את התפיסה אלא גם את מה שקורה
עדיפויות".
על
שאמונים
מקצוע
אנשי
בשטח; מה בכל זאת אפשר לעשות?  /אפרת אהרוני
הטמעה  -מורשי נגישות בוגרי
קורס ייעודי באוניברסיטה -
הצדדים ההנדסיים של הנגישות
יכולים ללוות את מחלקות
הקלות עבור לקויי ראייה -
 הנמכת מדרכות ,בניית רמפות,ההנגשה בדרך לשינוי המיוחל,
היכולת להגדיל ולהקטין פונטים,
הקצאת מקומות חניה מותאמים
לצד גופים ועמותות שונים
לשנות צבעים וגם אפשרות
וכן הלאה  -מוכרים היטב ,גם
העוסקים כיום בתחום.
להשתמש במקלדת ולא בעכבר,
אם מקומות רבים עדיין רחוקים
המסייעת לבעלי מוגבלויות
רמפות וחניות
מיישומם המלא בפועל .הבסיס
פיזיות נוספות )ראו כתבה
הכול
הם לא חזות
הוא להנגיש את העיר פיזית -
נפרדת(.
את השלב הראשון בדרך
מעברי חציה ,מדרכות ,בתי ספר,
הממשק הבא הוא המוקד
להנגשה מלאה ממקם יובל וגנר ,חניה ,מתקני שעשועים ,מבנה
הטלפוני ודרכי השירות :איך
יו"ר עמותת נגישות ישראל,
הרשות.
מתקשר לרשות אדם שאינו
דווקא בתחום המודעות" .צריך
"אבל מה שאנשים לא יודעים",
שומע טוב או לא יכול לדבר?
החיובית
לזכור שלכל רשות ולעומדים
אומר וגנר" ,זה שכדי להפוך
לכך נועד מוקד טלפוני נגיש .זה
בראשה יש אינטרס לתת את
ארגון לנגיש  -צריך לטפל בעוד
מתחיל מרגישויות כמו הקלטות
השירות הטוב ביותר ל–100%
מרכיבים .לכן ,השלב הבא יהיה
בלי מוזיקת רקע ללקויי שמיעה,
מהתושבים והאורחים שמגיעים
מודעות לנגישות ארגונית בקרב
וכולל אפשרות לפנות לא רק
לעיר ,ולהגיע לקהל כמה שיותר ההנהלה ,על משמעויותיה השונות
בטלפון ,אלא גם בצ'אט ובסמס -
רחב עם השירותים שהם מספקים  -כל מנהלי האגפים למיניהם
כך שכל אחד בהתאם למוגבלות
ממילא" ,הוא אומר" .ככה גם
צריכים לעבור הדרכה ,ולהבין מה לפי המתודה של הדרכת עובדים יכול לתקשר.
יאהבו ויעריכו אותם יותר ,ושנת זו באמת נגישות".
לשירות נגיש.
לממשקי השירות נוספים
בחירות מוניציפליות היא הזמן
כך ,למשל ,צריכים העובדים
עם צליחת השלב הסבוך
אספקטים יומיומיים שנראים
להזכיר את זה 18% .מהאוכלוסייה השונים שבאים במגע עם קהל
יותר ,מגיע שלב נוסף  -טכני
טריוויאליים לאדם הפשוט ,אך
הם אנשים עם מוגבלויות -
להכיר את סוגי המוגבלויות
במהותו ,ומורכב פחות :הנגשת
משמעותם רבה עבור מי שנזקק
פיזיות ונפשיות  -והכול מתחיל השונות ואת הדרך הנכונה
אתר האינטרנט .מבחינה חזותית ,להתחשבות .כך ,בפרסומים
במודעות לכמה שזה כדאי .השלב להעניק להם שירות המותאם
כמעט שלא יהיה הבדל חיצוני
רשמיים מטעם הרשות ,אומר
הבא הוא קבלת החלטה ברורה  -למצבם ,בין אם הם לקויי ראייה - ,הנגשת אתר באה לדי ביטוי
וגנר ,יש להקפיד על צבעים
לנהל ולהוביל תהליך שבו הופכים לקויי שמיעה או שפשוט אינם
באפשרות החשובה עבור עיוורים קונטרסטיים ,גודל פונטים
את הרשות לרשות נגישה".
דוברים את השפה .עליהם לפעול להפוך טקסט לקולי ,ולשלל
וכדומה ,כדי שכמה שיותר אנשים

כ

מדד
הגישה

ייחשפו למידע שמתפרסם .בנוסף
חשוב לפרסם את ערוצי הנגישות
עצמם :אם העירייה עורכת טקס
יום זיכרון  -חשוב שתסביר איפה
החניה המותאמת ,היכן מקומות
הישיבה הייעודיים ,והאם יש
במקום שירותי נכים ניידים ,או
ליווי קולי באוזניות.
"יש עוד הרבה דברים שאפשר
לעשות מעבר למחויב בחוק",
מדגיש וגנר" .צריך להנגיש
כנסים ואירועים שלא פונים
לכולם .צריך שבכל פעילות יוכלו
להשתתף גם אנשים עם מוגבלות.
אפשר לספק מידע וחשבונות
בכתב ברייל או בקובץ קולי  -גם
דברים כאלה אפשריים .זה עולם
ומלואו".

איפה הכסף?
אולם את חדוות ההנגשה עשוי
לעצור קיר בטון בדמות תקציב
קשיח :רק עלותה של תוכנית אב
ראשונית עשויה להסתכם ב–300
אלף שקל ,בהתאם להיקף הסקר
המבוצע ולגודל הרשות .כיצד
מתמודדים עם המגבלה הכלכלית
וצולחים אותה בדרך להנגשה
כהלכתה?
"נכון שנשאלת תמיד שאלת
הכסף" ,מודה וגנר" ,ונכון שמשרד
האוצר צריך היה לממן את
העלויות האלו .אבל גם לעיריות
עם קשיים כספיים אנחנו מזכירים
שני דברים :האחד ,שזה מאוד
חשוב לשרת מקסימום מהציבור.
השני ,שזה ישפר בצורה דרמטית
את איכות החיים של כל הקהילה.
אבל הרבה דברים לא עולים
אגורה  -כל מקום שאתה משפץ
ממילא או בונה מלכתחילה,
צריך להתאים מראש .או למשל
לא לתת רישיון עסק למקום לא
נגיש .זה גם בידי העירייה".
המלצה נוספת היא לנסות
ולגייס סכומים ייעודיים
ממשרדים ממשלתיים או
מגורמים הקשורים ספציפית
למקום או לאופי ההנגשה.
"אם ראש העיר יקפיד שבכל
הפעילויות של הרשות כל
האגפים יחשבו על הנושא ,יטמיעו
אותו ממש בדנ"א הארגוני  -בתוך
עשור ממילא הכול יונגש" ,אומר
וגנר" .בינתיים ,אנחנו קוראים
לכל המתמודדים לבחירות
באוקטובר להכניס לאג'נדה את
המחויבות לנגישות"¿ .

