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 לכבוד 
 ראשי הרשויות המקומיות

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 גזברים ברשויות המקומיות

 המקומיותרכזי נגישות ברשויות 
 מהנדסים ברשויות המקומיות

 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
 

 שלום רב,

 
 הנדון : היערכות הרשויות להשלמת הנגשת מבנה ציבור קיים ומקום שאינו בניין- 

         הקמת מנהלת נגישות של השלטון המקומי ע"ש שמואל חיימוביץ ז"ל
 

 כללי

רבים של הרשויות המקומיות ביישום תקנות בשנים האחרונות אנו עדים למאמצים 

"הנגשת מבנה ציבור קיים ומקום שאינו בניין", כל רשות על פי יכולותיה והאמצעים 

 העומדים לרשותה.

, בחתך ממוצע של 50%-40% -יחד עם זאת, ההערכה אומדת את יישום תקנות אלו בכ 

 כלל הרשויות.

נטלו על עצמם לרכז ולסייע לכלל  מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות,

הרשויות המקומיות, להשלים את יישום תקנות הנגשת מבנה ציבור קיים ומקום שאינו 

בניין, וכל זאת באמצעות הקמת מנהלת משותפת אשר תלווה, תתמוך ותסייע מקצועית 

 לרשויות לבצע את המוטל עליהן להשלמת ביצוע ההנגשה.

 ז"ל שמואל חיימוביץ

והיה מחלוצי המדינה לפיתוח המודעות, הנורמות  2017לעולמו בשנת שמואל הלך 

 והחקיקה, לזכות של כל אדם להתנייד במרחב הציבורי ללא קשר למגבלותו. 

 עקב תאונת דרכים.  6שמואל התנייד בכיסא גלגלים מגיל 

אולימפיאדות נכים, בענף הרמת  6הגיע להישגים בינלאומיים בספורט, השתתף ב 

 וזכה במדליות זהב וארד. כמו גם קביעת שיא אולימפי ושיא עולם. משקולות, 



 

 

מתוקף תפקידיו כנציב שוויון  זכויות לאנשים עם מוגבלות וכממונה נגישות ארצי היה 

 שותף מלא לסיוע לרשויות המקומיות לביצוע ההנגשה.  

, עתה משהוחלט לשנס מותניים ולפעול יחד להשלמת ההנגשה ברשויות, מצאנו לנכון

לקרוא למנהלת על שמו של שמואל חיימוביץ ולהביא את רוח התקווה ו"הרמת 

ההנגשה. בתחום המשקולות" למרות הקשיים והאתגרים עמם מתמודדות הרשויות   

 הקמת מנהלת

לצורך ביצוע המשימה, הוחלט על הקמת מנהלת של השלטון המקומי שתסייע לרשויות 

 לפעול להשלמת ביצוע ההנגשה. 

המנהלת מורכבת מועדת היגוי המורכבת מנציגי שלטון מקומי ומשרדי ממשלה 

 להוות זרוע הביצוע של המנהלת, בעבודה עם הרשויות המקומיות.  קטור שתפקידוומפרוי

 משימות המנהלת 

מיפוי מצב קיים של כלל הרשויות והצגתו בפני הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם  -

 מוגבלות לשם בחינת הצורך לדחיית יישום החוק. 

 סיוע לרשויות בהכנת תכנית ביצוע מובנית להשלמת ההנגשה והגשתה לנציבות. -

 סיוע הדרכה וליווי הרשויות בכל השלבים הנדרשים לביצוע ההנגשה. -

רה למול משרדי הממשלה ובכללם אוצר ופנים לתקצוב והסרת חסמים עבודה סדו -

 בירוקרטיים.

 שלב א'   -תכנית עבודה

 יבוצע מיפוי מצב קיים בכלל הרשויות ע"י מילוי  השאלון )רצ"ב(. -

 שלב ב'  -תכנית עבודה 

 בחינת המצב הקיים בשיתוף עם הנציבות, האוצר, המשפטים והפנים.  -

 שלב ג' -תכנית עבודה 

 הגשת תכנית רשותית רב שנתית להשלמת ביצוע ההנגשה. -

 סיוע לרשות לעמוד בלו"ז שנקבע   -

 

 

 

 



 

 

לשם תחילת ביצוע המיפוי הנכם מוזמנים לשלוח נציג מטעמכם למפגש שיתקיים בזום 

ל ידי , ע, בה יוצג האופן בו נדרש לבצע את המיפוי13-15בין השעות  13.10בתאריך 

 אנשים עם מוגבלות.הנציבות לשיוויון זכויות ל

לרישום למפגש יש לשלוח אישור השתתפות לכתובת מייל של הגב' עדי אבירם, 

שם הרשות ושם הנציג מטעמכם  ,adia@masham.org.il :פרוייקטורית המינהלת

 ותפקידו.

 הלינק למפגש: 

https://us02web.zoom.us/j/86332014853?pwd=TEM3WStJSEl0YjYwamFoOC9
0QThwQT09 

Meeting ID: 863 3201 4853 

Passcode: 589957 

 ברכה,ב
 

 שלמה דולברג
 מנהל כללי

 העתק:
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס

 ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות -מר שי חג'ג'
 הגליללפיתוח הפריפריה הנגב ו שר הפנים והשר  -אריה מכלוף דרעימר 

 שר המשפטים  -ח"כ אבי ניסנקורן 
 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות -מר אברמי טורם
 שר האוצר -ח"כ ישראל כץ 

 ראש עיריית באר שבע, וראש הצוות לנושא נגישות -מר רוביק דנילוביץ
 משרד המשפטים  יתמנכ"ל –)מ"מ( סיגל יעקביעו"ד 

 הפניםמנהל כללי, משרד  -מר מרדכי כהן
 משרד הפנים ,מנהל אגף תקצוב ותשלומים –איתן כהן מר 

 מנכ"לית, משרד האוצר  -גב' קרן טרנר אייל
 משנה למנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

 15-מנכ"ל פורום ה-עו"ד איתן אטיה
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר

  סמנכ"לית אסטרטגיה, קשרי ממשל ורמ"ט יו"ר, מש"מ -גב' לירון דורון לוי
 מרכז השלטון המקומי סמנכ"ל החברה הערבית, -מר חיאם קעדאן

 מרכז פורום רשויות דרוזיות וצ'רקסיות, מש"מ -מר נביה נסראלדין
 מרכז פורום רשויות חרדיות, מרכז השלטון המקומי  -מר ישראל גולומב

 חינוך, רווחה וחברה, מש"מ סמנכ"ל מינהל -גב' מיכל מנקס
 ראש מינהל הכנסת ומנהלת המחלקה המשפטית, מש"מ  -עו"ד מירה סלומון

 מנהלת תחום הנגשת מבני ציבור, מרכז השלטון המקומי -גב' עדי אבירם
 סגן מנהל תחום בינוי, משכ"ל  –רונן קט מר 
 ות שוויון זכויות תשתיות וסביבה, נציב מפקח ארצי על נגישות מבנים, - נס -עינב ברמר 

 לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים   
 יועץ משפטי, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -עו"ד ערן טמיר

 ממונה חקיקה ומדיניות, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -עו"ד הדס אגמון
 חינוך, רווחה וחברה, מש"מ מנהלת מחלקת חברה, מינהל -עו"ד רות דיין מדר
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