גם אני עסק נגיש
עיר לכל תושביה
ברמת השרון
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בעל עסק יקר,
 .1מיזם "עיר לכל תושביה  -נגישות ברמת השרון" הינו מיזם
קהילתי  -חינוכי ייחודי ,ראשון מסוגו בישראל ,אותו מפעילה
עיריית רמת השרון .מטרתו היא לאפשר לכל תושבי העיר  -ילדים,
הורים עם עגלות תינוקות ,אנשים עם מוגבלות ,קשישים ,רוכבי
אופניים ועוד – גישה מלאה ,תנועה בטוחה ,נוחה ועצמאית
במרחבים ובמבנים הציבוריים ואפשרות ליהנות באופן מלא
מהשירות ומהמידע הציבוריים.
את הפרויקט מנחה תפיסה לפיה הנגשת העיר והמרחב הציבורי
אינה רק טיפול במרכיבים הפיזיים ובנגישות במובנה הצר,
אלא ,בראש ובראשונה ,נגישות הינה הכרה בשוויון ובזכות של
כל תושב מתושבי העיר למרחב ציבורי נגיש ,לתנועה עצמאית
וחופשית ולנגישות מלאה למידע ולשירותים העירוניים.
 .2בתי העסק הם ליבה הפועם של עיר ונתפסים כנדבך מרכזי
ורב חשיבות בחיי הקהילה והחברה בה .ברחובות רמת השרון
מפוזרים בתי קפה ,מסעדות ,חנויות וכו' אשר מהווים מרכזי
פעילות שוקקי חיים ומלאי עניין ומקור הנאה לבילוי בשעות
הפנאי .כיום ,חלק לא מבוטל מהקהילה נדחק אל מחוץ
למעגל החיים ,ואין באפשרותו לקחת חלק בפעילויות אלו בשל
מכשולים שמציבה לו הסביבה .עלינו לדאוג לכך שכל תושבי
העיר ומבקריה ,ללא יוצא מן הכלל ,יוכלו ליהנות באופן מלא
ושוויוני מהמוצרים ומהשירות שמציעים בתי העסק ברמת
השרון.

 .3התאמות הנגישות הנדרשות משתנות מבית עסק אחד
למשנהו ,ויש לבדוק כל מקרה לגופו על פי פרמטרים של גודל,
מיקום ,הגדרת בית העסק בחוק ,אילוצים ספציפיים של בית
העסק ועוד.
כל הדרישות מפורטות בחוק ,בתקנות ובתקנים.
לפי התקנות כל עסק שבו ניתן שירות לציבור צריך להיות נגיש
עד יוני .2014
לנוחיותכם ,מצ”ב חוברת המפרטת כיצד להנגיש עסקים
קטנים (גם) לאנשים עם מוגבלות ,וטופס לבדיקה עצמית של
נגישות העסק שלך.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני שכתובתו
www.ramat-hasharon.muni.il
לשאלות ניתן לפנות בדוא"לorna@azic.co.il :
היו חלק מהמיזם ופיתחו שעריכם לכל התושבים והמבקרים
בעיר.

תודה על שיתוף הפעולה.
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