רמת השרון  -עיר לכל תושביה
התאמות נגישות נדרשות לקבלת רישיון עסק
 דף מידע -בעל/ת עסק יקר/ה,
בכפוף לדרישות חוק רישוי עסקים תשכ"ח  1968 -וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
 1998וכחלק ממיזם "עיר לכל תושביה" החלה עיריית רמת השרון בתהליך קידום התאמות נגישות בעיר
באמצעות תוכנית אב לנגישות ייחודית ומקורית.
תוכנית האב היישובית לנגישות נשלמת בימים אלה ובמסגרתה מתוכננים להתבצע הפרויקטים הראשונים
כבר בחודשים הקרובים :הנגשת סככות ההמתנה לאוטובוס ,שדרוג מערך חניות הנכים בעיר ,הנגשת
אתר האינטרנט העירוני ועוד .זאת ,נוסף על הפעילות אותה ביצעה העירייה עד עתה והכוללת הנמכת
מדרכות ,הנגשת מבני ציבור ופעולות נוספות שמטרתן הנגשה פיזית של המרחב הציבורי.
חלק מרכזי במיזם הוא ביצוע התאמות נגישות בבתי העסק ,שיאפשרו לחלק נכבד מהקהילה  -אנשים עם
מוגבלויות שונות ,בני משפחה וחברים שמבלים איתם  -שעד כה הדיר רגליו ממקומות שאינם נגישים להם
מסיבות שונות ,ליהנות משירותי בית העסק ומהמוצרים שהוא מציע ,בדיוק כמו כל אחד אחר.
במהלך שנת  2011נדרשים בתי העסק לבצע את הפעולות הנחוצות על מנת לעמוד בהוראות החוק
ובהנחיות העירייה .העירייה ,על כל אגפיה ,תעמוד לרשות העסקים ותשמח לסייע ,לייעץ ולהנחות בכל
עניין.

היו חלק מהמיזם ופיתחו שעריכם לכל התושבים והמבקרים בעיר.
באוגדן זה:
קובץ הנחיות לביצוע ההתאמות הנדרשות.
אמנה.

אנו מודים על שיתוף הפעולה ועומדים לרשותכם בכל שאלה.

שרי חובב
מנהלת מח' רישוי עסקים
עיריית רמת השרון

עיר לכל תושביה  -נגישות ברמת השרון
 .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 ,מהפכה תפיסתית הגורסת ,כי 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.
 .3במהלך שנת  2011יערכו נציגי אגף רישוי עסקים של עיריית רמת השרון ביקורים בבתי עסק ברחבי העיר  -ביוזמת
העירייה  -על מנת לסייע ככל שביכולתם בקידום ביצוע התאמות הנגישות בכל בית עסק ,לתת הנחיות ,להעביר
חומר עזר ,לייעץ ולהדריך ,לספק מידע ולהתאים פתרונות לבעיות ייחודיות שמתעוררות בבית העסק לפי הצורך.
 .4התאמות 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 .לנוחותכם ,מצ"ב באוגדן זה קובץ הנחיות כללי לביצוע התאמות
הנגישות.
כאמור ,במהלך שנת  2011יידרשו כל בתי העסק בעיר לבצע בהדרגה התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות.
בית עסק שלא יעמוד בדרישות הנגישות החל מה  - 1.1.2012רישיונו עלול להישלל.
העירייה מעמידה עצמה במהלך השנה הקרובה לרשות בעלי העסקים בעיר ותשמח לסייע ככל יכולתה בייעוץ
ובהדרכה בביצוע התאמות הנגישות ,מתוך כוונה לבצע את החלק הארי של השינוי בעיר במהלך שנה זו.

בין התאריכים  15/3/11ל 15/4/11 -נקיים שעות קבלה עם מורשה הנגישות ,מר אבי ורשבסקי,
בקרן הקהילתית רמת השרון  -מתנ"ס לוי ,רחוב ארלוזרוב  ,20קומה ראשונה ,בימי ג' בין השעות 17:00 - 19:00
ובימי ה' בין השעות  .08:00 - 10:00הינכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה.
מידע נוסף ניתן למצוא גם באתר האינטרנט שלנו שכתובתו .http://www.ramat-hasharon.muni.il

במהלך חודש ספטמבר נקיים שעות ייעוץ נוספות עם מורשה הנגישות ,פרטים יימסרו באתר האינטרנט ובמוקד העירוני.

