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בישראל חיים כ 1,600,000-אנשים עם מוגבלות .כלומר :כל אדם חמישי בישראל הוא אדם עם
מוגבלות! המוגבלות יכולה להיות פיזית ,חושית (כגון ראייה ושמיעה) קוגניטיבית ,נפשית,
תקשורתית ועוד .כל אדם עשוי לחוות מוגבלות בשלב כזה או אחר בחייו.

זכותנו להשתתפות מלאה בחברה ,ככל אדם!
• זכותנו ללמוד במערכת החינוך ככל אדם!
• זכותנו להגיע לעבודה ללא מכשולים בדרך ככל אדם!
• זכותנו להשתתף באירועים הקהילתיים ככל אדם!

על מנת שזה יקרה ,חובה עלינו כחברה:
• לפתוח את הלב ולקבל בסובלנות את כלל האנשים כחלק מהחברה.
• לדאוג לכך שהמרחב הציבורי בו אנו חיים יתאים לכל אחד ואחת מאיתנו.

גם אתם יכולים להשפיע!
במידה ונכנסתם למבנה ציבור שלצד המדרגות אין רמפה או מעלית ,השתתפתם באירוע
ציבורי שאין בו תמלול ,נתקלתם בתושבים החונים בחניית נכים או נסעתם באוטובוס ללא
כריזה ,קחו יוזמה! פנו אל הרשות המקומית ,בעל העסק או מנהל הארגון ודרשו את ההנגשה.
לקבלת מידע נוסף ,לדיווח על חסמי נגישות ועל אפליה במתן שירות ,פנו לנציבות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ,בטלפון .02-5088-001 :היכנסו לאתר
האינטרנט שלנו בכתובתwww.mugbaluyot.justice.gov.il :

המרחב הציבורי הוא של כולנו  -ביחד ,נוביל לחברה נגישה

אנו החתומים מטה מחויבים לקידום הנגשת העיר לתושביה.
• נגישות הינה תנאי בסיסי לשילוב בחברה בכל תחומי החיים! זכותם של כל התושבים
להיות חלק מהקהילה ומפעילויותיה.
• נגישות מאפשרת לאנשים עם מוגבלות להתנייד בתוך העיר ,להגיע לכל מקום,
להשתתף בכל פעילות וליהנות ממנה יחד עם כולם .נגישות היא המפתח לחירות,
לשוויון ולעצמאות בעבור אנשים רבים.
• נגישות משפרת את איכות החיים לכלל האוכלוסייה ורובנו נזדקק לנגישות בשלב
כלשהו בחיינו ,עבורנו או עבור בן משפחתנו .לכן כולנו שותפים במחוייבות לקדם
את הנגישות!
• הנגשת העיר תהפוך אותה לאטרקטיבית יותר עבור תושביה והמבקרים בה.
• נגישות לאנשים עם מוגבלות היא לא רק ערך חברתי ונושאת כדאיות כלכלית ,היא
גם חובה חוקית!
על אף פעולות הנגשה שבוצעו בעיר ,עדיין יש עבודה רבה בתחום הנגישות .הנגשת
מוסדות לימוד ,מוסדות ציבור ,המרחב הציבורי ,השירות הציבורי ועוד.
אנו תושבי העיר מחוייבים ליישום החוק ,להעמדת נושא הנגישות בסדר עדיפות גבוה,
ולקידום פעילות להנגשת העיר.

המרחב הציבורי הוא של כולנו!
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