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שלום לכולם ותודה שבאתם ,ראש העיר מר יהודה בן חמו ,חברי ועדת נגישות,
מנהלים ועובדים יקרים.
נגישות השירות עוסקת בהנגשת המקומות בהם ניתן שירות לציבור
והנגשת אופן אספקת השירות לאנשים עם מוגבלות כך שיוכלו לצרוך את
השירות באופן עצמאי ומכובד ,במקום ובמועד שבו הוא ניתן לכלל הציבור
בשוויון הזדמנויות וללא אפליה.
עיריית כפר סבא בראשותו של ראש העיר שמה לה כמטרה להוביל ולהטמיע
את תודעת השירות והחשיבות הגדולה בקרב עובדי העיריה כך שיינתן מענה
מקסימלי לציבור בעלי המוגבלויות  ,וכן לאוכלוסייה המבוגרת בני הדור השלישי
והורים לילדים עם עגלות .עובדי עיריית כפר סבא מכילים ,רגישים ומלאי
סבלנות לאוכלוסיה זו.
כרכזת הנגישות העירונית וכחלק מצוות קטן בראשותו של אריק מלכא וגילה
שטילרמן אנו עונים ביומיום לשאלות תושבים ,עובדים ופניות מוקד  .חשוב
שתדעו שאנו הכתובת לפניות אלו ואתם העובדים ,משמשים כעיניים ואוזניים
עבורנו .ואנו פועלים במשנה מרץ ליישום תקנות הנגישות על פי חוק.
בשנה האחרונה אגף ההנדסה הנגיש מוסדות ציבור ודרכים  ,ביצע התאמות
נגישות על פי תוכנית עבודה סדורה ועל פי דרישות פרטניות.
במסגרת נגישות השרות הותקנו השבוע מכשירי עזר לכבדיי שמיעה במשרדי
הנהלת העיר בלשכה ,בכל האגפים במתחם ברחוב וייצמן ברווחה ,ובאיכות
הסביבה.
במימון משרד החינוך אנו מנגישים מוסדות חינוך בעיר גם כן על פי תוכנית
עבודה .
ובפן האישי ,נצרב בזכרוני נאומו של ראש העיר בסדנא שהתקיימה בשנה
שעברה כאשר דיבר על רצונו לשלב את בתו בכיתה בה יש ילדה עם מוגבלות
על מנת לקבל את השונה כחלק מהמציאות היומיומית שלנו.
לשמחתי מאז כניסתי לתפקיד רכזת הנגישות גיליתי עולם מלא שסחף אותי
לתחום רחב של מוגבלויות ואני סחפתי איתי את ילדי ,אני משתפת אותם
בחוויות הכנסים והפעילויות היום יומיות בעבודה.
השנה השתתפנו בהפנינג להרגיש נגישות בנמל תל אביב שקיימה עמותת
נגישות ישראל .הם התניידו על כסאות גלגלים במסלול מכשולים  ,שיחקו טניס
על כסאות גלגלים וביקרו בתחנות התנסות חוויותיות.

ילדי שסיימו עתה את כיתה א' התרגשו והבינו את הקושי הפיזי והרגשי וזה
שכרי! זה חינוך דור העתיד לדעתי!.
לסיום תודה לאריק מלכא שנתן לי את הזכות לקבל את התפקיד החשוב הזה
ותודה לנגישות ישראל על עזרתם בקידום תחום הנגישות בכפר סבא.
במצגת שתציג יפעת מנהלת הפרויקטים בעמותה ,חדי העין יוכלו להבחין כמה
חזק הקשר בין עיריית כפר סבא לעמותת נגישות ישראל.
אני רוצה לאחל ולהודות לכל המשתתפים שהגיעו שנפיק כולנו את המקסימום
מיום זה.
אני שמחה להזמין את ראש העיר מר יהודה בן חמו לשאת את דבריו .

