
נגישות- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה
ביצוע עבודות הנגשה לפי הכנת : הנגשת בית המועצה

כתב כמויות
03/20231קבלת אישור נגישות עד 

מחלקת / אגף תפעול וסביבה/ אגף הנדסה

מורשה נגישות/ אחזקה

ביצוע עבודות הנגשה לפי : הנגשת מועדון נוער נבטים

הכנת כתב כמויות
03/20231קבלת אישור נגישות עד 

מחלקת / אגף תפעול וסביבה/ אגף הנדסה

מורשה נגישות/ מחלקת בטיחות/ אחזקה

אולם ספורט בקבוץ שובל
השלמת ביצוע סקר הכנת אומדן וכתב כמויות 

02/2025לביצוע הנגשה עד 
הוועדה לתכנון ובניה/ מורשה נגישות2

 (ס"מתו)תשתיות וסביבה , ביצוע הנגשות מבנים

בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית שהוגשה 

לנציבות

ספריה במושב ברוש הכנה לביצוע הנגשה
הכנת סקר ואומדן לביצוע הנגשה לקבלת אישור 

03/2024נגישות עד 
מורשה נגישות/ אגף הנדסה4

נדרש : תאשור, תדהר, ברוש, גני משחקים

קבלת אישור נגישות  . לאשר ולסמן  חניות נכים

03/2023עד 

1
מחלקת / אגף תפעול וסביבה/ מחלקת בטיחות

מורשה נגישות/ אחזקה

סיום הנגשת גני משחקים ביישובים
: סיום ביצוע הנגשה גן משחקים במשמר הנגב

03/2023קבלת אישור נגישות עד 
1

מחלקת / מורשה נגישות/ קיבוץ משמר הנגב

אחזקה

: סיום ביצוע הנגשה גן משחקים שובל

קבלת אישור . נדרשת השלמת דרך נגישה

03/2023נגישות עד 

מורשה נגישות/ מחלקת אחזקה/ קיבוץ שובל1

. סיום ביצוע הנגשה גן משחקים שומריה

03/2024קבלת אישור נגישות 
4

מחלקת / אגף תפעול וסביבה/ קיבוץ שומריה

מורשה נגישות/ אחזקה

ניהול תחום הנגישות במועצה
יועץ נגישות מלווה לרשות חידוש הסכם ההתקשרות 

עם מורשה נגישות
אגף כספים/ ש"יועמ/ מחלקת רכש1ס ושירות"מתן מענה לרשות בתחום מתו

ניהול תחום הנגישות במועצה
יועצים מקצועיים לנושאים  / התקשרות עם ספקים

בשוטף

מענה לסוגיות וצרכים שבשוטף לתחומים כגון 

תמלול ועוד, אקוסטיקה, ייעוץ הנדסי, תנועה
יועץ חיצוני/ ספק חיצוני/ מחלקת רכששנתי

הסכם מסגרת לעבודות הנגשה והנגשה 

פרטנית במוסדות חינוך

יציאה למכרז עבור קבלן חצר שיבצע את כלל עבודות 

הנגישות במועצה ובמוסדות החינוך

הסכם מסגרת ככלי זמין ומיידי לביצוע עבודות 

הנגשת מבנים והנגשות פרטניות
3

אגף תפעול / אגף כספים/ מחלקת רכש

ש"יועמ/ וסביבה

הדרכת עובדים להנגשת מסמכים
 מכל אגף תהיה נציגות שתתן מענה לאגף 

להפצת מסמכים נגישים בלבד
יועץ חיצוני/ משאבי אנוש/ רכש והתקשרויות2

הדרכת יזמי אירועים במועצה
קיום ארועי תרבות נגישים לפי נוהל שהוכן ולפי 

הנדרש בתקנות
יועץ חיצוני/ משאבי אנוש/ רכש והתקשרויות2

אמנת השירות הנגיש
קרא "יידוע כלל העובדים וחתימה של מסמך 

"וחתום
משאבי אנוש1

לפי דיווח של , הדרכת עובדים חדשים כל חצי שנה

משאבי אנוש

עובדים חדשים יעברו הדרכות עם קליטתם 

למערכת
משאבי אנוש/ מורשה נגישותשנתי

אגפים/ הדרכות עובדים ייעודיות לפי תחומי עיסוק שיפור השירות הנגיש במועצה

הדרכה ייעודית לתחום עיסוקו של העובד והאגף 

תאפשר חידוד והבנת תחום הנגישות בעבודה 

השוטפת

משאבי אנוש/ מורשה נגישותשנתי

הדרכות עובדים נותני שירות נוספים ונאמני נגישות
, אנשי חינוך)מתן כלים מקצועיים לנותני שירות 

(מתנדבים
שנתי

מנהלת / ספק חיצוני/יועץ / רכש והתקשרויות

תחום התנדבות במועצה

התקשרות עם ספק : חות מורכבים"הנגשת מסמכים ודו

להנגשת מסמכים מורכבים

יצירת פורמט מונגש וקבוע למסמכים 

מורכבים המיועדים להפצה לכלל התושבים
יועץ חיצוני/ רכש והתקשרויות2

קיום ארוע חווייתי לכלל עובדי המועצה בנושא נגישות
העלאת המודעות לתחום הנגישות בקרב 

העובדים
ספק חיצוני/יועץ / רכש והתקשרויות2

רכישת ציוד נגישות ואביזרי נגישות
קיומם של עזרי נגישות תקינים ונגישים בכל 

המתקנים והארועים המיועדים לכלל הציבור
שנתי

מחלקת / אגף תפעול וסביבה/ רכש והתקשרויות

אחזקה

סימון חניות נכים
טיפול הולם ומהיר בפניות של תושבים לסימון 

חניות נכים
שנתי

מחלקת / אגף הנדסה/ אגף תפעול וסביבה/ רכש

מחלקת בטיחות/ אחזקה

הוצאת מכרזי כח אדם ייעודיים לאנשים עם מוגבלות
הגדלת מספר העובדים עם מוגבלויות במועצה 

ובקרן בני שמעון
ש"יועמ/ התקשרויות/משאבי אנוש שנתי

קידום קליטת עובדים עם מוגבלויות
שמירה על קשר רציף עם ארגונים ועמותות לשיויון 

אנשים עם מוגבלויות

הגדלת מספר העובדים עם מוגבלויות במועצה 

וקבלת מענה לימי הדרכה , ובקרן בני שמעון

וסדנאות לעובדים

ארגונים חיצוניים/ משאבי אנוששנתי

מספרי )קבלת מיפוי של תושבים עם מוגבלויות 

ואיתור דורשי עבודה לצורך בדיקת  (בלבד

היתכנות להעסקתם

הגדלת מספר העובדים עם מוגבלויות 

במועצה ובקרן בני שמעון
משאבי אנוש/ המחלקה לשירותים חברתייםשנתי


