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שיחה עם יועצת נגישות של עמותת
נגישות ישראל, נטע רוטמן ויו"ר אגודת

כותרת:

ענת דוידוב : שוב שלום נטע רוטמן.

נטע רוטמן : שלום רב.

ענת דוידוב : יועצת נגישות של עמותת נגישות ישראל. אני חייבת

לספר למאזינים שלנו שאת עצמך מתנייעת בעזרת קלנועית.

נטע רוטמן : נכון.

ענת דוידוב : אלה בעצם הרגליים שלך, וככה את עולה לכל כלי

תחבורה. ובעצם תני לנו איזה שהוא תיאור מצב של אדם

שמתנייע בעזרת קלנועית, צריך לעלות לאוטובוס, צריך לעלות

למונית אולי, לשאטל אולי שתכף נדבר עליו. כלומר החיים קשים

פי כמה וכמה, למרות שאתם אנשים נפלאים, לא עושים עניין

מכלום, מתניידים, מתנועעים ולכאורה הכל בסדר, אבל הרבה יותר

קשה.

נטע רוטמן : אז אני אומר ואני אפתח שקודם כל התחבורה זה
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באמת אמצעי מאוד חשוב כדי בעצם לאפשר לנו שוויוניות, אחד

מהאלמנטים. כי אם אנחנו רוצים להגיע למקום עבודה ואנחנו

רוצים לבלות, התחבורה מאפשרת לנו את זה. יש חלקינו שנוסעים

במכוניות כאלו ואחרות מותאמות, ויש כאלה שבעצם משתמשים

בתחבורה כאמצעי להשיג את אותם דברים.

ענת דוידוב : וכשאת אומרת תחבורה, אז אני מייד חושבת על

הזמינות.

נטע רוטמן : נכון. ואז בעצם אחד האלמנטים שעכשיו בעצם

קורה עם הרכבת הקלה, שהזמינות הזאת הולכת ותפחת לנו מעצם

העבודות שקורות. עכשיו, אם הציבור הוא מאוד מאוד לחוץ ולא

יודע מה יקרה ואיך תהיה ההתנהלות, אז צריך לחשוב שזה

שבעתיים לאנשים עם מוגבלות. אחד האלמנטים שבעצם צוין,

שבמקומות שיהיה חניונים, תתאפשר תחבורה ציבורית לכל עם

ישראל. ואנשים עם מוגבלות יוכלו להשתמש בכמה אופנים. אחד,

יהיה אוטובוסים, כשהאוטובוסים העירוניים הם נגישים, מאפשר

לאדם עם מוגבלות לעלות בו, אם זה כיסא גלגלים או קלנועית,

לא משנה. אבל יהיו גם חניונים מחוץ לתל אביב, ושם בעצם

הגישה היא באוטובוסים בינעירוניים. צריך כרגע לציין שאוטובוסים

בינעירוניים אינם נגישים.

ענת דוידוב : בדיוק. וזה מסבך את העניינים.

נטע רוטמן : וזה מסבך את העניינים. הדבר הנוסף הוא שהוקצה
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על ידי העירייה שאטלים. השאטלים האלו אינם נגישים, ואמרו

שכל שעה יהיה שאטל נגיש. אבל זה לא זמן סביר.

ענת דוידוב : כלומר בין לבין כל אחד יכול לעלות.

נטע רוטמן : נכון.

ענת דוידוב : מי שעם מוגבלות, אז צריך לחכות שעה.

נטע רוטמן : שעה. ואם הוא בא עם בן זוג, כמו אצלי למשל, בן

זוגי שיחייה, הוא אדם גם עם כיסא גלגלים. כלומר אם אנחנו

נרצה שנינו להשתמש בתחבורה הציבורית בשאטל, אז הוא יעלה

בשעה מסוימת, אני אצטרך לחכות לשעה הבאה וכך למעשה לא

נוכל להתנהל.

ענת דוידוב : כלומר שניכם לא יכולים לעלות יחד.

נטע רוטמן : לא, שנינו לא יכולים.

ענת דוידוב : ואם יהיו נגיד עשרה כאלה?

נטע רוטמן : אז אין שום סיכוי...

ענת דוידוב : אז עשר שעות יקח לכל אחד להגיע ליעד שלו.

נטע רוטמן : נכון.

ענת דוידוב : אוקי. בואי נעצור לרגע. אני רוצה לצרף אלינו את

יובל וגנר, שהוא יו"ר עמותת נגישות ישראל. יובל, שלום. שלום

יובל. שומע אותי? יובל וגנר?

יובל וגנר : בקושי שומע אותכם.

ענת דוידוב : הנה, הנה, יובל מצטרף אלינו. אנחנו ננסה להגביר.
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האם אתה שומע אותי כאן יובל?

יובל וגנר : מצוין.

ענת דוידוב : יופי. וגם נטע שומעת אותך. אתה יודע שאני קודם

ציינתי שבעולם מקובל שרשויות מקומיות בעצם הם עצמאיות היום

לנהל את ענייני התחבורה שלהם, את העניינים הכספיים שלהם,

ובארץ עדיין לא, ותחת הכובע של משרד התחבורה. והנה מציין

כתבנו בצפון, ניצן גלוסמן, שיש רשות מקומית אחת בישראל שכן

מפעילה תחבורה ציבורית, זו המועצה האזורית גולן, שלקחה את

זה על עצמה לפני כמה שנים בשיתוף עם משרד התחבורה. אז

יש לזה תקדים בארץ, וכנראה שכן אפשר. אני יודעת שרון

חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, מקפיד לומר את זה שבעצם

היה עדיף לנהל את העניינים הכלכליים של כל עיר ועיר לבד,

בתנאי שהיא יכולה. סתם, זרקנו כאן משהו. יובל, מה ההערות

שלך לעניין הזה של נגישות אנשים עם מוגבלויות?

יובל וגנר : אני חושב שקריטי שאנשים שמאזינים יבינו ש18- אחוז

מהאוכלוסיה זה אנשים עם מוגבלות. ועוד יותר קריטי להבין

שאנשים עם מוגבלות הם אנשים כמו כל אחד אחר. אנחנו

אוהבים לחיות, לבלות ובעיקר לעבוד. ואם קשה לכל אחד בעידן

הזה של הרכבת הקלה, כולנו עכשיו בהיסטריה וחוששים מה יהיה,

צריך להבין שהחששות וההיסטריה בקרב אנשים עם מוגבלות

שצריכים להגיע לתל אביב, החששות האלה שבעתיים בעוצמתם.
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אנחנו ממש ממש ממש דואגים ומודאגים מזה שלא נוכל להגיע.

אנשים צריכים להבין שאם אני לא יכול להגיע עם האוטו שלי או

עם האוטובוס או עם השאטל או עם המונית עד לאותה חנות או

עד לאותו משרד או עד לאותו קולנוע או עד לאותה מסעדה...

ענת דוידוב : אתה כלוא בבית בעצם.

יובל וגנר : אז אני בעצם...  תל אביב היא מחוץ לגבולות ישראל

מבחינתי. ולכן אנחנו כרגע פועלים מול משרד התחבורה ומול

התמ"ת ומול עיריית תל אביב, ובעזרתך האדיבה של תוכניתך, ענת,

שיהיו פתרונות אמיתיים, פונקציונליים, שימושיים, כי גם לנו מגיע

לחיות במדינה הזאת.

ענת דוידוב : טוב, תשמע, אנחנו עושים את השירות הזה כשידור

ציבורי, שמראה עוד יותר דווקא בנקודה הזאת, ואני לא רוצה

להרחיב את הדיבור על זה, כמה שידור ציבורי נחוץ במדינת

ישראל, וזהו. אמרתי הערה כי זה באמת חשוב. אני רוצה לצרף

אלינו... אגב, שניכם תל אביביים, גם יובל וגם נטע?

נטע רוטמן : אנחנו...

יובל וגנר : גרים בפריפריה.

נטע רוטמן : אנחנו גרים בפריפריה.

ענת דוידוב : בפריפריה, שניכם.

נטע רוטמן : כן.

ענת דוידוב : כל אחד...
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נטע רוטמן : הוריי גרים בתל אביב.

יובל וגנר : אנחנו מגיעים המון לתל אביב,

נטע רוטמן : נכון.

יובל וגנר : זאת אומרת אנחנו עובדים בתל אביב ואנחנו מגיעים

לפגישות בתל אביב ואנחנו מבלים בתל אביב.

ענת דוידוב : כן, כמו שכולם,

יובל וגנר : כמו שכולם.

ענת דוידוב : באים לעיר הגדולה. מצטרף אלינו גבי נבון, שהוא

מנהל תחום תכנון תחבורה ציבורית במשרד התחבורה. מר נבון,

שלום לך.

גבי נבון : שלום וברכה.

ענת דוידוב : אז תראה, הנה אני תכף אתן את רשות הדיבור גם

לנטע וגם ליובל, שאתה מכיר ודאי את שניהם. אני רוצה לשאול

אותך האם המצב הוא באמת טראגי ומסובך עד כדי כך, כמו

שמתארים אותו שני האורחים הנכבדים שלי, גם יובל וגם נטע?

גבי נבון : שלום יובל ושלום נטע.

נטע רוטמן : שלום שלום.

גבי נבון : דווקא השבוע אנחנו נפגשנו אצלי במשרד ודיברנו לגבי

הצרכים של אנשים עם מוגבלויות, ובכלל תמיד אנחנו עושים,

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא יחד איתם. צריך פה לחלק את

הנושא הזה לשניים. האחד, מדובר פה על השאטלים שמפעילה
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עיריית תל אביב יחד עם חברת נת"ע. והדבר הנוסף זה שירות

התחבורה הרגיל שיופעל ומופעל במשך כל הזמן, ובמיוחד בזמן

העבודות שהשירות הזה יתוגבר לצורך של כל האזרחים, כולל עם

אנשים עם מוגבלויות. וכל השירות הרגיל שאנחנו מדברים עליו

הוא מונגש. למעשה האוטובוסים מונגשים וכל העירוניים מונגשים

על פי חוק.

ענת דוידוב : נכון. אבל כבר שמעתי כאן כמה הערות למשל

מנטע רוטמן, שאומרת בעניין השאטלים. ואנחנו אחרי ארבע וחצי

נדבר כאן עם רונן כהן מנת"ע. אני רוצה לשאול אותך, למה

שאטל צריך לנסוע רק פעם בשעה? כלומר, אפשרות... זאת אומרת

אפשרות של נגישות לאנשים עם מוגבלויות לעלות על שאטל כזה

פעם בשעה, ולא להנגיש את כל השאטלים הללו לכל אחד שרוצה,

כיוון שהכעס הוא מאוד מאוד גדול כרגע. גם האנשים שאין להם

בעיות מיוחדות פוחדים ומפוחדים ממה שיהיה כאן בתל אביב.

אנחנו כבר רואים פה ושם ניצוצות של העניין הזה, אז למה לא

להנגיש את כל השאטלים הללו לכולם?

גבי נבון : ראשית אנחנו מבחינת החוק, ההנגשה היא רק לקווים

העירוניים, מדובר על קווי שירות ואותם אנחנו עושים. שנית, לגבי

השאטלים עצמם. השאטלים בהתייעצות עם הנציב אחיה קמארה,

אנחנו אמרנו בואו נתחיל את השאטלים כמו שהצענו את זה

לציבור, כל שעה ואחר כך לפי הזמנה, ואחר כך נעשה את זה
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מעין פיילוט לבדוק את הביקושים שלה לשאטלים האלה. במידה...

הרי מדובר פה עכשיו על קיץ, מדובר פה על ה... באוגוסט רוב

הנוסעים, כבר כמעט 50 אחוז בכלל משירות התחבורה הציבורית

הוא יורד. אנחנו במעקב יחד עם עיריית תל אביב, יחד עם חברת

נת"ע נהיה במעקב בדברים האלה.

ענת דוידוב : כן, אבל תכף בא ספטמבר, מר נבון. אוגוסט הוא,

אתה יודע, הימים עוברים צ'יק צ'ק.

גבי נבון : כן, כן, נכון. הימים עוברים ואנחנו מתחילים בסוף

השבוע...

ענת דוידוב : נכון, ותכף גשר מעריב קורס ותהיה שמחה גדולה.

בדיוק.

גבי נבון : ואנחנו נהיה ממש עם אצבע על הדופק, כמו שאומרים.

עוד מעט יעלה נציג נת"ע להסביר את הדבר הזה.

ענת דוידוב : נכון, נכון.

גבי נבון : אנחנו נהיה עם אצבע על הדופק כדי לבדוק במידה

שיש את הצרכים הנוספים או יותר ממה שיש היום, אז אנחנו

ניתן את השירות הזה במידת הצורך.

ענת דוידוב : כן. עכשיו אני רוצה לאפשר לנטע רוטמן לשאול

אותך שאלה. בבקשה, נטע.

נטע רוטמן : שלום גבי.

גבי נבון : היי.
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נטע רוטמן : אחד הדברים הוא גם אם יאפשרו יותר שאטלים,

ואני חושבת שזה גם הביצה והתרנגולת, אם רק יהיה כל שעה אז

אנשים גם לא ידרשו את זה כי זה דבר שהוא מייגע. אבל נניח

בנוסף לעניין הזה השאטל עצמו, גם אם הוא יהיה נגיש, הוא

יכול לאפשר רק לאדם עם מוגבלות אחת לעלות עליו. גם

האוטובוסים הנגישים מאפשרים את זה. אחד הדברים שחשבנו

להעלות ולהציף הוא שעוד מעט הולך להיות, ועשיתם דבר מאוד

מבורך, שיהיה המון מוניות נגישות, ולאפשר סבסוד של המוניות

הנגישות בתל אביב לטובת אנשים עם מוגבלות, גם אנשים עיוורים,

גם אנשים עם כיסאות גלגלים, במחיר בעצם של תחבורה ציבורית.

כי זה לא רק מספיק שנוכל לעלות לאוטובוס, בעצם גם אנחנו

צריכים להגיע לנקודה מסוימת. וסביר להניח שהשאטל, לא כמו

מונית, לא עוצר בכל נקודה שאנחנו צריכים. ואז אנחנו צריכים

ללכת לאיזה שהוא נקודה, או זה דבר הרבה יותר מסורבל. האם

יש אפשרות או האם חשבתם על זה, את העניין שלתקופה הזו

לאנשים עם מוגבלות בעלי תו נכה, יוכלו... אפשר יהיה לסבסד

את המוניות בשבילם?

ענת דוידוב : גבי נבון?

גבי נבון : ראשית המוניות הנגישות הם עדיין לא נכנסו לשירות

כי מדובר פה על התקנה שלאחרונה באמת התקבלה ויש פיילוט

של איזה אלף כאלה בכל הארץ. עד סוף השנה יכנסו 300 מוניות
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נגישות כאלה. רק צריכים להבין שמונית רק להכשיר אותה להיות

נגישה זה לוקח קצת זמן. ולכן יקח מספר חודשים עד שכל ה-

300 האלה יכנסו עד לקראת סוף השנה. לקראת סוף השנה אנחנו

מאוד מקווים לראות איך בכלל המוניות האלה נכנסות בכלל

לשירות. אנחנו נבדוק את הבקשה. אני אף פעם... אנחנו אף פעם

לא ראינו שסבסדנו מונית מיוחדת עבור נוסע מיוחד. צריך לבדוק

את זה יחד עם גורמים נוספים במשרד, והבקשה הזאת שהועלתה

אצלי השבוע, אנחנו כבר נבחן אותה ובמידה ויהיה לי משהו

לבשר לזה אז אני אבשר ואני אומר את זה.

ענת דוידוב : אוקי. יובל וגנר, אתה רוצה לשאול שאלה את גבי

נבון?

יובל וגנר : קודם כל אכן גבי ומשרד התחבורה עשו רבות

בתחבורה הציבורית. אבל בסוף, גבי, המבחן הוא מבחן התוצאה.

ואנחנו מעלים פה נושאים שצריך לטפל בהם רגע לפני ולא דקה

אחרי. לכן החשיבות של השיתוף פעולה ובעיקר החשיבות של

ההנגשה. אנחנו העלינו עוד נושא בפגישתנו שהוא קריטי עבורנו,

והוא שוב... עבור אותם אנשים שיש להם אוטו עם תג נכה,

ולאחרונה סביב הפרויקט הזה יש יותר ויותר נתיבים שהם נתיבי

תחבורה ציבורית.

גבי נבון : נכון.

יובל וגנר : אנחנו בעצם קוראים למשרד לאשר בתקופת הבנייה
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ובכלל לכל אלו שיש להם מוגבלות בניידות ויש להם תג נכה,

שיהיה להם אישור נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית.

ענת דוידוב : אוקי, בוא נעצור רגע. יובל, סליחה. יובל, בואו

נעצור לרגע. מר נבון ממתין איתנו, אנחנו נשמע את עדכון

החדשות.
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