
 
 
 
 
 
 

 
 

תשע"ו,'אדראח
2016פברואר,17

 התקדמות עבודות ועדת הנגישות
 16/02/17מיום 


 :משתתפים

חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
מנהלתמחלקתועדותעירוניותובקרתתהליכים–מישלעצמון
 מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז

עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג

רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר
יועץנגישותעירוני–מאיראטדג'י
לשפתסימניםםמתרג–איתןגרבר


 :נעדרו

מנהלמחלקתכבישים–מתיברודנר
חשבתאגףההנדסה–שריתאברמוביץ'

מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם

אדריכליתמחלקתפיתוחסביבתי–דפנהתמיר
תכנוןעיר–שרייברגלבנדורףמיכל


על פי בקשת ראש העיר הוכנה תוכנית המרכזת את כל ההשקעה התקציבית של 

. סך כל ההשקעה 2015בתחום הנגישות לשנת העירייה והחברות העירוניות 
 ₪.מיליון  21 העירונית הינה


2.4.מתוךתקציבשללהתחיללממשאתתוכניתהתב"רשאושרההועדהמתבקשת

אלש"ח.700(הוזרמו2015אלש"חיתרהמשנת400מיליון)


-תוכניתלהנגשתבתיספר
שניםלהנגשת4מנכ"להעירייההתחייבמולהנציבותבמשרדהמשפטיםלתוכניתשל

בוצעוכלבתיהספר-2016פעימהראשונהמאיפעימות.4-כלבתיהספרב
,הכוללת2017מאילביצועעד₪מיליון2.7-וקצבתב.פעימהשנייהמתברשימה

התקנותפירבשבעהבתיספר.
)באחריות קרן(.תיקבעפגישהאצלהמנכ"ל


–מקומותציבורייםשאינםבנייןלתקנותנגישות

הוחלט לחכותאלש"ח.ממתיניםלהצעהנוספת.50התקבלההצעהאחתלסקרבסך
אתהיתרההתקציביתלקידוםהסקר.עלמנתלבדוקלחודש מאי

דונםואתהגינות4הסקריכלולאתכלשטחיהחניהבעיר,אתהגינותהציבוריותמעל
)באחריות קרן וסגלית(. מתקנימשחקומעלה.5שישבהם


 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  – מחלקת תחזוקה

 –2015תוכניתעבודה 
 )באחריות בוריס(.בוצעההנגשה.יקבעסיורלבדיקהיחדעםמאיר–אילנות

 

 2016תוכניתעבודהלשנת 
אלש"ח.270יתרהתקציביתלביצועבשלבזה

הועברו.מקלטיםשני,מרכזפסגהואגףשאיפ"ה,מועדוןהשחמט,ביתהנוער
 .)באחריות בוריס(הזמנותעבודהלתכנוןומקדמיםדוחותנגישות

טחוןימולאגףהביבדקוהמקלטיםהעילייםשישלהנגיש–מקלטיםעיליים
 )באחריות קרן(.



 –הנגשותפרטניותעבורתלמידיםבמוס"ח
,יתרתהתקציבהנדרשתבסךאלש"ח360ממשרדהחינוךבסךקיימתהרשאה–שז"ר .1

 (.ומארק)באחריות רוני גאון ממתיןלועדתכספים. אלש"ח350
,לביצועהמעליתכוללהרשאהתקציביתאגףתב"ללש₪מיליון1.4תב"ר–יוחנני .2

 אלש"ח.583ממשרדהחינוךבסך
התקיימהפגישהעםמנהלתביתהספרבתיאוםעםההוריםוחב'משכ"לוהיותומדובר

 )באחריות בוריס(.בתוספתבנייההוחלטלבצעאתהתקנתהמעליתביוני
160הזמנהשל.תלמידהעםמוגבלות)רישוםלאמתוכנןעקבמחלה( –תיכוןדור .3

 )באחריות בוריס(. אלש"חלמעלוניםנמצאתבבירוראצלטליהחשבת
הוגשהבקשהחדשהעבורילדבכיתהג'שמצבוהרפואיהדרדרוישצורך–ברנר .4

החומרבהכנהלהגשתבקשההטופוגרפית.פהוכנההזמנהלמבהתקנתמעלית.
)באחריות גשתוךשבועיים..יומשרדהחינוךעבורמעליתלהנגשהפרטניתמתקצובל

 רוני גאון ומארק(.
החומרעפ"יהחוקנדרשתמעלית.,שעולהלכיתהא'ההוריםבכיסאותגלגליםלילד–לבטוב .5

)באחריות רוני משרדהחינוךעבורמעליתלהנגשהפרטניתמתקצובבהכנהלהגשתבקשהל
 גאון ומארק(.

 
  – מחלקת גנים

 ודישיבגנים:גניהרצליהועינב.הנושאאטדג'יהתקייםסיורעםמאיר–0162עבודהתוכנית
 )באחריות מח' גנים(.ועדתיועציםבודישיהמפקחממתיןלאישורנעצר

 אלש"ח.400בעלות,גינתרזיאל,גינתנתי,גינתחזקיה.התוכניתכוללתבנוסף:גןצמרות


 – כבישים ורמזורים

 התקיימה-פרטניותורשימתצמתיםלאמונגשיםבהרצליהפיתוחפניותהנמכתמדרכות
פגישהעםחב'י.ע.זושמואלעקרבוסוכםשצריךלצאתשוב)פעםשלישית(לבדוקאת

אשרייתןלוחותזמנים,ניר,התחלנולעבודעםהמפקחהחדשבמחלקהההנמכות.בנוסף
ןלאיעמודבהתחייבותשלו,העבודהבמידהושובהקבללתיקוןהעבודותויעקובאחרהביצוע.

 תועברלביצועהקבלןיוסיזמיר.
 

 אלש"ח100בסךיצאההזמנתמסגרתחדשהלעבודותעבוריוסיזמיר-2016עבודות
 )באחריות מתי וקרן(.








 
 
 
 
 
 

 
 



 יהונתן יסעור התקנותכמעטשנתיים.וטרםיצאהמכרז.לאבוצע–רמזוריםלעיוורים
 )באחריות קרן(.הנושא הזה בפגישה עם המנכ"למבקש לעלות את 

הצמתיםהמתוכנניםלביצוע:
 אבאאבןשנקר .1
 אבאאבןסדנאות .2
 בןגוריוןרביעקיבאבילו .3
 גולומבהדר .4

 
  – החברה לפיתוח

קיימיםשלושהפרויקטיםמחוץלמסגרתתב"רהנגישות:2016בתוכניתהעבודה
שאחראיעלהכשרתהחניוןהפרויקטדו"חהנגישותנמצאבידימנהל–חניוןשערהעיר .1

 .(ערןשי/)באחריות 2016והכנתובמקביללאכלוסהבניין.צפילסיוםסוף
80מוגשתתוכניתלשיפוץהחניוןהכוללתגםאתעבודותהנגישותבסך–חניוןלבהעיר .2

 )באחריות קרן(.אלש"חלגזברות.אנוממתיניםלעדכוןמארזלזובר
 )באחריות ארז לזובר(.עדתכספיםונמצאיםבשלבהכנתתב"רשיועלהלו–ביתראשונים .3


  – פיתוח סביבתי

 אלפסי,רביעקיבא,אבן–מגרשיספורט:נחלתעדה3-בעבודות–יתרתתקציבבתב"ר
 .ובוצע–אלש"ח35בעלות48גבירול

 במסגרתבדיקתכלמגרשי.לביצוע העבודותטרם הוגש אומדן –2016תוכניתעבודה
,מגרשיםבבתיהספר.לא14הספורטבעירישלבצעאתהמגרשבידהתשעה,רביבים

דפנה(.)באחריות לביצוע:הרקפות,מגרשיהטניסהצמודיםלבתיהמלון
 

  – שמע במבנים

 שמעבמוסדותחינוךנלקחוכמימוןבינייםעלויותתקצובלהנגשת– מימוןבינייםלהנגשתכיתות
.1032מתב"רנגישות

מיועדלצורךעלויותאלה.₪210,000)הנגשתכיתותליקויישמיעה(בסכוםשל1828תב"ר
לתקצבתב"רזהולהעביראליואתההוצאותשנרשמו,החינוךאגףנשלחמייללאביגדורחשב

 .מארק(רוני גאון ו)באחריות  .בתב"רהנגישות

 באחריות מארק(. אלש"חלהנגשותשמענוספות200בסךהזמנתעבודהיצאה( 

 )באחריות קרן(.₪10,000הוגשהבקשהלתוספתלמערכתהשמעבסך–מרכזצמרות


  – היתרים ותקציבים למוסדות חינוך

 משרדהחינוךנותןתקציבבסך–אלש"ח110מוסדותחינוךבסךנגישותבמימוןמשרדהחינוךל
התקציבמתקבלאלש"חעבורעבודותנגישותבבתיספר)פיר,תאשירותים,דרךנגישה(.110

רקעבורביצועשלושתהפרמטריםביחדאואתהחלקהיחסיעבוראחדמהם.
מתקבלהרשימתהדרישותמהעירייהבשלבב'הינהגדולהואינהעומדתכנגדהתקציב

לאלהמשיךבתהליך.לבקשתרוניגאון,הוחלט,התהליך,לכןבסופושל
 יהונתן מבקש להעלות את הנושא בישיבה עם המנכ"ל )באחריות קרן(.

 
  – חופים

 טרםהוגשוהאומדניםלביצועהשלמותבשלושתחופיאכדיה.ישלפעולבהקדםכדילהיערך
 )באחריות עופר מור(.לפתיחתעונתהרחצה

 פגישה בנושא )באחריות קרן(. יהונתן מבקש לתאם



 
 
 
 
 
 

 
 

 שניכסאותגלגליםלחוףשיוצבובחוףהדרומיבהשתתפותמימוןמשרדהפנים,העירייהתרכוש
 )באחריות שמוליק לין(. ובחוףהנפרד

 – נגישות שירות

 התחלנובתהליךההדרכותלכללהעובדים.קיימתתוכניתשתסתייםלקראתחודש
 וקרן(. )באחריות רונית קולודונייוני

 המתחייבעלפיחוקלאכולםמינורכזנגישות–והחברותהעירוניותהתאגידים,
פגישהנקבעהמהמערכתהעירוניתעליהםלפעולעלפיהתקנות.חלקבלתינפרדוכ

 )באחריות קרן(.להטמעתהנושאלמרץ
 





.2016לשנתמצ"בתוכניתעבודהלתב"רהנגישות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רכזת נגישות עירונית –טלקר סיכמה: קרן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :עתקיםה

ראשהעיר–מר משה פדלון
מ"מוסגניתראשהעיר–גב' מאיה כץ

מנכ"להעירייה– יהודה בן עזראמר 
משנהלמנכ"ללמשאביאנוש–  מר חיים שגיא
 גזברהעירייה–מר גולן זריהן 

 סמנכ"ללנושאחינוךומנהלאגףחינוך–דר' אבי בנבנישתי 
מנהלאגףשאיפ"ה–מר משה ביטון

 מהנדסהעירייה–אדריכל מייק סקה 
מנהלאגףתב"ל–שמואל עקרבמר 

מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מר אמיר זיו



 
 
 
 
 
 

 
 

 מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–רובמר ארז לז
 לתיירותמנכ"להחברה–מר עופר מור


