
 
 
 
 
 
 

 
 

"זאדרב,תשע"וי
 2016מרץ,27

 התקדמות עבודות ועדת הנגישות
 16/30/27מיום 


 :משתתפים

חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
חשבתאגףההנדסה–שריתאברמוביץ'

 מחלקתתחזוקהמנהל–בוריסנדורז
מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה

עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג

מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם
פיתוחסביבתיאדריכליתמחלקת–דפנהתמיר
מפקחעבודותכבישיםתב"ל–נירמושונוב
רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר

יועץנגישותעירוני–מאיראטדג'י
לשפתסימניםמתמתרג–תמישמע


 :נעדרו

תכנוןעיר–מיכלשרייברגלבנדורף


 ₪.  מיליון  2.4יש להתקדם עם תוכנית העבודה המצורפת, העומדת על 
הועדה נפרדת מדפנה ומתי אשר פורשים מתפקידם בעירייה, ומאחלת להם 

הצלחה בדרכם החדשה. יש לקחת בחשבון שדפנה הוכשרה כמורשת נגישות 
מתו"ס ועלינו לשקול הוצאת עובד נוסף מהאגף שייתן מענה לעבודות.


-הנגשתבתיספרתוכניתל
 2016בודה של לבדוק מה טרם יצא לביצוע מתוכנית הע מנכ"ל העירייההנחיית 

לטובת הנגשת בתי הספר )סיום פעימה שנייה מאי  ולהעביר את יתרת התב"ר
2017 .) 


בשנתבבתיהספרלביצועהעבודותהמתכוננותלהצלבתעםרוניגאוןתקבעפגישה

ועלתאישירותים,דרךנגישה(2דרישותהנגישות)פיר,,עלמנתשיוטמעובהן2017
.אחריות קרן(ב).2017מנתשנעמודבלוחהזמניםשהתחייבנומולהנציבותמאי


התוכניתכוללתאתמפתןארז,בראילןוהחטיבההצעירהבברנדייס.ישצורךבפיר

)באחריות בוריס(.מעלית.
)באחריות ערן(.סאופקיטופלבמסגרתהחברהלפיתוחויוטמעובודרישותהנגישות"בי


–מקומותציבורייםשאינםבנייןלתקנותנגישות
אתהיתרההתקציביתלקידוםהסקר.עלמנתלבדוקהוחלטלחכותלחודשמאי

הגינותדונםואת4הסקריכלולאתכלשטחיהחניהבעיר,אתהגינותהציבוריותמעל
)באחריות קרן וסגלית(. מתקנימשחקומעלה.5שישבהם

 



 
 
 
 
 
 

 
 

  – חלקת תחזוקהמ

 –2015תוכניתעבודה 
 )באחריות בוריס(.לבדיקהטרםנקבעהסיורעםמאיר–אילנות

 

 2016תוכניתעבודהלשנת 
אלש"ח.270יתרהתקציביתלביצועבשלבזה

.2016קיץתתבצעבהעבודה,ישנהתוכניתמוכנה-מועדוןהשחמט .1
 )באחריות בוריס(.

 אחריות בוריס(.ב)ממתיניםלאומדניםהועברדוחנגישות,-ביתהנוער .2
עבודותמתבצעות.ישצורךבהשלמהשלמעקהמנירוסטהה-אגףשאיפ"ה .3

 אחריות בוריס(.ב)
 אחריות בוריס(.ב) ממתיניםלאומדניםהועברדוחנגישות,-מרכזפסגה .4
זולאיפפו.יצאו-17רח'רביבים-121.4אלחריזי-120-עילייםמקלטים .5

 .)באחריות בוריס(דוחותוהאומדניםממתיניםל.27.3.16-לסיורהיוםה
 

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

 (.ומארקבוריס  )באחריותהכנתההזמנותליועציםמחירוקבלתהצעותבשלב. אלש"ח350
אגףתב"ל,לביצועהמעליתכוללהרשאהתקציביתלש₪מיליון1.4תב"ר–יוחנני .2

 אלש"ח.583ממשרדהחינוךבסך
התקיימהפגישהעםמנהלתביתהספרבתיאוםעםההוריםוחב'משכ"לוהיותומדובר

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

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

תקצובהוכןסקרנגישות,ממתיניםלאומדניםואזיועברלבקשתבהתקנתמעלית.
 )באחריות רוני גאון ומארק(..משרדהחינוךעבורמעליתלהנגשהפרטניתמ

 עפ"יהחוקנדרשתמעלית.,שעולהלכיתהא'ההוריםבכיסאותגלגליםלילד–לבטוב .5
הוכןסקרנגישות,ממתיניםלאומדניםואזיועברלבקשתתקצובממשרדהחינוך

 )באחריות רוני גאון ומארק(.עבורמעליתלהנגשהפרטנית.
 

  – מחלקת גנים

 לאחר.ועדתהיועציםלבחירתמפקחעבודותגינוןהחומרהועברל–0162עבודהתוכנית
 גנים:גניהרצליהועינב.יקודמוקבלתכתביהכמויותעבורהבחירתהמפקח,

 אלש"ח.400בעלות,גינתרזיאל,גינתנתי,גינתחזקיה.התוכניתכוללתבנוסף:גןצמרות
 )באחריות מח' גנים(.


 – כבישים ורמזורים

 נירהמפקח–פניותפרטניותורשימתצמתיםלאמונגשיםבהרצליהפיתוחהנמכתמדרכות
יצחקמנגרשבהםישקושילבצעובנקודותעלרח3-צמתיםחוץמ16מעדכןכיי.ע.זסיימו

בדקעלידייועץיס"מכוללעמודיתאורה.י60-80הנמכותהיותורוחבהמדרכהנעבין
 )באחריות מאיר(.הנגישות

סגרההזמנהונבחןאתהעברתיתרתהתקציבליוסיזמיר,ילאחרהגשתהחשבונותת
 וקרן(. שרית )באחריות 

 קרן(. )באחריותמועברותפניותלטיפוליוסיזמיר–2016עבודות 




 
 
 
 
 
 

 
 



 שיוגשולסגניתוממלאתמקוםלמכרזנותרועודמספרעדכונים–רמזוריםלעיוורים
 לאחרהאישורהסופיהמכרזיצא..ראשהעיר,מאיהכץ

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

 התקציב המיועד לפרויקט יועבר לטובת הנגשת בתי הספר. )באחריות קרן(. 
 

  – החברה לפיתוח
קיימיםשלושהפרויקטיםמחוץלמסגרתתב"רהנגישות:2016בתוכניתהעבודה

 .(ערן)באחריות 2016החניוןיונגשבמסגרתהפרויקטכולובמהלך–חניוןשערהעיר .1
התקבלתקציבמהעירייהלחידושכללהחניוןוהעבודותיכללואתהנגישות–חניוןלבהעיר .2

 (.ערן)באחריות הנדרשת.
התקיימהפגישהבהשתתפותהמנכ"ללקביעתמיקוםהמעלית.העבודות–ביתראשונים .3

יחלובתחילתיוניויסתיימובסוףאוגוסט.ערןמעדכןכיפגהתוקףשלהיתרהבנייהויש
 עדה השבוע כי החל מאפריל יתקיימו שינויים בדרישות הועדה.וכדאי להגיש לולחדשו.


  – פיתוח סביבתי

 יועבר התקציב ,טרםהוגשאומדןלביצועהעבודותוהיות–2016תוכניתעבודה
 המתוכנן לטובת הנגשת בתי הספר. )באחריות קרן(.

במסגרתבדיקתכלמגרשיהספורטבעירישהפרויקטשתוכנןלביצועהיהאמורלכלול
,מגרשיםבבתיהספר.לאלביצוע:הרקפות,14לבצעאתהמגרשבידהתשעה,רביבים

.הצמודיםלבתיהמלוןמגרשיהטניס
 

  – שמע במבנים

 עלויותתקצובלהנגשתשמעבמוסדותחינוךנלקחוכמימון–שמעמימוןבינייםלהנגשתכיתות
.1032בינייםמתב"רנגישות

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

 .(באחריות אורנה גולדפריינד) .בתב"רהנגישות

 באחריות מארק(. אלש"חלהנגשותשמענוספות200בסךהזמנתעבודהיצאה( 

 בוצע.הותקנההמערכת.–מרכזצמרות 

 )באחריות מארק(.במאיתתקבלרשימהחדשהשלכיתותלהנגשתשמע–2016תוכנית 


  – היתרים ותקציבים למוסדות חינוך

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

החלקהיחסיעבוראחדמהם.רקעבורביצועשלושתהפרמטריםביחדאואת
 

החלטת מנכ"ל העירייה הטיפול יופנה לגורם חיצוני אשר יפעל לקבלת על פי 
 )באחריות קרן(. התקציב ממשרד החינוך.

 
  – חופים



 
 
 
 
 
 

 
 

 טרםהוגשוהאומדניםלביצועהשלמותבשלושתחופיאכדיה.ישלפעולבהקדםכדילהיערך
 )באחריות עופר מור(.לפתיחתעונתהרחצה

 התקיימהפגישהשהציגהאתחלופותההנגשה.סוכםכייועברואומדניםעםסדרי–חוףהשרון
 )באחריות עופר מור(.עדיפויותלביצועמרכיביהתוכנית.

 בהשתתפותמימוןמשרדיצאההזמנתעבודהלרכישתהכיסאות,–כסאותגלגליםלחוףהים
 )באחריות שמוליק לין(. שיוצבובחוףהדרומיובחוףהנפרדהפנים,

 
 – נגישות שירות

 לאורקבלתמספררבשלמשוביםשליליםעל–תוכניתההדרכותלעובדיהעירייה
 פורומיםהגדולים.עבורההוחלטלבקשמעמותתשק"ללהחליפו,המרצה

כמוכן,יושםדגשעלהתאמתהתכניםוהדוגמאותבהתאםלתפקידיהעובדים
 )באחריות רונית קולודוני וקרן(.המשתתפיםבפורום.

 נתבקשוהתאגידיםלהעביראת6.4.16-עדה–והחברותהעירוניותהתאגידים
 )באחריות קרן(.ותוכניתהדרכותנגישותשירות.רכזנגישותעלמינויהנתונים

 


 

 
 

 ניצן גינזבורג סיכמה: 
 
 
 
 
 
 
 :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
 לתשתיות סגניתמנהלאגףהנדסה – גב' איריס זלדין 

 תכנוןלסגניתמנהלאגףהנדסה– גב' מוניקה זר ציון 
מנהלתמחלקתועדותעירוניותובקרתתהליכים–מישל עצמוןגב' 

 תנועהובטיחותמנהלמדור –  מר טל גרנית 
 מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–רובמר ארז לז

 מנכ"להחברהלתיירות–מר עופר מור


