
      

 

  

 

 

 ט' אייר, תשע"ו 

 2016מאי,  17 

 

 התקדמות עבודות ועדת הנגישות

 16/05/16מיום 

 

 :משתתפים

 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות  –  יהונתן יסעור 

 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  מישל עצמון

 מנהל מחלקת תחזוקה –   בוריס נדורז

 מנהלת מחלקת כבישים –  אביבה מלכה 

 עוזר ראש אגף תב"ל  –  ירון קריב 

 מנהל פרויקטים גנים ונוף –  שרגא קליין 

 מנהל מדור תנועה ובטיחות ומנהל מחלקת אחזקת כבישים –  תטל גרני

 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 

 מהנדס החברה לפיתוח –  ערן אבירם  

 רכזת נגישות עירונית –  קרן טלקר 

 יועץ נגישות עירוני –  מאיר אטדג'י 

 מתרגמת לשפת סימנים –  תמי שמע 

 

 :נעדרו

 חשבת אגף ההנדסה –  שרית אברמוביץ'

 אחראי כיתות אקוסטיות  –  מארק סופרפין 

 תכנון עיראדריכלית  – מיכל שרייבר גלבנדורף 

 

באופן זו השנה הראשונה שאירועי יום העצמאות הונגשו : אנחנו גאים לבשר יסעור יהונתן

מלא יחד עם יועץ הנגישות. זו היא דוגמא להתנהלות נכונה ומקצועית של כל הגורמים 

אשר היו מעורבים בתהליך. יש לשים לב להבא שמפרסמים בצורה נרחבת על כך שהאירוע 

 יום הזיכרון המרכזי.את טקס  ניתן להנגיש כיצדלראות עצמו נגיש. בשנה הבאה צריך 

 

 -תוכנית להנגשת בתי ספר

לביצוע מתוכנית  ויצא ה לבחון יתרת תב"ר עבור פרויקטים שטרםהנחמנכ"ל העירייה 

לטובת הנגשת בתי הספר )סיום פעימה שנייה  תקציבולהעביר את יתרת ה 2016העבודה של 

 800של סך  חית(. הוחלט כי הפרויקטים הבאים יחתכו מתוכנית העבודה הנוכ2017מאי 

 :אלש"ח להנגשת ביה"ס

ניתן לעלות אותן לקרן, ויבחן כיצד המפקח במקרה ויש התקדמות בנושא  - גנים ציבוריים .1

 ניתן למצוא לכך מקור תקציבי.

)מרכז תוכנית עבודה. מחכים למכרז נוסף צפי לביצוע מכרז בוטל וכרגע אין ה -רמזורים .2

 .מערכת זמזמיםיותקנו ויוטמעו בהם חדש  רמזורבכל הצבת בקרת רמזורים(. 

 .הנגשת מגרשי ספורט – פיתוח סביבתי .3

 -הקיימים כ על פי הנחיית מנכ"ל יש לבחון משמעויות תקציביות להנגשת כלל המבנים העירוניים

 (.ורוני אלש"ח. יועלה לאישור מנכ"ל )באחריות קרן 100. התקבלה הצעת מחיר לסקר בסך 250



      

 

  

 

 

 2פיר,  שיכללו:בפגישה עם רוני גאון, הוכנה רשימת ביה"ס שבהם יחלו עבודות הנגישות 

 2017שנעמוד בלוח הזמנים שהתחייבנו מול הנציבות מאי כדי  ,תאי שירותים, דרך נגישה

 (:985, מספרו הנגשת ביה"סיפתח סעיף תב"ר חדש עבור )

 

 תשמש גם את ביה"ס יש לוודא ש -ישנה מעלית בבית הכנסת הצמוד -בר אילן

 .מדרגות 3-ולבצע רמפה ב

 יובל רגב  -מפתן ארז 

 יובל רגב  -ויצמן 

 נתי זיו  -ברנדייס 

 הוגשה בקשה לתקצוב משרד החינוךפרטני -שמואל הנגיד , 

 ראש העיר אצלכרגע לא ברור איזה שיפוץ מתוכנן, תתקיים פגישה  -תיכון חדש 

 יובל רגב  -שז"ר 

 נכנס לשיפוץ -וולפסון 

 החינוך משרד לתקצוב בקשה הוגשה, פרטני -ברנר 

 החינוך משרד לתקצוב בקשה הוגשה, פרטני -לב טוב 

 – מחלקת תחזוקה

 

 הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח –  
 350אלש"ח, יתרת התקציב הנדרשת בסך  360קיימת הרשאה ממשרד החינוך בסך  – שז"ר .1

)באחריות  אדריכל להכנת תוכנית והיתר בנייה.עבור  22.5ממתין לאישור ועדת יועצים . אלש"ח
 בוריס ומארק(.

של אגף תב"ל, לביצוע המעלית כולל הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ₪ מיליון  1.4תב"ר  – יוחנני .2
 אלש"ח.  583בסך 

התקיימה פגישה עם מנהלת בית הספר בתיאום עם ההורים וחב' משכ"ל והיות ומדובר בתוספת 

 )באחריות בוריס(.ת התקנת המעלית ביוני בנייה הוחלט לבצע א

סיום התקנת  -סוף יוניתלמידה עם מוגבלות )רישום לא מתוכנן עקב מחלה(.  – תיכון דור .3
 )באחריות בוריס(. .מעלונים

הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך בהתקנת  – ברנר .4
 )באחריות רוני גאון ומארק(.. משרד החינוךהועברה בקשה למעלית. הוכן סקר נגישות, 

 הורים בכיסאות גלגלים לילדה שעולה לכיתה א', עפ"י החוק נדרשת מעלית.  – לב טוב .5
 )באחריות רוני גאון ומארק(.. הועברה בקשה למשרד החינוךהוכן סקר נגישות, 

 

 2016תוכנית עבודה לשנת 
 )באחריות בוריס(.מחכים לכתבי כמויות+ הזמנה.  -מועדון השחמט  .1
 )באחריות בוריס(. מחכים לכתבי כמויות+ הזמנה -בית הנוער  .2
 .העבודות הסתיימו -אגף שאיפ"ה .3
 )באחריות בוריס(. מחכים לכתבי כמויות+ הזמנה –מרכז פסגה  .4
זולאי פפו.  לאחר סיור  -17רח' רביבים  -121. 4אלחריזי  -120 -מקלטים עיליים .5

 והם יקבלו פטור יםי לא ניתן להנגיש את המקלטהוחלט על ידי יועץ הנגישות כ
 .(קרן)באחריות  . יש לבחור מקלטים עילאיים אחרים להנגשה)באחריות מאיר(

 הועלומוגבלויות,  עםאנשים  שבהם הופיעואירועים  מספרלאחר   -היכל אומניות הבמה .6

 הינוהאומדן הראשוני ו ,יועץ הנגישות עםסיור מאחורי הקלעים. התבצע   צרכים להנגשה

 .)באחריות קרן( למנכ"ל למציאת מקור תקציבי הנושא יועלהאלש"ח.  200

 
 



      

 

  

 

 

  – תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין

ת ספהצעת מחיר נו נפנה לקבלתברת "אופק". אלש"ח מח 75התקבלה הצעת מחיר על סך 

הסקר יכלול את כל שטחי  .)באחריות סגלית(שעובדת עם החברה לתיירות  מחברת "אביב"

מתקני משחק  5דונם ואת הגינות שיש בהם  4החניה בעיר, את הגינות הציבוריות מעל 

  ומעלה.

 

  – מחלקת גנים

  כרגע נמצא בהשהיה, עקב העברת תקציב להנגשת ביה"ס. במקרה ותהיה  – 2016תוכנית עבודה
 . )באחריות שרגא( מקור תקציבילבחינת תוכנית רלוונטית ניתן להעלות אותה 

 

 – כבישים ורמזורים

  ת ל ידי הוספת אורתופד מומחה לוועדשמורה ע ת נכהמתגבש חידוד לבחינת בקשות לחנייבימים אלה
 .(ושרית )באחריות טל .סיפוביץוהצעות מחיר. ותצא הזמנת עבודה לפרופ' צבי י 3התקבלו  .תנועה

  סיימו את העבודות שאושרו על ידי המפקח. קיימת עבודה שוטפת מול יוסי זמיר.  י.ע.ז – 2016עבודות
כל נושא הקבלנים נמצא בבדיקה של רואי חשבון על מנת לבדוק את כמויות העבודה המחולקות. 

 .)באחריות טל( בהזמנות עבודה להנחיות מהגזברות כיצד לפעול ממתינים

 כך שלא ניתן לראות את העמודונים שמחוץ לרצועה בצומת  התקבלו תלונות על -סימונים ללקויי ראייה
בעיר אין כרגע צבע אחיד  .)מצ"ב מסמך(הנחיות על אופן סימון העמודונים  ןסוקולוב/ בן גוריון. ישנ

 .)באחריות אביבה(. עירוניות אחידותהנחיות לשם כך ויש להוציא העמודונים לסימון 

  באחריות אביבה(.בתחנות האוטובוס  מזהיריש להוסיף סימן( 

 המכרז בוטל. מחכים למכרז חדש. – רמזורים לעיוורים 
 הנגשת בתי הספר. )באחריות קרן(. התקציב המיועד לפרויקט יועבר לטובת

  – החברה לפיתוח

 

 , כרגע עומדים בלו"ז.2016החניון יונגש במסגרת הפרויקט כולו במהלך  – חניון שער העיר .1
  )באחריות ערן(.

העבודות יכללו את הנגישות התקבל תקציב מהעירייה לחידוש כלל החניון ו – העירחניון לב  .2
 )באחריות ערן(. הנדרשת, כרגע עומדים בלו"ז.

נדחו בחודש בשל החלטת ועדת השימור במעלית עבודות הנגשת בית הראשונים  – בית ראשונים .3
ריום והחלפת הכיסאות . במסגרת העבודות תתוקן מעלית, רמפות, מעקות, שיפוץ האודיטושקופה

 כולל פינוי מקום לכיסאות נגישים.
 הסתיים שיפוץ ומיזוג של בניית שירותי נכים. -ביה"ס אלון .4
 )באחריות ערן(.יטופל במסגרת החברה לפיתוח ויוטמעו בו דרישות הנגישות  -בי"ס אופק .5

עלתה בפיתוח כולל. במסגרת העבודה השטח החיצוני של בית קינן נמצא  -בית קינן .6

ולהמחיש  וזאת על מנת ,מקטע של שביל עם בעיות נגישותליצור  יוזמה מקהילה נגישה

. בניית הסדנא נמצאת של אנשים עם מוגבלותלקבוצות המגיעות למקום את ההתמודדות 

 .קרן(ומרמרי חזן אורית )אחריות בתהליך ראשוני. 

 . מתו"סנגישות לקורס של החברה הועדה ממליצה לשלוח את אחד המהנדסים  .7

 
  – פיתוח סביבתי

 

  לטובת הנגשת בתי הספר )באחריות קרן(.יועבר התקציב המתוכנן  – 2016תוכנית עבודה 
 

 



      

 

  

 

 

  – שמע במבנים

 

 עלויות תקצוב להנגשת שמע במוסדות חינוך נלקחו כמימון ביניים  – מימון ביניים להנגשת כיתות שמע

מיועד לצורך ₪  210,000)הנגשת כיתות ליקויי שמיעה( בסכום של  1828 תב"ר .1032מתב"ר נגישות 

 אין כרגע תקציב למימון ביניים נוסף – 2016תוכנית . תב"ר הנגישותטרם הועבר התקציב לעלויות אלה. 

 (.מארקו אולגה)באחריות 

  באחריות מארק(. אלש"ח להנגשות שמע נוספות 200יצאה הזמנת עבודה בסך( 

 נרכשו מערכות שמע ניידות לשימושבמסגרת הטמעת תקנות השירות,  – מנהל נשים ואגף תנו"ס 

 .טופל בפגישות

 

  – היתרים ותקציבים למוסדות חינוך

  110משרד החינוך נותן תקציב בסך  –אלש"ח  110מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 
אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר )פיר, תא שירותים, דרך נגישה(. התקציב מתקבל רק עבור ביצוע 

טיפול על פי החלטת מנכ"ל העירייה השלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם. 
הזמנת  ותצא ת מחירוהצע 3ו התקבל יופנה לגורם חיצוני אשר יפעל לקבלת התקציב ממשרד החינוך.

 .)באחריות שרית(הנדסה בעיר  -מוטי הוניגעבודה ל
 

 

  – חופים

 נמצאת בתיאום ש למת הנגישות לחברה לפיתוחהועברה התוכנית להש ,בהנחיית ראש העיר -חופי אכדיה
, וקצו מתב"ר הנגישותיאלש"ח  200 .אלש"ח 500 ועלות השלמת העבודות הינאומדן מול החברה לתיירות. 

 )אחריות ערן(.. אלש"ח( באמצעות תב"ר חדש שיוגש על ידי החברה הכלכלית 300יתרת התקציב )

 בהנחיית ראש העיר לא יושקעו תקציבים לנגישות בשלב זה עקב פיתוח תב"ע חדשה – חוף השרון . 

 הנפרד בכל עמדת נוספים שיוצבו בחוף אכדיה הדרומי ובחוף  נרכשו שני כסאות -ף היםכסאות גלגלים לחו
 (.קרן)באחריות  דרך הדוברותרסם ופקיים שילוט בכניסה למעליות הנושא יעזרה ראשונה. 

 

 – נגישות שירות

 

  בימים אלה מסתיימות ההדרכות לכלל עובדי העירייה.  –תוכנית ההדרכות לעובדי העירייה
מדגם של משובים מההדרכות והסדנאות. סה"כ הרושם חיובי ויש דרישה להמשיך  התקבל

 (.יצא סיכום בנושאבהטמעת הנושא. )

  נתבקשו אשר התאגידים טרם התקבלו כל הנתונים מ –התאגידים והחברות העירוניות
ריכוז תוכניות ההדרכה  על מינוי רכז נגישות ותוכנית הדרכות נגישות שירות. מידעלהעביר 

    )באחריות קרן(. והעלויות יועלו להחלטת מנכ"ל לבחינת מקורות תקציבים
 

 

 מצ"ב טבלת תוכנית עבודה + תקן לסימון עמודים

 

 

 

 סיכמה: ניצן גינזבורג 

 

 



      

 

  

 

 

 :העתקים

 ראש העיר –   מר משה פדלון

 מ"מ וסגנית ראש העיר –   גב' מאיה כץ

 מנכ"ל העירייה – מר יהודה בן עזרא 

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש –  מר חיים שגיא

 גזבר העירייה –  מר גולן זריהן 

 סמנכ"ל לנושא חינוך ומנהל אגף חינוך  – דר' אבי בנבנישתי 

 מנהל אגף שאיפ"ה –   מר משה ביטון

 מהנדס העירייה – אדריכל מייק סקה 

 מנהל אגף תב"ל –  מר שמואל עקרב

 מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב –   מר אמיר זיו

 סגן מנהל אגף תב"ל –  מר רוני גאון

 לתשתיות סגנית מנהל אגף הנדסה –  גב' איריס זלדין 

 סגנית מנהל אגף הנדסה לתכנון – גב' מוניקה זר ציון 

 מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה  –  מר ארז לזובר

 מנכ"ל החברה לתיירות –   מר עופר מור

 

 

 
 

 

 

 

 

 


