
      

 

  

 

 

 "א תמוז, תשע"וי   

 2016יולי,  17  

 

 התקדמות עבודות ועדת הנגישות

 167/011/מיום 

 

 :משתתפים

 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות  –  יהונתן יסעור 

 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  מישל עצמון

 מנהל מחלקת תחזוקה –  נדורז בוריס 

 עוזר ראש אגף תב"ל  –  ירון קריב 

 מנהלת מחלקת כבישים –  אביבה מלכה 

 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 

 מנהל פרויקטים גנים ונוף –  שרגא קליין 

 אדריכלית תכנון עיר – מיכל שרייבר גלבנדורף 

 חשבת אגף ההנדסה –  שרית אברמוביץ'

 רכזת נגישות עירונית –  קרן טלקר 

 יועץ נגישות עירוני –  מאיר אטדג'י 

 מתרגמת לשפת סימנים –  תמי שמע 

 

 :נעדרו

 אחראי כיתות אקוסטיות  –  מארק סופרפין 

 מהנדס החברה לפיתוח –  ערן אבירם  

 מנהל מדור תנועה ובטיחות ומנהל מחלקת אחזקת כבישים –  תטל גרני

 

 

לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לביקור יגיעו נציגים מהנציבות  9.10.16בתאריך 

 השתתפות חובה – בפורום הנגישות במעמד מנכ"ל העירייה

 .על כן, בועדת הנגישות הבאה שתערך בספטמבר נכין את תוכנית המפגש

 

 -תוכנית להנגשת בתי ספר

 :מנכ"לבהנחיית להזכירכם, 

 ספטמבר)סיום פעימה שנייה עבור הנגשת בתי ספר מתב"ר הנגישות אלש"ח  800שוריינו 

תוגש תוכנית לתב"ר עבור עבודות  .985 נפתח סעיף תקציבי לטובת הנושא שמספרו(. 2017

 ההנגשה )באחריות רוני גאון(.

הוכנה רשימת ביה"ס שבהם  – 2017ספטמבר לביצוע עד  –לבי"ס תוכנית צו נגישות 

שנעמוד בלוח הזמנים כדי  ,תאי שירותים, דרך נגישה 2פיר,  שיכללו:יחלו עבודות הנגישות 

 , להלן הפירוט:2017 לספטמבר שהתחייבנו מול הנציבות

 

 בשלב תכנון פיר מעלית. תחילת עבודה בינואר. -בר אילן 

 2017העבודה הנוכחית לא כוללת מעלית. יכול להיות שיתוכנן ב -מפתן ארז. 

 מתחם לשימור, אך ישנו היתר לתא שירותים נוסף. -ויצמן 



      

 

  

 

 

 המבנה לשימור ולכן יש להעביר אלש"ח עבור מעלון 100יצאה הזמנה בסך  -ברנדייס .

 .)באחריות רוני( את הנתונים למיכל לקבלת אישור מועדת השימור

 כרגע לא ברור איזה שיפוץ מתוכנן -תיכון חדש. 

 נכנס לשיפוץ -וולפסון. 

 פירוט בהמשךפרטני,  -שמואל הנגיד.  

 פירוט בהמשךפרטני,  -שז"ר. 

 פירוט בהמשךפרטני,  -ברנר. 

 פירוט בהמשךפרטני,  -לב טוב. 

 – מחלקת תחזוקה

 

 הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח –  
נפתח תב"ר מחכים לחתימת הסכם מולו לקידום השיפוץ.  -נבחר אדריכל בוועדת יועצים – שז"ר .1

 בוריס(.)באחריות לנושא 
של אגף תב"ל, לביצוע המעלית כולל הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ₪ מיליון  1.4תב"ר  – יוחנני .2

 .)באחריות בוריס( מעלית מותקנת בימים אלואלש"ח.  583בסך 
הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך בהתקנת  – ברנר .3

טרם  -. עדכון אחרון ממשרד החינוךבקשה למשרד החינוךהועברה מעלית. הוכן סקר נגישות, 
 )באחריות רוני גאון ומארק(. נבדקה הבקשה על ידם. הערכה עוד חודש

עדכון אחרון ממשרד  -, הוגשה בקשה לתקצוב משרד החינוך.פרטני -שמואל הנגיד .4

 .)באחריות רוני ומארק(טרם נבדקה הבקשה על ידם. הערכה עוד חודש.  -החינוך

 הורים בכיסאות גלגלים לילדה שעולה לכיתה א', עפ"י החוק נדרשת מעלית.  – טובלב  .5
טרם נבדקה הבקשה  -עדכון אחרון ממשרד החינוך -הועברה בקשה למשרד החינוךהוכן סקר נגישות, 

 )באחריות רוני גאון ומארק(. על ידם. הערכה עוד חודש

 

 2016תוכנית עבודה לשנת 
 )באחריות בוריס(. בחתימותהזמנות ביצוע  -מועדון השחמט .1
 )באחריות בוריס(. בחתימותהזמנות ביצוע  -פס"גהמרכז  .2
  )באחריות בוריס(. בחתימותהזמנות ביצוע  -בית הנוער .3
, 178,188זולאי פפו.  -17רח' רביבים  -121. 4אלחריזי  -120 -מקלטים עיליים .4

חלקית ניתן להנגיש לאחר סיור הוחלט על ידי יועץ הנגישות כי חט"ב רעות.  -.179
 . , מחכים לדו"חותיקבל פטור מה שלא ניתןו יםאת המקלט

 הועברה בקשה להנגשת הכניסה. יתואם סיור -מועדון הזמר -מקלט שיכון דרום .5
 . (קרן)באחריות 

מוגבלויות,  עםאנשים  שבהם הופיעואירועים  מספראחר ל -היכל אומניות הבמה .6

העביר תקציר של ל. על פי הנחיית מנכ"ל יש מאחורי הקלעים צרכים להנגשה הועלו

 .)באחריות קרן( .יחידת הנגישות הבעיות+ לקבוע סיור

 

  – תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין

על מנת בשלב ראשון נמפה את חניות הנכים הקיימות אך ורק בחניונים העירוניים  -חניות נכים

לראות שאנו עומדים בתקן הנדרש של מספרי החניות ובגודל התקני. את הנתונים יש לקחת 

 )באחריות טל וקרן(. מועדות תנועה, מחלקת כבישים והחברה הכלכלית

 

 



      

 

  

 

 

  – מחלקת גנים

 בשלב זה אנו עומדים בכמות . למנות על פי שניםבחוק הנגשת הגינות מחולקת   -תוכנית הנגשת גינות
דונם ואת  4הגינות הציבוריות מעל ) לקחת את כמות הגינות הנותרת הנדרשת למנה הראשונה. יש

ל פי המחשבון של עולחלק אותה לתוכנית עבודה שנתית  (מתקני משחק ומעלה 5הגינות שיש בהם 
 . )באחריות שרגא( הנציבות

 

 – כבישים ורמזורים

 

  אלש"ח. יועברו עבודות נגישות אליהם. 30 -יתרה תקציבית כ קיימת .בהזמנה של י.ע.ז – 2016עבודות 
 .(קרן)באחריות  ₪  7000קיימת יתרה תקציבית בסך  -ההזמנה של יוסי זמיר

 יש לפעול על פי גורמי הביצוע. נחתם ע"י המנכ"ל והופץ לכל  -הוכן נוהל לסימון עצמים שבדרך
  .ההנחיות

 יצא מכרז. בישיבה עם הגורמים המקצועיים הוחלט להטמיע את דרישות  – רמזורים לעיוורים
התקן לדיבוב ברמזורים ללקויי ראייה. יופץ דף הנחיות לחברה לפיתוח ולמחלקת כבישים 

 .)באחריות קרן(להטמעה 
 

  – החברה לפיתוח

 

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

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

צפי לתחילת עבודות  .הזוכה הקבלן יבחר יולי ואז בסוף מתכנסת מכרזים ועדת – בית ראשונים .3
 שבספטמבר המוזיאון מנהלת עם תואם ספטמבר, לתוך יגלוש הביצועבשבוע הראשון של אוגוסט. 

 .)באחריות ערן( הצהריים משעות יבוצעו העבודות
 מבנה חד קומתי, תא שירותים לנכים ודרך נגישה מוטמעים כנדרש בחוק -בי"ס אופק .4

 )באחריות ערן(. הנגישות תוטמע בתכנון תכנון בשלבי

 .על כולם יועצת הנגישות ובוצעו בו שינויים שמוסכמיםשביל ההתנסות עבר את  -בית קינן .5

 .קרן(ומרמרי חזן אורית )אחריות 

 

  – 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  – 2016תוכנית . תב"ר הנגישותטרם הועבר התקציב לעלויות אלה. 

 (.מארקו אולגה)באחריות  נוסף

 באחריות מארק(.אלש"ח  10 . עלות כיתות 6-סיור קלינאית תקשורת ב( 

 

  – ותקציבים למוסדות חינוךהיתרים 

  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 

 שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם. 
 )באחריות רוני גאון ובוריס(.  בר אילןו לב טוב בי"סוניג עבור חברת מוטי העל ידי פיילוט  בוצעי

 



      

 

  

 

 

 

  – חופים

 עלות השלמת העבודות אומדן . החברה לתיירות מבצעת את השלמות הנגישות בחופי אכדיה -חופי אכדיה
אלש"ח( באמצעות תב"ר חדש  300, יתרת התקציב )וקצו מתב"ר הנגישותיאלש"ח  200 .אלש"ח 500 והינ

 )באחריות עופר מור(. שאושר במועצה

  באחריות קרן(.יש לוודא הגעת נציג מטעם החברה לתיירות לוועדת הנגישות הבאה( 

 יועלה לאישור המנכ"ל -יהונתן יסעורוהעלאת מודעות לנגישות בחופים ביוזמת נגישות ישראל  -יום חופים. 
 

 – שירותנגישות 

 

  הוכנה תוכנית להנגשת השירות בתאגידים והחברות  –התאגידים והחברות העירוניות
    )באחריות קרן(. יועלה להחלטת מנכ"לנושא התקצוב העירוניות, 

 
 

 

 

 יכמה: ניצן גינזבורג ס

 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 ראש העיר –   מר משה פדלון

 מ"מ וסגנית ראש העיר –   גב' מאיה כץ

 מנכ"ל העירייה – מר יהודה בן עזרא 

 סמנכ"ל בכיר לעירייה –  מר ג'ו ניסימוב

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש –  מר חיים שגיא

 גזבר העירייה –  מר גולן זריהן 

 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

 

 


