
 
 
 
 
 
 

 
 

ו'חשון,תשע"ז
2016נובמבר,7


 התקדמות עבודות ועדת הנגישות

 1611/07/מיום 


 משתתפים:
חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון

 מנהלמחלקתתחזוקה–נדורזבוריס
מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה

תב"רהנגישותחשבת–שריתאברמוביץ'
עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב

הנדסאיתמחלקתכבישים-אתיאלימלך
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין

מנהלמדורתנועהובטיחותומנהלמחלקתאחזקת–טלגרניט
מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג
אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין

תכנוןעיראדריכלית-מיכלשרייברגלבנדורף
אחראיתהבטיחותבאירועים-אפרתנאור

מנהלאתרהאינטרנטהעירוני-אבנרפרלמוטר
סהחברהלפיתוחמהנד–ערןאבירם
רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר

יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י
מתרגמתלשפתסימנים–ענתמלכה


:נעדרו

מנהלפרויקטיםבחברהלפיתוחהתיירות-יניבצור


 )אדר'יגיעו נציגים מהנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  8.12.16בתאריך 
 –לביקור בפורום הנגישותס חאג', אדרי' דינה איטגין( נאד אי"חיימוביץ', עושמואל 

 . השתתפות חובה
קדמיםמטרתהמפגשלערוךהיכרותביןאנשיהנציבותלחבריועדתהנגישותאשרמ

במסגרתעבודתם.נגישות
עלחבריהועדהלרכזשאלותמקצועיותובעיותשעולותמהשטחעלמנתשנוכללקבל

.המפגשתממקורראשוןבמהלךתשובו
כמוכן,נציגאתתהליךההנגשהשמתקייםבעירבתחומיםשוניםכגון:אתר

.'האינטרנט,הנגשתאירועיםוכו
 יישלח מייל עם שאלות לקבלת הערות ותוספות : סוכם

 תוכן מצגת קצרה שתכלול את האירועים ואתר האינטרנט )באחריות קרן(.
 

 שים שמצטרפים לוועדה: דנציגים ח שני
אחראיתהבטיחותבאירועיםשבעקבותשת"פפעולהשלהעםיחידת-אפרתנאור

נוהלומקודם,האירועיםהחלמיוםהעצמאותועדלאירועיהפארקמונגשים,הנגישות
הנגשהלכלהאירועיםהעתידיים.

העירונימנהלאתרהאינטרנטהעירוני,שהנגישאתאתרהאינטרנט-אבנרפרלמוטר
.הנגשתרובהחומרבאתרנעשיתבאופןרציף,אולםלאהכלניתןלהפוךAAרמתל



 
 
 
 
 
 

 
 

לנגיש.עלכןמפורסםבהצהרתהנגישותבאתרכיישנהאפשרותלקחתמידעשאינו
מונגשבאופןפיזימהעירייה.


ופרויקטיםלא₪מיליון1.6בסךתב"רקיימתיתרתכישריתמבקשתלעדכן

לפרויקטיםריאלייםשעתידיםלהתבצעישלדאוגבהתאםללוחותהזמנים.מתקדמים
בתקופההקרובה.

התהליךהמורכבביותרשבומוציאיםאתרובהכסףהינםבתיספרשתהליךההנגשה
הינוארוךובירוקרטי.


 -תוכנית להנגשת בתי ספר

בנוסףאלש"ח.700יתרהתקציבית985נפתחסעיףתקציבילטובתהנושאשמספרו
עבורהעבודות.₪מיליון2הוגשתב"רשלאגףתב"לבסך

הוכנהרשימתביה"סשבהם–2017לביצועעדספטמבר–תוכניתצונגישותלבי"ס
תאישירותים,דרךנגישה,כדישנעמודבלוח2יחלועבודותהנגישותשיכללו:פיר,

,להלןהפירוט:2017ותלספטמברהזמניםשהתחייבנומולהנציב


בשלבתכנוןפירמעלית.תחילתעבודהבינואר.-בראילן •
.2017-העבודההנוכחיתלאכוללתמעלית.יכוללהיותשיתוכנןב-מפתןארז •
מתחםלשימור,אךישנוהיתרלתאשירותיםנוסף.-ויצמן •
חודשים.4-כיקחבערךאלש"חעבורמעלון.100יצאההזמנהבסך-ברנדייס •

.)באחריות בוריס(
כרגעלאברוראיזהשיפוץמתוכנן.-תיכוןחדש •
נכנסלשיפוץ.-וולפסון •
ישלהכניסאתביה"סלרשימה-אלש"ח500התקבלההרשאהעלסך-נוףים •

רהולבדוקמיהגישאתו.ישלשחזראתהתהליךאח2017צונגישותשל
)באחריות מארק(.ההרשאה

פרטני,פירוטבהמשך.-שמואלהנגיד •
פרטני,פירוטבהמשך.-שז"ר •
פרטני,פירוטבהמשך.-ברנר •
פרטני,פירוטבהמשך.-לבטוב •


 – מחלקת תחזוקה

–הנגשותפרטניותעבורתלמידיםבמוס"ח •
הועברלמשרדהחינוךוהלך-נגידשמואלההחומרעלבי"סלבטוב,ברנר,

החומרשובוהעביראותולפניהחגים.לאניתןלאיבוד.מארקאיגדאת
.)באחריות מארק(להתחילתהליךללאהרשאה

בנייה.היתריחלבקשהל-מחכהלאישורהגזברות-נבחראדריכל–שז"ר .1
)באחריות בוריס(.

 הותקנהמעלית.מחרתתבצעבדיקהשלמכוןהתקנים.–יוחנני .2
 )באחריות בוריס(.

בקשהחדשהעבורילדבכיתהג'שמצבוהרפואיהוגשהפרטני,–ברנר .3
בשניתישות,הועברהבקשההדרדרוישצורךבהתקנתמעלית.הוכןסקרנג

)באחריות מארק(.למשרדהחינוך
בשניתאבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'.הועברהפרטני,-שמואלהנגיד .4

 מארק(.)באחריות בקשהלתקצובמשרדהחינוך



 
 
 
 
 
 

 
 

ביצוע-נכנסלשלבתכנון-תתב"רפרטני.התקבלהבקשהלהגדל–לבטוב .5
עבורלמשרדהחינוךבשניתהועברהבקשהבמקבילחודשים.7-8משוער
 )באחריות מארק(.הורים


 2016תוכנית עבודה לשנת 

)באחריות בוריס(. 2017העבודותנדחוליולי-מועדוןהשחמט .1
)באחריות בוריס(.בנובמבר20-בעבודותמתחילות-ה"מרכזפסג .2
)באחריות בוריס(.לדצמבר15-ביצועיחלב-ביתהנוער .3
 178,188,179-יצאההזמנהל-מקלטיםעיליים .4

.)באחריות בוריס(בוריסיכיןהזמנות-ושיכוןדרום121,120במקלטים
לנובמברומעלוןנייד20-העבודותהקטנותיסתיימוב-היכלאומניותהבמה .5

נוספוהנחיותלהנגשתהקופותוהמדרגות.יצאהחודשים4יגיעתוךלבמה
(.בוריס)באחריות הזמנתעבודהלמערכתהגברהבקופה.

ה'הועברהבקשהמארל–שמואלהנגידאולםהספורטבחט"בדרךנגישהל .6
מהספורטלמציאתפתרוןהנגשהכאשרביתהספרסגור,נערךסיורודו"ח

יצאההזמנתעבודה-הנגישותהועברלתכנוןוכתבכמויותשלהמחלקה
)באחריות בוריס(.


  – תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין

 מנכ"להעירייההוציאמכתבלנציבותעםפירוטהמקומותהציבורייםשאינם
ייןהנגישיםבעיר.בנ

 לאףגורםבעירייהאיןרשימהמסודרתשלכלהחניוניםהקיימיםבעיר.


  – מחלקת גנים
דרישותשלכלהגינותשעומדותבעדכניתרשימההתקבלה-תוכניתהנגשתגינות •

.ישלצאתומעלהמשחקמתקני5ישבהםשואלו,דונם4מעל-תקנותהנגישות
באחריות שרגא(.).2017תוכניתעבודהלשנתלסיוריםוליצור


 – כבישים ורמזורים

נותרהיתרהקטנהבתקציבשלי.ע.ז.ישלהמשיךלהעביר–2016עבודות •
ישלהוציאהזמנתמסגרתחדשהעבודותלשניהקבלניםבצורהשווה.

)באחריות קרן(.לעבודותפרטניות
 .נבחרזכייןעדייןנמצאבהליךאישור–לקויראייהרמזוריםל •

הועברוהנחיותלחברהלפיתוחלהתקנתזמזמיםללקויראיהברמזורים
.חדשים,ישלפעולבהתאםלהנחיותיועץהרמזורים


–החברה לפיתוח

העבודותעתידותלהסתייםעםהכניסהלמשרדיםהחדשים–חניוןשערהעיר .1
)באחריות ערן(.

ישצורךבתוספתתקציבית-כניסהלביצועבמהלךהחודש–חניוןלבהעיר .2
)באחריות ערן(.אומדןלמימושמתב"רהנגישותועברי

נעשועלפיהתקןוהאודיטוריוםבשביליםהחיצוניםהעבודות–ביתראשונים .3
התקשהבהתניידותוהונגשבמלואו.נציגהנכיםהגיעלהתנסותבמתחם

יבוצעתכנוןמחדש.ומסכןפריעבדרךממעקההידובנוסףבאזורהשירותים
יש להעביר בדחיפות לעדכון מנכ"ל ויתקבלואומדניםלהשלמתהליקויים.

)באחריות ערן(.העירייה, לוחות זמנים



 
 
 
 
 
 

 
 

.2017המכרזנפתחובינואריחלובעבודותאשריסתיימובמהלך-בי"סאופק .4
  )באחריות ערן(.

אםניתןלהעביראתביה"סאופקלרשימתישלבדוק-תוכנית צו נגישות
.2017ביה"סשהונגשובשנת

.)באחריות ערן( באפרילמתוכנןסיום-העבודותהחלו-ביתקינן .5
 

–שמע במבנים
תקנותחדשותלבנייתכיתותדורשותכיתותמונגשות.מוערךכיתוךשנתיים •

יהיומספרכיתותשמעבכלשכבהובכלביה"ס.
אלש"ח66יצאההזמנתעבודהבסך–להנגשתכיתותשמעמימוןביניים •

כוללבגןילדיםשלאהיהעושיפוציםוהוספומערכותשמעמזגניםשקטיםבוצל
 .בתוכנית

לאתוקצבסכוםהמאפשררכישתמערכותשמעומזגנים.ייבדק2017בתב"ר •
.(באחריות קרן)מולאורנה


  – היתרים ותקציבים למוסדות חינוך

משרד–אלש"ח110מימוןמשרדהחינוךלנגישותבמוסדותחינוךבסך •
אלש"חעבורעבודותנגישותבבתיספר)פיר,110החינוךנותןתקציבבסך

תאשירותים,דרךנגישה(.התקציבמתקבלרקעבורביצועשלושת
הפרמטריםביחדאואתהחלקהיחסיעבוראחדמהם.

הוניגעבורבי"סלבטוב,הסקתמסקנותלגביפיילוטעלידיחברתמוטינערך •
(.קרן)באחריות המשךתהליךיגובשובסיום

להעברתכלהתוכניותוהחומרים₪1,600יצאההזמנהליובלרגבבסך •
שיוגשולמשרדהחינוך.

 
  – חופים
כבישיםעםהחברהלתיירותומחלקתהתקיימהפגישתהתנעה–חופיאכדיה •

אומדןעלותהשלמתהעבודותהעבודותמתוכננותלהסתייםעדאמצעינואר.
ירדמתקציבהשנה-אלש"חיוקצומתב"רהנגישות300אלש"ח.600הינו

 )באחריות קרן וטל(.


 – נגישות שירות

 התאגידיםיסיימואתהדרכותהשירותעדסוףהתאגידיםוהחברותהעירוניות
.כוללהכשרהלרכזינגישות.תקצובמנכ"להשנה






רשמה:ניצןגינזבורג.











 
 
 
 
 
 

 
 




העתקים:
ראשהעיר–מרמשהפדלון
מ"מוסגניתראשהעיר–גב'מאיהכץ

מנכ"להעירייה–מריהודהבןעזרא
סמנכ"לבכירלעירייה–מרג'וניסימוב
סמנכ"לתקשורתלשכתראשהעיר–מרדורוןנחום
עוזרתמנכ"ל–גב'מורןסלומון
משנהלמנכ"ללמשאביאנוש–מרחייםשגיא

גזברהעירייהמ"מ–רוניחדדמר
מנהלאגףשאיפ"ה–רוניגאוןמר

מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

מערכותמידעומחשובמנהלאגף–מראמירזיו
סגניתמנהלאגףהנדסהלתשתיות–גב'איריסזלדין

סגניתמנהלאגףהנדסהלתכנון–גב'מוניקהזרציון
מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–מרארזלזובר
מנכ"להחברהלתיירות–מרעופרמור


 


