
 
 
 
 
 
 

 
 

"דטבת,תשע"זכ
2017ינואר,22


 התקדמות עבודות ועדת הנגישות

 ינואר -16/01/17מיום 


 משתתפים:
חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור
 מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז
הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
אחראיתהבטיחותבאירועים–אפרתנאור
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם

מנהלפרויקטיםבחברהלפיתוחהתיירות–יניבצור
מתמחהבמדורתנועהובטיחות–נועהסער

רכזתנגישותעירונית–טלקרקרן
יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י

מתרגמתלשפתסימנים–תמישמע


:נעדרו
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון

מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה
עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב

מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין
מנהלמדורתנועהובטיחותומנהלמחלקתאחזקת–תטלגרני

מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג
תכנוןעיראדריכלית-מיכלשרייברגלבנדורף

מנהלאתרהאינטרנטהעירוני-אבנרפרלמוטר



  אנחנו מודים לשרית אברמוביץ' על עבודת ותרומתה לפורום הנגישות
 על, איבון בן צור את בדרכה החדשה, ומברכיםומאחלים לה הצלחה רבה 

 כחשבת תב"ר הנגישות. הצטרפותה
 

  שמצטרףליתרתהתב"ר₪מיליון5השנהאושרתקציבשל– 2017תקציב
עפ"יהנחייתהגזברותלאיוזרםתקציבחדש₪.מיליון1.4בסך2016משנת

 (.ואיבון )באחריות קרןעדלמימושכליתרתהתב"רוהשיריונים
 

 יש.₪מיליון1.5אושרתב"רבסך–תקציב הנגשת מוסדות חינוך אגף תב"ל
.)באחריות בוריס(לקדםבדחיפותתוכניתלעבודותבבתיספרעפ"יצוהנגישות



  ורםלהמשךשת"פ.בעקבותכךתשהתבררכצעדנכון -הנציבות נציגי ביקור
במבנהאגף,לבניםלהחליףאתצוהנגישותשיצאלמבנהידלעירייהאושר

 שאיפ"השהונגשבמלואו.
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  הורדת האחריות הפלילית ודחיית לוחות בג"צ הרשויות המקומיות(
 מהשמציבאותנובמסגרתלוחותהזמנים:נדחהעלהסף.-הזמנים( 

.2018-,נגישותשירות2021-נגישותפיזית
 

 -אירועיםאגף תב"ל 

 מופיעיםוקהל6,000צפוילכלולאשרהאירועתקייםילמרץ12-ב-עדלאידע
יועץיחצנותגדולה.ווכולליועציםרביםמורכבאיש.אירוע20,000-המונהכ

הנגשתויהיהמעורבבאצלראשהעירבפגישההראשונההנגישותהשתתף
האירוע.

קייםקושילהנגישמספרמתחמיםונעשההכלכדילהימנעמפטורים.

 יועץנגישות.ההיערכותתחלבקרובבשיתוף–יום העצמאות

 האגףלוקחעלעצמואתעלויותההנגשהאךישכרגע-הנגשת אירועים תקציב
קרן(.איבון ו)באחריות פתרוןתקציבילכך,יועלהלמנכ"ללמצוא


 -תוכנית להנגשת בתי ספר

למכרזעלמנתלצאת–2017לביצועעדספטמבר–תוכניתצונגישותלבי"ס
.)באחריות קרן(נכ"לבנוגעלוולפסוןותיכוןחדשולהתחילעבודותמחכיםלהחלטתמ

 תאישירותים,2ביה"סשבהםיחלועבודותהנגישותשיכללו:פיר,להלןרשימת
:2017דרךנגישה,כדישנעמודבלוחהזמניםשהתחייבנומולהנציבותלספטמבר


תחילתעבודהבינואר.בשלבתכנוןפירמעלית.-בראילן .1
.2017-העבודההנוכחיתלאכוללתמעלית.יכוללהיותשיתוכנןב-מפתןארז .2
מתחםלשימור,אךישנוהיתרלתאשירותיםנוסף.-ויצמן .3
חודשים.4-יקחבערךכאלש"חעבורמעלון.100יצאההזמנהבסך-ברנדייס .4

.)באחריות בוריס(
.יועלהלהחלטתמנכ"ל-תיכוןחדש .5
.יועלהלהחלטתמנכ"ל-ולפסוןו .6
איןניירתגיבויעלהבקשהולכן.אלש"ח500התקבלההרשאהעלסך-נוףים .7

רהולבדוקמיוישלשחזראתהתהליךאחאיאפשרלהשתמשבהרשאה.
)באחריות מארק(.אתהבקשה.הגיש

פרטני,פירוטבהמשך.-שמואלהנגיד .8
פרטני,פירוטבהמשך.-שז"ר .9

פרטני,פירוטבהמשך.-ברנר .10
פרטני,פירוטבהמשך.-לבטוב .11


 – מחלקת תחזוקה

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

הועברלמשרדהחינוךוהלךלאיבוד.מארקאיגדאתהחומרמכיווןשהחומר
החגים.לאניתןלהתחילתהליךללאהרשאהשובוהעביראותולפני

.)באחריות מארק(
)באחריות בוריס(.בוצעתיקמידהומחכיםלהיתריבנייה–שז"ר .1
 המעליתפועלת,הסתיימהההנגשה.–יוחנני .2
הוגשהבקשהחדשהעבורילדבכיתהג'שמצבוהרפואיפרטני,–ברנר .3

הועברהבקשהבמקבילישות,הדרדרוישצורךבהתקנתמעלית.הוכןסקרנג
)באחריות עדייןלאהתקבלההרשאה-עבורהוריםלמשרדהחינוךבשנית
מארק(.



 
 
 
 
 
 

 
 

הועברהבמקבילאבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'.פרטני,-שמואלהנגיד .4
יצאהעדייןלאהתקבלההרשאה-עבורהוריםלמשרדהחינוךבשניתבקשה

 מארק(.)באחריות הזמנתעבודה
ביצוע.נכנסלשלבתכנון-תתב"רפרטני.התקבלהבקשהלהגדל–לבטוב .5

עבורלמשרדהחינוךבשניתהועברהבקשהבמקבילחודשים.7-8משוער
 )באחריות מארק(.עדייןלאהתקבלההרשאה-הורים

o שהתבררכמיותרמשום₪110,000קודםהליךקבלתתקציבבסך
שהעירייהקיבלההרשאהתקציביתלמעליתבמסגרתהנגשהפרטנית.אנו

 מדגישיםאתהצורךבפרוייקטורשילווהאתהתהליךחוצההאגפים.


 2016תוכנית עבודה לשנת 
)באחריות בוריס(. 2017העבודותנדחוליולי-מועדוןהשחמט .1
נשארועבודותשלביסיוםויסתיימועדסוףהחודש.העבודותב-ה"מרכזפסג .2

)באחריות בוריס(.מסגרותותאורה
)באחריות בוריס(.העבודותיסתיימובסוףהחודש-ביתהנוער .3
ממתינים-מקלטשיכוןדרום, 178,188,179-יצאההזמנהל-מקלטיםעיליים .4

 .)באחריות בוריס(לאישור
.טופל-121,120מקלטים

יחלובינואר25-התקייםסיורעםיועץהנגישות.וב-היכלאומניותהבמה .5
(.בוריס)באחריות העבודות

הועברדו"חהנגישות,–שמואלהנגידאולםהספורטבחט"בדרךנגישהל .6
 )באחריות בוריס(.ממתיןלכתבכמויותוהזמנתעבודה

שיפוץשירותינכיםבאולםהספורט.הפרויקטיכנסכחלק-אולםאילנות .7
)באחריות בוריס(.2017-מהעבודותבביה"סב


  – תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין

 עלפיהנחייתהנציבות,כלשטחשמוגדרכחנייהחייבבהנגשה.בGIS אין
ולאתחתחנייה.שטחכזהמופיעתחתשצ"פהגדרהשלחניון,


  – מחלקת גנים

גינותוסקריהנגישות3-ושרגאיצאולסיורביועץהנגישות–תוכניתהנגשתגינות •
 באחריות שרגא(.)יועברובהקדם

)באחריות איבון(.שרוציםלבטל2015שנתמ"יעז"קיימתהזמנהל •


 – כבישים ורמזורים
)ויזמור(להתקנתזמזמיםללקויינבחרקבלןחדש–לקויראייהרמזוריםל •

ממחלקתראייה.נקבעהפגישתהיכרותעםהקבלןהמבצע,יועץהנגישותואדי
)באחריות קרן(.לקדםהתקנתזמזמיםברמזורים,עלמנתכבישים


–החברה לפיתוח

,העבודותעתידותלהסתייםעםהכניסהלמשרדיםהחדשים–חניוןשערהעיר .1
ערן(.קרן ו)באחריות הנגישותלסיורבמקוםישלהזמיןאתיועץ

העבודותבביצועסופיויסתיימובזמןהקרוב,יועץהנגישות–חניוןלבהעיר .2
ערן(.קרן ו)באחריות יגיעלסיורבמקום

הוסדרהשבילהמוביללשירותיםיחדהמעקהבצד.יתואם–ביתראשונים .3
 .)באחריות קרן(ביקורחוזרשלנציגהנכיםעלמנתלוודאזאת



 
 
 
 
 
 

 
 

עיכוביםבחברההיאבשלהוזמנההמעליתשהומלצהעלידיהנציבותאך
)באחריות ערן(.לפברואר.15-תתוקןב

ישלבדוקיחלועבודותעלמבנהאולםהספורטושיפוץהכיתות)–בי"סאופק .4
(.עקבהעבודההמורכבתלוחהזמניםאינוברורהאםקיימתכיתהאקוסטית

ניתןלהעביראתביה"סאופקלרשימת-העבודותיסתיימועדסוףהשנהאך
  ערן(.קרן )באחריות 2017בתיהספרשהונגשובשנת

בגללמזגהאווירהסוערנוצרוביצותרבותבמקום.הוזמןיועץניקוז–ביתקינן .5
.)באחריות ערן(מאי-אךהעבודותיתעכבו,סיוםמשוערבאפריל

 
–שמע במבנים

בכיתותאקוסטיות,הצטיידותל₪ 100,000בתב"רהנגישותקייםתקציבשל •
.(רקאמבאחריות )יוציאהזמנהמארק


  – היתרים ותקציבים למוסדות חינוך

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

תאשירותים,דרךנגישה(.התקציבמתקבלרקעבורביצועשלושת
הפרמטריםביחדאואתהחלקהיחסיעבוראחדמהם.

התהליךלאצלח.הוניגעבורבי"סלבטובטיפיילוטעלידיחברתמונערך •
וביתספרלבטובקיבלכברהרשאה-משוםשלאניתןלקבלהרשאהכפולה

(.קרן)באחריות למעלית.
 

  – חופים
כבישיםהחלובביצועאחזקתבחברהלתיירותבשיתוףמחלקת–חופיאכדיה •

חלקא'שלעבודותהשלמתהנגישותבטיילתובחופים.בחלקזה,ההתאמות
קבלןהעירייהעודלאהחלבחלקשלווישהןבעיקרללקוייראייהושמיעה.

 )באחריות טל(.לבררמתייתחיל.
 מחכהלהחלטתמנכ"להחברהלתיירות -קנייתמשטחיםפריקיםלחופים •

 )באחריות יניב(.


 – נגישות שירות

 באחריות קרן(ייבדקמולהנציבותהדרכהלעובדיםפורמטריענון(. 

 נגישות,באישורלרכזיהשתלמויות4בחודשיםהקרובים,הנציבותתערוך
 .למפגשיםנציגיהעירייהיצאומנכ"להעירייה

 באחריות קרן(.פורוםלחבריהנגישותקולביצועקורסרכזישישל( 
 





רשמה:ניצןגינזבורג.









 
 
 
 
 
 

 
 




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

מנכ"להעירייה–מריהודהבןעזרא
סמנכ"לתקשורתלשכתראשהעיר–מרדורוןנחום
סמנכ"לבכירלעירייה–מרג'וניסימוב
משנהלמנכ"ללמשאביאנוש–מרחייםשגיא

גזברהעירייה–רוניחדדמר
מנהלאגףשאיפ"ה–רוניגאוןמר

מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מראמירזיו
סגניתמנהלאגףהנדסהלתשתיות–גב'איריסזלדין

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


 


