
 
 
 
 
 
 

 
 

"זשבט,תשע"זט
2017פברואר,12


 2ישיבה מס'  -פרוטוקול ועדת נגישות

 פברואר -172/006/ תאריךמ


 משתתפים:
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון

מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור
הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
אחראיתהבטיחותבאירועים–אפרתנאור

מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם

מנהלפרויקטיםבחברהלפיתוחהתיירות–יניבצור
מתמחהבמדורתנועהובטיחות–נועהסער
רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר

יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י
מתרגמתלשפתסימנים–תמישמע


:נעדרו

חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
תחזוקהמנהלמחלקת–בוריסנדורז

עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין

מנהלמדורתנועהובטיחותומנהלמחלקתאחזקת–תטלגרני
מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג

תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף


  מצ"ב( המנכ"לאושרה על ידי  – 2017תוכנית עבודה לתב"ר הנגישות(. 


 שלועדתהנגישותנבדקלסיכוםהפרוטוקו – יומן שליטה לשכת ראש העיר
כלפרויקטשמקודםבתחוםהמעקב.בלשכתראשהעירוהוכנסלטבלת

טבלת הפרויקטים תועבר לכל חברי  להיותעםתאריךסיום.חייבהנגישות
 )באחריות קרן(. לו"ז רלוונטיעם  1/3ויש להחזירם עד הפורום 

 

  הזמנותעבודהמשניםקודמותשלאנסגרוישנן– אגף תב"ל  2017תקציב
הזמנותנוספותעדלסגירתהזמנותאלוהוצאתתאשרמלאהגזברות

 (.מארקבוריס ו)באחריות 
 
 אינטרנט

לעדכןאתהצעתהמחירהנגשתאתרביתראשונים.ישבאישורמנכ"ליתוקצב -
 (.וקרן )באחריות אבנרשהתקבלהבספטמבר

 )באחריות קרן(.מצבהנגשתשאראתריהסמךלבחינתאםפגישהותת -
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 -אירועיםאגף תב"ל 

 נקבעוסיוריםופגישותבהשתתפותיועץהנגישותהעירוני.–עדלאידע

 יועץעפ"יהנחיית–ראשהעירברכת.נקבעופגישותוסיורים–יום העצמאות
.סימניםישלתרגםלשפתהנגישות

 תקציבהנגשתהאירועיםיחולק,עלפיהחלטתמנכ"ל–הנגשת אירועים תקציב
קרן(.איבון ו)באחריות ביןאגףתב"ל,אגףתנו"ס,יחידתהנגישותורזרבתמנכ"ל


 -תוכנית להנגשת בתי ספר

,אלש"חמתב"רהנגישות700+₪מיליון1.5תב"רבסך–תוכניתצונגישותלבי"ס
רשימתהוסוכממנהלאגףתב"ל.נערכהפגישהעם2017עדספטמברלביצוע

יונגשוהשנהלאנכלליםבצונגישותואשר)בתיה"ס+אולמותומגרשיהספורט
.(בוריס)באחריות (בתוכניתנפרדת

 :ביה"סלהלןרשימת
+תוספתכיתות,אולםספורטופיר.יערךשיפוץכללי-בראילן .1
.2017-הנוכחיתלאכוללתמעלית.יכוללהיותשיתוכנןבהעבודה-מפתןארז .2
תאשירותים.ישלהוסיףמתחםלשימור,אך-ויצמן .3
4-קחבערךכייאלש"חעבורמעלון.100יצאההזמנהבסך-ברנדייס .4

.)באחריות בוריס(חודשים.
פרטני,פירוטבהמשך.-שמואלהנגיד .5
פרטני,פירוטבהמשך.-שז"ר .6
פירוטבהמשך.פרטני,-ברנר .7
פרטני,פירוטבהמשך.-לבטוב .8


–הנגשותפרטניותעבורתלמידיםבמוס"ח •

ממשרדהחינוךחלקמההרשאות-נגידשמואל הלב טוב, ברנר, בי"ס
.)באחריות מארק(+אומדןועברובדיקהשלמהנדסהתקבלו

יועצים.מחכהלסיוםקבלתהצעותמחירמאדריכליםולאחרמכןועדת–שז"ר .1
)באחריות בוריס(.אלש"ח366קיימתהרשאהעלסך

הוגשהבקשהחדשהעבורילדבכיתהג'שמצבוהרפואיפרטני,–ברנר .2
עדייןלאהתקבלהישות,הדרדרוישצורךבהתקנתמעלית.הוכןסקרנג

)באחריות מארק(.הרשאה
לאהתקבלהעדייןאבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'.פרטני,-שמואלהנגיד .3

 מארק(.)באחריות הרשאה
ביצוע.נכנסלשלבתכנון-תתב"רפרטני.התקבלהבקשהלהגדל–לבטוב .4

עבורלמשרדהחינוךבשניתהועברהבקשהבמקבילחודשים.7-8משוער
 )באחריות מארק(.למעליתאלש"ח232התקבלההרשאהעלסך-הורים


 2016תוכנית עבודה לשנת 

)באחריות בוריס(. 2017העבודותנדחוליולי-מועדוןהשחמט .1
נשארועבודותמסגרותותאורה.15/2-ביסתיימוהעבודות-ה"מרכזפסג .2

)באחריות בוריס(.
)באחריות בוריס(.20/2-בהעבודותיסתיימו-ביתהנוער .3
סיום-מקלטשיכוןדרום, 178,188,179-יצאההזמנהל-מקלטיםעיליים .4

 .)באחריות בוריס(20/2-עבודהב
-סיוםעבודהסוףמרץ,רמפה-הדבקתפסים+מעקות-היכלאומניותהבמה .5

(.בוריס)באחריות יסתייםבמאי-יסתייםבאפריל,מעלוןלבמה
 .טופל–שמואלהנגידאולםהספורטבחט"בדרךנגישהל .6



 
 
 
 
 
 

 
 

נקבעסיורעםיועץהנגישות–סבבתיה"ו/אוהמגרשיםהספורטאולמות .7
 )באחריות בוריס(.אולמותומגרשיהספורטלפיתוכניתצונגישותלבדיקת

 .טופלהדבקת פסי אזהרה בעקבות נפילת אנשים. –רמפהבביתפוסטר .8
)באחריות בוריס(.ישלתכנןולהוציאאומדניםלמנכ"ל-בתיכנסת .9


  – מחלקת גנים

 .נאחללוהחלמהמהירה-שרגאנמצאבחופשתמחלה–תוכניתהנגשתגינות •
 ,מנהלתהמחלקה,לקדםאתתוכניתהנגישותוועדותהקרובותתוזמןגליתרוניסב

 (.גלית רוניס)באחריות  עפ"יהסקריםשיועץהנגישותהגיש


 – כבישים ורמזורים
בצומתזמזמיםללקוייראייהתתקין"זורמאויחברת"–לקויראייהרמזוריםל •

לוודא,2019פעימהראשונה–"מהיר לעירפרויקט ".הרבקוק-העצמאות
.כלהרמזוריםהחדשיםאשריותקנויהיונגישיםנתיבשהצמתיםאינםב

(.ואביבה )באחריות קרן


–החברה לפיתוח
 תקרהאקוסטיתישלשיםלבכייש-גן/ביה"סחדשבבניית -

.)קרן תוציא מייל בנושא(
 מתקןנגישאחדלפחותוודאהצבתישל-מתקנימשחקומעלה5גינהעם -

)קרן תוציא מייל בנושא(.
 מעלית.תקציבמתב"רהנגישותנתהתק,2017תוכנית–אשכולפיס .1

.)באחריות ערן(₪מיליון1.5בסך
6/3-הסתיימווהחניוניםיהיומוכניםבהעבודות–ולבהעירהעירחניוןשער .2

כיםלחניותניועץהנגישות.כמוכןישלהחזיראתתמרוריהשתואםעםלסיור
)באחריות ערן(.הרלוונטיות.

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

עיכוביםבחברההיאבשלהוזמנההמעליתשהומלצהעלידיהנציבותאך
)באחריות ערן(.סוףפברוארתתוקןב

ישלבדוקיחלועבודותעלמבנהאולםהספורטושיפוץהכיתות)–בי"סאופק .4
(.עקבהעבודההמורכבתלוחהזמניםאינוברורהאםקיימתכיתהאקוסטית

בתיהספרלצונגישותיכנסביה"סאופק.אךהעבודותיסתיימועדסוףהשנה
  ערן(.קרן )באחריות 2017ונגשובשנתיש

יועץהנגישותישלקייםסיורעם-משכיתוהמרינה,חניוןרש"י/הנדיב .5
 )באחריות קרן(.

בגללמזגהאווירהסוערנוצרוביצותרבותבמקום.הוזמןיועץניקוז–ביתקינן .6
 .)באחריות ערן(נעצרועקבבעיותתקציבאךהעבודות

 
–שמע במבנים

.₪מיליון1.5באומדןגנים40אגףתב"למבקשתקציבלהנגשהאקוסטיתעבור •
.(קרןבאחריות )מנכ"להחלטתיועלהל


  – היתרים ותקציבים למוסדות חינוך

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



 
 
 
 
 
 

 
 

תאשירותים,דרךנגישה(.התקציבמתקבלרקעבורביצועשלושת
 הפרמטריםביחדאואתהחלקהיחסיעבוראחדמהם.

ישלדאוגלהארכת:בתיה"ס5-לוךממשרדהחינתקציביותהרשאות •
)מפתןארז,ויצמן(שנת2017ההרשאות,ולבקשלחלקאותםלפישנים:שנת

 )באחריות מארק(.)נוףים,אלון,הנדיב(2018
ישלהפעילאתנירמ"מוטיהוניג"להגשתהמסמכיםהנדרשיםלתהליך.

 
  – חופים
החלובביצוע,כבישיםאחזקתחברהלתיירותבשיתוףמחלקתה–חופיאכדיה •

-צפיסיוםבאפרילחלקא'שלעבודותהשלמתהנגישותבטיילתובחופים.
  תחילתעונתהרחצה.

 )באחריות טל(. מסתייםבימיאלה-סיוםהחלקהעליוןשלהטיילת
 )באחריות יניב וקרן(.הישיבההבאהשלהפורוםתתקייםבמרינה. •


 – נגישות שירות

 באחריות הנציבותתפרסםמערךהדרכה–הדרכהלעובדיםפורמטריענון(
 .(ורונית קולודני קרן

 במהלךהשנהנקייםהדרכהבנושאנגישות–תוכניתהדרכהלעובדיםחדשים
)באחריות קרן ורונית קולודני(.השירותכנדרשבתקנות





בברכה,
קרןטלקר

רכזתנגישות


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–גאוןרונימר

מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מראמירזיו
סגניתמנהלאגףהנדסהלתשתיות–גב'איריסזלדין

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


