
 
 
 
 
 
 

 
 

'ניסן,תשע"זב
2017מרץ,29

 פרוטוקול ועדת נגישות 
 מרץ - 3ישיבה מס' 

 
 משתתפים:
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור
מחלקתתחזוקהמנהל–בוריסנדורז
תמחלקתגניםונוףמנהל–גליתרוניס

מנהלמח'פיקוחובקרתתנועה,מדורתנועהובטיחות–תטלגרני
מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג

סגןמנהלתמחלקתגניםונוף–רסקיישוקיסיב
הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר

אחראיתפייסבוק–אלנבוגןאילנית
רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר

מזכירתיחידתהנגישות–ניצןגינזבורג
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם

מנהלפרויקטיםבחברהלפיתוחהתיירות–יניבצור
יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י

מתרגמתלשפתסימנים–תמישמע
אדריכליתהחברהלפיתוחהתיירות–בןיצחקיעל

 
:נעדרו

חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה

בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–אפרתנאור
עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב

תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף
 

התקיים סיור של ועדת הנגישות בטיילת, אשר בחן את השלמת עבודות  23/3בתאריך 
ברך על הנגישות במקום. חבר המועצה יהונתן יעקובוביץ', יו"ר החברה לפיתוח התיירות, 

העבודה וציין שרצועת הטיילת מהווה מוקד משיכה לציבור בעיקר בזכות הנגישות בה. 
בחוף זבולון ובחוף השרון ולהיעזר לכך  חלקיתהדגיש כי יש לבחון הנגשה בנוסף, 

תקציבית, בחברה לפיתוח תיירות. הסיור הובל ע"י יניב צור מנהל הפרויקטים ויעל בן 
 תוח. יצחק, אדריכלית החברה לפי



 העבודותםלסיוםפיחודשילעאריכיםתהועברו– יומן שליטה לשכת ראש העיר. 

  הזמנותישנותהוקפצוונסגרו.– אגף תב"ל  2017תקציב 

 ושא,נמצאבבדיקתהמחלקההמשפטיתאמורלצאתמכרזלנ–פרויקטור לעבודות נגישות 

 הגיעהפנייהממשרדהמשפטיםלהשלמות-התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית
הדרישההבעייתיתהינהמעבריםלאתיקנייםביןהמדפיםבספרייתהמבוגרים.נגישות,

 )באחריות קרן(.בוריסומאיריצאולסיור,נערכיםעםתשובהלקבלתהקלות

 בלותעבודתצוהנגישותהסתיימועלפידרישותנציבותשוויוןאנשיםעםמוג-בית פוסטר
בהובלתאילןאמדורסקי.הועדהמודהלועלפעילותולאורךהשניםלקידוםהנגישותומאחלת

 לוהצלחהבדרכוהחדשה.
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 אינטרנט

A-Zחברתלהזמנתעבודהיצאה,באישורמנכ"ל-ביתראשוניםטרנטשלהאינאתר -
 (.וקרן )באחריות אבנר

 )באחריות קרן(.10/2017לוחותהזמניםבדברכתבתזכורתלכללמחזיקיהאתריםנשלחמ -
 

 -אירועיםאגף תב"ל 

 הנגשתהאירועהייתההצלחהגדולה.במהלךולאחרהעדלאידעהתקבלו–עדלאידע
קריות,חיפה,קרייתשמונה,כרמיאלהמכלהארץ:ותחירשעםחיובייםמאנשיםמשובים

הארצית.מיצבאתהרצליהבמפתהנגישותהאירועוכו'.פרסוםהנגשת

 יועץהנגישותעפ"יהנחיית–ראשהעירברכת.נקבעופגישותוסיורים–יום העצמאות
.ישלתרגםלשפתסימנים

 105הערכתתקציבלהנגשתהאירועיםהמרכזייםהשנההינו–הנגשת אירועים תקציב
יחולקביןאגףתב"ל,אגףתנו"ס,יחידתהנדרשתקציבה,עלפיהחלטתמנכ"לאלש"ח.

קרן(.איבון ו)באחריות הנגישותורזרבתמנכ"ל


 -תוכנית להנגשת בתי ספר
לביצוע,אלש"חמתב"רהנגישות700+₪מיליון1.5תב"רבסך–תוכניתצונגישותלבי"ס

רכזאתהעבודות.בימיםאלוהואמקבלשי,טלראהרון,אדריכלהנבחר.2017עדספטמבר
.(ומארק בוריס)באחריות ונקבעסיוראתכללהחומרים

 :ביה"סלהלןרשימת
עומדלעבורשיפוץכלליללאקשרלצוהנגישות.תחילתהעבודההינהבקיץ.-בראילן .1

מחכהלוועדתשלושהעלמנתלבחורקבלןזכייןולהתחילתכנון.-עברסיורקבלנים
.)באחריות בוריס()קיימתכברפוגרמה(

 .)באחריות בוריס(בשלבקבלתהיתרבנייהלפירמעלית,ממד"יםומדרגות-מפתןארז .2
.)באחריות בוריס(תאשירותיםלהוסיףמתחםלשימור,-ויצמן .3
תא+חודשים4-קחבערךכייאלש"חעבורמעלון.100יצאההזמנהבסך-ברנדייס .4

 .)באחריות בוריס( שירותים
)כוללמעלית(:הנגשותפרטניות

-התקבלוסייגיםלחומרשהגשנואבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'.-שמואלהנגיד .5
יחדעםפגישהאישיתבמשרדהחינוךויקבעמארקירכזאתהדרישותהחדשות

)באחריות מארק(.האדריכלשלהתוכנית
)באחריות בוריס(. ממתיניםלמעלית–שז"ר .6
לטלי,הוהועבראלש"ח470התקבלההרשאהממשרדהחינוךעלסך–ברנר .7

)באחריות הנבחרלהנגשהפרטניתעבורילדבביה"ס.הועברסקרנגישותלאדריכל
(.ובוריס מארק

,למעליתאלש"ח232סךבהתקבלההרשאה-עבורהוריםהנגשה–לבטוב .8
 (.בוריס)באחריות תגיעביוני.הוזמנהוש


 2016תוכנית עבודה לשנת 

 קרן )באחריות ,ישלהוציאמכתבתזכורת2017נדחוליוליהעבודות-מועדוןהשחמט .1
בוריס(.ו

נשארועבודותמסגרותותאורה.בסוףהחודשיסתיימוהעבודות-ה"מרכזפסג .2
)באחריות בוריס(.

.הסתיימוהעבודותטופל.-ביתהנוער .3
 .העבודותהסתיימו-מקלטשיכוןדרום, 178,188,179טופל, -מקלטיםעיליים .4
-,רמפהבסוףהחודשסיוםעבודה-הדבקתפסים+מעקות-אומניותהבמההיכל .5

(.בוריס)באחריות יסתייםבמאי-סתייםבאפריל,מעלוןלבמהת
אשרלאנכלליםבצונגישותויונגשו–סבבתיה"ו/אוהמגרשיםהספורטאולמות .6

 .)באחריות בוריס(סקריםההועברוובוצעוסיורים.השנהבתוכניתנפרדת
 )באחריות בוריס(.ישלתכנןולהוציאאומדניםלמנכ"ל-כנסתבתי .7



 
 
 
 
 
 

 
 


 פיתוח סביבתי
,שתקדםאתהנגשתגילתלוינגררכהאתמנהלתמחלקתפיתוחסביבתי,אנומקבליםבב

)באחריות גילת(.ועץהנגישותייחדעםסיורבמגרשיםנקבעהמגרשיםהציבוריים
 רחובפתחתקווה-מגרשכדורסל -
 צבריםפינתהאילנותוברח-מגרשפתוח -
 4נווהעמל,גיבוריעציון-מגרשיטניס -


  – מחלקת גנים
ממתיניםלאישורהזמנתעבודהלמפקחדישילקבלתהאומדנים–תוכניתהנגשתגינות •

 (.גלית רוניס)באחריות  הגינות3וכתביהכמויותעבורהנגשת


 – כבישים ורמזורים
-העצמאותבצומתזמזמיםללקוייראייההתקינה"זורמאויחברת"–ראייהילקוירמזוריםל •

בהשתתפותמאיהכץמ"מוסגניתראשהעיר,ונציגהעיווריםעברפיילוטה.בןגוריון
 הוחלטלהמשיךולהתקיןאתהזמזמיםהחדשיםבעודעשרהצמתים:בהצלחהו

 אלש"חכוללמע"מ:200הזמנתעבודהראשונהבסך •
 הרבקוק-ברכוכבא-העצמאות -
 סוקולוב-השרון-פינסקר -
 קניוןשבעתהכוכבים -
 בןגוריון-ארלוזרוב-הרבקוק -

 
 :הצמתיםיוכנסולתוכניתהעבודהעלפייתרתתקציב

 סוקולוב-ירושלים -
 (באיעקרביבילוו)צומתכפול–נווהאמירים -
 כנפינשרים–הבריגדההיהודית -
 אהרונסון–ויצמן-הרבקוק -
 כצנלסון-היהודיתהבריגדה -
 שדירושלים-הבריגדההיהודית -
 הרסיני-ירושלים -
 סוקולוב-ירושלים -


–החברה לפיתוח

 מעלית.תקציבמתב"רהנגישותנתהתק,2017תוכנית–אשכולפיס .1
.)באחריות ערן(.יועצתהנגישותשלהפרויקטהחלהבאיסוףחומרים₪מיליון1.5בסך

לקראתהסתיימווהחניוניםיהיומוכניםטרםהעבודות–ולבהעירחניוןשערהעיר .2
נקבעהכיםלחניותהרלוונטיות.נ.כמוכןישלהחזיראתתמרוריהמעברהעירייה

עלמנתלהטמיעתקנותנגישות,פגישהבהשתתפותנטע,מהנדסתהחברההכלכלית
ערן(.קרן ו)באחריות בחניוניהחברה

נציגהנכיםביקרהוסדרהשבילהמוביללשירותיםיחדהמעקהבצד.–ביתראשונים .3
 .)באחריות קרן(ואישראתהתיקונים.

בסיום.30/4-ומכוןהתקניםיגיעלבדיקהב,העבודהסביבהמעליתהסתיימה
(.וקרןמישל  )באחריות ערןיקבעאירועפתיחהבמעמדראשהעירביקורתה

סיורעםיועץהתקייםבנוסף.הנחיותלתקרותאקוסטיותהועברו–בי"סאופק .4
לחברהלפיתוחוהועבר,ההמלצותהנגישותומנהלהעבודהלגביהמגרשהחיצוני

לצונגישותיכנסביה"סאופק.העבודותיסתיימועדסוףהשנה.הטמעהבחינתהל
  ערן(.קרן )באחריות 2017ונגשובשנתיבתיהספרש

התקייםסיורבחניוןוהועברסקרלהמשךטיפולהחברהלפיתוח-,חניוןרש"י/הנדיב .5
 (.ערן)באחריות 

15/5-השבילמוכןוכרגעעובדיםעלהמכשולים.הפרויקטייסתםב–ביתקינן .6
 .)באחריות ערן(



 
 
 
 
 
 

 
 

 
–שמע במבנים

באישור.₪מיליון1.5באומדןגנים40תקציבלהנגשהאקוסטיתעבורביקשאגףתב"ל •
שלהזמנתאלש"חמתב"רהנגישות.הגזברותפיצלואתהסכום500ועברוימנכ"ל

 )באחריות מארק וקרן(. העבודה
.(ומארק קרןבאחריות )למערכותשמעלגןמרגניתוצאלון.₪5,000תקציבשלנדרש •

  – היתרים ותקציבים למוסדות חינוך
משרדהחינוךנותן–אלש"ח110מימוןמשרדהחינוךלנגישותבמוסדותחינוךבסך •

אלש"חעבורעבודותנגישותבבתיספר)פיר,תאשירותים,דרך110תקציבבסך
נגישה(.התקציבמתקבלרקעבורביצועשלושתהפרמטריםביחדאואתהחלק

 היחסיעבוראחדמהם.
,יש לדאוג להארכת ההרשאות:בתיה"ס5-לממשרדהחינוךתקציביותהרשאות •

 )באחריות מארק(.לפצלהרשאותשניתנובאותהשנתכספיםלאניתןהיותו
ישלהפעילאתנירמ"מוטיהוניג"להגשתהמסמכיםהנדרשיםלתהליך.

 
  – חופים
החלובביצועחלק,כבישיםאחזקתחברהלתיירותבשיתוףמחלקתה–חופיאכדיה •

  עונתהרחצה.תחילת-צפיסיוםא'שלעבודותהשלמתהנגישותבטיילתובחופים.
 (.ויניב )באחריות טל מסתייםבימיאלה-החלקהעליוןשלהטיילתעבודותהנגשת


 – נגישות שירות

 באחריות קרן.הנציבותתפרסםמערךהדרכה–הדרכהלעובדיםפורמטריענון( 
 .(ורונית קולודני

 במהלךהשנהנקייםהדרכהבנושאנגישות–תוכניתהדרכהלעובדיםחדשים
)באחריות קרן ורונית קולודני(.נקבעהפגישהעםרונית.השירותכנדרשבתקנות






בברכה,
קרןטלקר

רכזתנגישות
רשמה:ניצןגינזבורג.





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

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

דוברתהעירייה–גב'דוריתבסמןקובל
משנהלמנכ"ללמשאביאנוש–מרחייםשגיא

גזברהעירייה–רוניחדדמר
מנהלאגףשאיפ"ה–רוניגאוןמר

מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מראמירזיו
מנהלתמחלקתפיתוחסביבתי–גב'גילתלוינגר
מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–מרארזלזובר



 
 
 
 
 
 

 
 

 מנכ"להחברהלתיירות–מרעופרמור


