
 
 
 
 
 
 

 
 

'סיון,תשע"זד
 2017מאי,29

 פרוטוקול ועדת נגישות 
 מאי - 4ישיבה מס' 

 
 משתתפים:

חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור
מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז
בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–אפרתנאור

לקתבקרהופיקוחתנועהמנהלמח–תטלגרני
תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף

מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג
מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר

מנהלפרויקטיםגניםונוף–קלייןשרגא
הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
בודקתוכניותרישוי–שסטר איגור
התחדשותעירונית–הרשקוביץאורטל

רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר
מזכירתיחידתהנגישות–ניצןגינזבורג
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם
יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י

לשפתסימניםםמתרג–איתןגרבר
 

:נעדרו
מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה

עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב
מנהלפרויקטיםבחברהלפיתוחהתיירות–יניבצור

 


 הטקסיהיהבמעמדראשהעיר- אירוע פתיחה למעלית בבית ראשונים ייתקיים 31/7 -ב
 ונשמחאםכלהנוכחיםיגיעו.

 זרהמכרזיצאאךלצערנו,לאניגשאףמועמד.המכרזיבוטלויוח–פרויקטור לעבודות נגישות
 למחלקההמשפטיתלבחינהמחודשתשלתנאיהסף.

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

 )באחריות קרן(.שלחהשגותלעורכתהדיןשלהנציבותואנוממתיניםלתשובתה.

 18/6-יחלבהפיילוט -העירייה עומדת להתחיל פיילוט בשיתוף עם המכון לקידום החירש
חודשיםבאגףהרווחה,הגבייהוהמוקד.הפיילוטהינוראשוניבארץ,ועירייתהרצליההיא3וימשך

.מטרתוהינהלתווךביןנותןהשירותלאדםהרשותהמקומיתהראשונהשנבחרהלהובילאותו
החירשעלידיתוכנהשמופעלתדרךמחשב.התוכנהמתחברתלמוקדשירותשלהמכון,ובה

ויזואלי,קוליומילולי.מסקנותהפיילוטיועלו-יושביםמתורגמניםלשפתהסימניםשנותניםמענה
 .להנהלתהעירייה

  קיים עיכוב  -₪מיליון  1.39הוזרמו רק  -₪מיליון  5מתוך תב"ר הנגישות שעומד על
משמעותי במימוש תוכנית העבודה. הנושא יועלה למנכ"ל.


 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 אינטרנט

.ישלבטלוהחברהשבנתהאותלאניתןלהשיגאתהאתרנבנהלפניהרבהשניםו-ביתראשונים -
 (.וקרן )באחריות אבנראתההזמנהלהנגשתהאתרולקבלהצעותמחירלבנייהשלאתרחדש

 קרן(. מעקב)ב10/2017העצמאייםמחויביםלהנגשהעדמחזיקיהאתרים -
 

 -אירועיםאגף תב"ל 

 שפתסימנים,שירותינכים,חניותודוכניםבבמההמרכזית. -הונגשבמלואו–יום העצמאות
 רחבהנגישהואוזניותשמעבאירועבביתראשונים.

 נציגהחברהלאעודדשימושעלפיבאירועיםהאחרוניםלאהיהביקושלאוזניותהשמעו
)באחריות האםניתןלוותרעליהםבחלקמהאירועיםלבדוקיצאמכתבלנציבותהמסוכם.
אפרת(.

 המונגשיםהשנהעלפיהחלטתמנכ"להם:האירועים 
 שמע.אוזניות-מימונה .1
 .מונגשבאופןמלא-גלגלהזהב .2
 .שפתסימנים-טקסקבלתגניילדים .3
 שמע.אוזניות-שבועהחינוך .4
 .מערכותשמע-קונצרטיםבמוצ"ש+הקונצרטהגדול .5



 -תוכנית להנגשת בתי ספר

לביצועעד,אלש"חמתב"רהנגישות700+₪מיליון1.5תב"רבסך–תוכניתצונגישותלבי"ס
 בוריס)באחריות שמכיןומגישאתהתכנונים,טלראהרון,אדריכלהנבחר.2017ספטמבר

.(ומארק

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

מחכהלוועדתשלושהעלמנתלבחורקבלןזכייןולהתחילתכנון.-עברסיורקבלנים
.)באחריות בוריס(2018-סיוםעבודהמתוכנןל)קיימתכברפוגרמה(

 .בוריס(טלי ו)באחריות קביעתועדתיועצים-בטיפולחשבתאגףתב"ל-מפתןארז .2
.)באחריות בוריס(בתכנון-תאשירותים-ויצמן .3
 .)באחריות בוריס( בתכנוןתאשירותים+טופל-מעלון-ברנדייס .4

)כוללמעלית(:הנגשותפרטניות
-התקבלוסייגיםלחומרשהגשנואבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'.-שמואלהנגיד .5

יחדעםהאדריכלפגישהאישיתבמשרדהחינוךויקבעמארקירכזאתהדרישותהחדשות
)באחריות מארק(.שלהתוכנית

הוכנהבקשהלהיתר -ממתיניםלמעליתאלש"ח,366התקבלההרשאהעלסך–שז"ר .6
)באחריות בוריס(. בנייה

להנגשהלטלי,הוהועבראלש"ח470התקבלההרשאהממשרדהחינוךעלסך–ברנר .7
(.ובוריס )באחריות מארקהוכנהבקשהלהיתרבנייהפרטניתעבורילדבביה"ס.

הוזמנה,,שלמעליתאלש"ח232סךבהתקבלההרשאה-עבורהוריםהנגשה–לבטוב .8
 (.בוריס)באחריות 1/6-תותקןב


 2016תוכנית עבודה לשנת 

 בינויבמקום.עקבתכנוןפינוי.2021-להעבודותנדחו-מועדוןהשחמט .1
 .בוצע-ה"מרכזפסג .2
-רמפהוהדבקתפסים-.נשארוהותקןמעלוןוחסרמעקהפנימי-היכלאומניותהבמה .3

(.בוריס)באחריות לאישורסופייועץהנגישותתכנוןהסתייםויועברלה
 .)באחריות בוריס(לתכנוןהזמנהטרםיצאהה-סבבתיה"ו/אוהמגרשיםהספורטאולמות .4
 )באחריות בוריס(.טרםיצאהההזמנהלתכנון-בתיכנסת .5
 )באחריות בוריס(.2018יוכןכתבכמויותויוכנסלתוכניתשל-מרכזימי .6




 
 
 
 
 
 

 
 

 
  – פיתוח סביבתי

 עלמנתלהכניסאותםלתוכניתהנגישותהתבצעוסיוריםבמגרשיםהבאים,ממתיניםלסקרי
(.מאיר)באחריות העבודההשנתית

 תקווהרחובפתח-מגרשכדורסל -
 צבריםפינתהאילנותוברח-מגרשפתוח -
 4נווהעמל,גיבוריעציון-מגרשיטניס -


  – מחלקת גנים
תוכניתכחלקמהבנושאהנגשתגינותהמחלקהמנהלתהתקיימהפגישהעם-תוכניתהנגשתגינות •

.האומדןלהנגשתועלכןהמתקניםשנמצאיםבהן,ישניםשנה25-כחלקמהגינותקיימותהשנתית.
והמסקנותמהפגישההנ"לסכוםשעולהעלהתקציבהשנתי.האומדן-מיליוןש"חהמתקניםהינו

 (.גלית רוניסקרן ו)באחריות  להחלטתמנכ"ל.ועלוי
)באחריות תקודםבלבדמהתקציבהשנתי,ישלהוציאכתבכמויותוהזמנותעבודה-גינתצמרות •

 שרגא(.


 –תנועהמחלקת בקרה ופיקוח 
יום.הועברמכתב25לפניןלקבלונמסרואושרוהזמנות-ברמתיםבחניותנכיםעמודימחסום •

 .)באחריות טל(ליועצתהמשפטית
אישרו  הגזברותההזמנהנמצאתבחתימותבאגףתב"ל.-השלמתעבודותהנגישותברמתים •

 להחתים הזמנות דרך מיילים )באחריות טל(.
 )באחריות טל(. קבלןאשרנמצאבימיהתארגנותנמסרהלההזמנה-רחבתשערהעיר •


 -ללקויי ראייה רמזורים

בשניצמתים)מתוךזמזמיםללקוייראייההתקינה"זורמאויחברת"–ראייהילקוירמזוריםל •
 שיצאהעבורםהזמנתעבודה(.חמישה

 הצמתיםהם:
 .בוצע-בןגוריון-העצמאות-פיילוט -
 .בוצע-הרבקוק-כוכבאבר-העצמאות -
 סוקולוב-השרון-פינסקר -
 קניוןשבעתהכוכבים -
 בןגוריון-ארלוזרוב-הרבקוק -


הצמתיםיוכנסולתוכניתהעבודהעל)באחריות קרן(.תצאהזמנתעבודהנוספתלשלושהצמתים
 :פייתרתתקציב

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

 עקב עומס בביקוש לזמזמים בחברה המייבאת אותם. ,כרגע ממתינים ללו"ז


–החברה לפיתוח
.₪מיליון1.5בסךמעלית.תקציבמתב"רהנגישותנתהתק,2017תוכנית–אשכולפיס .1

.)באחריות ערן(יועצתהנגישותממתינהלמדידותעלמנתלהכיןתכנון
משלבהתכנוןועדשלבבעקבותקושיבהטמעתהנגישות–ולבהעירחניוןשערהעיר .2

הביצועובמטרהלחסוךהוצאותמיותרותבמהלךפרויקטיםעתידיים,יועלהלמנכ"לסיכום



 
 
 
 
 
 

 
 

הצעהליוםעיוןלכלליועציהנגישותועובדיםהועלתהומסקנותהפגישהבנושא.כמוכן,
ערן(.קרן ו)באחריות בעירייהעלאחידותדרישותהנגישותבעירייהםרלוונטיי

 .קרן(מישל ו)באחריות .במעמדראשהעיר31/7נקבעאירועפתיחהב–ראשוניםבית .3
  )באחריות ערן(.סקרהנגישותיוטמעבעבודות)אקוסטיקה+מגרשיספורט(–בי"סאופק .4
סקרלהמשךטיפולהחברהלפיתוחההתקייםסיורבחניוןוהועבר-,חניוןרש"י/הנדיב .5

 (.ערן)באחריות 
.השבילהסתייםוניתןלהגיע15/6-בעיותניקוזסיוםהעבודותנדחולעקב–ביתקינן .6

 .ערן( קרן )באחריותלסיור
 אלש"ח22בסךאושרתקציבעבורהשלמתעבודותהנגישותבמבנה-ביתהגמלאי .7

 )באחריות ערן(.
 

–שמע במבנים
 .(מאיר)באחריות  ממתיןלסקרמיועץהנגישות-גןחופית •
אלש"חשאושרעלידי500אלש"חלהנגשהאקוסטיתלגניםמתוך250-יצאההזמנהל •

 .(ומארק קרןבאחריות )יתוקצבעלפיצורך-כרגעישנהחריגהמהתקציבהשנתי.המנכ"ל
להעבירמימוןיששבועייםלאחרמכן-לספטמבר1-סיוריםלכיתותהחדשותשיפתחוב •

 )באחריות מארק(.תקציבאגףתב"ל-נייםיב
 

 הנושא ימתין לקליטת הפרויקטור. –היתרים ותקציבים למוסדות חינוך 
 

משרדהחינוךנותן–אלש"ח110מימוןמשרדהחינוךלנגישותבמוסדותחינוךבסך •
אלש"חעבורעבודותנגישותבבתיספר)פיר,תאשירותים,דרך110תקציבבסך

ביחדאואתהחלקהיחסינגישה(.התקציבמתקבלרקעבורביצועשלושתהפרמטרים
 עבוראחדמהם.

היות,יש לדאוג להארכת ההרשאות:בתיה"ס5-לממשרדהחינוךתקציביותהרשאות •
 )באחריות מארק(.לפצלהרשאותשניתנובאותהשנתכספיםלאניתןו

ישלהפעילאתנירמ"מוטיהוניג"להגשתהמסמכיםהנדרשיםלתהליך.
 

  – חופים
 יםהעבודהעלהמקלחותחוףהמונגשות.תיסוףהחודשתסעד–חופיאכדיה •
 (.יניב)באחריות  אושרההמפההמישושית+חיוויקולילטובתלקוייהראייהוהשמיעה •


 – נגישות שירות

 במהלךהשנהנקייםהדרכהבנושאנגישותהשירות–תוכניתהדרכהלעובדיםחדשים
 )באחריות קרן ורונית קולודני(.כנדרשבתקנות

 הקרנתסרטמפגשעםיופץדרךהדףהכחולומתוכנןתוכניתלרענוןלשארהעובדים
 )באחריות קרן ורונית קולודני(.בנושא







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

היועצתהמשפטית–קרן-עו"דענתבהרב
גזברהעירייה–רוניחדדמר
מנהלאגףשאיפ"ה–גאוןרונימר

מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

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

 מנכ"להחברהלתיירות–מרעופרמור


