
 
 
 
 
 
 

 
 

"זתמוז,תשע"זי
2017יולי,11

 פרוטוקול ועדת נגישות 
 יולי - 5ישיבה מס' 

 
 משתתפים:
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור

מחלקתכבישיםמנהלת–אביבהמלכה
מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז
מנהלתמחלקתפיתוחסביבתי–גילתלווינגר
בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–אפרתנאור

פיקוחובקרתתנועהלקתמנהלמח–תטלגרני
מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר

מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין
הנדסאיתמחלקתכבישים–אלימלךאתי
בודקתוכניותרישוי–שסטר איגור
התחדשותעירונית–הרשקוביץאורטל

רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר
מזכירתיחידתהנגישות–ניצןגינזבורג
יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י

 פרויקטיםחברהלפיתוחהתיירותתמנהל–אברמוביץ'רונה
:נעדרו

חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף

עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג

 


 הטקסיהיהבמעמד- הנגיש בית ראשוניםליתקיים אירוע פתיחה  18:00בשעה  7/8 -ב
 .לנוכחותכלחבריהועדהנשמח,ההזמנותישלחובהמשך.ראשהעיר

 זרלמחלקהוחההמכרזיצאאךלצערנו,לאניגשאףמועמד.–פרויקטור לעבודות נגישות
)באחריות איבון מכרזחדשיצאבשבועייםהקרוביםתנאיהסף.המשפטיתלבחינהמחודשתשל

 .וקרן(

 יועץהנגישות,הנציבותדחתהאתההשגותשלנו.–התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית
 )באחריות קרן(..יגיעלמקוםלמדידותנוספותוהנושאיעלהלהחלטתמנכ"ל

 מוקדים)גבייה,רווחהומוקד3-הפיילוטעובדב - פיילוט בשיתוף עם המכון לקידום החירש
הגיעופידבקיםחיוביםמאנשיםחירשיםעלכךשהםמשתמשים.ויסתייםבסוףאוגוסט(106

בפעםהראשונהבשירותיהמוקד.אנונמצאיםבתהליךלמידהשלהנושא.תוצאותהפיילוטיועלו
 להחלטתהנהלתהעיר.

 קיים עיכוב  ₪מיליון  1.39הוזרמו רק  -₪מיליון  5הנגישות שעומד על  מתוך תב"ר
תואמה פגישה עם מנכ"ל החברה לפיתוח לבחינת משמעותי במימוש תוכנית העבודה. 

העברת פרויקטים לטיפולם. )במעקב של הסמנכ"ל הבכיר(.

 .הועדההבאהתתקייםבספטמברעקבחופשתהקיץ 


 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 אינטרנט
 דגשעלהנגישות.עם-2017שיבנהעדסוף-אושרתב"רלבנייתאתרחדש-אתרהעירייה -
ההנגשהולקבלעבודתעקבקשייםבפתיחתהקודשלהאתר,ישלהפסיקאת-ביתראשונים -

 (.וקרן הילה)באחריות .ישלסגוראתהזמנתהעבודההקיימתהצעהלאתרחדשומונגש
 קרן(. מעקב)ב10/2017עדהעצמאייםמחויביםלהנגשהמחזיקיהאתרים -
(.במעקב קרן)ע"יהמחשובמנתעבודהלחלקהלאנגיששלהאתרהזיצאה-אתרהתמיכות -
 

 -אירועיםאגף תב"ל 

 עושהפרסוםאקטיבילאוזניות"מהלב"מונגשיםלחלוטין.חברת-קונצרטיםבמוצ"ש
.השמעבכלאירוע

 מונגשללאשפתסימנים.-הקונצרטהגדול 

 שמע.ע"ימערכותיונגש-אירועיוצאיהעדההתימנית 
פרסוםהאפשרותלהנגשותפרטניותבאירועים)שפתסימניםוכד'(לאהניבפניותמהציבור.


קאירועטקססיוםהתיכוניםבפאר-בצורהטובהמאודהוטמעההטמעתהנגישותבאירועים -

 המארגנים.ביוזמתלשפתסימניםהונגש
 לשנההבאה.תוכניתנההוכ–2018תקציבהנגשתהאירועיםלשנת -


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

לוחותהזמניםלעבודותבלנציבות,בשםהמנכ"ל,עלעדכוןמכתביצא.2017לביצועעדספטמבר
.(ומארק בוריס)באחריות בתיספרהנגשת

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

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

 .בוריס(טלי ו)באחריות בשלבהכנתהסכמיםעםיועצים.-מפתןארז .2
.)באחריות בוריס(בתכנון-תאשירותים-ויצמן .3
 .)באחריות בוריס( בתכנוןתאשירותים-ברנדייס .4

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

התקבלנסחטאבו.חלקממכרזאחדשיצאעד.אלש"ח347הרשאהבסךלממתיניםו
)באחריות מארק(. לסוףהשנה

)באחריות ממתיניםלהיתרבנייהלמעלית-אלש"ח366התקבלההרשאהעלסך–שז"ר .6
בוריס(.

להנגשהלטלי,הוהועבראלש"ח470התקבלההרשאהממשרדהחינוךעלסך–ברנר .7
 התקבלנסחטאבו.חלקממכרזאחדשיצאעדלסוףהשנהפרטניתעבורילדבביה"ס.

(.ובוריס )באחריות מארק
הוזמנה,,שלמעליתאלש"ח232סךבהתקבלההרשאה-עבורהוריםהנגשה–לבטוב .8

 (.בוריסבאחריות )אוגוסט.בתותקן
עבורבקשהפרטניתשל2018ישלהכניסלתוכניתהעבודהשלשנתפנייהחדשה,-רעות .9

יועץהנגישותעםנקבעסיור שיגיעלביתהספרעודשנתיים.עםניווןשריריםילד
 )באחריות מארק(.


 2016תוכנית עבודה לשנת 

.ביצועתוךהועברוהערותלתוכניתהרמפה,ממתיניםלתכנוןחדש-היכלאומניותהבמה .1
 (.בוריס)באחריות שבועיים

אולםספורטביה"סביה"סברנר,אולםספורטוייצמן,מפתןארז,-ספורטותואולמםמגרשי .2
 )באחריות בוריס(. טרםיצאהההזמנהלתכנון-הנגידויצמן,אולםומגרשספורטשמואל

)באחריות קרן(.חברההכלכליתשאראולמותומגרשיהספורטיבחנולהעברהלעבודהשלה
 )באחריות בוריס(.בשלבתכנון-ברחובהריגלעדחיים"ו"תורה-הכנסתבית .3



 
 
 
 
 
 

 
 

)באחריות קרן(.לחברההכלכליתבחןלהעברהיברחובסעדיהגאון,-"ביתיוסף"
בכפוףלאישורמחלקתיבחןלהעברהלחברההכלכלית-"ידשלום"ברחוברבןגמליאל

 )באחריות קרן(.נכסים
 (.קרן)באחריות לחברההכלכליתהעברהיבחןסקר,קיים-מרכזימי .4


  – פיתוח סביבתי

 :הועברוהסקריםלמגרשיםהבאים
 .רחובפתחתקווה-מגרשכדורסל -
-מגרשיםאלודורשיםרקמקומותחנייהותמרור–צבריםפינתהאילנותוברח-מגרשפתוח -

 .)באחריות גילת(יתואםמולועדתתנועה
הצגתפגישהעםהמפעיליםבמקוםלתואמה.מורכבתעבודה-4גיבוריעציון-מגרשיטניס -

 )באחריות גילת(.החלופות


  – מחלקת גנים
עלסךשלאהונגשוהשנהעבורהגינותחדשיםהתקבלואומדנים,-2018תוכניתהנגשתגינות •

במקביל.2018יוכנסולתוכניתהתב"רשל)ברכוכבא,עינבואמנוןותמר(גניםאלו.אלש"ח950
 )באחריות שרגא(.ערךעםתקצובמשלהלהשלמתהעבודותיעלהמחלקהלה

הועברולחשבותשלמחלקתגניםפיתוח,מתקנימשחקיםודשא,עבודות,הזמנות3-גינתצמרות •
 )באחריות שרגא(.ונוף


 –מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

 .הסתיים-ברמתיםבחניותנכיםעמודימחסום •
 הסתיים.-הנגישותברמתיםהשלמתעבודות •
אוהקבלןשיועץהנגישותדורשלסימוןהמדרגותלאנמצאבמכרזהמוצר–רחבתשערהעיר •

 )באחריות טל(. במשכ"לועלכןמחפשיםפתרוןאצלקבלניםחיצוניים
עבודותשוטפותאלש"חעבור100יצאההזמנהליוסיזמירבסך-פניותפרטניותטיפולב •

 .)באחריות קרן(סימונימעטפות(ומעקות)הנמכות,
לכללהתמרוריםבעיר,המצריךולחניותנכיםבלבד-התקבלושתיהצעות-סקרתמרורים •

 קרן וטל(. )באחריותיציאהלמכרז.הנושאיעלהלהחלטתמ"מוסגניתראשהעיר


 -ללקויי ראייה רמזורים
החשבוניתשלהחברהעדלתיקוןיועץהרמזוריםלאמאשראת–ראייהילקוירמזוריםל

 הצמתיםהם:,תקלותשונות
 .בוצע-בןגוריון-העצמאות-פיילוט -
 )חשבוןלאמאושר(..בוצע-הרבקוק-ברכוכבא-העצמאות -
 סוקולוב-השרון-פינסקר -
 קניוןשבעתהכוכבים -
 בןגוריון-ארלוזרוב-הרבקוק -


)באחריות קרן(.נוספתלשלושהצמתיםתצאהזמנתעבודהלאחראישוריועץהרמזורים
עקיבא(רביבילוו)צומתכפול–אמיריםנווה -
 שדירושלים-הבריגדההיהודית -


 :הצמתיםיוכנסולתוכניתהעבודהעלפייתרתתקציב

 סוקולוב-ירושלים -
 כנפינשרים–הבריגדההיהודית -
 אהרונסון–ויצמן-הרבקוק -
 כצנלסון-הבריגדההיהודית -
 הרסיני-ירושלים -
 סוקולוב-ירושלים -





 
 
 
 
 
 

 
 

–החברה לפיתוח
.₪מיליון1.5מעלית.תקציבמתב"רהנגישותבסךנתהתק,2017תוכנית–אשכולפיס .1

.)באחריות ערן(ממתיניםלאומדןעבודותכדילהזריםתקציבלתכנון
 )באחריות ערן(.ניתנוהנחיותלשילוט–חניוןשערהעיר .2
שבו2015-אלש"ח,עלסמךסיכוםמ30הועברהדרישהלתשלוםבסך –העירלבחניון .3

נכתבשהעירייהתשתתףבעלויותההנגשהאותחייבאתמחזיקיהנכסים,ממתינים
 ערן(.קרן ו)באחריות  לחשבון

להחברהלפיתוחבנושאהנגשתהחניונים."נקבעהפגישהאצלהמנכ"ליחדעםמנכ .4
  )באחריות ערן(.ממתיןלעדכוןבסיוםהעבודות–בי"סאופק .5
 (.ערן)באחריות ממתיןלעדכוןבסיוםהעבודות-חניוןרש"י/הנדיב .6
,ובועלובקשותנוספותשחלקןהופיעובתוכניתובנוסףהצללה,התקייםסיור–ביתקינן .7

 .ערן( )באחריותשעברלאדריכלית,ממתיניםלאומדנים
 )באחריות ערן(. הנגישות,נקבעסיורמסירה דרישותהוטמעוכל-ביתהגמלאי .8

 
–שמע במבנים

 .הועברלהחלטתמחלקתהגילהרך-גןחופית •
לתקרותאקוסטיותבגניילדים,אלש"ח500אלש"חמתוך250הזמנהשנייהשליצאה •

 .בוריס(באחריות )ושרהעלידיהמנכ"ל.שא
להעבירמימוןיששבועייםלאחרמכן-לספטמבר1-סיוריםלכיתותהחדשותשיפתחוב •

ממתיניםלאישורחשבתמחלקתתחזוקה-אלש"ח350בסךתקציבאגףתב"ל-נייםיב
 )באחריות מארק(.

 
 הנושא ימתין לקליטת הפרויקטור. –היתרים ותקציבים למוסדות חינוך 

 
משרדהחינוךנותן–אלש"ח110מימוןמשרדהחינוךלנגישותבמוסדותחינוךבסך •

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

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

 )באחריות מארק(.שניתנובאותהשנתכספיםלפצלהרשאותלאניתןו
מ"מוטיהוניג"להגשתהמסמכיםהנדרשיםלתהליך.נאורישלהפעילאת

 
 – חופים
העבודות,הסתיימוהעבודותעלהמקלחותהמונגשותוהוצבשילוטנגיש–חופיאכדיה •

 .בטיילתהתחתונהבשלביסיום
)באחריות  2018שיחוברכחלקמתקציב-הוזמנהעםהכנהלחיווטקולי-מפתהמישושית •

 (.רונה
מוליעלבןיצחק.בדקייהועלתההשאלהמדועלחכותלתב"ע.הנושא-הגדלתהמקלחות •

 .(ורונה )באחריות קרן


 – נגישות שירות

 נקבעוהדרכותלעובדיםחדשיםבתחילתנובמברעם–תוכניתהדרכהלעובדיםחדשים
 )באחריות קרן ורונית קולודני(."קולהסימנים"

 הסרטהקרנתמפגשעםיופץדרךהדףהכחולומתוכנןלשארהעובדים-ענוןיתוכניתר
)באחריות קרן ורונית שאליויוזמנוכלחבריהועדהבנובמבראהבה"מסמנים"איך

 .קולודני(


בברכה,
קרןטלקר

רכזתנגישות
רשמה:ניצןגינזבורג.



 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

דוברתהעירייה–גב'דוריתבסמןקובל
משנהלמנכ"ללמשאביאנוש–מרחייםשגיא

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

מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מראמירזיו
מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–מרארזלזובר
 תיירותפיתוחהלמנכ"להחברה–מרעופרמור


