
 
 
 
 
 
 

 
 

 "אאלול,תשע"זכ
 2017ספטמבר,12 

 פרוטוקול ועדת נגישות 
 ספטמבר - 6ישיבה מס' 

 
 משתתפים:
עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב

מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם
אקוסטיותאחראיכיתות–מארקסופרפין

מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג
בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–אפרתנאור

פיקוחובקרתתנועהלקתמנהלמח–תטלגרני
מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר

בודקתוכניותרישוי–שסטר איגור
מנהלתפרויקטיםאגףהמחשוב–רוניתזנזברג
אחראיבינוימוסדותחינוך–אוהדמוגרבי
מנהלהמרינה–אמירצינדר
רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר

מזכירתיחידתהנגישות–ניצןגינזבורג
יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י

מתרגםלשפתסימנים–איתןגרבר
 

:נעדרו
חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור

תכנוןעיראדריכלית–שרייברגלבנדורףמיכל
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור

מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה
מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז
מנהלתמחלקתפיתוחסביבתי–גילתלווינגר

התחדשותעירונית–הרשקוביץאורטל
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין
הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך

 
 

 מנהלהמרינהכנציגהחברהלפיתוחתיירותבפורום-אנומקבליםבברכהאתאמירצינדר
 הנגישות.

 היהבמעמדהטקס- הנגיש בית ראשוניםלתקיים אירוע פתיחה ה 18:00בשעה  7/8 -ב
 ונגזרסרטלחניכתהמעלית.האירועהיהמרגשונגישלכל.,העירראש

 הדרכה על מערכת  התקיימה 14/9 -בRIGHT HEAR-אשרבהשתתפותראשהעיר,
הותקנהבבנייןהעירייה.המערכתהינהאפליקציההמכוונתדרךמכשירהסלולריאנשיםעם

אושוקליםלהרחיבבמבניםושטחילקויותראייהועיווריםואףכאלועםבעיותהתמצאות.
 ציבורנוספים.

 מנכ"לבביתקינן.והראשהעירבנוכחותלאירוע סיום שנההנגישות יתכנס פורום  30/10 -ב
אתהעבודותמהחברהלפיתוחהרצליהזימוןחדשישלחלכולם.כחלקמהתוכניתיציגערן

 בביתקינן.בשטחהחיצוניש

  מאירבמקביל.לפרויקטורכרגעבהקפאההמכרז–לעבודות נגישותויועץ נגישות פרויקטור,
יצאמכרזלחציתקןליועץנגישותעירוניבסוףספטמברובאופןרשמימסייםאתתפקידו

 .)באחריות קרן(



 
 
 
 
 
 

 
 

 ועלכן,הנציבותדחתהאתההשגותשלנו.–התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית
 המנכ"לביקשלהוציאמכתבנוסףבצירוףהמלצותיועץהנגישותומנהלתהספרייה.

 )באחריות קרן(. ממתיניםלתשובתםנפטר,ממונהנגישותארצי,-שמואלחיימוביץ'לצערנו,

 מוקדים)גבייה,רווחהומוקד3-הפיילוטעובדב – פיילוט בשיתוף עם המכון לקידום החירש
ועומדלפניסופו.התקיימהפגישהבמועדוןהחירשיםוהדגששעלההינועלחוסרהשימוש(106

יועלולהנהלתהםתוצאותהפיילוטהמשובאינומלא,ולאחרקבלת.106שלהחירשיםבמוקד
 .)באחריות קרן(העיר

 והחל מימוש משמעותי חלק מעבודות התב"ר הועברו לחברה הכלכלית  -תב"ר הנגישות
 . בתב"ר

 והיא תיסגר לאחר אישור התב"ר. 2018הוצגה למנכ"ל תוכנית תקציבית לשנת 
 
 

 אינטרנט
הוחלטעלשורתוקבלתבקשותלהקלות,בעקבותהתכנסותועדתרווחהבכנסת-הנגשתאתריםחוק -

 )באחריות אבנר(..יצאוהנחיותלמחזיקיהאתריםבהתאםעלהנגשתאתריםציבורייםהקלות
 .דרךתנו"ס.הזמנתעבודהבחתימותאתרנגישנבחרספקאשריבנה-ביתראשונים -
 קרן(. מעקב)ב10/2017העצמאייםמחויביםלהנגשהעדמחזיקיהאתרים -
 (.באחריות רונית)ע"יהמחשובמנתעבודהלחלקהלאנגיששלהאתרהזיצאה-אתרהתמיכות -
החדששיצאבנייתאתרללחבראתהנגשתהאתרלמכרזאגףהמחשובהורה-אתרההנדסה -

 לאחר מועד תחילת החוק. - המשמעות היא שהאתר אינו נגיש עד לבחירת ספק.בינואר
.)במעקב קרן(מנהלתאתרהאינטרנטההנדסיצריכהלהוציאמיילבנושא

 
 -אירועיםאגף תב"ל 

ויוקצהתקציבאירועיםלשנההבאהתוכניתנההוכ–2018תקציבהנגשתהאירועיםלשנת -
 באחריותמנהלתבטיחותבאירועים.שיהיהאלש"ח100בסך

 )באחריות אפרת(.ולהתארגןליציאהלמכרזחברתמהלבעברהאתחובתהמכרזוישלמצואחלופות -


 -תוכנית להנגשת בתי ספר
תב"ל()יש להשתמש בתב"ר שנמצא באגף ₪מיליון1.5תב"רבסך–תוכניתצונגישותלבי"ס

לוחותהזמניםבלנציבות,בשםהמנכ"ל,עלעדכוןמכתביצא.אלש"חמתב"רהנגישות700+
.(ומארק בוריס)באחריות לעבודותהנגשתבתיספר

 :ביה"סלהלןרשימת
.)באחריות בוריס(2018התחילובעבודותבשטח.סיוםמשוער-בראילן .1
טלי )באחריות .יצאולבקשתיועץחדשנבחריועץשלאעומדבתנאיהביטוח,-מפתןארז .2

 .בוריס(ו
.)באחריות בוריס(ביצוענדחהלחופשתפסח-תאשירותים-ויצמן .3
 .)באחריות בוריס(ביצוענדחהלחופשתפסח–תאשירותים-ברנדייס .4

)כוללמעלית(:הנגשותפרטניות
347.התקבלההרשאהעלסךאבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'-שמואלהנגיד .5

(.בוריס)באחריות .ממתיןלנסחטאבואלש"ח
התקבלנסחטאבושיועברלורדמרישוי-אלש"ח366התקבלההרשאהעלסך–שז"ר .6

)באחריות בוריס(.17/9בנייהבתאריך
להנגשהלטלי,הוהועבראלש"ח470התקבלההרשאהממשרדהחינוךעלסך–ברנר .7

)באחריות  לורדמרישויבנייה17/9-התקבלנסחטאבובפרטניתעבורילדבביה"ס.
(.ובוריס מארק

 טופל. -המעלית הותקנה-עבורהוריםהנגשה–לבטוב .8
עבורבקשהפרטנית2018ישלהכניסלתוכניתהעבודהשלשנתפנייהחדשה,-רעות .9

 (.בוריס)באחריות  שיגיעלביתהספרעודשנתיים.עםניווןשריריםשלילד


 



 
 
 
 
 
 

 
 

 2016תוכנית עבודה לשנת 


 (.בוריס)באחריות 24/9הרמפהתותקןבתאריך-היכלאומניותהבמה .1
אולםספורטביה"סברנר,אולםספורטביה"סוייצמן,מפתןארז,-ספורטותואולמםמגרשי .2

יתואם  -יצאוהזמנותעבודה,ממתיניםלביצוע-ויצמן,אולםומגרשספורטשמואלהנגיד
 )באחריות בוריס(.לחופשת פסח 

 העבודות נעצרו בהוראת מנכ"ל. -ביתהכנסת .3


  – פיתוח סביבתי

 :ז.ע.יחברתוממתיניםלכתבכמויותמ הועברוהסקריםלמגרשיםהבאים
 .(הועברה בקשה לועדת תנועה)רחובפתחתקווה-מגרשכדורסל -
-מגרשיםאלודורשיםרקמקומותחנייהותמרור–צבריםפינתהאילנותוברח-מגרשפתוח -

 .(הועברה בקשה לועדת תנועה)ועדתתנועהלהועבר
הצגתפגישהעםהמפעיליםבמקוםלתואמה.מורכבתעבודה-4גיבוריעציון-מגרשיטניס -

 )באחריות גילת(.החלופות


  – מחלקת גנים
950עלסךשלאהונגשוהשנהעבורהגינותחדשיםהתקבלואומדנים-2018תוכניתהנגשתגינות •

במקבילעל.2018יוכנסולתוכניתהתב"רשל)ברכוכבא,עינבואמנוןותמר(גניםאלו.אלש"ח
 )באחריות שרגא(.ערךעםתקצובמשלהלהשלמתהעבודותיהמחלקהלה

 )באחריות שרגא(.,החלובעבודותמתקנימשחקיםופיתוחעבודותלהזמנות2יצאו-גינתצמרות •
 )באחריות שרגא(.התקייםסיורעםיועץהנגישות,ניתנוהנחיותבשטח-גינתאשרמן •


 –מחלקת בקרה ופיקוח תנועה
ללקוייראייה.הנושאיטופלעלהתקבלוהצעותמחירלהשלמתהננגשה–רחבתשערהעיר •

 ידיהחברהלפיתוחהרצליה.לאורנפילותופציעותשלתושביםישצורךבביצועמיידי
 (.ושי מוליאן )באחריות טל

 .)באחריות קרן(פניותשוטפותמועברותלטיפול-פניותפרטניותטיפולב •
 קרן וטל(. )באחריותנכתבאפיוןמפורטלסקר,לאחראישור,יצאלפירסום-סקרתמרורים •


 -ללקויי ראייה רמזורים

גורמי ההנהלה עודכנו  -קיים עיכוב משמעותי בביצוע העבודה שנמסרה לקבלן מחודש אפריל
 בנושא. נמצא במעקב של יועץ הרמזורים )באחריות קרן(.

יועץהרמזוריםלאמאשראתהחשבוניתשלהחברהעדלתיקון–ראייהילקוירמזוריםל
 הצמתיםהם:,שונותתקלות

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

:נמסרההזמנהנוספתבסוףאוגוסט
עקיבא(רביבילוו)צומתכפול–אמיריםנווה -
 שדירושלים-היהודיתהבריגדה -


 :הצמתיםיוכנסולתוכניתהעבודהעלפייתרתתקציב

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



 
 
 
 
 
 

 
 

–החברה לפיתוח
.)באחריות ערן(מתגבשצוותיועצים₪.מיליון1.5בסךתקציבשוריין–אשכולפיס .1
 )באחריות ערן(.,טרםהתקבלהתשובהניתנוהנחיותלשילוט–חניוןשערהעיר .2
 טופל.הועברההנחייהלגזברותלתשלום. –לבהעירחניון .3
  )באחריות ערן(.4ממתיןלטופס–בי"סאופק .4
 (.ערן)באחריות חסרהחנייהלרכבגבוה–חניוןרש"י/הנדיב .5
 .ערן( )באחריותממתיניםלאומדןהצללה–ביתקינן .6
 .הסתיים-מקווה)שלמההמלך( .7
הקצאתהקרקעעומדתבסימןשאלה,עקבאומדןראשוניגבוהלהנגשה.-עמותתניצן .8

 מחלקתנכסים.המידעעברלהחלטת
ותקציביםלביצוע,תחילתהתקבלואומדנים-לבטוב,ראשונים,ברנדייס-אולמותספורט .9

לתאםמולאוהדובוריסיש,העבודהאחריהחגים.במקרהוישנוהיתרלאחדהאולמות
 .)באחריות ערן(אתהעבודותמכווןשישנםשיפוציםצפוייםבכללביה"ס

 
–שמע במבנים

פעימהראשונה,הסתיימה.הזמנהלפעימההשנייהיצאהבסך-תקרותאקוסטיותבגניילדים •
 .בוריס(באחריות )₪250,000

קיימתבעיהבמימוןתיקוניםשלכיתותשהונגשווהןכברלאבמסגרתהאחריות.-נייםימימוןב •
עבורמוגדרעלותבקשהלתקציבה.ישלבהתאםלזמינותמתקציביםשוניםממומניםקוניםתי

 )באחריות מארק(.נושאזה
 

 הנושא ימתין לקליטת הפרויקטור. –היתרים ותקציבים למוסדות חינוך 
 

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

ביצועשלושתהפרמטריםביחדאואתהחלקהיחסינגישה(.התקציבמתקבלרקעבור
 עבוראחדמהם.

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

מ"מוטיהוניג"להגשתהמסמכיםהנדרשיםלתהליך.נאורישלהפעילאת
 

 – חופים
)באחריות  2018שיחוברכחלקמתקציב-הוזמנהעםהכנהלחיווטקולי-מפתהמישושית •

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

 .(אמירו )באחריות קרן
הנגישותסקרנגישותהועברלחברהלפיתוחעלמנתלהטמיעאתדרישות -מרכזימי •

 אמיר(.עופר ו)באחריות םבעבודותשיפוציםשיבוצעובמקו


 – 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–ניסימובמרג'ו

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
 תיירותפיתוחהמנכ"להחברהל–מרעופרמור


