
 
 

 

"זטבת,תשע"חי
 2018ינואר,4

 פרוטוקול ועדת נגישות 
 דצמבר - 8ישיבה מס' 

 
 משתתפים:


חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור
מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז
מנהלתמחלקתפיתוחסביבתי–גילתלווינגר

פיקוחובקרתתנועהלקתמנהלמח–תטלגרני
בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–אפרתנאור

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין
הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך

מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג
מנהלתפרויקטיםאגףהמחשוב–רוניתזנדברג

אחראיבינוימוסדותחינוך–מוגרביאוהד
רכזתנגישותעירונית–קרןטלקר

מזכירתיחידתהנגישות–ניצןגינזבורג
מנהלתנכסיםופרויקטיםבחברהלפיתוחתיירות–עו"דירדןתורג'מן

יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י
לשפתסימניםמתרגמת–תמישמע

 
:נעדרו

מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון
מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה

עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם

תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף
התחדשותעירונית–הרשקוביץאורטל

מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר
בודקתוכניותרישוי–שסטר איגור

 
 

 "מיליון  6.8יש  2017יחד עם יתרת התקציב משנת ₪. מיליון  5ר הנגישות אושר בסכום תב
 המנכ"ל אישר את תוכנית העבודה.₪. 

 .2018ר"עלגורמיהביצועלהתחיללקדםאתהפרויקטיםשבאחריותםמצ"בתוכניתתב

 אחריותההנגשהשלחלוקתמבניהציבורבעיר,צריכהלעבורמיפוירשימת- סקר מבני ציבור.
 נקבעהפגישהאצלהמנכ"לבנושא.ההינהרחבתהיקףוישצורךבמכרז.העבוד

 התקיימומספראירועים,לדצמבר3-צויןב-יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות
בתאלשלהתהרצאובסינמטק,הסרט"איךמסמניםאהבה"הקרנת-עובדיהעירייהל

 המשוביםהיוחיוביםואוהדים..בשיתוףמנהלנשים,פראפורה

  חיישניRIGHT HEARבפארקהרצליההסתיימהההתקנה,נקבעהפגישהעםהדוברת–
 רחב.פרסוםל

 מהמנכ"ל.למכתבהנציבותטרםהתקבלהתשובת–התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית 

  רמפותפרויקטאנומקדמים,בשיתוףאגףההנדסהוהרווחה-עסקים במרכז העירהנגשת
עסקיםבמרכזהעיר.המיפויהשמשואתשיאפיוניםמספרהאדריכליתשנבחרהתייצר.פריקות

יתואםסיורעםמנהלמחלקתרישויעסקיםויועץהנגישותיעשהבשיתוףפעיליקהילהנגישה.
  )באחריות קרן(.בתוםהתהליךחנויותהלבחינתהנגשת



 
 

 

 יתרתהסעיפים-2017תקציביישלהגישחשבונותולסגורהזמנות.לקראתסוףהשנה- תקציבים
 .יועברוהתקציביםבהתאםלתוכניתהעבודה2018-ובתמתאפס

 -אינטרנט
.סטדרישותשלנגישותעבורמצגותשלאדריכליםחיצונייםהוכן-אתרהנדסי -
 יועלהלאוויר.האתרלאחרקבלתהאישור,הוצאההזמנתעבודהלהנגשה-המנהלתאתר -
)במעקב קרן(.אמורלעלותשבועהבאלאווירמונגש,האתרבאחריותאגףתנו"ס–אתרביתראשונים -
 

 - אגף תב"ל אירועים
חצי יחולק לכל אירוע בהנחיית המנכ"ל, התקציב –2018תקציבהנגשתהאירועיםלשנת -

לחשבותנושאמיילבישלחי. מחלקה שמקיימת את האירועהבין חצי במימון יחידת הנגישות ו
 אלש"ח.100תקציבנדרשלהנגשתאירועיםבסך)באחריות איבון(.האגפים

מכרז.נקבעהפגישההוצאתלנערכיםחברתמהלבעברהאתחובתהמכרזואנו-מכרזהנגשתשמע -
 אפרת(.)באחריות מחלקההמשפטית.ב

 )באחריות אפרת(.נגישותהשירותויכלולבתוכואתתחוםהנגישות-מכרזלבטיחותבאירועים -


  –מחלקת תחזוקה 
:תוכנית צו נגישות לבי"ספרטני ו – תוכנית להנגשת בתי ספר


:2017לשנתביה"סרשימת
.טופל–ויצמן .1
 .טופל–ברנדייס .2

:)כוללמעלית(הנגשותפרטניות
.אלש"ח347התקבלההרשאהעלסךאבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'.-הנגידשמואל .3

)באחריות השירותים במקום טופלו.בשלבהיתרבנייה,סיוםמשוערבמהלךחופשתהקיץ
(.בוריס

בשלבהיתרבנייה.סיוםמשוערבחופשת-אלש"ח366התקבלההרשאהעלסך–שז"ר .4
)באחריות בוריס(.הקיץ.

להנגשהאלש"חוהועברהלטלי,470התקבלההרשאהממשרדהחינוךעלסך–ברנר .5
פרטניתעבורילדבביה"ס.בוצעתכנוןשלישורקיר,נמצאבשלבהיתרבנייה.סיוםמשוער

(.ובוריס באחריות מארק)השירותים במקום טופלו.במהלךחופשתהקיץ
 

-2018ביה"סלשנתרשימת
-2018מתוכנןנוהלהצעתמחירלאדריכליםוהיתריהבנייהיהיומוכניםבמהלך

יצאוהזמנותעבודה-זאב,גורדון,נוףים,דור,אלון,הנדיב,רמב"ם-הועברוסקרינגישות .1
 .)באחריות בוריס(לכולם.

 .)באחריות בוריס(2018סיוםמשוער,הכוללותנגישותהתחילובעבודות-בראילן .2
עםניווןשריריםשיגיעלביתהספרעודתלמידבקשה פרטניתפנייהחדשה,-רעותחט"ב .3

 )באחריות בוריס(.,נמסרסקרנגישות,ישלקדםתכנוןשנתיים


-2019רשימתביה"סלשנת
 .)באחריות בוריס(הוגשהבקשהלהיתר–מפתןארז .1
תבנייהאוחלופותבתכנוןהחלטההועלתהתוספמתוכנןשיפוץמסיביבביה"סשיכלול–תיכוןראשונים .2

 )באחריות אוהד(.הנגשהתוטמעבמהלךהשיפוץלהנהלתהעיר.
 )באחריות בוריס(.הועברוסקרינגישות,ישלקדםתכנון–בןגוריון,תיכוןלחיים,היובל,סמדרותיכוןחדש .3
 

 :7201תוכנית עבודה שנת 


 )באחריות בוריס(. החנייה סומנה במקוםסיום,בשלביהעבודות-היכלאומניותהבמה .1
 .איןחפיפהלעבודותשלפיתוחסביבתי

 –מגרשיםואולמותספורט .2
יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. מגרשיצאההזמנה.–מפתןארז

יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. .יצאההזמנה,אולם–וייצמן
לחופשת פסח )באחריות בוריס(.יתואם .יצאההזמנהאולם,–ברנר



 
 

 

יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. .בשניתה+ההזמנהלמחלקהועברהסקר–גורדון
 .טופל-סינמטק .3
עלמנתלהטמיעאתדרישותהנגישותבעבודותאג"ףסקרנגישותהועברל -מרכזימי .4

 )באחריות בוריס(.שיבוצעובמקום
 

  – פיתוח סביבתי
ממתיןלאיפוס₪,80,000בסךלעבודותשלמשכ"לאומדן–4גיבוריעציון-מגרשיטניס -

 )באחריות גילת(..התקציבוהזרמת


  – מחלקת גנים
קיימתבעיה .ישלסיירעםמאירלקבלתאישורנגישות.מתקניםיותקנובחודשהבא–גינתצמרות •

לסיוםוסגירתההזמנהמולישלתעדתכתובת-בשבועהקרובלאתסופקבאספקתהברזיות,אם
 )באחריות שרגא(. הקבלן

 )באחריות שרגא(. ישלסיירעםמאירלקבלתאישורנגישותהעבודההסתיימה,–גינתאשרמן •
 .אלש"ח950עלסך,אומדןברכוכבא,עינבואמנוןותמרגינות-2018תוכנית •

 שרגא(.)באחריות ב משלה להשלמת העבודותעל המחלקה להיערך עם תקצי


 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה
יתנהלמשאומתןהקבלןדורשתוספתתקציבית,ולכןהעבודההופסקה.–רחבתשערהעיר •

 )באחריות טל(.מתועדלגביבקשתהגדלתהתקציב
נשארוהשלמותשלצביעהבכמהמקומות,לאחרסיומןנסגוראתהזמנת–טיפולבפניותפרטניות •

 קרן(.טל ו)באחריות פניותשוטפותמשכ"לעבורלהזמנתמסגרתהמסגרתשליוסיזמיר.נפתחה
.שמורותוכלליות-מיפויחניותנכיםבעירביןהשארנכתבאפיוןלסקרשכולל-סקרתמרורים •

 )באחריות סיגי וטל(.נערכיםליציאהלמכרז
 –בקשותלחניותנכיםעפ"ידוחותנגישות •

 בןגוריון,אלוןולבטוב.-אולמותספורטבביה"ס-החברהלפיתוח
 רח'פתחתקווה-מגרשכדורסל–פיתוחסביבתי. 

 בוצע.-רחובצבריםפינתהאילנות-מגרשפתוח


  – רמזורים ללקויי ראייה
 נקבעה פגישה אצל מנהלת מחלקת הועדות עם נציגי חברת וימאזור לטיפול בעיכוב העבודה.

 .2017 חודש אפרילבשנמסרה לקבלן עדיין לא הותקנו הזמזמים בהזמנות העבודה 
 התקתקניםבשד'חן.החלפתיצאההזמנתעבודהל -
 .לובוסוק-להחלפתהתקתקניםבצומתהנדיבממתיניםלאומדן -

 :הממתיניםלביצועהצמתים
 סוקולוב-השרון-פינסקר -
 קניוןשבעתהכוכבים -
בןגוריון-ארלוזרוב-הרבקוק -


:נמסרההזמנהנוספתבסוףאוגוסט

עקיבא(רביבילוו)צומתכפול–אמיריםנווה -
 שדירושלים-הבריגדההיהודית -


 :הצמתיםיוכנסולתוכניתהעבודהעלפייתרתתקציב

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

 
 
 



 
 

 

–החברה לפיתוח
)באחריות ערן(.ממתיניםלהיתר₪.מיליון1.5שורייןתקציבבסך–אשכולפיס .1
 .טופל–חניוןשערהעיר .2
יועץשנוספתמכיווןנקבעהפגישה,החנייהלרכבגבוהבבדיקהנושא–חניוןרש"י/הנדיב .3

)באחריות ערן(. ועהטועןשישחנייהשכזאתבחניוןהתנ
 .)באחריות ערן( תיקהגשהלהיתרלצורךהדימדבשלב–ביתקינן .4

 
 :אולמותספורט .5

 .טופל–אלון -
 טופל.-בןגוריון -
 טופל.–אולםמשותף-והנדסאיםידגיוראחד"שתיכון -
 טופל.–היובל -
 טופל.-הנדיב -
 .שוריין תקציב בתב"רממתיןלאומדנים–אילנות -
 יסתייםבסוףינואר.ישצורךבתוספתכיור,–ראשונים -
 ימחקמתוכניתהעבודה.-לאקייםאולם–זאב -

 
–שמע במבנים

 )באחריות מארק(.לתב"רהנגישותממשרדהחינוךאלש"חשצריכיםלחזור400-מימוןביניים •
 

 – חופים
,ממתינים2018שיחוברכחלקמתקציב-הוזמנהעםהכנהלחיווטקולי-מפתהמישושית •

 )באחריות ירדן(.לעדכון


 – נגישות שירות

 באחריות קרן ורונית(. 2018תתוכניתחדשהלרענוןנגישותהשירותתתוכנןלשנ( 
 





בברכה,
טלקרקרן

רכזתנגישות




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–מררוניגאון
מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מראמירזיו
מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–מרארזלזובר
 תיירותפיתוחהמנכ"להחברהל–מרעופרמור


