
 
 

 

 'ניסן,תשע"חט
 2018מרץ,25 

 
 פרוטוקול ועדת נגישות

 מרץ - 3ישיבה מס' 
 

 משתתפים:
חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון
מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז

תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף
מנהלתפרויקטיםאגףהמחשוב–זנדברגרונית

מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם
אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר

אחראיבינוימוסדותחינוך–אוהדמוגרבי
מנהלתתחוםהנגישות–קרןטלקר

מזכירתיחידתהנגישות–ניצןגינזבורג
 

:נעדרו
מנהלתמחלקתפיתוחסביבתי–גילתלווינגר
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור

מנהלתמחלקתכבישים–אביבהמלכה
פיקוחובקרתתנועהלקתמנהלמח–תטלגרני

מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין
עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב

בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–נאוראפרת
הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך

מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג
התחדשותעירונית–הרשקוביץאורטל
בודקתוכניותרישוי–שסטר איגור

מנהלתנכסיםופרויקטיםבחברהלפיתוחתיירות–עו"דירדןתורג'מן
הנגישותהעירונייועץ–מאיראטדג'י

לשפתסימניםמתרגם–איתןגרבר
 
 

 .אנומשתתפיםבצערושלשרגאקלייןעלמותהשלאמו 

 הוגשבשת"פעםהחברהלפיתוחהתיירותהרצליהעלהנגשתהטיילת.הזוכהפרס נגישות ישראל
 .29/4-בשיתקייםבכנסיוכרז

 יצא,ושירות(שלהנציבותלשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותהמפקחהאזורי)מתו"סאיתןעידן,
 .םהרלוונטיילביקורתנגישותבביה"סאילנותויוחנני.כאשריצאהדו"חהואיועברלגורמים

 "באחריות איבון(.1/4-ראשונהתועברבתקציביתהזרמה– 2018ר הנגישות תב( 

 אחריותההנגשהשלחלוקתמבניהציבורבעיר,צריכהלעבורמיפוירשימת- סקר מבני ציבור
ישנועיכובבתוכנית,עקבכךההינהרחבתהיקףוישצורךבמכרז..העבוד)בעלים,שוכרחוכר(

 )באחריות מישל וקרן(.ממתיניםלתשובתמחלקתנכסים.2018העבודהלשנת
.הועלתהצעהלקדםאת2018יונילהגשהלנציבותעד,שתיהפעימותהבאותאתביהרכישל

 )באחריות קרן(.המכרזלפרויקטורבמקביל

  חיישניRIGHT HEARעםפגישהבמקוםנקבעהבפארקהרצליההסתיימהההתקנה.–
 .)במעקב קרן(להוצאתהפרסוםהדוברותונציגיהעיוורים

 לנציבותתמונותעבורהמשטחיםללקויהועברו–התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית
 .ראייהונוהלהשירותהנדרש



 
 

 

 רמפותפריקותפרויקטאנומקדמים,בשיתוףאגףההנדסהוהרווחה-הנגשת עסקים במרכז העיר.
עסקיםבמרכזהעיר.המיפוייעשהבשיתוףהשמשואתשיאפיוניםמספרהאדריכליתשנבחרהתייצר

יתואםסיורעםמנהלמחלקתרישויעסקיםויועץהנגישותלבחינתהנגשתפעיליקהילהנגישה.
  (.ואיבון )באחריות קרןההסכםנמצאבבדיקתהמחלקההמשפטית.בתוםהתהליךחנויותה

 
 -אינטרנט

 עלהלאווירמונגש.–אתרהמנהלת -
 נגיש.ישנהחובהלהנגישאפליקציותחדשות,אםהמידעבהםלאנמצאבאתר-אפליקציה -


 

 - אגף תב"ל אירועים
אוזניות,חניוןהיה:שהיוהצלחהגדולה.כמוכןרחבותנגישות3נפתחו-נגישותבעדלאידע -

 יועץבטיחותונגישותיחדיו.לראשונההוחתמהתוכניתעלידיבמופעהמרכזישפתסימניםשמעו
 )באחריות אפרת(.

אירוענגישייבדקבביתראשוניםבדומהלשנהשעברה.בנוסףנקבעהפגישה-יוםהעצמאות -
 אפרת(.קרן ו)באחריות עםנציגיההוריםהמיוחדים

התקבלוהנחיותמכרז.הוצאתלנערכיםחברתמהלבעברהאתחובתהמכרזואנו-מכרזהנגשתשמע -
 (.וקרן )באחריות אפרתמהמחלקההמשפטיתוהמכרזנמצאבהכנה

 )באחריות אפרת(.נגישותהשירותויכלולבתוכואתתחוםהנגישות-לבטיחותבאירועיםמכרז -


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


:נוהלהצעותמחיריועברלאחרקבלתההיתרים–2017לשנתביה"סרשימת

:חודשים(8-מעליתכזמןאספקת-כולל מעלית)הנגשותפרטניות
.אלש"ח347התקבלההרשאהעלסךאבאבכיסאגלגליםלילדהבכיתהד'.-שמואלהנגיד .1

סיוםמשוערבמהלךחופשתהקיץהועברלנכסים.היתרבנייה,סיוםקבלתבשלב
(.בוריס)באחריות 

,הועברהיתרבנייהסיוםקבלתבשלב-אלש"ח366התקבלההרשאהעלסך–שז"ר .2
)באחריות בוריס(..סיוםמשוערבחופשתהקיץ.לנכסים

להנגשהאלש"חוהועברהלטלי,470התקבלההרשאהממשרדהחינוךעלסך–ברנר .3
,היתרבנייהסיוםקבלתשורקיר,נמצאבשלביפרטניתעבורילדבביה"ס.בוצעתכנוןשלי

 (.בוריסבאחריות ).סיוםמשוערבמהלךחופשתהקיץהועברלנכסים
ללאהמתנהלתקציבמשרדרשז"כיסאמותאםלילדהבביה"סנרכשבאישורהמנכ"ל .4

.החינוך
 

יצא נוהל אדריכלים לכל ביה"ס הנותרים. בנוסף נקבעה פגישה -192018/ביה"סלשנתרשימת
 אצל המנכ"ל לצורך הגדלת תב"ר בנושא.

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות -  זאב( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות-גורדון( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות - נוףים( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות-דור( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות-אלון( 

 באחריות בוריס(. לאומדן,ממתיןהועברסקרנגישות-הנדיב( 

 עקבהקמתמבנהחדשבמתחם.2018הועברלתוכניתהעבודהשל-תיכוןחד"ש
באחריות אוהדבודקהאםישצורךבהנגשהפרטניתלמבנההנוכחי.קייםסקרנגישות)

  בוריס ואוהד(.

 באחריות בוריס( ממתיןלאומדן, הועברסקרק המבנה המרכזי, יונגש ר-רמב"ם(.  

 באחריות בוריס(2018אוקטוברסיוםמשוער-בראילן(. 
 





 
 

 

-2019רשימתביה"סלשנת
 .)באחריות בוריס(הוגשהבקשהלהיתר–מפתןארז .1
 )באחריות בוריס(.,ממתיןלאומדןהועברסקר–תיכוןהנדסאים .2
בתכנוןהחלטההועלתהתבנייהאוחלופותמתוכנןשיפוץמסיביבביה"סשיכלולתוספ–תיכוןראשונים .3

 )באחריות אוהד(.הנגשהתוטמעבמהלךהשיפוץלהנהלתהעיר.
 )באחריות בוריס(.,ממתיניםלאומדןועברוסקרינגישותה–תיכוןלחיים,היובל,סמדר .4
בשניםישלבררהאםמתוכנןשיפוץנגישות.מיםסקריקייוקייםתכנוןלשיפוץכללי-וולפסוןבןגוריון .5

  )באחריות אוהד ובוריס(. הקרובות
 

 - 7201תוכנית עבודה שנת 


 )באחריות בוריס(. למעטמדבקות)לאחרפסח(הסתיימההעבודהבמקום.–היכלאומניותהבמה .1
 )באחריות בוריס(.ביה"סלהנגשהלהצעתהמחירהמרוכזתשלהוכנס –מרכזימי .2
,ישתב"רנפרדלהנגשהבאגףתב"לוהועברסקרבשלבהיתריבנייה–מועצההדתיתה .3

 )באחריות בוריס(.נגישות
 )באחריות בוריס(.הועברההזמנתעבודה,ורךבהשלמתעבודותישצ -אגףשאיפ"ה .4

 
  – פיתוח סביבתי

 שבילהגישההאחוריבוצע)החלקהמרכזישלהפרויקט(, –4גיבוריעציון-מגרשיטניס
 )באחריות גילת(.ממתיניםלסיוםהעבודהבחלקהעליוןשלהמתחםובתוךמרכזהטניס

 נמצאומשטחיםנערכהפגישהעםגילתבמקוםלמציאתפתרון.-הנגשתרחבתידלבנים
 גילת(.)באחריות שיאפשרולדשאלצמוח,בבדיקהמוליועץהנגישות


  – מחלקת גנים

 (.קרן)באחריות  תואםסיורעםמאירלצורךקבלתאישורנגישות–גינתצמרות •
 (.קרן)באחריות  ישלסיירעםמאירלקבלתאישורנגישות,הסתיימוטרםהעבודות–גינתאשרמן •
עמוד לעלמנת.אלש"ח950עלסךגינותברכוכבא,עינבואמנוןותמר,אומדן-2018תוכנית •

, נקבעה פגישה עם בהנחיית המנכ"ל, ולהיערך במחלקה עם תקציב עצמי להשלמת העבודות
 שרגא(.גלית ו)באחריות מנהל האגף

 .שנההבאהלעבודותבשיבחרועלידישרגא,חדשיםלגנים,עםמאירודישיתואמוסיורים •


 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה
אלש"ח.ניתןלהוציאתוספת12,000שלתקציביתהקבלןדורשתוספת–רחבתשערהעיר •

 )באחריות טל(..הועברהלקבןהוראהלהמשיךבביצועלהזמנהבצירוףהצעותמחירנוספות
.יצאמכתבלגזברותיחדעםהחשבוןהמוגדלשלהקבלןבהוראתאיבון–טיפולבפניותפרטניות •

הבקשותהפרטניותגדלומשמעותיתהשנה,ולכן,ברגעשהתקציביאושרישההזמנהתיסגר.
 )באחריות טל וקרן(.אלש"חבבתאחת300להוציאהזמנתעבודהעלסך

 )באחריות טל(.אחריהחגיועברלמחלקההמשפטית-למכרזנערכים–סקרתמרורים •
ועלכןישלקדםסקרנגישות.2011-לאהתקבלועדכוניםמ-תחנותאוטובוסהנגשתביקורת •

 )באחריות טל(.לאחרהחג-(יבדקועלקבלןמשכ"ל26התחנותהחדשות)
 .מאפרילהעבודותהינןמולקבלןאחד,בקשותלחניותנכיםעפ"ידוחותנגישות •

 וועדתלאישורהועלובןגוריון,אלוןולבטוב-אולמותספורטבביה"ס-החברהלפיתוח
.)באחריות טל(תנועה

 באחריות טל(.לאישורוועדתתנועההועלו,רח'פתחתקווה-מגרשכדורסל-פיתוחסביבתי( 


  – רמזורים ללקויי ראייה
 אמצע אפרילעד  2017החברה התחייבה על סיום עבודות  -התקיימה פגישה עם חב' וימאזור

 
 הסתיים-סוקולוב-השרון-פינסקר -
 הסתיים-קניוןשבעתהכוכבים -

 
 :הצמתיםהממתיניםלביצוע

בןגוריון-ארלוזרוב-הרבקוק -



 
 

 

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


 :הצמתיםיוכנסולתוכניתהעבודהעלפייתרתתקציב

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

 
 הועברחשבוןלתשלום.-צומתשד'חן -
 .תעבודההזמניצאה–סוקולוב-צומתהנדיב -
 

–החברה לפיתוח
התבקשהלמצואפתרוןלמעליתהקיימת.עקבבעיהבקבלתהיתר,האדריכלית–אשכולפיס .1

 )באחריות ערן(.סטטוסבנושאיצאלאחרפסח
)באחריות ערן(. הסתיים.יתואםלמאירפגישהבשטח–חניוןרש"י/הנדיב .2
ישצורךבתיקונו.במקבילהנושאיועברלהתייעצותפיתוח -היתרהוצאתבתהליך–ביתקינן .3

 .(וקרן ערן )באחריות סביבתילצורךפתרוןטבעי
 :אולמותספורט .4

 באחריות ערן(.)כוללנגישותעודיעבורשיפוץכללישלהאולםיאושרתב"רי–אילנות -
 –2018תוכנית .5

 קייםסקרנגישותוממתיןלכתבכמויות.-ןהקונסרבטוריו 

 (ערן)באחריות תועברהמלצהעקבמורכבותהמבנה.-10בנייןסוקולוב. 
יוסיחיים.נקבעהפגישתהמשךלאחרמסירתהנתוניםלאמצעבאחריות–סקרחניונים .6

 .אפריל
הועבר9/2019תלמידעםניווןשריריםשיגיעלביתהספרבקשה פרטנית-ביה"סרעות .7

 )באחריות ערן(. סקרנגישות.קיימתבעיהשלמפלסים.ישלתאםפגישהבמקום
 

–שמע במבנים
במעקבשלאורנה-לתב"רהנגישותממשרדהחינוךאלש"חשצריכיםלחזור400-מימוןביניים •

 .גולדפריינד
 

 – חופים
גישותבמקום.מתוכננתנהסתיים.ישלדאוגלאישורה–סיורמסירהלהשלמתהנגישות •

 ירדן(.קרן ו)באחריות  ביקורתעבורהטיילתשלנציגמשרדהמשפטים
 
 

 – נגישות שירות

 תתקייםהדרכהבהשתתפות,בשיתוףאגףמשאביאנוש–עםמוגבלותהעסקתאנשים
בשיתוףהמטהלשילובאנשיםעםמוגבלותשלמשרדהעבודה,הבכירסגלוהראשהעיר
 )באחריות רונית, מיכל וקרן(.  17/6-נקבעל והרווחה

 באחריות קרן ורונית(. 2018תתתוכנןלשנ-נגישותהשירותהדרכהתוכנית( 





בברכה,


קרןטלקר
מנהלתתחוםהנגישות



 
 

 





העתקים:
ראשהעיר–מרמשהפדלון

מ"מוסגניתראשהעיר–גב'מאיהכץ
מנכ"להעירייה–מריהודהבןעזרא

סמנכ"לבכירלעירייה–מרג'וניסימוב
דוברתהעירייה–גב'דוריתבסמןקובל

אנושמשנהלמנכ"ללמשאבי–מרחייםשגיא
היועצתהמשפטית–קרן-עו"דענתבהרב

גזברהעירייה–רוניחדדמר
מנהלאגףשאיפ"ה–מררוניגאון

מהנדסהעירייה–אדריכלמייקסקה
מנהלאגףתב"ל–מרשמואלעקרב

מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מראמירזיו
מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–מרארזלזובר

 תיירותפיתוחהמנכ"להחברהל–רעופרמורמ


