
 
 

 

 
 

 30.7.18מיום  פרוטוקול ועדת נגישות
 יליו - 6ישיבה מס' 

 
 משתתפים:
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור
מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז
מנהלתפרויקטיםאגףהמחשוב–רוניתזנדברג

אחראיכיתותאקוסטיות–מארקסופרפין
אחראיבינוימוסדותחינוך–אוהדמוגרבי

פיקוחובקרתתנועהלקתמנהלמח–תטלגרני
מנהלתמחלקתפיתוחסביבתי–גילתלווינגר
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין
מתכננתמחלקתפיתוחסביבתי–נטעאורן

הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך
עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב

מהנדסהחברהלפיתוח–ניסיםסממה
עו"סמחלקתנכויותמחלקתרווחה–מיכלגרמן
מנהלתתחוםהנגישות–קרןטלקר

מחלקתהועדותמזכירת–מעיןרוזנולד
יועץהנגישותהעירוני–מאיראטדג'י

לשפתסימניםמתרגמת–תמישמע


 :נעדרו
חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור

מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר
תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף

בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–אפרתנאור
מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג

התחדשותעירונית–הרשקוביץאורטל
בודקתוכניותרישוי–שסטר איגור



  אשכול פיס 10בתב"ר בשל הורדה של פרויקטים לביצוע )סוקולוב עדיין קיימת יתרה גדולה ,
מתקיימותפגישותעם- 2019מעלית, וחט"ב רעות( הנושא יוסבר במסגרת הכנת תוכנית לשנת 

 גורמיהביצוע.

 באחריות קרן(פורוםלקראתסוףהשנהייבחןקיוםסיורלימודיל– סיור לימודי לפורום הנגישות(. 

  מורשהנגישותשירותלקורסתצאהרווחהאגףעו"סממיכלגרמן–נגישות שירותהכשרת מורשית
 ותהיההנציגהשלהאגףבוועדה.

  לנציבות.נשלחהתשובתמנכ"להעירייההסתיים, –אולם ספורט אילנות 

 שתיהפעימותאתרשימתהמבניםהציבורייםלהנגשההצטמצמהוישבידינו– סקר מבני ציבור
 )באחריות קרן(. יועלה לאישור המנכ"ל2018יונילהגשהלנציבותעד,הבאות

  חיישניRIGHT HEARבמערכתשימושההיקףבסוףחודשאוגוסטנבחןןשילוטבפארק,והותק–
 .)באחריות קרן( בפארק

 אנו,בשיתוףאגףההנדסהוהרווחהההסכםהועברלחתימתהאדריכלית.–הנגשת עסקים במרכז העיר
עסקיםבמרכזהשמשואתשיאפיוניםמספרהאדריכליתשנבחרהתייצר.רמפותפריקותפרויקטמקדמים

יתואםסיורעםמנהלמחלקתרישויעסקיםויועץהעיר.המיפוייעשהבשיתוףפעיליקהילהנגישה.
  (.ואיבון )באחריות קרןבתוםהתהליךחנויותההנגישותלבחינתהנגשת

  בשלבזההוקפאהתוכניתהקפטריהבבנייןהעירייה.-עם מוגבלות בקפטריה העירוניתהעסקת עובדים 
 
 
 



 
 

 

 -אינטרנט
 ישלשיםלבשכלאפליקציהחדשהשעולהחייבתלהיותנגישה.-הנגשת אפליקציות -

 
 – אגף תב"ל אירועים

 חברתשירעדמספקתאוזניותלאירועים.-הנגשתשמעבאירועים -
אלש"ח.יוכנס70סך,ב2019לשנתנבנהאומדןלהנגשתתמלולבאירועים– תמלולאירועים -

 )באחריות קרן ואפרת(. למסגרתהתקציבהנדרש
 .הקונצרטהגדוליונגשבמלואוכוללתמלול-קונצרטיםבפארק -
 רכזינגישותמכלהארץ.40-הייתההרצאהמוצלחתבפניכ–הרצאהבנושאהנגשתאירועים -


– מחלקת תחזוקה

נוהל הצעות נערכים לנציבות. בשם המנכ"ל נשלחה תוכנית עדכנית  - תוכנית להנגשת בתי ספר
 )באחריות בוריס(. מחיר לאדריכלים

 
ערךיישלהבשתיפעימות₪מיליון8בסךאומדןלהשלמתנגישותבבתיספרלטלישרפסקיהועבר -

.טלי(ו בוריס )באחריותאיבון תוציא תזכורת לנושא ,2019לתב"ר
יטופלועלידימארקוירון.-מקורות תקציביים ממשרד החינוך -


–2017לשנתביה"סרשימת

 (:חודשים 8-זמן אספקת מעלית כ -)כולל מעליתהנגשות פרטניות 
.בשלבאלש"ח347התקבלההרשאהעלסך'.שעולהלכיתהואבאבכיסאגלגליםלילדה-שמואלהנגיד .1

(.בוריס)באחריות סיוםמשוערבמהלךחופשתהקיץהוגדרמקוםלפיר,.תכנון
סיוםמשוערבחופשתהקיץ.בשלבתכנון.–אלש"ח366התקבלההרשאהעלסך–שז"ר .2

)באחריות בוריס(.
להנגשהפרטניתעבוראלש"חוהועברהלטלי,470התקבלההרשאהממשרדהחינוךעלסך–ברנר .3

 (.בוריסבאחריות ).סיוםמשוערבמהלךחופשתהקיץתכנוןבשלבילדבביה"ס.
 

-192018/ביה"סלשנתרשימת
 :נוהל הצעות מחיר לאדריכלים

    זאב .1
  נוףים .2
 דור .3
 אלון .4
 הנדיב .5
 רמב"ם .6
 סמדר .7
נמסרהמיקוםלמעליתשתחבראתהמעבדותטרםהתקבלהתשובהמהנציבותעלפטורלמעלית–היובל .8

 .נוספת
 תיכוןהנדסאים .9
 

 בתיה"ס בעבודה:
 .2018אוקטובר-פירמעליתסיום-בראילן .1
  עבודהקטנהללאמעלית.–מרכזימי .2
 .איןצורךבפיר-גורדון .3
 

 :בתיה"ס בתכנון
ייבנהבמסגרתו,קמפוסמדעיםשיכלולאתתיכוןחדש,הנדסאים,ידגיוראומרכזמדעים-תיכוןחדש .1

)בטיפול וגדרכךההמבנההמרכזיעדהיוםלאיינגישותעפ"יהתקן.מהשהמרכזישיכלולמבנה
 .אוהד(

 ההנגשההוטמעהונערכוחילופיפרוגרמותביןיועץהנגישותלאדריכלות.–תיכוןראשונים .2
.ממתיןלהיתר–פתןארזמ .3

 
 



 
 

 

 בתיה"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:
 .(במעקב אוהד)–אחי"התיכון .1
 .)באחריות קרן(בבדיקהמולמנכ"ל –וולפסון .2
 .)באחריות החברה לפיתוח הרצליה(בבדיקהלגביהיקףהעבודות-בןגוריון .3
 

 ככלל מאיר מציע לבדוק בבתי הספר שימוש בחלל הנוצר באזור המדרגות ולהתייחס אליו כפיר קיים.
 

 – 7201תוכנית עבודה שנת 
 
 .ניתןלבצעעבודהללאתיקתיעודלא-מבנהלשימור–מעלוןלביתהכנסתהגדול .1

,המנכ"לעודכןבנושא.הפרויקטבשלבזה,לאלקדםאת
 בהנחייתהמנכ"ל.זהנעצרהבשלבאיןהיתרבנייהלמבנה,העבודה–מועצההדתיתה .2
 טופל. –אגףשאיפ"ה .3
לצורךותהדרישהשלמתהועברודוחותביקורתנגישותעבור-הכוכבהשמיני,פסגהואולםשז"ר .4

 )באחריות בוריס(. קבלתאישורנגישותלמבנים
 

  – פיתוח סביבתי

 השבילבוצעעםאחוזשיפועלאתקין,הוצעהחלופהחדשהע"ימאיר. –4גיבוריעציון-מגרשיטניס
 )באחריות גילת(.מעכבעבודותגינוןשלשאיפ"הבמקום–העבודהטרםבוצעה

 בדיקהבשטחקייםקושילהשתמשבמוצר"גוטהגרדן"והנגשהבעקבות–הנגשתרחבתידלבנים
 קבועהשלהרחבתהדקתפגעבשטחהדשאהקיים.

 (.ורד)באחריות שתילתהעציםממתינהלחזרתהספקמחופשה–שבילהלימודילנגישותביתקינן 


  – מחלקת גנים

 ,ניםלליקויראייהווסימלהשליםהנגשה,בברזיותהנחהיועץהנגישותקייםעיכובבעבודתהקבלן.–גינתצמרות
 .שרגא()באחריות  לצורךקבלתאישורנגישות

 למעדכןאת"משכמטעםמפקחנחתםהחוזההחדשמולקבלןמשכ"ל.-עבודותפיתוח -2018תוכנית
.)באחריות שרגא(הזמנתעבודהתצאכתביהכמויותובהתאםלכך

)באחריות תוצאותיתקבלובימיםהקרוביםלנוהלמשכ"להיצאהמחלקה–גומימשטחיהמתקנימשחקו
 שרגא(.

 נקבעהפגישהאצלמנהלתהמחלקה-2019תוכנית. 


  – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה
 

גורמי הביצוע  –מתקיימת ישיבת מעקב עם הקבלן אצל טל גרנית  13:00בכל יום שני בשעה 
 מוזמנים להשתתף ולהביע את מחאתם על העיכובים.

למרות התחייבות לסיום  2017משנת פניות שממתינות לביצוע חלק מהפניות נסגרו אך עדיין קיימות 
 . )באחריות טל(טיפול עד סוף יוני

 
ההזמנההקודמתלספקתיסגרדודפישבייןהשלמתהעבודההועברהלקבלן–רחבתשערהעיר •

  )באחריות טל(.והכסףיוחזרלסעיף
  .)באחריות טל(אלש"ח300בסךאושרההזמנתמסגרת–טיפולבפניותפרטניות •
.אשריכלולאתחניותהנכיםבעיריםתשתיותותמרוריקודםסקרבהנחייתמנכ"ל–סקרתמרורים •

 טל(. אחריותב)"יונה"חברתמתחיליםהתקשרותעם
המידע הועבר למחלקה  -התקבלה התראה לפני נקיטת הליך משפטי-תחנותאוטובוסהנגשת •

 המשפטית למתן מענה.
"יונה"הצעתלבדוקעםחברתישהתקבלושתיהצעותמחירלסקר)נוריתונדסבורגרוחברת"אגס"(

 )באחריות טל(.מחירלנושא.
 עודכנוהאםבוצעוהנחיותהנגישות:טרם,בקשותלחניותנכיםעפ"ידוחותנגישות •

 גרתסמבבטיפולדודפישבייןבןגוריון,אלוןולבטוב-אולמותספורטבביה"ס-החברהלפיתוח
)באחריות טל(.ועדתתנועה

 בטיפולדודפישבייןבמסגרתועדתתנועה,רח'פתחתקווה-מגרשכדורסל-פיתוחסביבתי
  )באחריות טל(.



 
 

 


 – ראייה רמזורים ללקויי

הזמנות בחתימה: -ת צמתים רשימ
יצאההזמנתעבודה–צומתירושליםכצנלסון -
יצאההזמנתעבודה.–צומתגולומבהדר-
יצאההזמנתעבודה.-צומתהבריגדהכנפינשרים-
יצאההזמנתעבודה.–צומתהבריגדההדר-
יצאההזמנתעבודה.–צומתהבריגדהויזנטל-
 יצאההזמנתעבודה.-פנייתמוקד–צומתפינסקרז'בוטינסקי -

 
 :להקלדה – ממתין להזרמה של אוגוסט

.ממתיןלאומדן–צומתסוקולובהדר-
.ממתיןלאומדן–צומתירושליםסוקולוב-


  ממתין לסיום הפרויקט:
.במסגרתהפרויקטממתיניםלסיוםהעבודותולאחרמכןיונגש–צומתהרבקוקויצמן-


 ממתיניםלאומדניםלשארהצמתים.–2019תוכנית 
 

 –החברה לפיתוח
 .יועברואומדנים7/8ישתמשובמעליתהקיימת.עד,איןצורךבהיתרבנייהלעבודות–אשכולפיס .1

 .)באחריות יוסי חיים(גמרביצוע-שנהעדסוףה
 :אולמותספורט .2

 )באחריות יוסי חיים(.תסתייםהעבודה15/8עד.בעבודה–אילנות -
 –2018תוכנית .3

 באחריות יוסי חיים(גמרביצוע-שנהעדסוףה.יועברואומדנים7/8עד–ןהקונסרבטוריו(.  

 העירייהתעביראתהשירות-מורכבותההנגשהנמסרהלידיעתהמנכ"ל-10בנייןסוקולוב
 .2021שנתהניתןבבנייןלמבנהחלופיעד

 )באחריות יוסי חיים(.7/8-גשועדהלסקריוהתוספות–חניוניםסקר .4
הובהרההמורכבותלהנגשתביתהספרוהוחלטעל,לאחרפגישהעםההורים–ביה"סרעות .5

 בתיאוםעםמנהלתהמחלקההעליסודית.,העברתהילדלחט"בידגיורא
,יש2020לחטיבהבספטמברבמקבילישפנייהנוספתשלילדעםמוגבלותשאמורלעבור

רטומחכיםלחו"דשלהקונסטרוק לבדוקבכלזאתהיתכנותההנגשהבביתהספר
  (.חיים )באחריות יוסי

כמתסוחלופותלשיפוץביתהספראוהריסהובניה.איןתוכניתמנבדקות–בןגוריוןחטיבת .6
תאי2מעלית,)פירכלעבודהשתתבצעתטמיעאתדרישותהנגישות.ואיןתקציבלעבודה

 .(ואוהד )במעקב קרןשירותיםודרךנגישה(
 

–שמע במבנים
 תב"ר הנגישות אינו מיועד לכך )באחריות מארק(. ,יש לדאוג לתב"ר לעבודות בשוטף

 
.אלש"ח300בסך - בקשה לתקציב לשדרוג מערכות קיימות )מעל שש שנים בכיתות לימוד( •

  בבדיקהעםאורנהגולדפריינדנמצאכיישנםתב"ריםבאגףתב"ללהנגשהאקוסטית
 )באחריות מארק לבדוק מול טלי(. 

במעקבשלאורנה-לתב"רהנגישותממשרדהחינוךאלש"חשצריכיםלחזור400-מימוןביניים •
 .)באחריות מרק( ואולגהגולדפריינד

 
 – חופים
המשטחיםהוצבובחוף.חו"דשלמנהלרשותהחופיםהועברהליו"ר–הנגשתחוףהשרון •

 החברהלתיירות.
 מאחזיידבטריבונותהקיימותבמקוםישצורךבהתקנת–טריבונהחוףהשרון •

 .עופר מור()באחריות 



 
 

 

לילדה עם מוגבלות נרכש כיסא קטן צף ומותאם לילדים  אאימבעקבות פנייה למוקד של  •
 בחוף אכדיה תודות למנהל רשות החופים.

 
 – נגישות שירות

 עובדיםחדשיםבמהלךחודשנובמבר130-תבוצעהדרכהל–נגישותהשירותהדרכהתוכנית
 )באחריות קרן ורונית(.










בברכה,


קרןטלקר
מנהלתתחוםהנגישות









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
מנהלתאגףנכסיםוביטוחים–עו"דלאהסדובניק
מנהלאגףהרווחה–מראהרוןסלצברג

מנהלתאגףתשתיות–אביבהמלכהגב'
מנהלאגףמערכותמידעומחשוב–מראמירזיו

מנהלתאגףחוזיםותב"רים–גב'אורנהגולדפריינד
מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמוןגב'

מנכ"להחברהלפיתוחהרצליה–מרארזלזובר
 תיירותפיתוחהמנכ"להחברהל–מרעופרמור


