
 
 

 

 
 

 186.18.מיום  פרוטוקול ועדת נגישות
 יוני - 5ישיבה מס' 

 
 משתתפים:

חברמועצהיו"רועדתנגישות–יהונתןיסעור
חשבתמנהלכללי–איבוןבןצור
מנהלמחלקתתחזוקה–בוריסנדורז
מנהלתפרויקטיםאגףהמחשוב–רוניתזנדברג

אקוסטיותאחראיכיתות–מארקסופרפין
בטיחותבאירועיםמנהלתמחלקת–אפרתנאור

אחראיבינוימוסדותחינוך–אוהדמוגרבי
פיקוחובקרתתנועהלקתמנהלמח–תטלגרני

מנהלתמחלקתפיתוחסביבתי–גילתלווינגר
מנהלאתרהאינטרנטהעירוני–אבנרפרלמוטר

תכנוןעיראדריכלית–מיכלשרייברגלבנדורף
מנהלפרויקטיםגניםונוף–שרגאקליין
מתכננתמחלקתפיתוחסביבתי–נטעאורן

הנדסאיתמחלקתכבישים–אתיאלימלך
מהנדסהחברהלפיתוח–ערןאבירם
מנהלתתחוםהנגישות–קרןטלקר

מזכירתיחידתהנגישות–ניצןגינזבורג
הנגישותהעירונייועץ–מאיראטדג'י

לשפתסימניםמתרגמת–תמישמע
 

:נעדרו
אגףתשתיותמנהלת–ביבהמלכהא

מנהלתמחלקתועדותובקרתתהליכים–מישלעצמון
עוזרראשאגףתב"ל–ירוןקריב

מחלקתתיאום–אירינהגולדנברג
התחדשותעירונית–הרשקוביץאורטל
בודקתוכניותרישוי–שסטר איגור

מנהלתנכסיםופרויקטיםבחברהלפיתוחתיירות–עו"דירדןתורג'מן
 
 

  בנושאמפגשבהשתתפופורוםבנוכחותרה"ע,סגניותרה"ע,מנכ"לומנהליאגפים –פורום סגל בכיר
 עו"סמיכאלפזשעבדבעירייההרצאתומוגבלות,נחשפולתקנותהחוקושמעואתעםהעסקתעובדים

 שנהושיתףבאתגריםשחווהכאדםעיוור.26-כ

  ועירייתהרצליהעומדתבמדדברמה,נתוניהביטוחהלאומיהתפרסמו –העסקת עובדים עם מוגבלות
 .בעיתוןהמקומיהגבוההביותר,פורסמהכתבה

 באחריות קרן(לקראתסוףהשנהפורוםייבחןקיוםסיורלימודיל– סיור לימודי לפורום הנגישות(. 

 לקורסבאוקטובר.הרווחהאגףעו"סמאושרהוצאת–הכשרת מורשית נגישות שירות 

  הזזתהגדרתבוצעפיקוחהנציבותלשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותבמסגרת–אולם ספורט אילנות
 .)באחריות קרן(לאחרסיוםהעבודהתצאתשובתמנכ"ללנציבות)באחריות בוריס(

 "החדשהמערכתהאוטומציהבוצעוכלההזרמותעבורהבקשותשהועברו.– 2018ר הנגישות תב
פרויקטיםבתקציבמיליון.6.5יתרתתב"רהנגישותעומדתעלעלתהלאווירוישלקבלאישוריםבמייל.

 חברהלפיתוחהרצליה.תחזוקהולגדולמיועדיםל

 דסדובניקיחדעםיועצתהנגישותשמיפתהוצמצמה"פגישהאצלעוהתקיימה– סקר מבני ציבור
שתיאתביהרכישלמשמעותיתאתרשימתמבניהציבור.ממתיניםלתשובותמאגףהנכסים.

 )באחריות קרן(..2018יונילהגשהלנציבותעד,הפעימותהבאות



 
 

 

  חיישניRIGHT HEARבמערכתשימושההיקףבסוףחודשאוגוסטנבחןיותקןשילוטבפארק,ו–
 . )באחריות קרן( בפארק

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

חנויותהיתואםסיורעםמנהלמחלקתרישויעסקיםויועץהנגישותלבחינתהנגשתפעיליקהילהנגישה.
  (.ואיבון )באחריות קרןההסכםטרםאושרבמחלקההמשפטית.בתוםהתהליך

 יתקפההמעסיקביתעמנואל,בבעקבותסיורב-העסקת עובדים עם מוגבלות בקפטריה העירונית
 (. )באחריות קרןעובדיםעםמוגבלות,ננסהלהטמיעאתהמודלמולהזכיין,נקבעהפגישהבאגףהנכסים.

 
 

 -אינטרנט
רכשיקוםאתעםנציגיהחברהוההתאמהתיבחןהתקיימהפגישה-ONLINEוקד תמיכה וסיוע מ -

 אינטרנטחדש.
 חדשהשעולהחייבתלהיותנגישה.ישלשיםלבשכלאפליקציה-הנגשת אפליקציות -

 
 – אגף תב"ל אירועים

ערךעםתקציבלתמלולהאירועיםהעירונייםעלפיחוק.ייבנהאומדןויועלהיישלה– תמלולאירועים -
 )באחריות קרן ואפרת(. ולאחרמכןלמנכ"להחשבתלאישור

הגדוליונגשבמלואוכוללעונתהקונצרטיםשלמוצ"שיוצאתלדרךוהקונצרט-קונצרטיםבפארק -
 האירועיםבגןבןשפרהינםמשנייםולכןהתקבלפטורעבורם..תמלול

 הפקנולקחיםבעקבותהתמודדותעםנציגיהחרשים..לתקנותהונגשבאופןמלאומעבר-אירועגלגלהזהב -
במפגששלרכזינגישותהוזמנולהציגאתנושאהטמעתהנגשתאירועים-הרצאהבנושאהנגשתאירועים -

 במפע"םבחודשהבא.


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

במסגרתהתקציבהקייםהשנהישמענהלכללתוכניתוהוסכםשמנכ"ל,אצלההתקיימהפגישת
העבודה.

היערכותלתקצובהועברלהנושא₪מיליון8בסךהועבראומדןלהשלמתנגישותבבתיספר -
.טלי(ו בוריס )באחריות

יטופלועלידימארקוירון.-מקורות תקציביים ממשרד החינוך -
 .כללביה"סלעדסופ"שייחתםהסכםעבורהתכנון -


:נוהלהצעותמחיריועברלאחרקבלתההיתרים–2017לשנתביה"סרשימת

חודשים8-כזמןאספקתמעלית-כולל מעלית)הנגשותפרטניות
.אלש"ח347התקבלההרשאהעלסך'.שעולהלכיתהואבאבכיסאגלגליםלילדה-שמואלהנגיד .1

(.בוריס)באחריות סיוםמשוערבמהלךחופשתהקיץ.תכנוןבשלב
סיוםמשוערבחופשתהקיץ.בשלבתכנון.–אלש"ח366התקבלההרשאהעלסך–שז"ר .2

)באחריות בוריס(.
להנגשהפרטניתאלש"חוהועברהלטלי,470הרשאהממשרדהחינוךעלסךהתקבלה–ברנר .3

 (.בוריסבאחריות ).סיוםמשוערבמהלךחופשתהקיץבשלבתכנוןעבורילדבביה"ס.
 

יצא נוהל אדריכלים לכל ביה"ס הנותרים. -192018/ביה"סלשנתרשימת


 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות -  זאב( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות-גורדון( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות - נוףים( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות-דור( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות-אלון( 

 באחריות בוריס(. ,ממתיןלאומדןסקרנגישותהועבר-הנדיב( 

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

 .)באחריות בוריס(2018אוקטוברסיוםמשוער-בראילן 



 
 

 

 באחריות בוריס( ממתיןלאומדןהועברסקרנגישות-מרכזימי(. 

 שיכלולאתתיכוןחדש,הנדסאים,ידגיוראומרכזמדעיםקמפוסמדעים-תיכוןחדש,
ההמבנההמרכזיעדהיוםימרכזישיכלולנגישותעפ"יהתקן.מהשהמבנהייבנהבמסגרתו

 .)בטיפול אוהד(וגדרכךלאי
 

-2019רשימתביה"סלשנת
 .)באחריות בוריס(ממתיןלהיתר–מפתןארז .1
 )באחריות בוריס(.לאומדן,ממתיןהועברסקר–תיכוןהנדסאים .2
 אדריכלות.ופיפרוגרמותביןיועץהנגישותלההנגשההוטמעהונערכוחיל–תיכוןראשונים .3
 )באחריות בוריס(.ועברוסקרינגישות,ממתיניםלאומדןה–תיכוןלחיים .4
 )באחריות בוריס(.,ממתיניםלאומדןועברוסקרינגישותה–סמדר .5
נבחנתבקשתתקצובשלבתיספר .בוריסבשלבזהלאמתוכנןשיפוץגדול,ישלהכניסלתוכניתשל–וולפסון .6

 .)באחריות אוהד(חרדיםלו"זותיאוםעבודות
 .)במעקב קרן(הועברהבקשהלקבלתפטורעבורמעליתבכלהמפלסים-היובל .7
 

 – 7201תוכנית עבודה שנת 
 

הועברהבקשהמחברהמועצהועקניןלבנייתמעלוןפנימי.מנסים–מעלוןלביתהכנסתהגדול .1
 .(בוריסבאחריות )למצואפתרוןשיהיהעלפיהתקנותהנדרשות

 .)באחריות גיא(ניתנומדבקותחדשותלמנהלביתח"א–היכלאומניותהבמה .2
זהנעצרההנושאייבדקמולמהנדסבשלבאיןהיתרבנייהלמבנה,העבודה–מועצההדתיתה .3

 (.וקרן )באחריות בוריסהעיר
 )באחריות בוריס(.ההזמנהממתינהלחתימתההסכםעםהקבלןהחדש –אגףשאיפ"ה .4
ותלצורךהדרישהשלמתהועברודוחותביקורתנגישותעבור-הכוכבהשמיני,פסגהואולםשז"ר .5

 )באחריות בוריס(. קבלתאישורנגישותלמבנים
 

  – פיתוח סביבתי

 .אדריכליתנטעאורןהצטרפהלמחלקהותלווהאתעבודותהנגישות

 התקדמותהעבודותאינהבהתאםללוחהזמניםשנקבע,כמוכן, –4גיבוריעציון-מגרשיטניס
 )באחריות גילת(.העבודותלאנעשובהתאםלתקנותהנגישותוהנחיותיועץהנגישות

 משטחים4–טחיםלדוגמאלפיילוטשייבחןהשפעהעלהדשאמשקיבלנו–הנגשתרחבתידלבנים
 .)באחריות שרגא וקרן(לניסיון,הפיילוטייערךבקיבוץגלויותבנווהעמל

 (.ורד אושר)באחריות ,הוזמנועציםלשבילהלימודילנגישותתהצללהטבעי–ביתקינן 


  – מחלקת גנים
 לצורךקבלת,ניםלליקויראייהווסימבברזיותהנחהלהשליםהנגשה,יועץהנגישות–גינתצמרות •

 .שרגא()באחריות  אישורנגישות
 התקבל אישור נגישות.–גינתאשרמן •
אלש"חעבורגןאמנון950בסךהתקיימהפגישהעםמנהלהאגף,וסוכםשיעבורתקציב-2018תוכנית •

יצאוהזמנות אלש"חאתהתוספותהנדרשות.250-וחלקממשטחיהגומי.האגףיתקצבב,ותמרוגןעינב
 .)באחריות שרגא(עבודה

לעבודות,המחלקהשיבחרועלידימהרשימההקיימתחדשיםלגניםעםמאירודישי,תואמוסיוריםטרם •
  .)באחריות שרגא(שנההבאהב


 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

 הקבלןשעובדדרךמשכ"לוזכההואי.ש.רחמיםהעובדשלוהואדוידפישביין-עיכובבעבודות
שהגיעולפגישותרבותעםמנהלהמחלקהעדלהעלאתולשימוע.כלהפרויקטיםמרוכזיםונמצאים

בבקרהשבועיתוכלמישרוצהלהצטרףלישיבותמוזמן.כלאיחורבעבודותמלווהבקנס.
טרםהושגההצעתמחיראלש"ח.12,000שלדורשתוספתתקציביתהקבלן–רחבתשערהעיר •

הועבר לבדיקה של נאור להתאמה נוספת,לאקייםבמסגרתכתבהכמויותשלהקבלןשלבוריס.
 )באחריות טל(. דרך משכ"ל

אלש"ח.הייתהפגישהעםהקבלןוהתחייבות300יצאההזמנתמסגרתבסך–טיפולבפניותפרטניות •
 .)באחריות טל(טיפולעדסוףיונילסיום



 
 

 

יםשתיתןסקרתשתיותותמרורחברתיונהמהצעתמחירבהנחייתמנכ"להתקבלה–סקרתמרורים •
 )באחריות טל(.

ישלבדוק.בוצעהטרםהנגישותיועץשלבדיקתתחנותבהתאםלהנחיות-תחנותאוטובוסהנגשת •
עלפי,לסקורגםאתתחנותהאוטובוסתוכלהאםעםחברתיונהשמבצעתאתסקרהתמרורים

א.ג.סקרים)אגס(,בנוסףהועברופרטיםשלחברהנוספתלביצועסקריםאיפיוןשליועץהנגישות
 )באחריות טל(.בע"מ

 טרםעודכנוהאםבוצעוהנחיותהנגישות:,בקשותלחניותנכיםעפ"ידוחותנגישות •
 וועדתתנועהלאישורהועלובןגוריון,אלוןולבטוב-אולמותספורטבביה"ס-החברהלפיתוח

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


 – רמזורים ללקויי ראייה
:זורלקבלתהצעותמחיראמלחברתויחדשההועברהרשימה

הזמנתעבודהיצאה–צומתירושליםכצנלסון -
יצאההזמנתעבודה.–צומתגולומבהדר-
יצאההזמנתעבודה.-צומתהבריגדהכנפינשרים-
יצאההזמנתעבודה.–צומתהבריגדההדר-
יצאההזמנתעבודה.–צומתהבריגדהויזנטל-

ממתיןלאומדן.–צומתסוקולובהדר-
ממתיןלאומדן–צומתירושליםסוקולוב-
,ממתיןלאומדן.פניית מוקד–פינסקרז'בוטינסקיצומת-
ממתיניםלסיוםהעבודותולאחרמכןיונגש.–צומתהרבקוקויצמן-
 

 –החברה לפיתוח
גמר-שנהעדסוףה.איןצורךבהיתרבנייהלעבודות.יולילו"זעדסוף,לתכנוןממתין–אשכולפיס .1

 .)באחריות יוסי חיים(ביצוע
 )באחריות קרן(.איןהיתרבנייהלמבנההנושאייבדקמולמהנדסהעירויועלהלידיעתהמנכ"ל

 :אולמותספורט .2
 )באחריות יוסי חיים(.יסיימובסוףיולי.בעבודה–אילנות -

 –2018תוכנית .3

 באחריות יוסי חיים(גמרביצועשנה,עדסוףהסוףיולי.תכנוןעד–ןהקונסרבטוריו(.  

 משרדיםודירותפרטיות,הנחייתמנכ"ל,מדוברבמבנהמשולבעםמסחר-10סוקולובבניין
ובמקבילאגףהנכסיםייבחןשינויבשימושלדירות,אומדניםכיןהללקדםהיתרבנייהו

 מגורים.
עדייןישקושיעצוםלקדםאתהנושאמשוםשהחלקהיחסישלהעירייהמבחינתהבעלויות

 )באחריות קרן(.יועלהשובלבדיקהמולהמנכ"לבניין.מכלה10%הואקטן,
הנושאהוחזרלחברההמבצעת.וגםרקבאופןחלקי,הועברהמיפויהראשוני–סקרחניונים .4

 )באחריות יוסי חיים(.
הובהרההמורכבותלהנגשתביתהספרוהוחלטעל,לאחרפגישהעםההורים–ביה"סרעות .5

בתיאוםעםמנהלתהמחלקההעליסודית.במקבילישפנייה,העברתהילדלחט"בידגיורא
,ישלבדוקבכלזאת2020נוספתשלילדעםמוגבלותשאמורלעבורלחטיבהבספטמבר

 (.חיים )באחריות יוסי היתכנותההנגשהבביתהספר
כמתסוחלופותלשיפוץביתהספראוהריסהובניה.איןתוכניתמנבדקות–בןגוריוןחטיבת .6

תאי2מעלית,)פירכלעבודהשתתבצעתטמיעאתדרישותהנגישות.ואיןתקציבלעבודה
 .)במעקב קרן(שירותיםודרךנגישה(

 
–שמע במבנים

במעקבשלאורנה-לתב"רהנגישותממשרדהחינוךאלש"חשצריכיםלחזור400-מימוןביניים •
שיצאולעבודותלפיכיתותההזמנותיהשליהרשימההשנממתיןלפירוט .ואולגהגולדפריינד

 .)באחריות מרק(
 
 



 
 

 

 – חופים
פיילוטלהנגשתהמשךהשבילהצפוניבחוףהנרכשוהמשטחיםעבור–הנגשתחוףהשרון •

 .תיבחןההנגשההחופיםרשותמנהלעםהשרוןעדלקוהמים.בשיתוף
 מאחזיידבטריבונותהקיימותבמקוםישצורךבהתקנת–טריבונהחוףהשרון
 .עופר מור()באחריות 

האריכואתהשביליםביןשישהלעשרהמטרלקוהמיםובנוסףהשבילליד-חופיאכדיה •
 המעליותיוארךמעברלכך.

 
 – נגישות שירות

 שנקלטו חדשיםהלבנייתתוכניתלעובדים15/7נקבעהפגישה–נגישותהשירותהדרכהתוכנית
 )באחריות קרן ורונית(. בעירייה










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

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


