
 
 

 

 19/5/20מיום  פרוטוקול ועדת נגישות

 מאי - 5ישיבה מס' 

 משתתפים:
 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים -   מישל עצמון 
 מנהל מחלקת תחזוקה -   בוריס נדורז 

 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה  -    מיכל גרמן 
 מנהל אחזקת כבישים -   טל גרנית 

  החברה לפיתוח תיירות  -                 מורןעופרי 
 אחראי בינוי מוסדות חינוך  -   אוהד מוגרבי

 מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי -   נטע אורן 
 מנהלת תחום הנגישות -   קרן טלקר 

 יועץ הנגישות העירוני -   מאיר אטדג'י 
 תכנון עיר  מנהלת מחלקת -    אפרת מור

 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב -   רונית זנדברג
 מ.מ מזכירת נגישות -   מעיין גוטגולד 

 מתרגמת -   תמי שמע 

 
 :נעדרו

  חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות –  יהונתן יסעור 
 תכנון עיר  מנהלת מחלקת – מיכל שרייבר גלבנדורף

 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –  גילת לווינגר
 מהנדס החברה לפיתוח  –    ניסים סממה
 מ"מ חשבת מנהל כללי –  חן גבי גרשון
 גנים ונוף סגן מנהלת מחלקת –  שרגא קליין

 מנהל אתר האינטרנט העירוני –  אבנר פרלמוטר
  הנדסאית מחלקת כבישים –  אתי אלימלך
 בטיחות באירועים מנהלת מחלקת –  אפרת נאור

 עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות –  נעמי ניצן       
 כיתות אקוסטיותאחראי  –  מארק סופרפין 

 התחדשות עירונית – הרשקוביץ  אורטל
 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב –  רונית זנדברג

 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 
 

 ראש העיר הוזמן להציג את עבודת עיריית הרצליה במסגרת פאנל בנושא נגישות  – כנס נגישות ישראל

 . נציגות מהועדה תשתתף בכנס 26.5בתאריך  טכנולוגית

  ביונייועץ הנגישות העירוני מסיים את תפקידו  .בשלבי סיוםליועץ נגישות עירוני המכרז. 

 .פרויקטלכל מאגר יועצים על הגורמים המקצועיים לפנות דרך חדש עירוני יועץ נגישות  יבחרעד ש

 בעירייה ואילוצים של  םהזמנים, שינויים פרסונלייעקב אי עמידה בלוחות  – הנגשת עסקים במרכז העיר

 . )במעקב קרן( האדריכלית הוחלט לדחות את הפרויקט לחודש נובמבר

 

  - אינטרנט

  מתקיימות ישיבות בנושא – של העירייההחדש אתר. 

 

 – אגף תב"ל אירועים

 השנה בפעם הראשונה הצבנו עמדה של מערכות שמע. ולשמחתנו היתה היענות  -  הזיכרון אירוע יום

 אוזניות. מה שמוכיח שכאשר מנגישים משתמשים! 13 -כוהשאלה של 

 יונגש באופן מלא.  - הקונצרט הגדול 

 אירוע הדגל של ללהקות של אנשים בכיסאות גלגליםהינו פסטיבל מחול ארצי  – 30.5 -ב אירוע גלגל הזהב ,

 .תמלולהרצליה והוא מונגש במלואו כולל 



 
 

 

 נשים והוקצה מסלול נגיש  18 - שתתפו כיהפאראולמפי הוקם מסלול מיוחד  – 1.6  -ב הטריאתלון נשים

  .שחייהמסלול שיכלול אופניים מיוחדות ו

 

  אפרת(.קרן ו)באחריות  נוהלואפרת נאור לכתיבת חנה אופק ד"ר פגישה עם  תואמה – נוהלי איזו בהנגשת אירועים -

 

  – מחלקת תחזוקה

שבועות  3 –צפי לקבלת ההסכם. ומחכים לאישור הגזברות, ממתינים  – תוכנית להנגשת בתי ספר -

 .)באחריות בוריס(

  ₪.מיליון  3.38פעימה ראשונה בסך  אושרה -תוכנית להנגשת בתי ספר  -

 

  - 2018/19רשימת ביה"ס לשנת 

    זאב .1

   נוף ים .2

    דור .3

    אלון .4

   הנדיב .5

   רמב"ם .6

 סמדר .7

 היובל  .8

 תיכון הנדסאים  .9

 מנכ"ל(וולפסון )הנחיית  .10

 

  – 2017 לשנת ביה"סרשימת 

 :הנגשות פרטניות

 

יש להעביר חשבונית לקבלת הרשאת תקציבית. הנושא יועבר לטלי  בוצע. -המעלית הותקנה   -שמואל הנגיד .1

 )באחריות בוריס וקרן(. שרפסקי 

 במהלך חופשת הקיץתחילו בעבודות, המעלית תותקן ה – אלש"ח 366הרשאה על סך התקבלה  – שז"ר .2

  .)באחריות בוריס(

להנגשה פרטנית עבור ילד  אלש"ח והועברה לטלי, 470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר .3

 (.בוריס)באחריות  , העבודה תבוצע בחופשת הקיץבביה"ס

 

 בתיה"ס בעבודה:

 הרחבקט פרוישתעשה במסגרת הט להמתין עם עבודת הנגישות הוחלבהנחיית מיקי גורנשטיין  – מרכז ימי .1

 . )במעקב קרן(

 

 :בתיה"ס בתכנון

מבנה ייבנה במסגרתו , קמפוס מדעים שיכלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים - תיכון חדש .1

 .)בטיפול אוהד( וגדר כךעד היום לא יה המבנה המרכזי ימרכזי שיכלול נגישות עפ"י התקן. מה שה

  )באחריות בוריס(. עלה לבחינה מול מהנדס העיר – תיכון ראשונים .2

הוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד,  3.6 -מתוכנן פיר מעלית. נקבעה פגישה בהנדסה ב – פתן ארזמ .3

  )באחריות בוריס(. 2019 בשנת ויתחילו בעבודותמבצע הקבלן התושלם ההתקשרות עם  ועם קבלת

 

 

 

 



 
 

 

 בתיה"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים  – אחי"התיכון  .1

  .(במעקב אוהד) במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה

  )במעקב אוהד(.טרם התקבלה החלטה  – בי"ס נתיב .2

 

  – 2019תוכנית עבודה שנת 

 .והצדקה להנגשתםנקבעה פגישה אצל המנכ"ל לגבי מבנים שאין יכולת 

 

  באחריות קרן(.₪ מיליון  1.5קיימת מסגרת תקציבית להנגשת מבנים בסך( 

נושא חלוקת העלויות יעלה להחלטת הגזבר, נמצא כרגע ממתינים לאומדנים.  –ם אנה פרנק בית הורי .1

  .(בוריס באחריות) בבדיקה של ענבר מנהלת מח' תאגידים

נושא חלוקת העלויות יעלה להחלטת ממתינים לאומדנים  –( 10מרכז יום לקשיש ודיור מוגן )שמאי  .2

  .(באחריות בוריס)הגזבר, נמצא כרגע בבדיקה של ענבר מנהלת מח' תאגידים 

נדון בפגישה עלויות גבוהות,  אחרים. העירייה נערכת להעביר למבנים – מבנה רווחה – 19ויצמן 

 )באחריות קרן(.שנקבעה אצל המנכ"ל 

 )במעקב קרן(.  תואם סיור להנפקת אישור נגישות העירוני –בית האוכל  במתחם הפארק  .3

 .(במעקב קרן) אישור נגישותתואם סיור להנפקת  – הונגש באמצעות מעלון –מועדון צבר  .4

 

 נעשו מדידות, נקבעה פגישה בהשתתפות בוריס, מיכל שרייבר – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה ,

 800אומדן העבודות לנגישות הינו  .27.6וגילת לוינגר יחד עם יועץ הנגישות לתאריך  אפרת מור

 .אלש"ח

 בעקבות פגישה אצל ראש העיר אנו בוחנים הנגשת הקומה העליונה של המתנ"ס – מתנ"ס נוף ים 

 בוריס(.ממתינים לאומדנים )באחריות 

 באחריות בוריס(. מקדמים היתר בנייה להנגשת המבנה בהנחיית המנכ"ל  – מועצה דתית( 

 

  – פיתוח סביבתי

  בהמשך לפגישה עם מנהלת המחלקה נמצא כי: -2019תוכנית תב"ר  

מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. תיבחן  בדיקהו תיקניתביטול הנמכה לא  – מרכז מסחרי נוף ים .1

  (.נטע)באחריות  השלמת העבודה ע"י החברה לפיתוח

  (.נטע)באחריות יש לפנות ליאיר מאגף תב"ל  השלמת מדבקות על עמודים – 2מרכז מסחרי כצנלסון  .2

בנוסף יש צורך לבדוק בעלות קרקע.  נעשתה פנייה לסילביה מנכסים.  – 23מרכז מסחרי דגניה כצנלסון  .3

 )באחריות ועדת תנועהוקיימת בעיה במיקום חניית נכים שהיא אלכסונית. צריך לשנות מיקום  יועבר ל

  .נטע(

 

  – חלקת גניםמ

  – 2018 תוכנית 

 בוצע. – מתקני משחק – עינב ואמנון ותמר גינות  

 באחריות שרגא(.) הועברו הנחיות לקבלן – עבודות פיתוח

 

  : 2019תוכנית 

 .להוצאת הזמנות עבודהאלש"ח  500הוזרם תקציב של 

  אלש"ח, ממתינים לאומדן למתקנים חדשים וכן לאומדן להתאמת מחירי  226אומדן הפיתוח הינו  - וריזלנדגן

 מדובר באתר לשימור ויש צורך בתיק תיעוד, קיים סקר נגישות. . הזכיין לצורך הכנת הזמנת עבודה

לתיק תיעוד שיכלול את כל מרכיבי הנגישות כולל במה נגישה עד סוף מאי התקיימה פגישה והוחלט לצאת 

 . )באחריות אפרת מור ושרגא( , במהלך יוני תתואם פגישה בשטח עם יועץ הנגישות העירוניתתקבל הצעה



 
 

 

  התחילו לעבוד במתקני . נפתח תב"ר נפרד במחלקה, אלש"ח 243אומדן הפיתוח הינו , התקיים סיור –גן דפנה

  .)באחריות שרגא( במידה ויהיה צורך בהשלמות יבחן מול תב"ר הנגישות ,משחק

  אלש"ח. אין צורך  201אומדן הפיתוח הינו , יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח –גן העלייה השנייה

באחריות )לאחר חג הפסח יתחילו בעבודות  ,. תתקיים פגישת התנעהבמתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים

 שרגא(.

 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

 (.טלוקרן, שי )באחריות  אלש"ח 53נבחר קבלן מבצע, יצאה הזמנת עבודה בסך  – רחבת שער העיר 

  עדיין נשארה יתרה בהזמנה. במידת הצורך תבחן תוספת תקציבית – לעבודות נגישותהזמנת מסגרת 

  )באחריות טל(.

 טל(. אחריותב) הנושא בבדיקה – סקר תמרורים 

  (.באחריות טל) טרם קודם הסקר של התחנות הקיימות מול משכ"ל – תחנות אוטובוסהנגשת  

אין תיאום בין הגורמים המקצועיים ויש לפתוח קריאת מוקד כל תחנה ע"מ  - תחנות חדשות שמוצבות

 )באחריות קרן(.  שהמחלקה תבצע את דרישות הנגישות במדרכה. יצא מייל בנושא לאיציק קבל

 

 בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות -  

 אולמות ספורט בביה"ס: - החברה לפיתוח  

   בוצע. – בן גוריון .1

  בוצע.  –אולם ספורט שז"ר  .2

 בוצע. , רח' פתח תקווה -מגרש כדורסל - פיתוח סביבתי  

  באחריות טל(.פניית תושב יבוצע עד סוף השבוע.  -בשנקרנכה הזזת חניה(  

 באחריות טל(. בוצע. יש לדאוג לאישור ועדת תנועה – קונסרבטוריון( 

 

   – רמזורים ללקויי ראייה

  לסיום הפרויקט ממתין

 .  במסגרת הפרויקט ממתינים לסיום העבודות ולאחר מכן יונגש –צומת הרב קוק ויצמן 

 

  – 2019תוכנית 

 )באחריות קרן(.לוימזור הזמנת עבודה הועברה  -הסדנאות -שד' אבא אבן .1

  עבודות התשתית                       )באחריות קרן(.הועברה הזמנת עבודה לוימזור  – שנקר -אבןאבא 

 עד נעשו,                               )באחריות קרן(. הועברה הזמנת עבודה לוימזור - משכית -בןאאבא  .2

 סוף מאי יבוצע.             )באחריות קרן(.הועברה הזמנת עבודה לוימזור  -גלגלי הפלדה –אבא אבן  .3

 )במעקב קרן(.מתוכנן פרויקט שדרוג הצומת, הזמזמים יותקנו במסגרתו  –יוסף נבו  -הנדיב -ז'בוטינסקי .4

התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש,  -בן גוריון פינת יבנה  .5

 .)במעקב קרן(נמסר לטיפולם 

 

                                 – החברה לפיתוח

 אלש"ח 850אומדן עבודות ממתינים להזמנת מסגרת לחברת המעליות עבור משקוף.  – אשכול פיס .1

  .)באחריות יוסי חיים(

 2019העבודה תסתיים בדצמבר ממתינים להזמנת המעלית. נבחר קבלן מבצע,  – ןהקונסרבטוריו .2

  .)באחריות יוסי חיים(

נקבעה פגישה בתחילת מאי עם יועצת . GIS-מערכת ההתמונות והנתונים הוטמעו ב – סקר חניונים .3

התקיימה פגישה, הועברו  .(יוסי חייםקרן ו)באחריות  הנגישות לקדם סקר נגישות מדגמי בחניונים

 החומרים, מחכים להצעת מחיר.

 . 2020לחטיבה בספטמבר  שיכנסילד עם מוגבלות הנגשה פרטנית ל – ביה"ס רעות .4



 
 

 

התקיימה פגישה עם מנכ"ל העירייה, החברה לפיתוח הונחתה למציאת פתרונות הכוללים תוספת 

לאחר הפגישה בשטח הוחלט לקדם מעלית חיצונית  בנייה, הממצאים יועברו בתחילת חודש מאי.

שתעצור בכל חצי קומה ובמקביל הוספת מרפסת חיצונית. יצא סיכום הנחיות באחריות אוהד. תיק 

 נורית לגבי המעלית.מידע ע"י 

 (.באחריות אוהד)לפני תחילת העבודה  –הרשאה תקציבית ממשרד החינוך  יש לבחון קבלת

 אלש"ח לקידום  500יש  .לעבודות נגישות פרטניותתקצוב  – 2019נגישות התב"ר מימון העבודה מ

 .)באחריות יוסי חיים( העבודות

התקבלה החלטה על הריסה ותכנון מחדש, בבדיקה לגבי היקף העבודות  – בן גוריוןחטיבת  .5

  .(אוהד)במעקב  )באחריות החברה לפיתוח הרצליה(

עבור תלמיד שיתחיל לנכים  חדש שירותיםתא בעקבות בקשת המנהלת נוסיף  – ט"ב יד גיוראח .6

 )באחריות יוסי חיים(.  . העבודה תבוצע בחול המועד פסח2019בספטמבר 

החלו בעבודות הנגשת הכניסות לגן מרחובות פסמן ויהודה  – גבעת הפרחים )גינה מול בית יוליאנה( .7

  )באחריות ניסים(.הנשיא 

  באחריות נורית לבדוק האם יש היתרים? –בית המתנדב  .8

 

  – שמע במבנים

  בסך  . הועברה הזמנהאלש"ח מהתקציב הרגיל של יחידת הנגישות 50לטובת הנגשה אקוסטית תוקצבו

 )באחריות מארק(. אלש"ח לטובת החלפת מזגנים נגישים בכיתה אקוסטית בבי"ס ברנר. 12

 

  – חופים

הארכת השבילים לקו המים בשלושת החופים המונגשים בימים אלו מתבצעת  – פתיחת עונת הרחצה •

לוודא תחזוקה שוטפת כדי למנוע היווצרות של הפרשי גובה ולאפשר ירידת כיסאות גלגלים יש )אכדיות( 

  )באחריות עופרי(.לחוף 

לילדה עם לבקשת הורים  .למבוגריםהמותאמים כיסאות  4 ישנםבחופי אכדיה  - לחוףים גלגלכיסאות  •

השקה בהשתתפות ראש תתואם . ע"י שמוליק לין, כיסא נוסף, המותאם להושבת ילדנרכש מוגבלות, 

 )באחריות קרן ושמוליק(.  העיר והורי הילדה

עודכנה המערכת סגנית רה"ע פרה בל, עבהנחיית  – step hearהנגשת הטיילת באמצעות אפליקציית  •

  .(שלטים קוליים 5) בטיילת

אנו מבקשים לקיים את ועד הנגישות של חודש יוני בטיילת. יתואם מול עופר מור )באחריות קרן  •

 ועופרי(.

 

 – נגישות שירות

 התקיימה הדרכה שעברה בהצלחה. – הדרכת נגישות שירות לעובדי מחלקת הנכויות 

 2019בימים אלו אנו נערכים ל  – הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים. 

 אנוש קורס, בימים אלה אנו מתכננים בשיתוף אגף משאבי הנושא בבדיקה.  – קורס נאמני נגישות

לנאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות 

)באחריות קרן ורונית  וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות

   .קולדוני(

 

 

 ברכה,ב

 קרן טלקר

 מנהלת תחום הנגישות

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 קים:העת
 ראש העיר –  מר משה פדלון 

 מ"מ וסגנית ראש העירייה –גב' איה פרישקולניק        
 סגנית ראש העירייה –גב' עפרה בל                  

 מנכ"ל העירייה – מר יהודה בן עזרא 
 סמנכ"ל בכיר לעירייה –  מר ג'ו ניסימוב

 דוברת העירייה – גב' דורית בסמן קובל 
 משאבי אנושמנהל אגף  –  עד סורדו-ליגמר 

 היועצת המשפטית – קרן   -עו"ד ענת בהרב
 גזבר העירייה –   רוני חדדמר 

 מנהל אגף שאיפ"ה –  מר רוני גאון
 מהנדס העירייה – אדריכל מייק סקה 
 מנהל אגף תב"ל – מר שמואל עקרב 

 מנהלת אגף נכסים וביטוחים – עו"ד לאה סדובניק 
 מנהל אגף הרווחה – מר אהרון סלצברג 

 מנהלת אגף תשתיות – אביבה מלכה גב' 
 מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב –  מר אמיר זיו 

 מנהלת אגף חוזים ותב"רים – גב' אורנה גולדפריינד 
 מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה  –  מר ארז לזובר
 תיירותפיתוח המנכ"ל החברה ל –  מר עופר מור 


