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 פרוטוקול ועדת נגישות 
 דצמבר - 8ישיבה מס' 

 
 משתתפים:

 
 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות  –  יהונתן יסעור 

 חשבת מנהל כללי –  איבון בן צור
 מנהל מחלקת תחזוקה –  בוריס נדורז 
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –  גילת לווינגר

 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח –  תטל גרני
  בטיחות באירועים מנהלת מחלקת –  אפרת נאור

 אחראי כיתות אקוסטיות –  מארק סופרפין 
 מנהל פרויקטים גנים ונוף –  שרגא קליין

 הנדסאית מחלקת כבישים –  אתי אלימלך
 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 

 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב –  רונית זנדברג
 אחראי בינוי מוסדות חינוך –  מוגרביאוהד 

 רכזת נגישות עירונית –  קרן טלקר 
 מזכירת יחידת הנגישות –  ניצן גינזבורג

 מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח תיירות – עו"ד ירדן תורג'מן
 יועץ הנגישות העירוני –  מאיר אטדג'י 

 לשפת סימנים מתרגמת –  תמי שמע
 

 :נעדרו
  מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  מישל עצמון

 מנהלת מחלקת כבישים –  אביבה מלכה 
 עוזר ראש אגף תב"ל  –  ירון קריב 

 מהנדס החברה לפיתוח –  ערן אבירם
 תכנון עיראדריכלית  – מיכל שרייבר גלבנדורף

 התחדשות עירונית – הרשקוביץ  אורטל
  מנהל אתר האינטרנט העירוני –  אבנר פרלמוטר

 בודק תוכניות רישוי –  שסטר  איגור
 
 

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

 .2018ר "על גורמי הביצוע להתחיל לקדם את הפרויקטים שבאחריותם מצ"ב תוכנית תב

. אחריות ההנגשה של חלוקתמבני הציבור בעיר, צריכה לעבור מיפוי  רשימת - סקר מבני ציבור •
  נקבעה פגישה אצל המנכ"ל בנושא. ה הינה רחבת היקף ויש צורך במכרז.העבוד

התקיימו מספר אירועים  ,לדצמבר 3 -צוין ב - יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות •
בת אל  של התהרצאוהסרט "איך מסמנים אהבה" בסינמטק, הקרנת  -עובדי העירייה ל

 המשובים היו חיובים ואוהדים.. בשיתוף מנהל נשים ,פראפורה

בפארק הרצליה הסתיימה ההתקנה, נקבעה פגישה עם הדוברת  – RIGHT HEARחיישני  •
 רחב. פרסום ל

  מהמנכ"ל. למכתבהנציבות טרם התקבלה תשובת  – התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית •

רמפות  פרויקטאנו מקדמים  ,בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה - הנגשת עסקים במרכז העיר •
עסקים במרכז העיר. המיפוי ה שמשו אתשי אפיוניםמספר האדריכלית שנבחרה תייצר . פריקות

יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. 
  )באחריות קרן(. בתום התהליךחנויות הלבחינת הנגשת 



 
 

 

יתרת הסעיפים  - 2017תקציבי יש להגיש חשבונות ולסגור הזמנות. לקראת סוף השנה  - תקציבים •
 . יועברו התקציבים בהתאם לתוכנית העבודה 2018 -וב תמתאפס

  - אינטרנט
 .סט דרישות של נגישות עבור מצגות של אדריכלים חיצוניים הוכן - הנדסיאתר  -
  יועלה לאוויר.האתר לאחר קבלת האישור  ,הוצאה הזמנת עבודה להנגשה - אתר המנהלת -
 )במעקב קרן(. אמור לעלות שבוע הבא לאוויר מונגש ,האתר באחריות אגף תנו"ס – אתר בית ראשונים -
 

 - אגף תב"ל אירועים
חצי יחולק לכל אירוע בהנחיית המנכ"ל, התקציב  – 2018הנגשת האירועים לשנת תקציב  -

לחשבות נושא מייל ב ישלחי. מחלקה שמקיימת את האירועהבין חצי במימון יחידת הנגישות ו
 אלש"ח. 100תקציב נדרש להנגשת אירועים בסך  )באחריות איבון(.האגפים 

 מכרז. נקבעה פגישה הוצאת ל נערכיםחברת מהלב עברה את חובת המכרז ואנו  - מכרז הנגשת שמע -
 )באחריות אפרת(.מחלקה המשפטית. ב

 )באחריות אפרת(. נגישות השירותו יכלול בתוכו את תחום הנגישות - מכרז לבטיחות באירועים -
 

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

 
 :2017לשנת  ביה"סרשימת 
  .טופל – ויצמן .1
 .טופל – ברנדייס .2

 :)כולל מעלית(הנגשות פרטניות 
. אלש"ח 347התקבלה הרשאה על סך אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'.  -שמואל הנגיד .3

)באחריות  השירותים במקום טופלו. בשלב היתר בנייה, סיום משוער במהלך חופשת הקיץ
  (.בוריס

בשלב היתר בנייה. סיום משוער בחופשת  -אלש"ח 366התקבלה הרשאה על סך  – שז"ר .4
 )באחריות בוריס(.הקיץ. 

להנגשה  אלש"ח והועברה לטלי, 470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר .5
פרטנית עבור ילד בביה"ס. בוצע תכנון של ישור קיר, נמצא בשלב היתר בנייה. סיום משוער 

 (.ובוריס באחריות מארק) השירותים במקום טופלו. במהלך חופשת הקיץ 
 

  -2018 ביה"ס לשנת רשימת 
  - 2018מתוכנן נוהל הצעת מחיר לאדריכלים והיתרי הבנייה יהיו מוכנים במהלך 

יצאו הזמנות עבודה  -זאב, גורדון, נוף ים, דור, אלון, הנדיב, רמב"ם - הועברו סקרי נגישות .1
 .)באחריות בוריס( לכולם.

 .)באחריות בוריס( 2018סיום משוער , הכוללות נגישות התחילו בעבודות - אילןבר  .2
עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר עוד  תלמיד בקשה פרטניתפנייה חדשה,  - רעותחט"ב  .3

 )באחריות בוריס(., נמסר סקר נגישות, יש לקדם תכנון שנתיים
 

  - 2019רשימת ביה"ס לשנת 
 .)באחריות בוריס( להיתרהוגשה בקשה  – מפתן ארז .1
ת בנייה או חלופות בתכנון החלטה הועלתה מתוכנן שיפוץ מסיבי בביה"ס שיכלול תוספ – תיכון ראשונים .2

 )באחריות אוהד(. הנגשה תוטמע במהלך השיפוץ להנהלת העיר.
 )באחריות בוריס(.הועברו סקרי נגישות, יש לקדם תכנון  – בן גוריון, תיכון לחיים, היובל, סמדר ותיכון חדש .3
 

 :7201תוכנית עבודה שנת 
 

  )באחריות בוריס(. החנייה סומנה במקום בשלבי סיום,העבודות  - היכל אומניות הבמה .1
 .אין חפיפה לעבודות של פיתוח סביבתי

  – מגרשים ואולמות ספורט .2
 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. מגרש יצאה הזמנה. –מפתן ארז 

 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. .יצאה הזמנה ,אולם –וייצמן 
 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(.. יצאה הזמנהאולם,  – ברנר



 
 

 

 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. .בשנית ה+ ההזמנה למחלק הועבר הסקר –גורדון 
 .טופל -סינמטק .3
על מנת להטמיע את דרישות הנגישות בעבודות  אג"ףסקר נגישות הועבר ל - מרכז ימי .4

 )באחריות בוריס(. שיבוצעו במקום
 

  – פיתוח סביבתי
ממתין לאיפוס  ₪, 80,000בסך לעבודות של משכ"ל אומדן  – 4גיבורי עציון  -מגרשי טניס  -

 )באחריות גילת(. .התקציבוהזרמת 
  

  – מחלקת גנים
קיימת בעיה  .לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישות יש .מתקנים יותקנו בחודש הבא –גינת צמרות  •

יש לתעד תכתובת לסיום וסגירת ההזמנה מול  -בשבוע הקרוב לא תסופקבאספקת הברזיות, אם 
 )באחריות שרגא(. הקבלן

 )באחריות שרגא(. יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישותהעבודה הסתיימה,  – גינת אשרמן •
 .אלש"ח 950על סך  , אומדןכוכבא, עינב ואמנון ותמרבר גינות  - 2018 תוכנית  •

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

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה
יתנהל משא ומתן הקבלן דורש תוספת תקציבית, ולכן העבודה הופסקה.  – רחבת שער העיר •

 )באחריות טל(.מתועד לגבי בקשת הגדלת התקציב 
נשארו השלמות של צביעה בכמה מקומות, לאחר סיומן נסגור את הזמנת  – טיפול בפניות פרטניות •

 קרן(.טל ו)באחריות פניות שוטפות משכ"ל עבור להזמנת מסגרת המסגרת של יוסי זמיר. נפתחה 
 .שמורות וכלליות -מיפוי חניות נכים בעירבין השאר נכתב אפיון לסקר שכולל  - סקר תמרורים •

 )באחריות סיגי וטל(. נערכים ליציאה למכרז
  – בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות •

 בן גוריון, אלון ולב טוב. -אולמות ספורט בביה"ס  - החברה לפיתוח ✓
 .רח' פתח תקווה -מגרש כדורסל –פיתוח סביבתי  ✓

 בוצע. - רחוב צברים פינת האילנות -מגרש פתוח
 

  – 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 
 התקתקנים בשד' חן. החלפתיצאה הזמנת עבודה ל -
 .לובוסוק -להחלפת התקתקנים בצומת הנדיבממתינים לאומדן  -

 :הממתינים לביצועהצמתים 
 סוקולוב  -השרון -פינסקר -
 קניון שבעת הכוכבים -
 בן גוריון -ארלוזרוב -הרב קוק -

 
 :נמסרה הזמנה נוספת בסוף אוגוסט

 עקיבא( רביבילו ו) צומת כפול –אמירים  נווה -
 שד ירושלים -הבריגדה היהודית -

 
 :הצמתים יוכנסו לתוכנית העבודה על פי יתרת תקציב

 סוקולוב   -ירושלים -
   כנפי נשרים –הבריגדה היהודית  -
 אהרונסון –ויצמן  -הרב קוק -
 כצנלסון -הבריגדה היהודית -
 הר סיני -ירושלים  -
 סוקולוב   -ירושלים -

 
 
 



 
 

 

 
  – החברה לפיתוח

  )באחריות ערן(. ממתינים להיתר₪. מיליון  1.5שוריין תקציב בסך  – אשכול פיס .1
 .טופל – חניון שער העיר .2
יועץ ש נוספת מכיווןנקבעה פגישה ,החנייה לרכב גבוה בבדיקה נושא – חניון רש"י/ הנדיב .3

 )באחריות ערן(. ועה טוען שיש חנייה שכזאת בחניוןהתנ
  .)באחריות ערן( תיק הגשה להיתר לצורך הדימד בשלב – בית קינן .4

 
 :אולמות ספורט .5

 .טופל – אלון -
 טופל. - בן גוריון -
 טופל. –אולם משותף  -והנדסאים  יד גיורא חד"שתיכון  -
 טופל. – היובל -
 טופל. - הנדיב -
 .שוריין תקציב בתב"ר ממתין לאומדנים – אילנות -
 יסתיים בסוף ינואר.יש צורך בתוספת כיור,  – ראשונים -
 ימחק מתוכנית העבודה. -לא קיים אולם  – זאב -

 
  – שמע במבנים

 )באחריות מארק(.לתב"ר הנגישות ממשרד החינוך אלש"ח שצריכים לחזור  400 - מימון ביניים •
 

  – חופים
, ממתינים 2018שיחובר כחלק מתקציב  -הוזמנה עם הכנה לחיווט קולי - מפת המישושית •

 )באחריות ירדן(.לעדכון 
 

 – נגישות שירות

 )באחריות קרן ורונית(. 2018ת תוכנית חדשה לרענון נגישות השירות תתוכנן לשנ •
 

 
 בברכה,

 טלקרקרן 
 רכזת נגישות

 
 

 העתקים:
 ראש העיר –  מר משה פדלון 

 מ"מ וסגנית ראש העיר –  גב' מאיה כץ 
 מנכ"ל העירייה – מר יהודה בן עזרא 

 סמנכ"ל בכיר לעירייה –  מר ג'ו ניסימוב
 דוברת העירייה – גב' דורית בסמן קובל 

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש –  מר חיים שגיא
 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 

 מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב –  מר אמיר זיו 
 מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה  –  מר ארז לזובר
 תיירותפיתוח ה"ל החברה למנכ –  מר עופר מור 


