
 
 

 

 
 

 23.4.18מיום  פרוטוקול ועדת נגישות
 אפריל - 4ישיבה מס' 

 
 משתתפים:

 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות  –  יהונתן יסעור 
 חשבת מנהל כללי  –  איבון בן צור
 מנהל מחלקת תחזוקה –  בוריס נדורז 

 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב –  רונית זנדברג
 אקוסטיותאחראי כיתות  –  מארק סופרפין 

 בטיחות באירועים מנהלת מחלקת –  אפרת נאור
 אחראי בינוי מוסדות חינוך –  אוהד מוגרבי

 מנהלת תחום הנגישות –  קרן טלקר 
 מזכירת יחידת הנגישות –  ניצן גינזבורג

 יועץ הנגישות העירוני –  מאיר אטדג'י 
 לשפת סימנים מתרגם –  איתן גרבר

 
 :נעדרו

 אגף תשתיותמנהלת  –  ביבה מלכה א
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –  גילת לווינגר
 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  מישל עצמון
 מהנדס החברה לפיתוח  –  ערן אבירם

 תכנון עיר אדריכלית  – מיכל שרייבר גלבנדורף
 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח –  תטל גרני

  העירוני מנהל אתר האינטרנט –  אבנר פרלמוטר
 מנהל פרויקטים גנים ונוף –  שרגא קליין
  עוזר ראש אגף תב"ל  –  ירון קריב 

 הנדסאית מחלקת כבישים –  אתי אלימלך
 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 

 התחדשות עירונית – הרשקוביץ  אורטל
 בודק תוכניות רישוי –  שסטר  איגור

 מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח תיירות – עו"ד ירדן תורג'מן
 
 

  .ינולא זכלצערנו  ,התיירות הרצליה החברה לפיתוחועיריית הרצליה  - פרס נגישות ישראל •

ביוחנני והפארק,  תמונות הועברו לאחר תיקונים - פיקוח הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות •
 .אנו מטפלים במגרש ספורט אילנות

כספים לא ניתן להזרים ההזמנות של שמע בכיתות, עד שלא יסגרו  2נותרו  – 2018הנגישות  רתב" •
 (.מארק)באחריות 

 אחריות ההנגשה של חלוקתמבני הציבור בעיר, צריכה לעבור מיפוי  רשימת - סקר מבני ציבור •
יש לאדריכלית מורשת נגישות לביצוע המיפוי. יצאה הזמנת עבודה עבור . )בעלים, שוכר חוכר(

  )באחריות קרן(.. 2018יוני להגשה לנציבות עד  ,שתי הפעימות הבאותאת  ביהרכל

 .)במעקב קרן(יצא על כך פרסום בשבוע הקרוב  .בפארק הרצליה – RIGHT HEARחיישני  •

 .הסתיים – התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית •

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

חנויות היתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות לבחינת הנגשת פעילי קהילה נגישה. 
 (.ואיבון )באחריות קרן נקבעה פגישה עם המחלקה המשפטית לאישור החוזה. בתום התהליך

  



 
 

 

  - אינטרנט  •
החברה  .הועברה פניה למנכ"ל לבחינת שיתוף פעולה עם חב' מגדלור -  ONLINEוקד תמיכה וסיוע מ -

 שירותי העירייה באתר.מנגישה ללקויי ראייה ושמיעה את 
 

 - אגף תב"ל אירועים
רוצים להודות לאפרת נאור, מנהלת מחלקת בטיחות באירועים, על עבודתה אנו  – יום העצמאות -

יבות לערוך סיור התבקשנו על ידי הנצבעיקר לאחר שבהנגשת אירועי יום העצמאות.  המאומצת
החלו בטקס גני האירועים ידם. במדיה על  כעיר מצטיינתביקורת ברגע האחרון. לאחר מכן, הוזכרנו 

 כללו: ניות וכו'( ובהמשך הילדים )שפת סימנים, אוז
 מתחם נגיש, חניה, שפת סימנים ותמלול. -במה מרכזית

 .אירוע יחסית שקט שבילו בו רוב ההורים המיוחדים -נווה עמל
 , שירותים, אוזניות שמע, חניות וכו'.רחבה נגישהמתחם נגיש לחלוטין אשר כלל:  -בית ראשונים

 לטיפול באנשים עם מוגבלות. כמו כן, הוצא דף הנחיות לסדרנים במרכז העיר
)באחריות אפרת ישיבת הפקת לקחים תערך בהמשך, נושא הנגישות יתוזכר לכלל המעורבים בנושא 

 וקרן(.
 נערכים לקראת הנגשת הקונצרטים בפארק. -
התקבלו הנחיות מכרז. הוצאת ל נערכיםחברת מהלב עברה את חובת המכרז ואנו  - מכרז הנגשת שמע -

 (.וקרן )באחריות אפרתמהמחלקה המשפטית והמכרז נמצא בהכנה 
 )באחריות אפרת(. נגישות השירותו יכלול בתוכו את תחום הנגישות - מכרז לבטיחות באירועים -
 

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

. 2018התקיימה פגישת מנכ"ל, במסגרת התקציב הקיים השנה יש מענה לכלל תוכנית העבודה לשנת 
 )באחריות קרן(.מעודכן תקבע פגישה עם בוריס ואוהד לקבלת לו"ז 

 יטופלו על ידי מארק וירון. - מקורות תקציביים ממשרד החינוך -
 

 :נוהל הצעות מחיר יועבר לאחר קבלת ההיתרים – 2017 לשנת ביה"סרשימת 
 :חודשים( 8-זמן אספקת מעלית כ -כולל מעלית)הנגשות פרטניות 

. בשלב אלש"ח 347התקבלה הרשאה על סך אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'.  -שמואל הנגיד .1
  (.בוריס)באחריות  סיום משוער במהלך חופשת הקיץ הועבר לנכסים. היתר בנייה,סיום קבלת 

. , הועבר לנכסיםהיתר בנייהסיום קבלת בשלב  - אלש"ח 366התקבלה הרשאה על סך  – שז"ר .2
 )באחריות בוריס(.סיום משוער בחופשת הקיץ. 

להנגשה פרטנית  אלש"ח והועברה לטלי, 470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר .3
, הועבר היתר בנייהסיום קבלת שור קיר, נמצא בשלב יעבור ילד בביה"ס. בוצע תכנון של י

 (.בוריסבאחריות ). סיום משוער במהלך חופשת הקיץ לנכסים
 

 יצא נוהל אדריכלים לכל ביה"ס הנותרים.  - 19/2018 ביה"ס לשנת רשימת 
 

 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר סקר נגישות -  זאב •

 )באחריות בוריס(. לאומדן, ממתין הועבר סקר נגישות - גורדון •

 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר סקר נגישות - נוף ים •

 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר סקר נגישות -  דור •

 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר סקר נגישות -  אלון •

 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר סקר נגישות - הנדיב •

  .)באחריות בוריס( ממתין לאומדן, הועבר סקרק המבנה המרכזי, יונגש ר - רמב"ם •

  .)באחריות בוריס( 2018 אוקטובר סיום משוער - בר אילן •

 הועבר סקר נגישות. - מרכז ימי •
 

  - 2019רשימת ביה"ס לשנת 
 .)באחריות בוריס( ממתין להיתר – מפתן ארז .1
 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר סקר – תיכון הנדסאים .2



 
 

 

ת בנייה או חלופות בתכנון החלטה הועלתה מתוכנן שיפוץ מסיבי בביה"ס שיכלול תוספ – תיכון ראשונים .3
 )באחריות אוהד(. הנגשה תוטמע במהלך השיפוץ להנהלת העיר.

 )באחריות בוריס(. , ממתינים לאומדןועברו סקרי נגישותה –תיכון לחיים, היובל, סמדר .4
 בשנים הקרובותיש לברר האם מתוכנן שיפוץ  נגישות.מים סקרי קייו תכנון לשיפוץ כלליקיים  -וולפסון  .5

  )באחריות אוהד ובוריס(.
 

 - 7201תוכנית עבודה שנת 
 

  )באחריות בוריס(. מדבקותהתקנת הממתין ל – היכל אומניות הבמה .1
 סקר נגישות , יש תב"ר נפרד להנגשה באגף תב"ל והועברבשלב היתרי בנייה – מועצה הדתיתה .2

 )באחריות בוריס(.
 )באחריות בוריס(. ההזמנה בחתימות ,ורך בהשלמת עבודותיש צ - אגף שאיפ"ה .3
ות לצורך הדריש השלמתהועברו דוחות ביקורת נגישות עבור  - הכוכב השמיני, פסגה ואולם שז"ר .4

 )באחריות בוריס(. קבלת אישור נגישות למבנים
 

  – פיתוח סביבתי

שביל הגישה האחורי בוצע )החלק המרכזי של הפרויקט(, ממתינים  – 4גיבורי עציון  -מגרשי טניס  •
  )באחריות גילת(.לסיום העבודה בחלק העליון של המתחם ובתוך מרכז הטניס 

פתרון אפשרי הינו משטחים שיאפשרו לדשא לצמוח. נקבעה פגישה ברמת  – הנגשת רחבת יד לבנים •
 )באחריות גילת(.השרון עם יועץ הנגישות לבחינת המשטח במקום 

את בחירת העצים והנטיעות במקום יש  עצים כהצללה טבעית. ויינטעבמקום סככה לצל  – בית קינן •
 )באחריות גילת(.לתאם מול מנהלת הפארק 

  
  – מחלקת גנים

 (.קרן)באחריות  יועץ הנגישות מצא מספר השלמות לצורך קבלת אישור נגישות –גינת צמרות  •
 (.קרןאחריות )ביועבר אישור נגישות  – גינת אשרמן •
 אלש"ח 65 -)עינב אלש"ח 950על סך גינות בר כוכבא, עינב ואמנון ותמר, אומדן  - 2018 תוכנית  •

בהנחיית המנכ"ל, ולהיערך במחלקה עם תקציב עצמי עמוד על מנת ל אלש"ח(. 340 -אמנון ותמר
 שרגא(.גלית ו)באחריות  , נקבעה פגישה עם מנהל האגףלהשלמת העבודות

  שנה הבאהלעבודות בשיבחרו על ידי שרגא, חדשים לגנים  ,עם מאיר ודישי תואמו סיוריםטרם  •
 .)באחריות שרגא(

 
 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

טרם הושגה הצעת מחיר אלש"ח.  12,000של  דורש תוספת תקציביתהקבלן  – רחבת שער העיר •
נוספת, לא קיים במסגרת כתב הכמויות של הקבלן של בוריס. הועבר לבדיקה של נאור להתאמה דרך 

 )באחריות טל(. משכ"ל
יש על קבלן משכ"ל לתת בתחילת השבוע לו"ז וכן אישור טיפול ברשימה הנ"ל.  – טיפול בפניות פרטניות •

 )באחריות טל וקרן(. לטיפול בקריאות פרטניותת מסגרת חוף הזמנלהוציא ד
 יםשתיתן סקר תשתיות ותמרור חברת יונהמ הצעת מחירבהנחיית מנכ"ל התקבלה  – סקר תמרורים •

 )באחריות טל(.
מצמצם את פערי הקבלן הקודם שהשאיר מספר רב החדש הקבלן  - תחנות אוטובוסהנגשת ביקורת  •

. לקבלן יועץ התנועהשל משימות לא סגורות, בדיקת תחנות טרם נתקיימה בהתאם להנחיותיו של 
 )באחריות טל(. ימי עבודה לצמצם את הפער 14ניתנו 

טרם ו פניות לקבלן המשנה לקבלת החומר חזרה 3בוצעו , בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות •
לקבלן זוכה משכ"ל לדאוג להחזר החומר מקבלן המשנה ליציאה פנינו . בראשון שעבר העביר אותם

 .לביצוע שכן הקודם לא ביצע דבר
 וועדת תנועהלאישור  הועלובן גוריון, אלון ולב טוב  -אולמות ספורט בביה"ס  - החברה לפיתוח ✓

 .)באחריות טל(
 )באחריות טל(. לאישור וועדת תנועה הועלו, רח' פתח תקווה -מגרש כדורסל - פיתוח סביבתי ✓

  



 
 

 

  – רמזורים ללקויי ראייה  ✓
 .הסתיים –סוקולוב  -השרון -פינסקר -
 .הסתיים – קניון שבעת הכוכבים -
 .הסתיים -בן גוריון -ארלוזרוב -הרב קוק -
 .הסתיים – עקיבא( רביבילו ו) צומת כפול –אמירים  נווה -
 .הסתיים – שד ירושלים -הבריגדה היהודית -

 
 הועבר חשבון לתשלום. - צומת שד' חן -
 .הועבר חשבון לתשלום – סוקולוב -צומת הנדיב -

 
   .)באחריות קרן( הזמנות עבודה לצמתים נוספים, יוצאו לאחר התייעצות עם נציג העיוורים

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

 
 

  – החברה לפיתוח
נמצא עקב בעיה בקבלת היתר, האדריכלית התבקשה למצוא פתרון למעלית הקיימת.  – אשכול פיס .1

  )באחריות ערן(. אצל היועץ לתכנון
 )באחריות ערן(. בשטחעם יועץ הנגישות תואם פגישה תהסתיים.  – חניון רש"י/ הנדיב .2
 :אולמות ספורט .3

 ישנן תוכניות מוכנות+ קבלן. הנושא ממתין לאישור המועצה עבור תב"ר חדש – אילנות -
 באחריות ערן(.)

  – 2018תוכנית  .4

  )באחריות ערן(.נשלח סקר נגישות, נמצא בתכנון אצל יועץ מעליות  – ןהקונסרבטוריו •

יועצת הנגישות  ממתינים לתשובת מחלקת נכסים, לאחר התייחסות -10בניין סוקולוב  •
 .(ערן)באחריות  בבניין המגורים לחוסר הנגישות במעלית הקיימת

, עד סוף מאי יהיה סקר סופי של החברה GIS -מבמחשוב הועברה מפה  – סקר חניונים .5
  )באחריות יוסי(. המטפלת

סקר  הועבר 9/2019תלמיד עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר  בקשה פרטנית - ביה"ס רעות .6
, קרן, חגית, יוסי, נורית, לאור מורכבות ההנגשה יזומנו כל הגורמים לפגישה במקוםנגישות. 

 ערן(.קרן ו)באחריות  מנהלת ביה"ס ואוהד
לפיתוח, יש לוודא הטמעת דרישות הנגישות של החברה  ביצועהועברו ל - בן גוריון ותיכון חד"ש .7

 תאי שירותים ודרך נגישה(. 2)פיר מעלית, 
 

  – במבניםשמע 
במעקב של אורנה  -לתב"ר הנגישותממשרד החינוך אלש"ח שצריכים לחזור  400 - מימון ביניים •

 .ואולגה גולדפריינד
 

  – חופים
פיילוט להנגשת  בעקבות פגישה עם חבר המועצה יונתן יעקובוביץ יתבצע – הנגשת חוף השרון •

המשך השביל הצפוני בחוף השרון עד לקו המים על ידי שבילים מתקפלים. החברה לתיירות 
 . תיבחן ההנגשה תרכוש מקטע לצורך כך ובשיתוף מנהל החופים

 )באחריות ירדן(.מאחזי יד בטריבונות הקיימות במקום יש צורך בהתקנת  –חוף השרון  •
  



 
 

 

 – נגישות שירות 

תתקיים הדרכה בהשתתפות ראש  ,בשיתוף אגף משאבי אנוש – מוגבלות העסקת אנשים עם •
 .הבכיר סגלוה העיר

נקבע יעבירו את ההדרכה  המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות של משרד העבודה והרווחה
 )באחריות רונית, מיכל וקרן(.  17/6 תאריךל

שנקלטו  חדשיםהלבניית תוכנית לעובדים  15/7נקבעה פגישה  – נגישות השירות הדרכהתוכנית  •
  )באחריות קרן ורונית(. בעירייה

 
 בברכה,

 קרן טלקר
 מנהלת תחום הנגישות

 העתקים:
 ראש העיר –  מר משה פדלון 

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

 לעירייהסמנכ"ל בכיר  –  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 –  זיו  מר אמיר
 מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה  –  מר ארז לזובר
 תיירותפיתוח המנכ"ל החברה ל –  מר עופר מור 


