
 
 

 

 
 

 186.18.מיום  פרוטוקול ועדת נגישות
 יוני - 5ישיבה 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

 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח –  תטל גרני
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –  גילת לווינגר

  מנהל אתר האינטרנט העירוני –  אבנר פרלמוטר
 תכנון עיר אדריכלית  – מיכל שרייבר גלבנדורף

 מנהל פרויקטים גנים ונוף –  שרגא קליין
 מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי –  נטע אורן

 הנדסאית מחלקת כבישים –  אתי אלימלך
 מהנדס החברה לפיתוח  –  ערן אבירם
 מנהלת תחום הנגישות –  קרן טלקר 

 מזכירת יחידת הנגישות –  ניצן גינזבורג
 העירונייועץ הנגישות  –  מאיר אטדג'י 

 לשפת סימנים מתרגמת –  תמי שמע
 

 :נעדרו
 אגף תשתיותמנהלת  –  ביבה מלכה א

 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  מישל עצמון
  עוזר ראש אגף תב"ל  –  ירון קריב 

 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 
 התחדשות עירונית – הרשקוביץ  אורטל
 בודק תוכניות רישוי –  שסטר  איגור

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

בנושא  מפגשבהשתתפו פורום בנוכחות רה"ע, סגניות רה"ע, מנכ"ל ומנהלי אגפים  –פורום סגל בכיר  •
 עו"ס מיכאל פז שעבד בעירייה הרצאתו מוגבלות, נחשפו לתקנות החוק ושמעו את עם העסקת עובדים 

 שנה ושיתף באתגרים שחווה כאדם עיוור. 26 -כ

ועיריית הרצליה עומדת במדד ברמה  ,נתוני הביטוח הלאומי התפרסמו –העסקת עובדים עם מוגבלות  •
 .בעיתון המקומיהגבוהה ביותר, פורסמה כתבה 

 .)באחריות קרן( לקראת סוף השנהפורום ייבחן קיום סיור לימודי ל – סיור לימודי לפורום הנגישות •

 לקורס באוקטובר.הרווחה אגף עו"ס מאושר הוצאת  – הכשרת מורשית נגישות שירות •

הזזת הגדר תבוצע פיקוח הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במסגרת  –אולם ספורט אילנות  •
 .)באחריות קרן(לאחר סיום העבודה תצא תשובת מנכ"ל לנציבות  )באחריות בוריס(

החדשה  מערכת האוטומציה בוצעו כל ההזרמות עבור הבקשות שהועברו. – 2018ר הנגישות תב" •
פרויקטים בתקציב מיליון.  6.5יתרת תב"ר הנגישות עומדת על עלתה לאוויר ויש לקבל אישורים במייל. 

 חברה לפיתוח הרצליה.תחזוקה ולגדול מיועדים ל

ד סדובניק יחד עם יועצת הנגישות שמיפתה וצמצמה "פגישה אצל עוהתקיימה  – סקר מבני ציבור •
שתי את  ביהרכיש ל משמעותית את רשימת מבני הציבור. ממתינים לתשובות מאגף הנכסים.

  )באחריות קרן(.. 2018יוני להגשה לנציבות עד  ,הפעימות הבאות



 
 

 

 במערכת שימושההיקף  בסוף חודש אוגוסט נבחןיותקן שילוט בפארק, ו – RIGHT HEARחיישני  •
 . )באחריות קרן( בפארק

. רמפות פריקות פרויקטאנו מקדמים  ,בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה - הנגשת עסקים במרכז העיר •
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 ההסכם טרם אושר במחלקה המשפטית. בתום התהליך

בעקבות סיור בבית עמנואל, בית קפה המעסיק  -העסקת עובדים עם מוגבלות בקפטריה העירונית •
 )באחריות קרן(. עובדים עם מוגבלות, ננסה להטמיע את המודל מול הזכיין, נקבעה פגישה באגף הנכסים. 

 
  - אינטרנט

 רכשיקום אתעם נציגי החברה וההתאמה תיבחן התקיימה פגישה  - ONLINEוקד תמיכה וסיוע מ -
 אינטרנט חדש.

 יש לשים לב שכל אפליקציה חדשה שעולה חייבת להיות נגישה. - הנגשת אפליקציות -
 

 – אגף תב"ל אירועים
ערך עם תקציב לתמלול האירועים העירוניים על פי חוק. ייבנה אומדן ויועלה ייש לה – תמלול אירועים -

 )באחריות קרן ואפרת(. ולאחר מכן למנכ"להחשבת לאישור 
מוצ"ש יוצאת לדרך והקונצרט הגדול יונגש במלואו כולל עונת הקונצרטים של  - קונצרטים בפארק -

 האירועים בגן בן שפר הינם משניים ולכן התקבל פטור עבורם. .תמלול
 .הפקנו לקחים בעקבות התמודדות עם נציגי החרשים. לתקנות הונגש באופן מלא ומעבר  - אירוע גלגל הזהב -
במפגש של רכזי נגישות הוזמנו להציג את נושא הטמעת הנגשת אירועים  - הרצאה בנושא הנגשת אירועים -

 במפע"ם בחודש הבא.
 

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

במסגרת התקציב הקיים השנה יש מענה לכלל תוכנית והוסכם שמנכ"ל, אצל ההתקיימה פגישת 
 העבודה. 

 היערכות לתקצובהנושא הועבר ל₪ מיליון  8 בסךהועבר אומדן להשלמת נגישות בבתי ספר  -
 .טלי(ו בוריס )באחריות

  יטופלו על ידי מארק וירון.  - מקורות תקציביים ממשרד החינוך -
 .כלל ביה"סלעד סופ"ש ייחתם הסכם עבור התכנון  -

 
 :נוהל הצעות מחיר יועבר לאחר קבלת ההיתרים – 2017 לשנת ביה"סרשימת 

 חודשים 8-זמן אספקת מעלית כ -כולל מעלית)הנגשות פרטניות 
. אלש"ח 347התקבלה הרשאה על סך '. שעולה לכיתה ואבא בכיסא גלגלים לילדה  -שמואל הנגיד .1

  (.בוריס)באחריות  סיום משוער במהלך חופשת הקיץ .תכנוןבשלב 
סיום משוער בחופשת הקיץ.  בשלב תכנון. – אלש"ח 366על סך  התקבלה הרשאה – שז"ר .2

 )באחריות בוריס(.
להנגשה פרטנית  אלש"ח והועברה לטלי, 470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר .3

 (.בוריסבאחריות ). סיום משוער במהלך חופשת הקיץ בשלב תכנוןעבור ילד בביה"ס. 
 

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

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

 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר 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 •

 .)באחריות בוריס( ממתין לאומדן הועבר סקר נגישות - מרכז ימי •



 
 

 

, קמפוס מדעים שיכלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים - תיכון חדש •
ה המבנה המרכזי עד היום ימרכזי שיכלול נגישות עפ"י התקן. מה שהמבנה ייבנה במסגרתו 

 .)בטיפול אוהד( וגדר כךלא י
 

  - 2019רשימת ביה"ס לשנת 
 .)באחריות בוריס( ממתין להיתר – מפתן ארז .1
 )באחריות בוריס(. , ממתין לאומדןהועבר סקר – תיכון הנדסאים .2
 אדריכלות.ופי פרוגרמות בין יועץ הנגישות לההנגשה הוטמעה ונערכו חיל – תיכון ראשונים .3
 )באחריות בוריס(. ועברו סקרי נגישות, ממתינים לאומדןה – תיכון לחיים .4
 )באחריות בוריס(. , ממתינים לאומדןועברו סקרי נגישותה –סמדר .5
נבחנת בקשת תקצוב של בתי ספר  .בוריסבשלב זה לא מתוכנן שיפוץ גדול, יש להכניס לתוכנית של  –וולפסון  .6

 .)באחריות אוהד(חרדים לו"ז ותיאום עבודות 
 .)במעקב קרן( בכל המפלסיםהועברה בקשה לקבלת פטור עבור מעלית  - היובל .7
 

 – 7201תוכנית עבודה שנת 
 

הועברה בקשה מחבר המועצה ועקנין לבניית מעלון פנימי. מנסים  – מעלון לבית הכנסת הגדול .1
 .(בוריסבאחריות )למצוא פתרון שיהיה על פי התקנות הנדרשות 

 .)באחריות גיא(ניתנו מדבקות חדשות למנהל בית ח"א  – היכל אומניות הבמה .2
זה נעצרה הנושא ייבדק מול מהנדס  בשלבאין היתר בנייה למבנה, העבודה  – מועצה הדתיתה .3

 (.וקרן )באחריות בוריס העיר
 )באחריות בוריס(. ההזמנה ממתינה לחתימת ההסכם עם הקבלן החדש – אגף שאיפ"ה .4
לצורך  ותהדריש השלמתהועברו דוחות ביקורת נגישות עבור  - הכוכב השמיני, פסגה ואולם שז"ר .5

 )באחריות בוריס(. קבלת אישור נגישות למבנים
 

  – פיתוח סביבתי

 אדריכלית נטע אורן הצטרפה למחלקה ותלווה את עבודות הנגישות. •

התקדמות העבודות אינה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, כמו כן,  – 4גיבורי עציון  -מגרשי טניס  •
  )באחריות גילת(. יועץ הנגישותהעבודות לא נעשו בהתאם לתקנות הנגישות והנחיות 

משטחים  4 –טחים לדוגמא לפיילוט שייבחן השפעה על הדשא מש קיבלנו – הנגשת רחבת יד לבנים •
 .)באחריות שרגא וקרן(לניסיון, הפיילוט ייערך בקיבוץ גלויות בנווה עמל 

 .(ורד אושר)באחריות , הוזמנו עצים לשביל הלימודי לנגישות תהצללה טבעי – בית קינן •
  

  – מחלקת גנים
 לצורך קבלת  ,נים לליקוי ראייהווסימ בברזיותהנחה להשלים הנגשה, יועץ הנגישות  –גינת צמרות  •

 .שרגא()באחריות  אישור נגישות
 התקבל אישור נגישות. – גינת אשרמן •
אלש"ח עבור גן אמנון  950 בסךהתקיימה פגישה עם מנהל האגף, וסוכם שיעבור תקציב  - 2018 תוכנית  •

יצאו הזמנות  אלש"ח את התוספות הנדרשות. 250 -וחלק ממשטחי הגומי. האגף יתקצב ב ,ותמר וגן עינב
  .)באחריות שרגא( עבודה

לעבודות , המחלקהשיבחרו על ידי מהרשימה הקיימת חדשים לגנים עם מאיר ודישי,  תואמו סיוריםטרם  •
  .)באחריות שרגא( שנה הבאהב
 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

הקבלן שעובד דרך משכ"ל וזכה הוא י.ש. רחמים העובד שלו הוא דויד פישביין  - עיכוב בעבודות •
שהגיעו לפגישות רבות עם מנהל המחלקה עד להעלאתו לשימוע. כל הפרויקטים מרוכזים ונמצאים 

 בעבודות מלווה בקנס.בבקרה שבועית וכל מי שרוצה להצטרף לישיבות מוזמן. כל איחור 
טרם הושגה הצעת מחיר אלש"ח.  12,000של  הקבלן דורש תוספת תקציבית – רחבת שער העיר •

הועבר לבדיקה של נאור להתאמה נוספת, לא קיים במסגרת כתב הכמויות של הקבלן של בוריס. 
 )באחריות טל(. דרך משכ"ל

אלש"ח. הייתה פגישה עם הקבלן והתחייבות  300יצאה הזמנת מסגרת בסך  – טיפול בפניות פרטניות •
 .)באחריות טל( לסיום טיפול עד סוף יוני



 
 

 

 יםשתיתן סקר תשתיות ותמרור חברת יונהמ הצעת מחירבהנחיית מנכ"ל התקבלה  – סקר תמרורים •
 )באחריות טל(.

יש לבדוק . בוצעהטרם הנגישות יועץ של  בדיקת תחנות בהתאם להנחיות - תחנות אוטובוסהנגשת  •
על פי  ,תוכל לסקור גם את תחנות האוטובוסהאם עם חברת יונה שמבצעת את סקר התמרורים 

א.ג.סקרים )אגס(  , בנוסף הועברו פרטים של חברה נוספת לביצוע סקריםאיפיון של יועץ הנגישות
  )באחריות טל(. בע"מ

 ות הנגישות:טרם עודכנו האם בוצעו הנחי, בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות •
 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
 :לקבלת הצעות מחיר זוראמלחברת ויחדשה הועברה רשימה 

 יצאה הזמנת עבודה –צומת ירושלים כצנלסון  -
 יצאה הזמנת עבודה. –צומת גולומב הדר  -
 יצאה הזמנת עבודה. -צומת הבריגדה כנפי נשרים  -
 יצאה הזמנת עבודה. –צומת הבריגדה הדר  -
 יצאה הזמנת עבודה. –צומת הבריגדה ויזנטל  -
 
 ממתין לאומדן. –צומת סוקולוב הדר  -
 ממתין לאומדן –רושלים סוקולובצומת י -
 , ממתין לאומדן.פניית מוקד –צומת פינסקר ז'בוטינסקי  -
 .ממתינים לסיום העבודות ולאחר מכן יונגש –צומת הרב קוק ויצמן  -
 

  – החברה לפיתוח
גמר  - שנהעד סוף ה .אין צורך בהיתר בנייה לעבודות .יולילו"ז עד סוף  ,לתכנון ממתין – אשכול פיס .1

  .)באחריות יוסי חיים( ביצוע
 )באחריות קרן(.אין היתר בנייה למבנה הנושא ייבדק מול מהנדס העיר ויועלה לידיעת המנכ"ל 

 :אולמות ספורט .2
 )באחריות יוסי חיים(. יסיימו בסוף יולי .בעבודה – אילנות -

  – 2018תוכנית  .3

  .יוסי חיים( )באחריות גמר ביצועשנה, עד סוף הסוף יולי. תכנון עד  – ןהקונסרבטוריו •

משרדים ודירות פרטיות, הנחיית מנכ"ל  ,מדובר במבנה משולב עם מסחר -10בניין סוקולוב  •
ובמקביל אגף הנכסים ייבחן שינוי בשימוש לדירות  ,אומדנים כיןהללקדם היתר בנייה ו

 מגורים. 
עדיין יש קושי עצום לקדם את הנושא משום שהחלק היחסי של העירייה מבחינת הבעלויות 

 )באחריות קרן(.יועלה שוב לבדיקה מול המנכ"ל  מכל הבניין. 10% הוא קטן, 
הנושא הוחזר לחברה המבצעת  .וגם רק באופן חלקי ,הועבר המיפוי הראשוני – סקר חניונים .4

  )באחריות יוסי חיים(.
הובהרה המורכבות להנגשת בית הספר והוחלט על  ,לאחר פגישה עם ההורים – רעותביה"ס  .5

בתיאום עם מנהלת המחלקה העל יסודית. במקביל יש פנייה  ,העברת הילד לחט"ב יד גיורא
, יש לבדוק בכל זאת 2020נוספת של ילד עם מוגבלות שאמור לעבור לחטיבה בספטמבר 

 (.חיים )באחריות יוסי היתכנות ההנגשה בבית הספר
כמת סוחלופות לשיפוץ בית הספר או הריסה ובניה. אין תוכנית מנבדקות  – בן גוריוןחטיבת  .6

תאי  2מעלית, )פיר  כל עבודה שתתבצע תטמיע את דרישות הנגישות. ואין תקציבלעבודה 
 .)במעקב קרן(שירותים ודרך נגישה( 

 
  – שמע במבנים

במעקב של אורנה  -לתב"ר הנגישותממשרד החינוך אלש"ח שצריכים לחזור  400 - מימון ביניים •
שיצאו לעבודות  לפי כיתות ההזמנותיה של יהרשימה השנממתין לפירוט  .ואולגה גולדפריינד

 .)באחריות מרק(
 
 



 
 

 

  – חופים
פיילוט להנגשת המשך השביל הצפוני בחוף ה נרכשו המשטחים עבור – הנגשת חוף השרון •

  .תיבחן ההנגשה החופיםרשות מנהל עם השרון עד לקו המים. בשיתוף 
 מאחזי יד בטריבונות הקיימות במקום יש צורך בהתקנת  – טריבונה חוף השרון
 .עופר מור()באחריות 

השביל ליד האריכו את השבילים בין שישה לעשרה מטר לקו המים ובנוסף  - חופי אכדיה •
 המעליות יוארך מעבר לכך.

 
 – נגישות שירות

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 

 וסגנית ראש העירמ"מ  –  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 

 מנהלת אגף נכסים וביטוחים – עו"ד לאה סדובניק 
 מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב –  מר אמיר זיו 

 מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה  –  מר ארז לזובר
 תיירותפיתוח המנכ"ל החברה ל –  מר עופר מור 


