
 
 

 

 
 

 30.7.18מיום  פרוטוקול ועדת נגישות
 יליו - 6ישיבה מס' 

 
 משתתפים:
 חשבת מנהל כללי  –  איבון בן צור
 מנהל מחלקת תחזוקה –  בוריס נדורז 

 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב –  רונית זנדברג
 אחראי כיתות אקוסטיות –  מארק סופרפין 

 אחראי בינוי מוסדות חינוך –  אוהד מוגרבי
 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח –  תטל גרני

 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –  גילת לווינגר
 מנהל פרויקטים גנים ונוף –  שרגא קליין

 מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי –  נטע אורן
 הנדסאית מחלקת כבישים –  אתי אלימלך

  עוזר ראש אגף תב"ל  –  ירון קריב 
 מהנדס החברה לפיתוח  –  ניסים סממה

 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה  –  מיכל גרמן 
 מנהלת תחום הנגישות –  קרן טלקר 

 מחלקת הועדותמזכירת  –  מעין רוזנולד
 יועץ הנגישות העירוני –  מאיר אטדג'י 

 לשפת סימנים מתרגמת –  תמי שמע
 

 :נעדרו
 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות  –  יהונתן יסעור 

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

 בטיחות באירועים מנהלת מחלקת –  אפרת נאור
 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 

 התחדשות עירונית – הרשקוביץ  אורטל
 בודק תוכניות רישוי –  שסטר  איגור

 

, אשכול פיס 10בתב"ר בשל הורדה של פרויקטים לביצוע )סוקולוב עדיין קיימת יתרה גדולה  •
מתקיימות פגישות עם  - 2019מעלית, וחט"ב רעות( הנושא יוסבר במסגרת הכנת תוכנית לשנת 

 גורמי הביצוע.

 .)באחריות קרן( פורום לקראת סוף השנהייבחן קיום סיור לימודי ל – סיור לימודי לפורום הנגישות •

מורשה נגישות שירות לקורס תצא הרווחה אגף עו"ס ממיכל גרמן  – נגישות שירותהכשרת מורשית  •
 ותהיה הנציגה של האגף בוועדה. 

 לנציבות.נשלחה תשובת מנכ"ל העירייה הסתיים,  –אולם ספורט אילנות  •

שתי הפעימות את  רשימת המבנים הציבוריים להנגשה הצטמצמה ויש בידינו – סקר מבני ציבור •
  )באחריות קרן(. יועלה לאישור המנכ"ל 2018יוני להגשה לנציבות עד  ,הבאות

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

אנו  ,בשיתוף אגף ההנדסה והרווחהההסכם הועבר לחתימת האדריכלית.  – הנגשת עסקים במרכז העיר •
עסקים במרכז ה שמשו אתשי אפיוניםמספר האדריכלית שנבחרה תייצר . רמפות פריקות פרויקטמקדמים 

יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ העיר. המיפוי יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. 
  (.ואיבון )באחריות קרן בתום התהליךחנויות ההנגישות לבחינת הנגשת 

 בשלב זה הוקפאה תוכנית הקפטריה בבניין העירייה. -עם מוגבלות בקפטריה העירוניתהעסקת עובדים  •
 

  



 
 

 

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

 
 – אגף תב"ל אירועים

  חברת שירעד מספקת אוזניות לאירועים. - הנגשת שמע באירועים -
אלש"ח. יוכנס  70סך , ב2019לשנת  נבנה אומדן להנגשת תמלול באירועים – תמלול אירועים -

 )באחריות קרן ואפרת(. למסגרת התקציב הנדרש
   .הקונצרט הגדול יונגש במלואו כולל תמלול - קונצרטים בפארק -
 רכזי נגישות מכל הארץ. 40 -הייתה הרצאה מוצלחת בפני כ – הרצאה בנושא הנגשת אירועים -

 
  – מחלקת תחזוקה

נוהל הצעות נערכים לנציבות. בשם המנכ"ל נשלחה תוכנית עדכנית  - תוכנית להנגשת בתי ספר
 )באחריות בוריס(. מחיר לאדריכלים

 
ערך ייש לה בשתי פעימות₪ מיליון  8 בסךאומדן להשלמת נגישות בבתי ספר לטלי שרפסקי הועבר  -

  .טלי(ו בוריס )באחריותאיבון תוציא תזכורת לנושא , 2019לתב"ר 
 .יטופלו על ידי מארק וירון - מקורות תקציביים ממשרד החינוך -

  – 2017 לשנת ביה"סרשימת 
 (:חודשים 8-זמן אספקת מעלית כ -)כולל מעליתהנגשות פרטניות 

. בשלב אלש"ח 347התקבלה הרשאה על סך '. שעולה לכיתה ואבא בכיסא גלגלים לילדה  -שמואל הנגיד .1
  (.בוריס)באחריות  סיום משוער במהלך חופשת הקיץהוגדר מקום לפיר,  .תכנון

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

להנגשה פרטנית עבור  אלש"ח והועברה לטלי, 470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר .3
 (.בוריסבאחריות ). סיום משוער במהלך חופשת הקיץ תכנוןבשלב ילד בביה"ס. 

 
  - 19/2018ביה"ס לשנת רשימת 

 :נוהל הצעות מחיר לאדריכלים
   זאב .1
   נוף ים .2
  דור .3
  אלון .4
   הנדיב .5
   רמב"ם .6
 סמדר .7
נמסר המיקום למעלית שתחבר את המעבדות טרם התקבלה תשובה מהנציבות על פטור למעלית  – היובל .8

 .נוספת
  הנדסאיםתיכון  .9
 

 בתיה"ס בעבודה:
  .2018 אוקטובר -פיר מעלית סיום  - בר אילן .1
  עבודה קטנה ללא מעלית. – מרכז ימי .2
 .אין צורך בפיר - גורדון .3
 

 :בתיה"ס בתכנון
ייבנה במסגרתו , קמפוס מדעים שיכלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים - תיכון חדש .1

)בטיפול  וגדר כךה המבנה המרכזי עד היום לא ייעפ"י התקן. מה שהמרכזי שיכלול נגישות מבנה 
 .אוהד(

 ההנגשה הוטמעה ונערכו חילופי פרוגרמות בין יועץ הנגישות לאדריכלות. – תיכון ראשונים .2
 .ממתין להיתר – פתן ארזמ .3

 
 

 בתיה"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:



 
 

 

 .(במעקב אוהד) – אחי"התיכון  .1
 .)באחריות קרן( מנכ"ל בבדיקה מול –וולפסון  .2
 .)באחריות החברה לפיתוח הרצליה(בבדיקה לגבי היקף העבודות  - בן גוריון .3
 

 ככלל מאיר מציע לבדוק בבתי הספר שימוש בחלל הנוצר באזור המדרגות ולהתייחס אליו כפיר קיים.
 

 – 7201תוכנית עבודה שנת 
 
 .עבודה ללא תיק תיעודלא ניתן לבצע  -מבנה לשימור – מעלון לבית הכנסת הגדול .1

 , המנכ"ל עודכן בנושא. הפרויקטבשלב זה, לא לקדם את 
 בהנחיית המנכ"ל.זה נעצרה  בשלבאין היתר בנייה למבנה, העבודה  – מועצה הדתיתה .2
 טופל. – אגף שאיפ"ה .3
ות לצורך הדריש השלמתהועברו דוחות ביקורת נגישות עבור  - הכוכב השמיני, פסגה ואולם שז"ר .4

 )באחריות בוריס(. אישור נגישות למבניםקבלת 
 

  – פיתוח סביבתי

השביל בוצע עם אחוז שיפוע לא תקין, הוצעה חלופה חדשה ע"י מאיר.  – 4גיבורי עציון  -מגרשי טניס  •
  )באחריות גילת(. מעכב עבודות גינון של שאיפ"ה במקום –העבודה טרם בוצעה 

קיים קושי להשתמש במוצר "גוטה גרדן" והנגשה בעקבות בדיקה בשטח  – הנגשת רחבת יד לבנים •
  קבועה של הרחבת הדק תפגע בשטח הדשא הקיים.

  (.ורד)באחריות שתילת העצים ממתינה לחזרת הספק מחופשה  – שביל הלימודי לנגישות בית קינן •
 

  – מחלקת גנים

 ,נים לליקוי ראייהווסימ בברזיותהנחה להשלים הנגשה, יועץ הנגישות  קיים עיכוב בעבודת הקבלן. –גינת צמרות  •
 .שרגא()באחריות  לצורך קבלת אישור נגישות

ל מעדכן את "משכמטעם מפקח  נחתם החוזה החדש מול קבלן משכ"ל. -עבודות פיתוח   - 2018 תוכנית  •
 .)באחריות שרגא( הזמנת עבודהתצא כתבי הכמויות ובהתאם לכך 

)באחריות תוצאות יתקבלו בימים הקרובים  לנוהל משכ"ל היצאהמחלקה  –גומי משטחי המתקני משחק ו
 שרגא(.

 .נקבעה פגישה אצל מנהלת המחלקה - 2019תוכנית  •
 

  – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה
 

גורמי הביצוע  –מתקיימת ישיבת מעקב עם הקבלן אצל טל גרנית  13:00בכל יום שני בשעה 
 מוזמנים להשתתף ולהביע את מחאתם על העיכובים.

למרות התחייבות לסיום  2017משנת פניות שממתינות לביצוע חלק מהפניות נסגרו אך עדיין קיימות 
 . )באחריות טל( טיפול עד סוף יוני

 
ההזמנה הקודמת לספק תיסגר  דוד פישבייןהשלמת העבודה הועברה לקבלן  – רחבת שער העיר •

  )באחריות טל(.והכסף יוחזר לסעיף 
  .)באחריות טל( אלש"ח 300בסך  אושרה הזמנת מסגרת – טיפול בפניות פרטניות •
. אשר יכלול את חניות הנכים בעיר יםתשתיות ותמרוריקודם סקר בהנחיית מנכ"ל  – סקר תמרורים •

 טל(. אחריותב) "יונה"חברת מתחילים התקשרות עם 
המידע הועבר למחלקה  -התקבלה התראה לפני נקיטת הליך משפטי - תחנות אוטובוסהנגשת  •

  המשפטית למתן מענה.
"יונה" הצעת לבדוק עם חברת  ישהתקבלו שתי הצעות מחיר לסקר )נורית ונדסבורגר וחברת "אגס"( 

  )באחריות טל(.מחיר לנושא. 
 טרם עודכנו האם בוצעו הנחיות הנגישות:, בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות •

גרת סמב בטיפול דוד פישבייןבן גוריון, אלון ולב טוב  -אולמות ספורט בביה"ס  - החברה לפיתוח ✓
 )באחריות טל(. ועדת תנועה

בטיפול דוד פישביין במסגרת ועדת תנועה , רח' פתח תקווה -מגרש כדורסל - פיתוח סביבתי ✓
  )באחריות טל(.

 



 
 

 

  – רמזורים ללקויי ראייה
 הזמנות בחתימה: -ת צמתים רשימ

 הזמנת עבודהיצאה  –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  •

 יצאה הזמנת עבודה. -פניית מוקד –צומת פינסקר ז'בוטינסקי  •
 

 :להקלדה – ממתין להזרמה של אוגוסט
  .ממתין לאומדן –צומת סוקולוב הדר  -
 .ממתין לאומדן –צומת ירושלים סוקולוב -
 

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

 ממתינים לאומדנים לשאר הצמתים. – 2019תוכנית 
 

  – החברה לפיתוח
 .יועברו אומדנים 7/8ישתמשו במעלית הקיימת. עד  ,אין צורך בהיתר בנייה לעבודות– אשכול פיס .1

 .)באחריות יוסי חיים( גמר ביצוע - שנהעד סוף ה
 :אולמות ספורט .2

 )באחריות יוסי חיים(. תסתיים העבודה 15/8  עד .בעבודה – אילנות -
  – 2018תוכנית  .3

  .)באחריות יוסי חיים( גמר ביצוע -שנה העד סוף . יועברו אומדנים 7/8עד  – ןהקונסרבטוריו •

העירייה תעביר את השירות  -מורכבות ההנגשה נמסרה לידיעת המנכ"ל -10בניין סוקולוב  •
 . 2021 שנת הניתן בבניין למבנה חלופי עד

  )באחריות יוסי חיים(. 7/8 -גשו עד הלסקר יוהתוספות  – סקר חניונים .4
הובהרה המורכבות להנגשת בית הספר והוחלט על  ,לאחר פגישה עם ההורים – ביה"ס רעות .5

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

 רטומחכים לחו"ד של הקונסטרוק לבדוק בכל זאת היתכנות ההנגשה בבית הספר
  (.חיים )באחריות יוסי

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 

 .(ואוהד )במעקב קרןשירותים ודרך נגישה( 
 

  – שמע במבנים
 תב"ר הנגישות אינו מיועד לכך )באחריות מארק(. ,לעבודות בשוטףיש לדאוג לתב"ר 

 
 .אלש"ח 300בסך  - בקשה לתקציב לשדרוג מערכות קיימות )מעל שש שנים בכיתות לימוד( •

  בבדיקה עם אורנה גולדפריינד נמצא כי ישנם תב"רים באגף תב"ל להנגשה אקוסטית
 )באחריות מארק לבדוק מול טלי(. 

במעקב של אורנה  -לתב"ר הנגישותממשרד החינוך אלש"ח שצריכים לחזור  400 - מימון ביניים •
 .)באחריות מרק( ואולגה גולדפריינד

 
  – חופים
המשטחים הוצבו בחוף. חו"ד של מנהל רשות החופים הועברה ליו"ר  – הנגשת חוף השרון •

 החברה לתיירות. 
 מאחזי יד בטריבונות הקיימות במקום יש צורך בהתקנת  – טריבונה חוף השרון •

 .עופר מור()באחריות 
לילדה עם מוגבלות נרכש כיסא קטן צף ומותאם לילדים  אאימבעקבות פנייה למוקד של  •

 בחוף אכדיה תודות למנהל רשות החופים.



 
 

 

 
 – נגישות שירות

 נובמברעובדים חדשים במהלך חודש  130 -תבוצע הדרכה ל – נגישות השירות הדרכהתוכנית  •
 )באחריות קרן ורונית(.

 
 

 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 

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

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש –  שגיא מר חיים
 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 
 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  מישל עצמוןגב' 

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


