
 
 

 

 
 07/01/2019מיום  פרוטוקול ועדת נגישות
 ינואר - 1ישיבה מס' 

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

 מ"מ חשבת מנהל כללי –  גבי גרשוןחן 
 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב  –  רונית זנדברג
 מנהל מחלקת תחזוקה –  בוריס נדורז 

 תכנון עיר  מחלקתמנהלת  – מיכל שרייבר גלבנדורף
 התחדשות עירונית – הרשקוביץ  אורטל

 בטיחות באירועים מנהלת מחלקת –  אפרת נאור
 אחראי כיתות אקוסטיות –  מארק סופרפין 

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

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

 מנהלת תחום הנגישות –  קרן טלקר 
 יועץ הנגישות העירוני –  מאיר אטדג'י 

 לשפת סימנים מתרגמת –  תמי שמע
 

 :נעדרו
 מחלקת תיאום  –  אירינה גולדנברג 

 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה  –  מיכל גרמן 
 אחראי בינוי מוסדות חינוך –  אוהד מוגרבי
 רכזת נגישות עירונית –  ניצן גינזבורג

 מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי –  נטע אורן
 בודק תוכניות רישוי –  שסטר  איגור

 מהנדס החברה לפיתוח  –  ניסים סממה
 הנדסאית מחלקת כבישים –  אתי אלימלך

 
על גורמי הביצוע לקדם ₪. מיליון  6אושרה תוכנית אצל מנכ"ל העירייה בסך  – 2019תב"ר לשנת 

 את העבודות שבאחריותם.
 

יועץ הנגישות העירוני ימשיך לעבוד עד חודש ח אדם שלא צלח מהיעדר פניות, ולאחר מכרז כ •
פער ללא יועץ יש  רבמידה וייווצ מרץ כולל, אנו נערכים להכנת מכרז ליועץ נגישות חיצוני.

 להעביר בקשות דרך וועדת יועצים.

ביקור נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בפורום הנגישות העירוני בהשתתפות רה"ע והנהלת  •
הנציבות נחשפה לעבודה המאומצת בתחום הנגישות שנעשית בעיר. תודה לכל השותפים  -העיר

  על מחויבותם הבלתי מתפשרת.

 .גש לליקוי שמיעהאולם המליאה הונ •

 ,בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה החוזה נחתם ותתואם פגישת התנעה  – הנגשת עסקים במרכז העיר •
עסקים ה שמשו אתשי אפיוניםמספר האדריכלית שנבחרה תייצר . רמפות פריקות פרויקטאנו מקדמים 

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

 .לכבדי שמיעההונגש  – אולם המליאה •

• p heareSt-  פיילוט ראשון בארץ להנגשת סביבת הרחוב לאדם עם עיוורון לאחר קבלת המשוב נבחן
 )באחריות קרן(.הנגשות נוספות לאנשים עם מוגבלות בעיר 

 
  - אינטרנט

טופס הפנייה , 106לנת"צ לגבי העדר נגישות באופן הגשת תלונה אינטרנטית למוקד התקבלה פניה  -
 )באחריות רונית(. למוקד מאוד ישן



 
 

 

 של העירייה.החדש אין התקדמות עם האתר עדיין  -
 

 – אגף תב"ל אירועים
אלש"ח תצא הזמנת מסגרת  160במסגרת תקציב הנגשת אירועים בסך  – 2019 לשנת הנגישות תקציב -

  )באחריות אפרת(.לתמלול 
סימנים,  )שמע, שפת ,ההנגשות עבור האירוע יהיו בדומה לשנים הקודמות - בסימן ימי הולדת 2019עדלאידע  -

 .)באחריות אפרת(נבחנת אפשרות להצבת רחבת נגישות מוגבהת וכו'(  שירותי נכים
 נערכים לקראת האירוע.  –יום העצמאות  -
לאחר פגישה עם חנה אופק הוחלט לקדם נוהל לנגישות בשיתוף תנו"ס ומחלקת  - נוהלי איזו בהנגשת אירועים -

 )באחריות אפרת(.בטיחות באירועים 
 

  – מחלקת תחזוקה
הגישו רק שני יועצים, עלה לבדיקת מחלקה  לאחר פנייה למשכ"ל – תוכנית להנגשת בתי ספר

)באחריות  משפטית, ממתינים לתשובה. במקביל תבחן אפשרות לעבוד במסגרת מאגר היועצים
 בוריס(.

 
  ₪.מיליון  3.38פעימה ראשונה בסך  אושרה -תוכנית להנגשת בתי ספר  -
 עבודות נגישות פרטניות.יתוקצב ל - 2019בתב"ר נגישות  -

 
  – 2017 לשנת ביה"סרשימת 

 לזירוז התקנת המעליות כבר בחופשת פסח. 20/1/19 -נקבעה פגישה ב
 

 חודשים(: 6-התקנת מעליות )זמן אספקה כ -הנגשות פרטניות
יש . אלש"ח 347התקבלה הרשאה על סך '. שעולה לכיתה ואבא בכיסא גלגלים לילדה  -שמואל הנגיד .1

  (.בוריס)באחריות  התקנת מעלית בחופשת הקיץפיר, 
תקבע פגישה במקום  - מעלית היש פיר, הוזמנ – אלש"ח 366התקבלה הרשאה על סך  – שז"ר .2

 (.אוהד)באחריות  למציאת זמן להתקנה
להנגשה פרטנית עבור  אלש"ח והועברה לטלי, 470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר .3

 (.אוהד)באחריות תקבע פגישה במקום למציאת זמן להתקנה יש פיר, הוזמנה מעלית ילד בביה"ס. 
 

  - 19/2018ביה"ס לשנת רשימת 
 זאב .1
   נוף ים .2
 דור .3
  אלון .4
   הנדיב .5
   רמב"ם .6
 סמדר .7
  היובל .8
  תיכון הנדסאים .9

 .מנכ"ל(הנחיית וולפסון ) .10
  

 בתיה"ס בעבודה:
ישנו שער בתוך שער שלא  –צהרון הסתיימו העבודות ממתינים לבדיקת מכון התקנים.  – בר אילן .1

  .)באחריות בוריס(נגיש עקב יצירת הפרש גובה, הועבר דוח של מאיר לתיקון הנושא 
תבחן האפשרות להחריג את הנגישות ממסגרת השיפוץ הכללי שמתוכנן, משום שטרם  – מרכז ימי .2

 (.באחריות בוריס) נקבעו לוחות זמנים, תכנון ותב"ר
  .טופל – גורדון .3
 

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

 .)בטיפול אוהד( וגדר כךה המבנה המרכזי עד היום לא יימרכזי שיכלול נגישות עפ"י התקן. מה שהמבנה 
 )באחריות בוריס(. התקיימה פגישה אצל תמר, יש תכנון לפיר מעלית – תיכון ראשונים .2



 
 

 

 קבלן התושלם ההתקשרות עם  והוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד, עם קבלת – פתן ארזמ .3

 )באחריות בוריס(. 2019 בשנת ויתחילו בעבודותמבצע ה
 )באחריות בוריס(.העבודה תתבצע עד סוף החודש  – גן יובל .4

 
 בתיה"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

עדיין לא התקבלה החלטה לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים בשלב זה  – אחי"התיכון  .1
 .(במעקב אוהד) במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה

 .)באחריות החברה לפיתוח הרצליה(בבדיקה לגבי היקף העבודות  - בן גוריון .2
 

 – 7201תוכנית עבודה שנת 

ממתינים לסיום עבודות הבמה לאחריה תותקן הרמפה  –פסג"ה  – פסגה ואולם שז"רהכוכב השמיני,  •
 )באחריות בוריס(.

  .ניתן אישור נגישות -ואולם שז"ר הכוכב השמיני
 

  – 2019תוכנית עבודה שנת 

במסגרת רשימת המבנים מאיר יבצע סקרי נגישות ולאחר קבלת אומדנים נגבש תוכנית  •
 )באחריות קרן(.₪ מיליון  1.5במסגרת 

לאחר כחצי שנה שהמעלית מושבתת עקב אי חידוש הסכם מול הספק  -מוזיאון בית ראשונים •
ובעקבות פניות רבות של אנשים להנהלת המוזיאון על כך שאינם יכולים להשתתף בפעילויות הנושא 

 )באחריות בוריס(.נמצא בטיפול מח' תחזוקה 
 

  – פיתוח סביבתי

 .ממתין לאישור נגישות של מאיר – 4עציון גיבורי  -מגרשי טניס  •

 .(גילת)באחריות  בתוכנית קיימים שני מגרשי ספורט -2019תוכנית תב"ר  •

יש צורך בשילוב הנחייה להנגשת  –הנגשת סביבת הרחוב בסמוך למבנים ציבוריים חדשים שנבנים  •
המדרכה בצמתים הסמוכים למבנים ציבוריים חדשים ע"י יזם חיצוני וחיבור הגורמים העירוניים לטובת 

 )באחריות גילת(.הנושא. תיקבע פגישה עם טל גרנית וצוות הנגישות 
 

  – מחלקת גנים

 .טופל וניתן אישור נגישות –גינת צמרות  •

נערכו מדידות והוגשו כתבי כמויות, הפסק  – מתקני משחק – עינב ואמנון ותמר גינות - 2018 תוכנית  •
נקבע סיור עם הזכיין )משכ"ל( ממתינים  –עדיין לא אושר בחוזה ולא ניתן להקליד הזמנה. עבודות פיתוח 

 באחריות שרגא(.)לכתבי כמויות ולאחר מכן ייצאו הזמנות עבודה 

 .)באחריות שרגא(תוכנית מצומצמת שכוללת את גן ווריזלנד והשלמות בעלייה השנייה  – 2019תוכנית  •
 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

עקב עלויות גדולות של נושא השלמת המסמרות, והעברת העבודה לקבלן חדש  – רחבת שער העיר •
 (. וקרן )באחריות טל תיבחן האפשרות להתקנת משטחים ללקויי ראייה. יועלה לאישור מנכ"ל

 . )באחריות קרן לסגור פניות מוקד( דווח שכל הפניות הפרטניות להצבת מעקות טופלו – פניות פרטניות •

הזמנת העבודה הסתיימה, התקבל אישור מהגזברות להקליד הזמנת  – לעבודות נגישותהזמנת מסגרת  •
  )באחריות טל(. אלש"ח 300מסגרת להזמנות פרטניות בסך 

 טל(. אחריותב) בבדיקה הנושא – סקר תמרורים •

בוצעו דרישות הנגישות להמשך התביעה ונשלח מכתב מהמחלקה  – תחנות אוטובוסהנגשת  •
 (.באחריות טל)אצל סמנכ"ל בכיר הוחלט לקדם סקר תחנות מול משכ"ל פגישה בעקבות המשפטית. 

  - בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות •
יצאו התקבלו שרטוטים, בן גוריון, אלון ולב טוב  -אולמות ספורט בביה"ס  - החברה לפיתוח ✓

 )באחריות טל(. עדת תנועה ולצאת לסימוןויש לאשר בולסיור נוסף, 
יש לאשר יצאו לסיור נוסף, התקבלו שרטוטים, , רח' פתח תקווה -מגרש כדורסל - פיתוח סביבתי ✓

  )באחריות טל(. עדת תנועה ולצאת לסימוןובו

  הקיימות.הוחזרו החניות  – בית קינן •
 



 
 

 

, יש התקבלו שרטוטיםאחת רגילה ואחת לרכב גבוה  -שתי חניות על פי תרשים תוספת  – כול פיסאש •
 .)באחריות טל(לאשר בוועדת תנועה ולצאת לסימון 

 )באחריות טל(.פניית תושב. ממתין לטיפול  -בשנקרנכה הזזת חניה  •
 

 - רמזורים ללקויי ראייה
 

 :זוראההזמנות עברו לחברת וימ –ת צמתים רשימ

 בוצע. –כצנלסון  - ירושלים •

 בוצע. –הדר  - גולומב •

 בוצע. –כנפי נשרים  - הבריגדה •

 ד(.פניית מוק)קרן תסגור  בוצע.–ז'בוטינסקי  - רנסקיפ •

 בוצע. -הדר – סוקולוב •

 בוצע. -סוקולוב – ירושלים •
 

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

  – 2019תוכנית 
 ממתין לאומדן מוימאזור. -הסדנאות -שד' אבא אבן .1
 )באחריות קרן(.אלש"ח, תצא הזמנת עבודה  30אומדן  – שנקר -אבא אבן .2
 )באחריות קרן(.אלש"ח, תצא הזמנת עבודה  30אומדן  - משכית -בןאאבא  .3
 )באחריות קרן(.אלש"ח, תצא הזמנת עבודה  36אומדן  - הר סיני -שד' ירושלים .4
 מתוכנן פרוייקט שדרוג הצומת, הזמזמים יותקנו במסגרתו. – יוסף נבו -הנדיב -ז'בוטינסקי .5
 ממתין לאומדן מוימאזור. -גלגלי הפלדה –אבא אבן  .6

 
   – החברה לפיתוח

 ישתמשו במעלית הקיימת.  ,לעבודותאין צורך בהיתר בנייה אלש"ח  850אומדן עבודות  – אשכול פיס .1
 העבודות נדחו לפסח עקב אירועים שנקבעו במקום, מה שמצריך התייחסות ביטחונית ובטיחותית.

 .)באחריות יוסי חיים( 2019התקציב הועבר להמשך מימוש בשנת 
 8מעלית  -עבודות הפנים הסתיימו, הוגשה בקשה לחניית נכים לוועדת תנועה – ןהקונסרבטוריו .2

  .)באחריות יוסי חיים( מכתיבת ההסכם חודשים
)באחריות יוסי  GIS-יצאה הזמנה לחברת טלדור להטמעת הנתונים מהסקר ב  – סקר חניונים .3

  (.חיים
הנציבות דחתה את בקשת הפטור, נקבעה פגישת התנעה עם נציגי אגף החינוך  – ביה"ס רעות .4

שאמור לעבור לחטיבה בספטמבר ילד עם מוגבלות בחודש פברואר. נקדם הנגשה פרטנית ל
  (.במעקב קרן) 2020

כמת סוחלופות לשיפוץ בית הספר או הריסה ובניה. אין תוכנית מנבדקות  – בן גוריוןחטיבת  .5
תאי  2מעלית, )פיר  כל עבודה שתתבצע תטמיע את דרישות הנגישות. ואין תקציבלעבודה 

 .(ואוהד )במעקב קרןשירותים ודרך נגישה( 
עבור תלמיד שיתחיל לנכים  חדש שירותיםתא בעקבות בקשת המנהלת נוסיף  – גיוראחט"ב יד  .6

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

  – שמע במבנים
 תב"ר הנגישות אינו מאפשר רכישת ציוד כגון מזגנים וילונות ועוד. יש למצוא תקציב מתאים בתב"ל.

 

 50מומש התקציב בסך  – לשדרוג מערכות קיימות )מעל שש שנים בכיתות לימוד(בקשה לתקציב  •
 ח במלואו, עבוד בתי הספר בן גוריון, נוף ים ובן צבי.אלש"

במעקב של אורנה  -לתב"ר הנגישותממשרד החינוך אלש"ח שצריכים לחזור  400 - מימון ביניים •
 .רק(א)באחריות מ ואולגה גולדפריינד, איבון

, תקציב עבור תלמידים עם לקויות ראייההנגשה הועברו סקרים לביצוע  - ביה"ס נוף ים + גן שלדג •
 )באחריות מארק(.תב"ל  אגףייבחן בוילונות חוסמי אור לרכישת 

 



 
 

 

 
  – חופים
 מאחזי יד בטריבונות הקיימות במקום יש צורך בהתקנת  – טריבונה חוף השרון •

 .עופר מור()באחריות 
 

 – נגישות שירות

לציון יום הזכויות הבינלאומי התקיים מפגש עם איתם ישראלי בסינמטק,  – ריענון לעובדיםמפגש  •
  .. המפגש היה מעצים ומרגש, התקבלו משובים חיובייםלאנשים עם מוגבלות

 
 .2019מצ"ב תוכנית עבודה תב"ר הנגישות 

 
 

 בברכה,
 

 קרן טלקר
 מנהלת תחום הנגישות

 
 תקים:עו

 העירראש  –  מר משה פדלון 
 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 
 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  מישל עצמוןגב' 

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


