
 
 

 

 2019/30/18מיום  פרוטוקול ועדת נגישות

 מרץ - 3ישיבה מס' 

 משתתפים:
 מנהלת מחלקת וועדות עירוניות ובקרת תהליכים  –  מישל עצמון

 מנהל מחלקת תחזוקה –  בוריס נדורז 
 תכנון עיר  מנהלת מחלקת – מיכל שרייבר גלבנדורף

 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח –  תטל גרני
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –  גילת לווינגר
 גנים ונוף סגן מנהלת מחלקת –  שרגא קליין

 מנהל אתר האינטרנט העירוני –  אבנר פרלמוטר
 אחראי בינוי מוסדות חינוך –  אוהד מוגרבי

 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה  –  מיכל גרמן 
 מהנדס החברה לפיתוח  –  ניסים סממה
  כבישים הנדסאית מחלקת –  אתי אלימלך

  החברה לפיתוח תיירות  –  מורןעופרי 
 מנהלת תחום הנגישות –  קרן טלקר 
 מחלקת וועדות עירוניות –  לאה בדיחי

 יועץ הנגישות העירוני –  מאיר אטדג'י 
 לשפת סימנים םמתרג –   רן עזרא

 
 :נעדרו

  חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות –  יהונתן יסעור 
 כיתות אקוסטיותאחראי  –  מארק סופרפין 

  עוזר ראש אגף תב"ל  –  ירון קריב 
 מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי –  נטע אורן

 בודק תוכניות רישוי –  שסטר  איגור
 התחדשות עירונית – הרשקוביץ  אורטל

 מ"מ חשבת מנהל כללי –  חן גבי גרשון
 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב –  רונית זנדברג

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

 

 .בהתאם לתוכנית המצ"ב על גורמי הביצוע לקדם את העבודות שבאחריותם – 2019תב"ר לשנת  •

קיימנו מפגש הדרכה בעקבות פרסום התקנות החדשות  - תקנות להנגשות פרטניות במוסדות חינוך •

  .בתהליכי העבודה העירונייםובנוסף, התקיימה פגישה אצל מנהל אגף החינוך לוודא הטמעת הדרישות 

יועץ הנגישות העירוני מסיים את  .עירונימכרז ליועץ נגישות  בשיתוף המחלקת המשפטית נכתב •

 .ביוניתפקידו 

הפרויקט ילווה . רמפות פריקות פרויקטהתקיימה פגישת התנעה ל – הנגשת עסקים במרכז העיר •

  )באחריות קרן(.במתנדבים מהעירייה באישור המנכ"ל וכן פעילי קהילה נגישה, נקבע לו"ז לביצוע 

• p heareSt-  פיילוט ראשון בארץ להנגשת סביבת הרחוב לאדם עם עיוורון לאחר קבלת המשוב נבחן

  .הנגשות נוספות לאנשים עם מוגבלות בעיר

 )באחריות קרן(. העירייה מגישה מועמדות לפרס נגישות ישראל ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל •

 

  - אינטרנט

 .מתקיימות ישיבות בנושא – של העירייההחדש אתר  -

 

 – אגף תב"ל אירועים

 אלש"ח  160במסגרת תקציב הנגשת אירועים בסך  – 2019 לשנת הנגישות תקציב -

 התקציב יכלול את יעוץ הנגישות ובמידת הצורך נפנה להגדלת המסגרת על מנת לעמוד בתקנות 

 . )באחריות אפרת( הנגשת האירועים



 
 

 

סימנים,  )שמע, שפת ההנגשות עבור האירוע יהיו בדומה לשנים הקודמות - בסימן ימי הולדת 2019עדלאידע  -

 יצא פרסום מסודר בנוגע למיקום המתחמים הנגישים באירועמתחמי נגישות,  2 מתוכננים סה"כוכו'(,  שירותי נכים

 , בנוסף העלנו את המידע לאתר אירוע שווה שמפרסם את כל האירועים הנגישים בארץופרוט ההנגשות

 )באחריות אפרת(.

 נערכים לקראת האירוע.  –יום העצמאות  -

 –במרוץ הרצליה יונגש מתחם הקהל לאורך המסלול. טריאתלון נשים  –הנגשת אירועי ספורט בענף הריצה  -

 )באחריות אפרת(. יוקצה מסלול נגיש עבור נשים עם מוגבלות

לאחר פגישה עם חנה אופק הוחלט לקדם נוהל לנגישות בשיתוף תנו"ס ומחלקת  - נוהלי איזו בהנגשת אירועים -

 )באחריות אפרת(.בטיחות באירועים 

 

  – מחלקת תחזוקה

 )באחריות בוריס(. 28/3 -ממתינים להעלאת הנושא בועדת יועצים שתתקיים ב – תוכנית להנגשת בתי ספר

  ₪.מיליון  3.38פעימה ראשונה בסך  אושרה -תוכנית להנגשת בתי ספר  -

  - 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

 

  – 2017 לשנת ביה"סרשימת 

 חודשים(: 6-התקנת מעליות )זמן אספקה כ -הנגשות פרטניות

מעלית ה. אלש"ח 347התקבלה הרשאה על סך '. שעולה לכיתה ואבא בכיסא גלגלים לילדה  -שמואל הנגיד .1

 .(בוריס)באחריות  20/3 -חלו ביעבודות ההכנה , בחופשת פסחתותקן 

 -חלו ביעבודות ההכנה , המעלית תותקן בחופשת פסח – אלש"ח 366התקבלה הרשאה על סך  – שז"ר .2

 .)באחריות בוריס( 21/3

להנגשה פרטנית עבור ילד  אלש"ח והועברה לטלי, 470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר .3

 (.בוריס)באחריות  תבוצע בחופשת הקיץהעבודה  ,בביה"ס

 

 בעבודה:בתיה"ס 

  .המעלית נבדקה על ידי מכון התקנים טופל. – בר אילן .1

נקבעה  .הכוללת את דרישות הנגישות, תשיפוץ נרחבתכנית מקדמים  מיקי גורנשטיין ועופר מור – מרכז ימי .2

רה"ע, נושא הנגישות יוטמע במסגרת העבודות הכוללות, הועבר למנכ"ל אומדן בסך כולל גן פגישה אצל ס

 (.בוריסקרן ובאחריות ) ש"חלמ 2של 

 

 :בתיה"ס בתכנון

מבנה 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 שה

 )באחריות בוריס(. בשלב תכנון מתקדם – תיכון ראשונים .2

 והוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד, עם קבלת ,ממתין לפגישה אצל מהנדס העיר – פתן ארזמ .3

 )באחריות בוריס(. 2019 בשנת ויתחילו בעבודותמבצע ה קבלן התושלם ההתקשרות עם 



 
 

 

 

 בתיה"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה  – אחי"התיכון  .1

  .(במעקב אוהד) במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה

 )במעקב אוהד(.טרם התקבלה החלטה  – בי"ס נתיב .2

 

  – 2019תוכנית עבודה שנת 

 1.5נגבש תוכנית במסגרת במסגרת רשימת המבנים מאיר יבצע סקרי נגישות ולאחר קבלת אומדנים  •

 )באחריות קרן(.₪ מיליון 

מייל לעו"ד לאה סדובניק לגיבוש חלוקת אחריות הוגש דו"ח נגישות ונשלח  –ם אנה פרנק בית הורי .1

 .(ומיכל שרייבר )באחריות קרןההנגשה 

מייל לעו"ד לאה סדובניק לגיבוש הוגש דו"ח נגישות ונשלח  -( 10מרכז יום לקשיש ודיור מוגן )שמאי  .2

 .(ומיכל שרייבר )באחריות קרןחלוקת אחריות ההנגשה 

 .)באחריות קרן(ייצא מכתב למנכ"ל  עלויות גבוהות, אין הצדקה להנגשה – מבנה רווחה – 19ויצמן  .3

 .(קרן)באחריות  יועץ הנגישות ישלח למתן אישור. בוצע –מרכז בריאות )אבן גבירול(  .4

 (.קרן)באחריות  יועץ הנגישות ישלח למתן אישור .בוצע –מועדון פיס שרעבי בנחלת עדה  .5

 בוצע. –אולם ריבוק )יד התשעה(  .6

 

לאחר כחצי שנה שהמעלית מושבתת עקב אי חידוש הסכם מול הספק ובעקבות  - מוזיאון בית ראשונים •

חוזה לאישור  הועבר ,להשתתף בפעילויותפניות רבות של אנשים להנהלת המוזיאון על כך שאינם יכולים 

 לאישור וחתימת רה"ע. לאחר קבלת כלל האישורים ניתן יהיה להזמין את הספק לתיקון המעליתוהגזברות, 

 .)באחריות בוריס(

והיות והמבנה  ,בעקבות דרישה של אגף תב"ל לעבודות בטיחות במוזיאון – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה •

הוגש דו"ח נגישות לבוריס להכנת מוגדר כמבנה לשימור, הוחלט לשלב את עבודות הנגישות בתכנון הכולל. 

. תתואם פגישה בשטח בהשתתפות בוריס, יועץ הנגישות, יועץ השימור, מיכל שרייבר וגילת כתבי כמויות

 מיכל שרייבר(.אחריות )ב לוינגר

היות בעקבות פגישה אצל ראש העיר אנו בוחנים הנגשת הקומה העליונה של המתנ"ס  – מתנ"ס נוף ים •

ומדובר במבנה שצמוד לבי"ס נוף ים ההנגשה חייבת להתייחס למבנים כמתחם אחד. תקבע פגישה עם יועץ 

 )באחריות אוהד וקרן(. תתפות מנהלת המתנ"ס ומנהלת ביה"סבהשהנגישות, אוהד מוגרבי, בוריס, 

 

  – סביבתיפיתוח 

  התקיים סיור עם יועץ הנגישות: -2019תוכנית תב"ר  •

 .נגישותהונפק אישור  –רקפות  .1

ממצאי סקר הנגישות , הנגשות כגון: ריצופים, סימונים וכדומהלהשלים יש צורך  –מרכז מסחרי בנוף ים  .2

 (.גילת)באחריות  לקבלת אומדניםהועברו 

 )באחריות גילת(.התקבל דו"ח נגישות, ממתין לקבלת אומדנים  – 2מרכז מסחרי כצנלסון  .3

 .)באחריות מאיר(ממתין לקבלת דו"ח נגישות  – 23מרכז מסחרי דגניה כצנלסון  .4

  

  – מחלקת גנים

עבודות אלש"ח,  860יצאו הזמנות למשחקים בסך  – מתקני משחק – עינב ואמנון ותמר גינות - 2018 תוכנית  •

לאישור  ןממתי, אלש"ח לפני מע"מ ובכך מומש כל התקציב מתב"ר הנגישות 74יצאה הזמנה בסך  –פיתוח 

 באחריות שרגא(.)הזמנת עבודה 

 ממתינים לאומדנים של מתקני המשחק.התקבלו כתבי כמויות לעבודות פיתוח,  – 2019תוכנית  •

 .להוצאת הזמנות עבודהאלש"ח  500הוזרם תקציב של 

אלש"ח, ממתינים לאומדן למתקנים חדשים וכן לאומדן להתאמת מחירי  226הפיתוח הינו  אומדן - וריזלנדגן 

מדובר באתר לשימור ויש צורך בתיק תיעוד, קיים סקר נגישות. מנהלת מח' . הזכיין לצורך הכנת הזמנת עבודה



 
 

 

באחריות ) נושאגנים ונוף נמצאת בקשר מול מנהלת מח' פיתוח סביבתי ומנהלת מח' תכנון עיר לצורך בחינת ה

   .שרגא(וגלית 

. נפתח תב"ר נפרד במחלקה, במידה ויהיה צורך אלש"ח 243אומדן הפיתוח הינו , התקיים סיור –גן דפנה 

 .)באחריות שרגא( בהשלמות יבחן מול תב"ר הנגישות

אלש"ח. אין צורך  201אומדן הפיתוח הינו , יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח –גן העלייה השנייה 

 באחריות שרגא(.) במתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים

 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

החברה לפיתוח הדביקה משטח לדוגמה אשר נפסל ע"י יועץ הנגישות בשל סכנת  – רחבת שער העיר •

הזמנת עבודה תצא ע"י  החלקה. אנו ממתינים לדוגמה נוספת של חברת מהלב לבחינה של יועץ הנגישות.

 טל(.וקרן, שי באחריות ) M3לבחון את המשטחים של חברת יועץ הנגישות המליץ . החברה לפיתוח הרצליה

 עדיין נשארה יתרה בהזמנה. במידת הצורך תבחן תוספת תקציבית – לעבודות נגישותהזמנת מסגרת  •

  )באחריות טל(.

 טל(. אחריותב) הנושא בבדיקה – סקר תמרורים •

מסר לכל גורמי הביצוע. ייועץ הנגישות יעביר פרט לתחנת אוטובוס נגישה שת – תחנות אוטובוסהנגשת  •

 (.באחריות טל) טרם קודם הסקר של התחנות הקיימות מול משכ"ל

  - בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות •

  אולמות ספורט בביה"ס: - החברה לפיתוח ✓

 )באחריות טל(. הועבר שרטוט למיקום החניה – בן גוריון .1

  טופל. – אלון ולב טוב .2

 )באחריות טל(.יש להשלים את השיפוע וסימון החניה  –אולם ספורט שז"ר  .3

  )באחריות טל(.מסומן תא חניה, חסר עמוד , רח' פתח תקווה -מגרש כדורסל - פיתוח סביבתי ✓

 )באחריות טל(.יש סימון חניה, צריך להציב תמרור  – 9הרקפות  ✓

 )באחריות טל(.צריך להציב תמרורים בחניות נכים  – מגרשי הטניס, רח' כצנלסון ✓

 טופל. – כול פיסאש ✓

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

 

   – רמזורים ללקויי ראייה

  לסיום הפרויקט ממתין

 .במסגרת הפרויקט ולאחר מכן יונגשממתינים לסיום העבודות  –צומת הרב קוק ויצמן 

 

  – 2019תוכנית 

 )באחריות קרן(.לוימזור הזמנת עבודה הועברה  -הסדנאות -שד' אבא אבן .1

  )באחריות קרן(.לוימזור הזמנת עבודה הועברה  – שנקר -אבא אבן .2

 )באחריות קרן(. לוימזורהזמנת עבודה הועברה  - משכית -בןאאבא  .3

 )באחריות קרן(. לוימזורהזמנת עבודה הועברה  - הר סיני -שד' ירושלים .4

 )במעקב קרן(.במסגרתו ג הצומת, הזמזמים יותקנו קט שדרומתוכנן פרוי – יוסף נבו -הנדיב -ז'בוטינסקי .5

  )באחריות קרן(. לוימזורהזמנת עבודה הועברה  -גלגלי הפלדה –אבא אבן  .6

התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש,  -בן גוריון פינת יבנה  .7

 .)במעקב קרן(נמסר לטיפולם 

 

  – החברה לפיתוח

 ישתמשו במעלית הקיימת.  ,אין צורך בהיתר בנייה לעבודותאלש"ח  850אומדן עבודות  – אשכול פיס .1

 .חיים()באחריות יוסי  11-26/4חופשת הפסח יבוצעו במהלך העבודות 

במהלך שבוע האחרון של חודש מרץ תהיה פתיחה של המכרז למעלית ובו יבחר קבלן  – ןהקונסרבטוריו .2

  .)באחריות יוסי חיים( לביצוע המעלית



 
 

 

החברה . תקבע פגישה בהשתתפות GIS-מערכת ההתמונות והנתונים הוטמעו ב – סקר חניונים .3

 .(יוסי חייםקרן ו)באחריות  של החברה וסגלית פלד יועצת הנגישותלפיתוח הרצליה, 

 . 2020לחטיבה בספטמבר  שיכנסילד עם מוגבלות הנגשה פרטנית ל – ביה"ס רעות .4

תכנית לפיתוח הרצליה הגישה יועצת הנגישות של החברה  הוחלט על מיקום המעלית.התקיים סיור ו

 .יערך דיון בראשות מנכ"ל העירייה בנושא 28/3 -ב .להנגשת בית הספר

 (.באחריות אוהד)לפני תחילת העבודה  –הרשאה תקציבית ממשרד החינוך  קבלתיש לבחון 

o אלש"ח לקידום  500יש  .לעבודות נגישות פרטניותתקצוב  – 2019נגישות התב"ר מימון העבודה מ

 .)באחריות יוסי חיים( העבודות

התקבלה החלטה על הריסה ותכנון מחדש, בבדיקה לגבי היקף העבודות  – בן גוריוןחטיבת  .5

  .(אוהד)במעקב  )באחריות החברה לפיתוח הרצליה(

עבור תלמיד שיתחיל לנכים  חדש שירותיםתא בעקבות בקשת המנהלת נוסיף  – ט"ב יד גיוראח .6

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

 

  – במבניםשמע 

 יש לשים לב שכיום בקשות להנגשה אקוסטית פרטנית מועברות ישירות ע"י ההורים לאגף החינוך. •

 

  – חופים

נקבעה פגישה בהשתתפות סגנית רה"ע לבחינת  – step hearהנגשת הטיילת באמצעות אפליקציית  •

 .)במעקב קרן( הנגשת הטיילת לאנשים עם מוגבלות

 .(עופרי)באחריות  אחזי יד בטריבונות הקיימות במקוםמיש צורך בהתקנת  – טריבונה חוף השרון

 

 – נגישות שירות

 במסגרת לימודי נגישות שירות של מיכל גרמן נבחנת בניית תוכנית הטמעה לנושא נהלי נגישות השרות •

 .באגף הרווחה

בימים אלה אנו מתכננים בשיתוף אגף משאבי אנוש קורס, לנאמני נגישות  – קורס נאמני נגישות •

חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור 

 .נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות

 

 

 ברכה,ב

 קרן טלקר

 מנהלת תחום הנגישות

  



 
 

 

 

 קים:העת
 ראש העיר –  מר משה פדלון 

 מ"מ וסגנית ראש העירייה – גב' איה פרישקולניק
 סגנית ראש העירייה –  גב' עפרה בל

 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 


