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 אישור נגישות  – חורבת סעדים ש"ט  

 2008-תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לאתר(, תשס"ח

 ה שניי תתוספ

 )ד((3)תקנה 

 אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה להשלמת ביצוע התאמות נגישות באתר

 התקנות( –)להלן  2008-תשס"חלפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות באתר(, 

 
 פרטי האתר . 1

 פיתוח חדש :   קיים/חדש חורבת סעדים מיקום: 

מועד הוצאת היתר   מספר היתר הבנייה אם הוצא:
 הבנייה: 

  האתרקמת המועד  –אם לא הוצא היתר בנייה 

 2019יולי  –מועד הפיתוח החדש 

 לאאתר ארצי: 

 פרטי הגוף המנהל של האתר . 2

 500500285 מס' זהות/מס' רישום אצל רשם החברות: שם מלא: רשות הטבע והגנים  

 95463ירושלים גבעת שאול  3עם ועולמו  כתובת: 02-5005444מס' טלפון: 

   u.top@npa.org.ilדואר אלקטרוני: 

 הצהרת מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה . 3

אישור זה בקשר  ליתן אני, החתום מטה, מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה מצהיר בזה כי אני רשאי (א) 
זו ניתנת לפי מיטב שיקול דעתי וכושר שיפוטי  לאתר שבנדון, כל העובדות בטופס זה הם אמת, וחוות דעתי

 המקצועי. 

, אני  2052 הרישוי שלו/ה , ומספריעל דניאלי להב  לאחר שהתייעצתי עם מורשה לנגישות השירות ששמו/ה. (ב)
 לתקנות. )ז(3מאשר את תכנית הפעולה לפי תקנה 

+  2017+ יולי  2016יוני  יםחודשהמ הפעולהות לפי תכני בוצעוכי התאמות הנגישות באתר  תאני מאשר ( ג)
 )בוצע בשלבים בשל מורכבות האתר(  2017דצמבר 

, ונגישות שם המורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה 
 יעל דניאלי להב  :שירות

 54333414 מס' זהות:

: מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה מס' רישוי 
0118 

 2052: מורשה לנגישות שירות מס' רישוי

  7171595, מודיעין, מיקוד 37כתובת: רחוב חרצית  

  yael@zahav.net.il-laדוא"ל:  054-4354096מס' טלפון:  

 12/9/2019תאריך:   חתימת המורשה 
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 תוספת שלישית 
 )א((4)תקנה 

 אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לצורך ביצוע חלופה או פטור
 התקנות( –)להלן  2008-תשס"חלפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות באתר(, 

 פרטי האתר . 1

 :  פיתוח חדש    שקיים/חד חורבת סעדים מיקום:  

מועד הוצאת היתר  מספר היתר הבנייה אם הוצא:
 הבנייה: 

 האתר הקמת מועד  –אם לא הוצא היתר בנייה 

 2019 יולי -מועד הפיתוח החדש 

 הנדסיותהתאמות הנגישות שלא ניתן לבצע עקב פגיעה מהותית באתר או מסיבות  . 2

מסיבות הנדסיות יפורטו   הערה: התאמות הנגישות שלא ניתן לבצען עקב פגיעה מהותית באתר או במוקד עניין או 
  הנספח(; -זה )להלן  ב' לנספח שלהלן המהווה חלק בלתי נפרד מאישור-בטורים א' ו

 הצהרת הגוף המנהל: . 3

את התאמות הנגישות  מסיבות הנדסיות אין אפשרות לבצעעקב פגיעה מהותית באתר או במוקד עניין או )א(  
 לנספח.  המפורטות בטור א' לנספח מהנימוקים המפורטים בטור ב'

התקנות כמפורט בטור א'  )ב( מצאתי התאמות נגישות חלופיות המפורטות בטור ג' לנספח שהן חלופה לדרישת
 מוגבלויות שונים.  לנספח, שמבטיחות נגישות למרב בני אדם עם סוגי

לתקנות, כמפורט בטור ג'  )א(4)ג( בדקתי ולא מצאתי התאמות נגישות חלופיות לביצוע לפי הסיפה של תקנה 
 בנספח. 

 פרטי הגוף המנהל של האתר . 4

 500500285 מס' זהות/מס' רישום אצל רשם החברות: שם מלא: רשות הטבע והגנים  

 95463גבעת שאול ירושלים  3ועולמו עם  כתובת: 02-5005444מס' טלפון: 

   u.top@npa.org.ilדואר אלקטרוני: 

 פרטי כל המנהלים הפעילים במקרה שהבעלים הוא תאגיד: 

 שם מלא:   מס' זהות  שם מלא:  

 מנהל אגף שימור ופיתוח  054009204 זאב מרגלית 

 , ומורשה לנגישות שירותמורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבההצהרת  . 5

 בזה כי: תומאשר המצהיר ומורשה לנגישות שירות אני, החתום מטה, מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה  

זו ניתנת לפי  אישור זה בקשר לאתר שבנדון, כל העובדות בטופס זה הם אמת, וחוות דעתי ליתן תאני רשאי .א
 מיטב שיקול דעתי וכושר שיפוטי המקצועי.

   )ג(–)א(, )ב( ו3את האמור בסעיף  לאחר שהתייעצתי עם מורשה לנגישות השירות אני מאשר .ב

מס' רישוי מורשה  54333414ת"ז  שם: יעל דניאלי להב  6
 0118מתו"ס: 

מס' רישוי מורשה שירות: 
2052 

 12/9/2019תאריך:   חתימת המורשה 
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 התאמות נגישות שבוצעו באתר  –נספח א'  

 טור ג' טור ב' טור א'
 הערות פירוט    נושא
רת טבע קטנה מאד השוכנת בלב יער חורבת סעדים היא שמו כללי 

הסיבה להכרזה עצים עתיקים עצומי   דב, הרי ירושלים.נעמי
   -נשמרו במקום עקב קדושתו מימדים ש

שמה של החורבה נגזר ההסבר הבא: "בויקיפדיה מצאנו את 
ַצִעיָדה )"החורבה הגבוהה"(, על שם -אלִח'ְרֶבה א -משמה הערבי 

ת(, העצים העתיקים והגבוהים שבה, וכן ח'ירבת סעידה )המאושר 
מאחר ששיח' אחמד שלו מוקדש המסגד, היה ידוע כמרפא 

ממבנה המסגד נותרו שני קירות בגובה שני מטרים, אחד  עקרות.
החורבה נמצאת באזור חורש ים תיכוני.  מהם נושא קשת שלמה.

המגיעים  במקום כמה מן העצים העתיקים בארץ ישראל, עצים
אמונה  -לממדים עצומים, זאת עקב האמונה בעצים קדושים 

לפיה במקום בו נמצא מסגד או קבר שייח אין לכרות את העצים 
עקב קדושת המקום. איסור זה מאפשר לעצים לצמוח פרא באין 

"   מפריע. באתר זה בולט עץ חרוב עתיק רחב ומרשים. 

ps://he.wikipedia.org/wikihtt/חורבת_סעדים  

ים חורש  –מוקד עניין אחד 
ידים של מבנה שרתיכוני, ובליבו 

 עתיק.

קיר ישיבה  מהכניסה הנגישה לשמורה ועד לבוצע שביל בטון   דרכי גישה
 נה בצל עץ האלון. שנב

ס"מ, הוא  180 רוחב השביל
מובחן מהקרקע הטבעית הגובלת 

זותי  בו בניגוד מישושי. ניגוד ח
 תלוי באיכות האור

גישה למוקדי  
 עניין 

שהייה בצל עץ עבות. אל  שביל בטון מאפשר כניסה לשמורה ו
, תחום משני שרידי המבנים ניתן להגיע בשביל עשוי עפר מהודק

 ויל מקומיות.ורת אבני גוצדדיו בש

 הדבר מותר בתקנות נגישות אתר

  אין שירותים נלווים 
  רק בכניסה. מונגש כמקובל ברט"ג  שילוט 

  ספסלים נבנו כך שיתאימו לנדרש ממושב נגישקירות טרסה ו אחר

 

 נימוקים לפטור שניתן במסגרת תקנות נגישות אתר  – ' בנספח 

פירוט התאמות 
הנגישות לביצוע 

לפי התקנות, 
שביחס אליהן  

 מתבקש הפטור

פירוט הסיבות לפגיעה מהותית או הסיבות ההנדסיות ונימוקי 
 הפטור

התאמת נגישות חלופית לביצוע 
 קיימת )ציין פרטיה( 

לשרידי  גישה 
 מבנים

פטור. גם הציבור הרחב לא מורשה לטפס על  , אבל לא נדרש אין 
 שרידי בנייה עתיקים מחשש להתמוטטותקירות אבן ו

 אין צורך

 אין צורך במקומות חניה נוספים. חניה נגישה  ם כביש גישה עםקיי ,צמוד לכניסה לשמורה חניה 
סידורים לפיקניק. רחבת הפיקניק בתחום השמורה אין  שולחנות פיקניק 

 המונגשת שבנתה קק"ל נמצאת סמוך לכניסה לשמורה.
 אין

לא מגיעים לכמות מבקרים לא קיים עבור כלל הציבור.  שימוש יתב
 שמחייבת בניית בית שימוש ציבורי.

 אין

פה, דלפק  קו
 שירות, שער

הכניסה לא מבוקרת. יש חיבור נגיש בין כביש הגישה הציבורי  
 לשביל הבטון הפנימי 

 אין
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 תמונות להמחשה 

 תמונה נושא
ניה  ח

משותפת 
עם יער 

 קק"ל
ושביל 
 .ישראל

מהחניה יש  
שבילי 

אספלט 
שמתחברים 

לפינות  
פיקניק 
 נגישות. 

  
גישה  ה

המונגשת 
 , לשמורה
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החיבור בין 
שביל 
 הבטון

לשביל  
העפר  

המהודק 
בפנים 

 השמורה

 
רחבת בטון 

עם מושב 
נגיש אבן 

 בצל העץ 

 
רידי ש
נייה ב
חורבת ב

 סעדים
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 קיום הוראות תקנות נגישות לשירות  – ' גנספח 

בהתאם ל תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(,  

 2013-תשע"ג

הסעיף 
 בתקנות

 ההתאמות שבוצעו במקום מתן השירות נושא 

נהלים הליכים   9-14  
 ונהגים 

 אין איש שירותלא רלוונטי. 

התאמות למקום  15-25
 שניתן בו שירות

 רלוונטילא 

הספקת אמצעי  26-34
ושירותי עזר עזר 

 בשירות ציבורי

 כניסהלא מסופק מידע במקום, למעט שלט  – 29תקנה  (א)

 ; טלפוני. המוקד מונגשמידע נמסר באינטרנט ובמוקד  – 34; 32תקנות  (ב)

 כל התקנות האחרות בקבוצה זו לא רלוונטיות. ( ג)

 האתר מונגש אינטרנט 35
 לא רלוונטי  36-52
 אין אירועים  53-59
 אין תערוכות 60-65
 אין סיורים מודרכים 66-67

 
 ראו נספח א' פטור וחלופות  86

הכשרת עובדים  87-90
במתן שירות 

 נגיש 

 מספקים שירות למטייליםאין אנשי שירות. פועלי הניקיון לא 

 בוצע  מינוי רכז נגישות 91
 בוצע  החלה הדרגתית 92-109

 

 


