
 
 

 

 05.08.2019מיום  נגישותפרוטוקול ועדת 

 אוגוסט - 7ישיבה מס' 
 משתתפים:
 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים -   מישל עצמון 
 רכזת פיקוח תקציבים -   איבון בן צור

 באירועים בטיחות מחלקת מנהלת -   נאור אפרת
 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה  -    מיכל גרמן 

 אחראי כיתות אקוסטיות -   מארק סופרפין 
 מנהל אתר האינטרנט העירוני -   אבנר פרלמוטר

 הנגישות תחום מנהלת -    טלקר קרן
 מנהלת פרויקטים אגף המחשוב -  רונית זנדברג

  נגישות מזכירת מ"מ -    גוטגולד מעיין
 עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות -   נעמי ניצן       
 הנגישות העירונייועץ  -   מאיר אטדג'י 

 מתרגם -     עזרא רן
 

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

 מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -   אירינה גולדנברג 
 מהנדס החברה לפיתוח -   ניסים סממה  

 סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף -   שרגא קליין
  מתכנן אסטרטגי -   אוהד מוגרבי

 מנהל מחלקת תחזוקה -   וריס נדורז ב
  מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי -     גילת לווינגר

 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח  -  תטל גרני
 התחדשות עירונית - הרשקוביץ  אורטל

 מתכננת מחלקת פיתוח סבבתי -  נטע אורן 

 

 הועבר סטטוס עדכון על העיכובים שלא מנצלים את התב"ר שאושר. שלישית השנה הזוהי  – תב"ר הנגישות

  )במעקב קרן(. 2020. במקביל נבנית תוכנית עבודה לשנת במימוש תוכנית העבודה

  בשלבי סיום ויפורסם בהקדםליועץ נגישות המכרז.  

 נבחר שם:  – קהילה נגישה פעילירייה ויעובדי הע בשיתוף פרויקט – הנגשת עסקים במרכז העיר 

 )במעקב קרן(.  חודש נובמבריבוצע בהפרויקט  - בהרצליה העסקים מיישרים קו –נגישות ברגישות 

 הדרכה לעובדי  תתקיים – 12.8בתאריך  -אנשים עם מוגבלות עבור בזמן חירום נוהל פינוי  הדרכה בנושא

 העירייה וכן תתבצע הדגמה על שימוש בכיסא מילוט לפינוי בזמן חירום. 

  העירייה בתחום תרבות, ספורט ופנאי של נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות אות הוכרה  -קול קורא

  .הגישה את מועמדתה

  מאחרת כנס ארצי של רכזי עיריית הרצליה  - 17.11ב אירוח כנס רכזי הנגישות הארצי של נגישות ישראל

 . )באחריות קרן(, חברי ועדת הנגישות יוזמנו הנגישות בהשתתפות ראש העיר בבית חיל האוויר

 יופקו מספר אירועים עבור בימים אלו אנו מקיימים פגישות בנושא - יום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות ,

  .עובדי העירייה במהלך חודש דצמבר

  תקבע פגישה, באחריות קרן(. אגף הרווחהשל הנגשת טפסים לבחינת האפשרות  – תקוגניטיביהנגשה( 

  הנגשהמשטחיםRed Carpet  - ביד לבנים עבור דשא ה ם להנגשתמשטחי נבחנת האפשרות לרכישה/השכרת

 .)באחריות קרן(ויום העצמאות דע יעדלאירועי א

 

  - אינטרנט

  האתר החדש והנגיש עלה בשעה טובה – של העירייההחדש אתר. 



 
 

 

  -אגף תב"ל אירועים 

 איש והיה מונגש בצורה הגבוהה  15,000הגיעו כ גדולה אליו האירוע היה הצלחה  – אירוע הקונצרט הגדול

  ביותר.

 המתנדבים עברו אירוע בהובלת אגף תנו"ס.  – בשיתוף אייל קיציס תאירוע החוף לילדים עם מוגבלויו

 ., חלקם נכנסו למים בפעם הראשונהלגשת לילדים עם מוגבלות כיצד הדרכה

  בחסות העירייה 20.9הרצליה בתאריך יערך בפארק  - שנה להקמתו 40לציון אירוע בית הגלגלים. 

  נוהלISO הנוהל יובא לאישור לאחר הטמעתם ק, חזרה לד"ר חנה אופו הערות הועבר – להנגשת אירועים

 )באחריות קרן(. סמנכ"ל בכיר

 

  – מחלקת תחזוקה

 בהתאם לבקשת ועדת יועצים בוצע מו"מ עם האדריכל והצליחו להוזיל את – תוכנית להנגשת בתי ספר -

 )באחריות בוריס(.שבועות  3-לחתימה כממתינים לאישור הגזברות, ומחכים לקבלת ההסכם. צפי  .המחיר

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

 

 ממתין לחתימת הסכם.עבר הועדת יועצים,  – 2018/19רשימת ביה"ס לשנת 

    זאב .1

   נוף ים .2

    דור .3

    אלון .4

   הנדיב .5

   רמב"ם .6

 סמדר .7

 היובל  .8

 תיכון הנדסאים  .9

 מנכ"ל(וולפסון )הנחיית  .10

 

  – 2017 לשנת ביה"סרשימת 

 

בחופשת הקיץ  בביצוע התקנה – חאלש" 366התקבלה הרשאה על סך  – שז"ר -פרטנית  ההנגש .1

  .)באחריות בוריס(

להנגשה  לטלי,אלש"ח והועברה  470התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך  – ברנר -הנגשה פרטנית  .2

ייקח עוד כחודש עד שמכון התקנים  בביצוע, ואז , העבודה תבוצע בחופשת הקיץפרטנית עבור ילד בביה"ס

   (.בוריס)באחריות  מעליתאת האשר להפעיל י

 

 :בתיה"ס בתכנון

מבנה ייבנה במסגרתו , קמפוס מדעים שיכלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים - תיכון חדש .1

 .)בטיפול אוהד( גדר כךהוה המבנה המרכזי עד היום לא ימרכזי שיכלול נגישות עפ"י התקן. מה שה

  )באחריות בוריס(. עלה לבחינה מול מהנדס העיר – תיכון ראשונים .2

הוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד,  3.6 -מתוכנן פיר מעלית. נקבעה פגישה בהנדסה ב – פתן ארזמ .3

לעשות לא כרגע הוחלט  - 2019 בשנת ויתחילו בעבודותמבצע הקבלן התושלם ההתקשרות עם  ועם קבלת

 )באחריות בוריס(. בגלל שינוי תבע שייקח כשנה וחציכלום 

 

 בתיה"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

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

, יצאו מכתבים לגורמים אצל המנכ"ל לגבי מבנים שאין יכולת והצדקה להנגשתם בהמשך לפגישה שהתקיימה

 .למציאת מבנים חלופיים )במעקב קרן(העירוניים 

 

  באחריות קרן(.₪ מיליון  1.5קיימת מסגרת תקציבית להנגשת מבנים בסך( 

נקבל אומדנים לעבודות ההנגשה לבקשת מנהל אגף הרווחה,  – 19ויצמן  וברח – מרכז נוער במצוקה .1

 .)באחריות קרן( שיועברו לקבלת החלטה על סטטוס המבנה

לאחר בחינה מול הגזברות, הנגשת המבנה תמתין להטמעה במסגרת  –ם אנה פרנק בית הורי .2

 השיפוץ הנרחב המתוכנן. 

וצעו ההנגשה, יבעבודות בהנחיית הגזברות, עלויות השלמת  –( 8מרכז יום לקשיש ודיור מוגן )שמאי  .3

אישור תיקון ליקויים. לאחר ביצוען יונפק לרוני וגלית גרנית טל הועברו הנחיות לע"י תאגיד עלה. 

 קרן(. במעקב) נגישות.

 .טופלהנגשה פרטנית לילדה בכיסא גלגלים,  –תיאטרון העירוני  .4

מרות שקיים אישור חוזר במבנה המצריך בין השאר עבודות נגרות )לנערך סקר נגישות  - הרווחה אגף .5

 )במעקב קרן(.( הנושא הועלה להחלטת מנהל האגף נגישות על המבנה

אלש"ח. ביצוע העבודה יוכנס  150סקר נגישות במקום, אומדן לבקשת מיקי גורנשטיין בוצע  –מרכז תעופה  .6

 )באחריות בוריס(.לתוכנית השנה עקב יתרה בתב"ר נגישות 

 

 אלש"ח 800אומדן העבודות נגישות  – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה.  
ימולאו  הרווחים בין המשטחיםסוכם כי בהשתתפות יועץ השימור,  בסיור בשטח -הנגשת רחבת יד לבנים 

איה מנהלת קבל הנחיות ממנו על גוון וצבע(. בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, ש לבבטון )י
להימנע ע"מ בהמשך לעיצוב הקיים שיוצב א גבוה, עלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק להמוזיאון ה

 .נטע(מור ו אפרתאחריות )ב כל להשתלב עם הרמפהויו ריסת אבניםהמ
  )באחריות אפרת(.תיקבע פגישת המשך עם מוניקה זרציון, אדריכלית העיר 

 אלש"ח  300אומדן בהנחית מנכ"ל, אנו מקדמים את עבודות הנגישות לקומה העליונה.  – מתנ"ס נוף ים
 .)באחריות בוריס( העבודות יחלו לאחר חופשת הקיץ

 השתתפות בעלות העבודה, תיבחן מקדמים היתר בנייה להנגשת המבנה בהנחיית המנכ"ל  – מועצה דתית

  )באחריות בוריס(.

 

  – פיתוח סביבתי

  -2019תוכנית תב"ר 

מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. תיבחן השלמת  בדיקהו קניתתביטול הנמכה לא  – מרכז מסחרי נוף ים .1

  (.נטע)באחריות  העבודה ע"י החברה לפיתוח

  .)באחריות נטע(בסיוע מחלקת תחזוקה  ,השלמת מדבקות על עמודים – 2מרכז מסחרי כצנלסון  .2

, ממתינים להנחייתם כיצד בנוגע לבעלות קרקע נכסיםלאגף נעשתה פנייה  – 23מרכז מסחרי דגניה כצנלסון  .3

  )באחריות נטע(.לפעול בשטח 

 ם החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.  מיקו –בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות 

 

  – חלקת גניםמ

  – 2018 תוכנית 

 באחריות שרגא(.) אוגוסטהעבודות יסתיימו עד סוף  – עבודות פיתוח -גינות אמנון ותמר ועינב 

 

  : 2019וכנית ת

 .להוצאת הזמנות עבודהאלש"ח  500של  הוזרם תקציב

  אושרה פניה ליועצים להכנת תיק תיעוד, אשר יכלול את כל מרכיבי הנגישות כולל במה, בשלב הכנת  – וריזלנדגן

  )באחריות אפרת מור(.חוזה 



 
 

 

אלש"ח, ממתינים לאומדן למתקנים חדשים וכן לאומדן להתאמת מחירי הזכיין לצורך  226אומדן הפיתוח הינו 

 . )באחריות שרגא( הכנת הזמנת עבודה

  במידה טרם התחילו,   –עבודות פיתוח . נפתח תב"ר נפרד במחלקה, אלש"ח 243אומדן הפיתוח הינו  –גן דפנה

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

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

  באחריות שרגא(.) לו בעבודותחטרם ה. קיימים מתקנים חדשיםבמתקני משחק, 

 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

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

  )באחריות טל(.

 טל(. אחריותב) הנושא בבדיקה – סקר תמרורים 

  (.באחריות טל) הסקר של התחנות הקיימות מול משכ"לטרם קודם  – תחנות אוטובוסהנגשת  

 ניתנה הנחיה לגורמים המקצועיים ) איציק קבל וטל גרנית( לתאם את נושא – תחנות חדשות שמוצבות

   תיאום התקנת תחנות חדשות והנגשת סביבת הרחוב.

 בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות -  

  באחריות טל(.פניית תושב יבוצע עד סוף השבוע.  -בשנקרנכה הזזת חניה(  

  יועץ הנגישות אישור את גודל תא החניה ואין צורך בשינוי בשטח – 23כצנלסון. 

 הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, הועברה  – כיס ספנק

  )במעקב קרן(.טיוטה לאישור טל ונטע 

 

   – ללקויי ראייהרמזורים 

  – 2019תוכנית 

 )במעקב קרן(.מתוכנן פרויקט שדרוג הצומת, הזמזמים יותקנו במסגרתו  –יוסף נבו  -הנדיב -ז'בוטינסקי .1

, ש"רמההתקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית  -בן גוריון פינת יבנה  .2

 .)במעקב קרן( ממתינים לחתימת חוזה עם ספק – נמסר לטיפולם

 

                                 – החברה לפיתוח

 טופל. ,יועץ המעליות אישר את השימוש במעלית – אשכול פיס .1

 2019העבודה תסתיים בדצמבר ממתינים להזמנת המעלית. נבחר קבלן מבצע,  – ןהקונסרבטוריו .2

  .)באחריות יוסי חיים(

  .(יוסי חייםקרן ו)באחריות  15.8 -החניונים יושלם עד ה 13סקר  – סקר חניונים .3

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

וקיים קושי לחתום על התוכנית משום שאין בחלקה הסכם חכירה, צופי מנכסים  הבקשה הועברה לרמ"י

   )במעקב קרן ויוסי חיים(.ממתינה לתשובתם על בקשתינו לא לעצור את נושא הנגישות 

בקשה במקביל האדריכלית תכין , וך יחזור, יועבר לאדריכלית להכנסה למערכת רישוי זמיןמכשהמס

  (.יוסי חייםבאחריות ) החינוךהרשאה תקציבית ממשרד ל

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

 .)באחריות יוסי חיים( עבודות            

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

  .(אוהד)במעקב  הרצליה()באחריות החברה לפיתוח 

עבודות  ויהודה הנשיא, הכניסות לגן מרחובות פסמן יונגשו – גבעת הפרחים )גינה מול בית יוליאנה( .6

 )באחריות ניסים(. חודשים 5 -, צפי לסיום הפרויקט כהתשתית הסתיימו

  המנכ"ל הנחה את הגורמים המקצועיים לקדם את הנושא )במעקב קרן(. –בית המתנדב  .7

 

 

 



 
 

 

  – במבנים שמע

  אלש"ח מהתקציב הרגיל של יחידת הנגישות 50לטובת הנגשה אקוסטית תוקצבו.  

יצאו הזמנות עבודה עבור וילונות לכיתה אקוסטית בבי"ס סמדר + סיור עם קלינאית תקשורת. יתרה 

 )באחריות מארק(.₪  11,000בהזמנת המסגרת 

 

  – חופים

 הארכת השבילים לקו המים בשלושת החופים המונגשים בימים אלו מתבצעת  – פתיחת עונת הרחצה

לוודא תחזוקה שוטפת כדי למנוע היווצרות של הפרשי גובה ולאפשר ירידת כיסאות גלגלים יש )אכדיות( 

  .נעמי()באחריות לחוף 

 החברה לתיירות הונחתה להציג אישורי נגישות לאירועים  – משרד התיירותדרישת אישורי נגישות מ

. יש לדאוג למתחםישור נגישות מתו"ס בל אשמתקיימים במרינה כדי לפרסמם דרך משרד התיירות. התק

 לאישור נגישות שירות לכל אירוע בנפרד באמצעות חתימת יועץ נגישות על תוכנית הבטיחות.  

 

 – נגישות שירות

 במהלך חודש נובמבר, יתקיימו ההדרכות  – לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים הדרכות נגישות שירות

של יועצים ארגוניים נבחנות הצעות לעובדים החדשים במתכונת של הרצאה / סדנא בהתאם לאופי התפקיד. 

 .)באחריות רונית וקרן(

 מעגל השותפים לנושא מודעות נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את  קורס– קורס נאמני נגישות

הועבר  לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות

   .)באחריות קרן ורונית קולדוני(. 2020לתוכנית עבודה לשנת 

 

 

 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   -ת בהרבעו"ד ענ
 גזבר העירייה –   רוני חדדמר 

 מהנדסת העירייה –  חנה חרמשאדר' 
 מנהל אגף שאיפ"ה –  מר רוני גאון

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


