
 
 

 

 201911.52.מיום  נגישותפרוטוקול ועדת 

 נובמבר - 10ישיבה מס' 
 

 משתתפים:
 מנהלת מחלקת וועדות עירוניות ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה -מישל עצמון                     

 מנהל מחלקת תחזוקה -   וריס נדורז ב
 מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -   אירינה גולדנברג 

 מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים -   אפרת נאור 
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי -טל עברון                        
 מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -אתי אלימלך                    

   בודקת תוכניות, אחראית שימור -   אפרת מור 
 מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי -   נטע אורן 

 מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך -         דאבי הל
 הנגישות תחום מנהלת -    טלקר קרן

 יועץ הנגישות העירוני -   מאיר אטדג'י 
 מתרגם לשפת הסימנים -    רן עזרא

 
  :נעדרו

 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות -   יהונתן יסעור 
 אחראי כיתות אקוסטיות -   מארק סופרפין 
 עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות -   נעמי ניצן       

 מנהל אתר האינטרנט העירוני -   אבנר פרלמוטר
 סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף -   שרגא קליין

  מתכנן אסטרטגי -   אוהד מוגרבי
 אגף תקשוב פרויקטיםמנהלת  -   רונית זנדברג 

 הכלליחשבת המנהל הכספי והמנהל  -   איבון בן צור
 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה -   מיכל גרמן  

 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח  -   תטל גרני
 מהנדס החברה לפיתוח -   ניסים סממה  

 

  הלד, מנהל מדור בינוי ופיתוח  מח' פיתוח סביבתי ואביטל עברון, מנהלת הצטרפותם של הועדה מברכת את

 מוסדות חינוך.

  התקבלה התראה לפני צו נגישות מהנציבות, יצא מכתב מטעם המנכ"ל בו ישנה התחייבות לסיום  –בריכת נורדאו

, יצא מכתב תשובה 1/12-תותקן ב השמע מערכתהעבודות הסתיימו. . 19נובמבר  עבודות הנגישות עד לסוף חודש

 )באחריות קרן(. לנציבות

 תכנית העבודה תמומש בהתאם לקצב ההתקדמות בכל פרויקט ₪, מיליון  3אושר תב"ר בסך  – 2020 תב"ר הנגישות

  )במעקב קרן(.וכל הסעיפים התקציביים ירוכזו לסעיף תקציבי אחד לעבודות 

  באחריות קרן(. בימים אלו אנו נערכים לפרסום מכרז חדש – ליועץ נגישותמכרז( 

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

. 2020מרץ חודש ל הדחהמיזם ייבשל תחלופת העובדים  – בהרצליה העסקים מיישרים קו –נגישות ברגישות 

 .: אתי אלימלך ומיכל גרמןמטעם הועדהמתנדבות 

 )במעקב קרן(. התקיימה פגישה עם מנהלת מח' רישוי בנייה אשר והוחלט להציג בפניה תכנון פרט לאישורה

 כיסאות נוספים  3ביוזמת אבי ברוייטמן ירכשו  –אנשים עם מוגבלות עבור בזמן חירום נוהל פינוי  הדרכה בנושא

  .)במעקב קרן(ממתינים להחלטת סמנכ"ל בכיר כיצד להטמיע את הנוהל לקומות בניין העירייה. 

  עיריית הרצליה את הכנס הארצי  אירחה בנובמבר 17-ב  -אירוח כנס רכזי הנגישות הארצי של נגישות ישראל

של רכזי הנגישות בהשתתפות ראש העיר בבית חיל האוויר, במסגרת הכנס הוצגה עבודת הנגישות המתבצעת 

תודה לכל חברי פורום ועדת הנגישות על העשייה המבורכת והמשמעותית לרווחת תושבי  ליה.בעיר הרצ

 העיר.



 
 

 

 נקבעו מספר אירועים לחודש דצמבר ופלייר יצא לכלל עובדי  – יום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלותה

 בסביבתם חברי הועדה מתבקשים להשתתף באירועים ולרתום את העובדים . העירוניות העירייה כולל החברות

 להגיע ולקחת חלק.

 

  -אגף תב"ל אירועים 

 .2020נערכים לאירוע עדלאידע  .1
וכן בנושא  2020הנגשת אירועים בשנת ל ISO בנושא מימוש נוהל נציגי אגף תנו"סתקבע פגישה עם  .2

ספק משטחי "שעם" להנגשת הדשא ביד לבנים עבור או לחלופין עם    Red Carpetמשטחים להנגשה 
 )באחריות קרן(.אירועי עדלאידע ויום העצמאות 

  
  – מחלקת תחזוקה

 .יצא מכתב עדכון לנציבות באשר לעיכוב בלוחות הזמנים של הנגשת בתי ספר -

ותוכניות  , נבחר קבלן לביצוע, מוציאים היתרי בנייהאדריכלההתקיים סיור עם  – תוכנית להנגשת בתי ספר -

 )באחריות בוריס(. לביצוע

  ₪.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

 מנכ"ל(וולפסון )הנחיית  .9

 הנדסאים .10

 

  – 2017 לשנת ביה"סרשימת 

בטיפול חברת המעליות לאישור מכון  – חאלש" 366התקבלה הרשאה על סך  – שז"ר -פרטנית  ההנגש .1

  .)באחריות בוריס( התקנים

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

   (.בוריס)באחריות  חברת המעליות לאישור מכון התקנים

 

 :שצריכים לעלות להחלטת מנכ"לספר  בתי

התקיימה פגישה אצל מנהל אגף החינוך לצורך בחינת סטטוס הנגשה בבתי הספר שנותרו, ניקבעה פגישת  -

 המשך אצל מנכ"ל העירייה.

 סטטוס בית ספר מס'

 לא מתוכנן שיפוץ למבנה ולכן ניתן להטמיעו בתוכנית ההנגשה הכללית נתיב 1

קומות ולתוכנית ההרחבה )שהוקפאה( לא תהיה  4המבנה המרכזי הינו בן  תיכון חד"ש 2
 השלכה על השימוש בו. ניתן להטמיע בתוכנית ההנגשה הכללית.

 קיים תכנון לשיפוץ והרחבה ללא צפי לביצוע. ראשונים 3

ללא בחינת סוגיות הנדסיות נוספות  נדרש שינוי תב"ע. לא ניתן להנגיש מפתן ארז 4
 במקום.

 קיימות בעיות של מכבי אש. מחלקת הבטיחות צריכה לתת חוות דעת. אחי"ה 5

 המבנה מתוכנן להריסה ובנייה מחדש.  בן גוריון 6

  

 



 
 

 

 – 2019תוכנית עבודה שנת 

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

 .)במעקב קרן(העירוניים למציאת מבנים חלופיים 

 

טופל, העבודות הסתיימו. יועץ הנגישות ישלח להנפקת אישור  – 19ויצמן  וברח – מרכז נוער במצוקה .1

 (.קרן)באחריות  נגישות

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

 הנרחב המתוכנן. 

השלמת עבודות ההנגשה בשטחים הציבוריים הועברו  –( 8מרכז יום לקשיש ודיור מוגן )שמאי  .3

לאחר ביצוען יונפק בביצוע.  –, טל גרנית הותקנו ספסלים נגישים –לגורמים העירוניים. גלית רוניס 

 במעקב קרן(.באחריות טל, ) נגישות. אישור

  )באחריות בוריס(., במקביל התקבל פטור לדלפק השומר נמצא בשלב הכנת כתב כמויות - הרווחה אגף .4

 רכישת מערכת שמע בטיפול מארק.

 100יצאה בקשה להזמנת עבודה בסך סקר נגישות במקום, לבקשת מיקי גורנשטיין בוצע  –מרכז תעופה  .5

 בוריס(.)באחריות  אלש"ח

מתקדמים בביצוע. יש להזמין מערכות שמע בהתאם לדוח  –אלש"ח  50הועבר אומדן בסך  – בריכת נורדאו .6

  (.ומארק )באחריות בוריס . צפי לסיום אמצע נובמבריועץ הנגישות

בעקבות בקשה לביקורת של הנציבות, נעשתה בדיקה חוזרת של יועץ הנגישות והתגלו  –אולם ספורט ריבוק  .7

 )באחריות בוריס(.אלש"ח  10מספר ליקויים נוספים וחדשים לתיקון, יצא אומדן משוער לעבודות 

החלו עבודות  .אלש"ח 800אומדן העבודות נגישות מבנה לשימור.  – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה .8

   הבטיחות.

 סוכם כי הרווחים בין המשטחיםבהשתתפות יועץ השימור,  בסיור בשטח – הנגשת רחבת יד לבנים
 ,איהקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע(. בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, ש לימולאו בבטון )י

ע"מ בהמשך לעיצוב הקיים שיוצב א גבוה, עלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק למנהלת המוזיאון ה
 .נטע(אפרת מור ואחריות )ב כל להשתלב עם הרמפהויו ריסת אבניםהלהימנע מ

 .)באחריות בוריס וקרן( סוכם כי מח' תחזוקה תקדם בקשה לאדריכל תכנון במסגרת מאגר היועצים 
 )באחריות אפרת(.בדק יתרת השעות בהזמנה של גיורא סולר לפיקוח גם על עבודות הנגישות ית 

אלש"ח  300אומדן בהנחית מנכ"ל, אנו מקדמים את עבודות הנגישות לקומה העליונה.  – מתנ"ס נוף ים .9
 .)באחריות בוריס( נבחר אדריכל, מתחילים את תהליך העבודה

 (. קרן)באחריות  לאחר בחינה מול הגורמים העירוניים, הנושא יעלה לעדכון המנכ"ל – מועצה דתית .10

 

  – פיתוח סביבתי

  -2019תוכנית תב"ר 

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

  (.נטעטל ו)באחריות  החדשה שתגיע בשבוע הבא

המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות  – 2מרכז מסחרי כצנלסון  .2

  .(מול מאיר )באחריות נטעבהתאם לתקנות 

ממתין למנהלת החדשה ממחלקת נכסים והנושא מורכבת התקבלה תשובה  – 23מרכז מסחרי דגניה כצנלסון  .3

  נטע(.טל ו)באחריות  שתגיע בשבוע הבא

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

קיימת בעיה רצינית של מלאי של האבנים  – סימון שטח התארגנות בצבע בתחנות האוטובוסים )כחול או לבן( .4

)באחריות יבדק על ידי מנהלת המחלקה יהנושא  .לא מאושרת צביעה רגילה של אבנים משתלבות .הכחולות

 .(טל עברון

 

 

 

 



 
 

 

  – חלקת גניםמ

 

 : 2018 תוכנית 

 אישורי נגישות.הונפקו  – גינות אמנון ותמר ועינב

 

  : 2019וכנית ת

  באחריות גלית ושרגא(.אלש"ח,  226אומדן הפיתוח הינו  התקנת המתקנים הסתיימו. – וריזלנדגן( 

פנו למציעים בנושא, טרם  .כלול את כל מרכיבי הנגישות כולל במהתאושרה פניה ליועצים להכנת תיק תיעוד, אשר 

  מור(.)באחריות אפרת ההסכם טרם אושר ע"י יעל מהגזברות משום ש

  באחריות שרגא( בעבודה, אלש"ח 243הפיתוח הינו עבודות אומדן  .התקנת המתקנים הסתיימו –גן דפנה(.  

  201אומדן הפיתוח הינו , יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח. עבודותבהחלו  –העלייה השנייה 

  באחריות שרגא(.) סיום בסוף השנהצפי . אלש"ח. אין צורך במתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים

 : 2020תוכנית 

 .גינת אהוד מנור 

 

 – חלקת בקרה ופיקוח תנועהמ

 

 בעקבות פניית תושב נבדקים שני נושאים: – בית ספר ברנדיס 

מכתב של ועבר יבהנחיית המנכ"ל סוכם כי  .כניסה נגישה לבית הספר )דרך גן הילדים(, מחויב בחוק .א

 .ופץ להורים הזקוקים לכניסה נגישההמנהלת שי

הנושא עלה לדיון בועדת  –סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש  .ב

 )באחריות טל גרנית(. תנועה, ממתינים לבדיקת המשטרה

  במידת הצורך תצא הזמנה . 86,122בהזמנת מסגרת לנגישות נותר עוד  – לעבודות נגישותהזמנת מסגרת

  )באחריות טל(.נוספת 

  וכם כי בעת הצבת תחנה חדשה תפתח התקיימה פגישה עם מנהל אגף שאיפ"ה וס – תחנות אוטובוסהנגשת

 .שתונגש סביבת התחנה במקביללמחלקה על מנת שתעבור פניית מוקד 

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

  )במעקב קרן(.נוספות של טל 

  לפי דו"ח הנגישות, השלמת עבודות ההנגשה בשטחים הציבוריים  – (8)שמאי מרכז יום לקשיש ודיור מוגן

 (.באחריות טל) לאחר ביצוען יונפק אישור נגישות.

 באחריות ממתין לפני ביצוע העבודות  – אישור תוכניות הנגשת חניונים ברחבי העיר במסגרת וועדת תנועה(

 טל(.

 

   – רמזורים ללקויי ראייה

  : 2019תוכנית        

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

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

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

 באחריות קרן(.)הועברו רשימת צמתים לקבלת הצעות מחיר  - 2020תוכנית  .3

 

                                 – החברה לפיתוח

  .)באחריות יוסי חיים( 2019תסתיים בדצמבר  התקנת המעלית – ןהקונסרבטוריו .1

 אישור וועדת תנועהלהועבר החומר אלש"ח לסקר.  110. אומדן חניונים 13 -נערך סקר ב – סקר חניונים .2

  .(יוסי חייםקרן ו)באחריות 

 . 2020בספטמבר  לחטיבה שיכנסילד עם מוגבלות הנגשה פרטנית ל – ביה"ס רעות .3

 חיים(.)במעקב קרן ויוסי תחילת העבודות בעוד כחצי שנה . ממתינים לאישור היתר הבנייה



 
 

 

 (.באחריות אבי)בקשה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך  מקדמים    

 העבודה.לקידום  2019בתב"ר   ₪מיליון  משוריין - 2019נגישות התב"ר מימון העבודה מ          

 .()באחריות יוסי    

  .במעקב קרן()עולה לבירור מול מנכ"ל העירייה  – בן גוריוןחטיבת  .4

עבודות  ויהודה הנשיא, הכניסות לגן מרחובות פסמן יונגשו – גבעת הפרחים )גינה מול בית יוליאנה( .5

 )באחריות ניסים(. סוף השנה, צפי לסיום הפרויקט התשתית הסתיימו

  (.יוסי חייםבאחריות ) התקיימו מדידות, הנושא מקודם – בית המתנדב .6

 :2020תוכנית  .7

 היקף התב"ר הוחלט לדחות את ביצוע הפרויקט.צמצום לאור  – לעולהקתדרה  .א

          .יתואם סיור - 9רח' הר שומרון  –סיתוונית  .ב

 .יתואם סיור -14רח' מרזוק  –אמנון ותמר  .ג

 )באחריות יוסי חיים(. לקידום עבודות הנגישותנעשית בדיקה ע"י החברה לפיתוח 

 

  – שמע במבנים

  לצורך רכישת מערכות שמע 2020לשנת אושר תקציב מהקרנות בתב"ר. 

  הנגשת היכל אומנויות הבמה באמצעות אפליקצייתHear-Right - 13 -התקבלה הצעת מחיר בסכום של כ 

 .)במעקב קרן( 2020אלש"ח, ההצעה תיבדק בתקציב 

 מארק(.)באחריות שמע רכישת מערכת  - אגף הרווחה 

 

  – החברה לפיתוח תיירות הרצליה

  והדרישות מוטמעות יועץ נגישות שמלווה את החברה  קיים, באופן מלאמונגשים  – ציבורייםאירועים

כסאות עם ידיות,  ,שילוטהכולל , הליד הבמישיבה נגיש אירוע, תוחמים אזור אופי ה. בהתאם לבתוכניות

 שומרומוצב  גלגלים ומערכות שמע סאותישולחנות בגובה המתאים לכ

אנשים עם טארק ממוקמת קופה מונגשת ועליה שלט המציע עזרה בשירות הצוות ל-בנוסף ליד כל פוד

 מוגבלות.

 ודרך נגישהשירותים, חניות נכים , וכולל מונגשהאירועים במרינה מתחם יש לציין ש 

 

 – נגישות שירות

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

)באחריות רונית הרצאה / סדנא בהתאם לאופי התפקיד במתכונת של , םוריענון לוותיקילעובדים החדשים 

 .וקרן(

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

 טפסים של אגף הרווחה, התקבלו שתי הצעות מחיר, ממתינים  בחינת האפשרות להנגשת – תהנגשה קוגניטיבי

 )באחריות מיכל גרמן וקרן(.להצעה נוספת 

 

 

 

 

 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

 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים –  גב' מישל עצמון 
 דוברת העירייה – גב' דורית בסמן קובל 

 משאבי אנושמנהל אגף  –  עד סורדו-ליגמר 
 היועצת המשפטית – קרן   -עו"ד ענת בהרב

 גזבר העירייה –   רוני חדדמר 
 מהנדסת העירייה –  חנה חרמשאדר' 

 העיריכלית ס' מהנדסת העיר ואדר – ציון -גב' מוניקה זר
           עירוניתמנהל אגף רישוי והתחדשות  –  מר ישי ולנסי 
 מנהל אגף שאיפ"ה –  מר רוני גאון

 מנהל אגף תב"ל – מר שמואל עקרב 
 מנהלת אגף נכסים וביטוחים –   עו"ד קרין שדה

 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 ההחברה למנכ"ל  –  מר עופר מור 


