
 

  

 )לא כונסה( /202028/7נגישות מיום פרוטוקול ועדת 

 יליו - 6ישיבה מס' 
 

 :חברי הועדה
 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות -   יהונתן יסעור 

 הנגישות תחום מנהלת -    טלקר קרן
 הכספי והמנהל הכלליחשבת המנהל  -   איבון בן צור

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

 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי -טל עברון                        
 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח -   תטל גרני

 ציבור וחינוךמחלקת מוסדות  -אתי אלימלך                    
 מנהלת פרויקטים אגף תקשוב -   רונית זנדברג 

   בודקת תוכניות, אחראית שימור -   אפרת מור 
 מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך -         דאבי הל

 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה -   מיכל גרמן  
 מהנדס החברה לפיתוח -   ניסים סממה  
 מזכירת מחלקת הנגישות -   ניצן גינזבורג

 אחראי כיתות אקוסטיות -   מארק סופרפין 
 יועץ הנגישות העירוני -   מאיר אטדג'י 

 מזכירת בני הרצליה -    נטלי לוי
 למרכזים קהילתייםמנהל תפעול החברה  -   ראובן רבינוביץ'
  מנהל אתר האינטרנט העירוני -   אבנר פרלמוטר

 מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים -   אפרת נאור 
  מתכנן אסטרטגי -   אוהד מוגרבי
 סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף -   שרגא קליין

    נציגת החברה לפיתוח תיירות -   טוב-חגית שם
 

 היקף עבודות הנגישות וחלקים בתוכנית העבודה הוקפאו.ם בתקופת משבר הקורונה צומצ

 בסיכום.נא לעקוב אחר העדכונים 

 טופל. – מהנציבות "מתנ"ס יד התשעה "צו נגישות 

  טופל – מהנציבותהאינטרנט אתר התראה עבור. 

 עם עובדים בשיתוף פעולהאנו נקבע דיון בנושא בספטמבר.  – עתירה משפטית בנושא הנגשת גינות 

  .כל המידע הושלם ונחתם ע"י יועץ הנגישות המחלקה המשפטית.

באחריות ) תוגש בקשה לפטור מסיבה הנדסיתבמסגרת תוכנית עבודה להנגשת גינות  – גן גלסברג

 .(טל עברון

  בבדיקה מול המחלקה המשפטית. –בקשה לחופש המידע בנושא גינות 

 שכבת הנגישות ב- GIS – .עודכנו תחומי תחנות האוטובוס, רמזורים ללקויי ראיה וגינות ציבוריות 

 הוחלט כי יקבעו אירועים בהתאם לתקופת  – יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות אירועי

על סיפורו האישי כאב לילדה סמנכ"ל חברת החשמל  - הלמן של אורן המשבר. יבחנו הרצאות בזום

תוצג  "גיבורי על"תערוכת בנושא והפקת סרטון , ליהיא לפיד ואיציק שמולי. כמו כן, עם מוגבלות

 .העירייה )באחריות אגף לשירותים חברתיים ומחלקת הנגישות( בבניין



 

  

  הנושא יהפוך לפרויקט  –בהרצליה העסקים מיישרים קו  –נגישות ברגישות  –הנגשת עסקים במרכז העיר

סמסטר בביה"ס מפתן ארז, לשנה הבאה, שבסיומו יבנו התלמידים את הרמפות ויחלקו לחנויות במרכז העיר. 

  )במעקב קרן(.אושר ע"י המנכ"ל ומחלקת הנגישות  ע"י הרמפות יעשהמימון 

 שימוש לכיסאות הוצב שלט הנחיות  –אנשים עם מוגבלות עבור נוהל פינוי בזמן חירום  הדרכה בנושא

  )במעקב קרן(. טרם יצא נוהלבכל קומה בבניין העירייה. המילוט 

 בשיתוף האגף לשירותים חברתיים  - תפיילוט הקרנת סרטים מונגשים לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבי

  הנושא הוקפא בשל המצב. ועמותת רקפת.

 

  – אגף תב"ל אירועים

 .אין עדכון על אירועים לקהל  

  בהתאם יש להקפיד על הנגשת אירועים המשודרים באופן דיגיטאלי, ע"י תמלול ושפת סימנים
 .להנחיית הנציבות

 

  – מחלקת תחזוקה

אנו מכינים נוהל עירוני להנגשה פרטנית שישמש את הגורמים הרלוונטיים  – נוהל להנגשה פרטנית -

 .)באחריות קרן ואבי(בעירייה 

לצורך הכנת בקשות למשרד החינוך עבור הרשאות תקציביות, יש להדפיס תוכניות, יצאה הזמנת  -

 לשנה.₪  1,000)גלקסי( בסך  מסגרת לספק אופיר גרף

התקיימה פגישה לקידום הכנת החומר להרשאות ממשרד החינוך, וכן לבחינת מיקום תאי שירותים  -

 (.הלד )באחריות אבי רם הועברו הנתוניםט ,לנכים

הנגשה כללית  11הוגשה בקשה במשרד החינוך להרשאה תקציבית לבתי הספר ולחט"ב רעות ) 5/2 -ב

  פרטני( –לבית ספר + חט"ב רעות ₪  110,000בסך 

 )במעקב אבי הלד(. , טרם התקבלה תשובהבבדיקת המהנדס של משרד החינוךהבקשה נמצאת 

 

 בשלב הכנת מדידות ותכנון: - 2018/19שנת הנגשה בתוכנית רשימת ביה"ס ל

    זאב .1

   נוף ים .2

    דור .3

    אלון .4

 חדשתיכון  .5

   רמב"ם .6

 סמדר .7

 היובל  .8

 וולפסון )הנחיית מנכ"ל( .9

 הנדסאים .10

 תיכון אחי"ה  .11

 נתיב  .12

 

  .לנציבותמהמנכ"ל מיועד להריסה ובניה מחדש יצא מכתב עדכון  – הנדיב

  .)באחריות קרן ומאיר( דחיה בסיס על פטור בנושא לנציבות שאילתה הגיש הנגישות יועץ

  .)באחריות קרן ומאיר( דחיה בסיס על פטור בנושא לנציבות שאילתה הגיש הנגישות ועץי –בן גוריון 



 

  

 תי ספר שנדונו אצל המנכ"ל:ב

 סטטוס ספר בית מס'

 האגף בניית עבור ושניה קיים מבנה להריסת אחת להיתר: בקשות 2 יוגשו ראשונים 1

 תכניות הוגשו .הסביבתי הפיתוח בנושא וקשיים תיאומים הרבה היו החדש.

 ולאחר בנכסים בעלים לחתימה ממתין -לתיקונים  דרישה לאחר מתוקנות

 במערכת. בקשות יפתחו מכן

 ועדת עבר - למתכנן מכרז לעבוד. להתחיל הנחיה שקיבל מודד נבחר ארז מפתן 2

 תהמשפטי המחלקה לאישור וממתין יועצים

  

 :2019תוכנית עבודה שנת 

 )במעקב קרן(. את עבודות הנגישותלשנה על מנת שיבצעו סק הונפק רישיון ע –בית הורים אנה פרנק  .1

 step -לולאות שמע ו 2ממתינים לאישור הזמנה: שילוט הכוונה, מדבקות וברייל למעלית,  – הרווחה אגף .2

hear .)התוכנית הוקפאה בשלב זה )באחריות בוריס ומארק. 

 אלש"ח.  800מבנה לשימור. אומדן העבודות נגישות  – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה .3

 עבודות הבטיחות הסתיימו. 

נבחרה אדריכלית לעבודות הנגישות אלש"ח  50יצאה הזמנה לאדריכל לתכנון בסך  – הנגישותעבודות 

 .בוריס(גאולה ו)באחריות 

בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו  בסיור בשטח – הנגשת רחבת יד לבנים

בבטון )יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע(. בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון 

העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים 

 (.)באחריות אפרת מור ופיתוח סביבתיעם הרמפה  ויוכל להשתלב

 )באחריות אירינה ואפרת מור(.לאחר התכנון ייבחן הנושא מול יועץ השימור 

 .בהנחיית מנכ"ל יש להתקין רק מעליות במבני ציבור – מתנ"ס נוף ים .4
 .)באחריות בוריס(הועבר אומדן תקציבי לחשבת אגף תב"ל לבחינת בקשה לתב"ר 

באישור אדר' ישי ולנסי, מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך  – מועצה דתית .5

. בנוסף, יצאו שההנגשה תאושר בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה

מכתבים בשם מנכ"ל העירייה ודן פנחס לעיכוב ההרשאה שניתנה ע"י משרד הדתות לצורך השיפוץ. 

  )באחריות בוריס ואירינה(.כנית מהאדריכל ממתין להעברת תו

 : 2020תוכנית עבודה שנת 

  )באחריות בוריס(. ₪ 7,500אומדן  .הקבלןממתין לחתימת חוזה עם  – בית פוסטר .1

 .זה בהתוכנית הוקפאה בשל

 . הונגש בהתאם לצו – מתנ"ס יד התשעה .2

 בוריס(.גורנשטיין ומיקי )באחריות  .1/9. צפי לסיום ים במקוםבדוע – אצטדיון עירוני .3

 .)באחריות גיא(יועצת הנגישות כיסאות נגישים לפי הדוח של  2 יש לספק –קונסרבטוריון  .4

 

  – פיתוח סביבתי

גינת נמצא כי קיים קושי הנדסי להנגיש את בעקבות בדיקה של יועץ הנגישות  –תוכנית הנגשת גינות 

 )באחריות טל(.מהנדסת העיר מ הכוללת מכתבשתישלח לנציבות, חוו"ד לפטור יש להכין . גלסברג

 



 

  

 : 2019תוכנית תב"ר 

 .זה בבשל ות הוקפאוהתוכני

בבדיקה מול טל גרנית נמצא כי קיימת יתרה בהזמנת עבודה לקבלן אשר תוכל לשמש עבור ביצוע תיקון 

 הליקויים במרכזים המסחריים )באחריות טל עברון(.

ממתין ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות.  – מרכז מסחרי נוף ים .1

  (.)באחריות טל טרם התקבלו עדכונים .למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא

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

  מול מאיר(. טל)באחריות  טרם התקבלו עדכונים. המדבקות בהתאם לתקנות

  )באחריות טל. טרם התקבלו עדכונים – 23מרכז מסחרי דגניה כצנלסון  .3

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

 

  – חלקת גניםמ

יסומנו בפס זוהר עמודי הצללה בגינות ניתנה הנחייה  ,בעקבות הנחיית יועץ הנגישות ובהתאם לתקנות

 .של מנהלת המחלקה למשכ"ל

 

 :  2019תוכנית 

 ספסלים עם משענות יד 2 הותקנו טופל. – גן וריזלנד. 

  

 : 2020תוכנית 

 באחריות שרגא(. נקבעה פגישת התנעה בשטחהועבר סקר נגישות,  – גינת אהוד מנור( 

אומדן הביצוע יהיה קטן מהסכום  .גינההאלש"ח לטובת הנגשת  183בעקבות הסכם פשרה הוקצב 

 .)באחריות גלית( בגינות אחרותהצבת מתקני משחק נגישים עבור היתרה תשמש  ,בהסכם

 של הנגשת גנים קיימים. דונם ויוצא מהרשימה 4-מתחת ל – גן גל  

 העבודה בוצעה לפני הרבה שנים ע"י החברה לפתוח, ולא נמצא אישור נגישות, תואם סיור  – פארק רבין

 )באחריות שרגא(.ם יועץ הנגישות ע

 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

 סומנה חניית נכה, טופל. – בית ספר ברנדיס  

 שממתינות: דון יוסף, פנחס רוזן, פניות פרטניות  .הקבלן החל בעבודות – הזמנת מסגרת לעבודות נגישות

  )באחריות טל(. אלש"ח לפני מע"מ 100מסגרת לעבודות בסך  קיימת הזמנת .51יצחק שדה 

 ח "אלש 150בסך נוספת יצאה הזמנה והשלמת נגישות בסביבת תחנות אוטובוס עקב ריבוי פניות 

 .)באחריות טל(

 הנגשת תחנות אוטובוס –  

נפתחו קריאות מוקד לטיפול בהנגשה לאחרונה  ,במהלך השנה האחרונהתחנות חדשות הוצבו  80-כ

 .)באחריות טל(

 הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, הועברו  – פנקס כיס

  )במעקב קרן(. הועברו הפרטים הסטנדרטייםההנחיות ליועץ הנגישות 

 טופל – מועדון תעופה. 

 באחריות טל גרנית(. ממתינים לתחילת עבודה של הקבלן – אצטדיון(  



 

  

 נגישות בשביל המוביל לגינה  יםהשליש ל ,תוכנית הנגשת גינותבמסגרת  – גינת נעורים ברח האילנות

 )באחריות טל(. , ממתין לקבלן. הועבר דוח נגישותבנושאמשפטית עתירה הדבר נדרש בדחיפות בשל 

 

   – רמזורים ללקויי ראייה

 

  : 2020תוכנית 

 .זה בהתוכנית הוקפאה בשל

 הצעות המחיר להתקנת הזמזמים יועברו לחתימתו חודשים )עד להכנת מכרז( 4יועץ רמזורים אושר ל

 )באחריות קרן(.

 אלש"ח. 42 –משכית  –מדינת היהודים  .א

 אלש"ח. 62 –הדר  –קהילת ציון  –סוקולוב  .ב

 אלש"ח.  50 –גלגלי הפלדה  –מדינת היהודים  .ג

 

          – החברה לפיתוח

 ר הנגישות"תבבמידה ותישאר יתרה היא תחזור ל .סיכום תקציבי יועבר ,בכל הפרויקטים שיסתיימו

     .קרן ואיבון()באחריות עמי כמו כן, ייבדקו יתרות תקציביות רטרואקטיביות 

            

יוסי ניסים / )באחריות יש לבצע בהתאם עדת תנועה, ואושר בוחניונים.  13 -נערך סקר ב – סקר חניונים .1

 .זה בהתוכנית הוקפאה בשל  .חיים(

 . 2020בספטמבר  הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה – ביה"ס רעות .2

 נמצא בבדיקת המהנדס יועץ משרד החינוךמקדמים בקשה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך 

  )באחריות אבי(.

 ויוסי חיים(.)במעקב קרן  אגף הביטחון וביה"ס בהתאם לזמני הלימודיםמול  מתואם החלו בעבודות,

 ₪.מיליון  1.5משוריין  - מימון העבודה מתב"ר הנגישות 

 טרם חתםהעירייה ורוב בעלי הקרקעות חתמו על התוכנית. בטיפול אגף הנכסים מי ש – בית המתנדב .3

 .)במעקב קרן(

ממתינים לאישור לצורך הכנסת הבקשה הוחלט לבחור באופציה בה המעלית ממוקמת לצד המדרגות. 

  אירינה(.יוסי חיים ו)באחריות  אלש"ח לנושא 100. בשלב זה קיים תקציב בסך להיתר להליך רישוי

 .טופל –החברה יש להעביר את המימון להיתר לסעיף 

  

 :2020תוכנית 

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

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

 )באחריות יוסי חיים(.אושרה התוכנית לביצוע והועבר התכנון, ממתינים לאומדנים 

  .זה בהתוכנית הוקפאה בשל

 

  – שמע במבנים

  00011,ם בסך כיתות וגני 13עבור אושר מימון יועץ אקוסטיקה  – 2020תב"ר ₪. 

 לטובת הנגשות חושיות  2021בשנת  ואורנה סוכם כי התקציבים בהמשך לפגישה בהשתתפות החשבות

  יהיה מאגף החינוך ותב"ל.

 



 

  

  – החברה לפיתוח תיירות הרצליה

 עדכונים שוטפים באתר מותאמים לנגישות – אתר האינטרנט של החברה. 

 בניין המנהלהגשת הנ –    

o תיקון לקויי בטיחות בגרם מדרגות בקומת הקרקע 

o השירותים תאינגשה בהאביזרי  תהוספ 

o החלפת ברזים בשירותי נכים 

o הוספת מדבקות ברייל במעלית 

 הפרשי הגובה בין השבילים פסי המוביל לאנשים עם מוגבלות ראייה בדק, תוקנו תוקנו  – חופי הים

 .וםבאכדיה דר הוארכו שבילים לקו המים באמצעות משטחים ניידיםלסככות הנגישות. בנוסף, 

 

 – נגישות שירות

 נצלם סרטון שיופץ לעובדי אגף  ,בשיתוף אגף תנו"ס – סרטון העלאת מודעות ללקויות בלתי נראות

 בארץ.טחון והסדר הציבורי על מנת להימנע ממקרים קיצוניים כפי שקרו לאחרונה יהב

 סדנאות לעובדים חדשים.  2התקיימו  – הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים

 ההרצאה בוטלה לשנה זו.

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

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

 ני(.  וד)באחריות קרן ורונית קול מנכ"לההתוכנית אושרה על ידי 

 .2021ייבחן לביצוע בשנת  השנה לא יתקיימו הדרכות וימי עיון

 טפסים של אגף הרווחה, ממתין לבירור מול שוהם ומרכז השלטון המקומי הנגשתפיילוט  – תהנגשה קוגניטיבי 

 .זה בהתוכנית הוקפאה בשל

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 קרן טלקר

 מנהלת מחלקת הנגישות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 קים:העת
 ייהראש העיר –  מר משה פדלון 

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

 סגן ראש העירייה –  מר עופר לוי 
 מנכ"ל העירייה – מר יהודה בן עזרא 

 סמנכ"ל בכיר לעירייה –  מר ג'ו ניסימוב
 הויועצת רה"ע לקידום מעמד האישמנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים  –  גב' מישל עצמון 

 דוברת העירייה – גב' דורית בסמן קובל 
 משאבי אנושמנהל אגף  –  עד סורדו-גילמר 

 היועצת המשפטית – קרן   -עו"ד ענת בהרב
 גזבר העירייה –   רוני חדדמר 

 מהנדסת העירייה –  חנה חרמשאדר' 
 ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר – ציון -גב' מוניקה זר
 מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית           –  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 לשירותים חברתיים – מר אהרון סלצברג 
 מנהלת אגף תשתיות – אביבה מלכה גב' 

 מערכות מידע ומחשובמנהל אגף  –  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 

 מנכ"ל עמותת בני הרצליה –  מר ארז רבן 
 מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים –  מר יקי חרל"פ 


