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חלק משמעותי הייתה עבודת  "דגל היופימקום הראשון בתחרות "עיריית הרצליה זכתה ב •
 !!! תודה לכולם, הנגישות הרבה שמושקעת בעיר ע"י הנוכחים בחדר

עובדי ללדצמבר. אירועים  3 -ב עם מוגבלותיום הזכויות הבינלאומי לאנשים אנו נציין את  •
תתקיים  21/12 -הסרט "איך מסמנים אהבה" בסינמטק, ובהקרנת  18/12העירייה יהיו ב: 

 חברי הפורום מוזמנים לקחת חלק.. בשיתוף מנהל נשים ,הרצאה בת אל פראפורה בהיכל בעיר

נקבעה יותקנו גם בפארק,  לאנשים עם מוגבלותלניווט  אפליקציה RIGHT HEARחיישני  •
 עיוור בעיר. פרסום נוסף יצא לאחר מכן לציבור הרחב. ל מרכזהדרכה בנושא ב

כנציגת מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח  -עו"ד ירדן תורג'מן  אנו מקבלים בברכה את •
 בפורום הנגישות העירוני.לנציגים  -החברה ואת גיא לוי, סגן מנהל מחלקת תחזוקה

המכרז לפרויקטור כרגע בהקפאה. במקביל, מאיר  – ויועץ נגישות לעבודות נגישות פרויקטור •
 .)באחריות קרן(ממשיך לשנה נוספת בתור יועץ הנגישות העירוני 

 .)באחריות קרן וגיא(ש להעביר תמונות לנציבות לאישור העבודות הסתיימו וי -צו נגישות לאגף הרווחה •

  מהמנכ"ל. למכתבהנציבות טרם התקבלה תשובת  – וניתהתראה לפני צו נגישות לספרייה העיר •



 
 

 

( 106מוקדים )גבייה, רווחה ומוקד  3-הפיילוט עבד ב – פיילוט בשיתוף עם המכון לקידום החירש •
של אוכלוסיית בנוסף התקיימה פגישה הסבר במועדון החירשים. עקב חוסר היענות וביקוש 

 הוחלט לא להמשיך. החירשים והמלצת הגורמים העירוניים

רמפות  פרויקטאנו מקדמים  ,בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה - הנגשת עסקים במרכז העיר •
צור הרמפה מול סדנאות הנגרייה יאת ינבחן מחלקה המשפטית. הנושא נבדק מול הפריקות. 

  )באחריות קרן(.והיצירה במפתן ארז 

. יש להתכונן לקראת סוף השנה לפתיחה וסגירת ובמלואהוזרם  - 2017הנגישות שנת  תב"ר •
 הזמנות. 

את הסתיימה באוקטובר. הם מחויבים לסיים ההתקשרות יוסי זמיר ויעז,  - אחזקת כבישים קבלני •
 משכ"ל.להזמנה חדשה נוציא לאחר מכן יש לסגור את הזמנות המסגרת. ילו, חתהכבר עבודות שה

 
 

  - אינטרנט
אתרים שלא הונגשו יצאו התראות לכל אתרי הסמך על תאריך היעד להנגשה.  - חוק הנגשת אתרים -

 יום לתקן טרם הגשת תביעה משפטית. 60ברביזיה של החוק יש לרשות מהרשת.  הורדו
 .הונגש - אתר התמיכות -
 הונגש בחלקו.  - אתר ההנדסה -

עקב אי יכולת להנגיש חלק מהמסמכים הקיימים או מצגות עתידיות יש להכין סט דרישות של נגישות 
 )באחריות קרן ואבנר(.עבור מצגות של אדריכלים חיצוניים שיועלו לאתר 

יצאה הזמנה חדשה לספק לבניית אתר חדש, נסגור את ההזמנה הקודמת  - אתר בית ראשונים -
 )במעקב קרן(.

 
 - אירועיםאגף תב"ל 

כמות האירועים צפויה להיות פי שנה הבאה  .אירועים 55הונגשו  - 2017סיכום שנת פעילות  -
  .)באחריות אפרת קרן ואיבון( הנגשתםיש להיערך תקציבית ל ,שלוש

יחולק בין מחלקת הנגישות בהנחיית המנכ"ל, התקציב  – 2018תקציב הנגשת האירועים לשנת  -
 אלש"ח. 100תקציב נדרש להנגשת אירועים בסך  למחלקה שמקיימת את האירוע.

מכרז עם המחלקה הוצאת חברת מהלב עברה את חובת המכרז ואנו נערכים ל - מכרז הנגשת שמע -
 )באחריות אפרת(.המשפטית. הסטטוס כרגע הינו הכנת אומדן לאחר מפרט 

 )באחריות אפרת(.יכלול בתוכו את תחום הנגישות  - מכרז לבטיחות באירועים -
 

 -תוכנית להנגשת בתי ספר
  – תוכנית צו נגישות לבי"ס

על מנת למנוע עבודה נוספת  יש לעדכן את אוהד מוגרבי, - תיאום עבודות הנגישות בביה"ס •
 )באחריות בוריס(.במקרה של שיפוצים שונים במבנים 

 :2017לשנת  ביה"סרשימת 
 .)באחריות בוריס( 2017סיום בדצמבר ₪.  115,494סך יצאה הזמנה ב – תא שירותים - ויצמן .1
 .)באחריות בוריס( 2017סיום בדצמבר ₪.  116,500אומדן על סך  – תא שירותים - ברנדייס .2

 )כולל מעלית( :הנגשות פרטניות 
אלש"ח.  347אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. התקבלה הרשאה על סך  -שמואל הנגיד .3

  (.בוריס)באחריות בשלב היתר בנייה, סיום משוער במהלך חופשת הקיץ 
בשלב היתר בנייה. סיום משוער בחופשת  -אלש"ח 366התקבלה הרשאה על סך  – שז"ר .4

 )באחריות בוריס(.הקיץ. 
להנגשה  אלש"ח והועברה לטלי, 470סך  התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על – ברנר .5

פרטנית עבור ילד בביה"ס. בוצע תכנון של ישור קיר, נמצא בשלב היתר בנייה. סיום משוער 
 (.ובוריס באחריות מארק)במהלך חופשת הקיץ 

 
  -2018ביה"ס לשנת רשימת 

, יש לקדם כתבי כמויות זאב, גורדון, נוף ים, דור, אלון, הנדיב, רמב"ם - הועברו סקרי נגישות .1
 .)באחריות בוריס(ותכנון 

 .)באחריות בוריס( 2018סיום משוער , הכוללות נגישות התחילו בעבודות - בר אילן .2
עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר עוד  תלמיד בקשה פרטניתפנייה חדשה,  - רעותחט"ב  .3

 )באחריות בוריס(., נמסר סקר נגישות, יש לקדם תכנון שנתיים



 
 

 

  - 2019רשימת ביה"ס לשנת 
 .)באחריות טלי ובוריס(נבחר יועץ חדש, ממתינים לאומדנים  - מפתן ארז .1
 )באחריות אוהד(.נבחרה אדריכלית מקדמת תוכנית הכוללת הנגשה  – תיכון ראשונים .2
 

 7201תוכנית עבודה לשנת 
 

 . אלש"ח 160תצא הזמנה בסך  העבודות הקודמות לא הסתיימו - היכל אומניות הבמה .1
  )באחריות בוריס(. ועוד מאחזים, מסמרות, מדבקות, מעקות -יום. העבודות כוללות 60סיום תוך 

)קרן תבדוק בודות שיפוץ חיצוניות יחלו בקרוב, יש לוודא שזה לא חופף הועלה כי ע, בנוסף
 עם גילת(.

  – מגרשים ואולמות ספורט .2
 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. מגרש יצאה הזמנה. –מפתן ארז 

 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. יצאה הזמנה. ,אולם –וייצמן 
 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. יצאה הזמנה.אולם,  – ברנר

 .טופל -אולם ומגרש ספורט שמואל הנגיד
 יתואם לחופשת פסח )באחריות בוריס(. מגרש יצאה הזמנה. -גורדון 

 )באחריות בוריס(.יודבקו השבוע  - הדבקת פסים זוהרים -סינמטק .3
 

  – פיתוח סביבתי
לעבודות במקום ₪  300120,בסך של משכ"ל הועבר אומדן  – 4גיבורי עציון  -מגרשי טניס  -

 )באחריות גילת(.
 ועדת תנועה.לחניה לוהועברה בקשה , נגיש – רחוב פתח תקווה -מגרש כדורסל -
חנייה מגרשים אלו דורשים רק מקומות , נגיש – צברים פינת האילנותרחוב  -מגרש פתוח -

 הועבר לוועדת תנועה. -ותמרור
 

  – מחלקת גנים
 .השבוע יותקנו הברזיות והעבודה בגן תסתיים. באמצע דצמבר יותקנו מתקני המשחק - גינת צמרות •

 )באחריות שרגא(. יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישות
 )באחריות שרגא(. יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישותהעבודה הסתיימה,  – גינת אשרמן •
יוכנסו לתוכנית התב"ר  ,אלש"ח 950על סך  , אומדןבר כוכבא, עינב ואמנון ותמרגינות  -2018 תוכנית  •

 )באחריות שרגא(.ב משלה להשלמת העבודות על המחלקה להיערך עם תקצי ,2018של 
 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה
לעבודות ההנגשה בשער העיר. עקב בעייתיות  "ג.ק ציוד"נבחר הקבלן  – רחבת שער העיר •

 ביקש הגדלת תקציב לעבודה הריצוף של הרחבה העבודה מתעכבת, הקבלןבקידוח באבן 
 )באחריות טל(.

יש לסיים את העבודות שהתחילו ולסגור הזמנת מסגרת של יוסי זמיר,  – טיפול בפניות פרטניות •
 )באחריות קרן(.פניות שוטפות עבור  משכ"ליצאה הזמנת מסגרת 

 .שמורות וכלליות -מיפוי חניות נכים בעירבין השאר נכתב אפיון לסקר שכולל  - סקר תמרורים •
 )באחריות סיגי וטל(. נערכים ליציאה למכרז

  – נכים עפ"י דוחות נגישותבקשות לחניות  •
 ברנדייס, הנדיב, בן גוריון, אלון ולב טוב. -אולמות ספורט בביה"ס  - החברה לפיתוח ✓
 .רחוב צברים פינת האילנות -רח' פתח תקווה, מגרש פתוח -מגרש כדורסל –פיתוח סביבתי  ✓
 

 - רמזורים ללקויי ראייה
גורמי ההנהלה  -חודש אפרילבשנמסרה לקבלן עדיין לא הותקנו הזמזמים בהזמנות העבודה 

 עודכנו בנושא. נמצא במעקב של יועץ הרמזורים )באחריות קרן(.
 יצאה הזמנת עבודה לתיקון התקתקנים בשד' חן. -

יועץ הרמזורים לא מאשר את החשבונית של החברה עד לתיקון  – לקויי ראייהרמזורים ל
 הצמתים הם: תקלות שונות,

 . )חשבון לא מאושר(.בוצע -הרב קוק -בר כוכבא -העצמאות -
 סוקולוב  -השרון -פינסקר -
 קניון שבעת הכוכבים -



 
 

 

 בן גוריון -ארלוזרוב -הרב קוק -
 

 :נמסרה הזמנה נוספת בסוף אוגוסט
 עקיבא( רביבילו ו) צומת כפול –אמירים  נווה -
 שד ירושלים -הבריגדה היהודית -

 
 :על פי יתרת תקציבהצמתים יוכנסו לתוכנית העבודה 

 סוקולוב   -ירושלים -
   כנפי נשרים –הבריגדה היהודית  -
 אהרונסון –ויצמן  -הרב קוק -
 כצנלסון -הבריגדה היהודית -
 הר סיני -ירושלים  -
 סוקולוב   -ירושלים -

 
  – החברה לפיתוח

  ערן(.)באחריות ממתין לעדכון התקדמות עבודה ₪. מיליון  1.5שוריין תקציב בסך  – אשכול פיס .1
 )באחריות ערן(.ממתין לעדכון  – חניון שער העיר .2
 . הסתיים – בי"ס אופק .3
 )באחריות ערן(. תואמה פגישה עם הקבלן לביצוע חניית נכה לרכב גבוה – חניון רש"י/ הנדיב .4
  .)באחריות ערן(אלש"ח. החל תהליך קבלת היתר  85סך אושר תקציב להצללה ב – בית קינן .5
 :אולמות ספורט .6

 ממתין לאישור חניה בועדת תנועה טופל. – ברנדייס -
 טופל. ממתין לאישור חניה בועדת תנועה. –לב טוב  -
 הועברה בקשה לשריון תקציבי.₪  34,673 - אלון -
 ממתין לאישור חניה בועדת תנועה₪  13,495 - בן גוריון -
 .שוריין תקציב בתב"ר₪  41,000 -אולם משותף  -והנדסאים  יד גיורא חד"שתיכון  -
 .שוריין תקציב בתב"ר₪  350,000 - היובל -
 ממתין לאישור חניה בועדת תנועה .שוריין תקציב בתב"ר₪  171,500 - הנדיב -
 .שוריין תקציב בתב"ר, הועבר דוח יועץ הנגישות לחברה - אילנות -
 .ממתין לאומדן – שירותיםאושרו תוכניות ל – ראשונים -
 קרן(.)באחריות מקלט תחתי, יקבל פטור  - אולם זאב -

 
  – שמע במבנים

תקציב הנגישות לא יממן ציוד שאינו שמע. במסגרת התקציב הכללי באגף תב"ל יש לגזור צרכי  •
 (.מארקבאחריות )נגישות  

 )באחריות מארק(.לתב"ר הנגישות ממשרד החינוך אלש"ח שצריכים לחזור  400 - מימון ביניים •
 

  – חופים
, ממתינים 2018שיחובר כחלק מתקציב  -הוזמנה עם הכנה לחיווט קולי - מפת המישושית •

 )באחריות ירדן(.לעדכון 
סקר נגישות הועבר לחברה לפיתוח על מנת להטמיע את דרישות הנגישות  - מרכז ימי •

 )באחריות ירדן(.בעבודות שיפוצים שיבוצעו במקום. העבודות יבוצעו על ידי אגף תב"ל 
 

 – נגישות שירות

הועברה הדרכה לעובדים חדשים על ידי "קול הסימנים".  – תוכנית הדרכה לעובדים חדשים •
 המשובים שהועברו היו חיוביים. 

מתוכנן מפגש עם הקרנת הסרט "איך מסמנים אהבה" בדצמבר שאליו יוזמנו  - תוכנית ריענון •
 .)באחריות קרן ורונית קולודני(כל חברי הועדה 

 
 בברכה,

 קרן טלקר
 נגישותרכזת 

 רשמה: ניצן גינזבורג.



 
 

 

 
 העתקים:

 ראש העיר –  מר משה פדלון 
 מ"מ וסגנית ראש העיר –  גב' מאיה כץ 

 מנכ"ל העירייה – מר יהודה בן עזרא 
 סמנכ"ל בכיר לעירייה –  מר ג'ו ניסימוב

 דוברת העירייה – גב' דורית בסמן קובל 
 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש –  מר חיים שגיא

 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 

 מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב –  מר אמיר זיו 
 מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה  –  מר ארז לזובר
 תיירותפיתוח המנכ"ל החברה ל –  מר עופר מור 

 


