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 20.2010.72מיום  פרוטוקול ועדת נגישות

 ינואר - 1ישיבה מס' 
 

 משתתפים:
 חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי -  איבון בן צור

 מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -  אירינה גולדנברג
 מנהל מחלקת תחזוקה -  וריס נדורזב

 מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -  אתי אלימלך
 מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות עוזרת -  נעמי ניצן

 מנהלת פרויקטים אגף תקשוב -  רונית זנדברג
 מנהל אתר האינטרנט העירוני -  אבנר פרלמוטר

 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה -  מיכל גרמן
 הנגישות תחום מנהלת -  טלקר קרן

 מהנדס החברה לפיתוח -  ניסים סממה
 יועץ הנגישות העירוני -  מאיר אטדג'י

 
  :נעדרו

 חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות -  יהונתן יסעור
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי -  טל עברון
 מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי -  נטע אורן

 מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים -  אפרת נאור
   בודקת תוכניות, אחראית שימור -  אפרת מור

 מוסדות חינוךמנהל מדור בינוי ופיתוח  -   אבי הלד
  מתכנן אסטרטגי -  אוהד מוגרבי

 אחראי כיתות אקוסטיות -  מארק סופרפין
 סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף -  שרגא קליין

 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח  -  תטל גרני
 

 נבנתה תוכנית עבודה בהתאם.₪, מיליון  3אושר תב"ר בסך  – 2020 תב"ר הנגישות •

 ., עד אז לא יהיה ניתן להוציא הזמנות חדשות2019על הזמנות עבודה לשנת עדיין ממתינות לעדכון 

 ניתן להוציא הזמנות במקביל לסגירת שנה. –תקציב רגיל 

  יש להקפיד ולשלוח הערות התייעצות )לחשבת המינהל( אך ורק דרך מערכת האוטומציה ולא במייל.

אלש"ח,  36התקבל אומדן בסך התקיימה ביקורת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.  –מתנ"ס יד התשעה  •

 .2019ממתינים לסגירת שנת 

 קרן(. מעקב)ב ממתינים לאישור פרוטוקול הועדה טרם פרסום הזוכה – 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 גרמןמתנדבות מטעם הועדה

 הפרט אושר על ידי הנדסה, נקבעה פגישה אצל מנכ"ל העירייה לבחינת מימון הרמפות, נושא הבטיחות. כמו כן,

 )במעקב קרן(. ממתינים להתייחסות החברה הכלכלית בדבר אישור יועץ בטיחות וקונסטרוקטור לרמפה

כיסאות נוספים  3רכשו נביוזמת אבי ברוייטמן  –אנשים עם מוגבלות עבור בזמן חירום נוהל פינוי  הדרכה בנושא •

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

אנו נערכים לאירוח כנס רכזי נגישות ארצי בהרצליה בו תוצג עבודת הנגישות על ידי  – כנס רכזי נגישות ארצי •

 רונית זנדברג. –מתנדבת מטעם הועדה הגורמים העירוניים וכן יערך סיור בעיר במספר מקומות נגישים. 
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  – אגף תב"ל אירועים  •

מקודם הפקת סרטון נגישות שיעביר מידע גם לילדים עם  – 2020אירועי העדלאידע ויום העצמאות  .1
השנה ישולבו מתחמים שקטים מוגבלות קוגטיבית וגם מידע באופן כללי על הנגישות בשיתוף הדוברות. 

 )באחריות אפרת(.באירועים ההמוניים. תיבחן האפשרות להרחיב את הנגישות באירועים נוספים 
 2020הנגשת אירועים בשנת ל ISO בנושא מימוש נוהל נציגי אגף תנו"סתקבע פגישה עם  .2

 )באחריות קרן(.
  

  – מחלקת תחזוקה

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

 לשנה )באחריות קרן(.₪  2,000מסגרת לספק אופיר גרף )גלקסי( בסך 

הנגשה כללית בסך  11לבתי הספר בתוכניות העבודה )להרשאה תקציבית ממשרד החינוך יוגשו בקשות  -

 פרטני( )באחריות אבי הלד(. –לבית ספר + חט"ב רעות ₪  110,000

)באחריות מתקדמים בהליך התכנוני  ,נקבע סיור בחט"ב זאב עם יועץ הנגישות – תוכנית להנגשת בתי ספר -

 תב"ר עבודות באגף תב"ל. בוריס(.

התקיימה פגישה בהנדסה עם מנהל אגף הרישוי ומ"מ אגף פיקוח בניה בהשתתפות בוריס, אדר' נתנאל  -

בן יצחק ואירינה בה סוכם שכל הבקשות להנגשת בתי ספר / מבנים עירוניים בעיר לא יהיו תלויים 

 בהיתר או בחריגות של המבנה הקיים.

 

 ין לחתימת הסכם.ממתעבר 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

 בהנחיית מנכ"ל העירייה התווסף לתוכנית. –תיכון אחי"ה  .11

 

 :2017 לשנת ביה"סרשימת 

  טופל. – שז"ר -פרטנית  ההנגש .1

 טופל. – ברנר -הנגשה פרטנית  .2

 

 :מנכ"לנדונו אצל השספר  בתי

התקיימה פגישה אצל מנכ"ל העירייה בה הועלו הקשיים להנגשת בתי הספר הנ"ל, יצא מכתב לנציבות  -

  בהשלמת העבודות.המעדכן על עיכוב 

  )באחריות אירינה(.יצא פירוט לקידום הנגישות בבתי הספר  -

 סטטוס בית ספר מס'

 ההנגשה הכלליתלא מתוכנן שיפוץ למבנה ולכן ניתן להטמיעו בתוכנית  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

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

 קיימות בעיות של מכבי אש. מחלקת הבטיחות צריכה לתת חוות דעת. אחי"ה 5
 מקדמים הנגשה כללית בתוכנית של תחזוקה.

 המבנה מתוכנן להריסה ובנייה מחדש.  בן גוריון 6
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 :2019תוכנית עבודה שנת  

 

קדם את רישיון העסק מפורט למנהלת בית ההורים כדי ל הועבר דוח נגישות –ם אנה פרנק בית הורי .1

 ואת עבודות הנגישות. 

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

hear (.ומארק )באחריות בוריס  

 )באחריות בוריס(. העבודה בשלבי סיום –מרכז תעופה  .3

)באחריות  הנגישות תועבר בקשה לסימון חניית נכים עם הגבלה של שעות פעילות המועדוןבהתאם לדו"ח 

 קרן(.

הליקויים תוקנו והנציבות עודכנה על יכולתם לבוא לערוך ביקורת. למעט בדיקה של  – אולם ספורט ריבוק .4

 )באחריות בוריס(.המעלון ע"י החברה )ממתין לחתימת הסכם( 

  .אלש"ח 800אומדן העבודות נגישות מבנה לשימור.  – הרצליהבית יד לבנים ומוזיאון  .5

  .הסתיימו עבודות הבטיחות

יש להעביר אומדנים מפורטים ושכר טרחה של האדריכל שיתכנן את השלמת , טרם החלו, עבודות הנגישות

 .)באחריות בוריס(לקביעת ועדת יועצים  גאולהעבודות לה

סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בהשתתפות יועץ השימור,  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 

 .אחריות אפרת מור ונטע()ב עם הרמפה ויוכל להשתלב

יש לדאוג לתוספת שעות לאדריכל השימור שיעקוב וילווה את עבודות הנגישות במסגרת התקציב של 

 מחלקת תכנון עיר )באחריות אירינה ואפרת מור(.

 
 .בהנחיית מנכ"ל יש להתקין רק מעליות במבני ציבור – מתנ"ס נוף ים .6

 יש לבחון תב"ר נפרדלאחר בחינה בשטח סוכם על קידום תכנון מעלית במסגרת השיפוץ הכולל 
 לפרויקט. 

 .(בוריסבאחריות ) אך ורק על המדידות אשר בוצעו בשטחיועבר תשלום לחברת סדן 

אדר' ישי ולנסי, מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך  באישור – מועצה דתית .7

 ו. בנוסף, יצאשההנגשה 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

 (. בוריס ואירינה)באחריות 

  :2020תוכנית עבודה שנת 

)באחריות  ₪ 7,500להוצאת הזמנת עבודה. אומדן  תב"רהשלמת נגישות ממתין לאישור  – בית פוסטר .1

 בוריס(.

בהמשך לדוח הנציבות ובהנחיית מנכ"ל נבצע את תיקון כל הליקויים. אומדן  – מתנ"ס יד התשעה .2

 )באחריות בוריס(.  ממתין לאישור תב"ר והוצאת הזמנת עבודה₪.  36,000

 

  – פיתוח סביבתי

  :2019תוכנית תב"ר 

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

 במרכזים המסחריים )באחריות טל עברון(.

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

  (.נטעטל ו)באחריות  טרם התקבלו עדכונים .החדשה שתגיע בשבוע הבא

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

  .(מול מאיר )באחריות נטע טרם התקבלו עדכונים. בהתאם לתקנות

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

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

  



 
 

4 
 

 

  – חלקת גניםמ

  : 2019וכנית ת

תיק תיעוד. התקבלו . נשלחה הזמנה לקבלת הצעות מחיר לעריכת אלש"ח 226אומדן הפיתוח הינו  – וריזלנדגן  •

 שרגא(.אפרת מור ו)באחריות  הצעות והנושא בבדיקה במחלקה המשפטית

עבודות אומדן  עבודות הפיתוח והנגישות בשלבי ביצוע, הותקנה סככת הצללה, עומדים בלו"ז. –גן דפנה  •

  .)באחריות שרגא( אלש"ח 243הפיתוח הינו 

התקבלה עקב ליקויים קטנים כגון אי ביצוע שרוול השקיה, שבר הגינה לא  בוצע סיור מסירה. – העלייה השנייה •

  באחריות שרגא(.)אלש"ח 201אומדן הפיתוח הינו , לאחר תיקון הליקויים הגן יימסר סופית לעירייה בבטון בברזיה.

 

 : 2020תוכנית 

 שרגא(.)באחריות  אומדניםקבלת נגישות, ממתינים ל סקרהועבר  – גינת אהוד מנור •

 

 – בקרה ופיקוח תנועהמחלקת 

 בעקבות פניית תושב נבדקים שני נושאים: – בית ספר ברנדיס •

 הועבר מכתב להורים ממזכירות ביה"ס. .כניסה נגישה לבית הספר )דרך גן הילדים(, מחויב בחוק .א

אושרה התקנת תא  –סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש  .ב

 )באחריות טל גרנית(. ממתין לביצוע חנייה לנכים

נים לאישור הזמנה של מפקח עבודות ממתינגמרה היתרה בהזמנת המסגרת.  – לעבודות נגישותהזמנת מסגרת  •

  )באחריות טל(. אלש"ח 300ואישור תב"ר  הנגישות להקלדת הזמנת מסגרת חדשה בסך 

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

 .פניית מוקד שתעבור למחלקה על מנת שתונגש סביבת התחנה במקביל

נקבעה פגישה הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות,  – כיס ספנק •

  )במעקב קרן(. נוספת לקידום הנושא

הועדה אישרה את התוכניות ממתין  – העיר במסגרת וועדת תנועהאישור תוכניות הנגשת חניונים ברחבי  •

 (.גרנית טל במעקב) לחתימת הפרוטוקול טרם ביצוע

יש לבחון הגבלה של שעות על התמרור בהתאם לסקר הנגישות יש לסמן חניית נכים כללית.  – מועדון תעופה •

 )באחריות קרן וטל גרנית(.לפי זמני פעילות של באי המועדון. החומר יועבר לוועדת תנועה 

 

 – רמזורים ללקויי ראייה

  : 2019תוכנית 

 .טופל, בוצעה התקנת זמזמים – יוסף נבו -הנדיב -ז'בוטינסקי .1

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

 .קרן( )במעקב נוסח הדיבוב ואושר יש הזמנה לקבלן הרמזורים

  : 2020תוכנית 

 )באחריות קרן(. ממתינים לאישור התב"ר בטרם הקלדת הזמנות 

 .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

  טופל והונפק אישור נגישות. – ןהקונסרבטוריו

 בטרם ביצוע. בועדת תנועה, ממתין לחתימת פרוטוקול אושרחניונים.  13 -נערך סקר ב – חניוניםסקר  .1

   .(יוסי חייםניסים / )באחריות  אלש"ח לסקר 110אומדן 

 . 2020בספטמבר  לחטיבה שיכנסילד עם מוגבלות הנגשה פרטנית ל – ביה"ס רעות .2

 )במעקב קרן ויוסי חיים(.תחילת העבודות בעוד כחצי שנה  התקבל היתר בנייה,
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 (.באחריות אבי)בקשה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך  מקדמים

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

 .(יוסי

להעביר יש . . הגינה פתוחהמסירההעבודה נמצאת בשלבי  – גבעת הפרחים )גינה מול בית יוליאנה( .3

 )באחריות ניסים(. אישור נגישות לאחר סיום

לאחר פגישה בשטח וקבלת שתי חלופות למיקום המעלית הוחלט לבחור באופציה בה  – בית המתנדב .4

  (.יוסי חייםקרן ובאחריות ) המעלית ממוקמת לצד המדרגות. ניתנה הנחייה לקדם בקשה להיתר בנייה.

 :2020תוכנית  .5

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

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

. ממתינים שהועברו לאישור מנהלת המועדונים חמוטל הלמן מהאגף לשירותים חברתיים התקבלו סקרים

 יוסי חיים(. ניסים / )באחריות לאומדנים

 

  – שמע במבנים

 .רכישת מערכות שמעשדרוג ולצורך אלש"ח  100תוקצב  – 2020תב"ר  •

הוחלט בשלב זה להקפיא את ביצוע  – Hear-Rightהנגשת היכל אומנויות הבמה באמצעות אפליקציית  •

 ההנגשה במקום.

 ולאישור התב"ר בטרם הוצאת הזמנת עבודה. רכישת מערכת שמעממתין להצעה שלישית עבור  – אגף הרווחה •

 )באחריות מארק(.

 

  – החברה לפיתוח תיירות הרצליה

בר לדרישות המינימליות עפ"י החוק ויש של החברה מעהאינטרנט בימים אלה עובדים על הנגשת אתר  •

 )באחריות נעמי(.להקפיד על העלאת חומרים חדשים בפורמט נגיש 

 

 – נגישות שירות

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

 .)באחריות רונית וקרן( 2020תידחה לחודש מרץ  ההרצאה

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

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

   .)באחריות קרן ורונית קולדוני( בתהליכי אישור

 תצא הזמנת עבודההצעות מחיר,  3טפסים של אגף הרווחה, התקבלו  הנגשתפיילוט  – תהנגשה קוגניטיבי •

 )באחריות מיכל גרמן וקרן(.

 

 

 ברכה,ב

 קרן טלקר

 מנהלת תחום הנגישות
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 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

 ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה 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 
 שאיפ"ה מנהל אגף –  מר רוני גאון

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

 לשירותים חברתייםמנהל אגף  – 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  –  ארז לזובר מר
 תיירותפיתוח המנכ"ל החברה ל –  מר עופר מור 


