
 

  

 )לא כונסה( 25/6/2020נגישות מיום פרוטוקול ועדת 

 יוני - 5ישיבה מס' 
 

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

 מנהלת מחלקת נגישות -  קרן טלקר
 והמנהל הכללי חשבת המנהל הכספי -  איבון בן צור
 מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי -  דניאל זינר

 מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -  אירינה גולדנברג
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי -  טל עברון
 מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה -  טל גרנית

 מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -  אתי אלימלך
 תקשוב מנהלת פרויקטים אגף -  רונית זנדברג

   בודקת תוכניות, אחראית שימור -  אפרת מור
 מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך -   אבי הלד

 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 -  ג'ימאיר אטד

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

 מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים -  אפרת נאור
 מתכנן אסטרטגי  -  אוהד מוגרבי
 ת מחלקת גנים ונוףסגן מנהל -  שרגא קליין

 תיירות לפיתוח החברה תיירות, מנהלת -  טוב-שם חגית
 

 בתקופת משבר הקורונה צומצמו היקף עבודות הנגישות וחלקים בתוכנית העבודה הוקפאו.

 נא לעקוב אחר העדכונים בסיכום.

צו "לאחר השלמת התיקונים ומסירת המידע לנציבות קיבלנו  – מתנ"ס יד התשעה "צו נגישות" •

 (.בטיפול תחזוקה)נושאים  2, מחייב תיקון של 18/1/2021-שיפקע ב "נגישות

)באחריות אבנר וקרן(. להשלמת מידע שוויון זכויות, פנייה מנציבות התקבלה  – אתר האינטרנט •

 בנוסף אנו מעדכנים את המידע בתחום הנגישות נשמח למידע ותמונות.

 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

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

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

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

 .שות(העירייה )באחריות אגף לשירותים חברתיים ומחלקת הנגי



 

  

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  הרמפות יעשה ע"ימימון 

הוצב שלט הנחיות בדבר שימוש בכל  –אנשים עם מוגבלות עבור נוהל פינוי בזמן חירום  הדרכה בנושא •

  )במעקב קרן(. טרם יצא נוהלקומה בבניין העירייה. 

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

)באחריות טלי  קינן בשל המצב נבדקת האפשרות להקרין את הסרטים בשטח פתוח כבית ועמותת רקפת.

  .ברנע וקרן(

 

  – אגף תב"ל אירועים

 אין עדכון על אירועים לקהל.  •

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

 

  – מחלקת תחזוקה

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

 .)באחריות קרן ואבי(בעירייה 

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

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

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

 (.הלד )באחריות אבי 25/6לנכים התוצאות יעברו לאדריכל עד 

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

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

 אבי הלד(. במעקב) בבדיקת המהנדס של משרד החינוךשה נמצאת הבק

 

 בשלב הכנת מדידות ותכנון: - 18/1920שנת 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

אושר בועדת  .דת יועצים )באחריות בוריס וגאולה(ועלוהבקשה תצורף  ,הועבר דוח נגישות – נתיב .12

 . )באחריות גאולה( יועצים החלפת ביה"ס "הנדיב" שעומד לפני הריסה בביה"ס "נתיב"

 



 

  

בקשה לפטור על בסיס תוגש לנציבות ומהמנכ"ל מיועד להריסה ובניה מחדש יצא מכתב עדכון  – הנדיב

  .)באחריות קרן ומאיר( דחייה

 

 שנדונו אצל המנכ"ל:בתי ספר 

 סטטוס בית ספר מס'

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

 סביבתיהפיתוח הבנושא  קשייםהיו הרבה תיאומים ו החדש.

 ההתעכבולכן הגשת הבקשות להיתר 

עבר ועדת יועצים  - מתכנןל. מכרז קיבל הנחיה להתחיל לעבודשנבחר מודד  מפתן ארז 2

 וממתין לאישור המחלקה המשפטית

 שאר הגורמיםתנועה בתנאים מקדימים, ממתין לאישורי האושר ע"י  בן גוריון 3

  

 :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,  – אגף הרווחה .2

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

 טופל. –מרכז תעופה  .3

 אלש"ח.  800מבנה לשימור. אומדן העבודות נגישות  – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה .4

 עבודות הבטיחות הסתיימו. 

יעלה לועדת היועצים  ,נפתחו הצעותאלש"ח  50יצאה הזמנה לאדריכל לתכנון בסך  – עבודות הנגישות

 .בוריס(גאולה ו)באחריות  הקרובה

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 .5
 .)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 .6

. 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

. בסיום יועבר תיעוד חוזריםמתבצעים תיקונים בליקויים  "צו נגישות"בעקבות קבלת  – מתנ"ס יד התשעה .2

 (. וקרן )באחריות בוריסלנציבות 

 שהועבר להחלטת הגזברותח ונבחן תקציב עירוני "אלש 230בסך הוכן אומדן  – אצטדיון עירוני .3

 בוריס(.מיקי גורנשטיין ו)באחריות 

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



 

  

  – סביבתיפיתוח 

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

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

 

 : 2019תוכנית תב"ר 

 .זה בהתוכנית הוקפאה בשל

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

 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 

 שרגא(.)באחריות  ספסלים עם משענות יד 2להתקין יש  – גן וריזלנד •

  

 : 2020תוכנית 

 )באחריות שרגא(.הועבר סקר נגישות, ממתינים לקבלת אומדנים  – גינת אהוד מנור •

 .ממתינים לאומדנים .גינההאלש"ח לטובת הנגשת  183בעקבות הסכם פשרה הוקצב 

 

 – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

 פניית תושב: – בית ספר ברנדיס •

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

 )באחריות טל גרנית(.חנייה לנכים ממתין לביצוע 

 .קיים עיכוב בביצוע הקבלן ונערכה שיחת הבהרה עם הקבלן – נגישותהזמנת מסגרת לעבודות  •

 .51יצחק שדה  פניות פרטניות שממתינות: דון יוסף, פנחס רוזן ,

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

 .)באחריות טל וקרן( יש לאשר הזמנת מסגרת נוספת לטיפולעקב ריבוי פניות 

 16הוקמו ממתינים לחתימה עם קבלן ממשכ"ל לביצוע עבודות מסביב לתחנות.  – הנגשת תחנות אוטובוס •

  תחנות 38תחנות שמתוכה אושרו עד כה  71-תוכנית לתחנות ברחבי העיר, מתוך 

יש לקדם את הנגשת סביבת התחנות  .GIS-ב והועברה לעדכון עודכנה רשימת תחנות האוטובוס בעיר

 )באחריות טל גרנית(.בהתאם לתקנות 

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

  )במעקב קרן(. הועברו הפרטים הסטנדרטייםההנחיות ליועץ הנגישות 

 )באחריות טל(. התמרור הוצב ממתין לסימון – 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( . הועבר דוח נגישותבנושאמשפטית עתירה הדבר נדרש בדחיפות בשל 

 

 – רמזורים ללקויי ראייה

  : 2020תוכנית 

 .זה בהתוכנית הוקפאה בשל

 הצעות המחיר להתקנת הזמזמים יועברו לחתימתו )עד להכנת מכרז(חודשים  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

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

 .זה בהתוכנית הוקפאה בשל  .חיים(

 . 2020בספטמבר  הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה – ביה"ס רעות .1

 נמצא בבדיקת המהנדס יועץ משרד החינוךמקדמים בקשה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך 

 באחריות אבי(. )

)במעקב  מול אגף הביטחון וביה"ס בהתאם לזמני הלימודים.. העבודה מתואמת 29/6תחילת עבודות 

 ויוסי חיים(.קרן 

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

אגף נכסים הצליח להגיע הוחלט לבחור באופציה בה המעלית ממוקמת לצד המדרגות.  – בית המתנדב .2

מתחילים בתכנון עבור הגשת ההיתר. בשלב זה לכלל מחזיקי הקרקעות לצורך אישור השיפוצים בבניין. 

  אירינה(.יוסי חיים ו)באחריות  אלש"ח לנושא 100קיים תקציב בסך 

 .יש להעביר את המימון להיתר לסעיף החברה )באחריות איבון(

  

 :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

 

 לפרויקטלהעביר אישור נגישות יש במסגרת העתירה בנושא הנגשת גינות  –( רחוב כצנלסון)פארק רבין 

 במעקב קרן(.)

 

  – שמע במבנים

השלמת מימון הנגשת  מתב"ר הנגישות.₪  7,000אושר מימון ביניים ליועץ אקוסטי בסך  – 2020תב"ר  •

  .(אבי)באחריות  כיתות שמע במימון תקציב אגף החינוך

, יבור, ישראלנווה , נווה עמל, יד התשעההקהילתיים: מרכזים הת ויוכירהותקנו בכל מזת השראה ולולא •

 .רישום במטההמרכז בו נוף ים, נחלת עדה

 



 

  

  – החברה לפיתוח תיירות הרצליה

 טוב על הצטרפותה לקידום הנגישות כנציגת החברה לפיתוח התיירות.-הועדה מברכת את הגב' חגית שם •

 אלש"ח בהתאם לתקנות. 150המבנה הונגש בהשקעה של  – מבנה בית המנהלה •

בוצע פרויקט רחב ליצירת שבילים נגישים במתחם.  2019בסוף שנת  – סידני עלי –פרויקט אפולוניה  •

 התקבל משוב חיובי מיו"ר עמותת נגישות ישראל.

 בימים אלה מקדמים נגישות מעבר לדרישות החוק. – אתר האינטרנט של החברה •

ים לקו המים תוקנו הפרשי הגובה בין השבילים לסככות הנגישות. בנוסף, הוארכו שביל – חופי הים •

 באמצעות משטחים ניידים.

 בשנה זו טרם התקיימו אירועים. – אירועים •

 

 – נגישות שירות

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

 ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישהמנהלת 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' 

 ומחשובמנהל אגף מערכות מידע  –  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 


