
 

  

 )לא כונסה( 2020/21/27נגישות מיום פרוטוקול ועדת 

 דצמבר -10ישיבה מס' 
 

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

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

 מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -  אירינה גולדנברג
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי -  טל עברון
 פיקוח ובקרת תנועה לקתמנהל מח -  תטל גרני

 מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -  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

 ת אקוסטיותאחראי כיתו -  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

 החברה לפיתוח תיירות מנהלת תיירות, -  טוב-חגית שם
 

תוכנית האירועים מומשה במלואה והיתה הצלחה  ,אירועי יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות
 גדולה, תודה רבה לכל הגורמים השותפים.

 .לצורך סגירת שנה 2020ר "תבההזמנות במידע לגבי ה לגזברות את העברנו •

שנוספו אלש"ח  560+ ₪  3,891,457 הינה שאושרה 2021לשנת  הנגישות בתב"רמסגרת תקציבית  •

 .2021מצ"ב תוכנית עבודה לשנת  במסגרת הסכם פשרה.

, מדובר בבדיקה במשרד המשפטים שוויון נציבותשל  יתרוחבביקורת עיריית הרצליה נמצאת בהליך  •

, נהלים( אנחנו בכל תחומי הנגישות העירוניים )מבנים, מוס"ח, שצ"פ, אירועים, הדרכות עובדים

 .6/1/21החומרים להגשה למועד בשלב איסוף 

הועברה לטיפול המחלקה המשפטית,  – חינוך ימיטרם הגשה תביעה ייצוגית לבי"ס עתירה משפטית  •

  במקביל מח' תחזוקה מקדמת את העבודה הנדרשת.

על היקפי  הועברו הנתונים -השלטון המקומי מקדם מהלך לשינוי בחקיקה ובלוחות הזמנים לנגישות  •

 .וחניונים ינות, גח, מוס"ציבור הנגישות של מבני

 רשימת בתי כנסת ושטחים שבבעלות  :, טרם הועברהל"לנתונים שנאספו ובהוראת מנכ בהתאם

 .: בעלות, השכרה, חכירה והקצאהקבוצות 4 -ל ושיחלקכדי לאגף הנכסים עברה העירייה 



 

  

התקיימה השקת  –בהרצליה העסקים מיישרים קו  –נגישות ברגישות  –הנגשת עסקים במרכז העיר  •

לטובת בעלי  החומר המקצועי לאתרעלה ורמפות, י 10 . בשלב א' ייבנוהמיזם בהשתתפות ראש העיר והמנכ"ל

  רמפות נוספות עבור עסקים שיבקשו ויעמדו בקריטריונים. 10-, ואושר מימון עירוני להעסקים

  )במעקב קרן(. נוהלה אושרטרם  –אנשים עם מוגבלות עבור נוהל פינוי בזמן חירום  הדרכה בנושא •

 

  – אגף תב"ל אירועים

 בשלב זה. איש 500מעל  לא מתקיימים אירועים •
 

  – מחלקת תחזוקה

 .)במעקב קרן ואבי( תיבחן האפשרות לחדש הרשאות ישנות – משרד החינוךישנות של הרשאות  -

₪  110,000הנגשה כללית בסך בי"ס ל 21) – משרד החינוךמהרשאות תקציביות לחדשות בקשות  -

 לשנה₪  1,000בסך  יש להדפיס תוכניות, יצאה הזמנת מסגרת לספק אופיר גרף )גלקסי(, (לבית ספר

  (.הלד )באחריות אבי

 

 :סטטוס - 2018/19שנת הנגשה בתוכנית רשימת ביה"ס ל

   בחתימות טרם הכנסה למערכת מקוונת. - זאב .1

   נקבע סיור לצורך אישור התכנון. - נוף ים .2

   הבקשה חתומה, ממתין להכנסת למערכת מקוונת. - דור .3

   נקבע סיור לצורך אישור התכנון. -  אלון .4

  הבקשה חתומה, ממתין להכנסת למערכת מקוונת. - תיכון חדש .5

   תוספת השירותים. נקבע סיור לצורך אישור התכנוןמיקום המעלית אושר,  – רמב"ם .6

 בהליך השלמת תנאים מקדימים. - סמדר .7

 בהליך השלמת תנאים מקדימים. -היובל  .8

  נקבע סיור לצורך אישור התכנון. - וולפסון )הנחיית מנכ"ל( .9

 הבקשה להיתר בתהליך הכנה. – הנדסאים .10

 נקבע סיור לצורך אישור התכנון. -  תיכון אחי"ה .11

 )באחריות אירינה(.הנושא בבדיקה עם המחלקה המשפטית  –נתיב  .12

בקשה לפטור על בסיס דחייה )בצירוף מסמכים מיועד להריסה ובניה מחדש יצא מכתב  – הנדיב

  .קרן ומאיר()באחריות  .לנציבותמהמנכ"ל ( םרלוונטיי

בקשה לפטור על בסיס דחייה )בצירוף מסמכים מיועד להריסה ובניה מחדש יצא מכתב  –בן גוריון 

  )באחריות קרן ומאיר(. מהמנכ"ל לנציבות( םרלוונטיי

 

 בתי ספר שנדונו אצל המנכ"ל:

 סטטוס ספר בית מס'

 הרישוי, עברמצאת כבר במסלול של הבקשה להיתר של תיכון ראשונים נ ראשונים 1
את השלב הראשון של עמידה בתנאי סף וכרגע הבקשה להיתר נמצאת 

  .בבקרת תכן

 כיתות. 6 תוספת של חלופה נבחנת

    השירות לביצוע יועץ ייבחר דצמבר סוף עד הנראה ככל יועצים בועדת נידון ארז מפתן 2

  



 

  

 :2019תוכנית עבודה שנת 

הועברה בקשה לבצע סקר במוסד בריאות . הנגישות טרם החלו בעבודות –בית הורים אנה פרנק  .1

 )במעקב קרן(. במחלקה הסיעודית, ממתינים לתשובות מנטע, רכזת הנגישות של בית ההורים

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

hear .)הוקפאה בשלב זההתוכנית  )באחריות בוריס ומארק. 

יצאה הזמנה התקיימו פגישות עם הגורמים המקצועיים ו מבנה לשימור – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה .3

 )באחריות דניאל(.אלש"ח  800עבודות נגישות אומדן . ח"אלש 27לתכנון בסך 

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

 בשלב זה לא מקודמת תוכנית הנגשה. – מתנ"ס נוף ים .4
באישור מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך שההנגשה תאושר  – מועצה דתית .5

 . בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה

דניאל )באחריות אדריכל לפני הוצאת היתר הבקשה להיתר עברה וועדה ונמסרו דרישות להשלמות 

  אירינה(.ו

 : 2020תוכנית עבודה שנת 

 .)באחריות טל( . יש לסיים את סימון החניות בהתאם לדוח הנגישותניתן רישיון עסק – אצטדיון עירוני .1

 מעדכנים תכנון לעבור למבנה בזק שברחוב הרב קוק.מיועדים  – מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי .2

 )במעקב אירינה וקרן(.

 עבר להליך רישיון עסק., הועבר דוח נגישות – סינמטק .3

 ₪ 12,323יצאה הזמנה להשלמת הנגישות לפי הנחיות יועץ הנגישות בסך  – עתירה –חינוך ימי  .4

 )באחריות דניאל(.

 

 – פיתוח סביבתימחלקת 

 : 2019תוכנית תב"ר 

 .זה בבשל ות הוקפאוהתוכני

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

 : 2020תוכנית 

 .הוכנה הזמנה לקבלן ביצוע, נמצא בחתימות

  )באחריות שרגא(. התקיים סיור והועבר דוח נגישות – גינת אהוד מנור •

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

 .)באחריות גלית( בגינות אחרותבהסכם, היתרה תשמש עבור הצבת מתקני משחק נגישים 

  באחריות שרגא(.) , לאחר מכן יונפק אישור נגישותנמסר דוח נגישות להשלמות ליקויים – פארק רבין •



 

  

  – מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

 .טיפול בפניות נגישותלמשכ"ל עבור ח "אלש 150בסך  ת מסגרתיצאה הזמנ •

שממתינות: דון יוסף, פניות פרטניות מהקבלן. ממתינים לקבלת חשבונות  – הזמנת מסגרת לעבודות נגישות •

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

טרם  ח"אלש 150בסך נוספת יצאה הזמנה והשלמת נגישות בסביבת תחנות אוטובוס עקב ריבוי פניות  •
  )באחריות טל(.התקבלו חשבונות 

תחנות חדשות הוצבו במהלך השנה  80-כ. יועבר לביצוע הקבלן החדש – הנגשת תחנות אוטובוס •
 )באחריות טל(. האחרונה, נפתחו קריאות מוקד לטיפול בהנגשה

 .הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות – פנקס כיס •
  )במעקב קרן(.הועברו ליועץ הנגישות הפרטים הסטנדרטיים 

העבודות לא בוצעו בהתאם לתוכנית של יועצת הנגישות, עברו הנחיות סימון והנגשת חניות,  – אצטדיון •
  טל(.מאיר ו)באחריות  לתיקון

נגישות  יםהשליש ל ,תוכנית הנגשת גינותבמסגרת  .27/12-ייכנסו לביצוע ב – נעורים ברח האילנותגינת  •
, ממתין . הועבר דוח נגישותבנושאמשפטית עתירה הדבר נדרש בדחיפות בשל בשביל המוביל לגינה 

 )באחריות טל(. קבלןה עבודה שלל
 

   – רמזורים ללקויי ראייה

 .2021תוכנית יבוצע ב

 אלש"ח. 42 –משכית  –מדינת היהודים  .א

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

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

 

 – הרצליה החברה לפיתוח

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

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

 

יש עדת תנועה, ואושר בוחניונים.  13 -נערך סקר ב חניונים ברמות ים ובזבולון. 2הונגשו  – סקר חניונים

 .2021תוכנית . לבצע בהתאם

  ממתינים להגשת החשבונות )באחריות עמי ויוסי חיים(. – ביה"ס רעות .1

אלש"ח. בסיום העבודה תוגש בקשה  710פרטנית ברעות בסך התקבלה הרשאה תקציבית להנגשה 

 )במעקב אבי הלד(. אלש"ח 110להרשאה כללית בסך 

טרם הוצאת הדרישות מבני חינוך וציבור, בשלב השלמת  לקתי מח"אושרו החזיתות ע – בית המתנדב .2

  .קרן(אירינה ו)במעקב  היתר

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

  

 :.2021תוכנית 

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

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

 )באחריות יוסי חיים(.

 

 



 

  

  – במבניםוראיה שמע  -הנגשה חושית 

, יוכן טופס להנגשה 2021הוחלט שאגף החינוך יכין אומדנים לשנת  ,בסיכום פגישה בנושא – הנגשה פרטנית •

 .עבור תלמידים עם לקויות ראיה

 

  – החברה לפיתוח תיירות הרצליה

 :סטטוס נגישות בנין מנהלה •

 .מדבקות אזהרה למחיצות זכוכיתהותקנו  .1

 .חידוש פסים למניעת החלקה .2

 .יבוצע במהלך החודש )ממתינים לימים יבשים יותר( –צביעת חניות לנכים  .3

 

 – נגישות שירות

האינטרנט בהנחיית תוכן באתר  מעביריל ,בזוםהדרכה אנו נערכים לקיים  – ת נגישות מסמכיםהדרכ •

 )באחריות קרן ורונית(.תצא הזמנה לעובדים הרלוונטיים  ,גילה גרטל

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 

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

 .)באחריות מיכל גרמן(

  .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'

 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 המנכ"ל החברה ל –  מר עופר מור 

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


