
 

  

 27.1.22פרוטוקול ועדת נגישות מיום 

 ינואר – 1ישיבה מס' 
טות נגיף הקורונה והגבלת מספר העובדים במקום עבודה הישיבה מתקיימת בשל המגבלות עקב התפש

ניהול שיחת הועידה מבוצע באופן שחברי ". zoom"ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות אפליקציית 
 .הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמוע את כולם ולקבל החלטות בהתאם

 
 חברי הועדה

 :נכחו
 נגישות מחלקת מנהלת - טלקר קרן

 חשבת המנהל הכללי - דנה וקנין דנאל
 ועדהחבר  - יהונתן יסעור

 מנהל מח' פיקוח ובקרת תנועהגנית וס מנהלת מטה הבטיחות העירוני - נקלידיצה גורפ
 בינוי ופיתוח מוסדות חינוך מנהל מדור - אבי הלד

 בודקת תוכניות, אחראית שימור - אפרת מור
 רכזת פרויקטים מחלקת הנגישות - ניצן גינזבורג
 יועץ הנגישות העירוני - מאיר אטדג'י

 מזכירת מחלקת הנגישות - רוני נחמני
 אחראית על האתר העירוני -   דורין חלוואני

 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי - טל עברון
 מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים - אפרת נאור

 מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים -   ראובן רבינוביץ'
 מהנדס החברה לפיתוח - ניסים סממה

 מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך - אירינה גולדנברג
 מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -              אתי אלימלך

 מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש -              רב ריינישמ
 מחלקת תחזוקה ובינוי פרויקטיםמדור מנהל  -אדיר נהרי                       

 
 לא נכחו:

 חבר מועצה ויו"ר ועדת הנגישות הנכנס - דרור בן עמי
 עמותת בני הרצליה - מיטל לוי

 החברה העירונית לפיתוח תיירות - חגית קינן
 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה - גרמןמיכל 

 מנהלת פרויקטים אגף תקשוב - רונית זנדברג
 מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי - דניאל זינר

 גנים ונוף אגףסגן מנהלת  - שרגא קליין
 היתרי בנייה ותשתיותבודק  - נטקאופיר פברי

 
 
 
  להציג את פעילותה של ועדת הנגישות  ,דרור בן עמיהיו"ר מחלקת הנגישות הוזמנה ביוזמתו של

 אתם מוזמנים להיכנס לזום. ,8.2.22במועצת העיר בתאריך 

 .הושלמה סגירת שנה בתב"ר ובתקציב הרגיל 

  הנגשת אש"ח לתכנון  500אש"ח לבית המתנדב +  500הזרמת תקציב של ביקשנו  2022שנת

 . ופניות פרטניות של תושביםמבנים 



 

  

 פגישה אצל המנכ"ל התקיימה -הנגשת בתי ספר ת חופש מידע עבור בקש  

 מנהלת אגף פניות ותלונות הציבורובנוסף הועברו על החומרים לד"ר שלומית כנרי, 

 ., תשובה יצאה לפונהוממונה על העמדת מידע לציבור

 הותאם  2022. תב"ר פים"דחייה בלוחות זמנים למבנים ושצאושרה  לחוקבהתאם  – חוק ההסדרים

ציבור במקביל נקבעו סיורים לשאר מבני ה .נקבעה פגישה אצל המנכ"ל הזמנים החדשים.ללוחות 

 .שנותרו במטרה לחלק אותם להנגשה בארבע שנים

  אש"ח ממחלקת הנגישות לפרויקט. 15הועברה הזמנה בסך  –הנגשת סרטים 

 ההיכל התרשמה מנהלת  בהיכל האומנויות. יםפיילוט ו שניבוצע – אפליקציה להנגשת שמע באירועים

 לחיוב ובהתאם תותקן אפליקציה שתיבחר במימון תאגיד התרבות.

  מועברים בשוטף.הפיילוט התחיל. מכרזי עירייה  –יועץ נגישות לליווי המכרזים העירוניים 

  2התקבלו עוד  - "בהרצליה העסקים מיישרים קו –נגישות ברגישות " –הנגשת עסקים במרכז העיר 

 בקשות לרמפות.

  התקיימה פגישה עם המשנה למנכ"ל  –נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות  בנושאהדרכה

לפי בניין הוהוחלט כי מנהל מחלקת הבטיחות ידאג להכנת נוהל מסודר וקביעת רפרנטים לנושא בכל 

  )במעקב קרן(. לאגפי העירייהחלוקה 

 

 -אתר האינטרנט 

 להמשך הפעילות הדסומצרפת אלינו את  בדרכה החדשה דוריןהועדה מאחלת הצלחה רבה ל. 

 .ממשיכים להעלות לאתר העירוני פרוטוקולים נגישים 

  חוברת חדשה שנמסרת לעובדים בעת קליטתם לעיריית  בימים אלה מכינים - חדשים עובדיםקליטת לחוברת

 )באחריות קרן(.הרצליה. מחלקת הנגישות תעביר את החומרים הרלוונטיים 

 

  - אירועיםאגף תב"ל 

 כולל במה מוגבהת לצפייה עבור  בפעם הראשונה,העדלאידע תונגש במלואה, הכנות. בהחלו  -ע עדלאיד

יקבלו אוזניות מיוחדות, סדרנים  ,ומתחם שקט לילדים על הרצף האוטיסטי אנשים בכיסאות גלגלים

 ייעודיים.

  קיים עיכוב. הנושא ייבדק  חלק המשפטיבמוכן,  המפרט בסיוע של מאיר אטדג'י -מכרז להנגשת השמע

  )באחריות קרן(.מול קבוצת הרכזים הארצית 

  דוכנים נגישים, יש צורך באישורי  יכלולתקיים בתחילת מרץ וי –יריד וינטג' במוזיאון בית ראשונים

 . ייצאו פרסומים בנושא.לחצר המוזיאון נגישות

 

 - תחזוקהמחלקת 

 במינהל ההנדסה בהשתתפות: דניאל, אירינה וטל עברון. נקבעה פגישת עדכון אחת לשבועיים 

  שנתית. 4התקבלו מס' אומדנים למבנים שנותרו להנגשה. ממתינים להשלמה כדי לקבוע תוכנית עבודה 

  ,בהשתתפות מאיר, אדיר, קרן, ניצן ואבי אחת לשבועיים  תקבע פגישה שוטפתבהתאם לבקשת דניאל

 לעדכון שוטף. הלד,

 אש"ח. 100רת לעבודות נגישות קטנות למבנים ציבוריים בסך אושרה הזמנת מסג 

 -סטטוס  - 2018/19רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 
 המחלקה נערכת להוציא את כל ההיתרים לבתי הספר עד חודש אפריל.

  באחריות דניאל( אחרי וועדה נמצא בשלבי תכנון -היובל(.  



 

  

 (דניאל)באחריות חרי וועדה א לסיום התהליךמחכים לאישור פיקוח רשות העתיקות  - סמדר. 

 באחריות דניאל( אחרי וועדה -  אלון(. 

 באחריות דניאל(אחרי וועדה  - נוף ים(. 

 (דניאל)באחריות  אחרי וועדה - זאב. 

 באחריות אירינה(לפני וועדה הבקשה להיתר נשלחה לסבב חתימות  - תיכון חדש(. 

 באחריות דניאל(. וועדה )שלב א( עבר .ביה"ס בעדיפות ראשונה - רמב"ם( 

 (דניאל)באחריות אחרי וועדה  - דור. 

 (אירינה)באחריות  בשלבים ראשונים תנמצאבקשה להיתר ה - תיכון אחי"ה.  

  באחריות אירינה(. ממתין להחלטת ההנהלהלפני וועדה  -וולפסון( 

 (אירינה)באחריות לפני וועדה  - נתיב.  

  (אירינה)באחריות לפני וועדה  -הנדסאים. 

  באחריות אירינה(.לפני וועדה  -תיכון ראשונים(  

 

  -בתי ספר בטיפול מורכב 

 אושרה החלופה לתוכנית הנגישות, האדריכל צריך להגיש בקשה במערכת המקוונת.  - ארז מפתן 

 .אירינה(דניאל ו)באחריות  ש"חא 650 אומדן הועבר

 

  - בניםבמוראיה שמע  -חושית  -הנגשה פרטנית 

 שתי הנגשה פרטנית למורה. לאחר בדיקה של יועץ הנגישות, יש צפי ל הבקשה אושרה, - תיכון ראשונים

האדריכל עובד על תוכנית להגשה. אם לא יהיה אישור לשתיים  ,מעליות. כדי לקבל הרשאה ממשרד החינוך

 .)באחריות דניאל ואבי(₪ מיליון  1.2לא סופי הינו  נבצע אחת. אומדן

 באחריות עמי ויוסי חיים(. הועברו חשבונות לאבי הלדנחתם אישור מסירה לעירייה.  - ביה"ס רעות(  

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

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

 דניאל( )באחריות נגישות דו"ח הועבר למורה, פרטנית הנגשה - מדעים מרכז.  

 באחריות דניאל(התקבלה בקשה להנגשה פרטנית, ממתינים לדוח יועץ הנגישות   - הנדסאים(. 

 

 -הרשאות תקציביות 

 .)באחריות אבי הלד( 31.12.22ל הוארך תוקף ההרשאות  –הרשאות ישנות של משרד החינוך 

  אלף  440, בסך מיועדת לרעות, תיכון הנדסאים, וולפסון וסמדר 201864006הרשאה.₪ 

  מפתן ארז, )בניה חדשה( , הנדיב)טלי תבחן העברת חשבונות( וייצמן וף ים,נמיועדת ל 201664019הרשאה ,

 .₪אלף  550 , בסךואלון

  באחריות אבי הלד(הועברו החשבונות, יישלח למשרד החינוך ומבצר  - רעות פרטני 202024826הרשאה(. 

 

  - 2021ת כנית עבודה שנת

 "יש להגיש בקשה  ,אומדנים, מחכים לתשובה ממאיה אלדר כדי להתקדםהעבירו שני  - ס נוף יםמתנ

 (.דניאל )באחריות ל הפרויקטללתב"ר ייעודי לכ

  הוארכה הרשאה בסך לפחות חודשים 3 -, צפי לממתינים לתכנון של חברת חשמל -מועצה דתית . 

  )באחריות דניאל(. 31/12/2022 -אש"ח עד ל 230-כ



 

  

 15אושרה הזמנה להשלמת עבודות נגישות בסך  .בתכנון של האדריכל נמצא - הלשלום המשפח מרכז 

  )באחריות דניאל(. אש"ח

  באחריות דניאל(.סיימו את עבודות ההנגשה, נקבע סיור מסירה  -מקלטים עיליים( 

  אומדן הנגשת נמצא בתכנון האדריכל נתי זיו. תתקיים פגישה שבוע הבא.  -פישמן  - יואלכנסת בית

  )באחריות דניאל(. אש"ח 30 בסך תקציב עבור רחבת הכניסהאש"ח ו 70המבנה 

  בטיפול דניאלהעבודה הסתיימה, נקבע סיור מסירה  -מגרשי כדורגל(). 

  באחריות דניאל(. מתקציב אגף שאיפ"ה להזמנה מאושרת לאדריכלממתין   - השרוןחוף(  

  הוגשו שני סקרי נגישות:  -מרכז מטר"ה 

יש להשלים עבודות נגישות קטנות ולוודא את הפעלתו  - 2למבנה התיאטרון לשעבר ברח' בר אילן  .א

יש לסיים את הכל עד סיום החוזה בסוף של המעלון. העבודות יוטמעו במסגרת השיפוץ הכללי, 

יועץ הנגישות, לבדיקת מעברים  מולאשר את התכנון הפנימי יש ל .חודש מרץ, בטיפול אגף תב"ל

 .ורוחב נדרש

להמשך פעילות , נקבע סיור מסירה על ידי בעל המקוםהעבודה הסתיימה  - 15למבנה בבר אילן  .ב

 )באחריות קרן(. לשנתיים הקרובות

 

 - 2022תוכנית עבודה שנת 

  באחריות דניאל( דוח נגישות נשלחתואם סיור ו – 2מוזיאון אלי כהן רח' הנדיב(. 

 שתזמין  אפרת מורבהשתתפות  התקבלה בקשה לבדיקת הנגישות במקום. יתואם סיור – הגימלאי בית

 .)באחריות קרן( , אירינה, מאיר ואדיראת יועצת השימור

 

   - יבתיפיתוח סבמחלקת 

  המחלקהידי אושר על   -חט"ב זאב. 

 בהמשך.ייקח זמן, ייעזרו בייעוץ של מאיר התכנון תקציבית אושר   - גינת צוקרמן 

 

  - גניםחלקת מ

  הזמנה חדשה מיתרה בסעיף ישן של גנים בתב"ר הנגישות.יצאה  -חוף השרון 

 .מטפלים בפניות שוטפות 

 

  - מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

  נגישות להשלמות,דוח  מאיר להנפקת של נקבע סיור –תחנות אוטובוס  17החלפת 

 .)באחריות דיצה( להמשך ביצוע של האגף

  לטיפול בפניות שוטפות. אש"ח 100 בסך חדשה מסגרתיצאה הזמנת 

  העבודות הסתיימו. - חדשותאוטובוס תחנות  14הותקנו  

 חשבונות מהקבלן. ממתין לתשובת  סגירתממתינים ל - הזמנת מסגרת לעבודות נגישות לקבלן הקודם

 .)באחריות טל( המפקח

  התקיים סיור במקום, התגלו מקומות ששורשי העצים הרימו מדרכה וכן בעיית  -הנגשה ברחוב שער הים

  .)באחריות קרן(אכיפה. נקבעו שני סיורים במקום עם שרגא ועם עודד כץ 

  מחכים לשרטוט ממאיר עבור רכב גדול על בסיס חניה קיימת ברחוב. – חניית נכים –מוזיאון אלי כהן 

 )באחריות דיצה(. חניות נכים 3בנוסף יצבעו מחדש 

 



 

  

  - רמזורים ללקויי ראייה

 חלפההבצומת תקין, אין צורך  –, קהילת ציון, סוקולוב הדר. 

 

  - ליההרצ החברה לפיתוח

  פגישה בהשתתפות נציגי הגזברות והחשב של החכ"ל לצורך יצירת הליך עבודה מול תב"ר התקיימה

 .)באחריות דנה( החשבת תיצור נוהל משותף מול החשב של החכ"ל הנגישות.

 באחריות קרן(. הפרויקט שלב א' הסתיים. ממתינים להנחיית מנכ"ל האם להרחיבו  - סקר חניונים( 

 לאחר בדיקה מול ה - מיפוי נושא החניונים בעיר-GIS  נמצא כי מסומנות חניות נכים בסמוך לבנים

 חיוניים עפ"י הגדרה בתקנות. נושא שטחי החנייה בשכונות מגורים יעלה לדיון מול המנכ"ל 

 .(באחריות קרן)

 חודשים  10, סיום העבודה 30.12-צא צו תחילת עבודה ביעבודות המעלית מתקדמות.  – בית המתנדב

  .()באחריות ניסים ממועד זה

 הטמעת פגישת העבודה עם סמנכ"לית פרויקטים תתקיים בחודש מרץ.  – לבנים ומוזיאון הרצליה בית יד

עבר לחברה הכלכלית להמשך הוסקר הנגישות הנגישות תבוצע במסגרת פרויקט שכוללת תוספת קומה. 

  .(ניסים)באחריות ביצוע הפרויקט 

 במעקב אירינה ניתן היתר להריסההליך ההיתר לבנייה מתקדם,  – מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי().  

  'באחריות ניסים(הנכים  חניותלצד  תוהנמכהשלמת התקבל עדכון. טרם  –)מבנה מיקרוסופט(  אלן טיורינגרח(.  

  במעקב קרן(עבודות הנגישות בתכנון  -בית הורים אנה פרנק(. 

 אירינה(. במעקב ) שבועות 3נמצא בהליך מתקדם להיתר הריסה ובנייה מחדש. מגיע לוועדה עוד  - הנדיב 

  במעקב אירינה(.התקבל היתר הריסה. מתקיים הליך מול משרד החינוך לנושא התקצוב  - בן גוריוןחט"ב( 

 

  – החברה לפיתוח תיירות הרצליה

  תאי \תחודשו שילוטי הכוונה לכניסות נגישווחניון הוקמה רמפה לכיסא גלגלים למעבר מה -בית המינהלה

 .שירותים

 הסתיים תהליך המכרז ונבחר זוכה, העבודות יבוצעו  - שבילי הנגשה בחופי באכדיה צפון ובאכדיה דרום

 בחודשים הקרובים.

 הונגש לאנשים עם מוגבלויות הנעזרים בכיסאות שסיור  התקייםו בשבט "לכבוד ט אירוע - בע בסביבה הימיתט

 .גלגלים

 

  - שירות נגישות

 (.ניצןומירב )באחריות  התקיימה סדנא אחת ומתוכננת סדנא נוספת עד סוף מרץ – דרכות לעובדים חדשיםה 

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

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

יתואם מול אגף משאבי ו המנכ"ל אישר, בהמשך ייצא מייל למנהלי אגפים לבחירת עובד אחד מכל אגף

 .(ומירב ניצן)באחריות  אנוש

 ס ספק מקצועי מתחום הפישוט במשרד הרווחה עדכן כי בוחנים גיו מטה מנהל מוגבלויות - תהנגשה קוגניטיבי

 .)באחריות מיכל גרמן(ברמה הארצית  הלשוני לקדם את הנושא

 

 בברכה,                                                               

 קרן טלקר

 שותמנהלת מחלקת הנגי



 

  

 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 –   אהוד לזר עו"ד
 משנה למנכ"ל –  מר ג'ו ניסימוב

 סמנכ"לית פרויקטים לשכת מנכ"ל –  גב' מאיה אלדר 
 ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישהעדות ובקרת תהליכים ואגף מנהלת  –  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 העיר –  חנה חרמשאדר' 
 אדריכלית העיר וסגנית מהנדסת העיר  – ציון -גב' מוניקה זר
 מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית –  מר ישי ולנסי 
 מנהל אגף שאיפ"ה –  מר רוני גאון

 מנהל אגף תב"ל – ליאור קורנפלדמר 
 מנהלת אגף נכסים וביטוחים –  עו"ד קרין שדה 

 מנהל אגף לשירותים חברתיים – ג מר אהרון סלצבר
 מנהלת אגף תשתיות – אביבה מלכה גב' 

 מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב –  מר אמיר זיו 
 מנהלת אגף חוזים ותב"רים – גב' אורנה גולדפריינד 

 מנהל אגף פיקוח ובקרת תנועה –  מר טל גרנית 
  מנהלת אגף גנים ונוף –  גב' גלית רוניס 

 מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה  –  נעיםאבי מר 
 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 


