
 

  

 .22428.פרוטוקול ועדת נגישות מיום 

 אפריל – 4ישיבה מס' 
 

 חברי הועדה
 :נכחו

 ועדהחבר  - יהונתן יסעור
 נגישות מחלקת מנהלת - טלקר קרן

  רכזת פרויקטים מחלקת הנגישות - ניצן גינזבורג
 מזכירת מחלקת הנגישות - רוני נחמני
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי - טל עברון

 יועץ הנגישות העירוני - מאיר אטדג'י
 מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך - אירינה גולדנברג

 בודקת תוכניות, אחראית שימור - אפרת מור
 מנהל מח' פיקוח ובקרת תנועהגנית וס מנהלת מטה הבטיחות העירוני - דיצה גורפינקל

 לשפת הסימנים מתרגם -רן עזרא                          
 אחראית על האתר העירוני -                  'רחל מנדלוביץ

 מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש -              מרב רייניש
 מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי - דניאל זינר

 גנים ונוף אגףסגן מנהלת  - שרגא קליין
 מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים - אפרת נאור
 מחלקת רווחהעו"ס מחלקת נכויות  - מיכל גרמן

 עמותת בני הרצליה - הודיה ברקוביץ'
 

 לא נכחו:
 חבר מועצה ויו"ר ועדת הנגישות הנכנס - דרור בן עמי
 סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה - איבון בן צור

 מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך - אבי הלד
 החברה העירונית לפיתוח תיירות - שם טובחגית 

 מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים -   ראובן רבינוביץ'
 מנהלת פרויקטים אגף תקשוב - רונית זנדברג

 סגן מנהל הפארק  - אלעד סדן
 מהנדס החברה לפיתוח - ניסים סממה

 היתרי בנייה ותשתיותבודק  - אופיר פבריקנט
 מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -              אתי אלימלך

 

 

  2022להתחיל ולקדם את תוכנית גורמי הביצוע מתבקשים.  

 טובת בית המתנדב.חכ"ל לאש"ח ל 600-ו העירייהלעבודות ₪ מיליון תב"ר ל הוזרם 

  פניות  – "בהרצליה העסקים מיישרים קו –נגישות ברגישות " –הנגשת עסקים במרכז העיר

  .מתקבלות בשוטף

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

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

  )במעקב קרן(. לאגפי העירייהחלוקה 

  בפארק המאכל  חורשת להנגשתהכוונה קולית התקנת מערכת ביוזמת תלמידי בית ספר גליל ים מקודמת

  .מחלקת הנגישות, במימון הרצליה



 

  

  - אתר האינטרנט

 באחריות רונית זנדברג(.חדש בדגש על נגישות המשיכים לעבוד על המכרז לאתר העירוני מ( 

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

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

 .פרסום אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות כולל הסדר הנגישות 

 

 - אגף תב"ל אירועים

  מתחם הפנינג )יריד האקספו( יונגש במלואו, כולל משטח תקני למתניידים  - 30.4.2022מירוץ הרצליה
דריכה חדש ועליו רצים + קהל. הציבו משטח  3000ישנם  .על כיסאות גלגלים בחזית דוכני האקספו

 ניידו על הדשא.תה
 הנגשת שמע, דרך נגישה וחניות נגישות.+ רמפה פורסמו כלל ההנגשות. מתחם נגיש - פסח מיוזיק ,  
 באחריות התקיימה פגישה לנושא תנאי הסף בסיוע של יועץ הנגישות המפרט מוכן,  - מכרז נגישות(

  (.אפרת
 נמסר לכלל המנהלים  -רועי קהילות בהם יש פריטי רישוי יא רועים קטנים כמו ירידי מתנות במרכז העיר,יא

 .רועירשימת צק ליסט של הנגשות נדרשות על פי אופי הא
  תקיים בגן בן שפר כולל הנגשת מתמללת ושפת סימניםי –יום הזיכרון. 
  כל אירועי עצמאות בקהילות מונגשים במלואם ופורסמו כל הפרטים. –יום העצמאות 
  'הועברו הנחיות נגישות. –כל האירוע מונגש כולל המוזיאון  –וזיאון בית ראשונים במאירועי וינטג 
 כל האירועים הועברו לפרסום הדוברות. 
 

 - מחלקת תחזוקה

 
  - סטטוס - 2018/19רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 

לבתי ספר מתקיימת פגישה במחלקה אחת לשבועיים בנושא הנגשת בתי ספר והמבנים. נותנים קדימות 
 רמב"ם, תיכון אחי"ה וראשונים.
המחלקה נערכת להוציא את כל ההיתרים לבתי הספר עד  בתי ספר. שישההמטרה בקיץ לעשות הנגשה ל

 חודש אפריל.
  ןבקשה להיתר מעודכנת נשלחה לסבב חתימות ולבדיקת מיכל ממ. אחרי וועדה - נמצא בשלבי תכנון -היובל 

  .)באחריות דניאל(

 חרי אמחכים לאישור פיקוח רשות העתיקות לסיום התהליך  .כןובמסגרת מילוי התנאים של שלב בקרת הת - סמדר

 .(דניאל)באחריות  וועדה

 בקשה להיתר סופית נשלחה  -מולאו כל התנאים בשלב בקרת התכן ממתין להצהרת ראש העיר והגזבר. -  אלון

 .)באחריות דניאל( לסבב חתימות לפני קבלת היתר

 באחריות דניאל(אחרי וועדה  - נוף ים(. 

 באחריות דניאל אחרי וועדה - זאב(). 

 באחריות דניאל(.אחרי וועדה  – תיכון חדש( 

 באחריות דניאל( אחרי וועדה - דור( 

 באחריות דניאל(.עדיין לא הוגשה בקשה להיתר  – תיכון אחי"ה( 

  באחריות  לצורך הקמת גני ילדיםפרויקט בהקפאה . ממתין להחלטת ההנהלה - לפני וועדה -וולפסון(

 אירינה(.

 באחריות דניאל(.לא הוגשה בקשה להיתר  - נתיב( 

  (דניאל)באחריות  כןואחרי וועדה בשלב בקרת ת -הנדסאים. 



 

  

 אושר ע"י הקונסטרוקטור, מתקדמים  .ש"חא 650 אומדן ,אושרה החלופה לתוכנית הנגישות - ארז מפתן

 .)באחריות דניאל( להיתרעדיין לא הוגשה בקשה  בתהליך.

 

 - במבניםוראיה שמע  -חושית  -הנגשה פרטנית 

 ר "סקי לאגד בתברפבטיפול טלי ש ,אש"ח למעלית אחת 496התקבלה הרשאה בסך  – תיכון ראשונים

הנגשה פרטנית  ועד שהמעלית תגיע ייקח לפחות חצי שנה. 1.7-העבודות לביצוע פיר מעלית יחלו ב .ייעודי

האדריכל  ,מעליות. כדי לקבל הרשאה ממשרד החינוךשתי בדיקה של יועץ הנגישות, יש צפי ללמורה. לאחר 

)באחריות ₪ מיליון  1.2לא סופי הינו  עובד על תוכנית להגשה. אם לא יהיה אישור לשתיים נבצע אחת. אומדן

  דניאל ואבי(

לאור שינוי תכנוני יהיה עיכוב בהוצאת היתר חדש. בחג הפסח יטפלו בשירותים. אבי הלד  אחרי הוועדה.

 מעלית נוספת. -בעדכון בקשת ההנגשה מטפל 

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

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

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

 אש"ח להשלמות קטנות, ייצא  9יצאה הזמנה על סך התקבלה בקשה להנגשה פרטנית,  - הנדסאים

  .דניאל(אבי ו)באחריות  לביצוע בקרוב

  התקבל אישור  מתוכנן לעבור לבית ספר גליל ים.עודכן בפורום מוסדות ציבור וחינוך שהילד  -רמב"ם

ניתן לקדם את הבקשה להיתר לנגישות בבית ספר . אחרי וועדהעקרוני למימון מעלית ממשרד החינוך. 

התקבלה הרשאה ממשרד . יצא היתר בנייה בשני שלבים. חתימת רמ"י –לדיון בוועדה ותנאי למתן היתר 

  אירינה()באחריות דניאל ו אש"ח 360החינוך בסך 

  -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(. 

 

 .אין עדכונים - 2021כנית עבודה שנת ת

 אש"ח שיפוץ.  400+ נגישות אש"ח  550מנכ"ל אושרו העבודות במקום בסך מלשכת  – מתנ"ס נוף ים

  (.דניאל )באחריות להקפיא את העבודות במקוםהוחלט  בשלב זה .הוגשה בקשה לתב"ר

  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

 מקוםבדיקה בתצא ל הסתיימו העבודות במקום. אפרת מור - לשלום המשפחה מרכז. 

  70אומדן הנגשת המבנה לאנשי בית הכנסת נמצא בבדיקה. שהוצע התכנון  –פישמן  - יואלכנסת בית 

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

  התכנון לא אושר ע"י. הנגשת שביל מעבר כולל ערוגהעבור  אש"ח 192סך בהזמנה  אושרה - השרוןחוף 

  .(+טל עברון )באחריות דניאל וכניתהועברו הנחיות ליועץ הנגישות לעדכון הת טל עברון.

  הוגשו שני סקרי נגישות:  -מרכז מטר"ה 

עוד חודש וחצי אמורים לסיים את העבודות במקום כולל  - 2למבנה התיאטרון לשעבר ברח' בר אילן  .א

  .ודא את תקינות המעלוןלאחר סיום העבודות יש לו הנגשה.



 

  

ם. הועבר לבעל שלישית נמצאו ליקוייבפעם ההתקבל אישור זמני למקום.  - 15למבנה בבר אילן  .ב

 )באחריות קרן(. המבנה לתיקון

 

  – 2022תוכנית עבודה שנת 

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

  באחריות דניאל( ממתינים להשלמות ,דוח נגישות נשלח - 2מוזיאון אלי כהן רח' הנדיב(. 

  למבנה יש אישור נגישות - הגמלאיבית.  

  באחריות דניאל( בקרוב יחלהביצוע אש"ח,  73,700בסך  יצאה הזמנה -אגף תב"ל(.  

 הזמנת עבודהטרם יצאה  ,. יש להתקדם עם הביצוע42,000אומדן  4 זיסו - משרד שיטור קהילתי 

 (.דניאל)באחריות 

  באחריות  ממתין לביצוע 12,043 הועבר אומדן .ח"אש 8 בסך הזמנהיצאה . השלמות קטנות -מרכז יבור(

 דניאל(.

   - יבתיפיתוח סבמחלקת 

 אין עדכונים. –של בתי הספר  חתמו על כל הבקשות לנושא המעליות 

 - חלקת גניםמ

  אש"ח מתב"ר הנגישות 200בסך אושר תקציב לעדכון התוכנית ע"י יועץ הנגישות. ממתינים  –חוף השרון 

 )באחריות שרגא(. ומאגף שפ"ע

 .מטפלים בפניות שוטפות 

 - פארק הרצליה

 WHEELSHARE – בהכנת נמצא  הנושא כרגעיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות. פרויקט להשאלת כ

  .)באחריות אלעד וקרן( אומדןכולל תכנון לסככה ה ספק יחיד ואז יצאהמלצה של מומחה להכריז על 

  - מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

  אש"ח כולל מע"מ 150בסך נוספת זמנת מסגרת הלהוציא אושר. 

  בטיפול דיצה(.שבוע הבא ב יגיעו מעקות נירוסטה -רחבת שער העיר( 

  באחריות דיצה(. הנגשה, נשאר צביעה במקום הבוצע – סימון חניית נכים ליד קופת החולים - 22הפועל( 

  הנגשות בוצעו למעט צביעהסקרים לסככות החדשות,  14הועברו  –תחנות אוטובוס  17החלפת 

  .)באחריות דיצה(

 ההזמנות נסגרו. - הזמנת מסגרת לעבודות נגישות לקבלן הקודם 

  באחריות דיצה(. צביעההנגשה למעט נעשתה  – חניית נכים –מוזיאון אלי כהן(  

  באחריות דיצה(.אפרת מור  בהשתתפות. 23.5 -בסיור נקבע  – 1מרכז מסחרי נורדאו(  

  )טופל –רח' אלן טיורינג )מבנה מיקרוסופט. 

  בוצעה רמפה ללא הנמכה. -העוגן פ. יורדי ים 

  סקרי נגישות 4הועברו , חניונים 4תכנית יש להשלים הנגשת במסגרת ה - תוכנית חוק ההסדריםבחניונים 

 שטח ציבורי. – הר שומרון .א

 הועברה תוכנית של יועץ הנגישות. – יהודה הנשיא .ב

 .בבדיקת ניצן()ול השלטון המקומי , הנושא יבדק מישטח פרט – צוקרמן .ג

 לביצוע. אושר – קסם .ד

 

 



 

  

 - נהל ההנדסהמ אגף תשתיות

  תוכנית השלמת הזמזמים בצמתים מרומזרים תעשה במסגרת פרויקטים לשדרוג הצומת בהובלת אגף

 )באחריות אופיר(.תשתיות 

 לוועדת תנועה לאישור סופי. ובקשות הנגישות של בתי הספר והועבר נחתמו כל 

 – הנגשת רמזורים

  .לת ירושלים פינת י.ל פרץ. ב. עצמאות קהישדרות הועברו שתי הצעות מחיר לתיקון זמזמים לצמתים: א

 .)במעקב קרן( ציון. ממתינים לחתימת ההזמנות

 

  – הרצליה החברה לפיתוח

 אש"ח 670אומדן ממתינים להחלטת מנכ"ל. מבנה לשימור,  - ית הכנסת הגדולב. 

 חודשים  10, סיום העבודה 30.12-יצא צו תחילת עבודה בעבודות המעלית מתקדמות.  – ית המתנדבב

  .)באחריות ניסים( במאי את ביצוע הפירהמעלית אמורה להגיע לארץ בחודש אוגוסט, יתחילו  .ממועד זה

 הטמעת הנגישות  נקבעה פגישה אצל המנכ"ל בסוף חודש מאי. – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה

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

  .(ניסים)באחריות ממתינים לעדכון מתאגיד התרבות הפרויקט 

 (אירינה )באחריות בנייה מחכים להיתר – מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי.  

  במעקב  יטופל בהמשך 2025 לביצוע נמצא בתוכנית החכ"ל סיימו לעבוד במבנה. –בית הורים אנה פרנק(

  .קרן(

  במעקב  אירינה(.ה חודשים. התכנון באחריות אירינ 8התב"ע להרחבה תאושר תוך  – הנדיבבית ספר( 

  במעקב אירינה(. תכנון יציאה למכרז בקיץ, ממתינים להרשאה תקציבית ממשרד החינוך – בן גוריוןחט"ב(  

 

  – החברה לפיתוח תיירות הרצליה

  הסתיימה התקנת שבילי הנגשה בחוף אכדיה צפון ,  - דרוםשבילי הנגשה בחופי באכדיה צפון ובאכדיה

לעיוורים חוף אכדיה בוצע חידוש של פסי אזהרה בנוסף  במהלך חודש יוני יבוצע גם בחוף אכדיה דרום.

  .צפון ליד המעליות )טיילת חלק העליון(

  שודרגו שירותי נכים בקומת קרקע, הוצבו מדפים, מתלים, מאחזי יד אופקיים -בית המינהלה. 

  מותאמת לאנשים ההוזמנה סירת תיירות נגישה למוזמנים עם מוגבלויות  – 5.5.22משט יום העצמאות

 על כיסאות גלגלים.

  החברה מארחת את משפחות וילדי עמותת "גיבורים קטנים" למשט  – 20.5.22משט גיבורים קטנים

לקירוב עולמו של האדם הרגיל לעולמו של הילד  במרינה בהרצליה )"גיבורים קטנים" הינה תנועה חברתית

 .והאדם המוגבל בשכלו , האוטיסט ומשפחותיהם(

 

  - שירות נגישות

 קורס נאמני נגישות . נובמברתחילת הקורס  יצא מייל ממשאבי אנוש למנהלים. – קורס נאמני נגישות

חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות 

בהמשך ייצא מייל למנהלי אגפים לבחירת עובד פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. 

  .(רבומ ניצן)באחריות  יתואם מול אגף משאבי אנושו המנכ"ל אישר, אחד מכל אגף

 הונגש לשונית ע"י משרד באגף לשירותים חברתיים אחד מתוך שלושת הטפסים  – תהנגשה קוגניטיבי

 .)באחריות מיכל גרמן(וק האם יש להעלותו לאתר האינטרנט לבד. יש הרווחה

 באחריות ניצן נקבעה פגישת הדרכה באגף הגבייה – נהלי נגישות(.) 



 

  

 באחריות ניצן(.מערכות בגבייה ובדלפק הקבלה בכניסה שדרוג  – מע במשרדי העירייהמערכות ש( 

  בבית ספר גליל יםפיילוט הדרכת נגישות בכיתות הנמוכות החל  –העלאת מודעות בכיתות נמוכות לנגישות ,

 .(ניצן )באחריות הדרכות נוספות לאחר חג הפסח. במקביל יקודם דרך פרלמנט הילדים ייקבעו

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

  יש לתאם פגישה מול החברה על מנת לקבל לומדה עדכנית לעובדים. )באחריות  –לומדה בנושא הנגישות

 מרב + ניצן(.

 

 

 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 –   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  –  סורדועד -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 
 פ"עשמנהל אגף  –  מר רוני גאון

 מנהל אגף תב"ל – ליאור קורנפלדמר 
 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 

 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 


