
 

  

 20221.12.פרוטוקול ועדת נגישות מיום 

 נובמבר – 11 ישיבה מס'
 חברי הועדה

 :נכחו
 נגישות מחלקת מנהלת - טלקר קרן

 מחלקת מוסדות ציבור וחינוך -              אתי אלימלך
 בודקת תוכניות מבני ציבור -   ולריה צ'ובסקי
 יועץ הנגישות העירוני - מאיר אטדג'י

 פיקוח ובקרת תנועה אגףמנהל גנית וס מנהלת מטה הבטיחות העירוני - דיצה גורפינקל
 עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה - מיכל גרמן

 מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך - אבי הלד
 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי - טל עברון

 גנים ונוף אגףסגן מנהלת  - שרגא קליין
  שימורבודקת תוכניות, אחראית  - אפרת מור

 מנהל מדור תחזוקה ומערכות עירוניות הרצליה -אלירן שטיבי                    
 החברה העירונית לפיתוח תיירות סגן מנהל המרינה,  - עופרי מורן                

 החברה העירונית לפיתוח תיירות -                      סנדרמעיין 
 מתרגם -רן עזרא                          

 מנהלת פרויקטים אגף תקשוב - רונית זנדברג
 מהנדס החברה לפיתוח - ניסים סממה
 ועדהחבר  - יהונתן יסעור

 
 לא נכחו:

 רכזת פרויקטים מחלקת הנגישות  - ניצן גינזבורג
 מזכירת מחלקת הנגישות - רוני נחמני
 מחלקת תחזוקה ובינוימנהל  - דניאל זינר

  מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים - אפרת נאור
 היתרי בנייה ותשתיותבודק  - אופיר פבריקנט
 מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים -   ראובן רבינוביץ'

 סגן מנהל הפארק - אלעד סדן
 עמותת בני הרצליה - הודיה ברקוביץ'

 מוסדות ציבור וחינוךמנהלת מחלקת  - אירינה גולדנברג
 אחראית על האתר העירוני -רחל מנדלוביץ'                 

 מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש -              מרב רייניש
 
 לאנשים  בבית הגלגלים במסגרת האירועים לציון יום הזכויות הנגישות התכנסה למפגש חגיגי תועד

עם מוגבלות, במסגרת הביקור עברו העובדים חוויה המתנסה בעולמם של אנשים עם מוגבלות 

 שהועברה ע"י מדריכים עם מוגבלות. המשובים היו מעולים.

  אלש"ח עד לסוף השנה 400יוזרם עוד. 

  קרנות נוספות השנהמתקיימות ה –ובוגרים הקרנת סרט מונגשת לילדים.  

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

  .בשוטף

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

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

  )במעקב קרן(. לאגפי העירייה



 

  

 החומרים הועברו לגורמים העירוניים. –הנגשת מתקני קליטה  תקנות פינוי בשעת חירום 

 

  - אתר האינטרנט

  מסמכי  מיפוייתבצע תהליך שדרוג האתר, בנמצאים  – העירוניהאתרpdf  בהחלפת האתר החדש מתוכם

   רונית זנדברג(.רחל ו)באחריות  כים על פי דרישהמיועברו להנגשה המס

 לעובדים בעת קליטתם לעיריית  יימסרש מתבצעת חשיבה על פורמט דיגיטלי – חדשים עובדיםקליטת ל מידע

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

  לאתר וחודש הנגישות עלאירועי  – םאירועיפרסום. 

  חשוב להקפיד על פרסום הנגשת האירועים באתר וברשתות. נמצא כרגע בבדיקה של אור. –אירועי חנוכה 

 

  - אירועים אגף תב"ל

  זאת בעקבות העלייה החדה בכמות 2023לתקציב  אלש"ח להנגשת האירועים 350הוכנה בקשה בסך .

 האירועים בעיר.

 באחריות אפרת(. עבר שלב נוסף באישורים. הועברה טיוטת מכרז למשפטית – מכרז נגישות(  
  ונגשו במלואם.יבמרכז העיר  –אירועי חנוכה 
 החלו בהכנות. – עדלאידע 
  החלו בהכנות. –העצמאות יום אירועי 

 
  - מחלקת תחזוקה

  – סטטוס - 2018/19רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 
 .)באחריות דניאל( דצמברצפוי להסתיים בסוף חודש  -היובל  .1
  .(דניאל)באחריות  חודשים 3-4. העבודות יערכו לעבודות נכנסיםבדצמבר  1-ב - סמדר .2

 .)באחריות דניאל( דצמברצפוי להסתיים בסוף חודש  -  אלון .3
 .)באחריות דניאל( דצמברצפוי להסתיים בסוף חודש  - נוף ים .4
 .()באחריות דניאל דצמברבמתוכנן להסתיים  - זאב .5

  )באחריות דניאל(. דצמברחודש בצפוי להסתיים  - תיכון חדש .6
. מתואמים עם מחלקת ביטחון, חודשים 3-4משך עבודות פיר מעלית  .בדצמבר 1-תחילת עבודות ב - דור .7

 )באחריות דניאל( בטיחות, הנהלת ביה"ס

  )באחריות דניאל(.ת חתימות לפני דיון בוועדה מקומי בקשה להיתר נשלחה לסבב - תיכון אחי"ה .8

התכנון אושר לאחר מציאת פתרון לבעיה סטטוטורית מורכבת והבקשה להיתר בשלבי עריכה  -וולפסון  .9

  (.דניאל)באחריות  מתקדמים

התכנון אושר לאחר מציאת פתרון לבעיה סטטוטורית מורכבת והבקשה להיתר בשלבי עריכה  - נתיב .10

  )באחריות דניאל(. מתקדמים

יתר עם , לקדם המעלית בקיץה ותלעבוד וכנססוכם שי .יש לתת עדיפות הנגשה פרטנית -הנדסאים  .11

 .(דניאל)באחריות  אפשרות להקמת קומה שלישית

  .)באחריות דניאל( חודשים 4נמצא בהליך תכנון. היתר עוד  - ארז מפתן .12

 . ()באחריות דניאל דצמברצפוי להסתיים בסוף חודש  -רמב"ם  .13
 

 

 - במבניםוראיה שמע  -חושית  -הנגשה פרטנית 

 הצפויבניית הפיר  ,אש"ח למעלית אחת 496התקבלה הרשאה בסך  הנגשה פרטנית למורה. – תיכון ראשונים 

  .בעוד שבועיים תוזמן המעלית ,דצמברלהסתיים בחודש 



 

  

 )באחריות דניאל ואבי(. בתוספת ההרשאה למעלית שניהאבי הלד מטפל 
 בקשההפיר תוגש בניית לאחר סיור  .מתוכננת לקיץת המעלית עבודות במתחם, עבוד עקב ריבוי – הנדסאים 

  (.ואבי )באחריות דניאל למעלית פרטנית
יש הרשאה פרטנית ל הלצורך בקשיש להכין תכנון  אלש"ח. 172הועבר אומדן  -שירותים ברובוטיקה 

 (.דניאל )באחריותלהוציא הזמנת עבודה 

  צפוי להסתיים בסוף חודש נובמבר הנגשה פרטנית לתא השירותים, –חט"ב זאב. 

  לתחזוקה לקבלת אומדן יעבורסקר הנגישות  –הנגשה פרטנית לילדה עם לקות ראייה  –ביה"ס ויצמן 

 .)באחריות אבי(

  -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

 

  - 2021כנית עבודה שנת ת

 80%כן נעשה ונמצא בבקרת ת+ הנגשה.  המקום לשיפוץ מיליון 3.5הועבר אומדן  – מתנ"ס נוף ים 

 )באחריות דניאל(. נים לאישורים מגורמי עירייהילקבלת היתר ממת

  דניאל אפרילינסו לסיים בתותקן המעלית,  בעוד כחצי שנההתבצעה יציקה אחרונה.  –מועצה דתית .

  )באחריות דניאל(.בינואר מתי תסתיים העבודה במקום יעדכן 

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

  לאחר  סוף דצמבר.משוער תקציב להשלמת מעקות מנירוסטה, סיום  התקבל –פישמן  - יואלכנסת בית

  )באחריות דניאל(. בסיום 35יש להחתים את האדר' נתי זיו על טופס  אישור נגישות.מכן יונפק 

 

  - 2022תוכנית עבודה שנת 

  דניאל יעדכן אם יש  אש"ח 100למבנים ציבוריים בסך אושרה הזמנת מסגרת לעבודות נגישות קטנות(

 יתרה(.

 באחריות  ₪ 51,827.16על סך אומדן ממתינים לחוזה חדש עם הקבלן  – משרד שיטור קהילתי(

  (.דניאל

  3ממתינים לחוזה חדש עם הקבלן. התשלום לאדריכל השימור יועבר עוד  –בית הכנסת הגדול 

 670מבנה לשימור, אומדן אלש"ח  300יצאה הזמנה לתכנון בסך  חודשים ואז יעביר את התיק התיעוד.

  אחריות דניאל(.)באלש"ח  45הצעת מחיר לתיק תיעוד  אש"ח.

 ממתין  ,אלש"ח 200יצאה הזמנה לתכנון בסך ממתינים לחוזה חדש עם הקבלן.  – אולם ספורט לב טוב

  )באחריות דניאל(. לכתב כמויות

 בית כנסת אברהם  חוק ההסדריםבתוכנית מהבי"כ  62 עבור .אומדניםוגשו ה – תוכנית בתי הכנסת

נקבעה פגישה לתיאום  .בית כנסת יואל כבר בשלבי סיוםודרך החכ"ל, העבודות יבוצעו  –אבינו 

  )באחריות דניאל(. מימון תב"ר הנגישותהעבודות, 

  3,000מאושרת בסך בוטלה ההנחיה לביצוע רמפה. ממתינים להזמנה  –שבט שחף  -מבנה צופים ₪ .

  )באחריות דניאל(. ת הכיסאות מטופלת ע"י מחלקת הרכשהזמנ

  ממתינים לחוזה  .סיור הועברו הנחיות מעודכנות של יועץ הנגישותלאחר  – 50נורדאו ספריה עירונית

 )באחריות דניאל(.  ₪ 115,044.15על סך אומדן  חדש עם הקבלן.

  טופל .בוצעה האטה לסגירת השער. החלפת דלת כבדה –מכרז לשלום המשפחה. 



 

  

 
   - יבתיפיתוח סבמחלקת 

 רבין נמצא בתהליך חדש של תכנון,  גינתאותר שטח ב – מיזם גינה נגישה לילדים על הרצף האוטיסטי

נמצא בהליך בניית מכרז לקבלן. צפי לתחילת מתקנים נגישים וחנייה. אין אפשרות להציב שירותים במקום 

  )באחריות טל(. תתקיים פגישה בין האדריכלית למרפאה בעיסוק חודשים לשנה. 9העבודה בין 

 - חלקת גניםמ

 .מטפלים בפניות שוטפות 

 של הגורמים המקצועיים וההורים המיוחדים, בוצע סיור  – מיזם גינה נגישה לילדים על הרצף האוטיסטי

 .והועברה רשימת צרכים להטמעה בתכנון

 - פארק הרצליה

 WHEELSHARE –  נמצא בהליך סופי של יסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות. להשאלת כפרויקט

  .(ניצןבאחריות ) 2023אישור ההסכם, צפי לתחילת הפרויקט 

  - אגף דרכים

  בוצע, נשאר רק לסמן מחדש את חניות הנכים, יבוצע . אלש"ח 18הנגשת כניסה אומדן  –בית ספר נבון

 )באחריות דיצה(. בשבוע הבא ע"י צוות צבע

  אושרה ע"י החשבתאלשח  150הזמנת מסגרת חדשה בסך. 

  בוצע, נשאר רק לסמן מחדש את חניות הנכים, יבוצע בשבוע הבא ע"י צוות צבע – 1מרכז מסחרי נורדאו 

 )באחריות דיצה(.

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

 .אושר בוועדת תנועה – הר שומרון .א

 .אושר בוועדת תנועה – יהודה הנשיא .ב

 .2023יורד במסגרת תוכנית י, שטח פרט – צוקרמן .ג

 , יועבר לוועדה הקרובה.הועברה תצ"א – קסם .ד

  אבי הלד, דיצה ואב הבית  –שביל נגיש מהחנייה לתוך בית הספר  –פניית תושבים הנגשה פרטנית ביה"ס זאב

  .יערכו סיור במקום

 

 - ללקויי ראיה רמזורים

  טופל –אבא אבן פ. השונית. 

 

 - נהל ההנדסהמ אגף תשתיות

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

 )באחריות אופיר(.תשתיות 

 

  - הרצליה החברה לפיתוח

  אורנה בודקת האם זקוקים אלש"ח 480, קיימת יתרה בסך מיליון לטובת העבודות 1.2שוריין .

 לתקציב נוסף.

 באחריות ניסים( חסר מעקותטופל,  – ביטול שיפוע בכניסה לבית כנסת ברחוב צהל(. 

 טופל. – שביל גישה לבית כנסת בגליל ים  

 באחריות ניסים( המעלית תותקן עד סוף השנה – בית המתנדב(.  



 

  

 נגישות מקודמת ה .2025-הנגישות מיועדות להסתיים בהעבודות כולל  – בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה

  .(ניסים)באחריות  בשלב ראשון בתכנון

 באחריות חכ"ל להשלים את הדרישות כדי  בנייה מחכים להיתר – מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי

  .(אירינה )באחריות לקבל היתר בניה

  אש"ח. 900 השלמת עבודות הנגישות הינואומדן  .אוקטוברבסיום משוער  –בית הורים אנה פרנק 

  .)במעקב קרן( 2025נמצא בתוכנית לביצוע 

  במעקב  . התכנון באחריות אירינה תוכנית התב"ע אושרה להפקדה במחוזית להתנגדויות – הנדיבבית ספר(

 אירינה(.

  23התקבל היתר בנייה, כרגע מחכים לצו התחלת עבודה מידית. עתיד להסתיים תוך  – בן גוריוןחט"ב 

  )במעקב אירינה(. תכנון יציאה למכרז בקיץ 2024חודשים )בנייה והריסה( צפי סיום העבודות ספטמבר 

 

 - החברה לפיתוח תיירות הרצליה

  להעלאת המודעות לאנשים עם מוגבלות. לציון יום הזכויות 3.12-יואר בבניין המרינה 

 שמים בראש סדר העדיפות את חשיבות הנגשת האירועים. 

 התקיים סיור ממתינים לנחיות המשנה למנכ"ל – שיפוץ במרכז לחינוך ימי.  

  

 - בני הרצליה

  "יתואם מול רכזת הפרויקט המחלקת משאבי השתתפות עובדי העמותה בהדרכה,  –"נעים להכיר

 .)באחריות הודיה( קהילה

 

  - נגישות שירות

 באחריות  בהובלת מ"מ וסגנית רה"ע, מתואם גם לשנה – לימודי שפת סימנים בבתי ספר יסודיים(

 קרן(.

 הסתיים בהצלחה. – קורס נאמני נגישות  

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

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

 באחריות  בינואר בהנדסה רווחה חינוך חניהנוספות יבוצעו  .באגף הגבייהבוצעה הדרכה  – נהלי נגישות(

 ניצן(.

  ים נוףבבית ספר פיילוט הדרכת נגישות בכיתות הנמוכות החל  –העלאת מודעות בכיתות נמוכות לנגישות ,

 .(ניצן )באחריות במקביל יקודם דרך פרלמנט הילדים. נקבעו הדרכות לכיתות הגבוהות שיעבירו לנמוכות

  ניצן(.ו)באחריות מרב  נבחנת אפשרות ללומדה חדשה –לומדה בנושא הנגישות 

 באחריות ניצן(. אושר לקיים במספר גנים, יתואם מול הגננות –גני ילדים הדרכות נגישות ב( 

 

 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
 מנכ"ל העירייה –   אהוד לזר עו"ד

 משנה למנכ"ל –  ניסימובמר ג'ו 
 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 

 ראש מנהל התפעול –  מר בועז מייזל 
 שפ"עמנהל אגף  –  מר רוני גאון

 מנהל אגף תב"ל – קורנפלדליאור מר 
 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 


