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 הקדמה
 

 מידי שנה נערך ומוגש דו"ח שנתי על פעולות העירייה.

 

 יחידותיה, הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים

 .וחברות ותאגידים עירוניים

חשבונאיים תקופתיים בנפרד ועל פי הוראות פקודת העיריות מוגשים כסדרם דו"חות 

דו"חות כספיים רבעוניים וכן דו"ח כספי שנתי מבוקר. הדו"חות  –למועצת העירייה 

 הכספיים אינם נכללים בדו"ח זה.

בנוסף מתפרסם מידי שנה, עפ"י הוראות החוק, דו"ח שנתי של מבקר העירייה וכן דו"חות 

 ם.ביקורת שנתית של משרד רואי חשבון המתמנה על ידי משרד הפני

עפ"י הוראות פקודת העיריות וכן על פי חוק חופש המידע ניתן לעיין בפנקסי העירייה, 

 בימים ובשעות כדלקמן: 

 

מתפרסמים באתר  פרוטוקולים ותמלילים )סטנוגרמה( מישיבות המועצה *

תן לעיין בהם במשרד ( וכן ניWWW.HERZLIYA.MUNI.ILהאינטרנט העירוני )

 ה' בשעות העבודה.-סמנכ"ל העירייה בימים א

  

במשרדי נציבת תלונות הציבור וסמנכ"ל העירייה בימים א'  – ספר התקציב השנתי *

ה' בשעות העבודה, וכן עותקים לעיון בספריות העירייה. בנוסף פרסום באתר  –

 האינטרנט העירוני.

 

באתר האינטרנט העירוני, במשרדי הסמנכ"ל  – הדו"ח השנתי על פעולות העירייה *

ב',  א', –ה העירונית יוכן בספריות הציבוריות של העירייה. שעות פתיחה של הספרי

וימי   15:00 – 09:30 -,יום  ד'  ב 19:00– 13.00 -,יום ג'   ב19:15 – 09:30 -ה'  ב

 .12.45 – 09.00 -שישי ב

 

 

בנין העירייה, שעות  2ונות הציבור, רח' הנדיב משרד הממונה על חוק חופש המידע ונציב תל

 09 - 9591673קבלה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון מס. 

 

המכיל   WWW.HERZLIYA.MUNI.IL –תשומת הלב מופנית לאתר האינטרנט העירוני 

 מידע רב  וכן פירוט של בעלי התפקידים בעירייה ודרכי הפנייה אליהם.

 

  

http://www.herzliya.muni.il/
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 ז ו ןה ח 

 

 

 כללי

עיריית הרצליה חרתה על דגלה שיפור מתמיד של השרות לתושב כמו כל ארגון גדול הרואה 

בעובדיו משאב חשוב. העובדים שותפו בהגדרת המטרות והיעדים ומהווים אחד הגורמים 

 להצלחתו.

 

 

 

 

 החזון
 

 עיריית הרצליה תפעל כארגון

 הרואה את תושביו כלקוח מועדף 

 ואת עובדיו 

 אב האנושי החשוב ביותר.כמש

 העירייה תשאף ליצירת סביבה

 עירונית איכותית

 על ידי מימוש הערכים של:

 יושר ואמינות

 אחריות ואדיבות

 מקצוענות ומצוינות

 סבלנות, סובלנות וכבוד הדדי.
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  ועדות עירוניות
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 ועדת השמות העירונית

 כללי

 חברים. 21ר משה פדלון  מונה ועדת השמות העירונית בראשות ראש העירייה, מ

 .שלוש פעמיםהתכנסה הועדה  2016 -ב

 .רינה זאבי-ועדת השמות תמרכז

 הועדה תמרכזלועדה קריטריונים למתן שמות ולהנצחת אישים. הקריטריונים גובשו על ידי 

 וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת העירייה.

 

 סדרי עבודה

 .הועדה תמרכזרייה ואל פניות לועדה מועברות אל ראש העי *

הפניות מתקבלות מחברי מועצה, חברי הועדה, תושבי העיר וכן מאגף הנדסה למתן  *

 שמות במתחמים חדשים ורחובות חדשים.

 פרטים. מההפניות ומשלי תבודק הועדה תמרכז *

הישיבות וסדרי היום ומסייע בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי  נהמכי הועדה תמרכז *

 רקע.בחומרי 

המלצות הועדה מובאות לאישור במועצת העירייה. המלצות להנצחה נבדקות עם  *

 בני המשפחה ורק לאחר שנתקבלה הסכמה הן מועברות לאישור המועצה.

במידה  אל הפונים. הועדה תמרכזהודעות על החלטות המועצה מועברות ע"י  *

הופיע בפני והתקבלה החלטה לדחות את פניית המבקש, ניתנת לו ההזדמנות ל

 הועדה ולהעלות טיעוניו לפני העברת החלטת הדחיה לאישור מועצת העיר.

נערך תיאום עם  המשפחה או הפונה לקביעת שלט הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום  *

 והצבה בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.

לבדוק ולאסוף מידע על אישיות על הועדה  תמרכזועדת השמות מטילה לעיתים על  *

 ת לאפשר לה קבלת החלטה. מנ

 

 

 פרסום

 את משרד הפנים והרשויות הממלכתיות בשמות. נתמעדכ הועדה תמרכז

  פניות ובקשות. 33-נדונו כ 2016במהלך 
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 ועדת הנצחה

 

 כללי

 חברים. 8ועדת ההנצחה העירונית בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון  מונה 

 פעמים. 2התכנסה הועדה  2016 -ב

 רינה זאבי. –ההנצחה  מרכזת ועדת

לועדה קריטריונים להנצחת חללים שהינם חללי צה"ל . הקריטריונים גובשו על ידי מזכירות 

 העיר וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת העירייה.

 

 סדרי עבודה

 פניות לועדה מועברות אל ראש העירייה ואל מרכזת הועדה.  *

 של חללי צה"ל בני העיר.פניות רבות הן בבקשה להנציח את שמותיהם 

 מרכזת הועדה בודק הפניות ומשלים פרטים. *

מרכזת הועדה מכינה הישיבות וסדרי היום ומסייע בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי  *

 בחומרי רקע.

 הודעות על החלטות הועדה מועברות ע"י מרכזת הועדה אל הפונים. *

הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום  נערך תיאום עם  המשפחה או הפונה לקביעת שלט *

 והצבה בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.

 

 

 פניות ובקשות.   19-נדונו כ 2016במהלך 
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 ועדת הנצחה לנרצחי פעולות טרור 
 

 כללי

 .ועדת חובהועדת ההנצחה לנרצחי פעולות טרור בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון הינה 

 

 הרכב הועדה:

מתוכם חברי מועצה, נציגי ציבור ונציגי משפחות של נרצחי פעולות  -יםחבר 7הועדה  מונה 

 טרור שהיו תושבי העיר.

 רינה זאבי. –מרכזת הועדה 

 

 דרכי הפעולה:

לועדה עקרונות הנצחה שגובשו על ידי מזכירות העיר וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת 

 העירייה.

נפגעי טרור, עמותות ומסגרות אחרות  הועדה מקיימת קשרים עם נציגי משפחותיהם של

העוסקות בתחומים אלו. היא מקבלת בקשות או הצעות לדרכי הנצחה ואז מגישה לאישור 

 המועצה.

 

 

 :2016פרויקט מרכזי לשנת 

 הקמת אנדרטה מרכזית במדשאת יד לבנים בה יערכו עצרות וטקסי זיכרון.

 

  



12 

 

 ועדת יקיר העיר
 

 יקיר העיר. מזכירות העירייה מרכזת את ועדת 

אחת לתקופה, מעניקה העירייה לאישיות אחת או יותר תואר "יקיר העיר". התואר בא 

לבטא הוקרה והערכה בשמו של הציבור, על תרומה ייחודית של תושב/ת העיר לחיי העיר 

 ופיתוחה.

ראשית תהליך בחירת יקירי העיר בהקמת ועדה בראשות ראש העירייה, חברי מועצה ואנשי 

 משכו בקמפיין שיווק , פרסום ועידוד להגשת מועמדויות.ציבור, ה

חודשים ובסופו נערך אוגדן חומר  3-תהליך קליטת טפסי מועמדים וחומרים נלווים נמשך כ

 המרכז את פרטי המועמדים ומתבצע תהליך של מיון והצבעות עד לקביעת יקירי העיר.

 קירים הנבחרים.בטקס רב משתתפים מוענקות ע"י ראש העיר תעודות הוקרה לי

 

 :  הועדההרכב חברי 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .1 משה פדלון הועדהראש העירייה ויו"ר 

  .2 מאיה כץ סגנית ומ"מ רה"ע וחברת הוועדה

  .3 איה פרישקולניק סגנית רה"ע וחברת הוועדה

  .4 טובה רפאל הוועדה חברת מועצה וחברת

  .5 משה ועקנין חבר מועצה וחבר הוועדה

  .6 צבי וייס צה וחבר הוועדהחבר מוע

  .7 יוסף לונדון חבר מועצה וחבר הוועדה

  .8 ד"ר מרדכי נאור הוועדה חבר

  .9 ורדה מור חברת הוועדה

  .10 ברוריה מירוז חברת הועדה

  .11 ציון חכם חבר הועדה

  .12 יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה  וחבר הועדה

  .13 ירון הררי מבקר העירייה  וחבר הועדה

  .14 דידי ועדהמזכיר העיר וחבר ה

 

 :2016העיר לשנת  ייקיר 

 מר נפתלי מנהיים    מר אליהו שריקי

 עו"ד רות אלדר    גב' דפנה עולמי

 גב' שוש כרמל    פרופ' דן עמיר

 מר בן ציון פוזיילוב   מר יצחק מוסקוביץ'

 מר עמנואל דנה   מר פנחס פוזיילוב
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 עירוניותועדות 

 כללי : 

 

 ל התחומים הבאים : מחלקת ועדות עירייה אחראית ע

 

  ועדת כספים, ועדת ביקורת, ועדת סיוע בשכר דירה, הועדה  –ועדות עירוניות

לזכויות מעמד הילד, ועדת הקצאת קרקע, ועדת מכרזים, ועדת תמיכות, ועדת 

 יועצים, ועדת שלושה.

   .וועדת הערר לארנונה כללית שלצד עיריית הרצליה 

 .תחום הנגישות 

 חברי מועצת העיר.מענה ושירותי משרד ל 

  2הנדיב  –ניהול אולם דיונים  

 

 

 :בתחום הועדות עירוניות 2016להלן פירוט הפעולות שבוצעו במהלך שנת 
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  כספים ועדת

 

 כללי :

ועדת חובה, בראשות ראש העיר המכהן כיו"ר הועדה ובנוסף, חברי מועצת העיר, מוזמנים 

המגיעים מהגזברות לצורך מתן הסבר  קבועים  ומוזמנים הנוגעים לבקשות / תב"רים

 לבקשות.
 

 הרכב הוועדה:

חברי הוועדה הם מתוך חברי המועצה ונציג אחד לפחות מהאופוזיציה, פורום אנשי המקצוע 

הכולל את  ראש העיר, מנכ"ל גזבר, סגן הגזבר, , סמנכ"ל בכיר לעירייה, היועצת המשפטית 

 כספים.לעירייה, מנהלת התב"רים, חשב ומרכזת ועדת ה
 

 סמכויות הוועדה:

תפקיד ועדת הכספים לדון בתקציב השנתי, בתקציבים בלתי תלויים )תב"רים(, תקציבי 

 פיתוח, שינויים והעברות תקציביות ובנושאים כספיים שונים  בטרם יוגשו לאישור המועצה.

 מסקנות הוועדה והמלצותיה מועברים לדיון ואישור מליאת המועצה.

 

 מועדי ישיבות :
 ועדה מתכנסת אחת לחודש )במקרים חריגים ועפ"י הצורך תזומן ישיבה נוספת(. ה

 ימים לפני ישיבת מועצה. 10הישיבות נקבעות שנה מראש, בכפוף לישיבות המועצה ולפחות 

 

 תחומי הפעילות של הוועדה:

 הועדה דנה בנושאים הבאים:

 דיון בהצעת התקציב הרגיל השנתי. .1

 .דיון בהצעת תקציב המילואים .2

 דיון בהעברות מסעיף לסעיף,  במהלך שנת התקציב. .3

 דיון בהצעת תקציב בלתי רגיל )תב"ר(. .4

 דיון במימון פעולות הרשות בעזרת הלוואות. .5

 הוועדה תקיים דיון בהצעת לגובה שיעורי הארנונה .-דיון כללי .6

 דיון בתקציב של לשכת מבקר העירייה. .7

קרים( ודוחות כספיים חצי דוחות כספיים שנתיים )מבו-דיון בדוחות כספיים .8

 שנתיים )מסוקרים( יידונו בוועדת הכספים ובמועצה. 

 דו"חות כספיים של עמותות ותאגידים עירוניים. .9

 אישור דוח ביקורת של מבקר העירייה ומשרד הפנים. .10
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 חברי הוועדה :

חברי מועצה, מוזמנים קבועים אשר משתתפים בכל הדיונים ומוזמנים  12הועדה מונה 

 הלי אגפים או מטעמם של כל מגיש תב"ר, למתן הסבר לכל בקשה של  ו/או שינוי בתב"ר. מנ

 הרכב חברי מועצה : 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .15 משה פדלון ראש העירייה ויו"ר ועדת כספים

  .16 מאיה כץ סגנית ומ"מ רה"ע וחברת הוועדה

  .17 איה פרישקולניק סגנית רה"ע וחברת הוועדה

  .18 עופרה בל וחברת הוועדהסגנית רה"ע 

  .19 תום סטרוגו חבר מועצה וחבר הוועדה

  .20 צבי וייס חבר מועצה וחבר הוועדה

  .21 אלעד צדיקוב חבר מועצה וחבר הוועדה

  .22 יוסף לונדון חבר מועצה וחבר הוועדה

  .23 משה ועקנין חבר מועצה וחבר הוועדה

  .24 יוסי קוממי חבר מועצה וחבר הוועדה

  .25 ליאת תימור החברת מועצה וחברת הוועד

  .26 איריס אתגר חברת מועצה וחברת הוועדה

 

 

 מוזמנים קבועים :

 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

 1 .1 יהודה בן עזרא  מנכ"ל העירייה

  .2 יוסף )ג'ו( ניסימוב סמנכ"ל בכיר לעירייה

  .3 גולן זריהן, רו"ח  2016גזבר העירייה עד לחודש אוגוסט 

  .4 רוני חדד, רו"ח 2016החל מחודש ספטמבר חשב העירייה, מ"מ גזבר העירייה 

 2 .5 קרן, עו"ד-ענת בהרב יועצת משפטית 

 31.10.2016מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר עד ליום 
  01.11.2016החל מ  מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר

 יונה טאוב
 הילה רוזן

6. 3 

 4 .7 אורנה גולדפרייד מנהלת מח' תב"רים

  .8 מישל עצמון מרכזת וועדת כספיםמנהלת מח' ועדות ו

 6 .9 רינה זאבי ע. מנהל אגף לשכת סמנכ"ל בכיר

 

 ישיבות של וועדת הכספים . 11התקיימו   2016במהלך שנת 
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 הועדה לענייני ביקורת

 כללי :

יקורת בחייבת מועצת העיר למנות מבין חבריה ועדה לענייני  פקודת העיריות על פי

, מבקר המדינה דוחבכל דוחות  הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: תפקידה לדון ש

 . משרד הפנים על הביקורת בעירייה, בדו"חות של דוח מבקר העירייה

הוועדה מתכנסת לדיון דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים, דוח מבקר המדינה ודוחות 

ל הוועדה להגיש את מסקנותיה ואת אחרים, עוקבת אחר תיקון ליקויים. בסיום ע

 .מועצת העיר לאישור מלצותיהה

 

 הרכב הוועדה:

מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה, כאשר על הרכב הוועדה להיות תואם, ככל הניתן, 

 .אופוזיציהמהבמועצה. על יושב ראש הוועדה להיות, ככל הניתן,  סיעותלהרכב ה

וחברי ועדת ההנהלה של מועצת העיר אינם רשאים להיות חברים ם סגני , ראש העירייה

 .בוועדה לענייני ביקורת

 

 דרכי הפעולה:

 הוועדה דנה ומטפלת בדוחות ובנושאים הבאים:

 .כל דוח של מבקר המדינה על פעילות הרשות 

 .דוח ביקורת של משרד הפנים על הרשות 

 .דוח מבקר העיריה על הרשות 

 הליקויים שהעלתה הביקורת. מעקב אחר תיקון 

 .הגשת סיכומים והצעות למועצת העיר 

 

 ממצאי ביקורת : 

באפריל שלאחר השנה המבוקרת מוגש לראש העירייה דוח על ממצאי  1-לא יאוחר מ

 הביקורת שנערכה והעתק של הדוח מועבר ליו"ר ועדת הביקורת ]עותק בחסיון[.

  חודשים והעתק הדוח מועבר  3הערותיו של ראש הרשות על הדוח ניתנים תוך

 לחברי הוועדה ולחברי מועצת העיר.

  הוועדה דנה בדוח המבקר ובהערות ראש הרשות, תוך שהיא רשאית לזמן לדיוניה

 את המבוקרים כדי לאפשר להם להגיב על הדוח. 

  הוועדה מגישה את סיכומיה והצעותיה למועצה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה

 הערות ראש הרשות.

 תדון הוועדה בדוח  -חודשים 3גיב ראש הרשות על הערותיו על הדוח עד תום לא ה

חודשים ממועד  5המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום 

 שהמציא המבקר לוועדה את הדוח.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
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   לא יפרסמו את ממצא הביקורת של המבקר או כל דוח, קודם שחלף המועד שנקבע

 להגשתו למועצה.

   לחודש ספטמבר הדוח מותר לפרסום. 1בתאריך 

 

 : הרכב הוועדה

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .1 יריב פישר  יו"ר הוועדהוחבר מועצה )מהאופוזיציה(, 

  .2 יונתן יעקובוביץ חבר מועצה וחבר הוועדה

  .3 יוסף לונדון חבר מועצה וחבר הוועדה

  .4 יהונתן יסעור חבר מועצה וחבר הוועדה

  .5 גרי גוזלן ועדהחבר מועצה וחבר הו

  .6 טובה רפאל חברת מועצה וחברת הוועדה

  .7 איריס אתגר חברת מועצה וחברת הוועדה

 

 

 מוזמנים קבועים :

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

 1 .1 יהודה בן עזרא  מנכ"ל העירייה

  .2 ג'ו ניסמוב סמנכ"ל בכיר לעירייה

 2 .3 גולן זריהן, רו"ח 2016גזבר העירייה עד לחודש אוגוסט 

  .4 רוני חדד, רו"ח 2016שב העירייה,מ"מ גזבר העירייה החל מחודש ספטמבר ח

 3 .5 ירון הררי מבקר העירייה

 4 .6 קרן, עו"ד-ענת בהרב יועצת משפטית

 31.10.2016מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר עד ליום 
  01.11.2016החל מ  מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר

 יונה טאוב
 הילה רוזן

7.  

 6 .8 מישל עצמון רכזת ועדת ביקורתמ

 

 ישיבות של  ועדת הביקורת. 4התקיימו  2016במהלך שנת 

 

 :2016הנושאים שהועלו בישיבות הועדה לענייני הביקורת במהלך שנת 

 :  2015דוח מבקר העירייה לשנת  .1

 מושבים ועסקה בתחומים הבאים : 2הוועדה התכנסה בחודש אוקטובר ב 

 ה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מדוח ביקורת בנושא החבר 

  דוח ביקורת בנושא מבנה הכבאית 

 דוח ביקורת בנושא השירות הפסיכולוגי החינוכי 



18 

 

 דוח ביקורת בנושא הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים 

 דוח ביקורת בנושא הסעות תלמידים ומטופלי אגף הרווחה 

  2012דוח ביקורת בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים 

 2014וח ביקורת בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים ד 

 הוראות החוק לנושא ביקורת 

 

 דוח מבקר המדינה על העסקת יועצים ברשויות, כולל עיריית הרצליה .2

 

 .2015דוח ביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת  .3

הוועדה התכנסה בחודש דצמבר לדון בממצאים שהועלו בדיקה של משרד הפנים 

 אים: ברשות בנושאים הב

  התקציב הרגיל 

 התקציב הבלתי רגיל 

 כנגזרת משכר מנכ"ל העירייה  םשכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריי

  2015שהתקבלו במהלך שנת 

 יתרות חוב נבחרים ועובדים 

  : בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים 

 מערך הגבייה -

 הנחות בארנונה -

 השתתפות תקציב הג"א לדוח השנתי -

 נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתיהשוואה בין נתונים  -

 רכוש קבוע 

 דוח לתושב 

  



19 

 

 ועדת סיוע בשכר דירה 

 

 כללי : 

ועדת הסיוע העירונית מטפלת בפונים הנזקקים לסיוע כספי למטרת סיוע בדיור, הניתן רק 

 עבור שכר דירה או חוב במשכנתא.

ה המשפטית  הקריטריונים למתן סיוע בשכר דירה, גובשו על ידי חברי הוועדה והחלק

 ואושרו ע"י ראש העירייה ומועצת העיר.

 לשנה קלנדרית.₪  5170הסיוע למשפחה נקבע עפ"י טבלת הכנסות, עד לתקרה של 

 הועדה רשאית על פי שיקול דעתה להמליץ על חקירה כלכלית לפונים.

 

 תנאי סף להגשת הבקשה:

חות תושב העיר/משפחה המטופלים על ידי מחלקת הרווחה העירונית ומשפ .1

 הנמצאות במצוקה כלכלית ושאינן מטופלות במחלקת הרווחה.

היה והפונים אינם עומדים בתנאי הסף הראשון, יינתן סיוע לתושב/משפחה הגרים 

 לפחות שנה ומעלה בעיר  הרצליה. 

לתושב/ משפחה הגרים פחות משנה בעיר יינתן סיוע רק במקרים חריגים ובנסיבות 

עדה ובלבד שהועדה תנמק בכתב את הנסיבות מיוחדות על פי שיקול דעת הוו

 המיוחדות ואת שיקוליה.

 המפורטים בטופס הבקשה הנמצא במזכירות הוועדה.מסמכים  הגשת .2

הסיוע יינתן למשפחה שהכנסתה אינה עולה על הסכומים המפורטים בטבלת  .3

בינואר של שנה קלנדרית ע"י הצמדתה למדד  1הזכאות )הטבלה תתעדכן מדי 

 ן(המחירים לצרכ

 ההכנסה לנפש אינה עולה על הקבוע בטבלה להלן. .4

לא תידון בקשתו של תושב/משפחה שסך הכנסותיו/יה קטן מהוצאות שכר הדירה  .5

 שלו/ה.

 

 אופן הפעילות : 

 קבלת מסמכי הבקשות מהפונים, בכפוף לקריטריונים הקבועים. .1

 התכנסות הועדה והכנת פרוטוקול החלטות. .2

 חברי הוועדה גם על ידי ראש העיר. פרוטוקול הוועדה נחתם בנוסף ל .3

 חתימת חברי הוועדה תהווה אישור לכך שהסיוע הינו במסגרת הסעיף התקציבי.

 הוועדה מדווחת למועצה על מספר הבקשות, הדיונים והיקף הסיוע שיינתנו בפועל. .4
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 : רכב הוועדהה

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה

  .1 לצברגאהרון ס מנהל אגף הרווחה ויו"ר הוועדה 

  .2 צבי וייס חבר מועצה וחבר הוועדה

 1 .3  טובה רפאל חברת מועצה וחברת הוועדה

 3 .4 מוטי לוביש מנהל מח' שכר וחבר  הוועדה

  מישל עצמון מרכזת ועדת סיוע בשכ"ד

 

 

 נתונים כלליים : 

  400,000  - 2016סה"כ תקציב  לשנת  ₪ 

  פניות תושבים. 163ישיבות בהם דנו ב  10התקיימו  2016במהלך שנת 

  400,000מהתקציב השנתי של ₪  377,250נוצל סך של  2016בשנת  ₪ 
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 הועדה לקידום מעמד זכויות הילד
 

 כללי 

הועדה דנה בנושאים הקשורים לרווחת ילדי העיר הלומדים במוסדות החינוך הפורמליים 

מות בבתי הספר והבלתי פורמליים ופועלת לקידום נושאים כגון : "אמנת זכויות הילד", אלי

ובכלל, הזנה ובריאות במוסדות החינוך, סכנות בכביש וכו'. וזאת בכדי לפעול ככל שניתן 

קידום מעמד הילדים ובני הנוער במטרה לממש את זכויותיהם ברוח להגנה על הילדים ול

אפליה, -לאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי-האמנה הבין

הזכות להתפתחות בתנאים נאותים, וזכות של ילדים ובני נוער תזונה נכונה, שמירה על 

 .להשמיע את דעתם ולהשתתף בעניינים הנוגעים להם
 

 

 הרכב הועדה : 

הועדה, בראשות הגב' רות רזניק, מ"מ יו"ר הוועדה, ראש העיר מר משה פדלון ובהשתתפות 

 חברי הועדה ומוזמנים קבועים :

 מס' /השם החבר תפקיד בועדה

  .1 רות רזניק מ"מ יו"ר הועדה
  .2 ליאת תימור פרשה מהוועדה.  –חברת מועצה וחברת ועדה 

 1 .3 עפרה בל סגנית ראש העיר וחברת ועדה
 3 .4 ירון עולמי חבר מועצה וחבר ועדה

  .5 יעקב נחום סמנכ''ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחה
  .6 אהרון סלצברג מנהל אגף הרווחה

  .7 טובה בן ארי ליישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך ארצית מפקחת
  .8 עדי חמו מנהל יחידת הבריאות העירונית

 4 .9 מישל עצמון מרכזת ועדת קידום מעמד זכויות הילד
 

 

 בנוסף מוזמנים נציגים מטעם :

 הנהלת בתיה"ס 

 ארגון המורים העל יסודי 

 הסתדרות המורים 

 ועד הורים עירוני 

  עירוניתיו"ר מועצת תלמידים 

 תנועות נוער 

 משטרת ישראל 

 נציגי ציבור 

 תלמידים מפרלמנט בתיה"ס ומועצת תלמידים 

 

 פעמים. 3התכנסה הועדה לקידום מעמד זכויות הילד  2016במהלך שנת 

 ישיבה אחת בוטלה בשל העדר מניין מספיק לקיום הישיבה.
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 להלן הנושאים שהועלו בישיבות הוועדה: 

 קו חירום לילדים 

 מתבגריםמרפאת ה 

 סכנות אופניים חשמליים 

 אלימות בבית הספר ובדרך אליו 

 עדכונים שוטפים 

 

 

 

 ועדת הקצאת מקרקעין
 

 כללי :

נוהל משרד הפנים ועפ"י התבחינים שנקבעו על פי "נוהל -הועדה  דנה בבקשות לפי התהליך

 6/2002ותוקן בחוזרי מנכ"ל  5/2001הקצאת קרקעות" או "הנוהל", הפורסם בחוזר מנכ"ל 

. הנוהל מסדיר הקצאה של קרקע או מבנה, בפטור ממכרז, ללא תמורה או 7/2004 -ו

 בתמורה סימלית, לתאגיד הפועל ללא מטרות רווח. 

הנוהל קובע הליך המאפשר שוויוניות, חסכון, יעילות ושקיפות בהקצאת הקרקע, תוך 

 שמירה על עקרונות של מינהל תקין.

 הרכבים :  2הוועדה בנויה מ 

 דה מקצועית , בראשות מנכ"ל העירייהוע -

 ועדת משנה, בראשות ראש העיר -

 

 מהות הוועדה: 

באמצעות הועדה רשאית הרשות המקומית להקצאות קרקע או מבנה הפטור ממכרז וללא 

 פי הנוהל משרד הפנים.-תמורה לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות, וזאת  על

 

 יעדי הוועדה: 

בפטור ממכרז וללא תמורה ע"י העירייה לגופים הפועלים  להסדיר הקצאת קרקע או מבנה

כדי לסייע -בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה

 לפעולותיהם לטובת הציבור בעיר, תוך שמירה על מינהל תקין.

 

 חברי הוועדה המקצועית: 

 מועצת העיר, כמפורט להלן:ועדת ההקצאות תמנה חמישה חברים, אשר מונו על ידי 

 מנכ"ל. .1

 גזבר הרשות או נציגו שהינו עובד גזברות. .2

 היועץ המשפטי לרשות או נציגו שהינו עובד הלשכה המשפטית של הרשות.  .3
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 מהנדס הרשות או נציגו שהינו עובד מחלקת ההנדסה של הרשות.  .4

 .מנהל מחלקת הנכסים ברשות .5

 

 ין או בעקיפין בהחלטות הוועדה. לא ישתתף חבר ועדה מי שיש לו עניין במשיר

השתתפות של היועצת המשפטית מהווה תנאי לקיומה, וחו"ד היועצת המשפטית תחייב את 

 ועדת ההקצאות. 

 בכל ישיבה ישתתף מנהל היחידה הרלבנטית המיועדת הקרקע.

 

 הרכב ועדה מקצועית : 
 

 שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 

 מס'

 .1 יהודה בן עזרא המנכ"ל העירייה ויו"ר הוועד
 .2 גולן זריהן, רו"ח 2016גזבר העירייה וחבר הוועדה, עד לחודש אוגוסט 
 .3 רוני חדד, רו"ח  01.09.2016מ"מ גזבר העירייה וחבר הוועדה, החל מיום 

 .4 ענת קרן בהרב, עו"ד יועצת משפטית וחברת הועדה
 .5 לאה סדובניק,  עו"ד מנהלת מח' נכסים וחברת הוועדה

וחבר הוועדהאדריכל העיר  . 6 מייק סאקה   
  מישל עצמון מרכזת ועדת הקצאת קרקע

 

פעמים, עפ"י נוהל הקצאות, ודנה  5התכנסה הוועדה המקצועית  2016במהלך שנת 

 בבקשות הבאות :

, 9, ברחוב אנצ'ו סירני 45חלקה  6419גוש בקשה להקצאת קרקע,  –רשת משיח  .א

 הרצליה.

ה לשימוש במבנה ובחצר והארכת תקופת הקצאה, המצוי בגוש בקש -אגודת ניצן    .ב

 הרצליה. 4, רחוב לאה גולדברג 301חלקה  6526

בחינת בקשה להקצעת קרקע, רחוב הרב קוק  -עמותת דניס השרדות ג'יו ג'טסו  .ג

 הרצליה. 

רח' , 812, חלקה 6558גוש בחינת בקשה להקצאת קרקע,  – בית כנסת ברית שלום .ד

 .77פורצי הדרך 

, 107, חלקה 6540גוש בחינת בקשה להקצאת קרקע,  – נועת בני עקיבא בישראלת .ה

 .7רח' הרב גורן 

 , הרצליה.78רח' סוקולוב , 102, חלקה 6537גוש בחינת בקשה  – מגן דוד אדום .ו

 , הרצליה33רח' י.ל. פרץ , 11חלקה  6669גוש  -עמותת חסדי שמואל הנביא .ז

 

 

 

 ועדת משנה של הוועדה:

 את חברי ועדת המשנה כולל נציג אחד לפחות מהאופוזיציה.המועצה ממנה 

 הועדה תמליץ בפני מועצת העיר על קבלה או דחייה של המלצת וועדת ההקצאות. 
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  תפקיד של ועדת משנה:

ועדת המשנה רשאית להמליץ בפני מועצת העיר על קבלה או על דחייה של המלצות ועדה 

תנמק ועדת המשנה את נימוקיה -המלצההמקצועית לההקצאות. אם המליצה לדחות ה

 המלצתה בכתב.
 

 

 הרכב וועדת המשנה:
 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה
  .1 משה פדלון ראש העירייה ויו"ר הועדה

  .2 יוסף לונדון חבר מועצה וחבר ועדה
  .3 מאיה כץ סגנית ומ"מ רה"ע וחברת ועדה

  .4 יריב פישר חבר מועצה וחבר ועדה
  .5 וקנין משה חבר מועצה וחבר ועדה

 

 פעמים לאישור ההקצאות : 3התכנסה וועדת המשנה  2016במהלך שנת 

, 9, ברחוב אנצ'ו סירני 45חלקה  6419גוש בקשה להקצאת קרקע,  –רשת משיח  .א

 הרצליה.

בקשה לשימוש במבנה ובחצר והארכת תקופת הקצאה, המצוי בגוש  -אגודת ניצן    .ב

 הרצליה. 4, רחוב לאה גולדברג 301חלקה  6526

בחינת בקשה להקצעת קרקע, רחוב הרב קוק  -עמותת דניס השרדות ג'יו ג'טסו  .ג

 הרצליה. 
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 ועדת מכרזים

 כללי :

ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או 

 .טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה

 

 מהות הוועדה: 

לשם ביצוע  לה,קשת להתקשר בחוזה עם גורם שמחוצה החוק מחייב כל רשות מקומית המב

עסקה של קנייה, מכירה או שכירה של מקרקעין או מבנים, או לשם קניית טובין או לביצוע 

 . 1987-פומבי בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"חכך מכרז -לפרסם על –עבודה 

 

 הרכב הועדה :

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 טובה רפאל וועדהיו"ר ה
 .2 מאיה כץ  סגנית ומ"מ ראש העירייה וחברת הוועדה

 .3 איה פרישקולניק סגנית ראש העירייה וחברת הוועדה
 .4 צבי וייס סגן ראש העירייה וחבר הוועדה
 5. אבי ברדה חבר מועצת העיר וחבר הוועדה
 .6 יוסף לונדון חבר מועצת העיר וחבר הוועדה

 .7 תום סטרוגו ר וחבר הוועדהחבר מועצת העי
 .8 אלעד צדיקוב חבר מועצת העיר וחבר הוועדה

 

 משתתפים קבועים :

 עו"ד מיכל פרנקל –יועצת משפטית לוועדה  -

רו"ח  31.10.2016יונה טאוב  עד  –סגן/נית  גזבר העירייה ומנהל/ת מחלקת תקצוב  -

 .01.11.2016הילה רוזן החל מיום 

 י שרעבי.רו"ח  את –מרכזת הוועדה  -

 

 להלן נתוני ישיבות הוועדה:

 דיוני ועדה לתהליכי קביעת זוכים במכרזים. 53התקיימו  -

 מכרזים לא הוגשו הצעות.  2מכרזים, ל  41מכרזים, נפתחו   43פורסמו   -

 בקשות בנושא התקשרות עם ספק יחיד. 7הוגשו לוועדה  -

 הבקשות להלן: 6מתוכן אושרו על ידי הוועדה 

  .רותי אחזקה של מערכות בקרת השקיהימתן ש שםליחיד התקשרות עם ספק  (1

 לארגון. desktop -התקשרות עם ספק יחיד בתחום מוצרי ה (2

התקשרות עם ספק יחיד לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת ב"פסלים הצומחים"  (3

 בעירייה.

לקידום כישורי למידה והתנהגות להפעלת תכנית התקשרות עם ספק יחיד  (4

 ילדים.ולמניעת אלימות בגני ה
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 .להפעלת תכנית "ספריית הפיג'מות"התקשרות עם ספק יחיד  (5

 א.י.ל.להפעלת תכנית התקשרות עם ספק יחיד  (6

 

ביצוע עבודות איתור תשתית ניקוז קיימת וניקיונה באמצעות בקשה שלא אושרה: 

 מערכת שאיבה ציקלונית.

 

 :  2016להלן פירוט המכרזים הפומביים אשר פורסמו וטופלו במהלך שנת 

 אגף נושא מס' מכרז

 ביטחון אבטחת אירועים 1-2016-18

 תב"ל החלפת יחידות לקירור מים באולם ספורט היובל ובאשכול פיס 2-2016-18

 פארק לניהול מיזמים ובניית תכנים בנושאי סביבה וקהילה 3-2016-18

תאורת רחובות, שצפי"ם ,  -לאספקת גופי תאורה ואביזרים  4-2016-18
 ניםשבילים וג

 תב"ל

 שאיפ"ה למתן שירותי תפעול ותחזוקת מזרקות ובריכות נוי 5-2016-18

 הנדסה לבדיקה ואישור תכניות ניקוז להיתרי בניה ומתן פתרונות ניקוז 6-2016-18

במרכז מסחרי "נורדאו", רחוב נורדאו 10מספר   להשכרת חנות 7-2016-18
                               6520בגוש  16בהרצליה חלק מחלקה  1

 נכסים

לאספקת  שירותי רט"ן, מכשירים סלולארים, שירותי מפ"א  8-2016-18
 ואביזרים נלווים 

IT 

 שאיפ"ה למתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים 9-2016-18

 פארק לביצוע אחזקת גינון והשקיה בפארק הרצליה 10-2016-18

 רווחה+חינוך חם לנערים בסיכוןלהפעלת מרכז ובית  11-2016-18

 רווחה להפעלת מפעל מקדם תעסוקה 12-2016-18

 תב"ל אספקת והתקנת יחידות מיזוג אוויר מסוג מפוצל 13-2016-18

 תב"ל אחזקת מערכות מיזוג אוויר מפוצלות 14-2016-18

 תנו"ס למתן שירותי כביסה לחיילים 15-2016-18

חלק מחלקה  -הרצליה שלב א' וניהולו הפעלת בית קפה בפארק 16-2016-18
 6523בגוש  30

 נכסים

 מנהל כספי לביצוע שירותי מדידות 17-2016-18

 שאיפ"ה למתן שירותי סדרנות בחופי הרחצה 18-2016-18

הפעלת שירות תשלום אגרת דמי חנייה באמצעות אמצעי  19-2016-18
 מחשוב, טלפוניה ואפליקציה סלולארית

 ביטחון

 סגנים  להפעלת שירותי הסעים )שאטלים( בימי שבת וחג בהרצליה 20-2016-18

 סגנים  )שאטלים( במרכז העיר הרצליה םהיסעילהפעלת שירותי  21-2016-18

 דוברות לפרסום מודעות דרושים בעיתונים 22-2016-18

 תב"ל למתן שירותי הובלה וסבלות 23-2016-18

סחרי "נורדאו", רחוב נורדאו במרכז מ10מספר   להשכרת חנות 24-2016-18
                               6520בגוש  16בהרצליה חלק מחלקה  1

 נכסים

להפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לאנשים בעלי מוגבלויות  25-2016-18
 בהרצליה 

 רווחה

תכנון, הקמה, הטמעה, הפעלה ושירות למערכת בקרת רמזורים  26-2016-18
ולמתן שירותים בנוגע למערכות רמזורים, גלים  ולביצוע עבודות

 ירוקים, זמזמים, מערכות אל פסק, ותמרורים מוארים

 הנדסה

 תב"ל לאספקת מוצרי מזון 27-2016-18
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 אגף נושא מס' מכרז

לטיפול במערכת הניקוז העירונית  לרבות בדיקה ואישור  28-2016-18
 תכניות ניקוז להיתרי בניה

 הנדסה

 ביטחון מתקני העירייהאבטחת מוסדות חינוך ו 29-2016-18

 תב"ל למתן שירותי הובלה וסבלות 30-2016-18

 ביטחון להתקנת מערכות התרעה בפני רעידות אדמה 31-2016-18

 הנדסה לביצוע ספירות תנועה בפרויקטים ברצועת החוף 32-2016-18

 תב"ל אספקה והתקנת מייבשי ידיים במוסדות חינוך 33-2016-18

בודות תכנון, אספקה, הקמה, מסירה ותחזוקה של לביצוע ע 34-2016-18
מתקני תאורת רחובות ומערכת בקרה לטובת פרויקט התייעלות 

 אנרגטית וחסכון

 תב"ל

 תנו"ס לעריכת קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית 35-2016-18

או של תוספות בנייה \לביצוע עבודות איטום של מבנים חדשים ו 36-2016-18
 ו של מבנים קיימים בתחום העיר הרצליהא\למבנים קיימים ו

 תב"ל

 תב"ל לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 37-2016-18

 תנו"ס למתן שירותי כביסה לחיילים 38-2016-18

להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה ב"בית הרמלין", רחוב  39-2016-18
 6592בגוש  111בהרצליה חלק מחלקה  3הסדנאות 

 נכסים

 שאיפ"ה למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב 40-2016-18

 נכסים הספקת והתקנת גופי תאורה באולם כדוריד "הראשונים" 41-2016-18

להספקה, שדרוג והחזקה של מערכות תקשורת אינטרנט מהיר  42-2016-18
 קווי ואלחוטי במוסדות חינוך ובגופי סמך של העירייה

 מחשוב

 תב"ל חקלאי עם קבינה סגורהלרכישת טרקטור  43-2016-18
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 ועדת התמיכות

 כללי : 

 .12.09.2006מתאריך  4/2006הועדה דנה בבקשות עפ"י נוהל משרד הפנים, מחוזר מנכ"ל 

למתן התמיכות בגופים שונים, הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, רווחה, דת, 

 ספורט מדע, אמנות, בריאות ועוד.

 הרכבים :  2הוועדה בנויה מ  

 ועדת חובה, בראשות מנכ"ל –ועדה מקצועית  -

 ועדת רשות, המורכבת מנבחרים ובראשה נבחר מטעם מועצת העיר. –ועדת משנה  -

 

 מהות הוועדה המקצועית

ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני המועצה על בקשות תמיכה כספית בגופים שונים, 

רווח, לטובת הציבור. ללא המלצת הועדה שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות 

 המקצועית אינה רשאית העירייה לתמוך, בין אם תמיכה ישירה או עקיפה, בכל גוף שהוא.

 בקשות לתמיכות יידונו קודם בוועדה המקצועית לבחינת בקשות התמיכה.
 

 תפקידי הוועדה המקצועית

 להכין ולהציע לאישור המועצה, מידי שנה, תבחינים לתמיכות.  .1

לדון בבקשות תמיכה המוגשות בכל שנת תמיכה ולהמליץ בפני המועצה על שיעור  .2

 התמיכה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה. 

 לפקח על השימוש בתמיכה. .3

 

 

 תפקיד ועדת המשנה

בחינת המלצות הועדה המקצועית והמלצה בפני מועצת העיר לקבלת המלצות הועדה 

 לקה. הועדה תנמק עמדתה בכתב.המקצועית או דחייתה, כולה או בח

 
 

 הרכב הוועדה המקצועית
 

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 .1 מר יהודה בן עזרא מנכ''ל העירייה ויו"ר הוועדה

 .2 קרן ועו"ד מיכל פרנקל עו"ד ענת בהרב יועמ"ש לוועדה
מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר עד ליום 

31.10.2016 
החל  כלכלה וסגנית הגזברמנהלת מח' תקצוב ו

  01.11.2016מיום 

 יונה טאוב
 

 הילה רוזן

3. 
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 הרכב ועדת המשנה
 

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 .1 מר אלעד צדיקוב חבר מועצה, יו"ר ועדת המשנה לתמיכות

 .2 מר צבי וייס סגן ראש העירייה, חבר הוועדה
 .3 יוסף לונדוןמר  הוועדה  חבר מועצה, חבר

 .4 עפרה בלגב'  הוועדה  חברת מועצה, חברת
 .5 אברהם גרי גוזלןמר  הוועדה  חבר מועצה, חבר
 .6 קניןומשה מר  הוועדה  חבר מועצה, חבר
 .7 תום סטרוגומר  הוועדה  חבר מועצה, חבר

 

 שותפים נוספים לעבודת הוועדה

 איילה ממן,  רו"ח ומפקחת ועדת התמיכות -

 כזת הוועדהר -אתי שרעבי, רו"ח  -

 לנושאי התמיכה )להלן רשימה מפורטת( םרפרנטים מקצועיים רלוונטיי -

 

 :לנושאי התמיכה םרשימת רפרנטים מקצועיים רלוונטיי

 

 רפרנט  תחום

 איה פרישקולניק - מלגות

 הילה אקרמן - איכות הסביבה

 שירי רפפורט - חינוך וקהילה: תנועות הנוער

 ןמיקי גורנשטיי - ספורט תחרותי

 אהרון סלצברג - רווחה

 שרה לב ועדי זיו - חינוך וקהילה: חינוך בלתי פורמלי

חינוך וקהילה: חינוך פורמלי )חט''ב ותיכון( 

 וזהות יהודית דמוקרטית

 יעקב נחום -

 עדי חמו - דת: כוללים, שיעורי תורה ובריאות

 יעל יוסף - חינוך וקהילה: חינוך פורמלי )ביה''ס יסודי(

 ד''ר מורדוך יוסי - בעלי חיים– תהווטרינרימחלקה 
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 :2016היקף פעילות ועדת התמיכות בשנת 

 תחום
מספר בקשות 

 שאושרו
מספר בקשות  

 שנדחו
סכום התמיכה שחולק 

 2016בפועל בשנת 

 116,000 1 3 איכות הסביבה

 20,000 - 1 מלגות

 7,784,243 4 13 בוגרים -ספורט תחרותי 

 877,001 1 7 ערנו -ספורט תחרותי 

 1,420,000 0 3 כוללים

 56,754 0 12 שיעורי תורה

 25,000 - 1 בעלי חיים

 24 רווחה
 

455,000 

 1,397,546 0 6 תנועות נוער )כולל קומונות(

 178,350 - 13 בריאות

 119,225 - 2 הגיל השלישי

 282,750 2 10 חינוך בלתי פורמלי

 120,000 - 1 ספורט עממי

 103,196 1 6 רמליחינוך פו

 63,988 11 5 זהות יהודית דמוקרטית

 אגרות והיטלי פיתוח
 

2 - 

 13,019,052 22 107 סה"כ:
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 ועדת יועצים
 כללי :

הנה ועדה שתפקידה לאשר ולהסדיר את ההתקשרות למתן שירותי יעוץ ועדת יועצים 

כולל מע"מ ₪  לעירייה, באמצעות  יועצים חיצוניים, בהיקף ההתקשרות מעל מאה אלף

 תקופות אופציה או לפרויקט(.  כולל)במצטבר 

 הוועדה דנה בבקשות של האגפים ויחידות העירייה להתקשר עם יועצים חיצוניים.

 

 :הועדה  הרכב

 שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה
 

 מס'

 .1 יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה
 31.10.2016ום מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר עד לי

החל מחודש  מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר
  2016נובמבר 

 יונה טאוב
 הילה רוזן

2. 

 .3 ענת קרן בהרב, עו"ד יועצת משפטית וחברת הועדה
 

 , מנהלת ועדות עירוניותמרכזת הועדה : מישל עצמון

  

 אופן התקשרות העירייה עם יועצים 

( לתקנות העיריות 8)3וח הפטור הקבוע בתקנה יועצים אשר ניתן להתקשר עמם מכ

 קובעת 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח8)3, תקנה 1987-)מכרזים(, התשמ"ח

"חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, 

 באלה;".כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועובדות כיוצא 

תבצע מתהליך ההתקשרות למתן שירות הייעוץ ובכלל זה עריכת אומדן כספי למתן השירות 

 באמצעות המזמין בתאום עם חשב המזמין. 

המזמין מחויב לבדוק טרם פרסום הבקשה לקבלת הצעות מחיר סעיף תקציבי לעבודה 

 הנדרשת.

 השירות בכתב, שתכלול: לפחות שלושה יועצים בבקשה לקבל הצעה למתן לפנותהמזמין על 

ידי -תנאי סף, לרבות תנאי כי המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על

: "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד 2/2011העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות".

 

 45יבות של ועדת יועצים, בהן נבחרו יש 12התקיימו  2016במהלך שנת 

 יועצים.
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 :2016להלן רשימת היועצים שהובאו לאישור הוועדה בשנת 

 אגף
 מס' יועצים
 מהות העבודה שעלו לוועדה

 הנדסה
 תכנון מגרש סימולציה לרכיבה על אופניים בפארק 1

 

2 
תכנון משחק בגן משחקים טבעי, כחלק מגינת היובל/ גבעת 

 הפרחים

 

3 
לצאת  –לא אושר  – ור יועץ פרוגרמטי, חברת אורבניקסאיש

 במכרז

 

 בחירת יועץ ניקוז להסדרת ערוצי הניקוז בעיר 4

 
 בקשה והמלצה להגדלת שכ"ט לצוות תוכנית המיתאר הכוללנית 5

 
 2159יועץ עבור תכנון הר/ 6

 
 א220לתב"ע הר/ ביובשירותי יעוץ נספח  -יועץ  7

 

 א220לתב"ע הר/ מיםנספח שירותי יעוץ  -יועץ  8

 

 א220לתב"ע הר/ ניקוזשירותי יעוץ נספח  -יועץ  9

 

 א220לתב"ע הר/ חשמלשירותי יועץ ליווי  -יועץ  10

 
 לפרויקט זוהר טל -יועץ  11

 

12 
 עדכון תוכנית אב -יעוץ אדריכלי ותנועה שבילי אופניים 

 

 
 פרוגרמטור מח' התחדשות עירונית -יועץ  13

 
 פארק הרצליה -ול פרויקט מגרש הדרכה לרכיבת אופניים ניה 14

 

 עדכון תוכנית אב -יעוץ אדריכלי ותנועה שבילי אופניים  15

 

16 
תנועה ברצועת החוף לצורך מתן חוו"ד תנועתית בנושא  -יועץ 

 הרחבת דן אכדיה

 
 תכנון קווי ניקוז הר מירון ואולפני הרצליה -יועץ  17

 

 יעוץ אדריכלי לתכנון מבנה תת קרקעי -חניון מתחם אגד  18

 
 מיזוג אוויר חניון -חניון מתחם אגד  19

 
 יעוץ נגישות -חניון מתחם אגד  20

 
 קרקע וביסוס -חניון מתחם אגד  21

 
 בטיחות -חניון מתחם אגד  22

 
 חשמל -חניון מתחם אגד  23

 
    

 שאיפ"ה
 הוחזר לבדיקה – יעוץ, תכנון, פיתוח נוף 1

  
 

2 
 אושר – יעוץ, תכנון, פיתוח נוף
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 אגף

 מהות העבודה מס' יועצים 

 ייעוץ ופיקוח מיזוג אוויר 1 תב"ל 

 תכנון שיפוץ תאי שירותים -תיכון היובל  2  

  
3 

תכנון אדריכלי לשיפוץ חדרי השירותים מרכז  -תיכון הראשונים 
 מהות, מעבדות

 פיקוח שיפוצי קיץ -בתי ספר כללי  4  

 יועץ לתכנון מבנה שירותים ומלתחות חוף הים 5  

  
 בי"ס שז"ר -בחירת יועץ לתכנון התקנת מעלית  6

 לא אושר, יציאה לנוהל – מיזוג אוויר -בי"ס ברנדייס  -שיפוצי קיץ  7  

  
 בטיחות חט"ב צעירה -בי"ס ברנדייס  -שיפוצי קיץ  8

  
9 

לא אושר, יציאה  – - ציהתכנון אינסטל -בי"ס ברנדייס  -שיפוצי קיץ 
 לנוהל

 תכנון חשמל -בי"ס ברנדייס  -שיפוצי קיץ  10  

 בטיחות -מפתן ארז  -שיפוצי קיץ  11  

 מיזוג אוויר -מפתן ארז  -שיפוצי קיץ  12  

  
 תכנון חשמל ומתח נמוך -מפתן ארז  -שיפוצי קיץ  13

 ייעוץ נגישות -מפתן ארז  -שיפוצי קיץ  14  

  
 אינסטלציה סניטרית וכיבוי אש -מפתן ארז  -וצי קיץ שיפ 15

 כמאות -מפתן ארז  -שיפוצי קיץ  16  

 בטיחות -בר אילן  -שיפוצי קיץ  17  

 שירותי ייעוץ לבדיקת תקרות אקוסטיות בבתי ספר 18  

 אילן )במקום יועץ שחזר בו(-בחירת יועץ בטיחות חדש לבית ספר בר 19  

 יקוח עליון סדנא לרובוטיקה בבי"ס הנדסאיםיועץ תכנון ופ 20  
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 ועדת השלושה

 כללי :

בבקשות של האגפים ויחידות העירייה להתקשר  לדוןהנה ועדה שתפקידה  השלושהועדת 

לחוק הרשויות המקומיות  9בנוהל הצעת מחיר ובהתאם לסעיף  חיצוניים ספקיםעם 

 1972 –)מכרזים משותפים(, התשל"ב 

 

 :הועדה  הרכב

 שם החבר/ה קיד /תפקיד בועדהתפ
 

 מס'

 .1 יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה
 31.10.2016מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר עד ליום 
החל מחודש  מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר

  2016נובמבר 

 יונה טאוב
 הילה רוזן

2. 

 .3 מיכל פרנקל, עו"ד יועמ"ש לועדה מטעם הלשכה המשפטית וחברת הועדה
 

  , מנהלת ועדות עירוניותמרכזת הועדה : מישל עצמון

 

 ישיבות של ועדת השלושה. 21התקיימו  2016במהלך שנת 

 

 :2016להלן רשימת הנושאים שהובאו לאישור הוועדה בשנת 

 מהות העבודה אגף

 עבודות אחזקה תב"ל

 קירוי פטיו יד התשעה 

 שיפוץ מבנה חט"ב ברנדייס 

 תוספת כיתות וממ"ד בי"ס יוחנני 

 רכישת ריהוט גנ"י 

 מח' החשמל –עבודות הקמה ותחזוקה  

 רכב בליסינג תפעולי 

 אספקת שירותי אחזקה למערכות מיזוג מרכזיות  

 עבודות לבניית תוספת כיתות וממ"ד בי"ס אילנות 

 עבודות שיפוץ ואחזקה מוסגות עירייה 

 וטעבודות תמרור ושיל שאיפ"ה

 אספקה והתקנה סככות צל  

 ייעוץ ופיקוח מיזוג אוויר  חינוך

 שירותי היסעים חינוך

 אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי תקשוב

 שירותי סריקה ומפתוח 
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 ועדת ערר לארנונה כללית 

 

 כללי : 

שויות שיפוטית המכהנת מכוח הוראות חוק הרועדת חובה, ועדת הערר לארנונה הינה 

 מחזיקהמקומיות ופועלת בהתאם להוראות החוק והתקנות שנחקקו מכוחו. שבפניה רשאי 

שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר בנכס, 

 .יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה 30לענייני הארנונה הכללית, תוך 

 

 הרכב הוועדה:

חברים. יו"ר הוועדה עורך דין, ומצוי בדיני  3ערר, בהרכב של מועצה ממנה את ועדת ה

 השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 הועדה בנויה משלושה הרכבים, בכל הרכב שלושה חברים, יו"ר )עו"ד(, עו"ד נוסף ורו"ח.

 הנחיות לעניין מינוין ופעולתן של ועדות הערר מפורסמות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, 

01_1.pdf-http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012 

 חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של ארבע שנים עם אפשרות – תקופת הכהונה

 הארכה לתקופת כהונה אחת נוספת.

 התעריפים כוללים  חברי הוועדה זכאים לקבלת גמול על השתתפותם. -תשלום גמול

 כיסוי ההוצאות כולל החזרי נסיעות, אשל : 

 ₪  202 –עלות שעת עבודה יו"ר  ועדה  -

 ₪  180  -עלות שעת עבודה חבר ועדה   -

 התעריפים לעיל אינם כוללים מע"מ. 

 

 הליך הפנייה לועדת ערר : 

 השגה על קביעת ארונה כללית למנהל הארנונהבטרם יגיש תושב ערר עליו להגיש 

ימים מיום קבלת הודעת החיוב. על מנהל הארנונה להשיב למשיג  90הגשת השגה תהיה תוך 

יום מתאריך קבלת ההשגה. מנהל הארנונה רשאי לפנות לוועדת הערר בתוך תקופת  60תוך 

הימים ולבקש מהם ארכה נוספת. בסמכות הוועדה לאשר תקופת הארכה, מנימוקים  60

 הוועדה תפרט את נימוקיה למתן הארכה למנהל הארנונה.ימים.  30מיוחדים שלא תעלה על 

 

 הגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה :

לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו  6בהתאם להוראות סעיף 

יום מיום  30"הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על  השגתו ראשי תוך  1976-

 רור עליה לפני ועדת הערר.שנמסרה לו התשובה, לע

 

 התקנות קובעות את הנוהל למסירת כתב ערר לוועדה בכתב הערר יצוינו:

 שם העורר, משלוח ידו, מעונו והמען להמצאת מסמכים. -

 פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום. -

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012-01_1.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012-01_1.pdf
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 תאריך מסירה של תשובת המנהל לעורר, על השגתו. -

 הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו. -

 בקש להתייצב בפני הוועדה כדי להשמיע את טענותיו.האם העורר מ -

 כוחו.-כתב הערר ייחתם בידי העורר או בא -

 עותקים. 5-העורר ימסור למזכירות הוועדה או ישלח בדואר רשום את כתב הערר ב -

 

 שלבי הטיפול של ועדת הערר

  עם קבלת כתב הערר במזכירות הוועדה מועבר עותק לתגובת למשיב. המשיב, מנהל

יום מקבלת כתב הערר, תשובת חתומה  30ונה, חייב להגיש לוועדה תוך הארנ

 עותקים אשר תצורף לכתב הערר. 4-ומנומקת, ב

 .זימון הצדדים לדיון בפני הוועדה 

  הוועדה רשאית, על סמך החומר הכתוב שהובא בפניה, לדון בערר ולהחליט בו ללא

אם אחד מבעלי הדין  נוכחות הצדדים אם אף אחד לא ביקש להופיע בפניה, אולם

על הוועדה לאפשר לשני הצדדים להתייצב בפניה, הוועדה -ביקש להופיע בפני הוועדה

יום קודם המועד שנקבע לשמיעה, הזימון  15תזמן ביוזמתה את הצדדים לפחות 

 ישלח בדאר רשום עם אישור מסירה.

  משיב, ישמיע העורר את טענותיו ואחריו יטען ה -הצדדים נוכחים  2סדרי הדין

הוועדה רשאית להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב. אם אחד מבעלי הדין לא 

רשאית הוועדה לדון בערר ולהחליט שלא -התייצב לדיון שנקבע והוכח שהוזמן כדין

 בפניו או לדחות את שמיעת הערר למועד אחר.

הוועדה רשאית לדרוש מהעורר או המשיב להגיש לה תצהיר לאימות העובדות, 

 הם מסתכמים. שעליהן

  רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה נגדית אדם שמסר תצהיר, יודיע על -חקירת נגד

נגד לא ישמש התצהיר עצמו -כך בכתב לבעל הדין השני. במקרה של בקשה לחקירת

ראייה, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר שהוא מוכן לחקירה כשנגד, 

לה כראייה אם היא משוכנעת שקבלתו  הוועדה יכולה לקבוע שהתצהיר אכן ישמש

 דרושה למען הצדק. 

  בשמיעת הערר תזדקק הוועדה רק  –העלאת נימוקים שלא צוינו קודם בכתב

לנימוקים שהועלו בערר או התשובה. או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק. 

הוועדה רשאית שיוגשו לה פרטים נוספים, ע"י העורר או המשיב, בכל עניין הקשור 

 רר. הוועדה רשאית לאחד עררים, לדון במשותף ולתת החלטה אחת בכולם.לע

 תהיה מנומקת, תירשם בכתב ותיחתם בידי חברי הוועדה, עותקים -החלטת הוועדה

מאושרים של החלטת הוועדה יימסרו לעורר ולמשיב או יישלחו בדאר רשום, סמוך 

 למתן ההחלטה.
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 ישיבות הועדה

שבוע, ביום רביעי, באולם הדיונים בנין העירייה ודנות בתיקים הישיבות מתקיימות מדי 

חדשים או תיקים בהליך )הבהרות, תצהירים, עדויות, חקירות ו/או סיכומים שבכתב או 

 בע"פ(.

 מנהל הארנונה שלמה אסולין

 שות'ו עו"ד ממשרד הררי טויסטר ו/או ממשרד עוה"ד צומן רוקח ב"כ המשיב

 ן ו/או ממשרד עוה"ד גיא ממ

  ועדת ערר לארנונה  ומרכזתמנהלת וועדות עירוניות  מישל עצמון

 מזכירת מחלקת וועדות עירוניות עדי בן יהודה

 

 משתתפים קבועים:

 : א' הרכב 

 יו"ר הועדה עו"ד גיא סלם 1

 חבר הוועדה עו"ד שגיא נגר 2

 חבר הוועדה רו"ח יאיר שגיא 3
 

עררים ונסגרו  49 -ר הועדה, עו"ד גיא סלם, דנו ב דיונים ברשות יו" 6התקיימו  2016בשנת 

 כתבי ערר. 71

  2016יו"ר הועדה, עו"ד גיא סלם, סיים את תפקידו בדצמבר. 

 :  ב' הרכב

 יו"ר הועדה עו"ד חי חיימסון 1

 חבר הוועדה עו"ד שי גלילי 2

 חבר הוועדה רו"ח חגי רודנר 3
 

עררים  100 -ה, עו"ד חי חיימסון, דנו ב דיונים ברשות יו"ר הועד 10התקיימו  2016בשנת 

 כתבי ערר. 66ונסגרו 

 : 'ג הרכב

 יו"ר הועדה אריה אגולסקי עו"ד 1

 חבר הוועדה עו"ד יוסף בן ארויה 2

 חבר הוועדה רו"ח מיכאל בירן 3

 

 79 -דיונים ברשות יו"ר הועדה, עו"ד אריה אגולסקי, דנו ב  13התקיימו  2016בשנת 

 כתבי ערר. 46עררים ונסגרו 

 

  2016סיכום פעילות ועדת ערר לשנת 

  עררים 105הוגשו למזכירות ועדת הערר 

  תיקי ערר 228 -דיונים בועדת הערר בהם דנו ב 29התקיימו 

  תיקי ערר 183סה"כ נסגרו  
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  ועדת הנחות בארנונה

   

 כללי:

ושבים ועדת  ההנחות בארנונה הינה ועדת חובה עירונית אשר תפקידה לאשר הנחות לת

אשר אינם זכאים להנחה על פי דין ו/או על פי טבלת הכנסה שנקבעה על ידי משרד הפנים 

 1993 -כפי שפורסם בקובץ התקנות וההסדרים משק  המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג 

 (.8)א() 2)תוספת ראשונה בתקנות( בהתאם למפורט בתקנה 

 

 הגשת הבקשות:

 להנחה בנושאים שלהלן: הועדה להנחות מוסמכת לדון בבקשות

הנחות בארנונה, בקשות לדחיית תשלום היטל כביש ו/או מדרכה, הנחה בשכר לימוד 

 והנחות בשכר טרחת עו"ד והוצאות גבייה.

 באוגוסט בכל שנה קלנדרית. 31בפברואר ועד  1את הבקשות יש להגיש בין ה 

שבגינו  על המבקש למלא טופס ולצרף לבקשתו אסמכתאות המעידות על האירוע

 מתבקשת ההנחה. 

את ההנחות ניתן להגיש באופן אישי בקבלת קהל או לשלוח בדואר. כל בקשה נקלטת 

 וממוספרת.

 

 זימון ישיבות :

זימון חברי הועדה  מתואם על פי לוחות הזמנים של היועץ המשפטי  נציג הגזברות ויו"ר 

בות נקבעות כל רבעון הועדה. יתר חברי הועדה מזומנים באמצעות המייל. מועדי הישי

ומתקיימת בממוצע פעמיים בחודש כשעתיים וחצי בכל מפגש.  בכל ישיבה נדונים 

 תיקי בקשות. 15בממוצע  

 

 הודעה למבקש לאחר דיון הועדה:

לאחר כל ועדה, תוך כשבוע ממועד הישיבה,  מקבל כל מבקש מכתב ובו פירוט החלטת 

 ימים.  60מתן הנחה הינו הועדה בעניינו . תוקף החלטת ועדה המאשרת 

 במקרה של דחייה מקבל המבקש הודעה כי בקשתו נדחתה. 

מבקש אשר אינו חייב כספים לעירייה החלטת הועדה בעניינו מבוצעת ונשלח מכתב 

 .המפרט סכום הזיכוי

 סיכום :

בקשות  7בקשות בגין ארנונה,   205בקשות להנחה  ) 219הוגשו   2016במהלך שנת 

בקשות נדחו על הסף  28בקשות בגין שכ"ל גנ"י( .  מתוכם  7היטל כביש,  לדחיית תשלום

בקשות הובאו לדיון נוסף בפני הועדה לאחר ערעור  16בשל אי העברת מסמכים כנדרש ,
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 או השלמת מסמכים שנדרשו על ידי הועדה.

בקשות נמצאו כזכאים להנחה על פי דין או על פי מבחן כלכלי ולא נדרשו לדיון ועדה  3

 בעניינם.

  -ישיבות ודנה   ב 13הועדה להנחות בראשות היו"ר מר משה ועקנין קיימה  2016בשנת 

 תיקים  .  204

   

  -הרכב הועדה 

     מניין חוקי 

 נציג ציבור מר משה ועקנין יו"ר הועדה 

 התובע העירוני עו"ד אייל רייך יועץ משפטי 

 עירייהסגנית גזבר ה הגב' הילה רוזן נציגת הגזבר

   

     מוזמנים קבועים נוספים

 סגנית ראש העירייה  גב' איה פרישקולניק נציגת חינוך

 מנהל הכנסות העירייה מר שלומי אסולין נציג גביה

 יועצת רווחה גב' קרן נורמן נציג רווחה

   מר ירון עולמי נציג ציבור

  גב' טובה רפאל נציגת ציבור

 ד"ר שלומית כנרי  

ל תלונות הציבור ועל ממונה ע

 העמדת מידע לציבור
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 :להלן פירוט מועדי הועדות ומספר התיקים שנדונו בכל ועדה

 
 

 מספר תיקים שנדונו תאריך מס'

1 04/02/2016 12 

2 25/02/2016 22 

3 17/03/2016 16 

4 17/04/2016 19 

5 19/05/2016 14 

6 09/06/2016 9 

7 30/06/2016 15 

8 14/07/2016 14 

9 28/07/2016 15 

10 15/09/2016 21 

11 30/10/2016 14 

12 15/12/2016 16 

13 27/12/2016 17 

 204                   סה"כ: 
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 יחידת הנגישות
 

 כללי :

 עיריית הרצליה, מחויבת לקידום שוויון זכויות והזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלות. 

פה למחלקת הועדות העירוניות ובהובלת מדיניות ראש יחידת הנגישות העירונית, כפו

העירייה, מר משה פדלון, פועלת להסברה וקידום ההנגשה הפיזית מתוקף החוק והרצון 

 להפוך את המרחב הציבורי בעיר הרצליה נגיש לכלל התושבים והמבקרים. 

ר תוך התמקדות בתהליכי שיפו  תיאום ותכנון עבודות הנגשה בעירהיחידה משמשת ל

מידע לתושבים ולגורמים עירוניים, בכל  מוקדמהווה כמו כן, תשתיות ופעולות הסברה. 

 .הקשור לנגישות בעיר

 מנהלת תחום הנגישות : גב' קרן טלקר.
 

 הרכב פורום הנגישות העירוני:

 

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 מר יהונתן יסעור ויו"ר הוועדה חבר המועצה, מחזיק תיק הנגישות

 .2 גב' קרן טלקר מנהלת תחום הנגישות

 .3 גב' מישל עצמון מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים

 

 שותפים נוספים לעבודת הוועדה

 נציגי האגפים התאגידים והחברות העירוניות העוסקים בקידום הנגישות.

 מזכירת יחידת הנגישות: גב' ניצן גינזבורג.

 יועץ נגישות עירוני.

 

 ילות של יחידת הנגישות העירונית:תחומי הפע

 :יחידת הנגישות ממשיכה להוביל שני תהליכים מרכזיים

 הנגשה פיזית של המרחב העירוני. .א

 הטמעת תקנות במערכת העירונית, יצירת פעולות הסברה והעלאת -נגישות השירות .ב

 מודעות בתחום הנגישות בפרט.

 

 קידום ומעקב הנגשת העיר:

    את תחום הנגישות  םמקדבראשות יהונתן יסעור, חבר המועצה,   – פורום הנגישות העירוני

 העירוני ומגבש את המדיניות העירונית בתחומי ההנגשה השונים. 

סדרי עדיפויות  הרימגדונתונים  מרכזתיעדים,  קובעת ,מידע הריבמעו מתתאה מעדהוו

ביצוע של עירוניים להנגשה בין כל העוסקים בתחום. הועדה מאפשרת בקרה והערכת 

התכניות להנגשה, קבלת דווח שוטף מתת הועדות הנושאיות הנגזרות ממליאת הועדה 

 ומהווה פורום ללמידה והעשרה. 
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ההנחיות והתווית המדיניות לוועדה הביצועית הועברו בישיבות עם מנכ"ל  2016בשנת  

 העירייה והפורום הרחב לא התכנס.

 

דה כוללת את נציגי האגפים העוסקים בקידום הוע – ועדת עדכון לעבודות בתב"ר הנגישות

הנגישות הפיזית והשירותית, ומטרתה לקבל עדכון שוטף מהעבודות המתבצעות בשטח, 

 פתרון בעיות נקודתיות ומסירת הדיווח להנהלת העיר. 

  הועדה אירחה את נציגי הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ממשרד

ג בפני גורמי האכיפה הממונים על הנגישות ברמה המשפטים. מפגש זה נועד להצי

 הארצית את עבודת ההנגשה בעיריית הרצליה.

  ועדת הנגישות המורחבת יצאה לסיור לימודי בעיר חולון בהדרכתו של יועץ

 הנגישות העירוני כדי ללמוד מהנעשה  בערים אחרות. 

  מיליון  2.4עלות עבודה כוללת₪ 

 

שאיות שמקדמות פרויקטים לפי סוגי ההנגשות הנדרשות ועדות נו – תתי ועדות הנגישות

בתיאום עם מחלקות העירייה ויחד עם נציגי האנשים עם המוגבלות, על פי הנושאים 

 הבאים:

 מעקב התקדמות העבודות במסגרת התקציב,  – תת ועדת הנגישות למימוש התב"ר

 הכנת תוכנית עבודה שנתית וקידום קבלת תקציבים מגורמי חוץ.

 נבנה תקן עירוני להתקנת זמזמי שמע כולל  -רמזורים לעיוורים ולקויי ראיה הנגשת

מערכת דיבוב אחידה בכל רמזור חדש או שדרוג של רמזור קיים. השנה לא שודרגו 

 זמזמי שמע ברמזורים קיימים. 

 הנגשת מבנים ומוסדות ללקויי שמיעה- 

 .תוספת למערכת השמע במרכז יום צמרות 

 מנהל נשים, אגף תנו"ס ובקופות היכל האומנויות.הותקנו מערכות שמע ב 

  ברנר, אלון, ברנד"ס, לב טוב,  –כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך  7הנגשת

 .חט"ב זאב

  עפרוני ומעיין. –גני ילדים  2הנגשת 

 המשך עבודה שוטפת להנגשות פרטניות  – הנגשת צמתים, מדרכות וחניות נכים

 המתקבלות מתושבי העיר.

 מעקב ובקרה על תהליך הנגשת מבני הציבור מתוכנית  –ציבור  הנגשת מבני

 העבודה. 

 

 התקיימו פגישות לקידום הנגשה בנושאים הבאים : 2016בשנת 

  :הנגשת מבנים 

  מוסדות ציבור: היכל אומנויות הבמה, מרכז צעירים, בית הנוער, אגף

 שאיפ"ה,.

  .בתי כנסת: בית יוסף, תורה חיים, יד שלום 
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 :179, 188, 178, 121 ,120מקלטים. 

  ,מוסדות חינוך: הנגשות פרטניות: לב טוב, ברנר, שמואל הנגיד, שז"ר

 ברנדייס. 

 .אולמות ספורט: כניסה לאולם ספורט חט"ב שמואל הנגיד 

 תכנון הנגשת שביל לימודי המדגים התמודדות אנשים עם  – הנגשת שטחי ציבור

החיצוני של בית קינן מוגבלות במרחב הציבורי, במסגרת עבודות הפיתוח 

 בשיתוף החברה הכלכלית וקהילה נגישה. 

  השנה הונגשו רק מתקני כושר בגינות ובפארק בשיתוף נציגים  –גינות ציבוריות

 מהקהילה הנגישה. 

 

על פי לוחות הזמנים אשר קבועים בחוק, הנגשת בתי  –צו נגישות להנגשת בתי הספר 

והפעימה  2016פעימה ראשונה הסתיימה במאי .  2019פעימות עד לשנת  4-הספר תבוצע ב

 . 2017השנייה צפויה להסתיים בספטמבר 

 

בשיתוף עם החברה לתיירות הרצליה ומחלקת אחזקת כבישים, מתבצע  – הנגשת הטיילת

פרויקט להשלמת הנגישות בחופי הטיילת הכולל התייחסות לתקנות נגישות חדשות 

  הצבת מפה מישושית. םיהשהתפרסמו עבור ציבור ליקויי הראייה בינ

 

חיזוק הטמעת התהליך ובקרה של דרישות הנגישות בעת בדיקת תוכניות  –רישוי עסקים 

למתן וחידוש רישיון עסק ע"י יועץ הנגישות העירוני וראש מחלקת רישוי עסקים. בנוסף, 

 שודרג אופן מסירת המידע למבקשים רישיון עסק באתר האינטרנט העירוני.

 

בדיקת הבקשות המגיעות לוועדת התנועה לאישור  חניות נכים  – חניות נכיםועדת תנועה ל

שמורות, כולל קבלת פניות של תושבים והגשתם לבחינה בוועדה. כצעד לשיפור קבלת 

 ההחלטות בוועדה מקודם הליך צירוף רופא אורטופד מומחה.  

 

מעקב מול הגורמים  ריכוז פניות תושבים בנושא נגישות, – טיפול וליווי בפניות תושבים

  פניות. 63התקבלו  2016בשנת   הרלוונטיים וליווי עד לגמר הטיפול, לשביעות רצון הפונה. 

 

גוף מקצועי של עובדי אגף ההנדסה אשר למדו קורס  מורשה  – פורום מורשי נגישות

נגישות מתו"ס, ובראשות יועץ הנגישות העירוני. מטרת הפורום היא המשך הכשרה 

 עדכון בתקנות החדשות והתמודדות עם סוגיות וקשיים בעבודה השוטפת. בתפקידם, 

 

 :פעולות הסברה והעלאת מודעות

השנה בשיתוף אגף משאבי אנוש, העברנו את כל עובדי העירייה,  –נגישות  השירות 

התאגידים והחברות העירוניות הדרכות בתחום נגישות השירות כנדרש בחוק. בנוסף 

 עובדים.  25נגישות בתאגידים מעל  הוכשרו נציגים לרכזי
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חברה בוועדה לקידום המודעות לאנשים עם מוגבלות, פעילות  –ועדת קהילה נגישה 

  שוטפת להסברה ויצירת שוויון זכויות והזדמנויות.

אירועים אשר התקיימו בביה"ס ראשונים,  3-חברי הקהילה לקחו חלק ב -שבוע החינוך

 הנגיד.  חט"ב בן גוריון וחט"ב שמואל

 

בשיתוף עם ד"ר חנה אופק נכתבו נהלי איזו בתחום הנגישות אשר יופצו לכלל  -נהלי איזו

  האגפים ויוטמעו בנהלי האיזו העירוניים.

 

מטרתו קידום המודעות לצרכים, ליכולות,  – היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

השתתפו בהפקת אירועים לציון לחוזקות של האנשים עם המוגבלות. חברי קהילה נגישה 

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בתיכון היובל ובחט"ב סמדר. בנוסף התקיים 

 אירוע בקניון שבעת הכוכבים בנושא חניות נכים. 

 

בשיתוף עם הדוברות אתר האינטרנט של העירייה הונגש לפני  – נגישות אתרי אינטרנט

י הסמך של העירייה באופן עצמאי על הנגשת האתרים המועד בחוק. בנוסף, עובדים אתר

 .  2017שלהם עד לאוקטובר 

 

השנה לראשונה בשיתוף עם אגף תב"ל הונגש אירוע יום העצמאות  -הנגשת אירועים

במלואו בליווי יועץ הנגישות העירוני. בעקבות הצלחת האירוע, במהלך הקיץ הונגשו אירועי 

 וטמעות בכל האירועים הגדולים.המוזיקה בפארק ודרישות הנגישות מ

 

במהלך השנה טופלו נושאים נוספים במטרה לקדם את הנגישות  – פרויקטים מיוחדים

 בעיר, כגון: 

 בשיתוף סגנית ומ"מ רה"ע,  -פיילוט סטפ היר, הצגת תחום הנגישות במועצת הנוער

חברת מהלב ומשרד התחבורה במטרה להנגיש את התחבורה הציבורית ללקויי 

 .  ראייה

 סיור למחלקת רישויי עסקים   -הדרכות חוץ לעובדי העירייה בנושאים משתנים

 בעיר, סיור לימודי לחברי פורום הנגישות בחולון. 

 במסגרת יום הזכויות הבינלאומי לאנשים  -ביקור בוועדה לקידום האישה בכנסת

 עם מוגבלות. 

 מפגשים 4נערך במפע"ם שוהם במשך   -קורס רכזי נגישות מתקדם . 

 הוצגה בפני כלל מנהלי האגפים   -הצגת תחום הנגישות בפורום מנכ"ל וסמנכ"ל

 וסגנים, וכללה את העשייה השנתית ולוחות הזמנים הקבועים בחוק.

 

 העירוניות הבאות:  תהגב' טלקר מייצגת את יחידת הנגישות בוועדו – עירוניות תהשתתפות בוועדו

 ."חות בדרכים והועדה לבחירת "קריה יפהועדת הרווחה, ועדת הבריאות, הועדה לבטי
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 מדור תנועה ובטיחות 
 

 מדור תנועה ובטיחות מטפל במספר נושאים מרכזיים:
 

 תנועה 

  .אישור תכניות תנועה למתחמים ופרויקטים תחבורתיים 

 .אישור הסדרים זמניים  לשלבי ביצוע של פרוייקטים הנדסיים ועבודות תשתית 

 ות לשיפור שדה הראיה, בטיחות הולכי הרגל והסדרת עבודות גיאומטריות נקודתי

 מעברי חציה כולל תמרור ושילוט אזהרה.

  .קביעת הסדרי תנועה חדשים כולל הצעות לשינוי הסדרי התנועה 

 .השלמת ועדכון תמרורים  להכוונת התנועה בצמתים וברחובות 

  מחסום   פסי האטה, גדרות הפרדה, מעקות בטיחות ועמודי –קביעת התקני בטיחות

 לרכב.

  טיפול בנושאי תחבורה ציבורית: עדכון מסלולים ומיקום תחנות אוטובוס,  הוספת

 קווים ותחנות.

 .הסדרת חניות כלליות ושמורות לנכים 

  טיפול בהסדרי חניה ברחובות במרכז העיר וסימון "איסור חניה" בגישות לחניות

 וחניונים.

 .עדכון תכניות רמזורים לשיפור הזרמת התנועה 

 
 

  ועדת התנועה

ועדת התנועה הנה ועדה מקצועית מייעצת שתפקידה להמליץ בפני ראש העירייה מר משה 

פדלון שהינו ראש רשות תמרור מקומית ובפני משרד התחבורה על הסדרי תנועה ותמרור 

בהתאם לסמכות שהוקנתה לו ע"י המפקח על התעבורה בהתאם לתקנות התעבורה ועפ"י 

 מפת הסמכויות.

 בסמכות ראש רשות תמרור מקומית, ראש העירייה. – תנועה מקומית ועדת

 בסמכות המפקח על התעבורה, משרד התחבורה. – ועדת תנועה מרכזית

 

 בראשות הועדה עומדת גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע, מחזיקת תיק התנועה והתחבורה.  

 טל גרנית, מנהל מדור תנועה ובטיחות בדרכים מרכז את הועדה. 

הממונה על תחום התחבורה, יו"ר  –ן חברי הועדה נמנים: מ"מ וסגנית ראש העירייה בי

הועדה, נציגי אגף ההנדסה, שאיפ"ה ,תב"ל, פיקוח, ביטחון וסדר ציבורי, החב' לפיתוח, יועץ 

תנועה עירוני, משטרה, כיבוי אש, משרד התחבורה, נציגי תחבורה ציבורית ונציגי ציבור.  

 צע כל שבועיים.הועדה מתכנסת בממו
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הנושאים שעולים לסדר היום נבחנים מקצועית ומועלים לדיון בועדה בעקבות פניות 

תושבים, בקשות, הצעות לשיפור, התרעות על מפגעים, עדכוני תנועה והסדרים העולים 

 מתוכניות פיתוח ברחבי העיר ושיפורים במערכת הרמזורים.

עצות עם קצין משטרה כנדרש בתקנות המלצות הועדה מועלות לאחר הדיון וההתיי

התעבורה על גבי פרוטוקול הכולל הנחיות להסדרי תנועה , הצבת תמרורים , סימונים בדרך, 

 שלטים, התקנים וכיו"ב .

 
 .GIS -התבצע עדכון קליטת פרוטוקולים והטמעת תמרורים במערכת ה 2016במהלך 

 

חל מפניית תושבים ואזרחים במסגרת הועדה ה 2016מגוון הנושאים אשר טופלו בשנת 

בכתב ובעל פה, בדיקה ובחינה מקצועית, קבלת החלטה, הוצאת הנחיות לגורמים המבצעים 

 ומעקב אחר ביצוע, הינו רחב ומקיף את כל ההיבטים של התנועה והתחבורה בעיר וביניהם. 

 

/  המחבר לעיר הרצליה וממשיך לחיבור עם רחוב המעפילים 20נפתח כביש  2017בינואר 

 .531מנחם בגין והמשך צפונה עד לחיבור עם כביש 

 פתיחת הכביש הורידה משמעותית את כמות התנועה העוברת.  

 
 
 

 מטה הבטיחות העירוני
 
 

 מטה הבטיחות העירוני פועל במסגרות החינוך בעיר, במהלך כל השנה. 

 בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים. 

 ם:הפעילות מתבצעת בכמה מישורי

 בשיתוף עם משטרת ישראל, פרוייקט "נשק וסע" בשיתוף עם    –*   משמרות זה"ב 

 הורי התלמידים וצוות ביה"ס.     

 הדרכות בתיכונים בנושא רכיבה חוקית ובטוחה עם    –*   אופניים חשמליים 

 התייחסות  להולכי הרגל.    

 ת האלכוהול בזמן לתלמידי תיכון, נהגים חדשים, השפע –*   אלכוהול ונהיגה 

 נהיגה.     

 כללי התנהגות בהסעות, חצייה בטוחה ורכיבה חוקית, מוגנת  –*   חטיבות ביניים 

 ובטוחה על אופניים.         

 הדרכות בנושא הליכה וחציה בטוחה. –*   הגיל השלישי 

 
 

 פעילויות אלה מתבצעות במהלך כל השנה. 

 ים משאבים למטרה חשובה זו.אנו מאמינים שהכל מתחיל בחינוך ומשקיע

 ההדרכות מתבצעות ע"י אנשי מקצוע המוכרים ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 
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 פעילויות נוספות

מטה הבטיחות פעל ברחבי העיר לחידוד המסרים והסיכונים  – ליל השנה האזרחית החדשה

 תפות המבלים. בנהיגה תחת השפעת אלכוהול. הפעילות בוצעה בצורה חווייתית ובהשת

 

בתי הספר בעיר קיימו פעילות בית ספרית  22/11/2016 -בתאריך ה – יום הבטיחות בדרכים

בשיתוף הנהלת העירייה, בהעברת המסר של חציה בטוחה בקרבת בתי ספר יסודיים בכל 

 רחבי העיר.   

 

 

 
 :2015סיכום ועדות תנועה שהתקיימו בשנת 

 
 

ו אושרו והוצאו סעיפים שנבדקו , נדונ  סוג הועדה
 לביצוע

נושאים נוספים אשר 
 נבדקו ונדונו 

 
 ועדת תנועה מקומית

 

459  142 

 ועדת תנועה מרכזית
 

9  

   610 סה"כ כללי
 
 
 
 

 : טיפול בפניות ציבור

 )לא כולל העברה טלפונית(  825*   פניות דרך המוקד  העירוני   

 פניות והתכתבויות בדוא"ל. פניות תושבים ישירות במשרד לא כולל אלפי 139*   

 פניות מתלונות הציבור )נת"צ(  150 -*   כ

 *   סיורים מקצועיים שוטפים בשטח בשיתוף נציגי אגפים ומחלקות ויועצים  

 ים,   דמקצועיים, תושבים, ועדי בתים, נציגי שכונות, בתי ספר, ועד מוסדי, גני יל    

 נועה ובטיחות. מרכזים מסחריים ועוד, לפתרון סוגיות ת    
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 ועדת רווחה
 

 
 

טובה רפאל , חברת המועצה ויו"ר ועדות רווחה  ומכרזים. חברה בועדות:  סיוע לשכ"ד, 

הנחות בארנונה, דירקטוריון תאגיד על"ה, דירקטוריון תאגיד מי הרצליה ובית אבות הרב 

 אב לגיל השלישי.קוק. כמו כן יו"ר ועדת ההיגוי לטיפול בניצולי שואה ויו"ר ועדת תכנית ה
 

מזכיר הועדה ויועץ רה"ע לענייני דיור ציבורי המלווה את כל הפרוייקטים  –יעקב נורי

 המצוינים בדו"ח.

 

 חברי הועדה מונו ע"י מועצת העיר וכן מצטרפים מתנדבים פעילים מהעיר.

 

, בנוסף התכנסו גם תתי ועדות 2016התכנסה פעמיים בשנת   - ועדת רווחה עירונית

 סלי מזון, סוכת עדות ומסיבת בר/בת מצווה. בנושא

 : הנושאים שנידונו בועדות

 סיור והדרכה בבית קינן

 הצגת מבנה אגף הרווחה ונושאי פעילות אגף הרווחה.

 הפעילות של ועדת ההיגוי והמתנדבים לטיפול בניצולי שואה.

 עדכון תכנית האב לגיל השלישי.

 הקמת בית חם לנערים בסיכון.

 תומכת לנכים.הקמת קהילה 

 של אגף הרווחה.  2017הצגת עקרונות  תקציב  

 הקמת מועדון חברתי לבוגרים עם צרכים מיוחדים.

 התכנון לליווי אוכלוסיות מוחלשות בתכניות פינוי בינוי

 הצגת פעילות מתנ"ס יד התשעה והכרות עם ועד השכונה

 ד התשעה.הצגת נושא בחירות ועדי השכונות שהתקיימו בנוף ים, גן רשל וי

 חלוקת סלי המזון לקראת החג למשפחות נזקקות.

 התארגנות להפעלת סוכת עדות בעיר.

 

 840-חולקו כ  –לנזקקים לקראת ראש השנה ובחג הפסח בחסות רה"ע  חלוקת סלי מזון

סלי מזון בכל חג מרביתו במימון עירוני.  מבצע החלוקה כלל: גיוס תורמים, הכנת מפרט 

רסום לגיוס תרומות, הכנת רשימות הנצרכים בבדיקת אגף סלי מזון והזמנתם, פ

מתנדבים תושבי העיר, עובדי עירייה,   200 -הרווחה, חלוקת סלי המזון בעזרת כ

 סטודנטים ותלמידים והענקת תעודות הוקרה למתנדבים/ות, ומכתבי תודה לתורמים.

 

רומות, רכישת חלוקת שי בחגים רוה"ש ופסח, גיוס ת -למען הקשישים,עולים ואחרים 

השי, חלוקת השי לריכוזי הקשישים בבית שירנה, מעון טיראן, בית אבות הרב קוק ובית 

 דיירים. 300  -שמאי סה"כ כ
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ארגון אירוע בר/בת מצווה  -בר/בת מצווה לילדי משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי 

ן השרון, כולל ילדים/ות ממשפחות אלה, בבית הכנסת "היכל מרדכי" ובמלו 46 –משותפת ל 

משפחתם הראשונית, בשיתוף מר שמואל לוי, יוזם הרעיון ושותף פעיל ובחסות ראש 

העירייה מר משה פדלון. הארוע כלל: איתור הילדים, הזמנתם עם המשפחה, גיוס תורמים 

קיום האירוע מתאפשר בזכות מתנדבים שמסייעים . ואמנים, ארגון תכנון  ותיאום האירוע

 .בארגונו ותיאומו

 

אירוע עירוני בשדרות ח"ן בחסות ראש העירייה מר משה פדלון. הקמת –סוכת עדות ישראל 

סוכה עירונית בחג הסוכות לטובת תושבי העיר בשיתוף המחלקה לתנו"ס, הפעלות ילדים, 

הופעות ועוד . מתנדבים המגייסים את נציגי העדות  להקמת סוכה עם מוטיבים  מאפיינים 

שר לציבור להכירן. האירוע כולל הופעת אמנים ושירה בציבור.  של עדות שונות ומתאפ

 ארוע זה הפך לחלק מהפולקלור והמסורת ההרצליינית.

 

השנה בוצע עדכון לתכנית ליישום בשנים הבאות  ונקבעו  –תכנית האב לגיל השלישי 

 הנושאים כדלקמן:

 הרחבת פעילות מרכז הקשר העירוני.  – הפגת בדידות

 חבת מעגלי המפגשים החברתיים.הקשר החברי, הר

 שידרוג והתאמת האתר העירוני לאזרחים ותיקים.   – תקשורת

 שיפור דרכי התקשורת  והעברת המידע לגיל השלישי.

 סיוע לחזרה למעגל העבודה באמצעות סדנאות וליווי תעסוקתי.  – תעסוקה וכלכלה

 סדנא להתנהלות כלכלית.                                

 ירידי אמנים ותיקים במרכז העיר למכירות לקהל הרחב.                               

 הכשרה ופרויקטים קהילתיים למשתתפיה. – יזמות חברתית קהילתית

 המשך פיתוח תוכניות בינדוריות בשיתוף תלמידים והבינתחומי.   – בין דורי

 בני נוער.סיפורי אזרחים ותיקים ותעודם ע"י                    

 המשך הרחבת פעילויות מועדון צמרות.  – פעילות פנאי

 הקמת עמדת קפה בבית הגימלאי בשיתוף הגימלאים.                         

ניצולי שואה בוצע סקר עירוני למיפוי צרכים  700 –בקרב כ   – ניצולי שואה

במסגרתו נאמדו המצב והצרכים האישיים  פיזיים, 

, הכלכליים החברתיים של הניצול/ה.צרכים הפסיכוסוציאליים

 ובעיות מיידיות טופלו לאלתר.

תושבים למיצוי זכויות להכרה כניצולי  300 –בכלל זה טופלו כ 

 שואה.

 תוכנן ביצוע עיבוד נתוני סקר הצרכים העירוני  שנערך בקרב ניצולי                

מותאמות השואה בעיר ויישום מסקנותיו  באמצעות בניית תכניות 

 .2017צפוי בשנת 
 תכנון הקמת קהילה תומכת של ניצולי שואה.                     

הפעלת תכנית להפגת בדידות בקרב ניצולי שואה עריריים 

 המרותקים לבתיהם ע"י עמותת על"ה ובעזרת מתנדבים.
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כל הפעילויות הנ"ל הן בנוסף לפעילויות הרבות שמתקיימות כבר 

 בעיר.

 

ערכנו בחירות  2016ובשנת  2015בסוף שנת  – רת חברי ועדי שכונותבחירות לבחי

לבחירת יו"ר לועד  השכונה ולחברי הועד בשיכון נוף ים, גן רש"ל ויד התשעה. קיימנו 

אסיפת בחירות, הרשמה למועמדים ובחירות שבו השתתפו תושבי השכונות והצביעו 

הבחירות ברשותו של עו"ד עופר למועמדים בקלפיות, בכל קלפי היתה ועדת קלפי. ועדת 

 שרגיל, ליוותה את הבחירות.

 

תושבי הרצליה חיבקו  15/3/2016בתאריך  –העירוני  השתתפנו ביום המעשים הטובים

את ניצולי השואה והאזרחים הותיקים בהשתתפות מתנדבים רבים בכללם חברת אנגלו 

 סכסון, שיפצנו בתים ושימחנו אותם באירועים.

 

 פניות טופלו כולל פניות חוזרות בנושאים שונים. 500 -כ  -טיפול פרטני

 דיור ציבורי, שיפוץ, פינויים, תשלומים, בעיות  –נושאי הפניות .א

כלכליות ומשפחתיות, בעיות של רהוט וציוד חסר, עזרה במילוי טפסים להנחות  

 לגופים שונים, תרומות ישירות לנזקקים.

בית ודו"ח, תאום עם אגף הרווחה בחלק מהמקרים נדרש ביקור  –ביקורי בית  .ב

 בעירייה ומחלקות וגופים נוספים, כגון: משרד השיכון וחברת עמידר.

 

גליל ים, אמה טאובר  –פניות טלפוניות בנושא: פרויקט זוגות צעירים וזכאים   2400 

 מידע, קשר בין התושבים לעירייה.  –ופינוי בינוי יד התשעה 

 

 דירות. 16ותף לעיריית הרצליה ולחברת עמידר שופצו במימון מש –שיפוץ דירות עמידר 

השיפוץ כלל איתור הדירות,  סיוע בתיאום ותיווך עם המשפחות, כתיבת כתב כמויות 

 ומפרט,פיקוח ואישור השיפוץ.

 

יו"ר הועדה, שותפה בתכנון תוכנית העבודה של אגף הרווחה ובליווי שוטף של עבודתו 

 לאורך השנה.

ש המבנה הארגוני החדש של האגף במסגרת הרה ארגון ממחלקה השנה עסקנו גם באיו

לאגף. כמו כן מקיימת ביקורים במסגרות ובמוסדות השונים עליהם מופקד אגף 

 הרווחה.
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 ועדת חינוך עירונית
 

 

   חברי הועדה:

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת החינוך

 מאיה כץ, מ"מ ראש העירייה, חברת הועדה

 פרה בל, סגנית ראש העירייה, חברת הועדהע

 ליאת תימור, חברת מועצה, חברת הועדה

 משה וענקנין, חבר מועצה, חבר הועדה

 תום סטרוגו, חבר מועצה, חבר הועדה

 איריס אתגר, חבר מועצה, חבר הועדה 

 צפי מיכאל, מנהלת בי"ס ברנדיס, נציגת בתי הספר היסודיים

 ציגת בתי הספר העל יסודייםסיגל דוד, מנהלת תיכון דור, נ

 יעקב נחום, מנהל אגף החינוך

 ניסן משכיל, יו"ר ועד ההורים העירוני

      אביב ביטון ואסף זיו נציגי מועצת הנוער העירונית

 

ישיבות במסגרתן למדו חברי הועדה להכיר את הדגשים  4קיימה הועדה   2016בשנת 

 פעילויות הנגזרות ממנו.והפעולות וה  2015העירוניים לתשע"ה/ו תקציב 

 

 באופן ממוקד קויימו דיונים ופעילויות בנושאים בהם קיימת קדימות עירונית.

 וועדות החינוך התכנסו בשיתוף פעולה עם הועדה לאיכות הסביבה וועדת בטיחות בדרכים.
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 ועדת מלגות עירונית

 

 תקציר הפעילות:

 

 לימודים תשע"ו. מלגות לסטודנטים בשנת ה 46 -במהלך השנה אושרו כ 

 החלוקה התבצעה בשני סבבים:

 ₪ 230,000 של בסכום כולל בקשות, 46בתחילת השנה חולקו  -

 ₪ *40,000מלגות, בסכום כולל של  13בסוף השנה חולקו  -

 שקל". מול הרצליה במסגרת מימון "שקל ליונס *מלגות אלו חולקו במשותף עם מועדון

 

 לות ועדת המלגות העירונית:כמו כן, חלו מספר שינויים בהרכב ובפעי

 

 :הועדה חברי

 המלגות ועדת ר"יו, העירייה ראש סגנית – פרישקולניק איה

 העירייה ראש מ"ומ סגנית – כץ מאיה

 וכלכלה תקצוב' מח מנהלת, העירייה גזבר סגנית – הילה רוזן

 יועצת משפטית לוועדה המשפטית, הלשכה –פרנקל  מיכל ד"עו

 הועדה חברת, סדיר ביקור קצינת – קופל יונת

 סטודנטים רכז – מוגרבי אוהד

 

 

 ועדת הגוי מחשב לכל ילד

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, ממונה על החינוך יו"ר ועדת הגוי

 

פרוייקט משותף למפעל הלאומי לפיתוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלה ולעירייה 

ות , בפעולה זו אנו מקדמים את במסגרתו מוענקים מחשבים לבתי תלמידים במשפחות נזקק

זכות הילדים לשוויון, הזכות לקבל כלים מעודכנים הדרושים היום לכל תלמיד ותלמידה 

בכדי ללמוד היטב ולהכיר את השפה והכלי שבאמצעותו ניתן להגיע למאגרי מידע ולתכנים 

ית השתתפות באתרי הכתות ובתכנית שיעורי בית שייסייעו להם בלימודים, בהעשרה איש

 ובפעילות חברתית. 

תלמידים קורס מחשבים וחולקו מחשבים לבתיהם +  מחשב אחד לילד   25-בתשע"ו עברו 

 בעל צרכים מיוחדים.
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 ועדות הנחות בחינוך

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת הנחות בחינוך

  
קשה בתחומים ועדת הנחות בחינוך עוסקת בסיוע כלכלי למשפחות בעלות רקע כלכלי 

 כדלקמן:

 יום לימודים ארוך בגני הילדים העירונים (א

 ללומדים במרכז מטרה להוראה מתקנת ואבחונים לתלמידים (ב

 סיוע ברכישת ספרי ועזרי לימוד, סיוע בתשלום שכ"ל (ג

 החזרי הוצאות נסיעות על רקע כלכלי (ד

 מלגות לנסיעת תלמידים מבתי הספר לפולין (ה

 

 קריטריוניים להנחות:

 ות לזכאות משפחותטבלת הכנס (א

 טבלת הכנסות להורה עצמאי )משפחות חד הוריות( (ב

 ₪  3,000התחשבות בהוצאות על שכ"ד/ משכנתא עד  (ג

 מצבים חריגים בדיון לגופו של עניין, כגון מצב רפואי / כלכלי מיוחד. (ד

 

 יום לימודים ארוך בגני הילדים –יול"א  –ועדת הנחות  .א

 2016בית פוסטר, סבסוד העירייה לשנת  מסגרות יול"א בגני הילדים מנוהלות ע"י

750,000 . ₪ 

 150ישיבות בקשות אושרו  3הועדה קיימה 

 לחודש.₪  1,100עלות מלאה לתשלום עבור השתתפות ביול"א לילד 

 ( כסבסוד עירוני16יוני -)ינו' ₪  328,971הוענקו הנחות בסכום כולל של  

 ( כסבסוד עירוני.16' דצמ-)ספט'₪  184,024הוענקו הנחות בסכום כולל של 
 

 ההנחות מגולמות בתוך תקציב מרכז מטרה –ועדת הנחות הוראה מתקנת 

 בקשות 133אושרו  –ישיבות  4הועדה קיימה 

   ₪  134,900  –סה"כ תקציב ההנחות שאושרו 

 

 ועדת סיוע ברכישת ספרים, השאלת ספרי לימוד, ושכ"ל מחוץ לעיר ופנים .ב

 ₪ 81,730סה"כ היקף ההנחות 

 ישיבות ועדה 4קימו הת

   בקשות 220אושרו 

 

 ועדת סיוע בהחזרי נסיעות על רקע כלכלי ג.     

 תלמידים 30אושרו   

 ישיבות ועדה 3התקיימו  
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 ₪ 20,000 סה"כ ההנחות שאושרו 

 איבחונים במרכז מטרה  לחט"ב ותיכוניים –ועדת הנחות  ד.

 האיבחונים מיועדים לתלמידי חט"ב ותיכוניים 
  
 ישיבות 4ימו התקי 

   
 ₪     7,480הוענקו הנחות בסכום כולל של   

 
 ₪  2,200עלות איבחון  באמצעות ועדת ההנחות בסך של  

 
 בקשות 13אושרו  

 
 
 
 התשעה-ועדת הנחות צהרון גן גליל וגלעד שכ' יד ו.
 

מיועדת לילדים שידי משפחתם אינה משגת לשלם את עלות הצהרון בבתי הספר, 

 ₪ . 200,000, 2016לשנת  סבסוד העירייה

 

 ישיבות ועדה 3התקימו 

 ₪  213,307עלות ההנחות שאושרו  

 בקשות 50אושרו 

  

 

 נסיעת תלמידים למסע לפולין –ועדת מלגות 
 

  לתיכון ראשונים, תיכון העירוניכהשתתפות לאולפנת צביה, תיכון דור ₪  50,000אושרו 
 

 ים.החדש,תיכון אחיה, תיכון היובל ותיכון הנדסא
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 פרוייקטים באחריות ס' רה"ע לענייני חינוך

 

 לימוד שפת הסימנים

 
 סגנית בכל בתי הספר בעיר ביוזמת המתקיימת גם בשנת הלימודים תשע"ז תמשך תכנית

לאחר שיזמו  בעירייה. הנגישות רכזת טלקר, קרן' הגב עם פעולה ובשיתוף העירייה ראש

בשעות הערב בבית פוסטר, הורחב הרעיון  קורס בשפת הסימנים לטובת הציבור, שהועבר

 לוקחות בו חלק.  'ה לתלמידי העיר, כאשר כל כיתות

חשיפת התלמידים לבעלי מוגבלויות בכלל, ולחירשים בפרט, מסייעת להתגבר על הפערים 

הטבעיים ולהסיר מחיצות רבות המקשות על לקויי שמיעה. מלבד לימוד שפת הסימנים 

ם אנשים לקויי שמיעה, הקורס הנ"ל מאפשר לבני נוער להכיר והגברת התקשורת הישירה ע

 את המגבלות של הזולת ולהקטין את החיכוך במפגשים עם בעלי המוגבלות.

 עבור החרשים" של "עולמם להכרת וכלים ידע הקניית באמצעות נלמדת התכנית

ים את השיעורים מעביר .העולמות שני בין" גשר" להוות במטרה השומעת, האוכלוסייה

 .הספר בבתי שמפעיל את הסדנאות החירש, לקידום מדריכים מטעם המכון
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 חינוך ושינוי, מרכז החינוך וההסברה של  -חוש"ן 

 קהילת הלהט"ב בישראל

 
ממשיכים בתוכנית חוש"ן המקדמת פעילויות חינוכיות בתיכונים וחט"ב תוך דגש והסברה 

בבתי הספר התיכוניים בשיתוף של קהילת הלהט"ב בישראל. התוכנית פועלת בחט"ב ו

עיריית הרצליה. מטרת התכנית הינה ליצור שינוי בסטריאוטיפים כלפי הומוסקסואליּות, 

פעילויות חינוך בנושא נטייה   ג'נדריות, ובמסגרתה מקיימים-לסביּות, ביסקסואליות וטרנס

הארץ, הן  הפעילויות החינוכיות מתקיימות בתיכונים וחט"ב ברחבי מינית וזהות מגדרית.

 מורים ויועצות.  –עבור תלמידים והן עבור אנשי חינוך 

הפעילות הבסיסית של עמותת חוש"ן בשיתוף העירייה מוצעת לבני ובנות נוער מכיתה ט' עד 

י"ב. הסיפורים האישיים מאפשרים הכרות לא סטראוטיפית עם המאפיינים הייחודיים של 

ואמפתיה המחזק את ההבנה כי רב הדומה על כל מָסֵפר, כמו גם תהליך רגשי של הזדהות 

השונה. בה בעת, מאפשרים הסיפורים להיחשף לראשונה לקשיים הייחודיים עימם נדרשים 

להט"בים רבים להתמודד, ועם המחירים האישיים, המשפחתיים והחברתיים שעליהם, 

 לעתים קרובות, לשלם.  

פתוח המבוסס על שאלות מהקהל. המפגש כולל שני סיפורים אישיים ובסופם מתקיים דיון 

הסדנה מעודדת את התלמידים/ות לשאול את השאלות עליהן לא תמיד יש מענה, בין אם 

השאלות עוסקות בחייהם האישיים של מספרי הסיפור או בנושאים הנוגעים לכלל הקהילה 

 )הורות, מצעד הגאווה, יחסים ועוד(.

של מרכיבי הזהות המינית  צגת מודליםהסדנה כוללת מושגים בסיסיים ותפיסות נפוצות, ה

 צוותל הפעילות הזהות והשלכות על מתבגרים ומתבגרות. שלבים בגיבוש והמגדרית,

המינית  הזהותמתלבט לגבי  נוערעם המסגרות הקיימות מספקת כלים להתמודדות בתוך 

 של הומופוביה מאידך. מחד ועם תופעות
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 גני ילדים

 

 

 רבות ומגוונות לדוגמא:בגני הילדים נכנסו תוכניות 

 

 תקשוב בגני הילדים

 שימוש ולמידה מושכלת  במחשב  לצורך יצירה ועיצוב הסביבה  הלימודית. 

 התנסויות בתקשורת עם הגן, הבית והקהילה. 

 כיתות גן. 108מחוברים לאינטרנט  

  "גוגלה".מערכת  4-5החל משנה"ל תשע"ו הוטמעה בגני ילדים לגילאי  

  ם כלים ממוחשבים המיועדים לקדם את החינוך ואת ההתפתחות של ילדים כלי "גוגלה" ה 

   אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין  צעירים,  

 . מוגבלת  

  כלי גוגלה משתלבים בתוכנית הליבה של משרד החינוך.  

 

 

 לילדים בסיכון –תוכנית לטיפוח שפה ותקשורת 
 ילדים ממשפחות בסיכון גבוהה, באמצעות  125יומנויות שפה, הבנה והבעה ל רכישת מ

 מדריכות התפתחותיות   7מעונות יום ע"י  2 –כיתות גן ו  17תוכנית מובנית הפועלת ב 

  שעות אפקטיביות(. 135המועסקות ע"י הרשות )

 מרכזת התוכנית גב' עדי כהן, המחלקה לחינוך הגיל הרך במימון הרשות.

 125ילדים משתתפים  מס'

 7מס' מדריכות 

 1רכזת תוכנית 

 במימון הרשות.

         

    

  טיפול בילדים עם התנהגויות תוקפניות-תוכנית מס"ע

התוכנית פועלת בגנים בהם ילדים מאתגרים ביותר, עם קשיי וויסות התנהגותי המקשים 

הגן או לעצמם. במסגרת באופן משמעותי על רצף הלמידה בגן ועלולים להוות סיכון לילדי 

התוכנית צוות  הגן מתוגבר ומלווה ע"י מנתחת התנהגות ובשיתוף הצוות הבין מקצועי. 

   בנוסף מתקיימת הדרכה להורי הילד. במימון הרשות.
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  תוכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות ולהפחתת האלימות בגן 

  ר הרצליה.גנים בשכונות המוחלשות בעי 60התוכנית פועלת ב  

 לצוותי החינוך.  (NDFA) תפקודית-התפתחותית-הקניית הגישה הנוירוהתוכנית עוסקת ב  

 התנסותית של -הצוותים מחדש, עם הדרכה, את הסביבה הלימודית בעקבות זאת מארגנים 

  .לבנות את תפקודיהם ביעילות הילדים, באופן שמאפשר  

       יסודות של כישורי למידה, אינטליגנציה, מטרת התכנית: לפתח בקרב ילדים בגיל הרך   

 ומיומנויות מוטוריות לטווח הארוך והקצר.    

 2 –מס' מדריכות   

 התוכנית במימון הרשות.  

 

 

 גן בתי ספר –תוכנית רצף 

  א. בתי ספר ואשכולות גנים מזינים עורכים תיאום ומפגשים בנושא: דרכי הוראה     

 פר ובגן.ותכנים בבית הס          

  המצופות מבוגר גן בתחום האוריינות והחשיבה המתמטית תב. הכרת המיומניו     

 )הכרת אותיות מניה וכד'(.         

  ג. פיתוח סביבה חינוכית תואמת התפתחות מהגן לביה"ס.     

 

  



59 

 

 פסיכולוגיה חיובית

-העל הספר בבתי החיובית תחום הפסיכולוגיה ללימודי תכנית נפתחה לראשונה השנה

 השתלמות, ומנהלים יועצים, מורים, החינוך צוותי עוברים התכנית במסגרת. בעיר יסודיים

 עם פעולה בשיתוף מועברת אשר, ההשתלמות. החיובית הפסיכולוגיה בתחומי שעות 30 בת

 הערכים חיזוק על דגש שמה, הבינתחומי במרכז החיובית הפסיכולוגיה לחקר מיטיב מרכז

 . והצלחה מוסר, חיים שמחת דוגמת הילדים ובסביבת ותבאישי החיוביים

 ובקידום בתלמידים אלו ערכים להטמעת מעשיים בכלים המחנכים את מציידת התכנית

 היא התכנית מטרת .פורמלי והבלתי הפורמלי החינוך ובמסגרות הפרטיים בחייהם רווחתם

 המימוש קידום, הפרט של בחייו חיוביים והיבטים תכונות וטיפוח לזיהוי כלים להטמיע

 בחיי משמעות של התחושה והדגשת הסיפוק הגברת, באושר והתמקדות חיזוק, עצמי

התכנים  .התלמידים של ורגשיים חברתיים קשיים עם להתמודד מנת על וזאת, היומיום

 שבועיים, לכל אורך שנת הלימודים.-מועברים לתלמידים במפגשים דו

 בדו במשך השנה.להוצאה לפועל של פרויקטים שעליהם ע

 

 

 גינות אקולוגיות בבתי הספר

 השנה הורחבה התוכנית גם לגני הילדים.

גינות אקולוגיות, במסגרתן התלמידים  12במהלך השנה הוקמו בבתי הספר בהרצליה 

לומדים מחוץ לכיתה ומתנסים בחוויות מעשיות מתחומי החקלאות. הקמת הגינות נעשתה 

תחת הפיקוח של היחידה לאיכות הסביבה באגף בשיתוף הוועדה החקלאית הרצליה ו

 שאיפ"ה. 

 השונים הקיימות בנושאי פעילה לימודים סביבת שיהוו גינות מטרת הפרויקט הייתה להקים

הגדולות, על  בערים שיש החקלאיות החוות את הספר, ובכך למעשה "לקרב" בית בתוך חצר

 הספר.  בית שטח לתוך יתרונותיהן, כל

 גידול: בנושאים יומיומית בפעילות לקחת חלק יוכלו גינות הילדיםבמסגרת הפעילות ב

הספר,  בית בגינת החיים עם בעלי היכרות, ערוגות והקמת חקלאות עבודת, ופירות ירקות

בטבע,  החיים מחזורי, ומקיים בריא חיים אורח,  לסביבה האדם בין הפעולה שיתופי

 למידה על דגש שימת נעשה תוך זאת לכ. השנה וטיפול בפסולת אורגנית עונות מחזוריות

 הספר בית, לאדמה זיקה ויצירת האישית האחריות העצמת, פעולה שיתופי, משמעותית

 .והסביבה

 שונים לימוד בתחומי מורים של רחב למגוון מאפשר הספר בבתי האקולוגיות הגינות מודל

 לשטח הגינה ומחקר, במהלכם הופכת למידה, תצפיות למטרות בשטח שימוש לעשות

 בין פעולה שיתופי, מנהיגות קבוצות של יוזמות לצמוח יכולות התלמידים בו עבור משמעותי

 .ספר בתי בין עמיתים ולמידת פעולה ושיתופי צוותי הוראה, הורים ותלמידים
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 בתי ספר היסודיים

 

 פרלמנט הילדים

של אחד היעדים החברתיים המרכזיים הוא להרחיב את ההשתתפות, התרומה והיוזמה 

חברת הילדים בבתי הספר, תוך מסגרת מובנת של פרלמנט תלמידים עירוני. התלמידים 

תלמידים מכלל בתי הספר(, קבלו כלים של מנהיגים צעירים,  120-לקחו חלק בפרלמנט זה )כ

 ולקחו חלק בקיום פעילויות חברתיות ערכיות לכלל התלמידים בבתי הספר שלהם.

 ת כוח ההשפעה של ילדים צעירים בעיר בקרב מקבלי בעצם קיום פרלמנט זה, הרחבנו א

ההחלטות בעיר, במפגשים דיאלוגים עם מנהיגים בוגרים בעיר, בפעילויות משותפות עם 

ערכי של כלל תלמידי -מדריכי הנוער ובעשיה נרחבת המשפיעה על אורח החיים החברתי

 העיר הרצליה.

 אחת לשבועיים. כל הילדים מחולקים לועדות חברתיות פעילות הנפגשות

  ₪ 120,000סך עלות ההנחיה, הדרכת המורים, מפגשי ילדים בועדות וימי שיא: 

 
 דורי-הקשר הרב

 תכנית הפועלת בכל בתי הספר היסודיים.
 

הפועלת בשיתוף המשרד לאזרחים וותיקים,  תוכנית "הקשר הרב דורי" הינה תוכנית ארצית

 בית התפוצות ובתמיכת משרד החינוך.

נפגשים , במסגרתה היוצרת קשר הדדי בין תלמידים לבין בני הגיל השלישיו תוכנית ז

 במטרה ללמוד ביחד ולהעשיר זה את זה.בסביבה המתוקשבת, המבוגרים עם הילדים 

יחדיו , את מיומנויות המחשב והאינטרנט המבוגריםאת  מלמדים התלמידיםבתוכנית 

תלמיד ומבוגר  :אישית הינהנחיה הה. כותבים ומשמרים פרקים מסיפור חייו של המבוגר

 .מול מחשב

 זיכרונות בבלוג, במצגת בוורד ובמאגר האינטרנטי של בית התפוצות. הם מתעדים

 ליווי המורים המובילים, נעשה ע"י מדריכה מרכזת.

 

 לימודי תל"ן עצמאיים

תכנית לימודים נוספת המאפשרת למידה משמעותית ואחרת ומעניקה הזדמנות לחוויית 

ש"ש לימודים כגון:  3-, במימון משותף של הורים ורשות. בכל כתה לומדים כמגוונת למידה

דרמה, חקלאות, שירה, בע"ח, רובוטיקה, תיאטרון, טבחים צעירים, מוסיקה, מחשבים, 

גינה אקולוגית, אשכולות חשיבה, קרקס, תנועה ועוד.... בחירת תכני הלימודים נעשית 

 בשיתוף נציגות ההורים.

לכל תלמיד, ובמימון דיפרנציאלי לבתי ספר קטנים ₪  280 -נוך משתתף בעלות של כאגף החי

 כל זאת במטרה לאפשר לימודים איכותיים עם מורים מקצועיים. –ונזקקים 
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 בתי ספר מנגנים

 בבתי הספר המנגנים, כל תלמידי שכבת ד' מנגנים ובחלקם גם כתות אחרות. 

מודי נגינה ומוסיקה במסגרת הבית ספרית. זאת תכנית מאפשרת לתלמידים להתנסות בליה

 במטרה שישתלבו בהמשך בקונסרבטוריון העירוני.

 התכנית במימון משותף של אגף החינוך, ביה"ס וההורים.

 ים, שזר, יוחנני, ברנר-התכנית פועלת בביה"ס:  נוף

 

 תוכנית פעמ"ה

, באמצעותה יוצרים בשיתוף והדרכה של התזמורת סימפונט רעננהתכנית לחינוך מוסיקלי 

חיבור וקשר לתכנים של מוסיקה קלאסית והיכרות מעמיקה עם קלאסיקות נבחרות. כל 

ד' הלוקחים לק בתוכנית, לומדים במהלך השנה על היוצרים ומתעמקים -תלמדיי כתות א'

ביצירות הנבחרות.  במפגשי ההכנה פוגשים התלמידים את נגני התזמורת סימפונט רעננה 

 מפגש קאמרי, ולסיום משתתפים בקונצרט פילהרמוני.בבתי הספר, ב

₪  25התוכנית פועלת בכל בתי הספר היסודיים. השתתפות בתי הספר במימון התוכנית היא 

 לכל תלמיד. הרשות מממנת את כל ההיסעים, הקונצרטים וחלק מההדרכות בבתי הספר.

  

 ג'-באמנות" לכיתות ב'  מצוינות לכל"

 עכשווית, מוז"ה.   לאמנות  הרצליה , המוזיאון  ועירית  החינוך משרד  התוכנית, בשיתוף 

 של התלמידים,   השעות  בתוך מערכת  השמינית. מעוגנת שנה   זו  התוכנית, פועלת

שעתיים לכל כתה -ביה"ס מקצה בין שעה ביה"ס.    של  מורות  האמנות  ע"י  ונלמדת

 ללמידה. 

 ₪. 351,000תקצוב התוכנית עומד על 

 

 "חפר

פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים 

לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי 

 ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

החונכים בשעות אחה"צ, ישנו גם סטודנט חונך המגיע בשעות  בבתי הספר בהרצליה מלבד

 הבוקר לביה"ס.

 מופעל בשלושה בתי ספר: רמב"ם, אילנות ובר אילן.

 

 :צהרונים בעיר 14הפעלת 

בעיר הרצליה פועלים שני מפעילי צהרונים: בית פוסטר, חברת המשכיל אפטר סקול. פעילות 

. כמו כן, 16:30( ומסתיימת בשעה 12:45הצהרונים מתחילה בתום יום הלימודים )

הצהרונים נותנים מענה לימי החופשה, עפ"י לוח החופשות של הצהרונים כפי שנקבע 

 בתמ"ת. החל משנה"ל תשע"ה מתן ההנחות מתקיים בבתי הספר.
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 תוכנית שיט 

ו'(, מגיעים למרכז הימי במרינה. -בתי ספר הלוקחים חלק בתוכנית השייט )תלמידי כתות ה'

משתתפים בפעילות עיונית )בכתות( ומעשית )פעילות ימית(. התלמידים רוכשים כלים שם 

מעשיים של התמצאות  בים, לצד פעילות ספורטיבית, חברתית המקנה ערכים של למידה 

 שיתופית, התחשבות, הקשבה, נתינה ועוד.

 בתוכנית משתתפים כל בתי הספר היסודיים להוציא אילנות ובן צבי.

 

 

 :נתיב האור

 .תוכנית פועלת בשיתוף חברת החשמל לישראל ומשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי

התוכנית מעודדת שינוי תרבות התנהגות ואורח חיים בסביבה צורכת חשמל, ומורכבת 

מחוברות המכילות מערכי עבודה ותכנים, משחקים, כרזות, מצגות, כלי הסברה, תערוכות 

פעמים במהלך השנה למפגש  4תלמידים, המגיעים  2-3ועוד. מכל אחד מבתי הספר נבחרו 

עירוני, בו מקבלים חומרי למידה והעשרה, המסייעים להם להעביר פעילויות בתוך בתי 

 לכלל התלמידים. –הספר שלהם 

בתי ספר בעיר. הרשות ממנת את הדרכת נציגי בתי הספר שנפגשים שלוש  12-פועלת ב

 פעמים בשנה.

 

 

 :בתי הספר 15צליה בכל תוכנית ללימוד מורשת הר

ו', המבקרים פעמיים בשנה בבית ראשונים. שם  -תוכנית המיועדת לכל תלמידי כתות ד' ו 

נהנים מפעילות בנושא מורשת העיר הרצליה, תוך לימוד על מקורות התרבות, הים, 

 בדגש על היכרות עם אישים שתרמו להקמתה ופיתוחה של העיר.  –התעשייה 

 ₪. 97,000ת עומדת על סך מימון הרשות לתוכני

 

 

לאור ההצלחה הגדולה בהקמת ארבע מקהלות תלמידים בבתי הספר,   - מקהלות ילדים 

תוקם מקהלה נוספת. המקהלות מופיעות באירועים קהילתיים ומאפשרות לילדים להיפגש 

במפגש אינטימי עם שירים מגוונים מהארץ והעולם, ולהביא לידי ביטוי את יכולות השירה 

 ם.שלה

  



63 

 

 בתי הספר העל יסודיים

 

 תכניות ייחודיות בבתי הספר התיכוניים+ חטיבת ביניים תשע"ז.   א 

 משרד החינוך –"ישראל עולה כיתה" כל בתי הספר משולבים בתכנית הרפורמה  .1

כל בתי הספר משולבים בתכנית  ייחודית עירונית בתחומי המדעים בכלל  .2

 והמתמטיקה בפרט:

 זוק מורים ותיקים בפיתוח שיטות ודרכי הוראה ייחודים וחי הכשרת מורים חדשים .3

 תיכוניים וחטיבות ביניים.  -יח"ל 5למתמטיקה לקראת 

 חטיבות הביניים -יח"ל 5פיתוח שיטות הוראה ודרכי הוראה  לפיסיקה  .4

באמצעות מרכזי לתלמידים בכיתות ח', פיסיקה. ט' מתמטיקה .י' ויא'  5מועדון  .5

 יח"ל. 5הכנת תלמידים ל  למידה עירוניים, בכלל זה

מורי בתי הספר התיכוניים עוברים השתלמות תלת שנתית בפסיכולוגיה חיובית  .6

פיתוח תפיסה בינאישית חיובית לתלמידים  -המרכז הבינתחומי –ע"י מרכז מיטיב 

 בתי ספר. 11סה"כ 

 מעגלי שיח לשיפור אקלים ביה"ס ולחיזוק מחנך    – תכנית הדיאלוג בית ספריים   .7

 הכיתה כמבוגר משמעותי כהרחבה לפדגוגיה דאלוגית בקרב מורי בתי הספר:       

 תכנית דיאלוג: בתיכון הראשונים ובתיכון היובל 

  .תכנית "להיות איתך" בתיכון חדש 

תלמידים לקויי למידה תלמידי מב"ר  -תכניות היקפיות לקידום ילדי האמצע  .1

 אתג"ר

 ייםתיכון לח -"רשת אורט" תכנית מסלולים 

 משרד החינוך לכיתות אתג"ר ומב"ר – תכנית תמיכה 

  הראשונים  -מורה ועובד סוציאלי בכיתות אתג"ר מב"ר תמיכה היקפית

 והיובל, תיכון חדש   

  פתיחת מרכזי למידה לתלמידים לקויי למידה הכשרה למנהלי מרכזי מהות

 "מרכז מהות"

  למנהלים בנושא "תפקודי לומד"השתלמות ייחודית 

 

  ת בינייםחטיבו .ב

 בתחומי המתמטיקה והמדעים לכל חטיבות הביניים בעיר  - תכנית מצוינות 

 בחטיבת הביניים זאב  -פתיחת כיתת מופ"ת ב 

  לתלמידים בכיתות ט' במתמטיקה ברמות א' 5מועדון ה 

  לתלמידים מצטיינים כיתות ח' בפיסיקה 5מועדון ה 

 



64 

 

 :השתלמויות ייחודיות .ג

 ת למורי המתמטיקההשתלמות מורים ע"י מכון מופ" 

 תכנית תלת שנתית. -השתלמות מורים ע"י מכון מופ"ת למורי המדעים 

 ברנקו ויס -שיעורים מצולמים 

 בתיכוניים 8200והמחשבים עם מטה  המשך פעילות  בתחומי הסייבר- 

 הנדסאים, החדש והראשונים.

 העמקה והרחבה בתכנית אייל וכנפיים 

 

 חט"ב תיכון לחיים   .ד

 תכנית מסלולים  2000כנית מצוינות ביה"ס משתתף בת + 

 בי"ס מקבל הדרכה לצוות הפדגוגי 

 בית הספר עובד בשיתוף פעולה מול מרכז המדעים 

 נפתחו מעבדות פיסיקה וביולוגיה 

 תיכון לחיים -"רשת אורט" תכנית מסלולים 

 פתיחת כיתת מופ"ת 

  

 תכנית לילדים בסיכון בתיכון .ה

  ט'. -ז'איתור התלמידים בסיכון בתחילת כיתת 

 .ליווי לימודים, רגשי, חברתי ומשפחתי של הילד בסיכון 

 .מכינה לתיכון 

 .תגבור לימודי 

 .הדרכת מורים 

 .אבחון התלמידים 

 .עוזרי הוראה 

 .בניית תכנית רגשית 

 .השתלמות עירונית לכל מחנכי כיתות מב"ר אתגר 

 

 תקשוב  בתי הספר .ו

ן תורחב הפעילות לבתי ספר עם הזמ יסודי-בתי ספר על יתקיים מס'  –בשנת תשע"ז 

 נוספים בעיר.

ובהלימה  office 365התכנית תכלול היכרות עם פלטפורמה המאפשרת למידה בענן 

תועמק ההדרכה לקדם פדגוגיה דיגיטלית בתחומי הדעת השונים בכלל זה תשתיות 

וירטואלית של  -לרוחב פס רחב . בנוסף לכך, באחד מתחומי הדעת תוקם קהילה לומדת

 . התכנית תלווה בתכנית הערכה.מורים
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 רציונל הקצאת מחשבים:

אגף החינוך העל יסודי המיר את המחשבים הנייחים שהוזמנו, במסגרת תקציבי הפיס, 

 בעגלות עם מחשבים ניידים.

 המהלך יאפשר:

תהליכי הוראה והלמידה ולהכשיר  העצמתומשמעותית, פדגוגית ת וחדשנ קידום .1

 .21את הלומד למיומנויות המאה 

)להם יש זה מכבר מחשבים  רצף פדגוגי בין מוסדות החינוך היסודיים   ליצור .2

  ניידים( .

עדיפות ביישום אינטרנט אלחוטי : אגף התקשוב פועל ליישום אינטרנט   לקבל .3

אנחנו נמליץ על מתן עדיפות   2017-ו 2016אלחוטי בחטיבות הבינים במהלך שנה"ל 

 דת.לבתיה"ס שיבחרו להשתמש בלמידה ניי

 

 

 תשתיות רוחב פס בשני בתי ספר .ז

 מגה 100אינטרנטי 

 שינוי תשתיות בשני בתי ספר: תיכון הראשונים וחטיבת הביניים בן גוריון

  



66 

 

פעילות  התנדבויות, –שת"פ עם המרכז הבינתחומי 
 באירועים

בשנה האחרונה הושם דגש רב על שיפור וחיזוק הקשרים עם המרכז הבינתחומי ושלוחותיו. 

שאר, הוגברה ההשתתפות באירועי המרכז הבינתחומי, מלגה משותפת לסטודנטים בין ה

המתגוררים בשכונת יד התשעה, תמיכה באגודת הסטודנטים, שיתוף פעולה עם פרלמנט 

 הילדים, אירועים משותפים לבית הספר לקיימות והיחידה לאיכות הסביבה...

 

 

 שת"פ עם קרן טרמפ –לימודי מתמטיקה ומדעים 

 

הושקה התכנית העירונית להגברת לימודי המדעים והמתמטיקה, בשיתוף קרן  2015 בשנת

"טראמפ". מטרת התכנית הינה להגדיל בצורה ניכרת את אחוז התלמידים שיילמדו לבגרות 

מורחבת במדעים ובמתמטיקה, בדגש על תלמידות. יעדי התכנית יכללו בין השאר שינוי 

וההתפתחויות החדשות בתחום המדעים, שילוב  בדרכי ההוראה תוך הכרת הטכנולוגיות

המערך האקדמי מתחומי המדע והטכנולוגיה במסגרות בתיה"ס, שימוש וחיזוק 

 האינטליגנציה היצירתית אצל התלמידים ועוד.

 

", 5-בשלב הראשון של התכנית הוקם במסגרת מרכזי הלמידה העירוניים "מועדון ה

והתיכונים תמיכה בלימודי המדעים  במסגרתו יקבלו תלמידים מחטיבות הביניים

-והמתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד. בנוסף, התכנית תלווה את צוותי ההוראה הבית

ספריים, תערוך תצפיות והדרכה בשיעורים המתקיימים, תבנה ותתחזק אתר אינטרנט 

עירוני שיציע מערכים ותרגולים בנושא, תעבוד על הטעמת מיומנויות למידה מתקדמות 

 ומה. וכד
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 ועדת הבריאות העירונית

 יו"ר הועדה גב' רות רזניק

 

 כללי:

חברים/ות, יו"ר הועדה ,יועץ  לענייני רפואה, צוות  50-ועדת הבריאות המורחבת מונה כ

מוביל, נציגי ציבור ומנהל יחידת הבריאות העירונית, נציגי הסיעות במועצת העיר, ראשי 

המרכזי, וטרינר עירוני נציגי משרדי ממשלה:  אגפים ומחלקות שונות נציג ועד ההורים

בריאות, חינוך, איכות הסביבה., נציגי ארגוני בריאות שונים ונציגי קופ"ח ובתי חולים 

 אזוריים,נציגי עיריות, תושבים.

 

 מטרות:

מטרת ועדת הבריאות להתוות מדיניות ציבורית בעיר בריאה להעלאת המודעות לשיפור 

 איכות החיים ולקידום

ריאות לאוכלוסייה, ע"פ צרכי הקהילה בתיאום עם ראש העירייה ובשת"פ עם כל חברי הב

 הוועדה ומוסדותיה השונים.

 

 פעולות הועדה:

 תכניות לאורח חיים בריא לכל המשפחה ובמוסדות חינוך. .1

 מרכז עירוני לקידום בריאות ומרפאת מתבגרים. .2

 תוכנית להפעלת מתנדבים, עמותות וארגונים  .3

 ר, לנפגעי בריאות הנפש.מועדון צב" .4

 הפקת מידעון קידום בריאות לכלל התושבים .5

 בריאות הנפש .6

 קידום הקמת מבנה עירוני לקדום הבריאות .7

 

 הרצליה נבחרה להיות בהנהלת רשת הערים הבריאות.

ישיבות יו"ר הועדה מקיימת פגישות עבודה  3-במהלך השנה התכנסה הועדה המורחבת ל

ו, ד"ר דן בר יועץ לענייני רפואה, ד"ר משה בניאן, חבר עם ראש העירייה  מר משה פדל

 בועדת הבריאות  וצוות מוביל,  מר עדי חמו,  מנהל יחידת הבריאות העירונית.

 

 הוק-תתי ועדות ותתי ועדות אד

  ועדת בריאות מקצועית )המורכבת מנציגי קופ"ח, מרכזים רפואיים, לשכת הבריאות

 המחוזי(.

 .ועדת בריאות השן 

 ריאות לאוכלוסייה מבוגרת לקידום הבריאות בגיל השלישי.ועדת ב 

 מכללת שוחרי בריאות -הפעלת מועדון שוחרי בריאות 
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 .ועדה להרצליה עיר ללא עישון 

 .ועדה לקידום בריאות האשה 

 .ועדה לקידום בריאות העובד 

 .ועדה לבריאות בחירום 

  ושיווי משקל ועדה לקידום פרויקט לגיל השלישי: בדיקות סינון שמיעה וראייה

 )תוכנית חי"ל( בשיתוף קופות החולים בעיר.

 

 

 הוק-פעולות בועדות אד

 .אירועים קהילתיים ימי בריאות קורסים לאוכלוסיות שונות 

 במרכז העיר-יוגה בשקיעה 

 קידום נושא המרפאה לבריאות הנפש 

 שירותי בריאות חירום בעיר 

 .פרוייקט טאיצ'י בבית הראשונים 

  בהרצליההתרמות דם ע"י מד"א 

 .השתתפות בכנס לערים בריאות והצגת העיר הרצליה 

 "הפעלת נוער שוחר בריאות" 

 מרפאת מתבגרים לנוער 

 המרכז העירוני לקידום הבריאות 

 .שיתוף פעולה בית חולים בית חולים מאיר 

 .קורסי עזרה ראשונה במרכז הבריאות לאוכלוסיות שונות 

 .קורסי ליצני רפואה לבני נוער 

 ת מתנדבים לקידום בריאות קורסים להכשר 

 )'קידום תרבות של בריאות בהיכל בעיר )שישי בריאותי וכו 

  .מתן מענה לכלל העמותות הפועלות בתחום הבריאות בעיר 

 

 

 שיווק ופירסום: .א

 כתבות לעיתונות המקומית בסיוע לשכת דובר העירייה. 

 מודעות שונות בדבר אירועים. 
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 אירועים מרכזיים .ב

 

 ת בכנס השנתי  של רשת ערים בריאות. הרצליה משתתפ .1

 ימי בריאות בקהילה ובמוסדות החינוך, מתנ"סים מרכזים קהילתיים . .2

בתיה"ס מקדמי בריאות, מתנ"סים מקדמי  32גני ילדים מקדמי בריאות,  90 .3

 בריאות.

 משתתפים. 800 -מועדון בריאות לחולי סוכרת, הרצאות, סדנאות כ .4

 לחימה אלימות נגד נשים.-ל ע"י עמותת לאמופע-קו חירום בן בת את לא לבד .5

 נשים . 30-קבוצות תמיכה לחולי סרטן ע"י עמותת סליחה לחולות קשות בקבוצה כ .6

 פרוייקט הקיץ כולנו חכמים בשמש בהשתתפות ילדי הגנים, ובתי הספר היסודיים  .7

 תיאום ותמיכה בכנס אגודה לסכרת. .8

 בעיר.הרצאות מקצועיות "רק הבריאות" אחת לחודש בהיכל  .9

 שיתוף יו"ר הועדה ומנהל יח' הבריאות במפגשי העמותות למען הבריאות בהרצליה. .10

 הרצליה ממשתתפת בכנס השנתי הארצי של רשת הערים הבריאות בישראל. .11

 שבוע חינוך לבריאות במוסדות החינוך. .12

 בשביל החיים: כנס ארצי, פעילות שוטפת בקבוצות תמיכה. .13

משתתפים באופן קבוע בימי שני בהיכל  90-כמכללת שוחרי בריאות לגיל השלישי  .14

 בעיר.

 קורסים למתנדבים נאמני בריאות.. .15

 הרצליה  מארחת את הערים הבריאות ליום למידה במעמד ראש העיר. .16

 כנס למתנדבים. .17
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  אגף הנדסה
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 מחלקת פיקוח על הבנייה

 
 
 

 מחלקת פיקוח על הבנייה ממונה על :
 
 המתרחשת בעיר. פיקוח שוטף ויזום של  הבנייה *

 בדיקה וטיפול בתלונות הציבור בנושא בנייה. *

אכיפת חוק התכנון והבנייה, הכנת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים, הכנת צווי  *

 הריסה מנהליים ושיפוטיים.

 הכנת החומר לכתבי אישום. *

 ותעודות גמר. 4טיפול בנושאי טופס  *

 טיפול במבנים מסוכנים. *

 
 
 

 ייה פועל במסלולים הבאים :פיקוח על הבנ
 
 ( פיקוח יזום ובדיקת הבנייה בשטח בהתאם להיתר הבנייה.1 פיקוח יזום : א.

 ותעודת גמר. 4( ביקורות בשלבי הבנייה השונים עם קבלת טופס 2   

 ( פיקוח בעקבות קבלת  תלונות הציבור בנושאי בנייה שמתרחשת     3 

 נכון לרגע התלונה.                  

 פיקוח שוטף : סיורים שגרתיים בשטח לצורך גילוי עבירות בנייה. ב.

 
 
 

 עובדי המחלקה :
 

 . ממועד זה לא היה מנהל למחלקה2016מנהל המחלקה עד לחודש נובמבר  –לב -אינג' רן בר

 מזכירת המחלקה –גב' לימור בן עזרא 

 מפקח –אינג' ולדימיר פרוסמושקין 

 נדס מבנים מסוכניםמפקח ומה –אינג' גריגורי גומון 

 מפקח ומהנדס מח' מקלטים –אינג' מיכאל פיפלקס 

 מפקח -מוספטא חסדייה   -הנדסאי בניין 

 מפקח –יוני יונאי    -הנדסאי אדריכלות

 מפקח -יוני מוסטקיס  –הנדסאי אדריכלות 
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 : 2016להלן סיכום הפעילות השוטפת במהלך שנת 
 
 פיקוח על הבנייה : .1
 

  ביקורות.  524נערכו  א. 

 מכתבי התראה. 267הופקו  ב. 

 צווי הפסקה מנהליים. 207הופקו  ג. 

 כתבי אישום.   37הוגשו  ד. 

 

 

 : 4טיפול בטפסי  .2

 

 88בניה חדשה  22תוספות  4טפסי   110הופקו  א. 

 תעודות גמר לבנייה חדשה.    98הופקו  ב. 

 תעודות גמר לתוספות בנייה.  109הופקו  ג. 

 

 

 ם מסוכנים :מבני .3

 

 דוחות מהנדס בודק. )סעיף זה אינו כולל ביקורים אשר התקיימו    25הופקו   א. 

 במבנים שונים שאין צורך לדווח עליהם במיידי(.                           
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 מחלקת תאום ובקרה

 

  565  סה"כ נפתחו תיקי בקשות לטיפול ואישור:

  45 :מל )ת"א(אישור תכניות סטטוטוריות של חב' החש

  212 תאום תשתיות להיתרי חפירה:

 כולל:

       :154           עבור חב' החשמל        

      :164           אישורי חיבורי חשמל ותקשורת 

               :)35          עבור חברות תקשורת )בזק, הוט, סלקום, פרטנר 

            17           אישור חיבורי ביוב/מים   

 66 אישור תכניות התארגנות להוצאת היתרי בניה:     

  188  טיפול בהוצאת היתרי המשטרה לעבודות שונות:  

 48 הוצאת היתרי עבודה לפיתוח מתחמים )כולל התאגיד(:  

    

 20 הוצאת היתרי עבודה לחסימות כבישים )פרטיות(: 

  

 19 יים:טיפול בבקשות להיתרי בניה עבור תשתיות וגורמים עירונ

 כולל:

     :בקשות 8כבישים וצמתים 

  :בקשות 4פארקים ושצפ"ים 

  :בקשות 5אנטנות סלולריות 
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 מחלקת רישוי בניה 

 

    :בניה  בקשות להיתר .1

 היתרי בניה בקשות שהוגשו רשות

*שטחים  בקשות 

 )מ"ר(

*שטחים  היתרים 

 )מ"ר(

יח"ד 

 חדשות

 871 133,816.27 337 169,463.2 381 הרצליה

כפר 

 שמריהו

28 3661.22 23 1974.36 7 

 878 135,790.63 360 173,124.42 409 סה"כ

 

 * השטחים מתייחסים לשטח עיקרי בלבד.

 

 פעילות מחלקת רישוי במסגרת ועדה מרחבית הרצליה: .2

 

 ממוצע תיקים לחודש סה"כ בקשות  סוג ועדה

 36.8 442 בדיקה והכנה לועדת משנה 

 25.8  310 ה לועדת רשות רישוי בדיקה והכנ

                         

 532סה"כ בקשות שנידונו :                            

 

  

 ועדת ערר:  .3

השתתפות בדיונים )הפעילות כוללת     26:      2016בשנת סה"כ עררים שהוגשו 

 ( .ומתן תשובות בכתב

 

 : רישוי עסקים .4

 155  –קו במחלקת רישוי סה"כ בקשות לרישוי עסקים שנבד

 

 ₪12,431,055.24       –אגרות בניה בלבד  : הכנסות לתקופה .  5

מדרכה,  לרבות היתלים מ : כביש,2015היטלי פיתוח בגין היתרים שהופקו בשנת 

 במח' גביה. יםחות מחושב"ניקוז ומים מופיעים בדו ביוב,
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 מחלקת כבישים
 
 
 
 

 שני מהנדסים ועוזרת טכנית למנהלת המחלקה.מחלקת כבישים מונה מנהלת מחלקה, 

 
 

 להלן נפחי העבודה במחלקה:

 מפות טופוגרפיות שנבדקו מבחינת כניסה לרכב מתן הנחיות פיתוח. 450 -כ

 נדנות לפני ועדה וכן ניתנת התייחסות לרובן גם לאחר הועדה. 400-כ

 בשטח. 4כן, כל המבנים שבוצעו נבדקו גם לקבלת טופס -כמו

 צורך השלמת מדרכות ברחבי העיר.ובמידת ה

 מתן מענה שוטף בנושא תחבורה ציבורית. 

 הנגשת המרחב הציבורי.

 מתן מענה שוטף בנושא נגישות.

 חיוב בהיטלי סלילה וניקוז

 

 

 תכנון פרויקטים 

 א1985מתחם גליל ים א' הר/

 רחוב מולדת והאבוקה והעברתו לביצוע החברה לפיתוח

 2030מתחם אלוני ים הר/

 ב ז'בוטינסקירחו

 והעברתו לביצוע החברה לפיתוח 1903מתחם הילס הר/

 2073מתחם מרינה לי הר/

 1972מתחם תחנה מרכזית הר/

 הבנים  –בן גוריון 

 בר כוכבא –ברנר  –בן גוריון 

 רח' צה"ל

 רח' העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון

 ליווי פרויקט "מהיר לעיר"

 שביל אופניים 
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 ביצוע פרויקטים

 הבנים  –צומת מרומזר בן גוריון 

  1920מתחם המכללות הר/

 פרויקטי שינויים גיאומטריים בעיר 

 

חוות דעת למחלקות הסטטוטוריות בנושאי כבישים תחבורה ותנועה ומתן התייחסות לכל 

 ות בעיר.ונהתב"עות הנד

 

 כן, ליווי שוטף של ועדת התנועה העירונית כולל סיורים מקדימים-כמו

 ל משרד התחבורה תוך השתתפות בועדות.ליווי מו

 ליווי כל נושא הניקוז ובניית תכנית שנתית לבעיות הצפות.

  



77 

 

 
 

 מחלקת תכנון עיר

  
 

 .ליווי תכנית מתאר כוללנית לעיר

שלב סטטו לקראת  -תושבים 180000 -התוכנית מאפשרת גידול אוכלוסיית העיר עד ל כ

 פרסום בעיתונות.

  

  :תכנית אב לאזור תעשייה

 ר לאזור התעשייה הקיים במערב העיר."מ 1,000,000 -תוספת של כ  התכנית מציעה

מצה על ידי הועדה המקומית ומהווה בסיס לקידום תכניות נקודתיות לתוספת והתכנית א

 .זכויות

  

  

 תכנית לחוף התכלת בדרום מערב העיר :

-חדש בהיקף של כ יח"ד חדשות יחד עם אזור תעשייה 1,1500-מתוכננת להוסיף לעיר כ

 ר."מ 350,000

התכנית אושרה על ידי מליאת הועדה המקומית והומלצה להפקדה בפני הועדה המחוזית 

 לתכנון ובניה.

  

 :תכנית צפון הרצליה

 הוגדרה סופית חטיבת הקרקע הצפונית בעיר. 531צפונה וכביש  20אם סלילתם של כביש 

 שכונות גן רש"ל ונחלת עדה .  אתהשטח היום הינו רובו שטח חקלאי הכולל בתוכו 

 חטיבת קרקע הנ"ל מהווה את עתודת קרקע המשמעותית ויותר לגדול העיר הקיימת.

יח"ד  11,500-להקמת רובע חדש בעיר של כ  מחלקת תכנון עיר יחד עם רמ"י מקדמת תכנית

 ר של תעסוקה."מ 200,000 -וכ

  

 :תכנית אפולוניה

 מוקמת בצפון העיר על שטח תע"ש לשעבר.לאחרונה אושרה תכנית אפולוניה המ

ר "מ 70,000-יח"ד וכ  4,000-התכנית הנ"ל מייעדת את הקרקע להקמת שכונת מגורים של כ

 של תעסוקה ומסחר.

  

 :תכנית גליל ים

 יח"ד. 2,500-של כ  על קרקעות הקיבוץ מוקמת בימים אלה שכונה חדשה

 ועד לדיור בר השגה.ומי 2016יח"ד, אוכלס בדצמבר  270-כ השלב הראשון,
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 :ית השחקיםיקר

 "שרונה הרצליה"  על צומת שבעת הכוכבים מתוכננת לקום אזור תעשייה

 -ר בשילוב שלשכונת מגורים של כ"מ  250,000-מדובר האזור תעשייה ומסחר בהיקף של כ

 יח"ד. 1,500

  

 :תכנית השימור לעיר

 הקמתה ויוסדה של העיר.התכנית מגדירה רשימה של מבנים המספרים את סיפור 

 ד מסחר."יח 2,000-במסגרת שימור האתרים תאופשר תוספת של כ

  

 תכניות לצרכי רישום היוזמה עירונית ופרטית. 50 -ליווי וטיפול סטטוטורי בכ

  

 קבלנים ובעלי מקצוע על פי הצורך.  יזמים, קבלת קהל הרחב,

  

 תכניות נקודתיות . 200-כ עירבנוסף למתחמים חשובים הנ"ל מטופלות במחלקת תכנון 

  

 ייצוג הועדה המקומית בוועדות תכנון מחוזיות וארציות.
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 המחלקה להתחדשות עירונית

 
 רקע .1

 המחלקה אחראית על כלל סדר היום התכנוני של ההתחדשות העירונית ברחבי              

 העיר.             

 
 

 תחומי פעילות .2
  38תמ"א  

 פינוי בינוי 

 ין עיר להתחדשות עירונית תכניות בני 

   חידוש מתחמים עירוניים במרחב הציבורי 

  שיתוף ציבור והסברה 

  חידוש מתחמי מסחר 

 קביעת מדיניות ואסטרטגיה לקידום תחום ההתחדשות העירונית 

  

 חזון .3

המחלקה להתחדשות עירונית תפעל לחידוש הרקמה העירונית הקיימת והמרחב 

ונית, תהליכים תכנוניים, ויצירת סט כלים ייחודי. העירוני תוך התוויית מסגרת תכנ

אילו ייצרו סביבה עירונית איכותית, התואמת את רוח הזמן והמקום ומציעה מגוון 

פתרונות דיור ויהוו בסיס לחיזוק הרקמה העירונית הקיימת בכלל ואזור מרכז העיר 

 בפרט.

שיתוף הציבור  התהליכים ייעשו תוך שיתוף פעולה עם מחלקות העירייה השונות,

 ושמירה על קשר הדוק עם קהילת התושבים בעיר.

 

  מטרות .4

 חידוש ושיפור המרחב העירוני והתאמתו לצרכים המשתנים. .א

בעיר תוך התוויית מסגרת תכנונית התואמת את העיר  38קידום תחום תמ"א  .ב

 הרצליה.  

 קידום מתחמים ייעודיים לפינוי בינוי. .ג

 מתן מענה והסברה לתושבים. .ד

ית פעולות לחידוש רחוב סוקולוב והרחובות הסמוכים לו כחלק מתפיסת התווי .ה

 אזור מרכז העיר כליבה של ההתחדשות העירונית.
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 תחומי פעילות .5
 

 38תמ"א  .א
 

 כללי

 פתיחת בקשות להיתר וטיפול בבקשה עד להוצאת היתר. (1

 מתן מענה ומידע שוטף לתושבים, מתכננים, יזמים. (2

 קטים.התוויית מדיניות לקידום הפרוי (3

 פרוגרמה לצרכי ציבור ותשתיות נוספות. -עדכונים (4

 
 

  38תמ"א -נתונים

 
 מס' יח"ד לתוספת כמות סוג

 407 42 פתיחת בקשה
אישור בתנאים בוועדה 

 המקומית
81 709 

 238 38 היתרי בנייה
 77 20 בקשות לתיאום מקדים

 
 

 תכניות  .ב

 דום וליווי תכניות בניין עיר לפי   המחלקה להתחדשות עירונית אחראית על קי             

 החלוקה הבאה:             

 תכניות בניין עיר למתחמים של פינוי בינוי (1

 38תכניות המשלבות זכויות מתמ"א  (2

 תכניות בניין עיר לחידוש מתחמים קיימים (3

 תכניות אסטרטגיות נושאיות להתחדשות עירונית (4

 תכניות להתוויית מדיניות להתחדשות עירונית (5

 ית המתאר העירוניתתכנ (6

 

 תכניות. 40-כיום מטפלת המחלקה בכ

הכוונה והנחיית מתכננים ויזמים להכנת יועצים,  תקשרות עםההטיפול השוטף כולל: 

הכנת התכניות לדיונים בוועדה המקומית ת, ועריכת מסמכי התכניהתכניות, בקרה על 

לבים הסטטוטוריים בשטיפול  ,מול גורמי חוץ קידום ובקרה מעקבובוועדה המחוזית, 

 השונים.
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 2016ציוני דרך לשנת  -תכניות  .ג

ועיצוב  התכנית מתווה בינוי -ויצמן-התכנית לעיצוב ובינוי רחוב סוקולוב  (1

  עקרוני לכל הציר השוכן בין שד' ירושלים לרב קוק.

העירוני לציר זה תוך התייחסות, בין היתר, והדימוי התכנית מציעה את החזון 

חתכי רחוב עקרוניים , קווי בניין, נפחי הבנייה לאורך הציר :לנושאים הבאים

)התכנית  2213ותכנית הר/ 38מימוש תמ"א , באזורים שונים לאורך הציר

 ( על הציר38העירונית לתמ"א 

 ועוד. בחינת שימושים

 
 התכנית נמצאת ערב הפקדה.  -תכנית המתאר העירונית -2530הר/ (2
 

 

 הסברה, שיתוף ציבור וקשר לתושב .ד

שיתוף הציבור ומעורבות התושבים בעיר עומדים בבסיסם של תהליכי התחדשות 

עירונית בהתאם לכך פועלת המחלקה ליצירת מערך הסברה בהיר ונגיש לתושב 

 ולשאר בעלי העניין בתהליכים.

 
 מפגשים לשיתוף ציבור

 במהלך השנה נערכו ע"י המחלקה שישה מפגשים לשיתוף ציבור:

 נושא המפגש תאריך

 מתחם הלפרין 10.1.2016

 משה"ב 11.1.2016

 ירושלים -סוקולוב  25.1.2016

 נווה ישראל 20.3.2016

 נווה עמל 28.3.2016

 הכוזרי 01.11.2016

 
 סיכומי המפגשים מתפרסמים באתר האינטרנט העירוני בדף המחלקה להתחדשות עירונית.

 
 

 אינטרנט

לקה באופן שוטף ולאורך כל השנה אתר האינטרנט של המחלקה מתוחזק ע"י צוות המח

התעדכנו בו התכנים הבאים: מצגות ותכניות שהוצגו במסגרת שיתוף הציבור, דוגמאות 

 ברחבי העיר, חומר מקצועי והנחיות רלוונטיות. 38לפרוייקטים של תמ"א 

 

מתעדכן באופן שוטף וקבוע עם   GIS-ע"ג מערכת ה  38סימון הפרוייקטים מכוח תמ"א 

 רכת של כל בקשה משלב התיאום המקדים.רישומה במע
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 קבלת קהל

ימים. בנוסף  3שעות בשבוע. שעות אילו מתפרשות על פני  9המחלקה מקבלת קהל 

 מתקיימות פגישות מתואמות מראש עם פונים וקהל בשעות העבודה השוטפות.

 

 פניות במסגרת קבלת קהל. 2,000-במהלך השנה  התקבלו במחלקה מעל ל

 כעשרות פניות טלפוניות ופניות בכתב. מדי חודשבנוסף נענות 

 
 
 
 

 מדור מידע תכנוני

 
 

מדור מידע תכנוני אמון הכנת ומסירת תיקי מידע המהווים בסיס להגשת בקשות להיתרים 

בוועדה המקומית. בנוסף לעבודת הכנת תיקי המידע נערכת במדור קבלת קהל שוטפת שלוש 

 פעמים בשבוע ומונפקים דפי מידע.

 

 ן נתוני הפעילות:להל

 

 בקשות לתיקי מידע. 452והונפקו   סה"כ טופלו    .1

  

 בקשות לדפי מידע. 85  סה"כ טופלו והונפקו  .2

 פניות במסגרת קבלת קהל. 1,200-במהלך השנה  התקבלו במחלקה מעל ל .3       

 

 

ערכת המידע מתנהל ונמסר במסגרת הליכי הרישוי הזמין דרך מ 05/04/2016-החל מיום ה

 מקוונת של מנהל התכנון.
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 אגף משאבי אנוש
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 אגף משאבי אנוש  

 
  אגף משאבי אנוש -מטרות על . 1

 טיפוח והשבחת המשאב האנושי במערכת העירונית. .א

 דאגה לעובד לאורך מחזור חייו בארגון. .ב

 מימוש מערכת היחסים של עובד מעביד על פי חוקת העבודה. .ג

 פיתוח , העשרה , קידום ויצירת אתגר ועניין. –עובדים "תחזוקת" ה .ד

 דאגה לרווחת הפרט. .ה

 התמקצעות ומקצועיות העובדים. .ו

 הובלת תהליכים של פיתוח ארגוני. .ז

 תיאום ציפיות וחתירה למימוש והענות לצפיות / דרישות העובדים. .ח

 ניהול מצבת כוח אדם. .ט

י ללקוחות התאמת עובדים לתפקידי הרשות במטרה להבטיח שירות מטב .י

 חיצוניים. 

 קיום קשר רציף עם גורמי חוץ. .יא

 שמירה על מערכת יחסי עבודה תקינים. .יב

 

 2016עקרי הפעילויות שביצע האגף בשנת . 2

 מיון וגיוס עובדים חדשים. .א

המשך שיפור תהליך קליטת עובד חדש בעירייה ובדיקת שביעות רצון  .ב

 עובדים חדשים מתהליך קליטתם.

 יישום סכמים קיבוציים. .ג

טיפול בעובדים המסיימים את עבודתם , פרישה לגמלאות , פיטורין   .ד

 והתפטרות.

פיתוח ושיפור הידע המקצועי באמצעות השתלמויות , ימי עיון , סמינרים ,  .ה

 השלמת והרחבת השכלה , רכישת השכלה אקדמאית , תואר ראשון ושני.

 בדיקת אפקטיביות והדרכות בתחומים שונים. .ו

 ל תיקי העובדים.בדיקת תלושי שכר למו .ז

 פיתוח ארגוני. .ח
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 הפעלת הסכמים קיבוציים   -ניהול כוח אדם . 3
 

 תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי א.

גובשו הבנות בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, באשר  23.12.2015ביום 

מעסיקים נוספים מהשירות לעקרונות הסכם קיבוצי )מסגרת(, העתיד להיחתם בין המדינה ו

הציבורי, לבין הסתדרות הכללית. בשל העובד הי ההסכם הקיבוצי האמור טרם נחתם, 

 גובשו הנחיות לביצוע תשלום מענק חד פעמי אשר תואמת את ההבנות שגובשו : 

עובד בשירות המדינה, אשר משכורתו מחושבת פי ההסכמים הקיבוציים החלים על 

ההסתדרות הכללית ואשר היה מועסק בשירות המדינה ביום הדירוגים המיוצגים ע"י 

 1,000, יהא זכאי למענק חד פעמי בסכום של  1.12.2015ומועסק ברצף ועד ליום  10.8.2015

 ש"ח.

 

 תגמול למועסקים ב"בתי הספר של החופש הגדול" ב. 

 (11/2015עפ"י הודעת מרכז השלטון המקומי )הודעה בענייני עובדים מס' 

בבית  21/7/16עד  1/7/16ימי עבודה במהלך התקופה שבין  10ד שמועסק במשך זכאי עוב

 750הספר בו מופעל פרויקט "בתי הספר של החופש הגדול" יהיה זכאי לתוספת שקלית בת 

 )או חלק יחסי עפ"י ימי עבודה בפועל.₪ 

 

 עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות ג.

ף למנכ"ל משרד הפנים ולממונה על השכר והסכמי עבודה ו' לחוזר המשות3בהתאם לסעיף 

 .2016עודכן שכרם של הבכירים בשלטון המקומי החל ממשכורת ינואר  23.3.93מיום 

 

 תשלום חד פעמי לעובדי הוראה בשירות המדינה ומנהלי מחלקות חינוך ד.

למסמך  נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה לבין הסתדרות המורים כהמשך 22.02.2016ביום 

המסדיר, בין היתר, תשלום מענק חד פעמי  23.12.2015ההבנות שגובש כהסכם מסגרת מיום 

לעובדי הוראה בשירות המדינה, המועסקים ע"י משרד החינוך ותיושם גם לגבי מנהלי 

מחלקות החינוך, עליהם חל ההסכם בהתאם לכללים המפורטים בחוזר הממונה על השכר 

. הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות 22.02.2016מיום  13-1-2016הע 

הצדדים בנושאים שהוסדרו בו. שקט תעשייתי, הצדדים מתחייבים כיל ינקטו צד מהצדדים 

או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה 

ו סדריה לגבי העיניים שהוסדרו אחרת בהליכי העבודה א תאו חלקית, או כל פגיעה מאורגנ

 בהסכם זה.

 

 8.2.2016משפטנים בשלטון המקומי מיום  ה.

סוכמו מתחי הדרגות לתפקידים אלו : משפטן, מנהל תחום , מנהל תחום בכיר, סגן 

היועמ"ש, המשנה ליועמ"ש, היועץ המשפטי וזאת עפ"י גודל הרשות ובהתאם לטבלה 

 שפורסמה בסיכום .
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 בודה/מתן חופשה להורים בסוף חודש אוגוסטקיצור יום ע ו.

נחתם הסכם מסגרת במגזר הציבורי בין המדינה והמעסיקים במגזר  18.4.2016בתאריך 

להסכם המסגרת, הוסכם על קיצור  18הציבורי לבין ההסתדרות הכללית החדשה. בסעיף 

ה להורים יום עבודה בסוף חודש אוגוסט או יום חופשה מיוחד חלף קיצור יום עבודה בשע

בהגדרת העובדים הזכאים   1בסעיף  2016-1-27כללי הסכם -לילדים כמפורט בחוזר הע

 "הורה עובד". –להטבה 

 

 18.4.16הסכם קיבוצי כללי ללבורנטים מיום ז. 

במהלך השנים האחרונות חלו שינויים במטלות המוטלות על הלבורנטים )טכנאי מעבדה 

ההסכם יחול אך ורק על העובדים העונים על שני להוראת מדעים( המועסקים בבתי הספר. 

. המועסקים בתפקידי לבורנט או לבורנט אחראי בחטיבות 1התנאים הבאים במצטבר: 

. משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין 2הביניים ובחטיבות העליונות. 

 המעסיקים וההסתדרות.

בודה ושהינם אקדמאים, טכנאים בדרוג לבורנטים ידורגו העובדים אשר יתקבלו לע

 והנדסאים.

בהסכם הוחלט על מתח דרגות, הגדלת מכסת החופשה הפנימית, מסגרת עלות נוספת 

 . 7.5%בשיעור 

 

 13.6.16. הסכם קיבוצי וועדות מקומיות לתכנון ובניה מיום ח

שת בעניין הג 1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 101נכנס לתוקפו תיקון  1/8/2014ביום 

בקשות להיתר בדרך מקוות, ושל שליחת הודעות, מסמכים ותעודות אחרות בדרך מקוונת 

דבר המביא לשינויים בתהליכי עבודה ולהוספת מטלות על העובדים בתחומי התכנון והבניה 

אצל המעסיקים ולאור העברת סמכויות שונות בתחומי התכנון והבניה מהוועדות המחוזיות 

המקומיות לתכנון ובניה, מעבר תהליכי עבודה שונים ללוחות זמנים לתכנון ובניה לוועדות 

מקוצרים וקבועים ולמערכת מקוונת להגשת תכניות ובקשות להיתר לרבות עבודה מקוונת 

מול מכוני בקרה שיוקצו וכן יישום מדיניות האכיפה שנערכה ע"י הוועדות המקומיות 

וספת רפורמה ופרמיה מדודה במסגרת הרפורמה הוסכם בהסכם זה על מתח דרגות, ת

)תוספת התייעלות( הסכם זה יחול אף ורק על עובדים העונים על שני התנאים הבאים 

. המועסקים או יועסקו באחד מהתפקידים הבאים : מפקח תכנון ובניה, בודק 1במצטבר : 

ה בקשות להיתר בניה, בודק תכניות )תב"ע(, מידען תכנוני, מפקח בכיר )חוקר(, מנהל הוועד

מקומית וסגן המהנדס/אדריכל הרשות או הוועדה מקומית ותפקיד מקצועי אחר אשר ועדת 

. משכרותם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוגי 2המעקב תקבע. 

 ההנדסאים, טכנאים, המהנדסים, המח"ר או המנהלי.

לב לעובדים מהשכר המשו 10%עוד בהסכם זה הוחלט על תוספת רפורמה מנהלי בגובה של  

בתפקידים נוספים בוועדה המקומית לתכנון ובניה לעובד שמשכורתו מחושבת לפי 

ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוג המנהלי והמועסקים בוועדה המקומית לתכנון 

ובניה המועסק באחד מהתפקידים המנהליים תפקידים פקידותיים או תפקידי מזכירות : 
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ונה גביה, אחראי על היטלי השבחה ותפקיד מנהלי אחר ארכיבאי, פקידי קבלת קהל, ממ

 אשר ועדת המעקב תקבע שהוא נכלל.

 

 18.4.16הסכם קיבוצי תוספת מעו"ף/תוספת מח"ר מיום ט. 

,  על תוספת מעו"ף 5%בהסכם זה הוסכם על : העסקת עובדים בחוזים אישיים בשיעור של 

 2012מח"ר כהגדרתה בהסכם תעודכן תוספת המעוף/ תופת  1.7.16/מח"ר  החל מיום 

ותושלם בהתאם למתח הדרגות באופן מדורג, עוד בהסכם תוספת אשר תשולמנה במהלך 

)תוספת ענפית, תוספת שקלית ואחוזית, שינויים בתוספת ניהול, עדכון השתתפות  2017שנת 

 המעסיק במועדון שלך(.

ם ואשר שכרם הסכם זה יחול על העובדים המועסקים אצל המעסיקים בדירוגים הבאי

משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים: עובדי המינהל והשירותים )אחיד(, דירוג 

המח"ר, לבורנטים בביה"ס על כל דירוגיהם, פסיכולוגים המדורגים בדירוג המח"ר ואשר 

בהסכם הקיבוצי שנחתם  8רשומים בפנקס הפסיכולוגים, עובדים הזכאים כהגדרתם בסעיף 

ניין הרפורמה בעבודת הוועדות המקומיות לתכנון ובניה, עובדים בע 13.6.16ביום 

 המועסקים בתפקידי הצלה.

 

  דרגות אישיות לעובדים מצטיינים י.

מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם משרד הפנים, הציב כללים מנחים לגבי מתן דרגות 

 אישיות לעובדים ברשויות. 

הצמוד לתפקידו ואין עוד ביכולתו  מתן דרגה אישית לעובד שהגיע לשיא מתח הדרגות

 להתקדם בסולם הדרגות. 

 מטרת הענקת הדרגות האישיות: עידוד מצויינות לתגמול עובדים מצטיינים.

לקידום תהליך זה הוקמה ועדה לעידוד מצוינות והענקת דרגות אישיות בהרכב של מנכ"ל 

 בור. העירייה, משנה למנכ"ל למשאבי אנוש, יו"ר ועד העובדים ונציג צי

בכפוף לעקרונות והקריטריונים שנקבעו למתן דרגה אישית, תתאפשר הענקת דרגות אישיות 

מקרב עובדי הרשות, בהתחשב בגודל הרשות, למספר העובדים המועסקים בה  5%עד  3% -ל

 ובכפוף ליכולת התקציבית של הרשות. 

הקריטריונים עובדים מצטיינים שעמדו בכל  77 –ניתנו דרגות אישיות ל  2016בשנת 

 המזכים.

 

 רשויות המקומיות הסכם מצילי הים יא.

 ומתייחס לשינויי שכר למצילי דור א' ומצילי דור ב' ,  2016ההסכם נחתם בספטמבר 

בהתאם לשנות  5%-3%הגדלה של תוספת מצילים ב' תוספת של בין  .1

מעל  214-20116וותק בהצלה ובתנאי שלא נעדר במהלך עונת הרחצה 

 ימים. 60-ל

 עידוד פרישה למצילי דור א'. .2

 שינוי מתכונות העסקתם ומבנה שבוע עבודה של מצילי דור ב' . .3

 שינוי במתח דרגות למצילי דור ב'. .4
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 שינוי תעריף תוספת הצלה שעתית למצילי דור ב' זמניים. .5

 תוספת הצלה קבועה למצילי דור ב' קבועים. .6

 ניצול שעות החופשה הצבורה של מצילי דור ב'. .7

 

 וגיוס עובדיםמיון . 4

 עובדים מנהליים חדשים בחלוקה כדלקמן:  244גויסו לעבודה בעיריית הרצליה  2016בשנת  

 

 אגף/ מחלקה מספר עובדים

 הנהלה + כללי  17

 דוברות העירייה  1

 הנדסה 12

 שאיפ"ה + איכות הסביבה, רשות החופים 2

 מינהל כספי + נכסים 11

 הבריאות חינוך כללי, עובדי מינהל, יח' 9

 בתי ספר עובדי מינהל –חינוך  21

 תב"ל 8

 שירות פסיכולוגי 6

 אגף הרווחה 20

 סייעות לגננות כולל סייעות מתגברות 21

65 

 

סייעות בחינוך מיוחד וסייעות לגננות בחינוך 

 המיוחד  כולל חונכות צמודות 

 סייעות רפואיות 29

 אגף תרבות נוער וספורט 8

 פיקוח וסדר ציבוריאגף ביטחון,  13

 אגף משאבי אנוש 1

 סה"כ עובדים  244

 

 

גיוס כ"א בוצע בתהליך של פרסום מכרזים למשרות פנויות והופעת  .1

המועמדים בפני ועדת בחינה אשר בחרה באופן מקצועי במועמד 

אינטרנט ההמתאים ביותר. במקביל פורסמו מודעות דרושים באתר 

צעות פניה ללשכות התעסוקה או העירוני, כמו"כ גויסו עובדים באמ

 עוסקות בתחום. הלחברות כ"א 

  משרות )עובדים חדשים +   148מכרזים, אוישו במכרזים  184פורסמו  2016בשנת  

 עובדים קודמו באמצעות מכרזים. 58קידום(  מתוכם  
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 2016להלן פירוט התפקידים שאוישו במהלך שנת 

 כמות תפקיד

 1 התחדשות עירוניתאדריכלית קהילתית במחלקת 

 4 אחראי משק ותחוזקה + באולמות ספורט

 1 אחראית נושא בתחום גיוס ומיון כח אדם

 1 אחראית נושא בתחום מדיה חברתית

 2 אם בית במועדונית 

 2 בודקת בקשות להיתר בניה במח' רישוי על הבניה

 1 בודקת תוכניות אזורית במח' רישוי בניה

 1 מ.א. -נון עיר בודקת תוכניות במח' תכ

 1 חשבת אגף הרווחה

 2 חשבי שכר

 1 חשמלאי מוסמך במח' חשמל

 1 כלכלנית בחשבות אגף החינוך

 1 כלכלנית בחשבות אגף תב"ל

 2 לבורנטים

 1 מ"מ טכנאי מחשבים בחט"ב בן גוריון

 1 מ"מ מזכיר בלשכת מ"מ וסגנית רה"ע 

 5 מזכירות במילוי מקום

 1 ל בלתי פורמלימ"מ מנהל מדור חינו

 1 מ"מ מנהלנית במחלקת גני ילדים 

 6 פסיכולוגים חינוכית 

 1 מדריך ביחידה לטיפול בהתמכרויות

 1 מדריך למועדונית ביה"ס  יסודי

 1 מדריכה תעסוקתית תכנית אפיקים

 1 מזכיר במרכז הצעירים

 1 מזכירה בביה"ס לחינוך ימי

 1 מזכירה בלשכת מ"מ וסגנית ראש העיר

 1 מזכירה בלשכת מהנדס העיר

 1 מזכירה לפארק הרצליה

 1 מזכירה משנית בתיכון הנדסאים

 1 חט"ב יד גיורא -מזכירה ראשית 

 1 מזכירת מנהלת ביה"ס תיכון היובל

 1 מזכירת פדגוגיה ומנב"ס ביה"ס תיכון הראשונים
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 1 מידען תכנוני

 4 מלווה מעברי חציה

 1 שליטה ובקרה מנהל מחלקת ניקיון, תפעול,

 2 מינהל כספי -מנהלי חשבונות 

 1 מנהלת חשבונות בחשבות אגף החינוך

 1 מנהלת חשבונות בתיכון היובל

 1 מנהלת מדור קשרי חוץ

 1 אגף הנדסה -מנהל מחלקת חשבות 

 1 מנהלת מחלקת מערכות מידע הנדסי

 1 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי

 1 העירייהמנהלת מחלקת שומה במח' הכנסות 

 1 מנהלת מחלקת תלונות הציבור

 1 מנהלת מחקת מתנדבים עירונית

 4 מפקח עירוני

 1 מרכזת מועדונית

 5 מרכזים במועדוניות

 1 נהג במח' חשמל

 2 נציגת שירות וטלפוני מח' הכנסות העירייה

סגנית מהנדס העיר אחראית על תחום תשתיות ופרוייקטים 

 1 הנדסיים

 6 גרת התחמות סטודנטים במס

 3 ספרנים

 12 עו"סים

 5 כללי -עובדי אחזקה 

 1 עובד מוקד

 1 עובד מחסן

 1 עובד קידום נוער

 1 עובד תחזוקת כבישים

 1 עובדת הזנה באגף החינוך

 1 עוזרת טכנית למנהלת מח' כבישים

 1 עוזרת למנהלת המרכז לפיתוח עירוני

 1 "סאגף תנו -עוזרת למנהלת מחלקת אירועים 

 1 עוזרת למנכ"ל העירייה

 5 פקח מסייע בשיטור העירוני
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 2 פקיד שומה

 1 פקידה במחלקת החניה

 1 פקידה במחלקת רכש 

 1 פקידה במנהלת אזור התעשיה

 1 פקידה בשירות הפסיכולוגי,

 1 פקידה לרכזת נגישות העירונית

 1 פקידת גבייה מח' הכנסות העירייה

 1 נסות העירייהפקידת קבלת קהל מח' הכ

 1 רכזת מרכז היזמות הטכנולוגי במרכז הצעירים

 115 סייעות גנ"י, חינוך מיוחד, רפואיות

 

 עובדים.  244סה"כ 

 

 :  31/8/16עד  1/9/15 –מ  2015-2016כמו"כ נקלטו בשנת 

 

 עובדי הוראה בבתי הספר התיכוניים  38

 עובדי הוראה, מורים בשעות אפקטיביות. 348

 
 

  2016שימת המכרזים שפורסמו בשנת להלן ר
 הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך בכל מקום בו נאמר בלשון זכר,

 עוזר/ת למנהלת מחלקת גנים 

 לבורנט/ית ביולוגיה/פיסיקה/כימיה           X2 

 תיכון היובל -מזכיר/ת מנהלת ביה"ס 

 "מינהלן/ית ביה"ס תיכון "היובל      X           2 

 2    כות מידע הנדסימנהל/ת מחלקת מער  X         

 2 מנהל/ת מחלקת תחזוקת כבישים ומדרכות  X          

 4  מנהל/ת חשבונות X         

  חט"ב יד גיורא -מזכיר/ה ראשי/ת 

 מנהל/ת מחלקת ניקיון, תפעול, שליטה ובקרה  X      2 

 אדם וסגן מנהל אגף משאבי אנוש-עוזר/ת למנהל מחלקת כח 

 ך סביבתי ביחידה לאיכות הסביבהמנהל/ת מדור חינו 

 2         מפקחים עירוניים X       

 פקחים מסייעים בשיטור העירוני 

 עו"ס קהילתי X     2 
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 ומשפחה וילדים בסיכון + מ"מ עו"סים לתחום פרט 

 2          מדריך/כה למועדונית X 

 יב' בי"ס היסוד-גילאי א' -מרכז/ת מועדונית   X        2 

 עובדי מוקד 

 הל/ת מחלקת נוער וקהילהמנ 

 מנהל/ת מחלקת צעירים 

 מנהל/ת מחלקת אירועים 

 מנהל/ת מחלקת תרבות 

 מנהל/ת אגף חינוך           X2  

 חשב/ת שכר     X2   

 מזכירים/ות לסגניות מהנדס העיר 

 מנהל/ת מדור מידע תכנוני והנדסי 

 מנהל/ת מחלקת מתנדבים עירונית X   2 

 אדם -יון כחבתחום גיוס ומ -אחראי/ת נושא 

 מ"מ עו"ס לתחום נכויות, שיקום 

 2   מנהל/ת מחלקת רישוי בניה X   

 מנהל/ת המחלקה לפיתוח סביבתי   X2 

 מנהל/ת מחלקת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים 

 סגן/ית גזבר לחשבות כספים 

 2מנהל/ת בנין העירייה X     

 2      בודקי תכניות אזוריים במחלקת רישוי על הבניה X   

 דק/ת תכניות במחלקת תכנון עירבו X   2 

 חשמלאים מוסמכים 

 3  שמאי/ת במדור השבחה X    

 רכז/ת מקדם בריאות 

 כלכלן/נית בחשבות אגף חינוך 

 מנהל/ת מחלקת אבטחת מידע ותקשורת 

 רכז/ת מרכז היזמות הטכנולוגי במרכז הצעירים 

  תיכון הראשונים -מזכיר/ת מנהלת ביה"ס 

 יסטיקהמנהל/ת מדור מינהל ולוג 

 מנהל/ת מדור מדידות 

 מזכיר/ת סגן מנהל אגף ביטחון ,פיקוח וסדר ציבורי 

 מנהל/ת מדור סוקולוב במחלקת פיקוח עירוני 



93 

 

 מנהל/ת מדור אזור תעשייה במחלקת פיקוח עירוני 

 מנהל/ת מדור מערב במחלקת פיקוח עירוני 

 מנהל/ת מדור דרום במחלקת פיקוח עירוני 

 ניהול ביה"ס תיכון "היובל"מנהל/ת מנהיג/ה חינוכי/ת ל 

 "מנהל/ת מנהיג/ה חינוכי/ת לניהול ביה"ס תיכון "הראשונים 

 לבורנט/ית למעבדות ביולוגיה תיכון יובל X    3 

 לבורנטים למעבדות פיסיקה     X2 

 מנהל/ת מדור קשרי חוץ 

 מנהל/ת מחלקת חשבות אגף מהנדס העיר 

 רגון ופיתוחסגן/נית מנהל אגף רווחה ומנהל/ת מחלקת רווחה לא 

 פסיכולוג/ית חינוכי/ת 

 פסיכולוגים התפתחותיים 

 מרכז/ת תכנית היל"הX         2 

 פסיכולוגים חינוכיים + מ"מ פסיכולוגים חינוכיים    X2 

 מנהל/ת תחנת הצלה 

 מנהל/ת מחלקת שומה 

 מנהל/ת מחלקת משפחות בהתמחות ילד ונוער 

 מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה 

  ית "אפיקים"תכנ-מדריך/ה תעסוקתי/ת 

  תכנית "אפיקים" -עו"ס 

 ממלא/ת מקום מנהל/ת מדור חינוך בלתי פורמאלי     X2 

  מנהל/ת מדור לפיתוח קהילתי X   2  

  מזכיר/ה בלשכת מהנדס העיר X   2 

 מנהל/ת חשבונות בבי"ס תיכון היובל 

 מנהל/ת חשבונות בחשבות אגף החינוך 

 "מזכיר/ת שכבה בתיכון "חדש 

 ליחשב/ת מינהל כל 

 מנהל/ת מחלקת פרויקטים עירוניים    X3   

 3        מזכיר/ת שרות / פרונטדסק X   

  בודק/ת בקשות להיתר בנייה במח' רישוי על הבניה +ממלא/ת מקום בודק/ת

 x       2  בקשות להיתר בניה במחלקת רישוי על הבניה

 אחראי/ת נושא בתחום מדיה חברתית 

 וכלכלה סגן/ית גזבר ומנהל/ת מחלקת תקצוב 
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 מנהלי רובעים 

  לשכת ראש העירייה -מזכיר/ה 

 כלכלן/נית בחשבות אגף תב"ל 

 עוזר/ת למנהלת מחלקת תלונות הציבור 

  סגן/נית מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי X 2 

  למעבדת ביוטכנולוגיה , מרכז מדעים לבורנט/ית 

  ( 2מנהל/ת לשכת סגנית רה"ע )משרות 

 קוםעוס"ים לתחום נכויות , אוטיזם ושי    X2 

 ספרנים לספריה העירונית   X2   

 "ספרנים לספריות בחט"ב "שמואל הנגיד" ובתיכון "חדש 

 גזבר/ית הרשות המקומית 

 מנהל/ת מדור הקצאת מקרקעין וניהול עצמי 

  מנהל/ת מדור קבלת קהל  X2  

 מדריך/כה ביחידה לטיפול בהתמכרויות 

 מזכיר/ת מחלקת רכש 

  תכנונייםמידענים   X  2 

 ת מחלקת משפחות בתמחות נכות ושיקוםמנהל/ 

 מנהל/ת המחלקה לאוכלוסייה המבוגרת 

  מנהל/ת מחלקת משאבי קהילה 

 מזכיר/ת מרכז המדעים העירוני 

 מזכיר/ת מחלקת בטיחות 

 סגן/נית מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט 

 סגן/נית מנהלת מחלקת גנים ונוף 

 מנהל/ת אגף שאיפ"ה 

 יחידות סמך של עיריית הרצליה   מנהל/ת מחלקת בקרת תאגידים ו 

 עוזר/ת למנהלת מחלקת אירועים 

 מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה 

  אילנות , ברנר , בר אילן והנדיב -ספרנים לספריות בתי ספר יסודיים 

 ספרנים לספריית נוף ים 

  סניף נווה ישראל -מנהל/ת ספריה 

 מנהל/ת מחלקת למידה עירונית 

 מנהל/ת מדור מינהל וזכאות 

 מנהל/ת מדור מינהל בוועד העובדים 
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 עובדי מינהל וזכאות 

 מזכיר/ת ביה"ס לחינוך ימי 

 עוזר/ת למנהלת מחלקת המרכז לפיתוח עירוני 

 מזכיר/ת מתי"א 

   חט"ב רעות-מתאם/ת מחשוב בית ספרי 

 מזכיר/ת סגן מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 

 סגן/נית מנהל אגף תב"ל 

  עירות בסיכון ובמצוקהבית חם לנערות וצ -עו"ס 

  בית חם לנערות וצעירות בסיכון ובמצוקה -מדריך/כה 

 מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי 

 מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה 

 "ספרן/נית לספרייה בבי"ס "תיכון חדש  X     2 

 מנהל/ת מחלקת מעקב ובקרה 

 מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת 

 עוזר/ת למנהל מחלקת תחזוקה ובינוי 

 ס לחוק סדרי דיןעו" 

  התחדשות עירונית -בודק/ת בקשות להיתר בנייה 

 מדריך/כה ראש צוות 

 )מזכיר/ת מחלקה ) מחלקת משפחות בהתמחות נכות ושיקום 

 )מנהל/ת מדור תכנון ותקצוב )מהנדס העיר 

 מידען/נית תכנוני/ת בכיר/ה 

 מנהל/ת מחלקת בטיחות באירועים 

 מנהל/ת מדור רישום וקטלוג 

 ר אירועיםמנהל/ת מדו 

 מנהל/ת מדור אספקה 

 מנהל/ת מדור מחסנים 

 מנהל/ת מדור התנדבות 

 רכז/ת התנדבות בחירום 

 עוזר/ת למנהל מחלקת נכסי העירייה וביטוחיה 

  מנהל/ת מרכז הגירה קהילתי ומועדון נוער עולה 

 

 מכרזים 183סה"כ : 
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  סיום העסקה בעירייה. 5

 

 .251  סיימו את עבודתם 2016 בשנת

 

 דים בחלוקה כדלקמן:עוב 

 

 מס' עובדים

 

 פירוט

 מנהליים עובדים  155

 

 מורים בבתי ספר תיכוניים  46

 

 פרשו לגמלאות  מנהלייםעובדים  39

 

 ועובדים נפטר 2

 

 עובדי הוראה פרשו לגמלאות  9

 

 

 

 נוכחות והיעדרות עובדים מנהליים. 6

 

ימים  20,058ימי עבודה לעומת  22,658נעדרו עובדי עיריית הרצליה מעבודתם  2015בשנת 

 בשנה החולפת.

 .2014להלן ניתוח ההיעדרויות בהשוואה לשנת 

 

 2016שנת  2015שנת סיבת ההיעדרות

 18,966 17,183 ימי מחלה

 1451 1,267 תאונות עבודה 

 3,696 4.208 היעדרות ללא סיבה

 24,113 22.658 סה"כ

 20,515 21,015 חופשה שנתית

 175 159 איםשירות מילו
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 נוכחות והיעדרות עובדי הוראה. 7

 

נעדרו עובדי הוראה מבתי ספר התיכוניים  31/8/16ועד  1/9/15 –בשנה"ל תשע"ו החל מ 

 ימים 1,222סה"כ  

 ) ההיעדרות המחושבת היא אך ורק מימי עבודה בפועל(.

 להלן ניתוח היעדרויות המורים: 

 

 תשע"ד חודש

 ימים שעות 

 71.04 440 2015ספטמבר 

 78.5 485 2015אוקטובר 

 171.5 1062 2015נובמבר 

 190.75 1246 2015דצמבר

 206.75 1351 2016ינואר 

 181.75 1170 2016פברואר 

 127.75 793 2016מרץ 

 42.75 248 2016אפריל 

 103.25 675 2016מאי 

 48 284 2016יוני 

 1222.04 7754 סה"כ

 

 

 

 לימודים והדרכות עובדים  –ב האנושי . פיתוח והעשרת המשא8

האדם לומד כל חייו, במודע או שלא במודע, באופן פורמלי ובאופן לא פורמלי .  כל ארגון 

ראוי לשמו שם לו למטרה את תחום ההדרכה כאחד התחומים  החשובים ביותר בניהול 

ה כאחד משאבי אנוש, אגף משאבי אנוש בעיריית הרצליה  שם לו למטרה את תחום ההדרכ

 התחומים החשובים ביותר. 

 ההדרכה בונה מאגר מידע שמהווה עושר תוכני שלו הארגון זקוק לאורך זמן.

 תהליך ההדרכה מורכב ממספר שלבים:

 איתור צרכי הדרכה .1

 הגדרת יעדים אופרטיביים .2

 בנית תוכניות הדרכה .3

 הערכת אפקטיביות ההדרכה  .4

העירייה כפי שזו מקבלת את ביטויה הדרכות העובדים נגזרות ממטרות העל וממדיניות 

 בתכנית העבודה השנתית.

בקבלת פירוט צרכי ההדרכה של האגפים השונים, אגף משאבי אנוש נערך לתכנית שנתית 

 להדרכה בהתאם לתקציב ההדרכה העומד לרשותו.
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כל השתתפות של עובד בהדרכה נרשמת במחשב ועל הדרכות יקרות וארוכות טווח מתבצע 

 תהליך משוב. 

 

 

בחלוקה  2016להלן פירוט מגוון הקורסים, ההשתלמויות, כנסים וימי עיון  שנערכו שנת 

 לאגפים: 
 

 כללי

 הכנה לפרישה

 השתלמות מצילים

 סייעות גני ילדים

 כתיבת פרוטוקולים

 פקחים עירוניים

 

 הנהלה כללית 
 

  מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 

 הכשרת מנהלי מכלולים 

 ובדים עם מוגבלותהכשרת ממונה תעסוקת ע 

 הכשרה לראשי רשויות 

 כלים לראיון התנהגותי 

 נגישות השירות 

 כנס שנתי למנהלי מוקדים 

 הנגשת אתרי אינטרנט 

 יום עיון למבקרי רשויות 

 ניהול משאבי אנוש ודיני עבודה 

 יועצות לקידום מעמד האישה 

 דיני מכרזים מוניציפאליים 

 הסכמי שכר ברשומ"ק 

 ותועידת ישראל לשירות לוקח 

 כנס מנכ"לים בנושא היערכות לחירום 
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 מח' משפטית

 דיני עבודה ליועצים משפטיים 

 תכנון ובניה ליועצים משפטיים 

  יום עיון לתובעים בתכנון ובניה 

 יום עיון למזכירי בית משפט 

 

 ביטחון

 הכשרה למנהלי פיקוח 

 השתלמות שנתית למנהלי ביטחון 

 מנהלי אבטחה וקב"טי מוס"ח 

 ום ובטחוןהכשרה לממוני חר 

 קורס מנב"ט 

 

 תקשוב ומערכות מידע 

  השתלמות שנתית למנהלי מע' מידע 

 כנס ניהול ידע ומסמכים 

 יום עיון מערכות פיננסיות רכש ולוגיסטיקה 

 יום עיון לקראת רישום החינוך 

  כנסGIS 

 

 אגף מינהל כספי 

  ממונים על הכנסות חיוב וגביה 

 השתלמות למנהלי תקציבים וחשבים 

 םכנס גזברי 

 ביקורת ברשומ"ק 

 כלים משפטיים וניהוליים 

 קורס גזברים 

 יום עיון בנושא תקציב 

 קורס דירקטורים 

 קורס חשבים בכירים 

 מיצוי תקציבי הרווחה 

 השתלמות מנהלי וחשבי שכר 

 דיני חוזים, מכרזים והתקשרויות 
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 אגף שאיפה

 כנס שנתי לרישוי עסקים 

 השתלמות שנתית למנהלי אגף שפ"ע 

 ון נוי ונוףכנס שנתי לגינ 

 כנס מנהלי אגף שפ"ע 

 כנס האגודה לתרבות הדיור 

 יום עיון בנושא הדברה 

 השתלמות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק 

 ניהול מערכות ממוחשבות מתקדמות 

 פורום ממונה השקיה בגן הנוי 

 יום עיון רישוי עסקים 

 

 איכות הסביבה 

 פורום מנהלי יחידות סביבתיות 

 כנס קיימות 

 ייה מתקדמת וירוקהיום עיון בנ 

 מניעת רעש סביבתי 

 

 אגף תב"ל  

 אירועים המוניים 

 תקן לניהול אנרגיה 

 ממונה בטיחות 

 דיני מכרזים מוניציפאליים 

 קורס הסמכת עגורנים 

 השתלמות להיערכות ישראל לרעידת אדמה 

  השתלמות מחזיקי תיק דלק 

 

 אגף ההנדסה 

 כנס שמאים 

 איכויות תכנוניות בהתחדשות עירוניות 

 כנס לתנועה, תחבורה ותשתיותה 

 מידענים 

 יום עיון למפקחים בוועדות לתכנון ובניה 

 קורס מיון מבנים בעקבות מצבי חירום 
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 יישומי מחשב 

 כנס שנתי לבנייה ירוקה 

 פורום היטל השבחה 

      

 אגף חינוך 

 השתלמות שנתית למנהלי החינוך 

 מנכ"לים בחברות עירוניות 

 טכנאי מעבדה במע' החינוך 

 ארצי לפסיכולוגיים סמינר 

 הכשרה מחייבת למנהלי חינוך 

 השתלמות לבורנטים 

 כנס קב"סים 

 ננוטכנולוגיה ויישומיה 

 כנס מנהלים שירותים פסיכולוגיים 

 

 תנו"ס

 כנס מנהלי ספריות 

  מנהלי מח' הספורט –כנס שנתי 

 כנס מוטלידע 

 תרבות תורנית -ימי עיון 

 כנס ספרנים 

 הכשרה למנהלי אירועים 

 תרבות כהלכה 

 יום חשיפה לאירועי תרבות בספריות 

 קורס מנהלים של המועצה לשימור אתרים 

 

 רווחה

 השתלמות מנהלי מח' רווחה 

 טיפול רגיש מגדר 

  זוגיות בריאה –ביחד או לחוד 

 הכשרה לעו"ס בפיתוח קהילתי 

 נערות וצעירות במצבי מצוקה 

  שיקום –קורס פק"ס לחוק חוסים 

 מיומנויות התערבות התעללויות 
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 ב את מה שישלאהו 

 טיפול נרטיבי רוחני בתחום משבר טראומה ואובדן 

 השירות לטיפול בהתמכרויות 

 עתיד הזיקנה 

 הכשרה לטיפול משפחתי וזוגי 

 טיפול בטראומה מינית 

 התמכרויות ושיקום האסירה 

 עצמה אישית ואינטליגנציה רגשית 

 תעסוקה לאוכלוסיות מעוטות יכולת 

 בני משפחה המטפלים האדם הזקן 

 ותרפיה ממוקדת טראומהפסיכ 

 כנס גישורים 

 טיפול ומניעת התעללות והזנחת האזרח הוותיק 

 הסעה בטיחותית של פעוטות 

 כנס ארצי לצוותי מועדוניות 

 גבריות ואבהות בתקופה של שינוי 

 ייצוג ניצולי שואה 

 כנס עו"ס 

 

ש"ח בפיתוח המשאב האנושי במגוון  500,000 –השקיעה עיריית הרצליה כ  2016בשנת 

 התפקידים והמקצועות.

 עובדים. 530בשנה זו השתתפו בקורסים 

ימים הושקעו בלימודים והדרכות לעובדים כולל: לימודי תואר אקדמי ראשון ושני,  5,517

 קורסים, כנסים מקצועיים והשתלמויות של העמותות לקידום מקצועי ) שחר און(.

 

 לימודים אקדמאים לתואר ראשון במדיניות ציבורית:

עובדים לימודים אקדמאים לתואר ראשון בשיתוף מכללת בית  14למדו סה"כ  2016 בשנת

 ברל והאנ' הפתוחה.

 עובדים לומדים לתואר שני במגוון תחומים. 3ו 
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 . בדיקת אפקטיביות ההדרכות9

במטרה לקבל מידע על אפקטיביות ההדרכות נערכת באגף משאבי אנוש הערכת אפקטיביות 

ם אם ההדרכה השיגה את מטרתה, האם ההשקעה הייתה כדאית ההדרכות, אנו בודקי

 והאם עמדנו במשימות שהצבנו לעצמנו בשלב הגדרת היעדים.

בנוסף נבדקת השאלה האם ההדרכה פתרה את הבעיות עליהן עמדנו בשלב איתור צרכי 

 ההדרכה.

 

 הבדיקות נעשות בשני נתיבים:

 א. העברת שאלון משוב עם סיום ההדרכה

 אלון נוסף בתום מספר חודשים לעובד ולממונה הישירב. העברת ש

 

לאחר קבלת הנתונים ועיבודם, מתקבלת תמונה של אפקטיביות ההדרכה, מידת שביעות 

הרצון של העובד ושל הממונה מתוצאותיה והאם הכלים שקיבל העובד בהדרכה באים לידי 

 ביטוי בעבודתו היומיומית.

 

 ה בסיום ההדרכה.מראה את אפקטיביות ההדרכ 1גרף מס' 

 חודשים. 3מראה את אפקטיביות ההדרכה בתום  2גרף מס' 

 .מראה את האפקטיביות ההדרכה מצד הממונה 3גרף מס' 
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 1גרף מס' 
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 2גרף מס' 
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 3גרף מס' 
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 . נהלי עבודה 10

עירייה ובהעדרם אין ביכולתה למלא נהלי עבודה מסדירים את פעולותיה השוטפת של ה

כהלכה את משימותיה. נוהל עבודה מהווה מפרט המתאר את תהליך העבודה המופעל 

 בעירייה ומשמש ביטוי לאופן בו העירייה בחרה לטפל בכל נושא עליו היא אמונה.

נערכת באגף משאבי אנוש בדיקת שביעות רצון של עובדים חדשים  ISOבהתאם לנוהל 

טתם. בתוך כך, נערכת בקרה על תהליך הקליטה בדרך של העברת שאלון משוב מתהליך קלי

לעובד חדש בתום תקופת החניכה שהוקצתה ללימוד התפקיד ובנוסף מועבר שאלון שביעות 

 רצון בתום ששה חודשים לעבודתו.

 .2015מראה מדגם של שביעות רצון קליטת עובד ותהליך חונכות  5גרף מס' 

 

 על ניצול ותשלום שעות נוספות. בקרה תקציבית 11

ניהול השעות הנוספות בעירייה מבוצע בראיה תקציבית מערכתית ואגפית, לצורך תכנון 

וניהול מערך השעות, הן מבחינת כמות והן מבחינה תקציבית, מקבל כל מנהל אגף טבלה 

שנתית של הקצאת שעות נוספות של אגפו ובנוסף , לצורך בקרה ועמ"נ שיוכל לתכנן את 

צבירת השעות והתקציב שנותרו לאגפו למניעת חריגה בסוף השנה, מועברים לעיונו אחת 

למספר חודשים, דוחות וגרפים המצביעים על ניצול השעות הנוספות בחתך של תקציבים 

 וחודשים.

 הדוחות מציגים את נתוני השעות והתקציב ברמת כלל האגפים ובחתך של כל אגף בנפרד.

 .2016שעות נוספות לשנת  גרף ניצול -1גרף מס' 

 

 . הוספת תהליכים מקוונים ללא נייר12

במהלך השנה הוטמע תהליך כניסה למערכת נוכחות ממוחשבת אשר מאפשר לעובדי העיריה 

לעדכן את דוח הנוכחות באינטרנט. נערכו פגישות עבודה בין אגף המחשוב ואגף משאבי 

 י היעדרויות ונהלים שקבועים בחוק.אנוש ונבנה אפיון מערכת עפ"י צרכים, חתכים, קוד

הוגדרה כפיפות עובד ומנהל ע"י בניית פרופילי הרשאות וכל מנהל יכול לצפות בנתוני עובדיו 

 ולאשר דוח הנוכחות באופן ממוחשב.

העובד המשתמש אינו צריך לחפש את המידע הנחוץ לו )נוכחות, היעדרויות( ומידע זה מגיע 

המערכת מאפשרת לעובד גישה  בצע סינון יזום של נתונים. אליו בצורת התראה ונגיש לו ל

ישירה למידע, עדכון ותקשורת בין העובדים והמנהלים בנושאי נוכחות, היעדרויות, 

משימות, ש"נ וסידור עבודה. המערכת מציגה שקיפות מירבית למנהל לצורך בקרה וקבלת 

תונים היסטוריים. מנהל יכול מוצג מידע מקיף של נתונים עדכניים של עובד לצד נ ,החלטות

רפים( לנוחיותו ואם ירצה גלצפות במשימות וריכוז ניצול ש"נ של עובדיו בצורת מטריקות )

 יוכל להפיק בעצמו מהם דוחות.

נערכה הדרכה למפעילי המערכת באגף משאבי אנוש ובאגף מחשוב תחילה, והורחבו לאגף  

 מהנדס העיר.
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מאפשרת גישה ישירה לעובד , , מנהלים ועובדיםמשתמשים 500המערכת בנויה להפעלת 

ומותאמת לטכנולוגיה המתקדמת היום. העובד מקבל שקיפות מלאה לנתוניו האישיים 

העובד צופה בנתוניו האישים מתי שירצה, הדבר מקל על  וצבירותיו בנושאי מחלה וחופשה.

 עבודת מדור הנוכחות. 

הישיר ומועברות רק לאחר אישור  העובד מעדכן כניסות ששכח המאושרות ע"י מנהלו

אחריות  למשאבי אנוש באופן ממוחשב. מסמכים נסרקים ע"י העובד ואין צורך בתיוק. 

 הסריקה הינה על המנהלים המאשרים דוח הנוכחות שאישרו. 

 

 

 1גרף מס' 

 

 

 

 . מידע עדכני לעובדים13

, המידע מחולק אגף משאבי אנוש ממשיך ברצף עדכונים המכילים מידע בנוגע לעובדים

 לשניים:

שינויים בכללים ובנהלים הנוגעים לעובדים ובנוסף זכויות וחובות הנגזרות מההסכמים 

 הקיבוציים החלים על עובדי הרשויות המקומיות.

על מנת לשמור על רצף המידע, מחולק דף המידע אחת לחודש, לכלל העובדים בצמוד לדוח  

 הנוכחות האישי.
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 הרווחה . פעילות עובדת14

פעילות הרווחה לעובדים הנו חלק מתוכנית שנועדה לשפר שביעות רצון העובדים, הגברת 

תחושת ביטחונם והשתייכותם למערכת, תוך חשיבה שמימושם יוביל לשיפור איכות 

 השירות.

עובדת הרווחה מטפלת בעובדים הנתקלים בבעיות בתחום האישי, בעבודה, בעיות עקב 

 שינויים או קונפליקטים בעבודה או מחוצה לה.משברי חיים, בריאות, 

 שילוב של שיטות יעוץ טיפוליות, אישיות ומגוונות. -מאפייני השירות

 טיפלה עובדת הרווחה במגוון נושאים כגון: 2015בשנת 

 

המלצה לוועדה לאישור עבודה נוספת לעובדים המועסקים במשרה מלאה ומבקשים  .א

 ירוניתלעבוד בעבודה נוספת מחוץ למסגרת הע

ביקורי בית וביקור עובדים חולים המאושפזים בבתי חולים, כולל משלוח זרי  .ב

 פרחים לעובדים לאחר ניתוח וכן ביקורי תנחומים לעובדים שאבדו את יקיריהם.

יעוץ והמלצה לתרומת ימי מחלה לעובדים הנעדרים מפאת מחלה תקופה ממושכת  .ג

 וסיימו את ימי המחלה שעמדו לזכותם.

 

וחה עובדת בשיתוף פעולה מול גורמי העירייה השונים, כולל מנהלי אגפים, ועד עובדת הרו

 העובדים, ממונה בטיחות עירוני ומח' הרווחה.

 בנוסף נמצאת בקשר הדוק עם עמותת "עזר מציון" וחסדי שמואל.

 

 

 עפ"י נושאים: 2016להלן חלוקת המטלות בהם טיפלה עובדת הרווחה בשנת 

 מספר פניות נושא

 128 ות עובדיםבריא

 30 בריאות בן משפחה

 משפחות עובדים 35 טיפול במקרי מוות של קרובי עירייה

 10 בעיות כלכליות

 47 תאונות עבודה

 30 יעוץ רגשי במצבי משבר ) כללי( 

 24 בקשות לעבודה נוספת
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 הלשכה המשפטית
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 ה יהלשכה המשפטית לעירי

  

ובין באמצעות משרדי עורכי דין חיצוניים, מלווה את הלשכה המשפטית בין בעצמה, 

העירייה על אגפיה ומוסדותיה השונים במתן יעוץ משפטי שוטף, וייצוג העירייה בערכאות 

 שונות. 

הלשכה המשפטית מטפלת בנושאים ובבעיות המשפטיות המתעוררות במהלך עבודת 

לרבות הכנת מסמכים העירייה בתחומי פעילותה השונים, היא מעניקה יעוץ משפטי, 

משפטיים וחוות דעת לראש העיריה וסגניו, למועצת העיר, וועדותיה ולהנהלת העיר. כמו כן 

 היא מטפלת בחקיקת העזר העירונית, בהכנת חוקי עזר ותיקוני חקיקה. 

אושר במועצה תיקון חוק עזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצה(, ותיקון צו  2016בשנת 

 . 2016 –(  וכן את חוק עזר להרצליה )סלילת רחובות( )תיקון(, התשע"ו העיריות )עבירות קנס

הלשכה המשפטית מעניקה חוות דעת ומענה משפטי לאגפי העירייה השונים וכן נוטלת חלק 

בעריכת ההתקשרויות השונות של העירייה ובכלל זה עריכתם וניסוחם של מכרזים וחוזים 

  43לועדת מכרזים נבדקו בלשכה המשפטית  שהעירייה צד להם. במסגרת הייעוץ שניתן

 מכרזים פומביים, אשר נדונו בועדת המכרזים.

היועצת המשפטית של העירייה ועורכי הדין בלשכה המשפטית משתתפים דרך קבע בישיבות 

מועצת העיר, וכן בישיבות הוועדות השונות שליד העירייה וביניהן: הנהלת העיר, ועדת 

ת ביקורת, ועדת הנחות, ועדת תמיכות, ועדת הקצאות, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועד

 פיטורין, והועדה המקומית לתכנון ובניה.

להלן פירוט מספר התביעות שהעירייה צד להם )למעט תביעות המטופלות ע"י חברת 

 :  2016הביטוח ותביעות במסגרת הליכי גביה(, אשר נפתחו בערכאות השונות בשנת 

             9                    -בימ"ש עליון  
    

        23  -בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים 

             24     -בימ"ש מחוזי  

            16    - בימ"ש שלום  

        11   - ביה"ד האזורי לעבודה 

 

 

נים התביעה העירונית מנהלת את ההליכים הפליליים המתחילים בבית המשפט לעניי
 מקומיים. 

 : 2016להלן הדו"ח הסטטיסטי לשנת 
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 מספר ערעורים שהוגשו לתובע העירוני בגין דוחות .1

 525    -   דוחות פיקוח כללי 

 7,493    -      דוחות חניה 

  

 מספר תיקים שנפתחו בבתי משפט .2

 37   -  פיקוח בניה –כתבי אישום  

 1   -  רישוי עסקים –כתבי אישום 

 328   -  פיקוח כללי –י אישום כתב

     ב"ש צוי הריסה ללא הרשעה 

 8   -   צוים למניעת פעולות

                   

 374   -  סה"כ תיקים שנפתחו בבימ"ש

  

 1   -  ערעורים בבימ"ש מחוזי ת"א

 

 ₪.625,668  -סה"כ הכנסות מקנסות שנפסקו בביהמ"ש ואשר שולמו בפועל  .3

 

   

  



113 

 

 

 

 

 "לאגף תב
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 אגף תב"ל
 
 

o  אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה )תב"ל(, מלווה את כל פעולות העירייה במתן שרות

לתושבים ולמוסדות החינוך והיווה גיבוי תחזוקתי ולוגיסטי לפעולות יתר האגפים 

 והיחידות בעירייה. 

 

o  לתת שרות מיטבי לתושבים, למוסדות החינוך השונים  2016אגף תב"ל, המשיך בשנת

ולמוסדות העירייה, בתחומי התחזוקה והבינוי, הלוגיסטיקה והרכש, הרכב העירוני 

ובטיחות בדרכים, הבטיחות וכיבוי האש, אירועים עירוניים, חשמל, מאור והתייעלות 

, חירום עירוני והכנה לביקורת משולבת של אנרגטית, רכש ציוד מסוגים שונים, הובלות

 הפעלת יח' החשבות.  ן,רח"ל פקע"ר ומשרדי הממשלה. כמו כ

 

o  במסגרת תוכנית רב שנתית לשדרוג מוס"ח בהתאמה פדגוגית ובמסגרת השיפוץ

השוטף בוצעו גם השנה שיפוצים נרחבים, תוספות בנייה ועבודות שונות בבתי"ס, 

שיפוץ והוספת ממ"מים )מרחב מוגן  –אולמות ספורט, חט"ב, תיכונים, גני ילדים 

 מוסדי( . 

 

o בוצעה במלואה עפ"י תוכנית העבודה שהוכנה בתחילת  2016לשנת  תוכנית העבודה

 השנה. 
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 מחלקת התחזוקה

 כללי
 
 

 טיפלה מח' התחזוקה בנושאים הבאים:   2016בשנת .א

תקלות שבר, תחזוקה מונעת, התאמות ושיקום מבנים, מתקנים ואולמות ספורט 

עבודות בטיחות, שיפוץ בתי  תוכנית אב רב שנתית, שיפוצי קיץ במוסדות חינוך,

 כנסת ועב' נגישות.

 
 לקוחות מחלקת התחזוקה הינם: .ב

 ארז, -נתיב, אופק, וולפסון ומפתן-ספר חינוך מיוחד-בתי-

 גני ילדים. 141 -

 מועדוניות 6 -

 מרכזי קהילה ותרבות. -

 מתקני רשות החופים. -

 מחנה הדרכה לנוער. -

 מוזיאונים עירוניים. -

 ומוסדות שונים. מוסדות עירייה -

 
מחלקת התחזוקה מבצעת את פעילותה באמצעות: צוותי עבודה  .ג

מקצועיים המאוישים על ידי עובדי העירייה, באמצעות קבלני חוץ 

 ובשיתוף החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.

במספר נושאים בראש המחלקה עומד צוות ניהול טכני והנדסי מצומצם המפעיל 

 ותיה, בפיקוח ובהנהגת מנהלי ת.ב.ל.ומבקר את כל פעילוי

         
 
 

 תקלות שבר  .1
 

 " באמצעות מזכירות מחלקת   10תקלות שבר נקלטות במחשב בתוכנת "עוצמה       

 התחזוקה ובו נרשמים האירועים השונים ומועברים לצוותי העבודה של התחזוקה        

 בשטח וקבלני חוץ.       

 יות המטופלות הם כדלהלן: רשימת תקלות שבר עיקר      

 פיצוצי צנרת מים, סתימות , ביוב.            -מערכות אינסטלציה בתחום המים והביוב כגון:              

 עבודות זגגות ואלומיניום. -              

 תיקון דודי חשמל.  -              

 מתקני מים קרים.  -             

 גנים.טיפול במז  -             

 עבודות בטיחות שבאחריות מח' תחזוקה ,             -             

 מעקות  וגדרות פנימיות, טיפול בגגות וכו'.  -             
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 תחזוקה מונעת  .2
 

 ספר מיוחדים וגני ילדים וזאת      -התחזוקה המונעת, מתבצעת במוסדות החינוך ,בתי      

 וות עבודה לפי תוכנית תחזוקה מונעת , הנושאים במסגרת ביקור תקופתי של צ      

 המטופלים בתחזוקה המונעת הם:      

 בתי ספר, גני ילדים,  4לקראת החורף ניקוי הגגות והמרזבים  ממוסדות חינוך )       

 ומועדוניות(.      

 תיקון אלמנטים קונסטרוקטיבים מבטון ומתכת.      

 שיפוץ תפרים ואטימתם.      

 הדבקת סרטים נגד החלקה במדרגות.      

 בדיקת מערכת מים וביוב.       

 סריקת החצרות והמבנים ממפגעי בטיחות.       

 בדיקה ותיקון מתקני חצר בגני ילדים.      

 ספר.-בדיקה חודשית  ושנתית ותיקון נדרש למתקני חצר בבתי      

 תחזוקת מערכת מיזוג אויר במוסדות העירייה.      

 מעלונים במוסדות העירייה. 2-מעליות ו10 -טיפול ב      

 

 התאמה ושיקום של מבנים ומתקנים .3

 
 כללי            

 
 ספר-שיפוץ ,התקנת ובדיקת מתקני חצר בגני ילדים, מועדוניות ובתי           

 ביצוע עבודות :

 השלמת משטחי גומי בגני ילדים ומועדוניות. 

 חול בגני ילדים, מוסדות חינוך ומועדוניות.החלפת חול ומילוי חול בארגזי 

 תיקון איטום גגות ומרזבים במוסדות חינוך ומתנ"סים.

 ביצוע עבודות זגגות אלומיניום , בגני ילדים, מוסדות חינוך, מוסדות עירייה,   

 מועדוניות, מתנ"סים ואולמות ספורט.

 ספר.-אספקה, התקנת והעברת מתקני חצר בגני ילדים ובתי

 פיתוח בגני ילדים ובתי ספר. עבודות

 תיקונים והתקנות של דלתות בגני ילדים, מוסדות חינוך, מוסדות עירייה,

 מועדוניות, מתנ"סים ואולמות ספורט.

 שירותי אינסטלציה בגני ילדים, מוסדות חינוך, ומוסדות עירייה.

 עבודות בטיחות במוסדות חינוך.

 הסבת כיתות לימוד לכיתות שמע.

 

           

  



117 

 

 

 בתי ספר          

 עב' לביסוס כולל התקנה של תרנים לדגלים. ספר-בתי

 מתקני קולר + פירוק הישן. 2התקנת  אילנות

 תיקון נזילות בבית ספר. אלון

תיקון עמודים שבורים בתאי שירותים + תיקון 

 והחלפת מנעולים+ חיזוק מחיצות.

 גלגלות לתורן. 2אספקה והתקנת  בר אילן

 החלפת מקז בשירותים                     ברנדייס

 יעוץ בטיחות אש לשיפוץ.

 מערכת מסטר לדלתות בית הספר.

 עבודות צבע לחצר מגרש ספורט. ברנר

 התקנת מערכת אינטרקום  במרכז  נערות. גורדון                   

התקנת מערכת התראה+ מחזיר שמן לשער במרכז 

 נערות.

 "ס גורדון.הזמנת התנעה לפיקוח בי

 העתקת מבנים יבילים+ ע"ב תשתית.

 שיפוץ מבנים יבילים המיועדים למרכז נערות.

 מעבר קראונים מבית ספר גורדון למתחם יד גיורא.

 אספקה והתקנה של סורגי מילוט.

 שיקום חיצוני למקלט עילי.

 3החלפת מאיצים בכיתה ג'  הנדיב

 תיקון שיפועים בגג בבית ספר.

 לם ספורט הנדיב.החלפת תיקרה באו

 ציפוי משטח בי"ס.

 עב' צבע בבית הלבן. בי"ס הרצל  הישן )הבית הלבן (

 עבודות שונות בבית הלבן.

 התקנת מזגן בבית הלבן 

 שז"ר 

 

 

 

 

 

 

 יוחנני

 

 חיזוק וקיבוע יחידות מעבים של מזגנים.

 החלפת משאבות ניקוז.

 החלפת מאיצים קומפלט בחדר מחשבים.

 עבודות הנגשה.

 וץ מחסן לאולם ספורט.שיפ

 עבודות הנגשה באולם ספורט יוחנני.

 תיקון מז"ח בבית ספר.

 .1החלפת מאיצים בכתה ו'

 מתקנים לבי"ס 

 תכנון אינסטלציה לבית הספר לב טוב טוב-לב
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 שלט למזגן.

 רשת חל"ב להזמנה של חברת חשמל.

 בדיקת איפון מים לבית הספר.

 שיפוץ כיתת חינוך מיוחד.

 מתקן ישיבה ביתן. העברת נתיב

 תיקון נזילה בספריה.

 תיקון ריצוף בפטיו.

 תיקון קולר כולל שטיפת מיכל מילוי גז.

 עבודות שיפוצים בבית ספר.

 החלפת דלת בי"ס.

אספקה והתקנת מסגרת הגנה על גופי תאורה 

 בחדרי ספורט.

 תיקון קולר בבית ספר. מפתן ארז

 שדרוג חדר גנרטור.

 תכנון חשמל לבי"ס .

 ודות תקשורת.עב

 .3שיפוץ קומה 

 צבי  -בן 

 

 

 בי"ס נוף ים 

 

 

 בי"ס אופק

 

 בי"ס רמב"ם 

 

 בי"ס וולפסון 

 

 

 התקנת תעלת ניקוז בכניסה למבנה כיתות א'.

תיקון דליפת גז+ הוספת גז+ תיקון פלייר בכתה ד' 

3. 

 יעוץ בטיחות לפרוייקט אמפיתאטרון.

 התקנת גגונים ומרזבים.

 דרקון. ציפוי וחידוש מתקן

 עבודות טיח וצבע לאחר רטיבות.

 החלפת 

 החלפת מאיצים בכיתת אומנות

 אספקה והתקנת מערכות אינטרקום חדשה לגן.

התקנת מנעולים, התקנת תפוס  -עבודות מנעלנות

 פנאי, ומגן אצבעות.

 תיקון נזילה ממרזב בית ספר.

 התקנת דלתות בבית ספר.

 

 נסטלציהעב' אי אולמות ספורט                

 תיקון ליקויי בטיחות.

 תכנון חשמל עבור מיזוג אויר.

 תיקוני דלתות.

 התקנת חלונות. 

 

 אולם ספורט ויצמן

 

 חידוש צבע ותיקונים בחדרי ספח.
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 התקנת קולר חדש באולם. אולם ספורט ברנר

 התקנת מזגן חדש.

הצעה לבדיקה ייעוץ הנדסאי והנחיות לביצוע  צבי-אולם ספורט בן

 ר מהנדס קונסטרוקציה.ואישו

 החלפת דלתות כניסה באולם ספורט.

 חיזוק תקרות מגשים לפי דוח מהנדס.

 עבודות הנגשה. אולם ספורט רעות

 עבודות הנגשה. אולם ספורט אילנות

 אולם ספורט שז"ר 

 אולם ספורט אלון

 אולם ספורט לב טוב

 עבודות הנגשה.

 אספקה והתקנת מערכת מסטר לדלתות.

 לה באולם ספורט.תיקון נזי

 תיקון ליקוי בטיחות באולם ספורט. אולם ספורט תיכון חדש

 תיקון ניאגרות.

 אספקה והתקנת דלת בחדר מחול.

 אולם ספורט ראשונים

 

 

 חימום מהיר לדוד באולם ספורט.

 החלפת דוד חשמל.

 תיקון מעקות וריתוך מחדש.

 ת.עבודות מסגרת לפי דרישות משרד התמ" אולם ספורט היובל

 איטום גג.

 התקנת מראה כולל פירוק ופינוי המראה הישנה.

 בדיקת איפון + אישור לכבאות.

 בדיקה לאלמנטים במסגרת אישורים לתמ"ת.

 עבודות מסגר.

 אולם ספורט בן גוריון

 

 חטיבות

 התקנת מאחז יד באולם ספורט.

 חט"ב בן גוריון

 

 טיפול במסלול ריצה.

 תיקון נזילת מים. נ

 יורא חטיבת יד ג

 

 

 

 

 חטיבת סמדר

 הרצל –חטיבת רעות בוסתן 

 

 חטיבת זאב )אשכול פיס(

 

 

העברת מבנים יבילים מבי"ס גורדון לחט"ב יד 

 גיורא.

 ריצוף סביב עמדת שומר.

 תיקון ריצוף בחט"ב.

 עבודות חצר במתחם הקרוואנים

 עבודות פי דוח יועץ בטיחות.

דלת+ משקוף כולל השלמת קיר אספקה והתקנת 

 גבס וצבע.

 התקנת מסך מעל הבמה באולם הופעות.

 .4+ ח' 1החלפת מאיצים בכיתה ט' 

 התקנת צנרת מים וכיבוי.
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 חט"ב שמואל הנגיד

 

 

 תיכונים

 התקנת מזגן חדש.

 חיזוק תקרות אקוסטיות במעבדות.

 אישור מהנדס + בדיקה למערכת עשן באשכול פיס 

 התקנת קולר+פירוק ופינוי הישן.

 .7כיתה ח'החלפת מאיצים ב

 בדיקת סדקים+ תיקון סדקים בחדר אב.

 

 

 תיכון הראשונים

 ביצוע משטח לאופניים בכניסה לתיכון.

 אספקה והתקנת משאבת הגברת לחץ.

 בדיקה ויעוץ הנדסאי לשלד הצללה.

 חידוש צבע קיים על קירות פנים הקפיטריה.

 עבודות חשמל+ טיח+ ריצוף+ צבע.

 טיפול נגד החלקה חדר מורים.

 דוש צבע על גבי משטח מתכת.חי

 תשתיות מחשבים במעבדות.

 תיקון נזילה בחדר מורים. תיכון חדש

 תיקון גדר במגרש.

 ניקוי כללי של הגג בקפיטריה.

 מרכז מדעים

 

 

 תיכון לחיים

 

 תיכון היובל

 

 

 תיכון דור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיכון הנדסאים

 עבודות חידוש צבע פנים וחוץ.

 בדיקת מעלית שנתית.

 כולל פנלים. 20פויסי חדש בכיתה  התקנת

 התקנת גדר למגרש ספורט.

 התקנת מדפים 

 עבודות חשמל+ ריצוף אלומיניום.

 התקנת מזגן לכיתת שמע.

 תיקון נזילה בקפיטריה.

 טיפול במז"ח.

 שרות שנתי למערכת משאבות המים והניקוז.

 תיקון קולר כולל החלפת מאוורר.

 שלט למזגן.

 תשתית חשמל למעלונים.

 חלק יציאה וכניסה כולל אספקה + התקנה.מ

 איטום לתריסי שחרור עשן.

 התקנים מזגנים.

 אספקה והתקנת מעלונים.

 צילינדרים. 8החלפת 

 מדידת גג בתיכון.

 תיקון נזילה במזכירות.

 עבודות פיתוח בתיכון.
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 גני ילדים

 

 מילוי חול בארגזי חול. כללי-גני ילדים

 תליית לוחות מודעות.

 י חצר.בדיקת מתקנ

 התקנת מנגנון תפוס פנוי לדלתות טרספה+שינוי מיקום מנעול.

 גנ"י לפי דו"ח משרד החינוך. 16-ל -1תיקום ליקויים בקדימות 

 עב' צבע במתקני חצר.

 עב' פיקוח עבור החלפת חול בארגזי חול.

 יעוץ בטיחות אש.

 טיפול במערכות התראה.

 התקנת מזגנים ותחזוקתם.

 תחזוקה מונעת.

 ה ושדמהגן קמ

 גן צבר

 

 גן טל

 גן כרמל ועין התכלת

 בדיקה תומך -בגן קמה

 שדרוג שירותים.

 הסדרת גן.

 עבודות בטיחות.

 תכנון מתקני תברואה וכיבוי אש.-בשני הגנים

 שלט למזגן. גן צאלון

 יציקת משטח גומי.

 תוספת צנרת למזגן. ארגמןגן 

 העתקת קופסת מערכת רמקול. גן אמירים

 בריחת ילדים.תיקון מערכת 

 בגן.  NYYחיווט  גן מרגנית

 תיקוני טיח חוץ במוקדים שונים. גן מירון

 עבודות צבע בגן גן מורן

 פ. משתנה לגבס. גן זמיר

 הסרת ציפוי פלדלת. גן תלתן

 תיקוני טיח פנים וחוץ במוקדים שונים. גן אורנים

 הסרת ציפוי פלדת לדלת בגן. גן אלמוג

 ן בגן.התקנת מזג גן זמיר

 התקנת מזגן בגן. גן יערה

גן אמנון ותמר ולוטם 

 )ברח' המקובלים(

 

 הזזת מזגן  -בגן לוטם

 

 התקנת מזגן בגן. גן סחלב

 תיקון נזילה במזגן + מילוי גז. גן לוטם

 גן שחר 

 גן רותם

 פריצה בשער + תיקון שער כניסה.

 החלפת יחידה חיצונית של המזגן.



122 

 

 ח בגן.תיקוני טי גן אגם וכנרת

 התקנת רשת חתולים. גן פרדס 

 התקנת כיור בפינת חי + גוף תאורה. גן לילך

 עבודות ריצוף בגג גן שקמה

 מטר. 1.2התקנת גדר בגובה  גן סתוונית

 תכנון מתקני תברואה וכיבוי אש. גן נרקיסים ורקפת

 ביצוע נישה לפחי אשפה. -בשני הגנים גן אגוז וארז

 בסיליקון. סתימה חורים גן לילך

 התקנת רשתות.

 עבודות צבע בגן.

 אספקה והתקנת מזגן+ נקודות חשמל. גן שיטה

 עבודות בגנים שושן צחור ושיטה.

 שלט למזגן. גן רימון

 + ש.עבודה. NYYחיווט  גן שדמה

 עבודות בגן זית. גן זית

 התקנת משטח גומי לגן.

 אספקה והתקנת גגון למתקן משולב. גן שקמים

 תיקון נזילה. הגן מורי

 חידוש קירות פנים בסופרקריל. גן שיבולים

 טיפול בחצר גן שיבולים.

 תיקון כללי למערכת דלתות טרספה כולל מחיצות. גן אביב

 תיקון דלתות שירותים עקב ונדליזם.

 החלפת לחצן ונדלי + מצוף+ פעמון. גן חרצית

 התקנת מזגן בגן.

 ופה.שדרוג גן ורדים למועדון תע גן ורדים

 תיקון דלת. גן הדר

 שדרוג שירותים. גן ציפורן

 החלפת ונטה. גן ערבה

 ביצוע שיפורים אקוסטים +תקרה אקוסטית. גן צאלים

 אספקה והתקנת קורת חיבור עליונה.

 התקנת הצללה בגן. גן שרון 

 שערי כדורגל. 2אספקה והתקת  גן סביון

 התקנת משטח דשא סינטטי.

 

 משטח גומי. התקנת של גן נירים

 ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפת. גן מעיין

 התקנת מזגן בגן.

 התקנת גדר בגן. גן מרגנית
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 ביצוע מעבר לעגלות ילידם. גן כנען

 תיקוני צבע ורטיבות. גן סייפנים

 טיפול בחצר בגן. גן עפר

 עבודות פיתוח בגן. גן אפיק

 עבודות פיתוח בגן. גן אייל

 סגירת פחים בגן. פסון(גן יפה ) בי"ס וול

 הריסת קיר גבס בפינת קודש.

 סגירה בדיקט דקורטיבי סביב מסגרת עץ בחדר בגן.

 עבודות בטיחות דחופות בגן. גן עופרוני

 אספקה והתקנת פלדלת חדשה. גן ריבקי

 חיפוי קרמיקה על כיור ופירוק קיר הפרדה. גן שיזף

 לל התקנה.פרופילים בחציבת הנדנדה כו 4החלפת  גן שנהב

 סינון חול בגן. גן אלה

 התקנת מזגן בגן.

 התקנת מתקן דגם יונקא+ מגלשה חדשה. גן דגנית

 התקנת מזגן בגן. גן עופרוני

 החלפת דלת כניסה בגן הרדוף. גן הרדוף

 התקנת מזגן. גן חופית

 החלפת יוטה בגן. גן צופית 

 

 מועדוניות

 

 ות חשמלפירוק מטבח + הזזת נקוד מועדונית שחק 

 תיקון גדר במועדונית.

 התקנת מזגן בניצן. מועדון ניצן

 החלפת דלת במועדון.

 הסדרת מעבר תקני בשער חרוב. מועדונית איילת השחר

 צביעת קירות פנים במרכז נוער. מועדון נוער

 

 

 מוסדות העירייה

 הזמנת מסגרת לחלקים מיוחדים למזגנים. כללי -מוסדות עירייה

 עב' צבע בנכסי העירייה.הזמנת מסגרת ל

 הזמנת מסגרת לעב' זיגוג בנכסי העירייה.

 הזמנת מסגרת לעב' תיקוני דלתות ומנעולים.

הזמנת מסגרת לעב' אינסטלציה, מתן שירות שנתי עבור פיקוח 

 מיזוג אויר.

 הזמנת מסגרת לעב' צבע.

 פיקוח וייעוץ שוטף עבור מוסדות חינוך. אגף ת.ב.ל
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 ם במחסן .שיקום בטונים לעמודי

 הזמנת מסגרת להעתקות וצילומים לפרויקטים שונים.

 התקנת צנרת למזגן בחדר ישיבות.

 בדיקת מתקן גז + מילוי גז בחדר ישיבות.

 התקנת מזגן בחדר של סיגלית.

 התקנת מזגן במחלקת כבישים.

 החלפת חלונות במשרד של איה. בניין העירייה

 יר.אספקה והתקנת דלת אקוסטית בלשכת ראש הע

 התקנת מזגן ופינוי המזגן הישן.

 מעבים בבניין העירייה. 3החלפת מיקום של 

 החלפת גג בלשכת המנכ"ל.

ייצור דלת עבור פתח עלייה לגג + התקנת +הוספת תוספן 

 מעצור.

 עבודות אינסטלציה. -בחדר פקחים אגף הביטחון

 התקנת תשתית) כבל רשת חיצוני(. -חדר פקחים

 התקנת גגון.

 לונות במשרדי אגף הביטחון.פריצת ח

 התקנת דלתות פלדלת במקלטים.

 כ"ס  3.5מזגנים  2התקנת  -121מקלט 

 ברורים מוקדמים לצורך הענקת תו תקן. מתי"א 

 שיפוץ בבית הירוק. הבית הירוק

 חידוש צבע ותיקונים במשרדי השיטור. שיטור קהילתי

 התקנת סורגים באגף. אגף חינוך ורווחה

 ת באגף.תחזוקת מעלי

 מזגנים כולל מילוי גז והכנת גגון. 4-בידוד הארכת צנרת ל חמל יד לבנים

 אספקה והתקנת מזגן כולל צנרת.

 בדיקה ואישור לתקרה אקוסטית. מועדון קליי

 תיקון שער. תנו"ס

 צול. 8תיקון צינור מים  פארק הרצליה

 התקנת משתנות ללא מים.

+ התקנת מנעול מיוחד לדלת התקנת מנעולים לארון חשמל בית קינן

 הזזה.

 בקרת שירות למעלית.

 בקרת שירות למעלית. אגף שאיפ"ה

 עבודות אינסטלציה.

 אספקה והתקנת תריס צילון בגן בן שפר.

 ביהודה הנשיא +יגאל אלון +סירקין.-תיקוני אינסטלציה

 התקנת מחזירי שמן בדלתות בבניין שאיפה.

 בחדר של אבירם. ניקוז חיצוני עם תעלה + קידוח בקיר
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 תכנון הנגשה באגף שאיפ"ה.

 עבודות מסגרת בכיכר טיראן.

 תיקון עמוד במבנה בחוף זבולון.

 עבודות בינוי ומסגרות בחופים לפתיחת עונת הרחצה.

 שינוי שיפוע לגג במחלקה הוטרינרית.

 הוספת חדר באגף שאיפ"ה.

 שדרוג פרגולות ) עבודת צבע( בכיכר טיראן.

 

 לליכ-רשות החופים

 כללי

 

 

 הזמנת מסגרת לעבודות אינסטלציה.

 אספקה והתקנה של צירים כולל פירוק הישנים.

 עבודות אלומיניום בחופים כהכנה לפתיחת עונה.

 עבודות תיקונים בחופים כהכנה לפתיחת עונה.

 81,80,5,4,2,1עבודות מדידה לחוף הים חלקות 

 עבודות פיתוח כהכנה לפתיחת עונת הרחצה.

 יפול+ החלפת ציוד לברזיות בכל חופי הרחצה.בדיקה + ט

 כחול לחופים.  PVCעמוד 

 החלפת יחידות קירור בברזיות השרון וחוף זבולון.

 התקנות סככות לחוף הים החדש.

 הזמנת מסגרת לעבודות אינסטלציה ברשות החופים.

 ביסוס למקלחות בחוף הכוכבים.

 החלפת צינור מים בחוף הנפרד.

 ים. –רותים  בחוף נוף העתקת מבנה יביל שי

בדיקה ייעוץ הנדסי ואישור מהנדס קונסטרוקציה + בור 

 ים. -חילחול בחוף נוף

 ים. –עבודות הכנה הצבת מבנה שירותים בחוף נוף 

 חיבור מים למערכת ביוב + ברזים +דודים.

 בית המתנדב

 

 

 

 מרכז לנערות 

 העתקת מזגן חדש.

 ניקוי יסודי של עלים מהגג והמרזב.

 ני טיח במעקה אחורי.תיקו

 קילוף זפת ישן באזור הנזילה +זיפות מחדש.

 עבודות שונות לקראת העברה של מבנה יביל.

 החלפת דלת בגזברות לב העיר. אגף גזברות

 החלפת חלקים במיכל הדחה סמוי+ מנגנון.

 החלפת חלונות במרכז צעירים. מרכז הצעירים

 הקמת מדרגות חירום במרכז צעירים.

 יחות למעלית במרכז צעירים.בדיקת בט

 תיקון דלת בהוראה מתקנת. הוראה מתקנת

 אספקה והתקנת מזגן חדש.
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 התקנת תריס חשמלי.

 בניית שירותים בשבט הצופים. תנועת נוער הצופים

 תוספת כיתה. -עבודות שיפוץ מועדון ימי 

 חיזוק מתקן סירות.

 עבודות שונות.

 תיקוני אינסטלציה. נכסים וביטוחים

 עבודות מנעלונות בחדר שרתים. יחידת המחשוב  

 שירות שוטף למעלית בית קינן

 ניקוי גג.

 תיקון מדרגה במבנה. היכל אומנויות הבמה

 עבודות נגישות בהיכל. היכל בעיר

-מועדונית גימלאים נוף 

 ים

 ניקוי תעלות במועדון גימלאים.

 פירוק משקוף דלת + התקנת חדשה.

 הריסת מבנה בשבט. ניתנועת צופי שחף קרס

 שלטי מזגן עבור השבט.

 תיקונים לפי קריאות מוקד. מרכז אומניות גורדון

 החלפת משטח פרקט במרכז אומניות.

 עבודות אינסטלציה בביה"ס.

 פתיחת סתימה ספורטק 

המרכז לשלום 

 המשפחה

 התקנת גגון במרכז לשלום המשפחה.

 

 התקנת מזגן חדש. שירות פסיכולוגי

 לייר+ הוספת גז למזגן בחדר תיקיות.תיקון פ

 אספקת שלט למזגן.

 החלפת כנף מנוע מעבה למזגן.

 עבודות עפר בטון וריצופים. אצטדיון עירוני

 עבודות אינסטלציה.

 חידוש צבע לצינורות פלדה.

 תיקון דוד חימום.

 החלפת דוד חשמל.

 תיקון דלת כניסה+ החלפת מנגנון.

 רד העבודה.בדיקת מעלון נכים+ בדיקה של מש

 שאיבת מים מפיר המעלית.

 עבודות מנעולנות באצטדיון.

 בדיקת בטיחות למעלית.

יחידת הבריאות 

 העירונית

 תיקון הצפה במחסן.

 עבודות ביחידת הבריאות.

 שיקום בטונים ואיטום גגון. ים-מרכז מסחרי נוף

 עבודות פינוי בבית ראשונים. ראשונים-מוזיאון בית
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 עבודות איטום במוזאון. מוזיאון יד לבנים

 שיפוץ מחלקת שרות ליעוץ לאזרח. בית האזרח

 תיקון שער במגרש ספורט האשל. תנו"ס

 עבודות הנגשה בבית כנסת ברחוב פרטיזנים. בתי כנסת בהרצליה

 תכנון להרחבת בית כנסת עטרת יעקוב.

 שיפוץ מועצה דתית.

 עבודות חידוש צבע בית כנסת נווה עמל.

 ת טיח ועבודות צבע בבית כנסת הגדול.תיקוני רטיבו

 שיפוץ בית כנסת אבו חצירה.

 בבית כנסת עקדת יצחק עבודות הנגשה.

 תיקון נזילה בכוכב השמיני. מועדון הכוכב השמיני

 חיזוק אבני חיפוי במועדון.

 מטר. 10החלפת משאבת ניקוז +התקנת ניקוז  מנהל נשים

 תיקון נזילה בקידום נוער. קידום נוער

 דרוג שירותים בקידום נוער.ש

 התקנת גדר במתנ"ס. מתנ"ס נווה ישראל

 התקנת דלת עץ כולל משקוף.

 שיפוץ מקלט במתנ"ס נוף ים. ים-מתנ"ס נוף

 אספקה והתקנת מנעול +צילינדר + ידית לדלת אלומיניום. צופי ים

 החלפת גג אזבסט במבנה שירותים.

 יום הקשיש.עבודות אינסטלציה במרכז  מרכז יום לקשיש

 תיקוני מוזאיקיה במדרגות אחוריות בספריה. ספריה עירונית

 התקנת דלת זכוכית בספריה.

 אחזקה למעלית בספרייה.

 בדיקת בטיחות למעלית.

 תכנון הנגשה בתיאטרון. תיאטרון עירוני

 אספקה והתקנת מראה כולל ליטוש. דרך הגלים

 תיקון נזילה בגלריה. גלריה עירונית

 תיקון לשער במגרש ספורט האשל. העיר ברחובות

 פתיחת סתימה בתוך מבנה בגן פריזלנד.

 פירוק מתקני דגלים.

 צביעת מעקות בטיחות. -ברחבי העיר

 צביעת עמודי תאורה. –ברחבי  העיר

 התקנת פסים זוהרים כולל שילוט במדרגות לב העיר.

 חנות יד שניה. מתחם ויצמן
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 שנת הלימודיםשיפוצי קיץ והערכות לקראת 

 שיפוץ במוסדות חינוך:2016מחלקת תחזוקה ביצעה במהלך קיץ 

 ספר,   מועדוניות  ושדרוג חצרות.-גני ילדים,  בתי

 ספר וגני ילדים.-עבודות איטום גגות בבתי

 להלן רשימת העבודות שבוצעו ע"י מחלקת התחזוקה:

 טוב שיפוץ כללי ותוספת בניה.-בי"ס לב .1

 לב א' :קומה א' כולל שדרוג כיתות.שיפוץ ש-בי"ס מפתן ארז .2

 מעבדות + חדר קולנוע. 7תיכון ראשונים: שיפוץ  .3

 שדרוג החטיבה, ושדרוג כיתות בקומה א'. -חט"ב ברנדייס .4

 הסבת כיתות לגן ילדי כול חצר משחקים. -בי"ס רמב'ם .5

 תאי שירותים. 3שדרוג -

 שירותים.מבנים כולל: כיתות חדרי ממ"מ ו 2תוספת בניה של  -בי"ס גורדון .6

 תאי שירותים. 16שיפוץ  -תיכון היובל .7

מעבדות, החלפת דלת וחלונות בכניסה,  4-תיקרות אקוסטיות וגופי תאורה ב -

 עבודות מיזוג בתיאטרון וצביעת חדר מורים ומחסן. 

 גנ"י. 52צביעת  -גני ילדים .8

 גנ"י )אילנות, חבצלת, איל, עופר, הרדוף, יפה( 6 -שידרוג שירותים ב -

 חינוך מיוחד ) שושן צחור, שיטה בי" לב טוב( התאמה לגן -

 גנ"י 140-החלפת חול ב -

 גן סביון. -שדרוג חצר משחקים -

 גן כנען. -תוספת משטח גומי -

 גנ"י. 4 -משטח מאבן משתלבות ב -

 גן לילך הישן. -שדרוג אולם מרכזי והחלפת מזגן -

 איטום גגות במפתן ארז ואולם ספורט הנדיב. .9

 החלפת קו מים. -חט"ב זאב .10

 ברנר, זאב, ברנדייס , גן מעיין, עפרוני, אלון. -יתות שמעכ .11

 שדרוג משרד+ חיזוק מתקני סירות. -בי" ימי .12

 אולמות ספורט )ברנר, גורדון, ויצמן(. 3-שיפוץ ב .13

 החלפת תקרה אקוסטית+ גופי תאורה.-אולם ספורט הנדיב .14

 ציפוי מגרש גרנולית בחומר לציפוי מגרשי ספורט.-מגרש משחקים ב"ס הנדיב .15

 התקנת תיקרה אקוסטית + גופי תאורה ושיפוץ חדר חוגים. -ים-מתנ"ס נוף .16

 תיכון חדש: שיקום בטונים וצביעת חזית מבנה ב' .17

 החלפת גג + עבודות פיתוח שלב א'  -

בתי ספר )נתיב, וולפסון, דור, גורדון, מרכז אומניות, חט"ב זאב חזית  5צביעת  .18

 קדמית(.
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 תות לימוד.הסבת מבנים יבילים לכי-בי"ס גורדון .19

 מועדוניות ) אמנון ותמר, סתוונית ,איילת השחר, נווה הילד(. 4שיפוץ  .20

 מתחם קרוואנים יד גיורא: שיפוץ הקרוואנים והסבת מבנה יביל לכיתות לימוד. .21

 שדרוג חדר מחול ) תיקרה, גופי תאורה צבע כללי(.-חט"ב בן גוריון .22

 בניית נישה לפחי אשפה בגן אגוז וארז. .23

 שיפוץ מקלט. -מתנ"ס נוף ים .24

 שיקום בטונים בקיר חיצוני ועבודות מסגרות. -אולם ספורט היובל .25

 שדרוג מבנים יבילים המיועדים למרכז נערות בי"ס גורדון. .26

 בניית שירותים. -שבט הצופים רשפים .27

 חיזוק תיקרה באולם ספורט נווה ישראל. .28

 בי"ס בר אילן שיפוץ כללי ותוספת בניה ) בשלב תיכנון( .29

 שיפוץ כללי ותוספת בניה )בשלב תיכנון( בי"ס יוחנני .30

 בי"ס אילנות שיפוץ כללי ותוספת בניה )בשלב תכנון( .31

 עבודות למוסדות עירייה:

 שיקום בטונים ואיטום גגון במבנה. -מרכז מסחרי נורדאו .1

 התקנת מדרגות חירום. -מרכז צעירים .2

 שדרוג גן ורדים למועדון תעופה. .3

 יקון ריצוף(.עבודות פיתוח ) ת -אצטדיון העירוני .4

 כללי. –שיפוץ בתי כנסת  .5

 צביעת עמודי תאורה ברחבי העיר. .6

 צביעת גדר בבית העלמין. .7

 עבודות תיקונים בכיכר טיראן ) מסגרות וחיפוי אבן. .8

 שדרוג שירותים ציבוריים בנווה ישראל. .9

 עבודות הנגשה:

 בניית פיר מעלית והתקנת מעלית+ בניית רמפות. -בי"ס  יוחנני .1

 ה לנכים.רמפ -גן כנען .2

 התקנת שני מעלונים ברחבי בית הספר. -תיכון דור .3

 בניית רמפות והתקנת מעלונים. -בי"ס שז"ר ואולם ספורט .4

 עבודות הנגשה. –בית כנסת עקדת יצחק  .5

 עבודות הנגשה. –בית כנסת ברח' פרטיזנים  .6

 עבודות הנגשה + התקנת מעלון. -אולם ספורט ריבוק .7

 ה .עבודות הנגש –אולם ספורט אילנות  .8

 עבודות הנגשה. -משרד באגף שאיפ"ה .9

 מקלטים עבודות הנגשה .10

 פיר מעלית -בי"ס לב טוב .11
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 מח' הלוגיסטיקה
 

טפול ברכוש שנתקבל / נופק למחסנים מול מוסדות העירייה  .1
 השונים: 

 

למוסדות העירייה בהתאם להזמנות ממח'  קבלת סוגי טובין 1.1

 הרכש. 

 העירייה לאחר בדיקתו.  חלוקת ציוד למוסדות 1.2

ממוסדות העירייה ואחסונו במחסן בלאי עד  קבלת ציוד בלאי 1.3

  להחלטת ועדת בלאי עירונית.

 מ/ל מוסדות העירייה: דוגמאות לקבלה, טיפול ואספקת ציוד 1.4

 קליטת ציוד מבתי ספר לאחסון זמני בשל שיפוצים שנערכו במבנים.  1.4.1

קבלת ואחסון ריהוט חדש במחסנים העירוניים כמלאי רזרבה לגני  1.4.2

 .ילדים

טיפול בציוד של מוסדות חינוך של בתי ספר טרום שיפוצי קיץ )קליטה  1.4.3

 .במחסנים העירוניים וחלוקה בתום השיפוץ(

 אירוע העדלאידע  1.5

 .קבלה וחלוקת ציוד עבור האירוע 1.5.1

 .על ידי עובדי עירייה מאוישותחלוקת מים בעמדות  1.5.2

 .העברת מחסומים וסידורם ברחבי העיר 1.5.3

 טקס גני ילדים בפארק הרצליה:  1.6

 קבלת ציוד עבור הטקס.  1.6.1

 סיוע בהתארגנות בהכנה ובחלוקת חבילות לכלל גני הילדים.  1.6.2

 סיוע בחלוקה בפועל במהלך הטקס.  1.6.3

 אירועי יום הזיכרון וחגיגות יום העצמאות.   1.7

בדיקת מלאי עדכני של כל פריטי הציוד הנדרשים לשימוש באירועים  1.7.1

 הנ"ל. 

 ימוש באירועים הנ"ל. הכנת הזמנות למלאי פריטי הציוד הנדרשים לש 1.7.2

טיפול בקליטה וניפוק של כלל הציוד הרלוונטי לאירועים השונים  1.7.3

 וסידור המחסנים בתום האירועים. 

 טיפול בקבלת דגלי לאום ודגלים עירוניים חדשים למחסן.  1.7.4

 מיון דגלים שאינם חדשים לשימוש חוזר / בלאי.  1.7.5

 הכנת הדגלים לתלייה ברחבי העיר וחלוקתם.  1.7.6

ת הדגלים שהוחזרו למחסן בתום האירועים, פרוק ומיון טיפול בקבל 1.7.7

 לפי מצב התקינות. 
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 : ספירת מלאי שנתית במחסני העירייה .2

 25.12.16-28.12.16במהלך ספירת המלאי השנתית נערכה בדצמבר 

הספירה נערכה ע"י עובדי מח' הלוגיסטיקה בפיקוח חברה  :ביצוע הספירה 2.1

 חיצונית )נתיב פלוס בע"מ(.

ערך פיקוח, ספירה מדגמית וסיוע למהלך הספירה ע"י חברה נ: פיקוח 2.2

 חיצונית.

 חתימה על דוחות הספירה בסיומה ולאחר בדיקת הפרשים. :חתימות 2.3

ספירה מדגמית  בוצעה הערכות כגון:לקראת הספירה  :הכנות והערכות 2.4

מקדימה, עדכון מוסדות העירייה במועד הספירה )לצורך סגירת המחסן(, 

 החברה החיצונית שנבחרה לתאום ההכנות הרלוונטיות. פגישות עם נציגי

נבדקו אי התאמות ונתוני הספירה  ,בתום הספירה בפועל :אי התאמות ועדכון 2.5

 עודכנו במערכת המחשוב.

 

 הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד:  .3

   המשך הליך הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתן על כל פרטי הרכוש המתקבל במחסן 

 המרכזי.     

 

 : , חומרי ניקיון , טיונרים וראשי דיו ציוד משרדיאספקת  .4

אספקת הציוד המשרדיוחומרי הניקוי מתבצעת ממחלקת הלוגיסטיקה והבטיחות 

)מהמחסן המרכזי(, ישירות לאגפים ולמוסדות העירייה השונים, באמצעות אתר 

 האינטרנט העירוני להזמנת טובין. 

 : אופן יישום ההליך כולל

 קבל מהחברות השונות.קליטה של הציוד שמת 4.1

 הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתם.  4.2

רישום הפריטים במערכת המחשוב ועדכון דינאמי של מלאי מינימום  4.3

 המשרדי.  מקסימום של הציוד

חלוקת הציוד המשרדי בפועל ליחידות העירוניות לאחר קבלת הזמנות  4.4

 מאושרות תקציב ע"י החשבים האגפיים. 

 

חומרי ניקיון / טיונרים וראשי טיפול בהזמנות ציוד משרדי /  .5

 :דיו

הזמנת ציוד מתבצעת ישירות מהחברות שנבחרו באמצעות מכרז דהיינו: חב'  5.1

חב'  ,ע )חומרי ניקיון(, חב' השחר )מוצרי נייר(א.א.קרביץ )ציוד משרדי(, חב' 

 גליקום )טונרים, ראשי דיו(.

 .טיפול בארבעה מכרזים ובחירת ספקים חדשים לפי המפורט לעיל 5.2

 הזמנות בכפוף לתנאי המכרז והמחירים שנקבעו בחוזה. ה 5.3
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 בהתאם לכמות שירדה מנקודת הזמנה מינימאלית. 5.4

 ביצוע דרישה אוטומטית להזמנת טובין והעברה לאישור חשבות האגף. 5.5

בדיקת חשבוניות לאחר קבלת הציוד בפועל מהספק וחתימתן ע"י מחסנאי,  5.6

 מזכירת המחלקה ומנהל מח' הלוגיסטיקה.

בדרישות של הזמנות ציוד משרדי מתבצע גם ליח' שאינן מתוקצבות טיפול  5.7

 .לקבלת ציוד ממח' הלוגיסטיקה

 

 :מצרכי מזון וכיבוד ליח' עירוניות .6

 טיפול במכרז ובחירת ספק זוכה 6.1

 "יינות ביתן"  – זוכה ספק 6.2

 2016הכנת הזמנות מסגרת לשריון סכומים חד פעמיים לכל אגף / יחידה לשנת  6.3

וד ושתייה למוסדות העירייה מתבצעת באמצעות "יינות אספקת מצרכי כיב 6.4

 ביתן" 

האספקה מתבצעת בהתאם לקבלת הזמנות למחלקת הלוגיסטיקה מהיחידות  6.5

העירוניות השונות והנפקת הזמנות ממוחשבות ליינות ביתן באמצעות מחלקת 

 .הלוגיסטיקה

ה מצרכי הכיבוד והשתייה באריזות סגורות מגיעים ישירות ליחידה המזמינ 6.6

בהתאם לבקשה חודשית של היחידה ולהעברת הזמנה ממחלקת הלוגיסטיקה 

 ל"יינות ביתן".

 

 :עדכון אישורי ביצוע עבודה .7

זיכוי חומרי עבודה מיתרות קיימות במחסני עבודה של עובדי חוץ של מח' התחזוקה, 

מח' הנגרייה, מח' חשמל ותאורת רחובות לצורך יכולת מעקב עדכנית על שימוש 

 בודה. בחומרי ע

 

טיפול בכיסאות המתנה מושבתים המוחזרים מהיח' השונות  .8
 למחסני העירייה. 

 

 שליחת כסאות המתנה המוחזרים מהיח' השונות לחידוש לשיפוץ.  8.1

 אספקתם בהתאם לדרישות רלוונטיות.  8.2

 

 .סיוע למשפחות אבלים .9
 סיוע בהקמת אוהלים ופירוקם בסיום ימי השבעה  9.1

כלים חד  ים, תנור/מאוורר, מקרר, מיחם,העברת שולחנות, כסאות, מזרונ 9.2

 .פעמיים ומצרכים להכנת שתייה בהתאם לצורך
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מכשירי מירס ומכשירי  -טיפול בתחום תקשורת סלולארית  .10
 טלפון 

 

 המשך ניהול לוגיסטי לכלל מערך המכשירים הסלולאריים העירוניים 

ות והחלפות טיפול שוטף, כולל פרויקט שדרוגים / רכישת מכשירים חדשים, החזר

מכשירים, שליחת מכשירים לתיקון, התקנת דיבוריות, רכישה ואספקת אביזרים 

למכשירים, פתיחת חבילות חו"ל, טיפול בפניות שונות של עובדים ובתקלות, תאום 

חב' הוט מובייל, )אנשי קשר, מוקד אסטרטגי ותחנת  –בין העובדים לחברה הזכיינית 

 שירות( למנהל אגף המחשוב ועוד. 

 

 

טיפול בנושא מכשירי פקסימיליה ביחידות שונות של  .11
 :עיריית הרצלייה

 

ממשיך הליך הטיפול לאחר שינוי ההליך וביטול הביטוח הקולקטיבי של עיריית 

מח' לוגיסטיקה  -הרצליה למכשירי הפקסימיליות, במקרים של תקלות במכשירים 

כדאיות על הטיפול  בתאום והתייעצות עם חברת "צילומעתיק" מחליטה לפי שיקול

 האפקטיבי היעיל ביותר בהתייחס למהות המקרה: תיקון ו/או רכישת מכשיר חדש. 

 מתבצעות מסירה של מכלי טיונרים ריקים של מדפסות ופקסים לחב' אפיק,  11.1

 התבצעו רכישות של מכשירים חדשים ליח' שונות  11.2

 התבצעו תיקונים של מכשירים בהתאם להזמנת מסגרת כללית  11.3

 
 

 :בנושא ניקיון שוטף של כלל יחידות העירייה טיפול .12
 

 טיפול בכל הקשור לניקיון שוטף של יחידות העירייה.  12.1

מתן שרות ליחידות העירייה בנושא בירורים, תלונות שונות מול חברות  12.2

 הניקיון הרלוונטיות. 

בדיקת טופסי משוב שמתקבלים מהיחידות, הליך מעקב איכות ופיקוח על  12.3

בצעות ע"י הקבלנים השונים באמצעות סיורים עם נציגי עבודות הניקיון המת

 החברות השונות ואנשי הקשר ביחידות. 

אישור חשבוניות וחתימה עליהן, קיזוזים וקנסות עקב ליקויי ניקיון לפי  12.4

 שיעורים הכתובים בחוזה. 

 ביצוע ניקיונות בבתי ספר וגני ילדים לאחר עבודות שיפוץ, צבע ושדרוג חצרות.  12.5

יונות במשרדי עירייה שונים לאחר עבודות שיפוץ, צבע ושדרוג. ביצוע ניק 12.6

 ולאחר הקמה של מקומות חדשים. 

התבצע פרויקט ניקיון ופינוי אשפה ממקלטים ציבוריים  - 2016במהלך שנת  12.7

 ) על פי רשימה שנמסרה לנו מאגף הביטחון ( לשעת חירום הוהשמש

אשי ) ניקיון יסודי , ניקיון הכנת נוהל הצעות מחיר לניקיון בבניין העירייה הר 12.8

 שוטף (
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 :אספקת מחסומים מהאגף .13
 

 .אספקת מחסומי ביטחון מהמחסן המרכזי לאירועים שונים

 

 :טיפול במזגנים המותקנים ביחידות העירייה .14
 

מתבצע טיפול ומעקב אחר מזגנים המותקנים ו/או נגרעים מיח' העירייה  14.1

 לצורך הביטוח העירוני. 

ת המזגנים המיני מרכזיים והמפוצלים ביחידות מבטחת א –חב' שון רון  14.2

מזגנים מיני  68מזגנים מפוצלים +  3,000העירוניות ובמוסדות החינוך )

 מרכזיים ( 

 

 טיפול בנושא החמ"ל העירוני:  .15
אחזקת החמ"ל באופן "שוטף" ותפעולו בתרגילים והדרכות לצוות  15.1

 המכלולים. 

 עדכון ועריכת נהלים.  15.2

לקראת ביקורת משולבת פקע"ר הכנת המערכת העירונית 

מול המכלולים  2015טיפול בדוח ליקויים שנת  –ורח"ל 

 9.1.2017השונים והכנת תיקי מלח ופקלי"ם לקראת הביקורת 

 ( .2016) נרשמה על שנת הפעילות של 

 

 ניהול הרכוש העירוני:  .16
  

 המשיך להתבצע הליך ניהול ומעקב אחר הרכוש העירוני.  2016במהלך שנת 

 .יחידה מיופה כוח בנושא הרכוש שברשותהלכל 

דוחות רכוש שנתקבלו נבדקו ועודכנו בדוח היח' לאחר עריכת בירורים עם  16.1

 היח' הרלוונטיות. 

התבצעו הדרכות טלפוניות ליחידות שונות בנושא עריכת ספירת רכוש  16.2

 .עצמית

 .עודכנו רכישות ציוד ורהוט למוסדות החינוך עקב עבודות שיפוצי קיץ 16.3

 .רכישות ציוד ורהוט לגני הילדים החדשים שנפתחו עודכנו 16.4

 

נערכה ספירת רכוש  - ספירות רכוש וסימון הרכוש העירוני .17

 וסימון רכוש עירוני:

 .  בעיקר ביח' שאמורות לעבור לבית העירייה החדש – ביחידות עירוניות 17.1

 

 :עדכון רכישות + תרומות + דוחות מסכמים .18

 רכש ע"י העירייה ליחידות השונות. עודכנו רכישות / תרומות של רכוש שנ 18.1

 נבדקו, עודכנו והוקלדו דוחות רכוש שונים  18.2
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טיפול ועדכון בציוד המוחזר מהיחידות השונות ומאוחסן  .19

 :בציוד המועבר בין היחידות השונות באגף /

נרשם ועודכן ציוד לא שמיש שהוחזר מהיחידות השונות למחסן המרכזי /  19.1

 מחסן בלאי

 נות אודות קבלת הרכוש שהוחזר בפועל. עודכנו היחידות השו 19.2

 עודכן ציוד שהועבר בין היחידות השונות.  19.3

 

 :ועדת בלאי / מכירה ותרומה של רכוש .20
 :מכירת רכוש 20.1

התבצעו מכירות של ציוד ישן ולא שמיש / פסולת ברזל המאוחסן  20.1.1

במחסני העירייה. הציוד נמכר לקבלנים שונים עם זיכוי כספי 

 לקופת העירייה. 

על פי אישור ועדת בלאי, בהתאם למחירון שנערך ולאחר  המכירות 20.1.2

 קבלת הצעות מחיר בנדון. 

התבצעו מכירות למחזור של מחסניות וטיונרים ריקים של  20.1.3

 מדפסות ופקסים שהוחזרו ממשרדי העירייה השונים. 

 בימיםה בלאי התכנס ת ועד :ועדות בלאי 20.2

20.2.1 20.7.2016 

אי, חברי הועדה בהשתתפות מ"מ יו"ר ועדת הבל ההתקיימ ההועד 20.2.2

  .ומוזמנים נוספים

 נערך סיור במחסני העירייה ובדיקת רכוש הבלאי המאוחסן.  20.2.3

נתקבלו החלטות בנושא הציוד הלא שמיש המאוחסן במחסנים  20.2.4

 העירוניים. 

פרוטוקול ורשימת ציוד רלוונטית עם החלטות שנתקבלו נשלחו  20.2.5

 לחברי הועדה. 

חסן במחסנים התבצעו מכירות ציוד שונה שאינו שמיש המאו 20.2.6

 העירוניים ופסולת ברזל בהתאם להחלטות הועדה. 

 

 

 :ביצוע חלוקת תלושי חלב לעובדי כפיים .21

התבצעה חלוקת תלושי חלב לעובדי תחזוקה במחלקות שונות של עיריית  21.1

 הרצליה בהתאם לדוחות נוכחות אישיים. 

נבדקו ואושרו החשבוניות המסכמות לצורך תשלום בהתאם, לרשת ממנה  21.2

 ות הרכישות בפועל. מתבצע

 



136 

 

 :טיפול שוטף ותשלום שכר לעובדי חברות חיצוניות .22

החל משנת שזכתה במכרז  תגבורהעסקת עובדים תתבצע באמצעות חב'  22.1

2015 

טיפול ומעקב "שוטף" בנושא העובדים המועסקים באגף תב"ל ע"י החברה  22.2

 חיצונית )כולל תשלום חודשי של שכר העובדים לחברה( . 

 בדים חדשים וסיום עבודה לעובדים שהפסיקו עבודתם. טיפול בקליטת עו 22.3

ריכוז חודשי של סה"כ ימי עבודה ושעות נוספות של העובדים לצורך תשלום  22.4

שכרם. בדיקה ואימות תלושי השכר של העובדים בהתייחס לדיווח בפועל 

לצורך תשלום לחברה. תאום בין העובדים לבין החברה החיצונית ואגף 

 משאבי אנוש. 

 

 תאום איכות ע"י צוות מאמתי איכות עירוני )נגה, אפרת(: 1900איזו  .23
 

נערך מפגש הכנה לקראת מבדקי איכות בהשתתפות מאמתי האיכות, מזכיר   23.1

 העיר וחברת אופק. 

קביעת נהלים והוראות עבודה לאימות מול מנהלי מחלקות שונות ולמסירה  23.2

 למזכיר העיר. 

 ות רלוונטיות בעירייה. פגישות אימות איכות ונהלים עם מנהלי יחיד 23.3

בדיקת נהלים, שינויים ועדכונים, כהכנה לביקורת מכון התקנים ועדכון  23.4

 מזכיר העיר. 

 הערכות לביקורת מכון התקנים באגף תב"ל  23.5
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 בטיחות  מחלקת
 
 
 

 סקרי בטיחות: .1

בוצעו סקרי בטיחות בכל מוסדות החינוך  2016במהלך החודשים מרץ עד מ אי  .א

 י, מועדוניות, אולמות ספורט(בעיר )ביה"ס, גנ"

טיפול ביקורות   ומעקב אחרי טיפול במפגעי  2016במהלך חודשים יוני יולי .ב

 .1בטיחות בקדימות 

הועברו אישורי בטיחות למשרד החינוך לקראת פתיחת שנת  15/8/16בתאריך  .ג

 לימודים תשע"ז.

 

 סקרי קרינה: .2

בכל מוסדות החינוך  בוצעו סקרי קרינה 2016במהלך החודשים ינואר עד אפריל  .א

 בעיר. )ביה"ס, גנ"י, מועדוניות, אולמות ספורט(

 תוקנו כל חריגות הקרינה. 2016במהלך חודשים יוני עד אוגוסט  .ב

חלקו תעודות ממוסגרות לאישורי תקינות הקרינה  2016במהלך חודש אוגוסט  .ג

 במוס"ח.)תעודות ירוקות( 

 

 אישורי בטיחות: .3

ית לקבלת כל אישורי הבטיחות הנדרשים מחוזר במהלך כל השנה פעילות אינטנסיב

 מנכ"ל משרד החינוך מאגפים ומחלקות רלוונטיות.

 

 טיפול בבעיות בטיחות: .4

סיורים קבועים עם אגף החינוך בכל גנ"י הילדים ברחבי העיר ומתן מענה  .א

 לבעיות בטיחות שמתגלים בביקורות.

סילוק ליקוי סיורים קבועים בביה"ס ופגישות עם המנהלים/ות לאיתור ו  .ב

 בטיחות במוסד החינוכי.

 השתתפות ולקיחת חלק בתהליך שיפוצים נרחבים במוסדות החינוך. .ג
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 באירועים המוניים -והנגישות  הבטיחות מחלקת

 הדרכות בטיחות ותחום  
 

 :אירועים המוניים .1
 

באירועים ונגישות התקיימו פגישות סיורים וטיפול בפועל בנושא בטיחות  1.1

אירועי עדלאידע בגן וריזלנד, יום הזיכרון, יום  גוןרישוי כהמוניים טעוני 

העצמאות, טקס יום העצמאות גני ילדים בפארק הרצליה, אירוע "גלגל הזהב" 

 ו"הקונצרט הגדול", חגיגות הללויה ישראל, מסיבת צעירים, ועוד. 

לאירוע  + אישור נגישות + תוכנית תנועהתוכנית בטיחות טיפול הכולל הכנת 

 אישורי תקינות מקצועיים.  וקבלת

טיפול וייעוץ ליחידות שונות בנושא בטיחות באירועי שונים )שאינם טעוני  1.2

כמו יריד אומנים במרכז העיר, יריד שבוע הספר, תערוכה במוזיאון  (רישוי

 הראשונים, קונצרט הקונסרבטוריון בפארק ועוד. 

הנגשת שמע :  הנגשת אירועים לפי תקנות הנציבות לאנשים עם מוגבלות. ) 1.3

, תרגום לשפת הסימנים , מתחם נגישות , הכשרת פקחים לסיוע  fmאוזניות 

 לבעלי צרכים מיוחדים , תמלול האירוע על גבי מסכי לד ועוד ( .

 

 :ציוד מגן אישי לעובדים .2
 

 סווגו והוגדרו אמצעי מיגון אישי לבטיחות לפי צרכים של היח' העירוניות.  2.1

יות רשימה המסווגת למקצועות ואגפים לפי איברי נערכה והופצה ליח' העירונ 2.2

 הגוף הטעונים הגנה. 

 התקיימו פגישות בנושא ציוד מגן אישי עם חברות שונות.  2.3

 נרכש ציוד מגן לעובדי אגף תב"ל, הנדסה, שאיפ"ה )רכישה חלקית(,  2.4

 לא נרכש ציוד מגן אישי השנה לעובדי אגף החינוך והרווחה.  2.5

 

 :סקטורים הדרכות בנושא בטיחות לפי .3
 

פילוח רשימת מנהלי ועובדי הרשות והתאמת תכנים וסוגי הדרכות לכל סקטור לפי 

המתחייב מפקודת הבטיחות בעבודה. התקיימו הדרכות בנושא בטיחות לסקטורים 

 שונים בעיריית הרצליה לפי הפירוט: 

 16ינואר  –כנס בטיחות להנהלת העירייה  3.1

 16ואר ינ–כנס בטיחות להנהלת מוסדות החינוך  3.2

 16ינואר –הדרכת בטיחות והעצמה לנאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות  3.3

 2016יוני  –הדרכת בטיחות לצוות אולמות ספורט  3.4

 2016מרס  –אדם הולך –למפעילי מלגזה  הדרכת בטיחות 3.5

 2016מרס  –הדרכת בטיחות לעובדי מח' החשמל  3.6
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 2016יוני –מאי  –הדרכת בטיחות לעבודה בגובה  3.7

 2016יוני –ת לעבודה בגובה לאולמות ספורט הדרכת בטיחו 3.8

  2016יוני  –הדרכות בטיחות למפקחים סיירים וקבט"ים  3 3.9

 2016דצמבר  –הדרכת בטיחות למח' תחזוקת כבישים  3.10

 2016דצמבר  –הדרכת בטיחות לצוות אולמות ספורט  3.11

 2016דצמבר  –הדרכת בטיחות לצוות השירות הפסיכולוגי  3.12

 (2016)יירשם בפנקס הדרכות ל 2017מרס  –כנס לעובדים חדשים  3.13

 כנס בטיחות למנהלי מוסדות חינוך  3.14

 

 

 :מכרזי מחלקת הבטיחות .4
 

מכרז לבחירת יועץ בטיחות באירועים המוניים: הוכן מכרז לבחירת יועץ  4.1

 באירועים המוניים . החלק המקצועי הוכן בליווי ד"ר אבי גריפל. 

בנושא בטיחות וגהות. מכרז לבחירת חברת הדרכות להדרכת עובדי עירייה  4.2

 החלק המקצועי הוכן בליווי ד"ר אבי גריפל. 

 

 

 וועדת נגישות ) אפרת ( .5

 
 הכנת תכנים להתייחסות וועדת נגישות  5.1 5.1

 מעקב אחרי הנחיות יועץ הנגישות  5.2 5.2
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 תיאום הנדסי
 

 .היתר עבודה בכבישבטיחות אש, מתן ממונה אנרגיה, 

 

 :עירוניממונה אנרגיה  .1
 

למידה לתואר שני בהנדסת אנרגיה, לשם מענה מיטבי להתייעלות אנרגטית של  1.1

 העירייה ולמענה על דרישות משרד האנרגיה.

 .למשרד האנרגיה כחוקשנתי דוח הגשת  1.2

 הכנות לקראת סקר חמש שנתי לפי דרישות משרד האנרגיה כחוק. 1.3

לשם  LEDהכנת תכנית רב שנתית להחלפת תאורת רחובות לטכנולוגית  1.4

 התייעלות אנרגטית. השתתפות בהקמת המכרז ועד החלטה על הזכיין.

 . מענקים ממשרד האנרגיהוזכיה בהתמודדות  1.5

באולם ספורט היובל החלפת צ'ילרים ישנים כולל מכרז ל ניהול פרויקט 1.6

לשם התייעלות אנרגטית, הפחתת זיהום ובאשכול פיס, אשר בחט"ב זאב, 

 מן.זהסביבה וחסכון כלכלי לאורך ה

 ₪. מיליון  2. 1עלות  1.6.1

 . ₪מיליון  0.25מענק משרד האנרגיה  1.6.2

 . ₪מיליון  0.2חסכון שנתי בחשמל  1.6.3

 . ₪מיליון  1.75חסכון מצטבר לאורך השנים  1.6.4

מענק משרד האנרגיה להחלפת צ'ילרים בכוכב השמיני ובמוזיאון הרצליה זכיה ב 1.7

 באגף החדש ובישן.

 גטית.הכנות להגשות נוספות בתחום התייעלות אנר 1.8

טיפול במקדמי הספק נמוכים בלוחות חשמל ומרכזיות תאורה ומניעת קנסות  1.9

 -בכל שנה. עלות הטיפול כ₪  70,000 -חוזרים מחברת חשמל בעלות של כ

60,000 .₪ 

 איסוף מידע והכנות בנושא לוחות סולאריים לקראת החלטות ההנהלה. 1.10

 

 :אחראי גילוי וכיבוי אש .2

שוטף הכולל: בדיקות, טיפולים, החלפות, באופן שרות קבלת ניהול קבלן ל 2.1

)כגון:  מוס"חהתקנת תוספות נדרשות וניהול פרויקטים של התקנות חדשות ב

 קבלת אישורים, עד לובמוסדות העירייה גנ"י( 80 -מערכות גילוי חדשות בכ

 בתחומים הבאים: 

 מערכות גילוי )רכזות וגלאי עשן וחום( .  2.1.1

 וי( . מערכות לחשמל )גילוי, ניתוק וכיב 2.1.2

 ( . , זרנוקים ומזנקיםציוד כיבוי ידני )מטפים, גלגלונים, הידרנטים 2.1.3
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 מתזים )ספרינקלרים( .  –מערכות גילוי וכיבוי במים  2.1.4

 בדיקות אפיון מים. 2.1.5

הכנת הזמנות מתקציבי בטיחות אש והזמנות מתקציבים של גופים  2.1.6

 שונים ואישור חשבוניות.

ת כיבוי אש שמוציאה רשות חלק מהטיפולים וההתקנות, הם כמענה לדו"חו 2.2

כיבוי האש מעת לעת ומהווים התניה לקבלת רישיון עסק ממח' רישוי עסקים 

 של העירייה. 

תיאום שוטף מול מפקחי תחנת הכיבוי של הרצליה כולל סיורים  2.2.1

 משותפים ותיאום מול המפקדים.

הפעלת יועצים להכנת תכניות בטיחות אש למוסדות ויישום התוכניות  2.2.2

רשות כיבוי וניהול פרויקטים גדולים כגון: מוזיאון הרצליה  לפי דרישות

 ואולם ספורט היובל.

 

 חירום עירוני .3

 השתתפות בצוות אגף תב"ל להכנת תיק חירום עירוני לקראת הביקורת. 3.1

 הכנת תיק חירום של החשמל. 3.2

 

 :לעבודה בכביש היתרמתן  .4

 לכלל הפרויקטים של אגף תב"ל.  המשטרהמלא מול אום ית 4.1

 סדרי תנועה זמניים. תיאום ה 4.2

 תיאום מול חברות האוטובוסים. 4.3

 . עם רעש בחתימת ראש העיר כחוק אישורי עבודת לילה 4.4

 

 

עד תכנון וניהול פרויקטים של קרצוף וריבוד כבישים  .5

 .להעברת חפיפה לטל גרנית ולאילן אמדורסקי

 תיאום מול תאגיד מי הרצליה וקבלת מימון חלקי ברחובות בהם ביצעו עבודה.  5.1

 בלת הנחיות הנהלת העירייה והתאמת התוכניות. ק 5.2

 תיאום מול גורמי תשתיות עירוניים וחוץ עירוניים.  5.3

 תיאום מול מחלקת הגבייה של העירייה.  5.4

 העברת המידע בתהליך חפיפה מסודר עם מגוון פגישות. 5.5

 

 חבר ועדת נגישות .6
 איסוף מידע עדכני לפרויקטים ומעקב ובקרה. 6.1

 ועדה. ביצוע משימות לפי דרישת ה 6.2
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 חבר ועדת תנועה .7
 עד שהועבר התפקיד אל טל גרנוט.הובלה מטעם אגף ת.ב.ל.  7.1

 

 חבר בצוות עבודה של "תג הסביבה" .8
 . ובתור ממונה אנרגיה עירוני הובלה מטעם אגף ת.ב.ל 8.1

 

 מצגות שונות .9
 מצגות שונות בנושאי פעילויות האגף ופעילויות של מחלקות שונות. 9.1

 .אגפי ומחלקתי - בנושאי מבנה ארגונימצגות  9.2

 

 טבלאות ודוחות .10
עבור מנהל האגף, סגן מנהל האגף  בתחומים שונים)כגון הנ"ל(  טבלאות ודו"חות 10.1

 .ומחלקות שונות לפי הצרכים

 

 כגון: פקודות לאירועים שונים .11
 אירועי יום העצמאות 11.1

 .אירועי עדלאידע 11.2

 

 השתתפות באירועים בתפקידים שונים. .12
 תם.ניהול הנהגים החוסמים ודאגה לרווח 12.1

 אחריות על פיזור ואיסוף שירותים כימיים. 12.2

 

 השתתפות בקורס פיקוד הערוף סע"ר )סיוע עזרה ראשוני( .13

 
 תפקיד בחדר מבצעים של החמ"ל העירוני .14

 
 

 אחריות על החניון של אגף תב"ל. .15
 סידור מפת החנייה באגף תב"ל. 15.1

 סימון הגבולות ומספור כל החניות באגף )כולל שינויים נדרשים מעת לעת(. 15.2

 אישורי כניסההנפקת  15.3

 השילוט הנדרש אחריות על 15.4

 .טיפול שוטף באי סדרים בחנייה מעת לעת מול עובדי העירייה והאורחים 15.5

 

 . ותנוספומשימות תפקידים  .16
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 חשבות האגף
 
 
החשבות סייעה כמידי שנה למנהלי האגפים והיחידות בכל הנושאים הכספיים  .1

 הקשורים לניהול שוטף של האגף:

 

 וטף ותקציבי תב"ר של האגפים ובקרת תקציב שוטפת.הכנת תקציב ש .2

 

)הזמנות/מכרזים משותפים/פטור  ניהול וליווי התקשרויות האגף שלא במסגרת מכרז .3

 ממכרז(

 

 -לאדריכלים /מתכננים/יועצים והסדרת התקשרויות עימם ניהול מו"מ לגבי שכ"ט .4

 בעיקר בנושאי שיפוצים ובינוי.

 

 ,במכרז ,בחינה כלכלית, ליווי היחידות המקצועיות בדיקת צורך –ניהול מכרזי האגף  .5

עריכת המלצות לוועדת  בדיקת הצעות המציעים, עבודה מול הלשכה המשפטית,

 .מכרזים והסדרת התקשרות עם הזוכה

 

ודרישות טובין)המגיעות מאגפי העיריה השונים להם  טיפול ואישור הזמנות עבודה .6

 מחלקות האגף נותנות שרות(

 

בדיקתם וקליטתם במערכת טרם העברתם להנהלת  -יות לתשלוםטיפול בחשבונ .7

 חשבונות.

 

 חוזים 110-בטיפול החשבות כ -קליטת חוזי האגף במערכת החוזים .8

 

: משרדי ממשלה, משטרה, מקורות חיצוניים ממנים טיפול בבקשת תקציבים מול  .9

לב קבלת וכו' ולאחר מכן העברת דיווחים עבור ביצוע עבודות ועד ש פיס, טוטומפעל ה

 התשלום מהם.

 

 עריכת תחשיבים כלכליים נדרשים בהתאם לצורך. .10
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 מח' הרכש
 
 
 

 רכש
 

  עבור נזקקים. –רכישת שמיכות פוך 

 .רכישת ציוד עבור העדלאידע 

 .רכישת ציוד ליום העצמות כולל דגלים 

  הערכות לטקס גנ"י 

  עבור צומת הסירה. –רכשת דגלים 

  נים.עבור הג –רכישת  לוחות לבד 

 .רכישת גנרטור+משאבה לכוננות חורף 

 .רכישת ביגוד וציוד לכוננית חורף 

  עבור מוסדות העירייה. –רכישת כסאות מזכירה מנהל ואורח 

  גנ"י ובתי הספר. -רכישת מזוזות למוסדות חינוך 

 .רכישת  אפודים למנהלים ועובדים לזמן חירום 

  עבור מוסדות העירייה +גנים. –רכישת תאורת חירום 

 .הצטיידות עבור גני ילדים לפתיחת שנת הלימודים 

 .רכישת ציוד מתוך תב"ר מפעל הפיס לגנ"י 

 .רכישת מכשירי חשמל למוסדות העירייה ולמוסדות חינוך 

 .רכישת ביגוד לשיטור העירוני 

  רכישת מייבשי ידיים לבתי ספר יסודיים ועל יסודיים  פרויקט ראש העיר 

  הלוגיסטיקה עבור מלאי מחסן. עבור – 1/2רכישת מים מינרלים 

 .רכישת מתקני מים אלקטרה למוסדות חינוך ומוסדות העירייה 
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 לוגיסטיקה
  קרטונים חומים דו גלי. 1500רכישת 

 .רכישת ציוד כגון: מייחמים, סטנדים לדגלים ושולחנות מתקפלים 

  עבור משרדי העירייה.–רכישת הדומי רגליים 

 כגון: מטאטא כביש, טוריה, מגרפה, ומגבים. רכישת ציוד ליום מעשים טובים 

 .רכישת מכשיר פקסימיליה עבור מאגר פקסים החילופיים של מח' לוגיסטיקה 

 רכב
 .רכישת תמיסת אוריאנה למנופי הגזם 

  לכלל רכבי העירייה. –רכישת דלק וסולר 

  לכלל רכבי העירייה. –רכישת תוספים ושמנים 

  .רכישת רכים חדשים 

 חשמל
 לתאורת רחובות כגון: גופי תאורה, עמודי תאורה ונורות. רכישת ציוד 

 .הצטיידות עבור אירועי יום העצמאות 

 תחזוקה
 

  עבור מוס"ח. –רכישת כלי עבודה ואינסטלציה 

  רכישת מתקן למגבת צץ רץ, מתקן לסבון ומתקן לנייר טואלט + שלטים לוקובונד– 

 עבור גנ"י.

  עבור גנ"י. –רכישת כלים סניטריים 

 הנדסה  –ים כביש

 .רכישת אספלט קר 

 .רכישת מלט לאחזקה 

 .רכישת כלי עבודה לציוד כבישים 

 בטחון
   עבור תחזוקת מקלטים. -רכישת ציוד 

  עבור מח' בטחון. –רכישת משקפות ומכשיר חשמל 

 .רכישת ביגוד חורף וקיץ 

 .רכישת ערכות שמע סמויות 

 .רכישת ביגוד לפקחי חוף 

 אצטדיון
 

 .רכישת צבעים 

 תופסני רשת + דגלי קרן. רכישת 

 שכר
 .רכישת תיקים אישיים 
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 גני ילדים
 

 .רכישת לוחות לבד 

  עבור גנ"י. –רכישת מכשירי תמי בר 

  עבור מעון יום עירוני קשת. –רכישת ציוד ריהוט 

 .רכישת מקררים לגנים 

 .רכישת  מע' שמע 

  .)רכישת מוצרי חשמל, כלי נגינה וריהוט בסיסי  )הצטיידות תשע"ו 

 עבור מעון קשת. –טיידות לחדר ג'מבורי הצ 

 חינוך מיוחד

 עבור גנ". –הצטיידות תשע"ו 

 .רכישת מערכת שמע 

 .רכישת מוצרי חשמל 

 .רכישת ציוד מטבח 

 .רכישת ציוד פארא רפואי לגנים: טופז, ענבר, לוטם, ארגמן, טל והגפן 

 אגף הנדסה
 .רכישת ציוד למטבח האגף 

 .רכישת כיסא מנהל וכסאות משרדיים 

 ספורט 
  רכישת ציוד עבור אולמות ספורט כגון: מאוורר תעשייתי, שטיחים, חסני אש

לכיסוי הפרקט בעת אירועים, ארונות לוקרים וספסלים, כדורי עף, מטאטא 

אולמות, שולחנות מתקפלים, מכונת שטיפה, תיקי עזרה ראשונה, עגלה לנשיאת 

 מזרים וכדורים.

 שאיפ"ה 

 עבור מפקחים.  רכישת קסדות, מעילי מיגון מגני  –לה רכישת ביגוד, קרם הגנה והנע

 עבור קטנועים למפקחים. –ברכיים חליפת חורף וכפפות 

 לשכת קשר חיילים
 

  תיקי גב למתגייסים. 400רכישת 
 

 רשות החופים

 .רכישת ציוד לפתיחת עונת הרחצה 

 .רכישת תכשירי מיגון 

  עבור המצילים. –משקפי רייבן  22רכישת 

 ובדים בשפת הים.רכישת מים לע 
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 מרכז מדעים

 .רכישת ציוד מדעי 

 .רכישת כסאות ושולחנות משרדיים 

 שירותים חברתיים

  .רכישת ציוד עבור מועדוניות 

 .רכישת תיקי פונים 

 .רכישת שמיכות לנזקקים 

 
 ספריה עירונית 

 

  'רכישת שוטפת וציוד כגון ניילונית לכריכה וכו 
 

 מ. תנועות נוער
 

  שבט ארד המשך.רכישת ציוד להקמת 

 
 פארק עירוני

 

  עבור הפקחים. –רכישת מדי חורף וקיץ 

  עבור תחזוקת הפארק. –רכישת כלי עבודה ואינסטלציה 

 .רכישת קרם הגנה + ציוד רפואי 

 .רכישת משקפיים 

 
 

 ₪. 5,980,486על סך:  2016סה"כ הזמנות עבודה לשנת 
 

 ₪  855,040,8על סך:  2016סה"כ דרישות להזמנות טובין לשנת 
 

 ₪  18,310,914על סך:   2016סה"כ חשבוניות לשנת 
 
 

גליקום, קרביץ, אלקטרה, שחר מוצרי נייר, יינות  -  סה"כ תשלומים מחוזים

 ₪. 1,520,709על סך:  2016לשנת ביתן, א.א.ע ומשכ"ל )במעיין לגן( 
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 מח' הרכב
 
 

 .156–ים  , נגררות, קטנועים, טרקטורים, אופנועימצבת כלי הרכב 

 .240–סה"כ מס' הנהגים המאושרים ע"י מח' הרכב 
 
 

 טיפלה מח' הרכב בנושאים הבאים: 2016בשנת 

   שוטף של מערך צי הרכב העירוני התקין וה הבאחריות מח' הרכב תפעול .1

 התאם לנהלים ותקנות התעבורה.ב .2

 בהתאם לתקנות התעבורה. פיקוח על מצב בריאותם של מפעילי רכב עירוני, .3

 סדרי הבטיחות, בהתאם לתקנות.הפול בטי .4

 .והדרכתם דיקתם קבלת נהגים חדשים/ ב .5

 פתיחת תיק נהג .6

 ובאחריות מח' הרכב. 240מס' נהגים בעיריית הרצליה  .7

 .קבלת עדות על מעורבות בתאונות דרכים .8

 טיפול בנושא תביעות מול חב' הביטוח. .9

 .2016–מעורבות בתאונות דרכים  ב  20סה"כ  .10

 נמנעת. בלתי   פילוח של תאונה נמנעת ותאונה ובתאונות  מעורבותיכת דו"ח על סיכום שנתי וער .11

 מעקב וטיפול בתוקף תעודות ביטוח לכלי הרכב העירוני. .12

 מסירת רכב לנהגים והדרכתם. .13

 :הנהלת העירייהנחיות בהתאם לה, רכישת רכבים .14

 טנדר טיוטה  עבור חירום חפ"ק . 1רכשה  .א

 כבישים. טנדר איסוזו  עבור  מח' 1רכשה  .ב

 נגררת עבור  מח' כבישים 1רכשה  .ג

 עגלת חץ עבור  מח' כבישים 1רכשה  .ד

 מיול עבור  רשות החופים . 2רכשה  .ה

 אופנוע ים עבור רשות החופים. 1רכשה  .ו

 טנדר איסוזו מחב' ליסיניג רשות החופים . 1בשכירות  .ז

 נגררת עבור  רשות החופים. 2רכשה  .ח

 טנדר איסוזו  עבור  אגף שאיפה. 1רכשה  .ט

 יונדאי מחב' ליסיניג עבור אבטחה נייד. 2בשכירות  .י

 קטנוע עבור  סד"צ. 3רכשה  .יא

 יונדאי מחב' ליסינג עבור סד"צ. 2רכשה  .יב

 משאבת מים עבור מח' התחזוקה. 1רכשה  .יג
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ליסינג תפעולי : מח' הרכב מטפלת במאגר כלי רכב של ליסינג תפעולי,  .15

ותיקונים לא  מעקב לטיפולים  תקופתיים+ רישוי שנתי + + טיפולים

שגרתיים תוך שמירה קפדנית על ההסכם החתום שבין עיריית הרצליה 

 לחב' הליסינג.

 איתור תקלות ברכבים. .16

 בהתאם לנהלים. כיםלמוס יםת הרכבוהפני .17

, תוך השוואת מחירים בין ביצוע פיקוח על תיקוני רכב במוסכי חוץ כנדרש .18

 המוסכים .

 תורנים בזמן תקלה בכל עת.רכבים תורניים: מתן שירות חילוץ רכבים ו .19

 נוהל יומן יומי על פעילות ואירועים ועל תקלות ברכב עירוני. .20

עריכת הזמנות והקלדתם בהתאם לאפשריות והתקציב המאושר לביצוע,  .21

 עפ"י נוהל קיים.

 מח' הרכב מנהל מעקב שוטף אחרי מצב תקציב רכב עירוני. .22

 .עריכת הזזות תקציב כנדרש לצורך המשך תפעול צי הרכב .23

 עריכת ריכוז חשבוניות ) קבלנים מול הזמנות ( והקלדתם. .24

 מסירת חשבוניות לאישורים בהתאם לנהלים המחייבים. .25

 עריכת מכתבים והדפסתם כנדרש. .26

פתיחת תיק תאונות דרכים ועריכתו למעקב וביצוע טיפולים מול חב'  .27

 הביטוח.

 עריכת דוחות חודשים ופרויקטים עתידיים. .28

 חילוץ.טיפול בשירותי גרירה ו .29

 טיפול ברכבים שנפגעו בתאונות. .30

 א. העברת הרכב לתיקונים במוסך המתאים בתיאום עם חב' הביטוח והגשת דו"ח   .31

 על תאונה.

 ב. הזמנת שמאי רכב להערכת נזקים ואישור על ביצוע התיקון.

 העברת כלי הרכב העירוני מבחון רישוי שנתי עפ"י החוק. .32

סוי מכונות הרמה+ מנופי גזם, הזמנת מהנדס לביצוע תסקיר בדיקה וני .33

 מנופי סל  אדם, דופן הידראולי כף, יעה אופני ולמלגזה

 הזמנת יועצים לרכישת מנופים וטרקטורים עפ"י צרכי העירייה. .34

 א. ביצוע שיפוצי מכלולים לרכב עירוני כנדרש. .35

 ב. שיפור חזות פחחות + צבע.

רכב תחת פיקוח קצין         מפרט הנחיות למפעלים ארגונים בהם מופעלים כלי -6נוהל  .36

 בטיחות בתעבורה ינהיג פתרון מעשי לנהיגה אחראית.

 מס' תלונות שהוגשו ע"י התושבים על נהיגה שלא כדין. 17סה"כ  .37

 ונשלחו תשובות לתושבים. 17מהם טופלו סה"כ  .38
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 בטיחות: .39

קצין הבטיחות בתעבורה אחראי על שמירת כל נושא  .א

 רה בכל עת .הבטיחות בתעבורה עפ"י דיני  תעבו

 פיקוח על כך שהנהגים המועסקים ע"י המפעיל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר  .ב

 הוראות פקודות התעבורה והתקנות על פיה ) להלן דיני  התעבורה (. .ג

 פיקוח על כך שרכב המפעל יהיה תקין בכל עת. .ד

 פיקוח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחות של עוברי דרך. .ה

ם של הנהגים כאמור פיקוח על כך שמצב בריאות .ו

 יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה.

קטנועים  –עריכת נהלים בנושא שימוש ברכב עירוני  .ז

 טון ומעלה. 10ומשאית 

 

 בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים: .40

 קבלת רישיונות רכב בהתאם לחוק . .א

 קבלת רשימת נהגים. .ב

 קבלת תעודות ביטוח. .ג

 ת.עריכת מעקב על תוקף הניירת בכל ע .ד

 אישור קצין בטיחות ע"י משרד התחבורה. .ה

מח' הרכב עורכת ביקורות באקראי בבתי הספר בהם אוספים הקבלנים את  .ו

 התלמידים.

 הביקורות נערכות לוודא כי הקבלנים מיישמים את ההסכם שנערך בינם לבין   .ז

 בהתאם להוראות משרד החינוך משרד החבורה. העיריית הרצליי .ח

כאמור עפ"י דרישת החוק והנחיות משרד התחבורה  מח' הרכב מפקחת על הנושא .ט

 ובהתאם לנוהל העירוני.

 כל הרכבים העירוניים מצוידים באפוד זוהר עפ"י חוק. .41

 

 תחנת דלק עירונית: .42

 .משרה 50%–מח' הרכב מעסיקה מתדלק בתחנת דלק עירונית ב  .א

 מח' הרכב אחראית על אספקת דלק ותפעול התחנה העירונית באופן שוטף ובה  .ב

 מוצב בקר אלקטרוני.     

 משאבות דלק. 4הבקר הממוחשב בעל  .ג

 .  95סוגי דלקים: סולר , בנזין  2תחנת הדלק העירונית מספקת  .ד

 מיכלים:  3לתחנת הדלק  .ה

 ליטר ) תת קרקעי (. 20,000מיכל סולר בקיבולת  (1

 ליטר כל אחד ) תת קרקעי (. 10,000בנזין בקיבולת  95מיכלי  2 (2
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 התחנה מנפקת: .ו

 ן.מים למצנ (1

 מים מזוקקים למצבר. (2

 שמנים לכלים מכניים. (3

 ליטר סולר לחודש. 7,800 –מספקת כ  (4

 אוקטן לחודש. 95ליטר בנזין  9,000 –מספקת כ  (5

 בתחנה מותקן מדחס למילוי אוויר בצמיגי כלי הרכב. (6

 תחנת הדלק העירונית מוכנה תמיד למצבי חירום ובמלאי הדלק, תענה תשובות  .ז

 לכל הדרישות של העירייה.

כל הרכבים העירוניים בעלי דלקנים , הפעלה מבוקרת וממוחשבת בתחנה  .ח

 העירונית.

ליטר ברשות החופים שמספק דלק  3,000באחריות מח' הרכב מיכל סולר בקיבולת  .ט

לטרקטורים והכלים שבים, אספקת הדלק מתנהלת עפ"י נהלים עירוניים 

דלק והעברת באחריות מנהל רשות החופים תוך רשום יום יומי על אספקת ה

 נתונים בסיומו של כל חודש.

מח' הרכב מעבירה מדי חודש לגזברות העירייה סכומי עלות וצריכת דלק של כל  .י

 רכב בנפרד לצורך חיוב תקציבי.

מח' הרכב בודקת חשבוניות דלקן  המחייבים לתשלום על צריכת דלק בתחנות  .יא

 חוץ.

עברתם להמשך טיפול עריכת נתוני צריכת דלק בתחנה העירונית ותחנות חוץ וה .יב

 ותשלום בגזברות העירייה.

עריכת דו"ח ממוחשב של אספקת הדלק לרכבים הכולל ממוצעים של כל אגף  .יג

 בנפרד.

עריכת דיווח שנתי למנהל חשבונות ראשי בעירייה בנושא קריאת ק"מ וצריכת  .יד

 דלק.

 .31.12.16רצ"ב טבלה המשקפת את צי כלי הרכב העירוני עדכנית ליום  .טו
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 רכב לפי חתך אגפי מצבת כלי
 

 

  ה ל ה נ י מ
 

 שנת מס' הרכב מס'
 יצור

 הערות יעוד סוג הרכב

ס/ מנכ"ל  סקודה 2015 52-219-54  (1
 העירייה

 ליסיניג

 ליסיניג יועץ ראש העיר מאזדה 2015 81-496-54  (2

  חירום חפ"ק טנדר טיוטה 2016 87-194-81  (3

 ליסיניג דוברת העירייה סוזוקי 2015 76-493-33  (4

 ליסיניג מנהל יח' מחשוב סקודה 2015 52-216-54  (5

 ליסיניג יועצת משפטית סקודה 2015 46-563-54  (6

  גביה קטנוע 2014 93-101-30  (7

  כבישים טנדר איסוזו 2016 40-645-39  (8

  כבישים טרקטור 1996 529-727  (9

  כבישים רנו קנגו 2010 55-676-69  (10

  כבישים נגררת 1999 62-050-15  (11

  כבשים טנדר איסוזו 2000 64-845-23  (12

  כבישים נגררת 2016 90-604-79  (13

טנדר  2002 92-805-36  (14
 מאזדה

  כבישים

  כבישים עגלת חץ 2016 94-937-79  (15

 ליסיניג מינהל נשים סקודה 2015 52-217-54  (16

  איציטדיון טרקטורון 2007 37-750-64  (17

  הספורטק טרקטורון 2012 52-626-13  (18
 
 
 
 
 

 שאיפה
 

 שנת מס' הרכב מס'
 יצור

 הערות יעוד סוג הרכב

ראש אגף  טיוטה 2015 59-887-32  (1
 שאיפה

 ליסיניג

  מיחזור קטנוע 2014 37-143-32  (2

  מיחזור קטנוע 2014 37-144-32 + (3

  שאיפה משאית 2008 72-731-67  (4

  שאיפה משאית 2012 77-272-13  (5

  שאיפה משאית 2012 77-273-13  (6

  שאיפה טיוטה 1998 81-680-27  (7

  שאיפה טנדר איסוזו 2014 87-688-32  (8

  וטרינריה קטנוע 2014 37-145-32  (9

  וטרינריה איסוזו 2012 42-170-13  (10

  שאיפה מאזדה 2008 67-114-65  (11

  שאיפה טיוטה 1998 81-681-27  (12

 מושבת חופים מיול 2013 12-088-12  (13
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  חופים מיול 2016 13-133-28  (14

  חופים נגררת 1992 21-219-00  (15

  חופים נגררת 1998 34-119-24  (16

  חופים נגררת 1993 36-147-00  (17

מיועד  חופים טרקטור 2009 39-108-56  (18
 למכירה

  חופים אופנוע ים 2006 45-029  (19

  חופים אופנוע ים 2013 47-304  (20

  חופים אופנוע ים 2014 47-347  (21

  חופים אופנוע ים 2015 47-536  (22

  חופים אופנוע ים 2015 47-537  (23

  חופים אופנוע ים 2016 48-023  (24

  חופים טרקטור 1986 55-445  (25

  חופים נגררת 1998 59-002-15  (26

 ליסיניג חופים טנדר איסוזו 2016 66-560-34  (27

  חופים טרקטורון 2015 76-211-54  (28

  חופים טרקטורון 2015 76-853-33  (29

  חופים טרקטורון 2016 79-072-34  (30

  חופים נגררת 2016 84-221-52  (31

  חופים טרקטור 1983 88-267-83  (32

  חופים נגררת 2016 90-972-79  (33

  חופים נגררת 2014 91-280-75  (34

  חופים נגררת 2013 94-226-74  (35

  חופים נגררת 2012 95-057-73  (36

  חופים נגררת 2008 97-052-61  (37

  שאיפה קאיה 2013 29-499-52  (38

  שאיפה קיה ריו 2013 29-502-52  (39

  שאיפה קיה ריו 2013 29-503-52  (40

  שאיפה קטנוע 2014 37-146-32  (41

  רישוי עסקים קיה ריו 2013 38-133-52  (42

  שאיפה טנדר איסוזו 2016 40-834-39  (43

  שאיפה קיה ריו 2012 56-837-79  (44

  שאיפה קאיה 2014 82-368-31  (45

  שאיפה טנדר איסוזו 2014 87-690-31  (46

  שאיפה טנדר איסוזו 2014 87-691-31  (47

  שאיפה רנו קנגו 2008 96-335-66  (48

  שאיפה קטנוע 2009 10-294-70  (49

  שאיפה טרקטורון 2007 37-751-64  (50

  שאיפה קאיה 2015 53-159-33  (51

  איכות הסביבה דייהטסו 2009 56-787-67  (52
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 הנדסה
 

 שנת מס' הרכב מס'
 יצור

 הערות יעוד סוג הרכב

 ליסיניג מהנדס העיר קודהס 2015 34-160-54  (1

  ס/מהנדס העיר פולקסוואגן 2015 45-562-54  (2

  פיקוח בניה קיה ריו 2012 56-839-79  (3

  פיקוח בניה מאזדה 2009 67-148-68  (4

  פיקוח בניה I  20יונדאי  2011 68-759-74  (5
 

 פיקוח וסדר ציבורי
 

 שנת מס' הרכב מס'
 יצור

 הערות יעוד סוג הרכב

  ס/ראש אגף מאזדה 2011 40-791-75  (1

 ליסיניג ראש אגף פולקסוואגן  2015 46-625-54  (2

  מח' ביטחון רנו לוגן 2009 54-802-69  (3

  מח' ביטחון  I25 יונדאי 2016 87-427-39  (4

  מח' ביטחון נגררת 2002 93-438-15  (5

 ליסיניג מח' ביטחון יונדאי 2015 96-894-33  (6

 ליסיניג/ מושבת ןמח' ביטחו יונדאי 2015 96-895-33  (7

 ליסיניג מח' ביטחון יונדאי 2015 96-896-33  (8

  מח' ביטחון טיוטה 1997 56-987-19  (9

  מח' ביטחון נגררת 1998 59-849-15  (10

  מח' ביטחון נגררת 2002 83-638-15  (11

  מח' ביטחון טיוטה 1999 86-624-27  (12

  מח' ביטחון מיכלית גרור 1975 893-783  (13

  מח' ביטחון גרור מים 2007 91-735-61  (14

  מח' ביטחון גרור גנרטור 2015 93-564-78  (15

  ביטחון קטנוע 2009 10-293-70  (16

  ביטחון קטנוע 2009 10-295-70  (17

  ביטחון קטנוע 2009 10-296-70  (18

  ביטחון קטנוע 2016 20-741-28  (19

  ביטחון קטנוע 2016 20-743-28  (20

  ביטחון קטנוע 2016 20-744-28  (21

  ביטחון יונדאי 2009 55-856-66  (22

  ביטחון קאיה  2012 56-836-79  (23

  ביטחון מאזדה 2011 61-792-71  (24

 מיועד למכירה ביטחון מאזדה 2008 67-112-65  (25

 מיועד למכירה ביטחון מאזדה 2008 67-113-65  (26

  ביטחון יונדאי 2011 68-794-74  (27

  ביטחון יונדאי 2011 68-795-74  (28

 ליסיניג ביטחון I25דאי יונ 2016 87-902-39  (29

 ליסיניג ביטחון I25יונדאי  2016 89-558-39  (30

  ביטחון מאזדה 2006 47-374-14  (31

  ביטחון מאזדה 2010 86-927-68  (32
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 חינוך
 

 שנת מס' הרכב מס'
 יצור

 הערות יעוד סוג הרכב

  חינוך רנו קנגו 2014 32-421-54  (1

ראש אגף  סוזוקי 2015 76-495-33  (2
 חינוך ורווחה

 ליסיניג

 
 ת.ב.ל

 
 שנת מס' הרכב מס'

 יצור
 הערות יעוד סוג הרכב

  מח' חשמל קטנוע 2009 10-289-70  (1

  מח' חשמל מנוף 1998 21-052-15  (2

  מח' חשמל מנוף 2014 32-775-32  (3

  מח' חשמל מנוף 2010 46-319-72  (4

  מח' חשמל מיצובישי 2003 89-974-36  (5

  מח' חשמל מאזדה 2002 92-806-36  (6

  פארק קטנוע 2013 22-676-69  (7

  פארק קטנוע 2014 37-096-32  (8

  פארק מיול 2007 37-749-64  (9

  פארק מיול 2007 37-752-64  (10

  פארק מיול 2011 48-970-78  (11

  מנהלת הפארק קאיה 2015 53-160-33  (12

  פארק נגררת 2009 90-071-69  (13

  תחזוקה קטנוע 2012 17-632-79  (14

  תחזוקה נגררת 1994 42-615-00  (15

  תחזוקה קיה ריו 2012 56-838-79  (16

  תחזוקה טיוטה 1998 64-993-19  (17

  תחזוקה מאזדה 2002 93-018-36  (18

  תחזוקה מאזדה 2002 93-019-36  (19

  ת.ב.ל איסוזו 2015 93-153-32  (20

משאבת  2016 94-569-78  (21
 מים

  ת.ב.ל

  ת.ב.ל קטנוע 2009 10-287-70  (22

  ת.ב.ל קטנע 2009 10-290-70  (23

  ת.ב.ל קטנע 2009 10-291-70  (24

  ת.ב.ל קטנע 2009 10-292-70  (25

  ת.ב.ל מלגזה 1999 13-210-1  (26

  ת.ב.ל סוואנה 2009 13-928-66  (27

  ת.ב.ל קטנוע 2013 22-725-79  (28

מיועד  ת.ב.ל קטנוע 1993 23-396-01  (29
 למכירה

  ת.ב.ל קיה ריו 2013 29-501-52  (30

  ת.ב.ל טרקטורון 2007 37-753-64  (31

מיועד  ת.ב.ל קטנוע 2005 38-136-59  (32
 למכירה

  ת.ב.ל נגררת 2001 47-447-15  (33



156 

 

  ת.ב.ל קטנוע 2010 48-819-70  (34

  ת.ב.ל משאית 2009 53-588-68  (35

  ת.ב.ל יונדאי גץ 2009 55-850-66  (36

  ת.ב.ל יונדאי גץ 2009 55-861-66  (37

  ת.ב.ל נגררת 1988 59-644-15  (38

  ת.ב.ל ררתנג 1998 59-848-15  (39

  ת.ב.ל איסוזו 2000 64-842-23  (40

  ת.ב.ל איסוזו 2000 64-843-23  (41

  ת.ב.ל איסוזו 2000 64-844-23  (42

  ת.ב.ל טיוטה 1998 82-440-27  (43

  ת.ב.ל סקודה 2012 86-366-76  (44

  ת.ב.ל טיוטה 1999 87-510-27  (45

  ת.ב.ל גרור גנרטור 2015 93-313-79  (46

  ת.ב.ל רנו קנגו 2008 96-366-66  (47
 

 

 

 

 סיכומים: -עלויות אחזקת רכב עירוני 

 

   ₪  990,605.70 סה"כ עלות תיקוני רכב .1

  ₪  1,083,931.00שהם  ליטר  201,367 סה"כ צריכת דלק לרכב עירוני .2

   ₪  1,684,516.00 רישוי, ביטוח וליסינג .3
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 ס' ר' אגף תב"ל וממונה פרויקטים
 

 

 אירועים: .1

אירועים  118-שאגף תב"ל היה מעורב בהם, עומד על כ סה"כ אירועים .א

 עירוניים ובמוסדות חינוך.

סיוע בהפקת טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, הכנות לאירועי יום  .ב

העצמאות: הקמת במות וניוד אמצעים )ספסלים, כסאות דגלים וכו'( וכן 

כל עבודות ניוד ציוד ממוסדות חינוך ועירייה וכן היערכות לוגיסטית 

 לאירועי עדלאידע. 

 

 גדרות: .2

 עבודות גידור ושערים במגרשי ספורט, מוס"ח ואתרים שונים בעיר, בעלות של        

 ₪. 613,000 -כ        

 
 

 הצללות: .3

 עבודות התקנת יריעות הצללה במוס"ח ובגינות ציבוריות בעלות של 

 ₪.  1,872,000 -כ

 
 
 הובלות: .4

 ₪. 487,000  -עירייה בעלות של כ הובלות ופינוי ציוד ממוס"ח ומוסדות  
 

 
 2016רועים ואספקות שנת ירשימת א

1 04/01/2016 
הילולת הרב סאסי בשביב 

 באולם ריבוק
 דוכן נואמים \כיסאות\שולחנות

2 13/01/2016 
הילולת הבאבא סאלי בית 

 כנסת אור זרוע 
 כיסאות  שולחנות,

 מחסומים אירוע בגינת אשרמן 28/01/2016 3

 כיסאות פרויקט אייל בבן כגוריון 22/01/2016 4

 כן דגלים דוכן נואמים, טקס חתימה על הסכם הגג  19/01/2016 5

 כיסאות היאליפות בני הרצליה בשחי 24/01/2016 6

 מדרגות מקהלה  ערב הוקרה ללאה נאור 19/01/2015 7

 שולחנות ,כיסאות  שרים עם חברים באשכול פיס 29/01/2016 8

 פודיומים  מסיבת סידור בבי"ס וולפסון  25/02/2016 9

 כיסאות יום המשפחה ביה"ס יוחנני  18/02/2016 10
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 כיסאות הרצאה -חט"ב רעות  28/02/2016 11

 פודיומים  אירוע מנהל נשים בבית קינן 10/02/2016 12

 כיסאות מסדר כנפיים של קרמבו  02/02/2016 13

14 01/02/2016 
בבית חיל  יום עיון לחקר החלל

 וירוהא
 מחסומים 

 כיסאות  הרצאה להורים ביד לבנים  01/03/2016 15

 פודיומים ,כיסאות מחסומים, יריד האומנים 10/03/2016 16

 כיסאות  ם"מסיבת סידור בבי"ס רמב 08/02/2016 17

 פודיומים  מחסומים ,כיסאות , ס נוף ים "אירוע מתנ 03/03/2016 18

 כיסאות  שולחנות ,מחסומים, קח תןשוק  03/03/2016 19

 שולחנות מחסומים, סטריטבול 26-30/05 20

 יום הזיכרון באשכול פיס 13/03/2016 21
 שולחנות ,כיסאות ,דוכן נואמים,

 כן דגלים

22 31/03/2016 
לזכרו של  3-נלאומי הימרוץ הב

 עמנואל מורנו
 דוכן נואמים שולחנות, מחסומים,

 שולחנות ,פודיום מחסומים, צליהמרוץ הר 07/05/2016 23

24 16/03/2016 
תערוכת חוצות במסגרת 
 אירועי חודש האישה 

 שולחנות ,דוכן נואמים  מחסומים,

 שולחנות ,כיסאות  מחסומים, מסיבת רחוב  22/03/2016 25

 כיסאות  שולחנות, קרנבל יד שנייה 14/04/2016 26

 פודיומים כיסאות, מחסומים, הפנינג פסח אביבי 19/04/2016 27

 מדורה קהילתית  26/05/2016 28
 שולחנות, ות,אכיס מחסומים,
 פודיומים.

 מימונה עירונית  01/05/2016 29
 דוכן נואם, כן דגלים, כיסאות,

 שולחנות ופודיומים מחסומים,

שולחנות  כן לדגל, מחסומים, טקס גנ"י  06/05/2016 30
 קוליסות ,כיסאות,

 ץ הרצליהמרו 07/05/2016 31
מחסומים שולחנות קונוסים 

 דוכן ,פודיומים  לדגל,

  3 -מרוץ הילדים ה 15/06/2016 32
 מחסומים ,קונוסים מעץ,

 שולחנות פודיומים,

 מחסומים ,פודיומים .  מסיבת סיום שנה"ל  20/06/2016 33

 גלגל הזהב  09/06/2016 34
מקרר  כיסאות, שולחנות,
 פודיומים מראה, ארטיקים,

 יום ניקיון חופים בינ"ל  08/06/2016 35
 כן דגל ושולחנות דוכן נואם,

 

 דוכן נואם ומחסומים. כן דגלים, צעדת ירושלים 01/06/2016 36

 כן דגל ודוכן נואם. טקס יקיר העיר  11/07/2016 37

 מחסומים ,שולחנות ופודיומים  ספורט חצות 10/7-31/8 38

 פודיומים  ווריזלנד אירוע קיץ בגינת  03/07/2016 39

40 07/07/2016 
לא חצי  אירוע עמותת "נכה
 בנאדם" בית קינן 

 כיסאות שולחנות ופודיומים . 

 מחסומים  אירוע "על הדשא"  07/07/2016 41

פודיום וכן דגלים  כיסאות שולחן, בית קינן-אירוע קבוצת השוות  12/07/2016 42
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 . 

43 27/07/2016 
ועדון מסיבת סיום פעילות מ

 ניצולי שואה 
 שולחנות ,כיסאות ופודיומים .

44 17/07/2016 
משלחת מדריכי ריקוד 

 /פסטיבל כרמיאל 
 שולחנות וכיסאות .

45 01/08/2016 
הוקרה לכלת פרס ישראל גב' 

 רות רזניק 
כן דגלים ודוכן  שולחנות ,כיסאות,

 נואם.

 כיסאות בית לבצלר  04/08/2016 46

 יה ישראל הללו 25/08/2016 47
חדר  כן דגלים, דוכן נואם,
 שולחנות ,מחסומים, הלבשה,

 מדרגות מקהלה . 

 כיסאות ושולחנות .  אירוע במוז"ה  05/08/2016 48

 כיסאות מסיבה מעון קשת  07/08/2016 49

 כיסאות  בי"כ ברית שלום  07/08/2016 50

 פודיום  אירוע טו" בשבט  25/08/2016 51

 מחסומים ,פודיומים .  בלת שבת במרינה ק  03/6-29/7 52

53 07/09/2016 
-ערב הוקרה לבעלי תפקידים 

 בית קינן 
 כיסאות . שולחנות, דוכן,

 שולחנות  תיכון היובל  -כנס מחזור  08/09/2016 54

55 08/09/2016 
אירוע חשיפה מרכזים 

 קהילתיים בפארק 
 מחסומים 

 פודיום .  קהלה,מדרגות מ קונצרט בפארק  10/09/2016 56

 ארונות ,שולחנות . בית מורשת  08/09/2016 57

58 11/09/2016 
כנס שנתי מכון למדיניות נגד 

 מרכז בינתחומי-טרור
 מחסומים ,כני דגלים 

 כיסאות  הרצאה  -חט"ב הנגיד  13/09/2016 59

60 15/09/2016 
אירוע מתנדבי משטרת גלילות 

 בפארק 
 שולחנות 

61 14/09/2016 
אירוע פתיחת שנת פעילות 

 בית קינן-מועדוני נשים
 שולחנות ,כיסאות 

62 20/09/2016 
בית חיל  -אירוע שר החינוך 

 ויר והא
 שולחנות , כיסאות 

 שולחנות  המועדון הכלכלי  -בית קינן  19/09/2016 63

 כיסאות  הרצאה -יד לבנים  15/09/2016 64

 פודיומים  יה הרמת כוסית עובדי עירי 20/09/2016 65

 מחסומים  בני הרצליה בפארק  21/09/2016 66

 כיסאות  מחסומים ,פודיום, צופים  -טקס פתיחת שנה  24/09/2016 67

 פודיומים  הרצאה  -חט"ב הנגיד  22/09/2016 68

69 28/09/2016 
אירוע עמותת " חיים " ביד 

 התשעה 
 מחסומים , מקרר ארטיקים .

 גן בן שפר -הקפות שניות  אירוע 24/10/2016 70
 מחסומים, שולחנות, כיסאות,
 כן דגל  פודיום,

 אירוע נווה ישראל לדורותיה  22/09/2016 71
שולחנות ,מקרר  כיסאות,
 ארטיקים 

 פודיומים  הרקדה בספורטק  03/09/2016 72
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73 02/09/2016 
רדיו קול -אירוע בחוף הנפרד

 ברמה 
 כיסאות מחסומים ,פודיומים,

74 07/09/2016 
  -המח' לתרבות יהודית

 וולפסון 
 כיסאות, שולחנות

75 04/09/2016 
הרצאה ח"כ רויטל  -תיכון דור 

 סוויד 
 כיסאות ,שולחנות 

76 28/09/2016 
הנצחת אהרון טייכנר במועדון 

 הבריאות 
 דוכן נואמים  כן דגלים,

77 29/10/2016 
תחרות שחייה לזכרו של אלון 

 רונן 
 כיסאות, דוכן, כן לדגלים,
 מחסומים

78 22/10/2016 
אירוע בבר הדולי פרטון שער 

 העיר 
 פודיומים מחסומים,

79 25/10/2016 
שמחת  -בי"כ שערי תפילה 

 תורה 
 כיסאות 

 שולחנות  כיסאות ,מחסומים, ל "גן רש-מופעי שמחת תורה  24/10/2016 80

 כן דגלים  קוליסות, מחסומים, שד' חן -אירוע סוכת עדות  19/10/2016 81

 תפילת יום כיפור  11-12/10/16 82
 פודיום +מדרגות, כיסאות,
 שולחנות 

83 15/10/2016 
קאנטרי -טריאתלון ילדים 

 קלאב 
 מחסומים ,שולחנות 

84 19/10/2016 
אירוע "יער מאכל" בפארק 

 הרצליה 
 שולחנות 

85 24/10/2016 
בי"כ נחלת  -חג שמחת תורה 

 צבי 
 כיסאות

 כיסאות ,שולחנות  מוזיאון על הדשא  29/10/2016 86

 כיסאות  שולחנות ,מחסומים, מרוץ נשים  03/11/2016 87

 כן לדגלים דוכן, "בראש שלך הקול" 06/11/2016 88

 מרוצי שדה תשע"ז  07/11/2016 89
 שולחנות, כיסאות, מחסומים,
 קונוסים

 ספסלים  שולחנות, קונוסים, יום שיא בגנים "נעים בגנים "  04/11/2016 90

91 24/11/2016 
אירוע במעמד סגנית רה"ע 
 יר ועופרה בל בבית חיל האו

 דוכן נואמים  כן דגלים+

92 28/11/2016 
אירוע של מינהל נשים ואיכות 

 הסביבה 
 שולחנות עגולים 

 מחסומים  אירוע קהילה משטרה 06/12/2016 93

 דוכן נואמים  כן דגלים+ מיני כנס במועדון הכוכב הש 01/12/2016 94

95 04/12/2016 
אירוע בטייסת בבית חיל 

 וירוהא
 דוכן נואמים  כן דגלים+

 דוכן נואמים  כן דגלים+ הלה במרינהמנאירוע בבניין ה 30/11/2016 96

 כיסאות  הרצאה ביד לבנים 20/11/2016 97

98 16/11/2016 
יום עיון בנייה ירוקה בבית 

 ראשונים
 שולחנות כיסאות+

99 15/11/2016 
ערב שיח בנושא רצח רבין 

 בשבט רשפים 
 כיסאות 

100 14/11/2016 
אירוע מתנדבים בפארק 

 הרצליה 
מחסומים +כן  פודיומים+
 דוכן נואמים  דגלים+

 טקס קריאת כיכר ניסנוב  09/11/2016 101
 דוכן נואמים+ כן דגלים+
 +שולחנות -כיסאות

 כיסאות  שבט דקר טקס אש ב 19/11/2016 102
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 כיסאות  מחסומים+ הפנינג גימלאים במרכז העיר  17/11/2016 103

104 09/11/2016 
הרצאה בנושא חידוש ביטוח 

 בטיחות בתיכון דור 
 כיסאות 

105 04/07/2016 
אירוע סיום מרכז היזמות 

 בבית קינן 
 כיסאות +שולחנות +דוכן נואמים 

106 28/06/2016 
לופי נשיאי בבית קינן ערב חי

 מועדון רוטרי
 שולחנות  כיסאות+

107 29/06/2016 
טקס חידוש בית כנסת ברחוב 

 הגליל 
 דוכן נואמים 

108 30/06/2016 
ות אטקס אירוע יום העצמ

 בבית השגריר 
 מחסומים 

109 06/06/2016 
הרצאה קבוצת השוות בבית 

 קינן 
 פודיומים  כיסאות+

 

110 05/06/2016 
תורה בהר טקס הכנסת ספר 

 סיני 
 דגלים שולחנות+ כיסאות+

 כיסאות  אירוע יום ירושלים  05/06/2016 111

 כיסאות  אירוע בגן הלאומי אפולוניה  01/06/2016 112

 צעדת יום ירושלים  01/06/2016 113
-דוכן נואמים מחסומים+
 +פודיומים 

 כיסאות  אירוע משאלת לב בבי"ס שז"ר 01/06/2016 114

115 01/06/2016 
טקס בוגרים במרכז 

 הבינתחומי 
 מחסומים 

 כיסאות  פודיומים+ אירוע קבוצת השוות בבית קינן  12/12/2016 116

 שבת אירגון בני עקיבא 08/12/2016 117
כיסאות דגלים+ פודיום+  

  

118 11/12/2016 
רים בביה"ס והרצאה לה

יסיברנד  
 כיסאות
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 ורמחלקת חשמל ומא
 
 
לשם התייעלות  LEDהשתתפות בהקמת מכרז להחלפת תאורת רחובות לטכנולוגית  .1

 אנרגטית.
 

במות מרכזיות ולאורך רח' סוקולוב ושד' חן  - והעדלאידע יום העצמאות, אירועי קיץ .2

 וכמו כן במערב העיר. 
 

 מתן מענה לצרכים השונים בקונצרטים והופעות.  -פארק הרצליה  .3
  

 ענה לצרכים השונים בקונצרטים והופעות. מתן מ -גן בן שפר  .4
 

 הכנות בטיחות לבי"ס וגנ"י במהלך יולי אוגוסט.  .5
 

 אחזקה ותיקון פנסים.  -תאורת רחובות  .6
 

 תיקון תקלות בבתי"ס, גנ"י ומועדוניות.  -אחזקה במוס"ח  .7
 

 נפילות עמודי תאורה.  -עבודות בטיחות  .8
 

 חיבור מרכזיות חדשות.  .9
 

 נ"י חדשים ושל בתי"ס ששופצו. ליווי פרויקטים של ג .10
 

 עבודות תחזוקה ובטיחות באצטדיון.  .11
 

 לקיחת חלק בתכנון עתידי של פרויקט מרינה לי וגליל ים.  -תב"עות חדשות  .12
 

 ניתוק בסוף העונה וחיבור בתחילתה.  -מבני הצלה בחוף הים  .13
 

 תחזוקת אולמות ספורט ומגרשי ספורט.  .14
 

 די וגופי תאורה לד. פרויקטים עבור מחלקת כבישים, עמו .15
 

 הקמת תאורה חדשה ברחובות העיר.  .16
 

 הקמת תשתיות ותאורה ברח' הבנים וקק"ל. .17
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 פארק הרצליה ובית קינן

 

 כללי: רקע
 

  דונם.  225ומשתרע על שטח של  2008פארק הרצליה נחנך בחודש אוגוסט 

 נה. הפארק משלב בתחומו את שלולית החורף ומשמר מערכת אקולוגית מאוזנת ועדי 

  תוכנית הפארק שמה דגש על חיזוק הספורט העממי יחד עם שימור הטבע שבו

מהווה עדות להצלחת שילוב פעילות אדם ושימור ה מתקיימת "שלולית החורף" 

  ערכי טבע ונוף במרחב אורבאני. 

  למטרה להגדיל את החשיפה של הציבור ולהדגיש את חשיבותו  שם לוהרצליה פארק

  זור האורבאני. כריאה ירוקה בלב הא

  פארק גליל ים )בשלבי הקמה(. –בעתיד הקרוב, יתווסף אל פארק הרצליה חלק נוסף 

 בית טבע סביבה  -קינן בבית הפעילות הינה נדבך נוסף לפעילות השוטפת בפארק

טבע וסביבה הקהילה לפעילויות בנושא חיבור ב עוסקבית קינן בין היתר , וקהילה

 בפארק הרצליה הסמוך. 

  קינן מתקיימות פעילויות מגוונת לכל קהילות העיר בתחומים חברתיים, בבית

 סביבתיים תרבותיים ועוד. 

  בו יוכלו קהילות מגוונות בעיר ליצור שיתופי " בית חם"חזון בית קינן הוא לשמש

 פעולה.

  קהילות מגוונות בגילאים  80-מתארחות בבית קינן מעל ל 2017נכון לחודש ינואר

 שבוע.שונים בכל ימי ה

 

 

 2016פרויקטים והפעילויות המרכזיות שהתקיימו בפארק ובבית קינן בשנת 

 כלבים. פיתוח גינת 

 ופתיחת מתקן חבלים גשרי תיקון WOW. 

 לנכים, מתקן  ספורט מתקן התקנת '+ב שלב כושר חדר :חדשים מתקנים התקנת

 .ב בשלב קן לציפור חבלים

 פיקוד לעמדת חשמל כבל הזנת כולל פיקוד במת ביצוע. 

 100,000 בוגרים בעלות  עצים שתילת ₪. 

 קולחין מי' מע שדרוג. 

 לרכבת רציף וקופה הקמת . 

 מאכל חורשת חניכת . 

 סביבתיים. נושאים לקידום הפועלים קינן ובית הרצליה פארק מתנדבי הקמת קבוצת  

 קינן בית"ב בשבט ו"בט קהילתי הפנינג." 
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 שבפארק. הגדול יתרבות עשירים באמפ ומופעי קונצרטים עשרות 

 בישראל פארקים למנהלי עיון יום. 

 בפורים לתחפושות שנייה יד יריד. 

 בפארק מוזיקליות שבת קבלות. 

 סיפור. שעות 

 ד כיתות תלמידי כל הדרכות'. 

 ציפורים. טיבוע פעילויות 

 וסביבה טבע בנושאי הרצאות. 

 וציורים צילומים תחרויות. 

 א מחזור - ביתי גינון קורס.'  

 קינן בית"ב שנייה יד יריד."  

 השתתפו בהם הרצליה לפארק" קינן בית"מ ולמבוגרים למשפחות עששיות סיורי 

 .תושבים מאות

 צבא, רפואה, ממשל אנשי, כנסת חברי, שרים של" קינן בית"ב הרצאות עשרות 

 הדק במתחם התקיימו ההרצאות כל. ועוד אקדמיה אנשי, וחברה כלכלה, וביטחון

  .איש 300-600 בין נכחו הרצאה ולכל נןקי בית בחצר נמצא אשר

 ועוד ועוד ועוד...             
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 מרכז שליטה ובקרה -משל"ט 
 
 
 

 ל. "תב ט( באגף"ובקרה )משל שליטה מרכז הקמת .1

בהתאם להנחיית מנכ"ל העירייה, אגף תב"ל נפתח השנה משל"ט לטיפול ומעקב 

ויחידותיה בנושאים הבאים: בטיחות,  בתקלות שבר ותחזוקה לכלל אגפי העירייה

תחזוקה, חשמל, נגרות, כבישים, רכש, לוגיסטיקה, ציוד, הובלות, אירועים, הצללות, 

 גידור, כיבוי אש, מערכות מתח נמוך. 

 

לשפר את השרות הניתן על ידי אגף תב"ל עבור כלל  - מטרת הקמת המשל"ט .2

 לסיום הטיפול בפניות, עד הטיפול אחר ובקרה מעקב ביצוע יחידות העירייה תוך

 הפנייה.  וסגירת

 

 הגורם הפונה עם ראשוני בירור יבצע ט"הפנייה, המשל קבלת בעת - הטיפול תהליך .3

 אחר האגף, יבצע מעקב בתוך המטפל הגורם אל ודחיפותה, ינתב התקלה מהות לגבי

 הפנייה.  סגירת ויוודא הטיפול

 

 העירייה.  של גילותהר העבודה בשעות יפעל ט"המשל - פעילות שעות .4

 אל המוקד תהיה העבודה, הפנייה לשעות דחופות, מעבר שבר תקלות של במקרים

 כה.  עד שהיה העירוני, כפי

 

ההתנהלות היא באמצעות  מייל, פקס, טלפון. באמצעות מתבצעות ט"המשל אל פניות .5

 תוכנת המוקד.

 

  2016 דצמבר 31 –  2015 חודשים אוקטובר .6
 

 . 5,146 אגף תב"ל  התקבלו במשל"ט סה"כ 6.1

 פניות לטיפול מח' תחזוקה.  3340 6.2

 פניות לטיפול מח' חשמל.    959 6.3

 פניות לטיפול סגן מנהל האגף.    286 6.4

 פניות לטיפול משל"ט.    318 6.5

 פניות לטיפול נגריה.      90 6.6

 פניות לטיפול מח' לוגיסטיקה.    100 6.7

 

 
 



166 

 

 

 

 

  החינוך אגף
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 יעקב נחום -דבר מנהל האגף

                                       

באיכויות  -יישום הגישה ההומניסטית בחינוךאגף החינוך, על כל מחלקותיו ,יפעל ל

)אישית ובית  ההשכלה הרחבה, חשיבה ביקורתית, הגינות חברתית, אוטונומיה מחשבתית

ועקבי  . העשייה החינוכית תפעל באופן רציףמימוש עצמי, רגישות וחינוך דמוקרטי ספרית(,

להיות אוהב אדם, אוהב עמו וארצו, אזרח בכל מערכות החינוך, לעיצוב וטיפוח התלמידים,  

נאמן למדינת ישראל, מכבד את הוריו ואת משפחתו, מכיר את לשונו, מכיר ומכבד את 

מורשתו של העם היהודי לדורותיו ואת זהותו התרבותית, ואת מורשתן וזכויותיהן של 

 נת ישראל. הקהילות השונות במדי

מימוש, היעדים החינוכיים, יעברו כחוט השני לאורכו ולרוחבו של הרצף החינוכי ,מגן 

 , נציגי משרד החינוך, מנהלים, מורים ותלמידים. הורים :שותפותהילדים ועל לתיכון, ב

בניית השנה נתמקד, באופן מיוחד, בעבודה משותפת עם הורים, מנהלים, מורים ותלמידים ב

גנים, בתי ספר  -" אשכולותה"תבנינה על בסיס ל המשמעויות. התכניות על כ רצפים

יסודיים, חטיבות ביניים, בתי ספר תיכוניים, מתנ"סים, שירותים סוציאליים, תנועות נוער, 

יגום משאבים עירוניים כרשת חינוך עירונית . האגף יכוון לאשירותי דת, מערך בריאות ועוד

פורמליות,  בין מערכות בלתי פורמליות למערכות ,מובהק יצירת מערך אינטגרלי, תוך אחת

 -ורובעים כדי לחבר בין קהילות ,מבוססת על עיקרון ה"רשת", פלטפורמה טכנולוגית יצור

. בינן לבין עצמן ובינן לקהילות אחרות

 ככלי מחקר, ארגון, הערכה והעברת מידע.,ימוש בטכנולוגיות ביעילות השנה נעמיק את הש

. בכלל חינוך לחשיבה יצירתית ותבונה יצירתיתאת ה ,יצירתיות וכושר המצאהה נעודד את 

פיתוח תחום רחב של טכניקות יוצרות רעיונות )סיעור מוחות, עבודת צוות וכו'(. על זה,  

לפתיחות ואחריות כלפי נקודות השקפה  , נכווןמנת לשפר ולמצות את המאמץ היצירתי 

 , נכווןמקוריות וכושר המצאה, נעודד ן  חוזר לעבודהתשומות והיזו נאגדחדשות ושונות, 

אינדוקטיבית  -לחשיבה "מחוץ  לקופסה" , נחנךחשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיותל

פרקטיים לעשייה בניית מודלים תוך  לחשיבה מערכתית ובעיקר נכוון  ,דדוקטיביתו

 אמתית.

 

. בכלל כלוסיות ברמה הפרקטיתפערים בין אוהצמצום בתוך מכלול הדברים כולם, נכוון ל

. באמצעות מנגנון אוטומטי, שקוף ושוויוניספר, לבתי  ,הקצאת משאבים תוספתייםזה, 

הפרוגרסיביות תוך מיקוד מאמץ במדדי הטיפוח החלשים ביותר בין השכבות נרחיב את 

 ל ייחודיות אוכלוסיות מיוחדותנשמור ע רובעים.ו על פי שכונות ,השונות בתוך בתי הספר

ונקפיד על עקרון שוויון הזדמנויות  )כגון: עולים חדשים, מחוננים, מצטיינים, חינוך מיוחד(

בחינוך ומצוינות בחינוך. 
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 המחלקה לחינוך הגיל הרך 
 

מערך גני  הילדים  3-6המחלקה לחינוך הגיל הרך אמונה על כל גני הילדים העירונים מגיל 

 ילדים. 3,529"ד ועירוני חרדי בסה"כ גני ילדים עירוניים מ"מ , ממ 120כולל 

 

    -מנהלות גן במערכת 

 גננות בגנים  הממלכתיים 109 

 גננות בגני ילדים ממ"ד 8 

 גננות בגני ילדים חרדיים  5 

 25 -גננות בגני ילדים העירוניים, משלימות  120סה"כ  

 

  - סייעות במערכת

 סייעות בגני הילדים   203

 סייעות אם  149

 ייעות פדגוגיות בגנים משולביםס      3

 סייעות בתגבור הגנים לגילאי שלוש ארבע    51

 

  - מעונות בפיקוח משרד החינוך

 רב תכליתי( 1ארגוני נשים )-מעונות יום 4

 

  -מעון בפיקוח החברה למתנ"סים ובחסות עירונית 

 מעון קשת. -1מעון יום  

  

 -מרכז מדעים לגיל הרך בבית פוסטר

 :טסים לחלל"נושא השנה: "

רדיוס הירח הוא כרבע מרדיוס כדור הארץ. אם כך, מדוע אנו יכולים להסתיר את הירח עם 

 כף היד?  והשמש?  מי אכל את הירח? היה עגול ושלם ועכשיו צורתו בננה, כיצד?

היכן נמצא כדור הארץ?   *   מה יש בו בכדור הזה שדווקא עליו אנו חיים?   *   מדוע 

 בשמים?   *   כיצד נטיס חללית לחלל? על אילו כוחות יש להתגבר?   הכוכבים נוצצים

 *מה צריך האסטרונאוט בחלל?

לשאלות אלו ואחרות נחפש תשובות מתוך התנסות חווייתית עשירה ומגוונת. העיסוק 

בנושא החלל מאפשר לנו לתת מענה לסקרנות הטבעית שמגלים ילדים, לפתח את החשיבה 

 יחד עם היצירתיות והדמיון.המדעית והטכנולוגית ב

 

 "אורח חיים בריא" 

 גנים בעיר משתתפים בתוכנית אורח חיים בריא/ "נעים בגנים", הפעילות  14  

 מתקיימת פעמיים בשבוע. התוכנית בשיתוף מח' הספורט, יחידת הבריאות ומשרד  

 החינוך. 
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 סל תרבות עירוני: 

 "אני והחצוצרה" / קונצרט חליל צד: 

 קטעי נגינה מרפרטואר המוזיקה הקלאסית, ג'אז ושירי ילדים מוכרים.-בגן קונצרט - 

 דקות. 45-אורך המפגש כ    

 

 ":"אופרה לגיל הרך
 
 בביצועה של זמרת האופרה הישראלית שירלי הוד ובליווי פסנתרן:  
 
 התוכנית כוללת מופע אחד במהלך שנת הלימודים בגן הילדים, אורך המפגש   
 ת.דקו   45  -כ  
 

 
 הצגה בתוך הגן":"

 
 הצגה ע"פ ספר ממיטב הסיפורת העברית החדשה.   
 

 הצגות מאושרות ע"י משרד החינוך:

 .4-5הצגה אחת בגן והצגה שנייה בתיאטרון  היכל אומנויות הבמה לגילאי  -

 .3הצגות בגן לגילאי  2 -

 

 : להקת קולבן דאנס –מופע מחול 

 מופע מחול בהיכל אומנויות הבמה. -

 

 : מוזיאון לאומנות עכשווית –מוז"ה 

 .4-5סיור אחד בשנה במוזיאון לגילאי  -

 

 מותאם.לזרם ממ"ד וחרדי מתקיים סל תרבות 

 

 ספריית פיג'מות 

 ספרים נוספים להעשרת    8-ספרים בשנה לביתו של כל ילד, ו 8תכנית הכוללת 

כנית ארצית מטרות התכנית: ספריית פיג'מה היא תספריית הגן במימון עירוני 

אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון  ייחודית, השואפת להנחיל לילדים בגיל הרך

מופעלת על ידי קרן  בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים. התוכנית

גרינספון ישראל בע"מ בשותפות עם משרד החינוך. התכנית יוצרת מכנה משותף 

 ילדים ומשפחות בישראל. תרבותי רחב בין

 

 ומנות באה לגן"א"

 -גנים 10מנחת אומנות מדריכה את הילדים בסגנונות אומנות שונים חזותיים ב   

 גנים בסיור במוזיאון  15-במימון משרד החינוך. במסגרת התוכנית משתתפים כ  

 לאומנות עכשווית בהרצליה, במימון הרשות.  
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 איכות הסביבה

 כגון: מיחזור , גינה אורגנית, פיתוח נושא מודעות סביבתית בגני ילדים בנושא 

 "טיפוח  סביבות אקולוגיות בגנים".  התוכנית כוללת עבודה בגנים  עם ערכות 

 מותאמות לנושא איכות הסביבה, במימון הרשות. 

 
 םגננות מובילות ע"פ אשכולות גיאוגרפיי

ם הובלה וליווי גננות בתהליכי עבודה בגנים בהטמעת תכניות הליבה, הדגשים עירוניי

 וכדומה.

      

  -גנים המשתתפים במסגרת גן ניסוי ויוזמות ייחודיות 

 ם בנושא "אורח חיים בריא )זו השנה החמישית(.-מוכר ע"י אגף ניסוי בי –גן שלהב 

 מקיים גינה לימודית וחממה . –גן אלמוג 

 בה.      הוסמכו ל"גן ירוק" ע"י המשרד לאיכות הסבי –גן מוריה, גלעד, צאלון, בת חן וכלנית 

 

 תקשוב בגני הילדים

 שימוש ולמידה מושכלת  במחשב  לצורך יצירה ועיצוב הסביבה  הלימודית.

 התנסויות בתקשורת עם הגן, הבית והקהילה.

 כיתות גן. 108מחוברים לאינטרנט 

  "גוגלה".מערכת  4-5החל משנה"ל תשע"ו הוטמעה בגני ילדים לגילאי 

  מיועדים לקדם את החינוך ואת ההתפתחות של ילדים כלי "גוגלה" הם כלים ממוחשבים ה

אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין  צעירים,

 . מוגבלת

  כלי גוגלה משתלבים בתוכנית הליבה של משרד החינוך.

     

 לילדים בסיכון –תוכנית לטיפוח שפה ותקשורת 

 ילדים ממשפחות בסיכון גבוהה, באמצעות  125ה ל רכישת מיומנויות שפה, הבנה והבע

 מדריכות התפתחותיות   7מעונות יום ע"י  2 –כיתות גן ו  17תוכנית מובנית הפועלת ב 

  שעות אפקטיביות(. 135המועסקות ע"י הרשות )

 מרכזת התוכנית גב' עדי כהן, המחלקה לחינוך הגיל הרך במימון הרשות.

 125מס' ילדים משתתפים 

 7מדריכות מס' 

 1רכזת תוכנית 

 במימון הרשות.

            
  טיפול בילדים עם התנהגויות תוקפניות-תוכנית מס"ע

התוכנית פועלת בגנים בהם ילדים מאתגרים ביותר, עם קשיי וויסות התנהגותי המקשים 

באופן משמעותי על רצף הלמידה בגן ועלולים להוות סיכון לילדי הגן או לעצמם. במסגרת 

כנית צוות  הגן מתוגבר ומלווה ע"י מנתחת התנהגות ובשיתוף הצוות הבין מקצועי. התו

   בנוסף מתקיימת הדרכת להורי הילד במימון הרשות.
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  תוכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות ולהפחתת האלימות בגן 

  גנים בשכונות המוחלשות בעיר הרצליה. 60התוכנית פועלת ב  

 לצוותי החינוך.  (NDFA) תפקודית-התפתחותית-קניית הגישה הנוירוההתוכנית עוסקת ב  

 התנסותית של -הצוותים מחדש, עם הדרכה, את הסביבה הלימודית בעקבות זאת מארגנים 

  .לבנות את תפקודיהם ביעילות הילדים, באופן שמאפשר  

       יגנציה, מטרת התכנית: לפתח בקרב ילדים בגיל הרך יסודות של כישורי למידה, אינטל  

 ומיומנויות מוטוריות לטווח הארוך והקצר.    

 2 –מס' מדריכות   

 התוכנית במימון הרשות.  

 

 גן בתי ספר –תוכנית רצף 

 בתי ספר ואשכולות גנים מזינים עורכים תיאום ומפגשים בנושא: דרכי הוראה .א

 ותכנים בבית הספר ובגן.

 אוריינות והחשיבה המתמטיתהמצופות מבוגר גן בתחום ה תהכרת המיומנויו .ב

 )הכרת אותיות מניה וכד'(.

  פיתוח סביבה חינוכית תואמת התפתחות מהגן לביה"ס. .ג

 

 פיתוח סייעות גני ילדים השתלמויות

 . )"סייעות בראשית"( מיועדת לסייעות בראשית דרכן -שעות   40השתלמות  .א

 סייעות( 30בשיתוף משאבי אנוש ומנחים מטעם מפעם פ"ת. )

חלק א' "( מיועדת לסייעות -)"טיפוח אקלים מיטבי –שעות  90ת  השתלמו .ב

 ותיקות.

 סייעות( 30בשיתוף משאבי אנוש ומנחים מטעם מפעם פ"ת. )

חלק ב'"( מיועדת לסייעות  -)"טיפוח אקלים מיטבי -שעות  120השתלמות   .ג

 .ותיקות

 סייעות( 30בשיתוף משאבי אנוש ומנחים מטעם מפעם פ"ת. )

 לגנים ב"כישורי למידה" –ות שע 40השתלמות 

   בהנחיית מדריכה בכירה מטעם התכנית.

  "אורח חיים בריא" –שעות  24השתלמות 

 סייעות(  30השתלמות ביוזמת מחלקת הבריאות. )

 

 יול"א –גני יום לימודים ארוך 

 ובחופשים ע"פ לוח חופשות 16:45-13:30יום הלימודים מהשעה  תגנים הפועלים להארכ

 חודשים בשנה.  10מוסכם, 

 הגנים מופעלים ע"י עמותת בית פוסטר , בשיתוף המחלקה לחינוך הגיל הרך.

 שגרה       

 תכניות ליבה.   
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 החינוך היסודי 
 
 

 להלן מצבת בתי הספר היסודיים בעיר בשנה"ל תשע"ו       
 

מס' כיתות כולל  שם ביה"ס
 כתות חנ"מ

 מס' תלמידים

 אילנות
 

12 268 

 אלון
 

21 612 

 צבי-בן
 

16 466 

 ברנדיס
 

17 510 

 ברנר
 

17 413 

 גורדון
 

20 663 

 הנדיב
 

22 638 

 וולפסון
 

16 209 

 ויצמן
 

16 407 

 יוחנני
 

19 593 

 טוב-לב
 

24 793 

 ים-נוף
 

15 411 

 שזר
 

18 544 

 אילן-בר
 

12 367 

 רמב"ם
 

6 137 

 סה"כ
 

251 7031 

 
 

 הקצאת שעות 
 

אפקטיביות לצורך לימודי העשרה, פיצול ש"ש  820צו  סה"כ לבתי הספר היסודיים הוק

 כתות עמוסות, פעילות פרלמנט הילדים ותגבור לימודי של מקצועות הליבה.

משעות אלה הוקצו לטובת תוכנית עוצמה. זוהי  תוכנית התנהגותית חברתית  שעות 56 -כ

קה לליווי, לתלמידים מאתגרים. לכל מורה שהשתלמה יש קבוצת תלמידים, אשר זקו

הדרכה והנחיה התנהגותית. המורה נפגשת אחת לשבוע עם קבוצת העוצמה שלה. במסגרת 

הגדרת  -ההשתלמות לומדות המורות את התכנים הבאים: עקרונות הגישה ההתנהגותית

חיזוקים ודרכי הפעלה, עקרונות  -מטרות ותצפית בהתנהגות, עקרונות הגישה ההתנהגותית

כרות עם מחשבות אוטומטיות ומחשבות מתווכות, בניית תכנית הי -הגישה הקוגניטיבית
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 -בניית תכניות התערבות מערכתיות, שליטה עצמית -התערבות לתלמיד, ניהול כיתה

 עקרונות מנחים.

 
 . 2000למצוינות במדעים ובמתמטיקה במסגרת לימודי מצוינות  ש"ש 50

המינהל הפדגוגי, האגף  –בשיתוף משרד החינוך הינה תוכנית הפועלת  2000מצוינות 

נותנת מענה לתלמידים מצוינים במערכת החינוך תוכנית זו  לתלמידים מצטיינים ומחוננים.

ו', ומורי התוכנית -בכתות ה'ספרית. התכנית פועלת -ויוצרת תרבות של מצוינות בית

המשתלמים מתוגמלים על עבודתם מהרשות. הורי התלמידים משלמים השתתפות עצמית, 

התכנית פועלת בשיתוף מוסדות מחקר ואקדמיה מהמובילים לכל קבוצת למידה. ₪  300סך 

 בישראל ובעולם.

 

לפנימיות יום )מופעל בארבעה בתי ספר( . כל אחד מבתי הספר המשתתפים מקבל  ש"ש 79 

-שעות, באמצעותן מפעיל לימודי סיוע והעשרה המיוחדים לתלמידים נזקקים מכתות ד' 21

ם בסכום סמלי בעבור לימודי העשרה אלה, ובתמורה לסכום זה ו'. ההורים משתתפי

 מקבלים הילדים גם חוגים וסיורי העשרה נוספים.

 

 הקשר הרב דורי
 

 תכנית הפועלת בכל בתי הספר היסודיים.

הפועלת בשיתוף המשרד לאזרחים וותיקים,  תוכנית "הקשר הרב דורי" הינה תוכנית ארצית

 נוך.בית התפוצות ובתמיכת משרד החי

נפגשים , במסגרתה היוצרת קשר הדדי בין תלמידים לבין בני הגיל השלישיתוכנית זו 

 במטרה ללמוד ביחד ולהעשיר זה את זה.בסביבה המתוקשבת, המבוגרים עם הילדים 

יחדיו , את מיומנויות המחשב והאינטרנט המבוגריםאת  מלמדים התלמידיםבתוכנית 

תלמיד ומבוגר  :אישית הינהההנחיה . של המבוגרכותבים ומשמרים פרקים מסיפור חייו 

 .מול מחשב

 זיכרונות בבלוג, במצגת בוורד ובמאגר האינטרנטי של בית התפוצות. הם מתעדים

 ליווי המורים המובילים, נעשה ע"י מדריכה מרכזת.

 

 פרלמנט הילדים
 

 אחד היעדים החברתיים המרכזיים הוא להרחיב את ההשתתפות, התרומה והיוזמה של

חברת הילדים בבתי הספר, תוך מסגרת מובנת של פרלמנט תלמידים עירוני. התלמידים 

תלמידים מכלל בתי הספר(, קבלו כלים של מנהיגים צעירים,  120-לקחו חלק בפרלמנט זה )כ

 ולקחו חלק בקיום פעילויות חברתיות ערכיות לכלל התלמידים בבתי הספר שלהם.

כוח ההשפעה של ילדים צעירים בעיר בקרב מקבלי בעצם קיום פרלמנט זה, הרחבנו את 

ההחלטות בעיר, במפגשים דיאלוגים עם מנהיגים בוגרים בעיר, בפעילויות משותפות עם 

ערכי של כלל תלמידי -מדריכי הנוער ובעשיה נרחבת המשפיעה על אורח החיים החברתי

 העיר הרצליה.

 ת לשבועיים.כל הילדים מחולקים לועדות חברתיות פעילות הנפגשות אח

  ₪ 120,000סך עלות ההנחיה, הדרכת המורים, מפגשי ילדים בועדות וימי שיא: 
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 לימודי תל"ן עצמאיים
 

תכנית לימודים נוספת המאפשרת למידה משמעותית ואחרת ומעניקה הזדמנות לחוויית 

ש"ש לימודים כגון:  3-, במימון משותף של הורים ורשות. בכל כתה לומדים כלמידה מגוונת

דרמה, חקלאות, שירה, בע"ח, רובוטיקה, תיאטרון, טבחים צעירים, מוסיקה, מחשבים, 

גינה אקולוגית, אשכולות חשיבה, קרקס, תנועה ועוד.... בחירת תכני הלימודים נעשית 

 בשיתוף נציגות ההורים.

לכל תלמיד, ובמימון דיפרנציאלי לבתי ספר קטנים ₪  280 -אגף החינוך משתתף בעלות של כ

 כל זאת במטרה לאפשר לימודים איכותיים עם מורים מקצועיים. –זקקים ונ

 

 בתי ספר מנגנים

 בבתי הספר המנגנים, כל תלמידי שכבת ד' מנגנים ובחלקם גם כתות אחרות. 

תכנית מאפשרת לתלמידים להתנסות בלימודי נגינה ומוסיקה במסגרת הבית ספרית. זאת ה

 העירוני.במטרה שישתלבו בהמשך בקונסרבטוריון 

 התכנית במימון משותף של אגף החינוך, ביה"ס וההורים.

 ים, שזר, יוחנני, ברנר.-התכנית פועלת בביה"ס:  נוף

 
 תוכנית פעמ"ה

 

בשיתוף והדרכה של התזמורת סימפונט רעננה, באמצעותה יוצרים תכנית לחינוך מוסיקלי 

סיקות נבחרות. כל חיבור וקשר לתכנים של מוסיקה קלאסית והיכרות מעמיקה עם קלא

ד' הלוקחים לק בתוכנית, לומדים במהלך השנה על היוצרים ומתעמקים -די כתות א'יתלמ

ביצירות הנבחרות.  במפגשי ההכנה פוגשים התלמידים את נגני התזמורת סימפונט רעננה 

 בבתי הספר, במפגש קאמרי, ולסיום משתתפים בקונצרט פילהרמוני.

₪  25יסודיים. השתתפות בתי הספר במימון התוכנית היא התוכנית פועלת בכל בתי הספר ה

 לכל תלמיד. הרשות מממנת את כל ההיסעים, הקונצרטים וחלק מההדרכות בבתי הספר.

  
 ג'-באמנות" לכיתות ב'  מצוינות לכל"
 

 עכשווית, מוז"ה.   לאמנות  הרצליה , המוזיאון  ועירית  משרד החינוך  התוכנית, בשיתוף

 של התלמידים,   השעות  בתוך מערכת  השמינית. מעוגנת שנה   זו  תהתוכנית, פועל

שעתיים לכל כתה -ביה"ס מקצה בין שעה ביה"ס.    של  מורות  האמנות  ע"י  ונלמדת

 ללמידה. 

 ₪. 351,000תקצוב התוכנית עומד על 

 
 פר"ח

 

קוקים פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הז

לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי 

 ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

בבתי הספר בהרצליה מלבד החונכים בשעות אחה"צ, ישנו גם סטודנט חונך המגיע בשעות 

 הבוקר לביה"ס.

 בשלושה בתי ספר: רמב"ם, אילנות ובר אילן. מופעל
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 :צהרונים בעיר 14הפעלת 
 

בעיר הרצליה פועלים שני מפעילי צהרונים: בית פוסטר, חברת המשכיל אפטר סקול. פעילות 

. כמו כן, 16:30( ומסתיימת בשעה 12:45הצהרונים מתחילה בתום יום הלימודים )

לוח החופשות של הצהרונים כפי שנקבע הצהרונים נותנים מענה לימי החופשה, עפ"י 

 בתמ"ת. החל משנה"ל תשע"ה מתן ההנחות מתקיים בבתי הספר.

 
 תוכנית שיט 
 

ו'(, מגיעים למרכז הימי במרינה. -בתי ספר הלוקחים חלק בתוכנית השייט )תלמידי כתות ה'

ים שם משתתפים בפעילות עיונית )בכתות( ומעשית )פעילות ימית(. התלמידים רוכשים כל

מעשיים של התמצאות  בים, לצד פעילות ספורטיבית, חברתית המקנה ערכים של למידה 

 שיתופית, התחשבות, הקשבה, נתינה ועוד.

 בתוכנית משתתפים כל בתי הספר היסודיים להוציא אילנות ובן צבי.

 
 :נתיב האור

 

 .יתוכנית פועלת בשיתוף חברת החשמל לישראל ומשרד החינוך ומרכז השלטון המקומ

התוכנית מעודדת שינוי תרבות התנהגות ואורח חיים בסביבה צורכת חשמל, ומורכבת 

מחוברות המכילות מערכי עבודה ותכנים, משחקים, כרזות, מצגות, כלי הסברה, תערוכות 

פעמים במהלך השנה למפגש  4תלמידים, המגיעים  2-3ועוד. מכל אחד מבתי הספר נבחרו 

דה והעשרה, המסייעים להם להעביר פעילויות בתוך בתי עירוני, בו מקבלים חומרי למי

 לכלל התלמידים. –הספר שלהם 

בתי ספר בעיר. הרשות ממנת את הדרכת נציגי בתי הספר שנפגשים שלוש  12-פועלת ב

 פעמים בשנה.

 
 :בתי הספר 15תוכנית ללימוד מורשת הרצליה בכל 

 

פעמיים בשנה בבית ראשונים. שם ו', המבקרים  -תוכנית המיועדת לכל תלמידי כתות ד' ו

נהנים מפעילות בנושא מורשת העיר הרצליה, תוך לימוד על מקורות התרבות, הים, 

 בדגש על היכרות עם אישים שתרמו להקמתה ופיתוחה של העיר.  –התעשייה 

 ₪. 97,000מימון הרשות לתוכנית עומדת על סך 

 
 
  מקהלות ילדים          

הגדולה בהקמת ארבע מקהלות תלמידים בבתי הספר, תוקם מקהלה נוספת. לאור ההצלחה           

המקהלות מופיעות באירועים קהילתיים ומאפשרות לילדים להיפגש במפגש אינטימי עם 

 שירים מגוונים מהארץ והעולם, ולהביא לידי ביטוי את יכולות השירה שלהם.
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 המחלקה לחינוך על יסודי

 ומים והתמחויותתוספות של תכניות, תח
 בבתי הספר העל יסודיים

 
 
 

 

 תכניות ייחודיות בבתי הספר התיכוניים+ חטיבת ביניים תשע"ז .א

 

 משרד החינוך –"ישראל עולה כיתה" כל בתי הספר משולבים בתכנית הרפורמה  .1

כל בתי הספר משולבים בתכנית  ייחודית עירונית בתחומי המדעים בכלל  .2

 והמתמטיקה בפרט:

וחיזוק מורים ותיקים בפיתוח שיטות ודרכי הוראה  חדשיםהכשרת מורים  .3

 ייחודים.

 תיכוניים וחטיבות ביניים.  -יח"ל 5למתמטיקה לקראת 

 חטיבות הביניים -יח"ל 5פיתוח שיטות הוראה ודרכי הוראה  לפיסיקה  .4

באמצעות מרכזי לתלמידים בכיתות ח', פיסיקה. ט' מתמטיקה .י' ויא'  5מועדון  .5

 יח"ל. 5, בכלל זה הכנת תלמידים ל למידה עירוניים

מורי בתי הספר התיכוניים עוברים השתלמות תלת שנתית בפסיכולוגיה חיובית  .6

פיתוח תפיסה בינאישית חיובית לתלמידים  -המרכז הבינתחומי –ע"י מרכז מיטיב 

 בתי ספר. 11סה"כ 

ך מעגלי שיח לשיפור אקלים ביה"ס ולחיזוק מחנ – תכנית הדיאלוג בית ספריים .7

 הכיתה כמבוגר משמעותי כהרחבה לפדגוגיה דאלוגית בקרב מורי בתי הספר:  

 תכנית דיאלוג: בתיכון הראשונים ובתיכון היובל 

  .תכנית "להיות איתך" בתיכון חדש 

תלמידים לקויי למידה תלמידי מב"ר  -תכניות היקפיות לקידום ילדי האמצע .8

 אתג"ר

 תיכון לחיים -"רשת אורט" תכנית מסלולים 

 משרד החינוך לכיתות אתג"ר ומב"ר – כנית תמיכהת 

  הראשונים  -מורה ועובד סוציאלי בכיתות אתג"ר מב"ר תמיכה היקפית

 והיובל, תיכון חדש   

  פתיחת מרכזי למידה לתלמידים לקויי למידה הכשרה למנהלי מרכזי מהות

 "מרכז מהות"

  למנהלים בנושא "תפקודי לומד"השתלמות ייחודית 
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 בלבד בינייםחטיבות  .ח

 בתחומי המתמטיקה והמדעים לכל חטיבות הביניים בעיר  - תכנית מצוינות 

 בחטיבת הביניים זאב  -פתיחת כיתת מופ"ת ב 

  לתלמידים בכיתות ט' במתמטיקה ברמות א' 5מועדון ה 

  לתלמידים מצטיינים כיתות ח' בפיסיקה 5מועדון ה 

 

 :השתלמויות ייחודיות .ט

   מופ"ת למורי המתמטיקההשתלמות מורים ע"י מכון 

  תכנית תלת שנתית. -השתלמות מורים ע"י מכון מופ"ת למורי המדעים 

  ברנקו ויס -שיעורים מצולמים 

  בתיכוניים 8200והמחשבים עם מטה  המשך פעילות  בתחומי הסייבר- 

 הנדסאים, החדש והראשונים.

  העמקה והרחבה בתכנית אייל וכנפיים 

 

 חט"ב תיכון לחיים   .י

 תכנית מסלולים  2000שתתף בתכנית מצוינות ביה"ס מ + 

 בי"ס מקבל הדרכה לצוות הפדגוגי 

 בית הספר עובד בשיתוף פעולה מול מרכז המדעים 

 נפתחו מעבדות פיסיקה וביולוגיה 

 תיכון לחיים -"רשת אורט" תכנית מסלולים 

 פתיחת כיתת מופ"ת 

  

 פנימיות יום בחטיבות .יא

ה לתת מענה לתלמידים בסיכון סביבתי בחט"ב בעיר פועלת פנימיית יום, במטר

בנוסף פועלת "על גלים" לתלמידים  ולימודי. המענה הניתן הוא לימודי ורגשי.

 שהומלצו ע"י מנהלת בית הספר. 

 

 תכנית לילדים בסיכון בתיכון .יב

 'ט'. -איתור התלמידים בסיכון בתחילת כיתת ז 

 .ליווי לימודים, רגשי, חברתי ומשפחתי של הילד בסיכון 

 ינה לתיכון.מכ 

 .תגבור לימודי 
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 .הדרכת מורים 

 .אבחון התלמידים 

 .עוזרי הוראה 

 .בניית תכנית רגשית 

 .השתלמות עירונית לכל מחנכי כיתות מב"ר אתגר 

 

 

 תקשוב  בתי הספר .יג
 

עם הזמן תורחב הפעילות לבתי  יסודי-בתי ספר על יתקיים מס'  –בשנת תשע"ז 

 ספר נוספים בעיר.

 office 365ם פלטפורמה המאפשרת למידה בענן התכנית תכלול היכרות ע

ובהלימה תועמק ההדרכה לקדם פדגוגיה דיגיטלית בתחומי הדעת השונים בכלל זה 

 -תשתיות לרוחב פס רחב . בנוסף לכך, באחד מתחומי הדעת תוקם קהילה לומדת

 וירטואלית של מורים. התכנית תלווה בתכנית הערכה.

 

 רציונל הקצאת מחשבים:

וך העל יסודי המיר את המחשבים הנייחים שהוזמנו, במסגרת תקציבי אגף החינ

 הפיס, בעגלות עם מחשבים ניידים.

 המהלך יאפשר:

תהליכי הוראה והלמידה  העצמתומשמעותית, פדגוגית ת וחדשנ קידום .1

 .21ולהכשיר את הלומד למיומנויות המאה 

מכבר מחשבים  )להם יש זה רצף פדגוגי בין מוסדות החינוך היסודיים   ליצור .2

  ניידים( .

עדיפות ביישום אינטרנט אלחוטי : אגף התקשוב פועל ליישום אינטרנט   לקבל .3

אנחנו נמליץ על מתן   2017-ו 2016אלחוטי בחטיבות הבינים במהלך שנה"ל 

 עדיפות לבתיה"ס שיבחרו להשתמש בלמידה ניידת.

 

 תשתיות רוחב פס בשני בתי ספר .יד

 מגה 100אינטרנטי 

 יות בשני בתי ספר: תיכון הראשונים וחטיבת הביניים בן גוריוןשינוי תשת
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 לחינוך מיוחדהמחלקה 
 

 על פי חוק  21עד  3בתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד בגילאי  תלחינוך מיוחד מטפלהמחלקה 

בקביעת הזכאות )ועדות השמה(, יישום ושיבוץ  תעוסק המחלקה .  ח"מהחינוך המיוחד, תש

במסגרות החינוך המיוחד ברשות ומחוץ לרשות וכן במעקב וטיפול שוטף  התלמידים

במחלקה לחינוך מיוחד קיים מדור סייעות העוסק בשיבוץ ומעקב אחר הסייעות בתלמידים. 

 הן הטיפוליות והן הצמודות בכל מסגרות החינוך שבכל שכבות הגיל.

 
 למידיםת 400 -ימי  ועדות  השמה לכ 50התקיימו  2015 -2014בשנת  

 מפגשים 10 -כ –בעקבות הוועדות התקיימו וועדות שיבוץ 

 
 נתונים מספריים:

 

 תלמידים  120   - מיוחדיםגנים  13 

 ושפה. גנים לילדים מעוכבי התפתחות 9

 (.P.D.Dגנים תקשורתיים ) 4

 

 תלמידים 130  -  ו'( –כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל יסודי )א'  13
 
 .קויי למידהכיתות לילדים ל 2

 כיתה תקשורתית על הספקטרום האוטיסטי. 2

 כיתות לילדים עם קשיים רגשיים. 9

 

 תלמידים. 80  -  ט'( –כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל חט"ב )ז'    8
 
 כיתות לילדים עם קשיים רגשיים . 7

 כיתה לילדים על הספקטרום האוטיסטי. 1

 
 תלמידים 56 -ב'(  י –כיתות מיוחדות בתיכון רגיל )י'  5
 
 כיתות מיוחדות לילדים לקויי למידה . 3

 כיתה מיוחדת לילדים עם קשיים רגשיים. 1

 כיתה לילדים על הספקטרום האוטיסטי . 1

 
 

  –בתי ספר לחינוך מיוחד 
 
 כיתות   6                –אוטיזם  :בי"ס "אופק"כיתות ב 10

 כיתות   4   -בינוני עד קשה  פיגור                                    

 תלמידים 76סה"כ  
                      

 .תלמידים  82 - בי"ס "נתיב"  )בעיות התנהגותיות/רגשיות(  כיתות ב 9
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 תלמידים. 200 -כ  -  (המחלקה תלמידים הלומדים מחוץ לרשות )מטופלים ע"י

  
 סייעות:

 
 וחדים הלומדים בחינוך הרגיל.סייעות צמודות לתלמידים בעלי צרכים מי   -  98

 סייעות טיפוליות במסגרות החינוך המיוחד. -140
 

 
 -שעות אפקטיביות

 
 ש"ש עבור העשרה אקדמית ופארפואית  40לבי"ס "אופק"  הוקצו 

 
 ש"ש למרכז למידה 20לבי"ס "נתיב" הוקצו 

 
 
 

 יוזמות והעשרה 
 

 ים( , שילוב מוסיקה עם תלמידי             פרויקט צילום, שייט ) פר"ח ואתגר      –לבי"ס "אופק" 

 יהיהחינוך הרגיל, חינוך מיני, עיצוב התנהגותי מותאם לאוכלוס                                    

 פרוייקט מוסיקה, ג'ודו, שחמט, שייט )פ"ח ואתגרים(, כדורגל           -לבי"ס "נתיב" 

 לה" בשיתוף עם משרד הפנים )מניעה( פתיחת מרכז למידה"מצי                                   

 

שייט )פר"ח ואתגרים(, אומנות, גרפיקה,    -לכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים

 צילום חינוך מיני

 

 טיפול באמצעות בעלי חיים וטיפול באמצעות ספורט טיפולי  -לגני החינוך המיוחד

 יום פעילות לגני החנ"מ. –ספורטאי צעיר  -ל אולימפיק""ספייש                             

 .הצגה לגני החנ"מ בהשתתפות המשפחות                              

 
 ערב הוקרה לצוותי החינוך המיוחד )צוותים חינוכיים ותומכי הוראה(, הצגה ודיון מקצועי.

 
 

 שילוב
 

גני החינוך הרגיל בשיתוף הפיקוח,  בניית תוכנית שילוב ילדי גני החינוך המיוחד במסגרות

 .רשות ושפ"ח

 .שיתוף הצוותים החינוכיים )כולל הסייעות( בתוכנית

 .יישום תהליכי השילוב של ילדי גני החינוך המיוחד במסגרות גני החינוך הרגיל

 .מעקב אחר יישום התהליכים

 
 וועדות היגוי

 

 .והשפ"חועדות היגויי של החינוך המיוחד בשיתוף הפיקוח, הרשות 

ועדות היגוי של הילדים עם קשיי התקשורת בשיתוף הפיקוח, הרשות, השפ"ח, הרווחה 

 .והעמותות
 

 
 השתלמויות

 

 השתלמויות מקצועיות לסייעות בשיתוף משאבי אנוש והמפע"ם.
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 חינוכי –שירות פסיכולוגי 

 
 
 אוכלוסיית היעד: .1

 

ולוגים מגוונים לילדים התפתחותי מעניק שירותים פסיכ-השירות הפסיכולוגי החינוכי

)ממעונות היום עד תום לימודי התיכון ובתי הספר לחינוך  21והורים מגיל לידה עד 

 מיוחד(.

 

 יעודנו:

הבטחת התפתחות והסתגלות תקינה של הילדים במערכות החינוכיות השונות 

 ומשפחותיהם וקידום רווחתם הנפשית של כל הנמצאים במערכות אלו.

 

 

 יים:תחומי פעילות עיקר

שירותים פסיכולוגים מגוונים מקצועיים וזמינים לילדים ומשפחותיהם, ייעוץ  .א

 והדרכה לעובדי מערכות החינוך ומערכות משיקות.

 

עירונית, בתהליכי ביצוע -מעורבות פעילה ויוזמה בתהליכי קביעת מדיניות חינוכית .ב

ם ומעקב בכל הקשור להיבט פסיכולוגי, בדגש על שיתופי פעולה עם הגורמי

 חודיות מקצועית.יהרלוונטיים ושמירה על י

 

התמקצעות והתעדכנות רצופים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך לשירות מקצועי  .ג

 מעולה.

 

 

 :עובדי השרות הפסיכולוגי  .2
 

פסיכולוגים )חינוכיים,  40במהלך שנת הלימודים תשע"ו הועסקו על ידי עירית הרצליה 

 תקנים. 2.6 -בקליניים והתפתחותיים( ושלוש מזכירות 

 

 נתונים מספריים: .3
 
 פריסת השירות בתשע"ו .א

 
 מעונות יום 4 מעונות היום:

 )מעון רב תכליתי נעמ"ת "שרף", מעון ויצ"ו נוה ישראל, מעון  

 ויצ"ו יד התשעה, מעון "קשת"(.

 היענות לקריאה דחופה )מעון "אמונה"(.
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 עירוניים. טרום חובה, טרום חובה וחובה-גני טרום 91  -ב גני ילדים: 

 ניתן שרות פסיכולוגי ברמה א'.   

 2שירות ברמה ב'. –גנים  23 -ב   

 גנים שירות פסיכולוגי ברמה ג'. 6  -ב   

 

 בתי ספר יסודיים ניתן שירות פסיכולוגי ברמה א'.  14 -ל בתי ספר: 

 לבי"ס יסודי אחד שירות פסיכולוגי ברמה ב'.   

 י ברמה א'.חטיבות ניתן שירות פסיכולוג 6 -ל   

 תיכון אחד קיבל שירות ברמה ב'.   

 מסגרות  

 שירות ברמה א' לכל המסגרות. חינוך מיוחד:            

 .גנים טיפוליים   14

 .כיתות החינוך המיוחד

 .בי"ס "נתיב" לילדים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות

 .בי"ס "אופק" לילדים על הרצף האוטיסטי

 

 

 ם הקיימיםהתערבויות במסגרת התקני .ב

 ילדים 622 מספר הפניות חדשות .1

 ילדים 438 הערכות פסיכולוגיות .2

 ילדים 263  אבחונים פורמליים .3

 ילדים 283 טיפול בילדים ומשפחות .4

 הורים 563  הדרכות הורים .5

 

 )ממקורות מימון ציבורי( בסל שירותים מרחב: .ג

 ילדים 54  אבחונים פסיכולוגיים  .1

 טיפול פסיכולוגי ביחידה  .2

 ילדים 24פגעי פגיעות מיניות לטיפול בנ

 קבוצת הורים לילדים בגנים  .3

 קבוצות 2   עם הפרעות ויסות

 ילדים 9  טיפול פסיכולוגי בילדים .4

 בסיכון גבוה

 קבוצות ילדי גנים  .5

 גנים 6     )"מעגל הקסם"(

 קבוצה 1  קבוצת הורים במעון "חוסן" .6
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 היחידה לביקור סדיר 
 

ידים מגן חובה ועד סיום הלמודים בכיתה י"ב, היחידה עוסקת באיתור וטיפול בתלמ

הנמצאים בסיכון לנשירה סמויה ו/או גלויה, באמצעות אכיפת חוק לימוד חובה והכוון בין 

 תיכון. –חטיבה  –המעברים יסודי 

 

 כח אדם וחלוקת עבודה:

 

 בתי ספר ורכזת היחידה. 10-קצינת ביקור סדיר ב             –משרה   100%יונת קופל  

 בתי ספר ורכזת מועדוניות  5-קצינת ביקור סדיר ב           –משרה  100%גליה מרום 

 משותפות חינוך  רווחה.                                                        

 בתי ספר ואחראית על    7צינת ביקור סדיר בגני ילדים, ק -משרה   100%נועה נדב בר אבן 

 הלומדים מחוץ לעיר ומסגרות דתיות.                                                        

 בתי ספר ושני בתי ספר מחוץ לעיר. 8-קצינת ביקור סדיר ב   –משרה  75%מירי יונאני ארנון 

 

 נושאי הטיפול ונתונים מספריים:

איתור תלמידים שנשרו ממוסדות החינוך ואין להם שיבוץ חלופי על סמך נתונים  .1

 תלמידים( 300-שמגיעים ממשרד החינוך, מהרשות, מבתי הספר וגורמים נוספים )כ

 טיפול בנושרים ומניעת נשירה: .2

קשר שוטף וקבוע עם בתיה"ס בתוך ומחוץ לעיר לגבי תלמידים עם קשיי תפקוד  .א

 תלמידים(. 500-במסגרות לצורך איתור וטיפול למניעת נשירה  )כ

תלמידים, גורמי טיפול בקהילה ובאגף, קשר קבוע עם התלמידים, עם הורי ה .ב

 ייצוג זכויות התלמיד והפעלת חל"ח.

מציאת מסגרות לימוד מתאימות וחלופיות לתלמידים ושילוב תלמידים חדשים  .ג

 תלמידים(. 250-בתוך המערכת העירונית ומחוץ לעיר, כולל הכוון במעברים )כ

ראייה כוללת לגבי בניית תוכניות עבודה והשתתפות בועדות ובצוותים אגפיים ב .ד

 תלמידים(. 100-תלמידים ספציפיים )כ

 איסוף ועדכון נתונים שוטף למשרד החינוך ולרשות. –מעקב ודווח  .3

 

 תוכניות נוספות שפועלות:

איתור תלמידים והשתתפות בועדות  –מועדוניות משותפות לחינוך ולרווחה  4ריכוז  .1

קב אחרי התלמידים, קבלה, ניתוב הקשר בין צוותי המועדוניות לביה"ס ומע

ביקורים במועדוניות, שיבוץ חיילות ובנות שירות לעבודה בביתי הספר וריכוז 

 תלמידים(. 75-הקשר מול הפיקוח ומשרד החינוך )כ
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מתן שעות מניעת נשירה )מנ"ע( מתקציב ביקור סדיר, הפעלת מערך סטודנטים  .2

שנתיות ושילוב     שעות 600-ומתנדבים לצורך תגבור תלמידי ושילובם במערכת )כ

 סטודנטים(. 30-כ

מסלול לימודים עיוני מתוגבר לקראת תעודת  –ליווי תלמידי כיתות מב"ר. מב"ר  .3

 תלמידים. 225-תלמידים סה"כ ברשות כ 25בגרות. כל כיתה מונה עד 

מסלול לימודים הנותן מענה לתלמידים  –ליווי תלמידי כיתות אתגר. כיתות אתגר  .4

נמוכים לצד מוטיבציה ורצון להצליח. בכיתה זו ניתן תגבור  בעלי הישגים לימודיי

תלמידים סה"כ  25לימודי על בסיס כיתתי ואינדיווידואלי. כל כיתה מונה עד 

 תלמידים. 225-ברשות כ

תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה המעניקה לכל תלמיד מרחב  –תוכנית מל"א  .5

וחיזוק ההשתייכות למסגרת     למידה אחר ובאמצעותו צמצום פערים לימודיים 

 תלמידים(. 15-)כ

 

 נתוני נשירה מצטברים

  (18תלמידים )מתחת לגיל  22בתוכנית היל"ה ובאקסטרני משובצים 

 14 תלמידים אינם לומדים / עובדים 

 27 "תלמידים לומדים ב"רועי קריב 
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 היחידה לקידום נוער 
 

. הטיפול 18- 13בגילאי  נוער במצבי סיכוןבני  115ל  היחידה לק"נ נותנת מענה חינוכי טיפולי

 הינו פרטני, קבוצתי וקהילתי. 

בני  הנוער המטופלים ביחידה הם : נוער מנותק ,דהיינו נוער שאינו לומד במסגרת 

 משפחתיות, בעיות רגשיות, נוער עם בעיות התנהגות, נוער על סף נשירה, פורמאלית,

מרבית המטופלים ביחידה לקידום נוער,  תיות.עבריינות, בעיות בזהות המינית ובעיות חבר

מתמודדים עם קשיים נרחבים שלא ניתן לתחום אותם לאספקט ספציפי בחייהם כמו 

 ביה"ס או משפחה.

 

 כ"א ביחידה 

 לקידום נוער ומטפלת. מנהלת היחידה -משרה( 100%) אורנה בלדרמן

 מנהלת מרכז השכלה )היל"ה(. -משרה( 50%ורד סער  )

 עובדת היחידה לקידום נוער. -משרה( 100%) רדיעל כהני א

 עובדת היחידה לקידום נוער.   -משרה( 100%)יפעת רוט

 ובד היחידה לקידום נוער.ע -משרה( 100%נעם בן צבי )

 עובדת משרד החינוך   -מורה לאנגלית               הכנה לבגרות        -אלונה לרר  

 עובדת משרד החינוך   -הכנה לבגרות       מורה ללשון וספרות      -בתיה גבעון  

 עובד משרד החינוך  -מורה למתמטיקה          הכנה לבגרות     -ישראל  הלוי  

 עובדת משרד החינוך  -מורה לתנ"ך                   הכנה לבגרות      -מלכי יהושוע

 עובדת משרד החינוך - ,אזרחות וגאוגרפיה   הכנה לבגרות  המורה להיסטורי   -מירי פרייליך 

 עובדת משרד החינוך -מורה ללשון  הכנה לבגרות והוראה מתקנת     -טלי סנדלר   

 

 יחידהב כמותיים על בני הנוער נתונים

 נערות. 14%נערים ו 86%בני נוער מתוכם  115 -ביחידה כ בני הנוערסה"כ מספר 

( למדו 2016השנה  )ספטמבר מתוכם  מתחילת     34 סה"כ מספר בני נוער מנותקים ביחידה

 . 92מנותקים. ומס' בני הנוער בסיכון לומד   23בהילה כ 

 

 התפלגות ע"פ גילאים        

 . 12.5-14.5מהנוער ביחידה הינו בגילאי   39%

 .15-16.5מהנוער ביחידה הינו בגילאי   23%

 . 16.5-18מהנוער ביחידה הינו בגילאי  30%

 +.18י מהנוער ביחידה הינו בגילא 8%

 

 התפלגות לפי גורמים מפנים

 הפניות מגיעות מקב"סיות 35%

 הפניות מגיעות מבתי הספר 40%

 הפניות מגיעות מגורמים של משפחה וחברים 10%
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 הפניות מגיעות מפניות עצמיות 5%

 פניות מגיעות משרות מבחן לנוער  5%      

 הפניות מגיעות ממחלקת הרווחה 3%

 הפניות מגיעות מאחר. 2%

 

 תוכנית היל"ה

וכן  תהפורמאלי"ה הינה  תוכנית השלמת השכלה לנוער נושר ממערכת החינוך  היל תוכנית

 תוכנית לשילוב בני נוער בחינוך הפורמאלי.

 בני נוער( 22)נכון להיום לומדים  רוב הלומדים במסלול בגרות.

בהתאם לצרכי למידה פרטנית  ניתנת  .בני נוער בקבוצה(  5) עד הלמידה בעיקר קבוצתית 

התלמיד לצרכי תגבור. הלמידה מתפרסת  על פני כל מקצועות החובה לבגרות+ מקצוע 

 יחידות בגרות. 5או מחשבים מתוקשב ל יחידות בגרות 5הגיאוגרפיה ל 

' ולעיתים אף אכתה י באמצעה מגיעים בד"כ בגיל מאוחר ,ברוב המקרים  ל" התלמידים בהי

 בסיום כתה י"א.

 שלושאספות הורים  . התקיימו של הורי התלמידים  מעורבות גבוהה  ה היית לאורך השנה

 הוריםומעורבות   קשר טלפוני רצוף פגישות אישיות עם הורים,בנוסף ל שנה הפעמים 

 מבחני הבגרות.ומאמץ להביאם ל

 

 עבודה עם בתי הספר

חט"ב  6היחידה מטפלת בנוער בסיכון הלומד בכל בתי הספר העל יסודיים בעיר. כאשר ב 

העבודה הטיפולית, התבצעה בתוך כותלי בית הספר, כעבודה מערכתית ) לכל אחת מחטה"ב 

 הללו יש עובד/ת קידום נוער המרכז/ת את העבודה הטיפולית (.

העובדים מתפרסים: יעל מול חט"ב הנגיד וחט"ב סמדר, יפעת מול חט"ב רעות וחט"ב זאב 

 ונעם בחט"ב בן גוריון וחט"ב יד גיורא.

 

 ודה מערכתית עב

 למטופליה . םהרלוונטיי םמערכתיי -  םהיחידה עובדת בממשקים מקצועיי

 

 ייחודיות היחידה לקידום נוער
 

 קידום נוער בחינוך הינו חלק מרצף חינוכי , 

 

ומדברת על המעוגנת במעשה החינוכי   לקידום נוער תפיסה חינוכית טיפולית חברתית

 .רצפים

 

 ף מבוקר עד ערב ,רצף בין ביה"ס לקהילה,רצף גילאי, רצף מענים ,רצ

 

גוף טיפולי המתמחה בעבודה עם , המעבר להיותה של היחידה לקידום נוער בהרצליי

!!!  הגוף היחידי בעיר  המעניק שרות לנוער מנותקהיחידה מהווה  מתבגרים בסיכון,

 ולמעשה מהווה "תחנה אחרונה" עבורו.
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 2016פעילויות היחידה לשנת 

ני  וקבוצתי בבני נוער בסיכון הלומדים בחטה"ב והתיכוניים בעיר  ובבני נוער טיפול פרט .1

 מנותקים. 

מבני הנוער  46% -טיפול קבוצתי בבני נוער בסיכון הלומדים בחטה"ב והתיכוניים בעיר .2

 בני נוער לומד היו השנה בטיפול קבוצתי.( 40ביחידה.)סה"כ 

  -פירוט הפעילות הקבוצתית  .3

 בני נוער סה"כ( 40ול באמצעות בעלי חיים בחטה"ב בעיר. )כארבע  קבוצות טיפ 

  "לשכת גיוס וצופי ים אחת  פעילות משותפת של קידום נוער,–קבוצת "עוגן לחיים

 בני נוער( כוללת הכנה לצה"ל. 10לשבוע לאורך כל השנה. מיועדת לנוער מנותק )

   "סיקאלי  המופיע פעילות בבית הספר רימון  יצירת הרכב מו -קבוצת "רק מוסיקה

 בני נוער( 10אחת לשבוע לאורך כל שנת הלימודים.) היחידה וברימון. יבאירוע

  קבוצה חברתית טיפולית לבני נוער מנותק לאורך כל השנה .  ציון ומסיבות בחגים

 ומועדים, טיולים , מחנה גדנ"ע, חוצה ישראל ,אקטואליה.

 ת  לנושא הצבא כדי שלמלשבים עירוני תכמו כן היחידה הקימה ועדת היגוי  ייחודי

זהו מודל מענה מיטבי ויטופלו נושאים שלא טופלו עד כה.   ןתושבי הרצליה יינת

לשיתוף פעולה  המגייס את כל גורמי הטיפול לטובת נושא משמעותי  כשהנער /ה 

 . ליחידה קשרים מעולים עם לשכת גיוס למען הנערים המנותקים.במרכז

   ראת בחינות בגרות. לק  -לימודים בתוכנית הילה .4

 

 

 נתונים לגבי תלמידי היל"ה

 . 2016מהלומדים בתוכנית הילה לאורך השנה  נגשו לבחינות בגרות ביולי        66%

 בגרות מלאה. וסיימ 2016שלמדו לאורך כל השנה עד יולי         9%

 יחידות בגרות. 10סיימו   עד         53%

 

 םמערכתיים הרלוונטיי-שקים מקצועייםהיחידה עובדת בממ -עבודה מערכתית .5

 בתי הספר בעיר, שרות מבחן, מחלקת הרווחה  וכו'. -למטופליה

 הדרכת הורים  המתקיימת באופן פרטני להורי נוער המנותק בעיר. .6

הרצאות  בנושא התמודדות עם  גיל ההתבגרות להורי הנוער המנותק  2התקיימו  .7

 ביחידה.
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  0162נוספים לשנת   םינתונים כמותי

 בני נוער.  140במהלך השנה  טופלו ביחידה  

 

 86%,מתוכם :  18 - 13גילאי  בני נוער 115בנקודת הזמן הנוכחית מטופלים ביחידה 

 נערות. 14%נערים  ו

 מהם לומדים במסגרת תוכנית היל"ה(. 77%מהמטופלים הינם מנותקים )   27%

 בתיכונים בעיר.מהמטופלים הינם נוער בסיכון הלומד בחטיבות ו   73%

 ממטופלי היחידה  היו נוער עולה .   10%

 ממטופלי היחידה היו  גם בטיפול פרטני וגם בטיפול קבוצתי.   65%

 התגייסו   65%ממטופלי היחידה עמדו לקראת שרות צבאי בשנת תש"ע, מתוכם    22%

 הצטרפו לשירות לאומי. 5%לצה"ל ו
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 מרכז המדעים
 

 ות המרכזמטר .1

שמה לה למטרה לקדם את לימודי המדעים והטכנולוגיה מתוך אמונה  העיר הרצליה

וטכנולוגי מתקדם מהווה תשתית לצמיחה כלכלית, מדעית וטכנולוגית,  מדעי כי חינוך

ומשמש כמכשיר לצמצום פערים בחברה. חינוך מדעי איכותי מעודד את החתירה 

 למצוינות על רבדיה השונים: אנושיים, מקצועיים, ולאומיים.

 

מטרות מרכז המדעים משקפות את ה"אני מאמין" של מקימיו ואת תפקידו החשוב 

במארג החינוכי של האזור. להלן רשימת המטרות כפי שהותוו על יד המועצה 

 הציבורית של המרכז עם הקמתו: 

 

 .קידום ההשכלה והחינוך המדעי והטכנולוגי בקרב תלמידים ומבוגרים 

 תודה מדעית וטכנולוגית לתעשייה ולאקדמיה.תמיכה, כבר מגיל צעיר, בגיבוש ע 

 .הצבת אתגרים פדגוגיים חדשים לחינוך המדעי והטכנולוגי בבתי הספר 

  הנגשה של תשתיות מתקדמות )דוגמת מעבדות וציוד לביצוע ניסויים( וחומר

 לימודי לתלמידים ולציבור הרחב.

 ים וכתוצאה הגברת האטרקטיביות של תחומי המדע והטכנולוגיה בקרב נערות ונש

מכך גידול באחוז הבנות הבוחרות ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים והניגשות 

 יחידות לימוד. 5לבחינות הבגרות במקצועות אלה ברמה של 

  .קידום ילדים מחוננים בגיל הרך ובגילאי ביה"ס היסודי ליצירתיות ומצוינות 

 

 

 הצוות המקצועי המוביל את המרכז

 

 38 בתחומי הנדסה, פיזיקה, ומדעי המחשבומורים ם מדעני, מהנדסים. 

   6 לבורנטים לפיזיקה, ביולוגיה, כימיה ומחשבים המופקדים על תמיכה בביצוע

 .בגרותהניסויים ומבחני 

   6 ופדגוגיה, המופקדים על ניהול המרכזעובדי אדמיניסטרציה. 

 בגילאי  בעלי רקע מדעי וטכנולוגימתנדבים הדרכת הנוער גם כמו כן מסייעים ב

 .הפנסיה
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 למידה משמעותית מבוססת פרוייקט .2

( משמשת נדבך חשוב בפעילות מרכז המדעים. המרכז PBLלמידה מבוססת פרוייקט )

מעסיק כאמור צוות גדול של מהנדסים ומדענים מן התעשייה והאקדמיה המשמשים 

 גם כמנחי פרוייקטים מדעיים וטכנולוגיים בנוסף לעיסוקם בהוראת המדעים.

 

 ושא הנלמד באופן פרוייקטאלי וחוויתי מעודד את בני הנוער ונוטע בהם את הסקרנות נ

 להעמיק חקר בו.

 תשתית לתחומי דעת רבים דיסציפלינארי מניח את ה-פרוייקט טכנולוגי ומדעי מולטי

והתנסות במיומנויות המאה העשרים ואחת במובנים הטכנולוגיים, אך גם במובנים 

התמחות, והתמודדות עם מהמורות בדרך להשגת התוצרים האנושיים: עבודת צוות, 

 המבוקשים. 

  צרת עתודת מדענים ומהנדסים לצה"ל, ויוהפיתוח חשיפת בני הנוער לעולם המחקר

 לאקדמיה ולתעשייה. 

חלק גדול מן הפרוייקטים מבוצעים בשיתוף קבוצות מחקר ופיתוח שהקים מרכז 

ובכך מושגת מטרה  והחברתית בפריפריה הגיאוגרפיתהמדעים מחוץ להרצליה 

אקונומי -בישובים בעלי דרוג סוציו עידוד הוראת המדעיםחברתית ולאומית נוספת של 

 נמוך, צמצום פערים וקירוב הפריפריה למרכז. 

 

 

 על פי שכבות גיל PBLדוגמא למתווה 
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  לימודי מדעים ושיעורי מעבדה בקמפוס המדעים .3

 1400-כ 2016בשנת . פורמאליותות הלימודים הבשעמתקיימת פעילות מרכז המדעים  

שיעורי במרכז המדעים  וגיורא למד-תלמידי תיכון חדש, תיכון הנדסאים  וחט"ב יד

בתחומי פיזיקה ואסטרופיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, ות מדעים ומעבד

 שעורים 400 -בסה"כ נלמדים במרכז המדעים כרובוטיקה, אלקטרוניקה ומחשבים. 

 שבועיים בלימודים פורמאליים. להלן פרוט שעות ההוראה ע"פ בתי ספר. 

 :חט"ב יד גיורא

 

 לוויינים רובוטיקה פיסיקה מחשבים מדעים יום

     20 א'

   8 4 4 ב'

 4 8 6   ג'

  8 2 2 16 ד'

  8 2 2 9 ה'

   4 4 7 ו'

 סה"כ

 ש"ש

56 12 22 24 4 

 

 

 

 : תיכון הנדסאים

 

 

מדעי  יום

 המחשב

מבוא  פיסיקה אלקטר'

 לפרויקט

 -ביו ביולוגיה ביוטכנולוגיה כימיה

אינפורמטיק

 ה

 רובוטיקה

   1 3 3 1 4 2 6 א'

 2 2 1  2  8 2 3 ב'

 4     2 6  12 ג'

   1 2   3  7 ד'

    4 3  4 2 6 ה'

     5     ו'

סה"

 כ

 ש"ש

34 6 25 3 13 9 3 2 6 
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 תיכון חדש

 

 

 

 

 

 מיקרו FLL FTC אינטרנט יום 

 מחשבים

 תכנות ביוכימיה

 אינטרנט

אלקט'  פרויקט

 מכשירית

FRC סייבר 

           א'

      1 6 3 3 5 ב'

    2 2 2     ג'

   3  2      ד'

 2 9    2  7 7 1 ה'

         9  ו'

סה"

 כ

 ש"ש

6 19 10 6 5 4 2 3 9 2 

לוויינים  כימיה ביולוגיה פיסיקה סייבר אסמבלר מדעי המחשב גאוגרפיה יום

 וחלל

פרויקט 

 אפליקציה

   4 4 6   2 2 א'

      3  5  ב'

  2  6 4    2 ג'

       3 7  ד'

   5 8 2 2 3 3 2 ה'

 3   6    3  ו'

 סה"כ

 ש"ש

6 20 6 5 12 24 9 2 3 
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ותכנית "שחפים" תכנית "מעוף" לטיפוח תלמידים מצטיינים  .4

 ו'-ג'לתלמידים מחוננים בכיתות 

. בתכנית ת בשיתוף האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוךופועלשתי התכניות 

ת והתכני. תלמידים נוספים 250 -תלמידים ובתכנית המצטיינים כ 150המחוננים כ 

לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, תחומי עניין, רצונות, שאיפות  יחודית סביבה תמהוו

ת ות לימודיומסגרו"שחפים" הינן "מעוף"  תכניות וצרכים חברתיים ורגשיים דומים.

את החופש לחשיבה, לביטוי, ליצירה ולשיח בין כל  ותת, המדגישות ותומכומפתח

השותפים לה: תלמידים, מורים והורים. תכנית הלימודים כוללת מגוון תחומי דעת 

ודרכי הוראה ייעודיות, תוך שילוב מענה לצרכים הרגשיים והחברתיים של 

  תלמידים.ה

 

: ת היא על פי תוצאות מבחני איתור של האגף למחוננים ומצטייניםוההרשמה לתכני

בעלי התוצאות הטובות ביותר במבחני האיתור ובתכנית  1.5%בתכנית המחוננים 

הגבוהים ביותר שאינם מחוננים. תכנית "מעוף" החלה לפעול בחודש  5% המצטיינים

"שחפים" שפעלה בעבר בחט"ב הנגיד וזו השנה השניה לפעולתה. תכנית  2015ספטמבר 

 עברה החל מתשע"ז לאחריות וניהול מרכז המדעים.

 

 להלן תכנית הקורסים לשנת תשע"ו:

 

 

 תכנית מצויינות לחטיבה הצעירה .5

לקידום נוער  "אריקה לנדאו"מכון עד לשנת תשע"ה פעלה במרכז המדעים שלוחה של 

לנדאו תכנית  . החל מתשע"ו החליפה את תכנית אריקהליצירתיות ולמצויינות

מצויינות עירונית בניהול מלא של מרכז המדעים. בפעילות המצויינות לגיל הרך 

ילדים מוכשרים מרחבי העיר ומחוצה לה, החל מגילאי גן  200-תפים מידי שנה כמשת

)תלמידי המכון מכיתות ג' ואילך הופנו לתכנית מעוף החל  חובה ועד כיתות ב'

אבחונים המתבצעים ים מאותרים באמצעות . התלמידים הצעיר(2015מספטמבר 

 :2016להלן רשימת הקורסים שניתנו בשנת  בשירות הפסיכולוגי החינוכי.

 

תכנית 

 "מעוף"

 :נושא
חשיבה, 

 משחק מנצח

מוסיקה 

 דרך הקצב

לחשוב 

 כמו מדען

ספור של חומר 

 וצבע

חדר 

 חדשות
 רובוטיקה

 4 4 4 4 4 4 ש"ש

 :נושא
 ,על דרקונים

מפלצות טבע 

 ומדע

חושבים 

 כלכלי

 -הישרדות

האדם 

 הקדמון

ספור של חומר 

 וצבע

חיים 

 בסרט
 רובוטיקה

 4 4 4 4 4 4 ש"ש
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 : תכנית היקום המופלא .6

תלמידים מכיתות ה' ועד י' משתתפים במרכז בשיעורי העשרה בחקר מדעי,  1000 -כ

 .השונים מדעהואסטרופיזיקה ומתנסים בפרויקטים בסיסיים בתחומי 

: אילנות, אלון, 2016המופלא בשנת  בתי הספר היסודיים השתתפו בתכנית היקום  11

 ים ורמב"ם. -טוב, נוף-בן צבי, ברנדייס, הנדיב, הרצל, ויצמן, יוחנני, לב

  

 ש"ש שם החוג כיתה סמסטר

   מצויינות

 סמסטר ב' 

 2 1חושבים בגדול לגן חובה  גן חובה 

 2 2חושבים בגדול  לגן חובה  גן חובה 

 2  ילדים בונים רובוטים ב'  –א'  

 2 שעשועי מדע גן חובה 

/  רעיונות גדולים בממדים קטנים -מיניאטורות ב'   -א'

 אדריכלות 

2 

 2 דרמה ותיאטרון  ב'   -א'

 2 מנקודת מבטם של בעלי חיים  -החושים בעולם החי  ב'   -א'

 2 מדע או קסם  –סודות המטבח  ג'  -ב'

 2 המדען הצעיר  ג'  -ב'

 2 מימד  יצירה בתלת ד'  -ג'

 2 קומיקס נקודה קום  ו'   -ד'

 2 ויכוח ופוליטיקה ואומנות ה ו' -ד'

  מצויינות 

 סמסטר א' 

 2 לגן חובהחושבים בגדול  גן חובה

 2 חושבים בגדול  א'

 2 חושבים בגדול  ב'

 מסתרי עולם החי ב'-א'

 

2 

 2 הטבע מדע ואמנות בעקבות  ב'-א'

 2 בעעיצוב בעקבות הט ב'-א'

 2 מסביב לעולם 'ב-'א

 2 ילדים בונים רובוטים ב'-א'
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 תכנית המפגשים:

 

 תכנית הכשרה בלימודי חלל ולוויינים  .7

מרכז המדעים מקיים תכנית הכשרה לתלמידי חט"ב יד גיורא, חט"ב הנגיד, תיכון 

 הנדסאים ותיכון חדש המועמדים לחברות במעבדת הלוויינים והחלל. 

 

משך  ש"ש כיתות בית ספר

 ההוראה

 שנתי 4 כיתות ט' 2 הנדסאים

ט' חט"ב מחוננים  תתכי

 הנגיד

 שנתי 2 כיתה ט'

 שנתי 2 כיתה ז' יד גיורא

 שנתי 4 ט'-כיתות ח' יד גיורא

 סמסטר א' 2 כיתה י' תיכון חדש

 

  

 פירוט תכנים נושא 

מהו  -פתיחה 1

 היקום

היכרות עם היקום על כלל מרכיביו, גלקסיות,  –היקום המופלא 

 ערפיליות, כוכבים.

 כיצד נוצר כוכב? 2

 

 ? כיצד נוצרים כוכבים?כיצד נוצר כדור הארץ

 כדור הארץ. מערכת השמש  היכן אנחנו: גלקסיית שביל החלב 

מסע במערכת  3

 השמש

התנאים הייחודיים לקיום חיים בכדור הארץ, ביחס לכוכבי לכת 

 אחרים.  בניית מודל מערכת השמש.

כת המאפיינים הייחודיים של כדור הארץ, תהליך היווצרותו כחלק ממער כדור הארץ 4

השמש, הירח  5 השמש.

 וכדה"א

 

 כיצד משפיעים גרמי השמיים על החיים בכדור הארץ? 

 תופעות שונות: יום ולילה, עונות השנה, גאות ושפל, עננים וברקים.

 הדגמת המערכת: שמש, כדה"א והירח באמצעות אביזרים.

 חיים בחלל 6

 .  ISSתחנת החלל 

 ות בחלל.כבידה: כיצד פעולות יומיומיות היו מתבצע

 תכנית החלל הישראלית, פרויקט הלוויין של מרכז המדעים

 מסע למאדים 7

 

 מסעות חיפוש כוכבי לכת מתאימים לקיום חיים.

לוויינים, תכנית החלל הישראלית, פרויקט לוויין דוכיפת של מרכז 

 המדעים.

 שיעור סיכום: מה נותר לחקור?  סיכום 8

 כבים שונות.היכרות קבוצות כו פלנטריום נייד 9
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 תכנית "נפלאות היקום" לתלמידים בחינוך הממ"ד .8

לתלמידי כיתות ו',  "נפלאות היקום"גם תכנית ל"יקום המופלא" בנוסף  2016בינואר 

אילן ורמב"ם לקראת עלייתם לחטיבת הביניים. התכנית כוללת -הספר ברבוגרי בתי 

תכנים של העשרה במדע וחקר היקום, הנבחרים מתוך רגישות וכבוד למסורת היהודית 

  ולאמונה.

 

 תכנית המפגשים:

 

 פירוט תכנים נושא 

 נכיר את היבשות שמרכיבות את כדור הארץ. פתיחה: היכרות עם כדור הארץ 1

חודיות של אותן יבשות, ונתמקד נדון ביי

 במדינה אחת בכל יבשת.

 חשיבות המים לקיום תהליכי החיים. מים 2

נכיר את המים באופן מעמיק וחוקר, תוך מגוון 

 התנסויות.

 איך נוצרים הרי געש? מה גורם להם להתפרץ? הרי געש 3

 נלמד על הרי געש שונים בעולם. 

פה, כיצד מתרחש התנאים לתהליכי שרי תהליכי בעירה 4

 התהליך

 נערוך ניסוי בו נבחן  תהליכי בעירה שונים.

נכיר את תהליך הנשימה, סוגי הנשימה ביצורים  נשימה 5

 חיים שונים.

מהם איברי הנשימה? מה קורה בריאות? איך 

 החמצן מועבר בגופנו?

נערוך ניסויים בהם נלמד ונכיר את השמרים  נשימה )התנסות עם שמרים( 6

ליצורים חיים המבצעים תהליכי  בדוגמא

 נשימה.

היכרות עם בעלי חיים מאזורים גיאוגרפיים  בעלי בחיים בכדור הארץ 7

שונים ואת התאמותיהם לסביבת המחייה 

 שלהם.

 פעילות סיכום לחיים בכדור הארץ. סיכום 8

 .היכרות קבוצות כוכבים שונות פלנטריום נייד 9
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 פרוייקט "מכונת האדם" .9

. מרכז המדעיםמכללת אפקה להנדסה ופעולה בין  הינו שיתוף מכונת האדם""ט פרוייק

במסגרת תכנית זו צוותי מחקר ופיתוח . 2016רוייקט הופעל בתש"ו והסתיים ביוני פה

סטודנטים להנדסה )כולם סטודנטים המצטיינים הצטיינות  35 -הטרוגניים המורכבים מ

ם והמהנדסים של מכללת אפקה, של מרכז יתרה בלימודי ההנדסה( בצירוף סגל המדעני

תלמידים מצטיינים ממגמות רפואה  )תיכון חדש(  40 -המדעים ושל תיכון חדש, וכ

רפואי -ומדעי המחשב )תיכון חדש ותיכון הנדסאים( מתכננים ובונים פרוייקט הנדסי/ביו

ן דיסציפלינארי, המשלב ניתוח מערכות חושים, עיבוד המידע בזיכרו-מורכב ואינטר

 האנושי והפעלת מערכות גוף האדם.

 

 

 מתווה פרוייקט מכונת האדם
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 ""מדע בכיף .10

ימי בשת"פ עם מכללת אפקה להנדסה המארחת  2015החל בשנת מרכז המדעים 

. ביום שכזה המכללהלחטיבות הביניים במעבדות  העשרה הנדסיים/טכנולוגיים

ה במבנה ישי, סדנת צפישיח עם רובוט אנו-מתנסים התלמידים בארבע סדנאות: דו

המיקרוסקופי של חומרים, סדנת זרימה ואנרגיה הכוללת בניית טיסן וביצוע ניסויים 

  במנהרת רוח, וסדנת תכנון אפליקציות לטלפון נייד.
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 תחרות "אדם וים".  11

הינה תחרות כלל ארצית המדעים המתקיימת מידי שנה במרכז  "אדם וים"תחרות 

לי אוריינטציה ימית או טכנולוגית מאילת בדרום ועד עכו בהשתתפות בתי ספר בע

שבצפון, ובהשתתפות פעילה של בתי הספר בקמפוס. בתחרות ארבע קטגוריות: מדע 

להלן רשימת בתי הספר שנטלו  וטכנולוגיה ימית, אקולוגיה ומדעי הים, שייט, וצילום.

 :2016חלק בתחרות בשנת 

 

 

  טכנולוגי-תחום מדעי 

   
 נושא סבי" מס'

 מערכת ראייה ממוחשבת לשימור אוכלוסיית צבי הים אורט פסגות כרמיאל 1

 מערכת להתפלת מים באמצעות תהליכי אידוי ועיבוי אורט פסגות כרמיאל 2

תיכון מבואות עירון במסגרת  3

 החממה האקולוגית בעין שמר
טופוגרפיה שונה על קצב -כיצד משפיעה מיקרו

 עומסים אורגנים שונים?התבססות צמדה ביולוגית ב

 החלצות מצוללת תיכון הנדסאים הרצליה 4

 רפואת היחלצות תיכון הנדסאים הרצליה 5

 זיהוי מחלת ים תיכון הנדסאים הרצליה 6

 ביו מכאניקה של גלישת רוח תיכון הנדסאים הרצליה 7

 מתקן למניעת התהפכות סירה אורט יד לבוביץ נתניה 8

 תעלת זרמים עבור הדגמת הפקת אנרגיה בעתייםתיכון בית אקשטיין ג 9

   
   
  תחום מדעי הים 

   
 נושא בי"ס מס'

השפעת משך אינדוקציה לאקינטים על רמת ביטוי  ישיבה תיכונית חספין 1

הגנים המעורבים בסינתזה ובפירוק של ציאנופיצין 

 ופיקוציאנין באצה הכחולית

אוכלוסיית האצה הכחולית השפעת ריכוז דשן על  תיכון בית ירח 2

 אפיזומנון

 מין פולש בכנרת  -פסאודופלוטיה  תיכון בית ירח 3

השפעת ריכוזים שונים ועכירויות שונות של אצות  תיכון יצחק רבין, אילת 4

ננוכלורופסיס ויזוכריזיז על גדילה ושרידה של לרוות 

 הבור

ף בתנאי סביבה אופי ההצמדות של בוצית ים סו תיכון יצחק רבין, אילת 5

 אביוטיים
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השפעת כמות הדגים על יעילות סינון אמוניה על ידי  אורט קרית מוצקין 6

 האצה חסנית

השפעת סוגי מים שונים על יעילות סינון אמוניה על ידי  אורט קרית מוצקין 7

 האצה חסנית

יעילות האצה חסנית בסינון האמוניה כתלות בריכוז  אורט קרית מוצקין 8

 האמוניה

השפעת עכירות המים על פעילות האצה חסנית  אורט קרית מוצקין 9

 כביופילטר

השפעת אורך הגל על יעילות סינון אמוניה ע"י האצה  אורט קרית מוצקין 10

 חסנית

תיכון מבואות עירון במסגרת  11

 החממה האקולוגית בעין שמר

האם התמנון מפגין התנהגות על בסיס  "חוק 

(: פיתוח מודל התנהגותי matching lawההתאמה" )

 למחקר נוירופיזיולוגי בקבלת החלטות

תיכון מבואות עירון במסגרת  12

 החממה האקולוגית בעין שמר

 השפעת מי רפתות על גידול ספירולינה

 שימושי חוף בהרצליה תיכון חדש הרצליה 13

כיצד משפיע זמן חשיפת השמש לאור השמש על  מבואות ים, מכמורת 14

 הצלחיות ועל קוטרן הממוצע  צפיפות

 כיצד רמת מליחות המים משפיעה על בקיעת ארטמיות מבואות ים, מכמורת 15

 חקלאות ימית משולבת של דגים, אצות וצדפות מבואות ים, מכמורת 16

   
יח"ל ומבוצעת ע"י תלמיד/ה  5עבודת גמר המקנה  אוקייאנוגמר = *   

 אחד/אחת 

ט בהיקף קטן יותר בדומה לביוטופ/גיאוטופ פרוייק אוקייאנוטופ = *

 ומבוצע ע"י תלמיד אחד או יותר

   
  

 

 תחום שייט

 

   
 נושא בי"ס מס'

   קציני ים עכו 1

   מקיף עירוני גולדווטר, אילת  
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 בתחרות הצילום:בתי ספר   12כמו כן השתתפו 

 

 

 

 רובוטיקה  .12

( בחמש חטיבות ביניים בעיר: FLL) וטיקהקבוצות רובמדריכי מרכז המדעים מנחים 

גיורא, בן גוריון, סמדר, רעות וזאב. במרכז מעבדת רובוטיקה המשרתת גם את -יד

( המצויידת במכשור מכני ואלקטרוני מתקדם  FTC,FRCתלמידי תיכון הנדסאים )

קבוצות רובוטיקה  20-הפעיל מרכז המדעים כ 2016בשנת  ומדפסת תלת מימדית.

 ות הביניים:בשכבת חטיב

 

 חטיבת סמדר בן גוריון זאב רעות יד גיורא :בית הספר רובוטיקה

 2 2 2 4 10 מס' קבוצות

  3 4 4 8 יום ג'

 6    8 יום ד'

  3  4 8 יום ה'

 6 6 4 8 24 ש"ש סה"כ

 

  

 בתי ספר שהשתתפו בתחרות הצילום 

 חיפה  –עירוני א  1

 חיפה –אובק ל 2

 צרעה –תיכון הר טוב  3

 אשדוד –מקיף ח  4

 מבואות עירון  5

 הדסה נעורים 6

 אשדוד –מקיף ז  7

 אשדוד –מקיף ח  8

 מכמורת –מבואות ים  9

 נתניה –אורט יד ליבוביץ  10

 מודיעין –עירוני ב  11

 שדה בוקר  12
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  ותחנת קליטת הלוויינים מעבדת הלוויינים והחללפרוייקטי  .13

היא המעבדה המתקדמת ביותר בארץ בתחום מדעים מעבדת הלוויינים והחלל במרכז ה

הלוויין הזעיר הישראלי  1-הלוויינות הזעירה. תלמידי מרכז המדעים הם שבנו את דוכיפת

 1-מבסיס טילים בדרום רוסיה. דוכיפת 19.6.2014הראשון ושיגרו אותו לחלל בהצלחה ב 

נחשב ללוויין התלמידים הוא גם הלוויין האירופאי הראשון שנבנה על ידי תלמידים וכיום 

הפעיל היחיד בעולם. הלוויין מיועד לחיפוש והצלה מן החלל ומסוגל לקלוט אותות מצוקה 

ממטיילים וחוקרים ולשגרם אל תחנת הקליטה במרכז המדעים בצירוף נקודת הציון של 

ארבע פעמים בכל יממה על ידי תלמידי המעבדה  1נעקב דוכיפת  2016בשנת המטייל. 

קידם  1דוכיפת עבודות חקר על סמך נתוני הטלמטריה המשודרים מן הלוויין.  שבצעו גם

את קשרי המדע בין תלמידי ישראל לבין מדענים ומהנדסים ברחבי העולם.  2015בשנת 

נקלט כיום על ידי מדענים ומהנדסים וחצי משייט בחלל כבר למעלה משנה ההלוויין 

 .תחנות קליטה בחמש יבשות 200 -חובבי חלל בכ
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 2פרוייקט דוכיפת   .14

. הפיתוח 2-הלוויין הזעיר דוכיפתוהחלל במעבדת הלוויינים החל להבנות  2015במהלך 

 תבצע בהנחיית מדענים מן התעשייה האווירית ובתמיכת סוכנות החלל הישראליתה

 תלמידים מצטיינים.  40-כונטלו בו חלק 

 פר בנגב ובהם בירוחםביוזמת מרכז המדעים הוקמו קבוצות מחקר ופיתוח בבתי ס

)שתי קבוצות: בבית הספר עמל ובאולפנת איילת  , באופקים)מרכז המדעים ירוחם(

ובבית הספר עאהד למצויינות במדעים של הפזורה הבדואית. )ממ"ד( , בעפרה השחר(

קבוצות אלו מקבלות הנחייה ותמיכה ממרכז המדעים ונוטלות חלק בפרוייקטי 

ן הקבוצות מתקיימים לסירוגין בהרצליה ובנגב אחת מפגשי תכנון בימעבדת החלל. 

לחודש. בנוסף החל תהליך הקמת שלוחות מו"פ גם בישובי עוטף עזה, במגזר הערבי 

 ובישובי פריפריה נוספים.

 

 
 

השתתפו והציגו תלמידי ומורי מרכז המדעים את עבודות המחקר  2016כמו כן, בשנת 

חלל הבינלאומי במכון פישר, כנס רמון בכנסים ארציים ובינלאומיים ובהם: כנס ה

אילן, ליל המדענים הארצי. מדריכי מרכז המדעים -לחלל וחינוך באוניברסיטת בר

הוזמנו להרצות גם בכנסי הלוויינים הזעירים האירופיים בבלגיה ובשוויץ, בכנס 

 גם בכנס החלל האירופי בלונדון. 2016האו"ם לחלל וחינוך במקסיקו ובספטמבר 

נשלח להולנד ומשם עשה ו 2016 ספטמברושלם בההמשמש לחקר החלל  2-דוכיפת

אל תחנת החלל ישוגר דרכו לפלורידה לאתר השיגור בקייפ קנבראל. הלוויין 

באמצעות זרוע רובוטית למסלולו ומשם  2017הבינלאומית על ידי נאס"א במרץ 

לוויין הזמינה את ה ת החלל האירופית. סוכנותחנת החלל הבינלאומיתהמותקנת ב

מסייעת במימון הפרוייקט היוקרתי. מרכז המדעים הרצליה ממרכז המדעים הרצליה ו

הינו הגוף הישראלי היחיד החבר בפרוייקט האירופאי לבניית ושיגור לוויינים זעירים, 

 והמוסד האירופאי היחיד שאינו אוניברסיטה או מכון מחקר הנדסי.
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 תכניות הדרים וצמרות. 15

בעיר הרצליה. אלה הם  "הדרים" ו"צמרות"בדות המרכז משמשות גם להוראת תוכניות מע

קורסים קדם צבאים של בית הספר למקצועות המחשב של צה"ל בשיתוף עם חברת 

 2016בשנת  מיקרוסופט להכשרת בנות י"ב לשירות צבאי בתחומי הטכנולוגיה ומחשבים.

 תלמידות. 25נטלו חלק בתכנית כ 
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 השכרת מעבדות מדעים לגופי חוץ.  16

מתוך מטרה לנצל ניצול מלא של תשתיות המרכז, משכיר מרכז המדעים את המעבדות 

במהלך החופשות ובמהלך שנת הלימודים בשעות לא מנוצלות, לגופי חינוך חיצוניים, בהם 

ביה"ס הבינלאומי בהרצליה )טריהאוס(. ההכנסות המתקבלות משמשות לקידום החינוך 

שימשו מעבדות המרכז לקייטנות  2016דעי בעיר עוד באותה שנה קלנדרית. בשנת המ

שעות  8שבועות במהלך החופשות( ולהוראת מדעים בהיקף ממוצע של  3 -רובוטיקה )כ

 שבועיות )תלמידי ביה"ס הבינלאומי(.

 

 

 השתלמויות מורים למדעים. 17

כמרכז דעים ומשמש מרכז המדעים פועל לחיזוק היכולת המקצועית של מורי המ

. פעילות זו מתבצעת בשיתוף עם משרד החינוך, הפיקוח על השתלמויות עירוני ואזורי

הוראת המדע והטכנולוגיה, מרכז פסג"ה, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך וגופים 

. נוספים. ההשתלמויות מתמקדות בנושאי ביצוע ניסויים ומתודולוגיות הוראת המדעים

 1000 -ימי השתלמות מורים במרכז המדעים בהשתתפות של כ 12ו התקיימ 2016בשנת 

 . מורים למדעים
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 יחידת הבריאות  העירונית

 מנהל יחידת הבריאות העירונית עדי חמו 

 

 

 

 מטרות מרכזיות של תוכנית יחידת הבריאות העירונית ובאמתחתנו:

 

  וז כל שירותי הבריאות בעיר קידום המדיניות הציבורית ע"י ריכקידום מדיניות ציבורית

וע"י תכנון ויצירת סביבה בריאה, בטוחה ותומכת, פיקוח, מעקב, הדרכה, יעוץ ומרכז 

 מידע, חינוך והסברה.

  העיר הבריאה הרצליה"קידום מדיניות" 

 לקיומם של שירותי בריאות ראשוניים זמינים ונגישים, לתושבי העיר ובמוסדות  דאגה

 החינוך.

 ת, לרבות אלה הנובעים מפערים סוציואקונומיים.צמצום פערי בריאו 

 .העלאת רמת המודעות של התושבים לשיפור בריאותם 

  מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ובעיות רפואיות בפרט ובקהילה, רפואה קהילתית

 מונעת, הקמת קבוצות לתמיכה עצמית, הדרכה והסברה.

  וסביבה. מניעת תאונות בית; קהילה בטוחה ומקדמת בריאותקידום 

  חינוך וקידום הבריאות הן לקהילה והן למוסדות החינוך מגיל הרך )בחינוך הפורמלי

ימי בריאות בנושאים מגוונים אירועי בריאות, בריאות, הפורמלי(. כולל: שבוע  והבלתי

 המותאמים לצרכי הקהילה. 

  פיתוח ידע והבנה לקבל החלטות שקולות בנושא בריאות ובכך לקדם התנהגות

 ותית למען אורח חיים בריא. בריא

 ועדת הבריאות העירונית: קופות חולים, בית וגיוס כל הגורמים הרלוונטיים לשותפות ב

משרד הבריאות משרד החינוך עמותות, משרדי ממשלה; החולים, אירגונים וולנטריים, 

 והחב' למתנ"סים, אגפי העירייה ומחלקותיה.

 י העירייה ומחלקותיה השונות, ועדות תיאום ופיתוח תכניות לבריאות בשילוב אגפ

עירוניות ומשרדי ממשלה: )בריאות, חינוך, רווחה, איכות הסביבה וכו'(. ארגונים 

וולנטריים, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות החינוך ומסגרות חינוכיות, מרכזים 

 קהילתיים ומתנ"סים.

 קידום נושאים בריאותיים מקומיים וארציים 

  במוסדות החינוך וארגונים מקומיים וארצייםהנחייה ותיאום 

 קידום ובריאות העובדים ברשות המקומית 

 .ריכוז ועדת הבריאות העירונית 
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  ,חינוך וקידום הבריאות קהילה ומשפחה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, לגיל הגן, ילדים

 נוער, מבוגרים קשישים וכו'

 חינוך, הסברה והדרכה, יעוץ והכוונה 

  בריאים במוסדות החינוךאורחות חיים 

 שירותי בריאות וחירום 

 

 

 פירוט התוכניות ופרויקטים:

 

יחידת הבריאות העירונית חברה בהנהלת  – חברות בוועד המנהל של רשת ערים בריאות .1

רשת ערים בריאות ומקיימת פגישות חודשיות עם צוות הוועד המנהל. משה פדלון, יו"ר 

בכנסים שנתיים של רשת ערים בריאות.  ועדת הבריאות הארצית. השתתפות פעילה

 התקיים כנס בעיר נתניה. 2016בשנת 

הרצליה. פינת תור הזהב,  49ברחוב אבן גבירול נמצא  – מרכז עירוני לקידום בריאות .2

מרכז לשירות בריאות ברפואה המופעל ללא תשלום לקהל הרחב באמצעות עמותות 

השבוע, כדוגמת מרפאת מתבגרים,  בתוך המרכז מתקיימות פעילויות לכל אורך שונות.

 קבוצות תמיכה, בית לעמותות וארגונים כגון סוכרת, אלצהיימר ועוד. 

קידום בריאות לגיל השלישי. הפעילות מועברת ע"י  מתנדבים ובקופ"ח  - תוכנית חי"ל .3

בדיקות סינון כולל:  בשיתוף אש"ל, עמותת על"ה/מדור לקשיש, מתנ"סים, ארגון בקול.

 ה ושו"מ, בדיקות סקר, הרצאות ופעילויות בנושא בריאות.שמיעה, ראיי

מגוון של הרצאות ופעילויות אחת  קידום בריאות לגיל השלישי. -מכללת שוחרי בריאות  .4

 אנשים, מופעל ע"י רכזת מתנדבת.  60-80לשבוע, קבוע בימי שני. משתתפים בין 

, סדנאות, הרצאות, מפגשים חברתייםמועדון לנפגעי נפש בנוה עמל;  – מועדון צב"ר .5

 חוגים ועוד.

 60כולל תוכנית "הרצליה מצילה חיים", הצבת  – תוכנית בריאות בחירום .6

 מכשירים, כולל מוסדות חינוך. 32דפיברילטורים בכל העיר ובהמשך הצבת עוד 

הרצליה שותפה בהנהלת רשת ערים בריאות, ופורום  - תוכנית עיר נקייה מעישון .7

התוכנית  פקה חוברת ארצית בשיתוף יח' הבריאות העירונית.ישראלי למניעת עישון. הו

חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך קהילה ולקהל  תכולל

בהסברה לבריאות לנוער. בשיתוף האגודה  -הרחב. עמדת הסברה בנושא עישון לנוער

 למלחמה בסרטן .

הבריאות בשיתוף מחלקות שונות תוכנית של משרד  – תוכנית לאומית למניעת אובדנות .8

 בעירייה, מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

הרצליה עיר בריאה ובטוחה לכלל התושבים,  –ומניעת היפגעויות תוכנית בית בטוח .9

 בדגש על קשישים וילדים, בשיתוף עמותת מילבת ו"בטרם בעיר".
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רי הועדה: נציגי בהובלת יחידת הבריאות העירונית. חב –ועדת בריאות עירונית  .10

 עמותות, ארגוני בריאות, קופ"ח, מחלקות שונות בעירייה, משרד הבריאות והחינוך.

הקמת בית בריאות המהווה בית לכלל הפעילויות, האירועים והתוכניות  – בית הבריאות .11

של יחידת הבריאות העירונית למען קידום בריאות התושבים. תוכנית בפיתוח. הצעה 

מרפאת מתבגרים, מועדון צב"ר,  –להתקיים בבית הבריאות החדש  פעילויות המיועדות

ממלכת בריאות הילדים, בי"ס לחינוך לבריאות להורים, קורסים וסדנאות לקהל הרחב, 

קבוצות תמיכה למניעת מחלות והתמודדויות; אלצהיימר, פרקינסון, סוכרת, דיכאון 

תמודדות עם סרטן, נמ"ג הוריות חולות במחלות קשות, ה-וחרדות, קהילת לה"טב, חד

ועוד, מרכז למניעת השמנת יתר ועידוד דימוי גוף חיובי, תוכנית חי"ל, מועדון שוחרי 

בריאות, מרכז לקידום נפש בריאה; קב' תמיכה, הרצאות, סדנאות, מרכז חינוך 

 והדרכה.

במהלך כל השנה, עונתי ורצוף, במסגרות החינוך הפורמליים, הבלתי  אירועי בריאות .12

ים, עירוניים,  קהילתיים, שכונתיים. תוכנית שנתית לעידוד פעילות לאורח חיים פורמל

 בריא לכלל התושבים ובשיתוף ארגונים ועמותות.

 מגוון של פעילויות, הרצאות והצגות לכלל התושבים – בריאות של תרבות בהיכל בעיר .13

  עיר. הצגות לילדים בנושא בריאות אחת לחודש בהיכל ב –ממלכת בריאות הילדים

 משתתפים 280-כ

  משתתפים בכל  250-מפגשים אחת לחודש בשיתוף היכל בעיר כ –שישי בריאותי

 אירוע.

 לבאום, שישי טובנוסף: מכללת שוחרי בריאות, "רק הבריאות" עם משה נס

 בריאותי ועוד.

מגוון של פעילויות בריאות בהיכל בעיר, מתנ"סים, אולמות –הרצליה בשביל הבריאות  .14

 ים, גנים ציבוריים ועוד. ספורט, פארק

 משתתפים בכל  70 -כמתקיים בחודשי הקיץ החל מחודש מרץ.  – יוגה בשקיעה

משתתפים באופן  80-בית הראשונים בחורף בימי ב' )בסטודיו ברנר(. סה"כ כ + שבוע

 קבוע.

  משתתפים באופן קבוע+ יוגה צחוק כ 80-בגן בית הראשונים כ -טאי צ'י בריאותי-

 משתתפים. 15

תוכנית בשיתוף מח' הספורט המתקיימת החל מחודש אפריל ועד  - נעים בעיר"" .15

 בשבוע. 1000נובמבר משתתפים כ

האגודה הישראלית לסוכרת, עמותת  – שיתופי פעולה עם עמותות, מוסדות וארגונים .16

"עמדא", "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון ישראל, עמותת "צעדים", פורום 

ית,  נמ"ג, ארגון ליינס, עמותת "עתיד", האגודה למלחמה בסרטן לסב-הקהילה ההומו

 ועוד. 

עמותת תהיל"ה, בשיתוף  –קבוצות תמיכה ויעוץ במרכז העירוני לקידום בריאות  .17

האגודה לסוכרת, עמותת עמד"א, עמותת "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון 

 .בישראל, עמותת "צעדים", עמותת "נמ"ג, ארגון ליונס
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  –ורסי מתנדבים ק .18

 30-קורס מקצועי בנושא תזונה נבונה בו השתתפו כ – א'-קורס נאמני חיים בריאים 

' 17מפגשים שבועיים. קורס נוסף עתיד להתקיים בחודש מרץ  10-משתתפים ב

 אנשים לקורס. 40במתנ"ס נוף ים. רשומים 

 עזרה  בשיתוף מד"א. הכשרה של מתנדבים בקורס – ב'-קורס נאמני חיים בריאים

 '. 17ראשונה. הקורס בנוף ים מסתיים בחודש ינואר 

  לעמידה על הטמעת תוכנית ההזנה החדשה  –קורס מתנדבי תזונה בצהרונים

 בצהרונים.

מתקיים כל שנה בחודש מרץ/אפריל, במוסדות החינוך הפורמליים  – שבוע הבריאות .19

"ס מקבלים רשימה . בתיה19-24.3.17והבלתי פורמליים. השנה יתקיים בין התאריכים 

של פעילויות, הרצאות וסדנאות לבחירה, חלקם מסובסדים, חלקם במימון של העירייה. 

על כל מוסד חינוכי לתאם את ההרצאות ולקבל אישור/דווח מיח' הבריאות העירונית. 

ישנם אירועים עירוניים המתקיימים במהלך שבוע זה ברחבי העיר, בשיתוף מחלקות 

 י הורים ומתנדבים.העירייה השונות, ועד

מפגשים חודשיים. התקיימה  - שיתוף פעולה עם ועד הורים עירוני בנושא בריאות .20

סיכום פגישה משותפת ראשונה לשנת הלימודים תשע"ז. הנושאים שנידונו בפגישה: 

תוכנית תזונה בבתי , תוכנית חיסון ומצבפעילות ותוכניות בריאות במוסדות החינוך, 

מידע בנושאי , בנושאי בריאותוילדים הדרכות להורים , הצהרוניםפיקוח על , ספר וגנים

בעזרת הנהלת בתי  –. חשיבות שיווק הפעילויות להורים והגנים בריאות מול בתי הספר

 פגישה אצל המנכ"ל. –הספר והגנים, הקדמת מועד ארוחת הצהריים 

 שיונות לתיכוניים בהרצליה.יסיוע בהפקת ר - שיונות לבתי ספריר .21

תחילת התערבות במחלת הסוכרת  – ת עירונית לצמצום פערים בריאותייםתוכני .22

 במעמד סוציואקונומי נמוך 

הסתיים הסקר בהצלחה ברחבי העיר הרצליה, למעט מערב  – פרופיל בריאות עירוני .23

 העיר. אנו ממתינים לתוצאות הסקר מ"רשת ערים בריאות".

יא לתושב, ובו נמצאים כלל כל שנה יוצא מידעון אורח חיים בר –מידעון בריאות  .24

 הפעילויות, התוכניות והאירועים העירוניים מטעם יחידת הבריאות העירונית. 

יו"ר מטעם ראש העיר מר עדי חמו מנהל יחידת הבריאות העירונית.  – מבצע הקש בדלת .25

 אגודה למלחמה בסרטן.ובשיתוף המח' לתנו"ס 

ז במוסדות החינוך הפורמלי ותחילת שנת תשע"סיכום עבודה בשנת לימודים תשע"ו  .26

  בנושאי בריאותוהבלתי פורמלי 

 "שימוש בכלי זה לבדיקת צרכים של תלמידים והורים – "לשמוע את קולם 

  אנו מעודדים בתי ספר וגנים להיות –בית ספר מקדם בריאות וגנים מקדמי בריאות

(. 1,2,3) חלק מהתוכנית הארצית לקידום בריאות במוסדות חינוך ולקבל כוכבים

מוסדות החינוך בהרצליה מקבלים לאורך השנה ליווי והדרכה מקצועית לחינוך 

לבריאות, תזונה נכונה ואורח חיים בריא, כולל השתלמויות לצוותים החינוכיים 
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גן מקדם בריאות וקיימות  –פתיחת השתלמות גננות חדשה מסוגה  המוכרים כגמול.

תי"ס מקדמי בריאות בתוכנית ב 30-גנים מקדמי בריאות וכ 120-ישנם כ תשע"ז.

 הכוכבים.

  ליווי מקצועי והדרכות מטעם –הכשרת מובילי בריאות, רכזי בריאות בבתי"ס

  יחידת הבריאות העירונית

 ו' מכל בתי הספר בהרצליה, כולל ליווי -נציגים מכיתות ה' – פרלמנט בריאות ילדים

מור כהן מובילת מקצועי והדרכת פעילות ע"י הדס לרר, רכזת מקדמת בריאות ולי

 משתתפים. 25-בריאות. כ

 "בנושא התמכרויות, מניעת עישון אלכוהול –בשיתוף שפ"י  "תוכנית עמיתים

וסמים המועברת לתלמידים בכיתות ו' ובחטיבות הביניים המופעלת על ידי מח' 

 החינוך בעיר ובשיתוף היועצות החינוכיות משרד החינוך.

 ייעות רפואיות בגנים ובבתי"ס. עוברות ס 80-ישנן יותר מ – סייעות רפואיות

 השתלמויות מקצועיות בתחום האלרגיה והסוכרת מידי שנה וריענון במהלך השנה.

  בהתאם לחוזר מנכ"ל חדש. ליווי הצוותים  –ילדים אלרגיים במוסד החינוכי

והדרכות, תקשורת שוטפת מול ההורים והתאמת מזון בארוחת הצהריים. שלטים 

 ן אלרגני: בבי"ס שזר, ייתלו בגנים: לוטוס, יובל, כוכב, צאלון.לאיסור הכנסת מזו

  מגוון של פעילויות בנושא בריאות בתוך בתיה"ס,  – ' חודש הבריאות16אפריל

הרצאות מקצועיות, שיתוף פרלמנט בריאות ילדים וצוות מורים והורים לילדים 

 ת והרצאות.בבתי"ס, פעילויות בחינוך הבלתי פורמלי; הצגות, הפעלות, סדנאו

 15תוכנית "טעים כשזה בריא" החל מחודש דצמבר  - מהפכת התזונה בצהרונים 

בשיתוף לשכת הבריאות המחוזית וועד הורים, כולל פיקוח על המזון המוגש 

תוכנית ההזנה  16בצהרונים וליווי מקצועי בתהליך ההטמעה, החל מפברואר 

ה וליווי הדרכתי מקצועי של החדשה בצהרוני גני יול"א; הפעלת מערך פיקוח, בקר

באחריות יחידת  –כלל מערך המזון בשיתוף ועד הורים ולשכת הבריאות המחוזית 

 הבריאות העירונית

 החל מתחילת תשע"ו מעבר למזנונים בריאים  – פיקוח על המזנונים בבתיה"ס

יישום הנחיות  16יותר, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. החל מאפריל 

זכיינים של מזנונים המקבלים ליווי והכוונה מקצועית מטעם  3חוזר מנכ"ל. חדשות 

יחידת הבריאות העירונית. פיקוח שוטף לאורך השנה ע"י אחות בריאות הציבור 

ויח' הבריאות העירונית. בתחילת תשע"ז ביקשו הזכיינים אפשרות להחיל את כלל 

ת על הבריאות בצמוד הנחיות משרד הבריאות בהדרגה. בקשה זו הופנתה למפקח

לתוכנית העירונית; אנו מקווים ומאמינים, כי ע"י תוכנית הדרגתית של הוצאת 

מזונות שאינם מותרים לממכר מזון ובמקביל, חינוך לתזונה נבונה והעלאת 

המודעות לתזונה ואורח חיים בריא תוך שיתוף ועדי ההורים, הצוותים החינוכיים 

 באופן מלא בהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.והתלמידים בתהליך, נוכל לעמוד 

 מרכז עירוני למתבגרים, ללא תשלום, בו מופעל צוות רב – מרכז עירוני למתבגרים-

מקצועי לעזרה בהתמודדויות של מתבגרים עם מגוון רחב של בעיות ואתגרים; 
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שינויים גופניים, דימוי גוף, קשיים בתקשורת, התפתחות מינית, חוסר ביטחון, 

עות אכילה, דיכאון, אמצעי מניעה ועוד. צוות המרכז כולל: רופאת מתבגרים, הפר

פסיכולוגים קליניים, דיאטנית, עו"ס, פסיכותרפיסטים ועוד. המרכז פועל בימים ב' 

בטלפון ולהשאיר הודעה.  צוות המרכז  24/7ה' בשעות אחה"צ. ניתן לפנות למרכז -ו

ו בפרסום חוצות חדש לפרסום המרכז, יחזור בהקדם לתיאום תור. בימים אלו יצאנ

בשיתוף הועדה לזכויות הילד ומוצעת התלמידים. במקביל יועצות בית הספר 

מיידעות את התלמידים על המרכז ונכנסת נציגה של יח' הבריאות לכל כיתה להציג 

 את המרכז.

 "1000 -כלקידום בטיחות ילדים ומניעת היפגעויות.  – תוכנית "בטרם בעיר 

 באירוע במסגרת שבוע בטיחות הילד.משתתפים 

o במרחב הציבורי ובבית והגברת המודעות בהסברה ובהדרכה  מניעת תאונות

 בכל ימות השנה ובחגים.

o עידוד להליכה בטוחה  בריא וידידותי לסביבה - תוכנית הולכים על בטוח(

למוסד החינוכי ברגל( בשיתוף: ארגון בטרם, מח' הבריאות, מח' הספורט, 

 ות, איכות הסביבה.מטה לבטיח

 'תיק אוכל לכל ילד, לעידוד ארוחת בוקר – שלום כיתה א. 

 הכנה משותפת של ארוחת בוקר בליווי דיאטנית, אכילה  – מועדון ארוחת הבוקר

 וטרם הגעה למוסד החינוכי.  10:00משותפת בשעה 

  14,500-חט"ב(  כעד מגיל הגן ועד כיתה ט' )מגן  -תוכנית חינוך לתזונה נבונה 

 משתתפים.

 כל מוסד חינוכי יכול לקבל ליווי מקצועי והדרכה  – תזונה ואורח חיים בריא ופעיל

ע"י תזונאית ומקדמת בריאות, כולל שילוב פעילויות בתחומי הלימוד, הרצאות 

בנושא לצוות רכזי בריאות ומורים, הורים ותלמידים ע"י יחידת הבריאות 

 העירונית.

 "למח' הספורט ומח' הגיל הרך המופעלת בכל שנה  תוכנית משותפת - "נעים בגנים

הדרכות של מדריכי ספורט ותזונה נבונה לילדים. ליווי מקצועי לאורך  גנים. 15-בכ

 השנה.

 הנחיות לחגיגה בריאה לגננות ולהורים, בהתאם להנחיות חוזר  –יומולדת בריא

 .מנכ"ל משרד החינוך ומשרד הבריאות

 בקרב מתבגרים.  – פרעות אכילה, מניעת השמנהקידום דימוי גוף חיובי ומניעת ה

הרצאות וסדנאות עבור מתבגרים והוריהם, בליווי מרב מור אופיר, דיאטנית 

 קלינית.

 "תרפיה ודמיון מודרך להפחתת מתחים ולחצים בקרב הילדים  – תוכנית "יחדיו

 חלוקת ערכת הפעלה לכל מוסד תכוללוהצוות החינוכי, בהנחיית ורד כתר. התוכנית 

 חינוכי, גני ילדים ובתי ספר.

 "הצגה והדרכה בנושא יציבה נכונה ועבודה מול מחשב,  – "גולשים גב בריא

 .בהדרכת צורית ביבס, פיזיותרפיסטית
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  מתקיים קורס עזרה ראשונה לפי דרישה עבור מורי בתי"ס.  –קורס עזרה ראשונה

ד"א כולל סייעות בגני ילדים של קורס מ 80-100תשע"ז התחיל בהכשרת בין 

תעודת נאמן החייאה מטעם מד"א. מתקיימים קורסים פתוחים להורים לפי 

 דרישה. 

 07:30פעיל בין השעות  1700-550-096מוקד מד"א  – שירותי עזרה ראשונה-

.16:00 

  מכשירים מצילי חיים בבתיה"ס, כולל  28נרכשו והוצבו עד כה  –דפיברילטורים

 8הספורט בבתיה"ס. מתוכננים להיות עוד הדרכות לצוותים החינוכיים ובאולמות 

 מכשירים בבתי"ס.

 באמצעות פמי; בדיקות/פעילויות בשגרה: חינוך  – שירותי בריאות התלמיד

לבריאות, הערכת גדילה )שקילה ומדידה(, בדיקת ראיה, בדיקת שמיעה, מתן 

ט'. מצ"ב תמונת מצב ע"י פמי; -חיסונים, השלמת חיסונים ובדיקות. כיתות א'

 . michaeld@femi.comותי בריאות התלמיד בבתיה"ס. נציג: חוגי דוד. שיר

  ביצוע בדיקות סקר, חיסונים, חינוך לבריאות וכן יעוץ והדרכה  -תוכנית חיסון

בנושאי בריאות. ייזום, הפעלה ושותפויות בתוכניות קידום בריאות בבתי"ס 

יים בריא. הפעילות מתבצעת עם התלמידים באופן אישי, בקבוצות להטמעת אורח ח

ובכיתות. טרם תחילת שנת הלימודים תשע"ז, התקיימו השלמות חיסונים עירוניות 

 במרכז הבריאות העירוני לתלמידים.

  "צוות מתנדבים לאיתור עין עצלה  –תוכנית "עין עצלה" בשיתוף ארגון "ליונס

 בקרב ילדי הגנים.

 נוהל למניעת התפשטות תחלואה לכלל –ואת ילדים בגנים ומעקב מניעת תחל

הגננות והמורים, להפצה גם להורים. יח' הבריאות העירונית מקבלת דיווחים 

במידה ויש הדבקה או חשד לתחלואה ואנו פועלים ע"פ נוהל, בשיתוף המחלקה 

רות האפידמיולוגית של לשכת הבריאות המחוזית ת"א. ניהול התחלואה כולל ביקו

 במוסד החינוכי, שיחת הדרכה של הצוות החינוכי, מעקב ופיקוח. 

 תוכנית השיניים הצוחקות, משרה"ב; שיננית, בדיקת רופא,  – בריאות השן

משתתפים גנ"י+   14,500 -פרוייקט השיניים הצוחקות כדיאטנית קלינית. ב

 ו' )+חט"ב(. -תלמידים בכיתות א'

 מאזרחות פעילה ומחויבות אישית. כיתות ט'תלמידים  – ליצני בריאות קהילתיים-

 .יא'

  הדרכת הורים בהתמודדות וטיפול במתבגרים השותים אלכוהול,  –סיירת הורים

 ד"ר טל שניר, רופאת ילדים.

  אנו מציעים מגוון של הרצאות וסדנאות בתחום  –בי"ס לחינוך לבריאות להורים

דימוי ראשונה של מד"א,  הבריאות להורים, בהיכל בעיר ובמתנ"סים; קורסי עזרה

עם ד"ר מירן  "מיניות ברשתחיובי ותזונה בעידן המודרני עם מרב מול אופיר, "גוף 

, התמודדות עם יחסי אכילה והאכלה בתוך המשפחה מיה בן אבו, בוניאל ניסים

mailto:michaeld@femi.com
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חרדות ולחצים של הורים עם ילדים עם רות צאיג, ועוד מגוון הרצאות לפי דרישה 

קושי בהבאת ההורים לפעילויות. יש צורך ברתימת הנהלת כל  ובהתאם לצורך. ישנו

בית ספר לנושא, להביא הורים לפעילויות בתחומי בי"ס והקהילה. יש לפעול על מנת 

 להביא את ילדי הורי הגנים להדרכות אלו, באמצעות הגננות ופרסום להורים.

  טליה", מגון של הצגות בריאות לילדים, תיאטרון " –ממלכת בריאות הילדים

 "עתיד בהיר", איציק הליצן ועוד כוכבים, אחת לחודש בהיכל בעיר.

  מתכנס פורום עירוני  –התוכנית הלאומית למניעת אובדנות של משרד הבריאות

בליווי מקצועי של מדריכה מחוזית ממשרה"ב, הובלה וריכוז של  למניעת אובדנות

 גנית רה"ע. הגב' איה פרישקולניק, ס יח' הבריאות העירונית, יו"ר:

 מהפיכת התזונה בצהרונים   .27

 השתתפות בוועדת מכרזים להזנה בצהרונים. 

  כתיבת תוכנית הזנה חדשנית, ייחודית ומובילה בכל הארץ, לקידום תזונה נבונה

בצהרונים, פיקוח וליווי מקצועי בשיתוף דיאטניות מיחידת הבריאות העירונית של 

( ועד נק' הקצה )צהרונים(. ליווי של מערך המזון החל מנק' המוצא )מפעל ההזנה

 לשכת הבריאות המחוזית ומשרד הבריאות.

 באחריות יחידת הבריאות העירונית, כלל מערך המזון  – בצהרוני גני יול"א– 

 מנקודת המוצא )המפעל המייצר( ועד נק' הקצה )צהרונים(. מצ"ב דו"ח פעילות.

o הצוות המקצועי של  שוטף של מערך המזון נעשה ע"י ליווי, פיקוח ובקרה

יחידת הבריאות העירונית, לעמידה על סעיפי החוזה בהתאם להנחיות 

משרד הבריאות להזנת ילדים במסגרת החינוכית, מול ספקי המזון ובשטח 

הצהרונים. ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים, הילדים וההורים 

יול"א, רכזת  בתוכנית ההזנה. הצוות כולל: דיאטנית קלינית של צהרוני גני

מקדמת בריאות המתמחה בהזנת ילדים, יועץ משפטי, קשר ישיר ושוטף 

בהתאם לצורך. עמית  –מול מעבדות לבדיקת איכות המזון, מהנדסת מזון 

מלווה את השטח באופן שוטף ועומדת מול ספקי המזון,  –דיאטנית קלינית 

 הרכזות, הצוותים החינוכיים וההורים.

o בהתאם לצרכים התזונתיים של הילדים בגילאי מרבית  התאמת תפריטים

, לפי הנחיות משרד הבריאות. גמישות מרבית במתן מענה פרטני לכל 3-6

ילד בצהרון והתאמת לכל צהרון. התאמת תפריט לילדים בעלי רגישויות, 

באופן אישי בשיתוף הורי הילד והצוות  –בררנות אכילה ודרישות מיוחדות 

 החינוכי. 

o בהתאמת מזון לילדים בעלי  פואיות וצוות חינוכי בצהרוןהדרכת סייעות ר

 רגישויות מורכבות והתנהלות נאותה למניעת חשיפה לגורם האלרגן.

o במהלך הביקורות מתבצעות הדרכות  – הדרכות צוותים והשתלמויות

מקצועיות באופן שוטף ע"י עמית אלפסי והדס לרר ובהתאם לצורך. כולל 

הצגת תוכנית ההזנה כולל השינויים במערך  מעבר על נהלי תברואה ומזון,

המזון, גיוס הצוותים לתהליך. יש צורך בתיאום הדרכות של קבוצות 
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קטנות במהלך השנה את הצוותים החינוכיים להטמעת התוכנית וקשר 

 ישיר.

 מפעיל חיצוני. ליווי והדרכה, ייעוץ מקצועי מטעם יחידת  – בצהרוני בית ספר

הבריאות המחוזית. חוזה מול המפעיל ולא מול ספק הבריאות העירונית ולשכת 

המזון. בימים אלו יחי' הבריאות העירונית מקדמת את הנושא ליישום מכרז 

התזונה בבתיה"ס כפי שמתקיים בגנים, בשיתוף המחלקה לחינוך יסודי. מפקח 

צהרונים; יניב שבח. הכנה לקראת מכרז הצהרונים החדש כולל הכנסת נושא המזון 

פורט, ע"פ הנחיות משרה"ב ובהתאם לחוק הפיקוח החדש החל משנת באופן מ

 הלימודים תשע"ח

 מידע בנושאי בריאות מול בתי הספר וגניםפרסום ו .28

 .מתקיים פורום תזונה עירוני הנפגש אחת לרבעון 

 תיכון(, כולל מפגשים אחת -מתקיים קשר שוטף עם רכזי בריאות בבתי"ס )יסודי

 לרבעון, קשר מול המנהלים

 דת בריאות עירונית; משתתפים נציגי עמותות וארגונים בעיר, מחלקות העירייה וע

 השונות ובעלי תפקידים במערכת הבריאות המחוזית והעירונית.

  יש להיעזר במנהלי בתי הספר, הגננות, המחלקה לגיל הרך וחינוך יסודי על מנת

 ם מצד ההורים.צורך שעלה ג –לדוור את הפעילויות והתוכניות להורים באופן ישיר 

 תוכניות ופעילויות נוספות להמשך שנת תשע"ז: .29

תוכנית להרחבת פיקוח ליווי והדרכה בנוגע למזון במוסדות החינוך הפורמליים  .א

 והבלתי פורמליים, מעונות יום ומרכזים עירוניים לקשישים

 בבית הראשונים, לכל המשפחה. –הקמת גינה קהילתית בריאותית  .ב

בדיקת הנושא. מדריכה: גילי ויינברג.  –לאחר לידה  פילאטיס בריאותי לנשים .ג

(, יש לבנות קונספט; 09:00צרכים: מזרונים, מקום. מועד: ימי שישי בבוקר )

תוכנית. אוכלוסייה: נשים לאחר לידה. אחות מתנדבת תלווה את התוכנית: 

יש לגילי  nbe@gmail.comgiliwei 6337874-054שבוע כן שבוע לא.  –רחלי 

  תעודת מדריך פילאטיס, סטודנטית שנה ג' למדעי התזונה.

 שעת ארוחת הצהריים .ד

  כיום, ארוחת הצהריים הינה במסגרת ה"צהרון" בלבד, בתום יום

. צוות 14:00-14:30הלימודים של מערכת החינוך. מתקיימת בין השעות 

 המזון ועד סיום הארוחה.  הצהרון אחראי על המזון החל מקבלת 

  לערך. הארוחה האחרונה, ארוחה "קלה" בגן  09:30ארוחת בוקר בשעה

 פרי/כריך. –( 12:00מוגשת כשעה וחצי לפני תום הלימודים )

  5חודשים עד  3ע"פ תדריך "לאכול ולגדול" של משרד הבריאות מגיל  

חמה בין  ילדי הגנים זקוקים לארוחה: 7, נספח 2012שנים, מהדורת יוני 

. ילדים האוכלים בשעות מאוחרות יותר מהמומלצת, 12:15-13:00השעות 

mailto:giliweinbe@gmail.com
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השפעה בריאותית לאורך  ←הופכים למרוכזים פחות, עצבניים ועייפים 

 זמן.

  13:00בעיר שכנה להרצליה, כפ"ס, ארוחת הצהריים הוקדמה לשעה-

 ומשלבת את צוות הבוקר של הגן וצוות הצהרון 13:30

 צליה להקדים את ארוחת הצהריים, יש לתאם זאת מול במידה ונרצה בהר

לתיאום עבודה משותפת.  –המפקחת, מחלקת גנים ומפעיל הצהרונים 

 עתידה להתקיים פגישה משותפת עם מנכ"ל העירייה בנושא.

 פיקוח על הזנת הבוקר .ה

  כיום, ניתנו לגננות הנחיות לארוחת בוקר בריאה, מזונות מומלצים ושאינם

לפי הנחיות משרד הבריאות להזמנת ילדים, וכמו כן הופצו  –מומלצים 

הנחיות לחגיגות בריאות בגנים ליישום. הכל כרגע בגדר המלצה בלבד וללא 

פיקוח. מרבית הגנים בהרצליה כיום נמצאים בהזנת בוקר, כלומר יש מזנון 

פתוח עם מגוון של מזונות מוצעים כגון; ירקות שונים, גבינות וממרחים כמו 

מוס וטחינה, טונה, ביצים, לחמים. הניהול של ההזנה בארוחת הבוקר חו

 באחריות הסייעת, כולל רכישת המצרכים.
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 המרכז להוראה מתקנת  –מ.ט.ר.ה 

 "החינוך הוא דרך , האדם מטרה" ) א.ד. גורדון(

 
המרכז להוראה מתקנת הרצליה קיים ופועל כחלק ממערך עירוני לימודי וטיפולי המסייע 

מוצאים מענה  םבעיר.  תלמידים עם צרכים לימודיים ייחודיי ית החינוך הפורמאללמערכ

 במרכז.  

 מגיל הגן ועד התיכון. הבמרכז לומדים ומטופלים תלמידי העיר הרצליי

, כמו כן נותן  49, שלוחה וגינה טיפולית ברח' אבן גבירול 15המרכז נמצא ברח' בר אילן 

 מועדוניות.המרכז מענה לימודי וטיפולי לידי 

 מרכז מטרה מוכר כמקום להתמחות בתחום הטיפול.

 הנושאים המרכזיים בהם פועל המרכז.

 

 בשנה( 200-כ)-אבחונים

  במרכז נעשים אבחונים דידקטיים , פסיכו דידקטיים ואבחונים נוירו קוגניטיביים

אבחונים , הבהתאם לפניות ולצורך של בתי הספר היסודיים וחטיבות העליונות

ההדרכה לגבי  .םוקלינייעל ידי מאבחנות דידקטיות ופסיכולוגים חינוכיים נעשים 

 האבחונים ניתנת על ידי פסיכולוגית מהשרות הפסיכולוגי.

 .פסיכיאטר מלווה את המרכז ונותן מענה לאחר האבחון במידת הצורך 

 תלמידים בשנה הן בחלק הלימודי והן בחלק הטיפולי 450 -המרכז נותן מענה ל כ 

 

 לימודי תחום 

   הוראה מתקנת  בתחומי הלמידה )תהליכי קריאה, הבנת הנקרא, מיומנויות

 למידה, מתמטיקה ואנגלית( .

   במרכז ניתנים שעורים באסטרטגיות למידה במהלך כל  –אסטרטגיות למידה

 השנה לתלמידי יסודי וחטיבות עליונות.

 גברת מסוגלות לכיתה א'.ה  מענה לילדי הגן 
 

 

 תחום רגשי 

 יה באומנות  חזותית, טיפול וחינוך באמצעות בעלי חיים, טיפול בתנועה, תרפ

 , פוטותרפיה וטיפול בגינון, מקצת מהטיפולים הם טיפולים דיאדים.  הביבליותרפי

 .התחום הרגשי מלווה בלווי הורים באופן קבוע 

 .קבוצות טיפוליות  לכישורים חברתיים במרכז ובמועדונית 

 ותית בשיתוף אוניברסיטת חיפה.הדרכת הורים באומנות חז 
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  הגינה הטיפולית מהווה מקום מפגש קבוצתי, שבועי, פעם בשבוע לגמלאים  בהם

 הם מוצאים מענה חברתי ורגשי.

 
 מועדוניות

 צוות של מורים ומטפלות נותן מענה לימודי וטיפולי לילדי  -מועדוניות רווחה

 והפיקוח.מועדוניות הרווחה . בתאום ובשיתוף רכזת המועדוניות 

 
 מטפלת מהמרכז נותנת מענה טיפולי לילדי המעון. -מעון רב תכליתי נעמת 

 
 בהתאם לצורך המרכז נותן גם מענה לימודי בשיתוף מתי"א. -חממתיא 

 
צוות המורים והמטפלים  כולם אנשי מקצוע, מומחים בתחומם, העומדים בקשר קבוע 

 נוכי בבתי הספר.עם ההורים ופועלים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החי

אנשי צוות בתחומי הלמידה והטיפול השונים, כמו כן מזכירה ואב הבית.   50 -במרכז כ 

 בנוסף שתי מדריכות .

 

 מספר הטיפולים/שעורים הניתנים במרכז

 -מספר הטיפולים והשעורים הניתנים בשבוע הוא כ

  200 -מיומנויות שפה 

  100 -מתמטיקה 

  100 -אנגלית 

  200-אבחונים 

 150 -טיפולים 

 ילדי מועדונית 

 

 

ועדת הנחות של עיריית הרצליה, בראשותה של חברת המועצה וסגנית ראש העיר אשרה 

    בשנת הלימודים האחרונה הנחות לצורך עריכת אבחונים וסיוע לימודי וטיפולי בגובה של

 שקל.  150,000 –כ
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 האגף 

 לשירותים חברתיים
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 תיים האגף לשירותים חבר

 מנהל האגף: אהרון סלצברג 

 

 משפחות של קשישים 2,620משפחות מהן  4,600-סה"כ האגף טיפל בכ

מספר  פעולות  שירות מחוזי 
מקבלי 
שירות 

2016 

 הערות ופירוט 

 ילד ונוער 
 

   

מעקב אחרי ילדים בסכנה  
ובסיכון המסודרים במעונות 

 יום 

72  

מועדוניות  8הפעלת  
 טיפוליות 

130 
 

 

מעקב וטיפול בילדים  
 המסודרים מחוץ לבית 

60  

מעקב וטיפול בילדים  
 המסודרים במשפחות אומנה 

9  

 –מעקב אחרי ילדים בסיכון  
 כולל עולים ) לא גיל רך ( 

 בדיקה, בניית טיפול וניהול טיפול  2,020

קביעת נזקקות,  –קבלת מידע  900 טיפול ע"י עו"ס לחוק נוער  
 תערבות בנית תכנית ה

ייצוג קטינים בביהמ"ש  
לנוער + יישום החלטות 

 שופט 

הכנת תסקיר ,הכנת הילדים  130
 ייצוג קטין  –וההורים 

השתתפות בפורום טיפול  
 בפגיעות מיניות 

 ישיבות  12

מפתן 
 "ארז"

  12 מועצת תלמידים 

  35 מית"ר 
  35 תעסוקת קיץ 
תעסוקת חניכים לאורך  

 השנה 
15  

  17 ת יכטהקבוצ 
  15 טיפול פרטני באמנות 
 כל חניכי מפתן 77 קבוצת מיניות 
  20 סדנת קרטינג 
 " 77 סדנת דרמה למניעת אלימות  
עו"ס,  –טיפול פרטני  

 פסיכולוגית, יועצת 
30  

  20 קבוצת "קפה בנות " 
 " 77 טיול שנתי של יום אחד  
  26 הכנה לגיוס לצה"ל 
  14 עהטיפול בקצב ותנו 
 " 77 יזמות עסקית 
  10 נאמני מחשב 
מניעת שימוש בסמים  

 ואלכוהול
77 " 

  10 חבורת זמר  
מעורבות קהילתית ,  

 מחוברים לחיים
 בשותפות עם בי"ס אופק 10

כולל: טיפול חוץ ביתי, חוק נוער,  150 טיפול בנערה במצוקהנערה 



220 

 

במצוקה, 
צעירות 
 ונערים  

חסות  סידור במקלט ובמסגרת
 ובהמתנה לטיפול

  40 18-25טיפול בצעירות  
  15 מרכז נערות בית חם 
 שיקום אישי וקבוצתי 11 תכנית זינוק 
  26 תעסוקת קיץ לנערות 
  50 טיפול בנערים 

השירות 
 לזקן 

   

טיפול  2,760 טיפול בקשיש ובמשפחתו 
פרטני/קבוצתי/ייעוץ/הכוונה/סיוע 

 חומרי
 נסקרו השנה 653 יצולי שואהפרויקט לאיתור נ 
מרכזי יום  2הפעלת  

 לקשישים תשושים
 בשת"פ עם עמותת ע.ל.ה 136

הפעלת מרכז יום לתשושי  
 נפש

 נחלת עדה 60

מתן עזרה לקשישים  
 סיעודיים

2,000  

  32 השמה במסגרת חוץ ביתית 
הפעלת סדנאות וקבוצה  

 טיפולית לניצולי שואה
160  

  45 אספקת ארוחות חמות 
הפעלת מועדון תרבותי,  

 חברתי לניצולי שואה
110  

 בתי אב 820 שכונות תומכות 4 
כתיבת תסקירים מוזמנים  

 מבית משפט
45  

טיפול למניעת אלימות נגד  
 קשישים

65  

פרט 
 ומשפחה 

   

הכנת תסקירים לערכאות  
סדרי דין  –משפטיות 

 ואפוטרופסות

357   

 מעקב אחרי יישום החלטות 
 בתי משפט 

83  

 צווי הגנה  
 

11  

הפעלת שירות מרכז קשר  מרכז קשר 
 אזורי
  

 לסדרי ראיה בין ילדים להורים 50

המרכז 
לשלום 
 המשפחה

הפעלת מרכז אזורי לשלום 
 המשפחה לתושבי הרצליה 

 משפחות 87

גברים בטיפול קבוצתי ו/או  
 פרטני
 

27  

נשים בטיפול קבוצתי ו/או  
 פרטני
 

44  

ילדים עדים לאלימות  
 בטיפול פרטני 

16  

הדרכת הורים במשפחות  
 אלימות 

בנוסף לטיפולים אחרים באותה  20
 משפחה 
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הפניית מטופלים מהרווחה  
 למרכז לשלום המשפחה 

26  

  4 הפנייה למקלטים ואכסניות 
טיפול זוגי 
 ומשפחתי 

 הופנו מהרווחה 167מתוכם  321 טיפול 

שיקום 
 האסיר

 אסירים בפיקוח ולשעבר  54 מטופליםסה"כ 

  82 סה"כ משפחות  
 בניית תכנית + תכניות מאושרות 13 אסירים בפיקוח  

טיפול פרטני אינטנסיבי  התמכרויות 
 בנפגעי סמים בוגרים

35  

טיפול פרטני אינטנסיבי  
 בנפגעי סמים צעירים

24  

שירות ייעוץ למשפחות של  
 נפגעי סמים

 םנוער ומבוגרי 86

  24 הפעלת יחידת נוער סמים 
הפעלת תכנית גמילה ושיקום  

 למטופלי שירות מבחן
בשיתוף שירות מבחן לנוער  12

 ולמבוגרים
בדיקות שתן ללקוחות  

 בטיפול ארוך טווח
 בשיתוף ביה"ח "שיבא" 17

שיקום 
 ונכויות 

   

  700 טיפול בנכה ובמשפחתו שיקום ועיוור
  10 פניות להשמה חוץ ביתית  
  8 מעון יום שיקומי 

טיפול ברצף האוטיסטי  אוטיזם
 ובמשפחות

190  

  9 השמה במעון יום שיקומי 
השמות חדשות בדיור חוץ  

 ביתי 
5  

  5 השמות חדשות בתעסוקה 
  4 שילוב במועדון חברתי 
  13 חונכויות  
מעקב וטיפול במפגרים  מ.ש.ה

 במסגרת תעסוקה 
60  

  300 משפחתו טיפול במפגר וב 
  155 מעקב אחרי חוסים במוסדות 
הפעלת מועדונים למפגרים  

 וגבוליים בוגרים
40  

  24 שילוב מפגרים בקייטנת קיץ 
 מעונות והוסטלים 8 הוצאות חוץ ביתיות  
  25 ליווי ועדת היגוי להוסטל 
  40 הקמת מע"ש בהרצליה  
 מהרצליה 2 22 בי"ס אופק  –מרכז טיפולי  
  15 הפעלת מעון טיפולי לבוגרים 
  15 נופשונים ופתרונות הפוגה  
 מופעל באמצעות אלוין 24 ליווי דיור מוגן 
  10 ספורט טיפולי 
  5 מינוי אפוטרופסים  
 קונסרבטוריון, הרצליה 10 שילוב בקהילה  
 בשיתוף כנפיים של קרמבו 5 שילוב בתנועת הצופים 
 ליווי תהליכים בחוק ובצל 

 החוק
20  
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משאבי 
–קהילה 

עבודה 
 קהילתית 

   

הקמת אתר פייסבוק לעבודה  
קהילתית וקבוצות דיון 

 וירטואליות 

500  

  140 המועדון הכלכלי 
מועדון חברתי לאנשים עם  

 חרשות
 אחת לשבוע 30

הסברה בבתי הספר בתחום  
 קבלת השונה 

 כוניםכל חטיבות הביניים והתי אלפים

ריכוז והפעלת פעילים : ועדת  
 קהילה נגישה

16  

אירוע גיבוש לפעילי קהילה  
 נגישה 

20  

ליווי קבוצות של הורים  
 לילדים מיוחדים

קבוצות עבודה: פנאי ,בנית  4 10
 קהילה והסברה

קורס מנהיגות נוסף בקהילה  
 נגישה 

16  

  25 מועדון "מתראים" למפגרים 
שבוע אירועים בסימן אנשים עם  1300 ע הנכה קיום אירועי שבו 

מוגבלות בשותפות עם גורמי 
 קהילה ורשות 

לקוחות בעלי מוטיבציה  23 אוניברסיטה בעם 
 ללימודים והעשרה 

תכנית אב 
לגיל 
 השלישי

ריכוז והפעלת ועדת היגוי 
עירונית ושת"פ ארגונים 

 ונציגי תושבים

5  

וחלוקה לכל אחת לרבעון  10 ועדת עיתון גמלאים 
 התושבים בגיל השלישי

  70 יזמות חברתית  
פיתוח מועדונים תרבותיים :  

 מועדון לדינו ויידיש
 מופעל ע"י פעילים קהילתיים  מאות 

 " מאות  פרויקט "המחשב הוא ידיד" 
 " " פרויקט לב העניין 
תרבות ,טיול  –מבחר אירועים  אלפים  אירועי חודש הגמלאי 

 ותעירוני, בריא
 נשלח לכל בית אב הגיל השלישי 10,000 חוברת פעילות פנאי  
    נשים
סדנאות, הרצאות והעשרה  140 מועדונים חברתיים 

בשיתוף עם מנהל נשים 
 והמתנס"ים

ליווי פורום מנהיגות מועדוני  
 נשים

אחת לחודשיים שת"פ בין  15
 מועדונים

אירוע שיא ליום האישה  
 הבינלאומי

וביצוע פורום מנהיגות ביוזמת  100
 המועדונים ביחד עם מנהל נשים

 ביוזמת וביצוע פורום המנהיגות 120 אירוע גיבוש מועדונים 
קבוצת  -ה"כח הנשי"  

 מנהיגות בוגרות 
10  

מועדון חברתי לאימהות  
 יחידניות

 קבוצה חדשה  10

סדנה לאימהות יחידניות  
 מבחירה 

10  

  60אירועים לחיזוק קשר אם  
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 ילד  -דניתיחי
התחדשות 
 עירונית 

   

הקמה ותפעול של שתי גינות  
 קהילתיות בעיר

 פעילים קבועים  20

  150 אירועים בגינות הקהילתיות  קיימות 
תכנית  
"קדימה" 
לילדים 
 בסיכון

  16 תכנית "אם לאם" בקהילה

  16 פורום הגיל הרך 
סיוע לתושבי העיר במיצוי  ש.י.ל

 זכויותיהם
 6עו"ד  5מתנדבים:  36ע"י  3,501

 בתחום יחסי עבודה ועוד
  1,509 מתן סיוע משפטי  
  779 יחסי עבודה 

ארגון 
ומנהל 
בתחום 
 חירום

   

מפגש של אחראים על  
 החירום: ברווחה, שפ"ח 

50  

ישיבות של רכזי חירום  
 לתיאום רווחה שפ"ח 

100  
 

עדכון ושיבוץ מערך החירום  
 האגפי

200  

יאום גורמי בריאות, חינוך, ת 
 ביטחון ותב"ל 

100  

יום עיון הקמת מכלול  
 וחיזוק מערך הכוננות

140  

  20 ישיבות פס"ח 
ריענון נהלים עם ראשי  

 צוותים 
120  

איתור אוכלוסיות בסיכון  
 גבוהה ומיפוי 

אוכלוסיות רווחה מיוחדות .כל  1,100
 האוכלוסייה בטיפולנו באופן רחב 

עובדים  –ות בעיר מוסד 
בשיתוף מחלקה ומול פיקוד 

 העורף

 במסגרת שיתוף פעולה עם פקע"ר 50

הכנה למצב מלחמה עם  
הגורמים בקהילה המטפלים 

 בקשישים  

מקבלי חוק סיעוד עריריים  3,800
 20ואחרים הזקוקים לפינוי בקרב 

מועדוני  10חב' סיעוד וקופ"ח ,
בתי  6-מרכזי יום ו 2קשישים, 

 אבות 
תרגול ומוכנות לשע"ח  

במתקני קליטה ובמרכז 
 משפחות 

80  

צוות פס"ח ומכלול  
 אוכלוסייה 

כלל 
תושבי 
 העיר 

 

 חרשים, מרותקים, עריריים  " רשומות אוכלוסייה בסיכון 
    

כוננות 
 אגפית 

   

טיפול בפניות למוקד העירוני  
 מחוץ לשעות העבודה 

380  
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 האגף

  וספורט לתרבות, נוער
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 בית פוסטר הרצליה -מתנ"ס נווה עמל 

  
שנה ומהווה בית לפנאי עבור תושבי שכונת נווה עמל  30 -מתנ"ס נווה עמל פועל למעלה מ

ותושבי העיר הרצליה. הפעילות במתנ"ס מהווה קרקע פורייה לשותפות, יזמות ויצירה, 

ו מציעים מגוון עשיר של פיתוח קהילה ועידוד התושבים בעשייה הקהילתית. מדי שנה אנ

אירועים, חוגים ופעילויות. בהם כל אחד יכול למצוא את מקומו, להשפיע, ליזום וליצור 

 ולפעול יחד למען הקהילה במטרה לקדם, לפתח ולחבר בין התושבים.

 

 :  צוות המתנ"ס

 הילה אלוני -מנהלת

 אורלי לוי -רכזת חוגים

 ירדן נעים -רכז נוער

 מאיה קנובלוביץ )חל"ד(, יקיר שמן -רכזת קהילה ותרבות

 מרב רייניש )יוצאת(, מלי מנסנס )גיל הזהב נכנסת( -גיל הזהב וגיל הרך

 אסף ברקוביץ טלמור )יוצא(, עדי מגדל אבדר )נכנסת( -רכז עמיתים

 יקיר שמן -רכז פנ"ן יוצא

 אור אומיד -מדריכת נוער

 רותם שלום -מדריכת נוער

 מרים כהן -רכזת מועדון גמלאיות מסורתי

 אילנה נהרי )פרשה באוגוסט(, אורלי לוי, מיטל אברהמי לוי ואורלי נבון -מזכירות המתנ"ס

 יוסף יוסף /צביקה ירקוני/בועז פיינטוך -אב בית

 יפה מוסטקי ומגי כוכבי -אם בית

 

 ועד מנהל

 יו"ר השכונה, תושב השכונה -אלי צארף

 תושב השכונה -ציון דנוך

 עמליה, תושבות השכונה -ן, שרון רז בקמןעירית אהרוני, מירב אלו

 מנהלת מדור נוער וקהילה בעירייה -שירי רפפורט

 מנכ"לית עמותת בית פוסטר היוצאת -אסתר פיק
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 שמות פעילי הועדה מוביל הועדה יעדי הועדה שם הועדה

 

וועדת פני 

 השכונה 

 

שיפור פני השכונה מול כל 

הגורמים הרלבנטיים עירייה, 

ילה תנועות נוער בי"ס, קה

 ועוד. 

אודי, אלי צראף,  אודי

הדר, עירית אהרוני, 

 צור איתי

 

 עמליה

 

 

יצירת שיתופי פעולה בשכונה 

לפי הצרכים שעולים בשכונה 

בכל התחומים החל 

מתעסוקה, גנים, תשתית, 

ארועים קהילתיים, פעילות 

מול מוסדות שונים ועיריית 

 הרצליה. 

אודי,אורי, עירית 

צראף,  אהרוני,אלי

גיא סרדס, הדר, 

שרון רז,טל קציר, 

יפעת 

שקד,לינדה,מרב 

אלון,עודד,שרון בן 

 שחל, אלי צראף,

אודי,אורי, עירית 

אהרוני, אלי צראף, 

גיא סרדס, הדר, 

שרון רז, טל קציר, 

יפעת , דורית 

סוקולוב, שקד, 

לינדה, מרב אלון, 

עודד, רונן שרון 

 שחל, אלי צראף

 

וועדת 

 תרבות 

רועי תרבות לקהילת יצירת אי

 שכונת נווה עמל

טל קציר,  עירית 

 אהרוני, אלי צראף

 יורי מגד, שרון שחל

אילה ,אלי צראף, 

טל קציר, עירית 

אהרוני, רונן שרון, 

 שרון שחל,

 

 וועדת חינוך

יצירת שיתוף פעולה ופעילויות 

 משותפות של שני בי"ס 

מרב אלון והנהגת 

 הורים של שני בי"ס 

הגת ועד הורים והנ

 הורים

החבר'ה 

 בנווה עמל 

צוות שמוביל ארועי תרבות 

 לקהילה הותיקה

אלי צראף, אהובה 

וצביקה גרמה, יורי 

מגד, נצחיה יעקב, 

אור ציוני, איילה 

 עמיר

יורם גרמה, אילן 

חמרה, מיכאל 

שרעבי, משה משיח, 

יואל מעודה, ליאור 

אפרת אדיב, תמר 

 רובין

ועדת 

המתחם 

 החדש

י השכונה העלאת צרכי תושב

מהמתחם החדש שיבנה וליווי 

 הפרויקט

עירית, אלי, שרון רז, 

עודד, אורי ציוני, טל 

 קציר

עירית, אלי, שרון 

רז, עודד, אורי 

 ציוני, טל קציר

ועדת חוגים 

 ופנאי

מתן מענה לצרכי הקהילה 

וחדשנות בנושא חוגי המתנ"ס, 

 הרצאות וסדנאות

שרון רז, דורית  שרון רז

 סוקולוב, שלי
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 חוגי נוער

מד"צים, פנ"ן, קבוצת מדעים,  -חניכים בפרויקטים הבאים 140 -פעילויות נוער: סה"כ כ

 י"א-ג'ימבורי, קבוצת בזאר, העלאת מודעות, פרויקטים. כיתות המתנדבים ט'

 

 

  תכניות ייחודיות נוער:

 פרויקט הכשרת בני נוער להדרכה -מד"צים

ם לנוער, לקהילה ולעיר באמצעות ציוד ייעודי כגון: קבוצה אשר מטרתה לקיים אירועי -פנ"ן

  .מתקנים מתנפחים, משחקי ענק, דוכני מזון ועוד

 2איסוף פרטי יד שנייה כגון בגדים, צעצועים וציוד משרדי מבתי הספר וקיום יריד יד  -באזר

 .בהפעלת הנוער

דעים ובפעילויות השתתפות והפעלת הילדים בפעילויות של מרכז גילוי מ  -מדעים וג'ימבורי

 .מרכז הגיל הרך נשימא

 

 : אירועים לילדים

 הצגות לילדים פעמיים בחודש בימי שלישי 2

 מתנפחים, משחקי קופסא, בלונים וכו' -בחודשים דצמבר וינואר -חורפי חופשי

 הפנינג סביב חגים ומועדים

 רוקנרול עם בנג'ו הגדול

 

 קייטנות: 

 .ז'( -)כיתות ד' 9-13י קייטנים בגילא 86קייטנת נותנים גז: 

 .ד'( -)כיתות א' 6-10קייטנים בגילאי  125מרכזי הפעלה: 

 

 

 תחומים/ תכניות נוספות במתנ"ס :

עמיתים, קנ"ף, קבוצת השווים, להקת מחול אתני נווה קסם, חבורת הזמר יחדיו, מרכז לגיל 

 .הרך, קול הנשמה, מעגלי אורה, אחים נבחרים
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 טבלה מרכזת : חוגים 2016 אל מול 2015

 2016משתתפים  2015משתתפים  חוגי מבוגרים

 16 25 רותי -התעמלות נשים

 21 18  -8התעמלות נשים 

 13 11 8התעמלות נשים נטע

 8 8 9נטע -התעמלות נשים

 31 26 חבורת זמר יחדיו

 30 23 נווה קסם

 15 15 קול הנשמה

 12 5 19:00פילאטיס 

 12 8 20:00פילאטיס 

 9 8 עץציור על 

 11 23 3קראטה אימון 

 24 8 קראטה סטודנט

 17 17 מעגלי הורה

 - 6 זומבה

 - 6 יוגה

 20 - ריקודי עם

 8 12 קרמיקה

 247 219 סה"כ

 

 

משתתפים ינואר  חוגי ילדים 

2015 

משתתפים ינואר 

2016  

 10 8 ג-אלקטרוניקה א

 5 13 ה-אלקטרוניקה ב

 3 - אנגלית א

 8 - אנגלית חובה

 5 - אנגלית ג' 

 41 21 ג-התעמלות קרקע א

 22 18 התעמלות קרקע גן חובה

 15 19 ו'-התעמלות קרקע ד

 - 22 ו-זומבה ד

 11 13 ד-כדורגל ב

 13 18 א-כדורגל גן
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 - 8 ד-מדעים א

 - 10 ב-א -לגו

 - 15 מחול מודרני

 26 20 4מחול א גילאי 

 25 18 מחול ד גאז חובה

 10 22 ניצני בלט חובה

 11 10 ו-קומיקס ג

 - 4 א-קומיקס חובה

 - 7 ד-קפוארה ב

 - 13 א-קפוארה גן

 15 7 7-10 -קראטה

 23 5 4-6קראטה 

 25 21 10-13קראטה 

 21 24 7-10קראטה מתקדם 

 14 24 קראטה בוגרים

 25 7 א'-ג'אז חובה

 - 11 ו-גאז ג

 7 15 ד-קרמיקה ב

 14 14 א-קרמיקה גן

 7  ד'-אילוף בע"ח ג'

 6  ו'-אילוף בע"ח ה'

 8 12 ב-רובוטיקה א

 - 8 ה-רובוטיקה ג

 - 18 להקה סי היימן

 - 6 אולטימייט פריסבי

 13  רולר דאנס

 7  שחמט מתחילים

 15  בנג'ו הגדול

 405 431 סה"כ
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 טבלה מסכמת -  אירועים 2016

 משתתפים גילאי יעד אירוע חודש
אר

ינו
 

 
2016

 
 150 קהילה שבת ט"ו בשבט קבלת

 90 קהילה  ט"ו בשבט בשכונה

 50 ילדים הצגה מרק דלעת

 50 ילדים הצגה הפיל שרצה להיות הכי

 

 40 גיל הזהב חגיגת יומולדת גיל הזהב

 

גיל הזהב מתארח  –חגיגת ט"ו בשבט 

 בביה"ס גורדון

מועדון גיל הזהב וילדי 

 ביה"ס גורדון

 ילדים 150

 גיל הזהב 50

אר
פברו

 

 
2016

 

 39 ילדים הצגה הבית של יעל

 50 קהילה  יום המשפחה הפנינג והצגה כספיון

 50 גיל הזהב יום כיף ליום המשפחה באזור עם גבי ברלין

מרץ
 

 
2016

 

 50 החבר'ה  קבלת שבת מוזיקלית

 100 קהילה  שישי נשי

 120 קהילה + גורדון  שבוע המעשים הטובים 

 16 ילדים הצגה הביצה שהתחפשה

 100 מבוגרים פורים לחבר'ה הצעירים

 14 ילדים הצגה הרפתקאות המלך שלמה

 90 מבוגרים עמיתים -סטנד אפ סליחה על ההפרעה

מסיבת פורים גיל הזהב בשיתוף ילדי בית 

 ספר גורדון, מועדון צבר ולהקת נווה קסם

 80 גיל הזהב וילדי גורדון

אפריל
 

 
2016

 

 29 ילדים הצגה הזחל הרעב

 38 ילדים הצגה מיץ פטל

 40 גיל הזהב הרצאה ברפואה סינית לגיל השלישי

 15 מבוגרים  יום הרפואה הסינית 

 200 -כ קהילה מכירה בחצר

 50 גיל הזהב מסיבת פסח עם הזמר אושר דור 

אי
מ

 

 
2016

 

 80 נוער וקהילה  יום השואה 

 80 מבוגרים יום הזיכרון –ערב שירי לוחמים 

 50 קהילה ם העצמאות מסיבה עברית יו

 200 קהילה שיח תושבים

 19 ילדים הצגה רובין הוד 

 5 ילדים הצגה גלגלים של מיריק שניר 

יוני
 

 
2016

 

 90 גיל הרך  שבועות לגיל הרך 

 150 קהילה עמליה -לקראת שבת

 90 קהילה ערב שבועות גבינות ויין
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 40 גיל הזהב וילדי גורדון דוןמסיבת שבועות גיל הזהב עם ילדי גור

 50 גיל הזהב מסיבת סיום שנה

יולי
 

 
2016

 

 400-500 קהילה אירוע פתיחת קיץ+ פנ"ן בלגאן  

 70 קהילה מבוגרים  בתים מבפנים 

 40 קהילה ערב הוקרה למתנדבים

 40 גיל הזהב קייטנת סבתא מכייפת

ט 
ס

אוגו

2016
 

 300-400 קהילה  סרט בפארק כצנלסון 

 200 ילדים בואו נכיר לילדי הגנים 

מבר
ט

ספ
 

 
2016

 

 85 מבוגרים  סליחות בבית כנסת 

 200 מבוגרים וילדים פתיחת שנה בפארק הרצליה

 200 ילדים הפנינג חוגים בבי"ס גורדון

 200 ילדים הפנינג חוגים בבי"ס רמב"ם

  100 קהילה  אושפיזין בסוכה 

 100 ריםמבוג מסיבה יוונית למבוגרים

מועדון גיל הזהב וילדי  מסיבת ראש השנה 

 ביה"ס גורדון

50 

 25 ילדים -הצגה ילדים פינוקיו
 25 ילדים הצגה חנהל'ה ושמלת השבת

מבר
נוב

 

 
2016

 

 75 מבוגרים  ערב זיכרון ליצחק רבין

 400 קהילה עמליה -לקראת שבת 

 34 ילדים  הצגה הצב של אורן
 320 וגריםמב הרצאה רונה רמון

 30 גיל הזהב ותיקים ביריד
 250 קהילה קבלת שבת קהילתית

 100 ילדים חורפי חופשי
 150 קהילה ונוער אירוע לזכרו של דין בהובלת הנוער

 8 ילדים הצגה עוזי תפוזי
ילדי בי"ס גורדון+ גיל  הפנינג כוחות הביטחון

 הזהב+ קנף
500 

  
מבר 

דצ
 

2016
  

 15 ילדים  הצגת ילדים -הקוסם מארץ עוץ
 300 ילדים בלונים -חורפי חופשי
 20 ילדים בלונים -חורפי חופשי

 4 ילדים שעת סיפור -איתמר פוגש ארנב
 80 מבוגרים סטנד אפ אתי אלקובי

 200 ילדים+גיל הזהב רוע חנוכה גיל הזהב+ילדי גורדוןיא

 200 קהילה במקום מצעד לפידים -אירוע חנוכה לקהילה 

 100 מבוגרים מסיבת חנוכה למבוגרים 

 16 מבוגרים EBAYסדנת  

 7 מבוגרים כתיבה יוצרת 
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 בית פוסטר הרצליה -מתנ"ס נוף ים 

 
תושבים.  10.000 -ים הינו המרכז הקהילתי של מערב הרצליה ונותן שירותים לכ-מתנ"ס נוף

. היקף רצליהתאגיד המרכזים הקהילתיים בהופועל דרך  1987המתנ"ס הוקם בשנת 

אלף תמיכה עירונית.  597מתוכם ₪  3.000000הפעילות השנתית של המתנ"ס הוא כ 

תושבים. בתוך המתנ"ס פועל אולם  1300במתנ"ס משתמשים בכל שבוע באופן קבוע כ 

: חוגים לילדים, חוגים למבוגרים, פורום שכנים, פעילות פועליםספורט וספרייה. במתנ"ס 

כיף )לגמלאים צעירים(, צהרונים, קייטנות, אירועים קהילתיים, נוער, מועדון בוקר של 

 ועוד... סדנאות, הרצאות

 

 :  צוות המתנ"ס 

 סיגלית מנהלת: פרל 

 רכזת תרבות וחוגים : ויקי וולך

 רכז נוער: שרון רם

 מדריכת נוער: אווה סולבב

 רכזת קהילה: אלינור טרבלוס

 מזכירת המתנ"ס: יהודית אלעזר

 גולדברגאב בית: אריה 

  אפרת וקסלר, אווה סולבב, אווה שריקימנהל הצהרון, סיגלית נורו,  -עובדי צהרון: שרון רם

 מדריכת נוער: אווה סלמילנסקי. 

 

 ועד מנהל

 מנהל המחלקה לספורט –מיקי גורנשטיין 

 מנהלת המחלקה לנוער וקהילה –שירי רפפורט 

 מנכ"לית עמותת בית פוסטר –אסתר פיק 

 נציג וועד השכונה –דותן שיאביץ 

 נציגת שכנים –לימור מנדה 

 נציגת שכנים –גלי בדש 

 נציג גמלאים –אריה בן יהודה 

 

 פורום שכנים: 

התורמים לאושרו  חיי קהילה ופעילות חברתית ענפהתושבים ומטרתו ליצור  20-מורכב מכ

 חוסן. ולתחושתשל האזרח 

 

 :  חוגי ילדים

, עולם החי,  כדורסל, ג'ודו, החלקה יזרי אופנהמלאכת יד ואבקרמיקה, ציור ורישום, 

כדור רגל, התעמלות מכשירים, ספורט קול אחד כוכב, הוקי רולר, אומנותית בגלגיליות, 
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מחול מודרני, אלקטרוניקה, מדעים,  קומיקס, קיקבוקסינג, בישול,  היפ הופ,אתגרי, 

 . אופנה נערותמהנדסים צעירים,  ברייקדנס, עיצוב  קולנוע, מבוכים ודרקונים,

 

  :נבחרות

להקת "קול אחד  סל-נבחרת התעמלות קרקע, נבחרת גלגיליות, נבחרת הג'ודו, נבחרת הקט

 .כוכב" להקת הברייקדנס

 

 חוגים למבוגרים : 

קיקבוקסינג, פיירבוקס, טאי צ'י,  פילאטיס, התעמלות בונה עצם, התעמלות בריאותית,

יוגה קאלי, מקהלת  כדור עף, רים, כדור רשת,כדורסל נשים, כדורסל גברים, כדור רגל גב

, סדנאות רוקנרול, בית ספר לקבלה, שעורי תנ"ך,  מועדון קריאה, לימודי הזהר

 ., סדנות לתמיכה לאחר קיצור קיבה, מועדון "בוקר של כיף"פסיכודרמה

 

 : הגיל הרך

פוחית פעילות בכרטיס כניסה. בימי שני שלישי וחמישי: פארק החי, הצגה בספרייה, מ

וגיטרה עם יואב, ג'ימבורי פתוח, סיפור תיאטרון, סיפור ומאפה, "בולי" פעילות ספורט לגיל 

 הרך, ודקלונה.

 

 צהרון: 

 ילדים קבועים. ארבעה אנשי צוות. 59ג'  -רב גלאי לכיתות א'

 

 אירועים לילדים: 

ים, אירועי טורנירים של משחקי קופסא, מופעהצגות לילדים, סדנאות יצירה , שוק בשנקל, 

 רוכות. חגים ותע

 

 אירועים למבוגרים: 

יום העצמאות, סדרת הרצאות בנושאים מגוונים,  סדנאות בישול,  תיקון ליל שבועות, ערב 

השואה אלטרנטיבי, ערב שירי לוחמים, סדנאות עזרה ראשונה, שירה בציבור, סטנדאפ,  ערב

 טיולים.

 

 אירועים קהילתיים:

, אפטר מימונה, יום השואה קהילתי, יום הזיכרון 2רים, שוק יד טו בשבט, יום המשפחה, פו

קהילתי, יום העצמאות בוריזלנד, הורה שבועות, משתה באפולוניה, גינה פעילה בלילך, יולי 

 בווריזלנד, תשליך קהילתי, מסיבת תה קהילתית, נפלאות חנוכה.
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 טבלה מרכזת : חוגים 2016 אל מול 2015
חות בחודש מרץ בכל שנה()הנתונים מתבססים על דו  

 

 2016משתתפים  2015משתתפים  חוגי ילדים 

 6 10 ציור

 48 45 מחול

 94 100 ג'ודו

 10 12 ספורט אתגרי

 99 93 התעמלות קרקע

 69 60 כדורסל ילדים

 49 43 כדורגל

 18 14 מבוכים ודרקונים

 11 16 מדעים

 9 15 מהנדסים צעירים

 20 14 מלאכת יד

 53 41 גלגיליות

 43 40 קרמיקה

 נסגר 12 שחמט

 15 11 הוקי רולר

 22 18 עולם החיי

 נסגר 8 קולנוע ואנימציה

 14 14 ברייקדנס

 23 24 קול אחד כוכב

 4 5 קומיקס

 18 8 קידבוקס

 22 - בנות מצווה

 8 6 אנגלית

 13 14 אלקטרוניקה

 12 7 בישול

 10  כדורעף ילדים

 690 630 סה"כ
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 2016משתתפים  2015משתתפים  רים חוגי מבוג

 23 24 פילאטיס

 12 10 התעמלות בריאותית

 10 22 יוגה קאלי

 נסגר 100 קבלה

 12 14 מקהלת רוקנרול

 10 10 שעורי תנ"ך

 10 10 מחול נשים

 3 6 טאי צ'י

 15 15 מועדון קריאה

 36 28 בוקר של כיף

 10 8 בית מדרש

 נסגר 4 עיצוב אופנה נשים

 נסגר 8 זהר

 נסגר 8 מועדון פינג פונג

 נסגר 8 חוג קריאת שירה

 8 12 קבוצת כדור רשת נשים

 8  קבוצת כדורסל  נשים

 12  קבוצת כדורסל  גברים

 נסגר 4 קרמיקה

 נסגר 8 פסיכודרמה

 25 25 קיקבוקס/פיירבוקס

 נסגר 10 משחק מול מצלמה

 15 לא היה נאמני חיים

 NIA 20 40 -ניה 

 25 20 רדת מהמשקלקבוצת ל

 20 לא היה קבוצת "הכל בראש"

 10 לא היה ישראל    .O.Rקבוצת  

 14 לא היה פשוט להיות הורים

 

 סה"כ

 

374 

 

318 

 

 סה"כ ילדים מבוגרים

 

1004 

 

1008 
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 טבלה מסכמת -  אירועים 2016

 משתתפים גילאי היעד אירוע חודש
אר

ינו
 

 
2016

 
 8 4 - 2 יוגה ילדים 

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני חי לילדיםפארק ה

 22 3 - 1 מפוחית וגיטרה עם יואב

 25                                  5 - 2 "מר זוטא ועץ התפוחים" סיפור ומאפה

 8 5 - 3 ציירים קטנים

 10 8 -6 הסטודיו של סיגלית

 100 10 - 5 שוק בשנקל

 10 נשים סדנת בישול צרפתי

 35 6 - 3 "העץ הנדיב" -צגה בספריהה

 35 6 - 3 "שלגיה" -הצגה בספריה 

  150 משפחות אירוע ט"ו בשבט לקהילה

 55 מבוגרים : "יענקל"ס שטעטל"קהילה מטיילת  

אר
פברו

 

 
2016

  

 8 4 - 2 יוגה ילדים

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני פארק החי לילדים

 22 3 - 1 מפוחית וגיטרה עם יואב

 25                                  5 - 2 "העציץ הירוק" סיפור ומאפה

 16 8 - 6 משפחה חוקרת

משפחות של ילדי  מופע "קול אחד כוכב"

 המשתתפים

80 

 60 הורים וילדים יום המשפחה קהילתי –סדנת שוקולד 

  30 6 - 3 הצגה  בספריה "איה פלוטו"

 35 6 - 3 לן מהמלין"הצגה  בספריה "החלי

 20 5 - 2.5 סיפורים עם טעם

 הורים וילדים סדנת בישול סושי

4 - 10 

12 

 15 9 - 7 מסיבה ללא סיבה

 220 מבוגרים הקרנת טרום בכורה  של הסרט "אמת"

מרץ
 

2016
 

 6 4 - 2 יוגה ילדים

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני פארק החי לילדים

 22 3 - 1 ם יואבמפוחית וגיטרה ע

 25                                  5 - 2 "שמוליקיפוד" סיפור ומאפה

  –משפחה חוקרת 

 "ליצנים, שיווי משקל ומה שביניהם"

4 - 9 10 

 20 5 - 2.5 "איילת מטיילת" –סיפורים עם טעם 

 15 נשים ים-סדנת אוכל פרסי בבית של תושבת נוף
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 60 9 - 3 קדם פורים

 400 לכל הקהילה מסיבת פורים במרכז המסחרי

 70 שכבת כיתות ה' נשף פורים

 100 10 - 5 שוק בשנקל

 40 6 - 3 הצגה  בספריה "הארנב ממושי"

 35 6 - 3 הצגה  בספריה "כובעים למכירה"

 330 מבוגרים "כעוף החול" -הרצאה עם רונה רמון

 30 יריםגמלאים צע קהילה מטיילת : גליל המערבי

 35 גמלאים צעירים משתה פורים

אפריל
 

 
2016

 

 4 4 - 2 יוגה ילדים

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני פארק החי לילדים

 22 3 - 1 מפוחית וגיטרה עם יואב

 19                                  5 - 2 "גומות החן של זוהר" סיפור ומאפה

  250 יקהילת   "2אירוע "קרנבל יד 

 35 6 - 3 הצגה  בספריה "סינדרלה"

 35 6 - 3 הצגה  בספריה "פרח לב הזהב"

 200 60 - 6 אחר הצהריים של משחקי רחוב

 25 10 - 5 קייטנת התעמלות קרקע

 15 נשים ROW-FOODסדנת אוכל 

 25 למבוגרים מפגש עם הסופרת מירה מגן

 הרצאה של מתן חודורוב

 בכלכלה הישראלית" "מגמות פוליטיות 

 70 מבוגרים

אי
מ

 

2016
 

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני פארק החי לילדים

 20 3 - 1 מפוחית וגיטרה עם יואב

 19                                  5 - 2 "נמר ושמו אריאל" סיפור ומאפה

  25 6 – 3 הצגה  בספריה "עץ הבלונים"

 35 6 – 3 הזהב"הצגה  בספריה "הדייג ודג 

  15 מבוגרים הרצאה למבוגרים עם גיא פלג

  100 קהילתי ערב יום השואה אלטרנטיבי בקהילה

 50 מבוגרים ערב שירי לוחמים

 :קהילה מטיילת  

 "סיפורי תש"ח ודובדבנים באצבע הגליל" 

 50 מבוגרים

 3,500 קהילתי אירוע ערב יום עצמאות קהילתי בגן ווריזלנד

 ת בישול לטיני עם השף פיני אבאסדנ

 

 8 מבוגרים
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יוני
 

 
2016

 

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני פארק החי לילדים

  500 קהילתי משתה קהילתי במבצר העתיק אפולוניה

  100 משפחות : "דירה להשכיר" גינה פעילה בגינת הלילך

  100 משפחות : "לילית הגחלילית" גינה פעילה בגינת הלילך

  24 לגיל הרך הצגה  בספריה "כספיון"

 50 מבוגרים עם קובי אריאל תיקון ליל שבועות

  250 משפחות אירועי סיום שנה בחוגים

יולי 
 

2016
 

    53 ילדים 'פתיחת קייטנת קיץ 'על גלגלים

  200 משפחות מסיבת חוף לסיום הצהרון

 הצגה לגיל הרך "בת הים הקטנה"

 צף בגן ווריזלנד+ הפעלת תותח ק 

  140 ילדים

 מפוחית וגיטרה עם יואב  

 + הפעלה "תפוס את הפריזבי" בגן ווריזלנד

 100 גיל הרך 

 114 משפחות סרט " לגו " + סדנת פיירבוקס  בגן ווריזלנד

מבר
ט

ספ
 

 
2016

   

   300 ילדים יריד חוגים בית ספרי

 200 גיל הרך הפנינג חוגים לגיל הרך

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני ילדיםפארק החי ל

 12 3 - 1 ג'מבורי לגיל הרך כל יום חמישי

  26 6 - 3 הצגת ילדים  בספריה "שמוליקיפוד"

 19                                  5 - 2 "האריה שאהב תות" סיפור ומאפה

  38 מבוגרים פתיחת מועדון "בוקר של כיף"

 45 מבוגרים ילות בית שאן"קהילה מטיילת  : "ל

טובר
ק

או
 

2016
 

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני פארק החי לילדים

 12 3 - 1 ג'מבורי לגיל הרך כל יום חמישי

 100 משפחות תשליך קהילתי

 500 משפחות אירוע שמחה תורה קהילתי בשיתוף עם בית הכנסת

 26 לגיל הרך סיפור ומאפה. "האריה והעכבר"

 לה מטיילת : קהי

 אביב"-"סיור פלילים בחצר האחורית של תל

 55 מבוגרים

  16 לגיל הרך מפוחית וגיטרה עם יואב 

מבר
נוב

 

2016
 

 15  6מגיל הליכה עד  כל יום שני פארק החי  לילדים

 12 3 - 1 ג'מבורי לגיל הרך כל יום חמישי

 20 5 - 2 סיפור ומאפה. "הנסיכה שלבשה שקית נייר"

  40 6 - 3 ה בספריה "לדוד משה הייתה חווה"הצג

  36 6 - 3 הצגה בספריה "שאול החתול"

 הרצאה 

 "כבר בבית ספר יסודי מתכוננים לגיל ההתבגרות"

 40 הורים
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 25 3 - 1 עם יואב מפוחית וגיטרה

 פעמים בחודש X   3"לעוף עם סיפור" 

 "מעשה בחמישה בלונים"

 "דירה להשכיר"

 ""הבית של יעל

חודשים עד  6

 שנה וחצי

6 

 פעמים בחודש X    4"בולי "

 )הפעלה במוסיקה וספורט( 

1.5 – 2.5 15 

 60 10 - 6 "4פיצה: "חברים על הכוונת -סרט

 90 הורים וילדים ארוחת חורף קהילתית

 50 מבוגרים קהילה מטיילת  לגליל ולכפר נהר הירדן

מבר
דצ

 

2016
 

 

 15  6מגיל הליכה עד  שניכל יום  פארק החי  לילדים

 12 3 - 1 ג'מבורי לגיל הרך כל יום חמישי

 30 10 - 6 "תפוס ת"אגוז" סרט פיצה

 טורניר ג'ודו

 

 850 לילדים ונוער

 פעמים בחודש X   3"לעוף עם סיפור" 

 "הלו, הלו אבא"

 "סבתא, סבתא עוד פעם"

 "העץ הנדיב"

חודשים עד  6

 שנה וחצי

6 

 300 מבוגרים ים-נוףשנה ל 70אירוע 

 80 נוער ומבוגרים מסיבת חנוכה בבית הגלגלים

 25 3 - 1.5 "דקלונה" 

 300 הורים וילדים )מסיבת חנוכה לקהילה( המסיבה הגדולה

 23 3 - 1 מפוחית וגיטרה עם יואב

 55 מבוגרים קהילה מטיילת  "כריסטמס בכפרי הגליל"

 45 6 - 3 לם"הצגה בספריה  "הענק הכי גנדרן בעו

 42 6 - 3 הצגה בספריה   "הלביבה שהתגלגלה"

 

  

 הטקסט

 כאן שלך
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 בית פוסטר הרצליה -מתנ"ס אשכול פיס 
 

אשכול פייס מהווה תשתית ארגונית המאפשרת חיבור בין התושבים, מרכז תרבות קהילתי 

 ושיתופם בתהליכים, במטרה ליצור קהילה מעורבת ופעילה. 

זמת הקהילה או בשיתופה ביוזמות ומסורות קיימות המרכז מוביל תהליכים קהילתיים ביו

 וחדשות.

המרכז משמש בית לחוגים שונים, פעילויות והרצאות בתחומים מגוונים , הן לילדים והן 

 לאוכלוסייה הבוגרת.

 כמו כן המרכז משמש בית לקתדרה הרצליה, ל"בית ספר להורים".

מחול, ערבי זמר, הצגות ילדים, במרכז מתקיימים הרצאות, כנסים, מופעי תאטרון, מופעי 

הצגות תיאטרון למבוגרים של אשכול פיס, מופעי זמר של מקהלת אשכול פיס, תערוכות של 

מועדון צילום, של אקדמיה לאומנות של אשכול פיס, תערוכות עבודות תלמידים במדע 

של  וטכנולוגיה עירוניים וארציים, מופעי מחול של אקדמיה למחול של אשכול פיס, הצגות

שישי, הרצאות -אקדמיה לתיאטרון של אשכול פיס, תיאטרון נוער, ארעיים לבני נוער, סרט

 לתלמידי העיר, הצגות לתלמידי העיר ועוד.

 הצוות המרכז הינו מקצועי, חם ואוהב ועובד למען רווחת התושבים.

 
 

   :צוות המתנ"ס

 מרינה רוחלין -מנהלת

 מסרה(. עמיר בר) חצי -רכז נוער –ות ורכזים רכז

 תיקי כהן )חצי מסרה( -מזכירת המתנ"ס

 סטאניסלב  רדיאונוב -אב בית

 

 פורום אנשי שכונהפורום קהילתי: 
 

 ג'ודו, בריקידע:  חוגי ילדים
 

 מחול, תיאטרון, אמנות, קורס מד"צים, יזמים צעירים -: ג'ודו, אקדמיותחוגי נוער

 
 מועדון ג'ודו של אשכול פייס נבחרות  :

    
 פלדנקרייז, תיאטרון, מקהלה, ריקודי עם:  מבוגריםחוגים ל

סיפורלה, ארועי חגים כמו חנוכה ופורים, תיאטרון הצגות לילדים, : אירועים לילדים
 סרטים

:  תערוכות צילום, קונצרטים, מופעים, כנסים, תערוכות אומנות, אירועים למבוגרים

 לוחמים , קריאת שבעות ועוד הצגות, מופעי מחול, הרצאות, ימי עיון ,טקסים ,ערב שירי

 

מסיבת חנוכה קהילתית, מסיבת פורים, טקס יום הזיכרון, שולחנות  אירועים קהילתיים:
 .עגולים, נשים יוצרות
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 יזמים צעירים, קיימות קהילתית נוער:תכניות ייחודיות 

  ערב שירה בציבור.תכניות לגיל השלישי: 

גננות, כנס תוכנית אייל, הרצאה להורי  כנס-כנסים תחומים/ תכניות נוספות במתנס :

. ועד הורים של הגנים, כנס חינוך בתי ספר יסודיים, כנס משרד הרצאות לתלמידים ,חט"ב

אירועי סופי שנה של בתי ספר יסודיים , בית חם לקתדרה  , תערוכות,אגף טכנולוגיה-החינוך

ינוך, אירועים של עיריית הרצליה, בית חם לבית ספר להורים, כנסים וימי עיון של משרד הח

 בית פוסטר ועוד.עמותת הרצליה , אירועים של 

 
 

2016אל מול  2015טבלה מרכזת : חוגים   

 

 חוגי ילדים 

 

 מספר משתתפים 

2015 

 מספר משתתפים 

2016 

 21 18 אקדמיה -אמנות

 41 33 תאטרון אקדמיה

 49 61 מחול אקדמיה

 24 33 ג'ודו

 11 9 תאטרון מבוגרים

 9 11 קרייזפלדנ

 12 - בריקידע

 25 20 מועדון ריקודי עם

   

   סה"כ
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 2016אירועים   -טבלה מסכמת 

 

 מס' משתתפים גילאי יעד אירוע חודש

אר
ינו

 

 
2016

 

 150 10-50 אריק זאבי -הרצאה

 220x2 440 12-70 מופע מחול של האקדמיה

 X2 6-60 50-100סרט פיצה 

 22 3-5 "העץ הנדיב" -יפורשעת ס

 150 30-50 הורות עכשו  -הרצאה

 50                                  30-60 "קובה, סיפור אהבה" -תרבויות -הרצאה

 50 30-60 תרבויות המתאגרף-הרצאה

 160 14-15 אלו"ט  –הרצאה 

 160 12-55 הרצאה חלי ברק 

 250 +50 שירה בציבור -שרים עם חברים

 25 30-50 עיצוב פנים -הרצאה

 50 30-40 כנס הורים לגיל הרך

 160 12-13 יום קולנוע 

 160 13-14 יום קולנוע 

 160 14-15 יום קולנוע 

 160 14-15 הרצעה מנהלת תיכון הנדסאים

 120 5-70 טו בשבט -רוע קהילתייא

 200 30-50 הרצאה-יאן בילר

 140 12-15 למידי ז' ח' ט'הרצאה בנושא מצויינות ת

 40 25-50 יולא-השתלמות שפת הגירף 

 260 ילדים כנס הסברה-טופקין גלובל

 150 40-60 כנס-איגוד תעופה ספורטיבית

 220 תלמידים מופע מחול "הצצה" מול תלמידי החטיבה

 220 12-15 מופע מחול "הצצה" מול תלמידי החטיבה

אר
פברו

 

 
2016

 

 150 הורים וכשיהורות ע-הרצאה

 160 12-13 הרצאה לשכבת ז'

 50 40-70 אהבה ולימונים -תרבויות -הרצאה

 25 3-6 "אח חדש לגמרי"-סיפורלה

הרצאה של מיקרוסופט כיתות ה' ו' בי"ס 

 לב טוב

10-12 220 

 400 12-15 הרצאה מיקרוסופט חט"ב זאב

 40 מבוגרים מועדון צילום קבוצה א'

 150 הורים הרצאה-הורות עכשיו
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 50 30-60 "חיות הדרום הפראי"-תרבויות-הרצאה

 450 כיתות ז' ח' ט' הרצאות "זהירות ברשת" אינטרנט בטוח

 30 ילדים והורים סרט שישי

 25 מבוגרים מועדון צילום קבוצה ב'

 200 5-70 שוק תחפושות -הפנינג קהילתי

מגמת מוסיקה תיכון  –ערב מוסיקה 

 הראשונים

15-18 220 

 200 מבוגרים וילדים קבלת שבת קהילתית

 160 12-13 הרצאה אקי"ם 

 160 12-13 הרצאה בנושא תזונה נכונה 

 250 מבוגרים שירה בציבור -שרים עם חברים

 

מרץ
 

 
2016

 

 40 מבוגרים מועדון צילום 

 220 25-60 כנס ארצי משרד החינוך

 70 גריםמבו "חיים כפולים"-תרבויות -הרצאה

 100 הורים וילדים "באהבה לטבע" -הצגת ילדים

 150 הורים הורות עכשיו-הרצאה

 220 הורים ותלמידים ערב פתוח לתלמידי והורי ו' לב טוב גורדון

 20 ילדים והורים שישי-סרט פיצה

 300 הורים וילדים כתות ו'-ערב פתוח להורים

 200 מבוגרים וילדים קהילתית-קבלת שבת

 ? ? רמי דבורה –הרצאה 

 200 מבוגרים שנה לזכר הולנדר -כנס מקהלות

 ? ? קהילתי -יום האישה-כנס

 200 מבוגרים כנס היחידה לאיכות הסביבה

-התנגשויות מהסוג הרוחני -הרצאה

 "המשגיחים"

 40 מבוגרים

 50 מבוגרים "לגעת ביהלום"-תרבויות -הרצאה

 200 מבוגרים ון סגלשר-"מחולות מקודשים" -מופע

 100 12-70 מופע הרכבים של מוסיקה 

 40 מבוגרים מועדון צילום

 100 הורים וילדים הצגה

 330 מבוגרים מבוגרים-מסיבת פורים

 50 מבוגרים "הרופא הגרמני"-תרבויות-הרצאה

 160 13-14 הרצאה 

 250 הורים ותלמידים בוקר הורים ותלמידים שכבת ט'

 60 תלמידי ו' ים לאקדמיה למחולאודישנ

 40 תלמידי ו' שעור פתוח חשיפה אקדמיה לאמנות 



244 

 

 פלאסטית

 45 תלמידי ו' שעור פתוח חשיפה אקדמיה לתיאטרון

תלמידי ז' ח' ט'  הרכבים  –מופע מוסיקה 

 והוריהם

200 

 100 הורים ותלמידים תערוכת צילום תלמידי חט"ב זאב

 220 12-70 "מופע מחול "קומפוזיציה

אפריל
 

 
2016

 

 20 הורים וילדים X2סרט פיצה 

 220 מורים ומפקחים מפקחת גילה לאמי –כנס מדעים ארצי 

 250 מבוגרים X2שירה בציבור -שרים עם חברים

 200 מבוגרים קהילתי-כנס מרצים

 20-30 3-6 "פרפר הזהב והאפונית שאהב"-שעת ספור

 40+26 מבוגרים X2מועדון צילום

 250 מבוגרים כנס מחוזי של חינוך

 150 מבוגרים רמי דבורה -הרצאה

 70 מבוגרים יד שניה -יריד קהילתי

 30 נוער מסיבת קריוקי לנוער

 30 מבוגרים "גלוריה"-תרבויות -הרצאה

 200 משפחות קהילתי -הפנינג מכירה בחצר

 200 מבוגרים כנס-אגודת התעופה  

 250X2 מבוגרים X2ה הקוסמית האוניברסיט -הרצאה 

אי
מ

 

 
2016

 

 40 נוער טקס יום השואה-אירוע בני נוער

הרצאה לתלמידי מסלול הספורט חט"ב 

 זאב

12-15 90 

מפגש בוקר הורים  –נוער בתנועה 

 ותלמידים

 50 הורים ותלמידים

 30 הורים וילדים X2סרט פיצה שישי 

 יום הזיכרון חט"ב זאב ז' ח' –טקסי בוקר 

 ט'

12-15 440 

 600 מבוגרים וילדים יום הזיכרון -טקס קהילתי

 160 13-14 יום מרוכז במדעים לקראת מיצב שכבת ח

 250 סטודנטים כנס -קרן רוטשילד

 150 מבוגרים כנס -איגוד התעופה הספורטיבית

 40+26 מבוגרים X2מועדון צילום 

 300 הורים ותלמידים בוקר שורשים 

 150 הורים הרצאה-כשיוהורות ע

 50 מבוגרים "למה זה מגיע לי"–תרבויות  -הרצאה
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 30 הורים וזאטוטים "הנסיך צפרדע"-שעת סיפור

הרצאה והדרכה של רופאת שיניים שכבת 

 ז'

12-13 160 

 50 12-16 בני נוער -הופעה

 300 13-14 בוקר הורים ותלמידים 

 250 מבוגרים שירה בציבור -שרים עם חברים

 250 מבוגרים גלוב ארצי –כנס של משרד החינוך 

 160 14-15 יום מוקד בנושא פיזיקה שכבת ט'

   

יוני
 

 
2016

 

 170 הורים וילדים מופע אקדמיה לתאטרון 

 20 הורים וילדים X2שישי -סרט פיצה

 200 מבוגרים כנס

 400 הורים וילדים מופע סיום אקדמיה למחול

 150 הורים וילדים דמיה לתיאטרון ז'מופע סיום אק

 160 14-15 הצגה לשכבת ט'

 60 הורים וילדים ערב פתיחת תערוכת אקדמיה לאמנות

 500 מבוגרים וילדים קהילתי-ליל שבועות

 40+26 מבוגרים X2מועדון צילום 

 160 13-14 יום מוקד פולימרים שכבת ח'

 250 מבוגרים מפגש סוף שנה יועצות חינוך

 250 הורים וילדים צהרון לב טוב-אירוע סוף שנה

 150 12-17 נוער-יריד

מופע מחול קומפוזיציה מול תלמידי 

 החטיבה

12-15 440 

 150 מבוגרים הורות עכשיו-הרצאה

 160 הורים וילדים אקדמיה כתה ט' -מופע תיאטרון

 200 מבוגרים שירה בציבור -שרים עם חברים

 220 הורים וילדים פע מחול ותאטרוןבי"ס ארזים מו

 220 הורים ותלמידים מסיבת סיום שנה בי"ס וולפסון 

יולי
 

 
2016

 

 250 מבוגרים ערב סיום מרכז חוגים

 70 12-17 נוער-מופע רוק

 150 מבוגרים פתיחת תערוכת מועדון צילום

 250 מבוגרים קבוצת מבוגרים-הצגה

 100 מבוגרים תיאטרון-אודי דוד 
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ט 
ס

אוגו

2016
 150 מבוגרים עדי מוטולה 

טובר
ק

או
 

2016
 

 20 הורים וילדים X2סרט שישי 

 200 מבוגרים כנס גננות עירית הרצליה-מחלקת גנים

כנס פתיחת תכנית בינלאומית למנהלים 

 ומורים ונציגי שגרירות ארה"ב

 250 מבוגרים

 220 גננות וסייעות כנס פיקוח גננות וסייעות עיריית הרצליה

חשיפה של פרויקט יזמים  –הרצאה 

 צעירים 

 160 14-15ט' 

"לגדל אדם  -הורות עכשיו-הרצאה

 עצמאי"

 150 מבוגרים

 160 14-15 הרצאה לתלמידי שכבת ט'

 200 מבוגרים מפגש יול"א

 150 מבוגרים מועדון צילום -פתיחת תערוכה

 230 מבוגרים שירה בציבור-שרים עם חברים

 250 מבוגרים רצליהמקהלת ה

 120 הורים וילדים מפגש הכרות-מחוננים

 20 מבוגרים ועד שכונה

 80 הורים וילדים הצגה  

 150 מבוגרים "ההיגיון שברגע"–הורות עכשיו -הרצאה

 160 14-15 הרצאה 

מבר
נוב

 

 
2016

 

"הורות כמקצוע –הורות עכשיו -סדנא

 X4לחיים"

 150X4 מבוגרים

 10 מבוגרים X3ירדן כרם -תרפיה בצילום

 250 מבוגרים כנס משטרה

 200 מבוגרים שרים עם חברים

"חנוך לנער על פי  -הורות עכשיו -הרצאה

 דרכו"

 150 מבוגרים

כנס רצפים, אודיטוריום  –מחלקת החינוך  

 וכל הכיתות

 250 מבוגרים

 450 תלמידי חטב זאב טקס יום הזיכרון ליצחק רבין

 160 14-15 'הצגה לשכבת ט

 
מבר 

דצ
 

2016
 

 

"הורות כמקצוע –הורות עכשיו -סדנא

 X4לחיים"

 150X4 מבוגרים

 160 13-14 הצגה "לא התכוונתי" 

 120 מבוגרים כנס עסקים קהילתי
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הורות עכשיו "גיל ההתבגרות -הרצאה

 המודרני"

 150 מבוגרים

 250 הורים וילדים  הצצה -מופע מחול 

 300 הורים וילדים קהילתי-הצגה חנוכה 

 180 12-13 יום מוקד בנושא חנוכה לשכבת ז' 

 250 משפחות  הדלקת נרות  -חנוכה 

 160 14-15 הקרנת סרט  

 80 הורים וילדים "הקוסם מארץ עוץ"-סיפורלה 

 160 13-14 הרצאה "חשיבות הספורט"  

 160 14-15 פצוע צה"ל  –הרצאה  

 250 מבוגרים כנס גננות וסייעות 

 250 מבוגרים שרים עם חברים 

 220 סייעות כנס סייעות אגף החינוך מח' הגיל הרך 

 180 12-13 מסיבת חנוכה  

 160 13-14 מסיבת חנוכה  

 160 14-15 מסיבת חנוכה  
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 מרכז המדעים לגיל הרך  –מרכז "גילוי" 

 בית פוסטר הרצליה

   המרכז:צוות 

 כהן-מנהלת: ד"ר סמדר פניני

 דיין, עדי דגן, נורית יפת-אירית לאוקומוביץ, עדי ברקו רכזות:

 

 תוכנית גילוי

 קבוצות. 3 -שעות במרכז המדעים. הגן עובד ב 3.5ביקורים בני  5

 גנים 24 -ילדים, ב 720 -שנת תשע"ו: כ

גנים  8גן תקשורתי )שביתת גננות, רשומים עוד  1גנים +  14 -ילדים, ב 420 -שנת תשע"ז: כ

 (.2017רק בינואר אך מתחילים 
 

 פרחי מצוינות

 מפגשים בשנה בגן הילדים, כל מפגש נמשך כשעה. 16

 גנים. 20 -ילדים ב 600 -שנת תשע"ו: כ

גנים אך מתחילים רק  11גנים )שביתת גננות, רשומים עוד  16 -ילדים, ב 480 -שנת תשע"ז: כ

 (.2017ינואר  - 2016בדצמבר 

  

 קייטנות 

ימים "אדמה  6ג', השתתפו, על בסיס יומי, בקייטנה בת  –גילאי גן ילדים ב 42קייטנת פסח: 

 ימים משולמים. 185מים". סה"כ -וש

ג', השתתפו בקייטנת המדעים, בנושא  –ילדים, רובם מסיימי כיתות א'  56קייטנת קיץ: 

 "עולם הפוך". שבועיים, לאחר בית הספר של החופש הגדול.

 משתתפים. 33". 1אפשרית  סוכות: יום פעילות אחד "משימה בלתי

ימים  4ג', השתתפו, על בסיס יומי, בקייטנה בת  –ילדים בגילאי גן  55קייטנת חנוכה: 

 ימים משולמים. 102". סה"כ 2"משימה בלתי אפשרית 

 

 השתתפות באירועי מתנ"ס נווה עמל, עמותה, ועירייה

 אירוע לגיל הרך   -מתנס נווה עמל   –שבועות 

 הפעלה באירוע לילדים  -ס נווה עמל מתנ  –שבוע הספר 

 יום מדע –הפעלות לקייטנה   -מתנס נווה עמל   –נותנים גז 

 עמדת מדעים -תאגיד מרכזים קהילתיים  –אירוע פתיחת שנה בפארק 

 הפעלה בסוכה –מתנס נווה עמל  –אושפיזין בסוכה 
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 משפחה חוקרת

ילדים  35 -פעמים(. כ 7חודש )סה"כ אירוע משפחה חוקרת, להורים וילדים, מתקיים אחת ל

 ילדים בממוצע. 24ירידה,  –)+ הורים( משתתפים בכל פעילות. בשנת תשע"ז 

 
 הפעלות

 הפעלה בגני יול"א בקייטנת הקיץ  -צהרונים  105

 תל אביב –ימי מדע בבתי ספר יסודיים  3
 

 מסיבות מדעיות

המשפחה, סיום השנה(,  גנים חגגו מסיבות מדעיות במרכז המדעים  )חנוכה, יום 9

ילדים  270 -בהשתתפות הורים וילדים. נושאים: חנוכה, חי צומח דומם, חלל. השתתפו כ

 והוריהם.
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 בית פוסטר הרצליה -"הורות עכשיו"  

 

 לכולנו משימת חיים נפלאה, עדינה ומורכבת והיא גידול ילדינו במרחב מכבד ואוהב.

ד המאמין בעצמו, בטוח, סקרן, שמח, המניע את כולנו חולקים את אותה שאיפה: לגדל יל

 עצמו לצמיחה אישית, חברתית ולימודית.

משימת חיים משמעותית זו מפגישה אותנו לעיתים עם התלבטויות, בלבול, שאלות רבות 

 ומבוכה.

הינה לאפשר לכל הורה באשר הוא, לממש את "הורות עכשיו" המטרה העיקרית של מרכז 

 ייעודו ההורי.

רואים ומתייחסים להורים כאנשים עם צרכים, יכולות, רגשות כז "הורות עכשיו" במראנו 

ורצונות ומתוך כך פועלים לפיתוח תכניות, מסגרות ודרכים לחיזוק ההורות ולפיתוח 

 מיומנויות הוריות.

 :חזון

הבוחרים ללמוד, להתפתח ולהעמיק "הורות עכשיו" תהווה מרכז ובית להורים בהרצליה, 

 ות ההורות שלהם.את מיומנוי

 : ענת תמירמנהלת

 אורלי ביטרמן רכזת:

פעילה ופורייה עם וכן שותפות עם מחנכים, צוותי הוראה  בשותפות עבודה : פורום קהילתי

 .בקהילות השונות בעיר ההורים במערכת החינוך

 הורות בנעלי ביתנגזרת של הנ"ל: 

הגיע להרצאות "מעבר לכביש..." בעקבות  פנייה ובקשות מהורים לקיים תכניות כך שיוכלו ל

לצרכי  מותאמות אישיתסדרת הרצאות וסדנאות  –"הורות בנעלי בית" בנינו פלטפורמה 

 קהילת הורים לילדים בבתי הספר וגנים. 

במסגרת פלטפורמה זו אנו "תופרים" את הסדרה במיוחד לפי הצרכים כפי שעולים מועדי 

ממש "מתחת לבית" כך שאנו מנגישים את ההורים ושיתוף הנהלות ביה"ס והכל מתקיים 

 הידע הרלוונטי ביותר עבורם עד לפתח ביתם.
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 תכניות ייחודיות:

תחום נוער  נהל רן לפלר מ חטיבת סמדר, שיתוף פעולה  בין מצילה, חטיבת זאב, .1

 "נוער בתנועה"  - פרויקטו"הורות עכשיו" יצר את 

  ה כ ר ו ת   מטרת התכנית על רבדיה היא

 את עצמו, דחפיו, גופו, פחדיו, גבולותיו האישיים והמרחב בו הוא חי. הכרות הנוער •

את ילדם וצרכיו ברמה ההולמת את גילו ומתוך כך כבוד לגבולותיו  הכרות ההורים •

 .ולגבולותיי כהורה. תיאום צפיות ונכונות להדברות מכבדת

: ןוגנושאים כת בועוסקהתכנית מאפשרת ומזמינה מקום להעצמה אישית וקבוצתית, 

 דימויי גוף, זוגיות ומיניות, אלכוהול וגבולות, אלימות ואלימות ברשת ועוד....

 הורות על הבר .2

 שותפות הורות עכשיו, בר בעיר, מרכז אגדה ומחלקת ההתנדבות

הרצאות אינטימיות להורים "על כוס בירה" כשהכוונה היא לתרום את ההכנסות למען 

 החיילים הבודדים בעיר.

 בתהליכי יצירה -ות בהתנדבותהור .3

 פרויקט משותף להורות עכשיו ומחלקת ההתנדבות בעיר 

התנדבות משפחות היא דרך בה המשפחה יכולה לבלות זמן יחד, לקחת חלק בחיי 

קהילתם ולהשיג שינוי חברתי חיובי, בעודם מחזקים את הלכידות המשפחתית, ההורים 

רים מרחב בו מתפתחת חמלה, אכפתיות משמשים מודלינג של ערכים משמעותיים ומייצ

 ונדיבות לב וכן חוויות משותפות שיתווספו לספר הזיכרונות המשפחתי. 

 זו התנדבות ביחד של שני אנשים או יותר הרואים עצמם כמשפחה. 

וכלו יאנו ניצור מגוון הזדמנויות לפעילויות התנדבותיות המתאימות למשפחה, כך ש

 , בני דודים ואף עם הסבים והסבתות.  הורים, ילדים -להתנדב יחדיו 

 

 , ברכה והצלחה בהוקרה ענקית על הזכות, ענת תמיר ואורלי ביטרמן2017לחיי 
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 מספר משתתפים אירוע חודש

אר
ינו

 

 
2016

 

"אבידות ומציאות, על החיים עם  -הרצאה

 הפרעת קשב"
221 

 20 המשימה: הישרדות -גיל ההתבגרות  -סדנה

 76 4.1נעלי בית גורדון הורות ב

אר
פברו

 

 
2016

 

"טוב)ע(ים השניים, ג'אגלינג בין  -הרצאה

 זוגיות להורות"
75 

 34 " החיים עם הפרעת קשב וריכוז" -סדנה

 134 הורות יצירתית

 94 הורות בנעלי בית אלון והנדיב

מרץ
 

 
2016

 

 -הרצאה
 אינטליגנציה אבהית )גם לאימהות(

89 

על ספת הפסיכולוג, חיינו מפגש ושיח  -סדנה

 כהורים, חלק א'
10 

 116 יחסי אחים -הורות בנעלי בית גורדון

אפריל
 

 
2016

 

 82 פסיכולוגיה חיובית -לחשוב טוב -הרצאה 

 חיינו, הפסיכולוג ספת על ושיח מפגש  -סדנה

 'ב חלק, כהורים
11 

גביית כספים משותפת לנו  –מוז"ה 

פעילות ולמוזיאון. בחול המועד פסח, 

 הורים+ ילדים "הורות יצירתית" הורים

 נרשמו דרכינו 17

 נרשמו דרכינו 9 "הורות יצירתית" ילדים

אי 
מ

 

2016
 

    

 
2015

 

 123 מיניות וגיל ההתבגרות -הרצאה

מתכוננים לגיל  -הרצאה הורות בנעלי בית

 ההתבגרות
89 

 39 מיניות צבי בן בית בנעלי הורות

שלום  -בית גן אילתהרצאה הורות בנעלי 

 כתה א'
31 

יוני
 2016

 -הרצאה בשותפות עם המחלקה לגיל הרך 

 2+  1פרידה וגמילה 

 

30 

מבר 
ט

ספ
 

2016
 

 

בר 
2016

 

2016
 

בר       
 

 
2016

 

 

לגדל אדם עצמאי, אחראי ובעל  -הרצאה

 הערכה עצמית
105 

  

טובר
ק

או
 

2016
ההיגיון שברגש, אינטליגנציה רגשית  -הרצאה 

 בחיי היום יום ויישומה
140 
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מבר
נוב

 

 
2016

 

"חנוך לנער על פי דרכו" החיים עם  -הרצאה

 הפרעת קשב
134 

 11 הורות כמקצוע לחיים -סדנה

מתכוננים  – ים נוף ס"בי הורות בנעלי בית

 לגיל ההתבגרות
30 

הורות וחינוך  -ס גורדון"בי הורות בנעלי בית

 בעידן הלייק
26 

  

מבר 
דצ

 

2016
 

 

 91 גיל ההתבגרות המודרני -הרצאה

לגדל ילדים  -ס ברנר"בי בית בנעלי הורות

 ללא עונשים ופרסים
38 

לגדל ילדים  -ס בן צבי"בי בית בנעלי הורות

 בעלי ערך ובטחון עצמי גבוה
61 
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 בית פוסטר הרצליה – יול"א

 

 צוות יול"א

 נרקיס פיין –מנהלת יול"א 

 רכזות פדגוגיות: 

על כל אשכול גנים אחראית רכזת, אשר מלווה ומדריכה את הצוותים בהיבטים שונים של 

התפקיד. החל מהדרכה וליווי צמוד לסוגיות כפי שעולות מהתמודדות יומיומית בעבודה מול 

 כתהליך ארוך טווח.  חינוכיים–הילדים והוריהם, וכלה בהקניית כלים פדגוגיים 

 דורית שחר

 סיגל שרעבי

 וראפרת דר

 יהלומית דבח

 מטפל בכל ההיבטים הלוגיסטיים, והארגוניים הקשורים בגני יול"א. -אדמיניסטרציהצוות 

 מיכל אביב –מנהלת משרד 

 אדווה פרץ – מזכירת רישום

 פלג יעקב –מזכירת רישום 

 שרית צור – ספקיםרכזת 

 בילי ילינוביץ –ואדמיניסטרציה  החלפותרכזת 

 בת אל יצחק – בת שרות לאומי

 

רואה לנגד עיניה  במרכזים קהילתיים הרצליההנהלת יול"א  - הכשרה והעשרת הצוות

חשיבות גדולה  בהתמקצעות והעשרת צוותי החינוך בגני יול"א. בשל כך נהנות מובילות 

וסייעות יול"א מתכנית שנתית עשירה ומקיפה הכוללת הקניית כלים מעשיים חינוכיים, 

 ורך כל השנה. פיקוח מקצועי, וליווי צמוד לא

בניית הכשרות מקצועיות לעבודה החינוכית הנדרשת מהצוותים בהתאם  – פיתוח הדרכה

 לערכים אותם אנו מעוניינים לקדם, תכניות העשרה חודשיות, ותכנים לקייטנות. 

תוכן והעשרה לאורך השנה לפי נושאים פיקוח, מעניקה מטריית  -  החברה למתנ"סים

 מקצועית לרכזות הפדגוגיות. ת חודשינבחרים. וכן הדרכה 

הצוות נהנה מהשתלמויות / ימי עיון מקצועיים בנושאים  –חיצוניים  מנחים מקצועיים

שונים החל מהעצמת הצוות וטיפוח הצוות כגורם משפיע ומוביל בחיי ילדי הגנים ועד תכנים 

 לעבודתן בשטח. רלוונטייםמקצועיים 

 :ותשע" תכנית השתלמויות צוות יול"א

 לכל הצוות: -אורך השנה לכל

  בהתאם לנהלים. ריענוןקורסי עזרה ראשונה וימי 

   מתקיימת ארבע  -השתלמויות בטיחות וביטחון ע"י רכז בטיחות של עיריית הרצליה

פעמים בשנה )בפתיחת שנה, ולקראת שלוש הקייטנות הגדולות חנוכה, פסח, וקייטנת 

 הקיץ(
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 ת וסייעות(. בנושאים: נהלי עבודה, תכנים )מובילו  -יום היערכות לקראת פתיחת שנה

 רלוונטיים לתחילת שנה בגנים, גיבוש צוותים )סייעת ומובילה(, 

  השתלמות לקראת חגים, קייטנות סוכות, חנוכה, פסח והמשמעות של עבודה בימים

 ארוכים על כל ההיבטים. 

 מפתחת ומנחה, מאמנת  - ליאור עידן" , ע"י שפת הג'ירףבנושא " סדרת השתלמויות

מלמד את הילדים לדבר את "שפת התקשורת לילדים"  הג'ירף שבלב"שפת הג'ירף. 

 בעזרת "מפתחות קסם לתקשורת".

  שפת התקשורת לילדים" הינה שפה חווייתית המשפרת את האווירה הכללית בחיי"

הילד, מונעת אלימות ומעודדת את ההידברות הישירה, החברות ושיתוף הפעולה בין 

 נם לבין כל הסובבים אותם.הילדים, ובי

  "בשיתוף פעולה עם יח' הבריאות  –השתלמות "תזונה נבונה ואורח חיים בריא בגנים

העירונית וועד הורי הגנים. דגשים בנושא הרכב הארוחה, אופן הגשתה והארוחה כזמן 

 ., דיאטנית קליניתהדס לררהועבר על ידי  איכות להעברת מסרים רחבים לילדים. 

 השתלמויות באשכולות עם הרכזות הפדגוגיות  פרעברו הצוותים מס במהלך השנה

 בנושא העצמה ותכני הנושא החודשי. )מובילות וסייעות(.

  טיול ליומיים בירושלים, יום כייף בחמי יואב ועוד. –ימי גיבוש והעצמה לצוותים 
 

 

 משתתפים ביול"א

 גנים. 99-ילדים ב 2400-במהלך השנה האחרונה השתתפו בתכנית יול"א כ

 גנים. 105-ילדים ב 2900-בקייטנת הקיץ השתתפו כ

 בכל מסגרת(. 2לאורך השנה נהנו הילדים מחוגים שונים )

 חוגי ספורט, תאטרון, חיות ועוד.

", להיות מנהיגחנוכה בסימן " –בקייטנות במהלך החופשות הועברו תכנים שונים ומיוחדים 

 "משחק של קייטנהם "" ובקייטנת הקיץ חוו הילדימסע מים ליםפסח "

 במהלך הקייטנות הועשרו הילדים גם מהצגות והפעלות בנוסף לחוגים הקבועים.

עברנו תהליך של שיפור המזון המוגש בצהריים בשיתוף עם ועד ההורים ועם יחידת  –מזון 

יצאנו למכרז מזון וקבענו תקנים בהם החברות הזוכות צריכות לעמוד.  הבריאות העירונית.

 מול חברות הקייטרינג.הקריטריונים בשטח ום את יישום אנו בודקי
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 בית פוסטר הרצליה -קהילת הרצליה הצעירה

 באחריות מיטל תבואה

 

 

קהילת הרצליה הצעירה פועלת מזה כשנתיים בהובלת רכזת הקהילה ומספר רב של פעילים, 

וחשיבה על אשר מובילים לחשיבה משותפת , פילוח צרכיי הקהילה, הכנת תוכנית שנתית 

 פיתוח הקהילה ועידוד התושבים בעשייה הקהילתית.

מדי שנה התוכנית בנויה על מגוון עשיר של אירועים, מיזמים קהילתיים ופעילויות מחברות 

קהילה בהם כל אחד יכול למצוא את מקומו, להשפיע, ליזום וליצור ולפעול יחד למען 

 הקהילה במטרה לקדם, לפתח ולחבר בין התושבים. 

 

 

 שמות פעילי הועדה מוביל הועדה יעדי הועדה שם הועדה

 

ועדת 

תרבות 

חינוך 

 ואירועים 

 יצירת אירועי תרבות 

יצירת פעילויות חינוכיות 

 ואירועים

רכזת  –מיטל תבואה 

קהילת הרצליה 

 הצעירה

רחלי פלומין, עדי 

רום, הילה לפבר, 

רווית יגרמו, יעל 

גלקין פדר, עידית 

פפר, קרן בירמן, 

רבינוביץ,  תמר

לימור לפידות, עידו 

 לאופר, תומר שילו 

ועדת 

קהילה 

 מטיילת 

הובלת מיזם קהילה מטיילת 

במטרה להנגיש לתושבים 

 טיולים למבוגרים ולמשפחות

 חבצלת פנחס 

 מיטל תבואה

 יעל קולינדר

 רחלי פלומין
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 טבלה מסכמת -  אירועים 2016

 משתתפים גילאי יעד אירוע חודש
אר

ינו
 

 
2016

 
 250 קהילה  טו בשבט

אר
פברו

 

 
2016

 

 80 קהילה שוק תחפושות קהילתי 

מרץ
 

 
2016

 

 80 נשות הקהילה  יום האישה 

 250 קהילה ונוער מסיבת פורים 

אפריל
 

 
2016

 

 200 -מעל קהילה  מכירה בחצר בשכונה

אי
מ

 

 
2016

 

ערב יום השואה בשיתוף הבית כנסת 

 הקונסרבטיבי ונוער הקהילה

 50 קהילה

יוני
 

 
2016

 

 100 קהילה  שבועות קהילתי  

 110 קהילה ונוער מחליפים ספרים  –שבוע הספר 

יולי
 

 
2016

 

 120 קהילה קבלת שבת בשיתוף הבית קפה השכונתי  

 70 קהילה  הצגה לילדים איכות הסביבה 

ט 
ס

אוגו

2016
 

 200 קהילה  הקרנת סרט בשכונה 

מבר
ט

ספ
 

 
2016

 

 60 קהילה  חד הכנת שנות טובות בי

 35 גיל הזהב יום בריאות גיל השלישי

טובר
ק

או
 

 
2016

 

 60 מבוגרים  ערב סליחות בשיתוף הבית כנסת השכונתי

מקשטים סוכה ביחד בשיתוף הבית כנסת 

 השכונתי 

 70 קהילה  

  
מבר 

נוב
 

2016
  

 40 קהילה  קבלת שבת בבית הכנסת
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 בית פוסטר הרצליה  -קהילת אלון 

 ות הדס גרליץבאחרי

. זוהי קהילה עם הרבה מוטיבציה ורצון ליצור 2016קהילת אלון החלה את דרכה בינואר 

 קהילה, אך הדרך עוד ארוכה. 

פעילות הקהילה מהווה קרקע פורייה לשותפות, יזמות ויצירה, פיתוח קהילה ועידוד 

יזום וליצור התושבים בעשייה הקהילתית כך שכל אחד יוכל למצוא את מקומו, להשפיע, ל

 ולפעול יחד למען הקהילה במטרה לקדם, לפתח ולחבר בין התושבים.

  

 צוות הקהילה )רכזת ופעילים( :  

 רכזת קהילה –הדס וילנסקי גרליץ 

 תמי זייתן, אינה אביב, דנה אדמוני, אפרת בינשטוק גרסטנהבר, זיו עומר, אדם שפירא, 

 נעמה לנסקי, נעמי רביד, ענבל אלדר, טלי אריה, ליאת שמר, מאיה כרמי, נורית בלטמן

 ענת בן ארי, רונית המטייאן, רחלי רזבסקי, שרון דולב

 טבלה מסכמת -  אירועים 2016

 משתתפים גילאי יעד אירוע חודש

אפריל
 

 
2016

 

 300 קהילה ארוע ראשון-קבלת שבת ראשונה

יוני
 

 
2016

 

 300 קהילה קבלת שבת ראשונה 

 30 הילהק מפגש תכנון והקמת קהילה

יולי
 

 
2016

 

 150 ילדים הצגה )תמיר+עירייה( המזבלה

 60 נוער קהילה מכסחות השדים -סרטי

 120 קהילה סרט החיים של חיות מחמד

 180 ילדים טרופותי–הצגה בגינה 

ט 
ס

אוגו

2016
 

 אירוע נעים להכיר

 

 180 ילדים

 

 250 קהילה ים מהחופש הגדולדאירוע נפר

מבר
ט

ספ
 

 
2016

 

 300 קהילה אפריקאית-שבתקבלת 

 50 מבוגרים סדנת קוקטלים

מבר
נוב

 

 
2016

 

 60 נשעם אירוע לייף דאנס

 60 קהילה הבחירות בארה"ב-הרצאה

מבר 
דצ

 

2016
  

 100 קהילה אירוע חנוכה
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 קהילת הרצליה ב' ומועדון כלי בהרצליה

 בית פוסטר הרצליה
 

הרצליה ב'". פעילויות קהילתיות  עד לפני כשנתיים לא היה קיים מושג שנקרא "קהילת

 התקיימו רק במסגרת בית ספר ברנדייס וכללו רק את ילדי ביה"ס והוריהם.  

 -היום, יש קהילה בהתהוות שמורכבת משני פלחים עיקריים של האוכלוסייה: פלח אחד 

הורי ביה"ס והגנים שנפגשים לאירועים למשפחות, באחת הגינות בשכונה אחת לחודש,  

תושבים ותיקים ומבוגרים יותר בני חמישים פלוס שנפגשים להרצאות ערב/בוקר  -י ופלח שנ

 ( אחת לשבועיים/חודש.5בעיקר במועדון כליי )צלע דרום 

 –מועדון כליי ששופץ לפני יותר משנה הוגדר כבית רב תחומי ומשמש למפגשים קטנים כגון 

 חוגים למבוגרים, חוגים לילדים, הרצאות, סדנאות ועוד..

 :  צוות

 אפרת צרפתי –רכזת הקהילה 

 אילנה רביב -אם בית ב מועדון כליי 

 

 

  מחויבות אישית של הנוער:

 כחמישה נערים מתנדבים יזמו וסייעו בתחום הקהילה בהרצליה ב':

יוני בר, יוני לירז, עמרי מגן, איתמר עוז ובן גבע. יזמו פרוייקטים כגון: צביעת מועדון כליי 

 ירועי השכונה הקהילתיים.מבפנים, הובלת טורנירי כדורגל לילדי ברנדייס וסייעו בכל א

 

 שמות פעילי הועדה יעדי הועדה שם הועדה

 

 ועדת פנאי מבוגרים 

 

יוזמה של אירועים למבוגרים 

 40-50בגילאי 

ליאת קרן, אורנה ניר, 

אתי הדר, חוחית בר, 

ליהי בן מנחם, נויה 

 קומיסר

 

 ועדת אירועי ילדים

ת על מפגשי הורים אחריו

 וילדים אחת לחודש

ליאת קרן, ענבל שדה, 

חוחית בר, ליאת עילם, 

אתי הדר, לירון ברוכנר, 

נויה קומיסר, אורלי 

בלומברג, כרמל רבינא, 

 תמר פרדו

ועדת פנאי חמישים 

 פלוס

אחריות על פעילות למבוגרים 

כגון הרצאות/סדנאות 

פעם/פעמיים בחודש במועדון 

 כליי 

טל, לאה מירית קריס

 , חנה אוהדעמי-ברנר
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 טבלה מסכמת -  אירועים 2016

 משתתפים גילאי יעד אירוע חודש
אר

ינו
 

 
2016

 
 300 משפחות הפנינג ט"ו בשבט 22/1

אר
פברו

 

 
2016

 

 40 ילדים שוק תחפושות והצגה לילדים בכליי 21/2

 35 מבוגרים  חשיבה חיובית  -הרצאה  24/2

 50 משפחות סיור ליקוט ובישולי שדה 27/2

מרץ
 

 
2016

 

   סדנת העצמה –יום האישה  8/3

מופע מוסיקלי למבוגרים במשכן  21/3

 האמנים

 70 מבוגרים

 250 משפחות הפנינג פורים 25/3

אפריל
 

 
2016

 

 25 ילדים סדנת שזירת פרחים 19/4

אי
מ

 

 
2016

 

 40 מבוגרים זיכרון בסלון 1/5

 40 מבוגרים מזרח אסיה -הרצאה  15/5

 10 מבוגרים Points of youסדנת  23/5

 50 ילדים הצגה –שבוע הספר  31/5

יוני
 

 
2016

 

 40 מבוגרים שרית ישי לוי –הרצאה  1/6

 15 מבוגרים בראשית –הרצאה  8/6

 200 ילדים מלחמת מים –שבועות  13/6

 15 מבוגרים סדנת צילום בסמארטפון 17/6

יולי
 

 
2016

 

 20 ילדים סדנת סושי 1/7

יום הולדת לתושבת הסופרת אורה  3/7

 עשהאל

 20 מבוגרים

 20 ילדים משחקים ברגש 5/7

 100 ילדים יציאה לסרט 8/7

 20 ילדים סדנת סושי 15/7

 35 מבוגרים מיינדפולנס –הרצאה  17/7

 100 ילדים יציאה לסרט 22/7

ט 
ס

אוגו
 

2016
 

 150 ילדים אירוע גנים –נעים להכיר  3/8

 15 ילדים סדנת נגרות 5/8

 35 מבוגרים יצאה גבר –הרצאה  18/8

 100 ילדים יריד חוגים 30/8
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מבר
ט

ספ
 

 
2016

 

 200 משפחות סרט שישי על הדשא 9/9

 200 40-50מבוגרים  חמי רודנר –הופעה בגינה  27/9
טובר

ק
או

 

 
2016

 

 50 משפחות בונים סוכה 12/10

 100 משפחות שמחת תורה  24/10

נ
מבר

וב
 

 
2016

 

 50 ילדים חניכת הגינה האקולוגית 10/11

ארוחת בוקר והרצאה בנושא  13/11

 מפרקים

 40 מבוגרים

 200 משפחות חגיגה אפריקאית 18/11

מבר
דצ

 

 
2016

 

 40 מבוגרים פנג שווי -הרצאה 6/12

 60 מבוגרים דור המסכים –הרצאה להורים  11/12
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 פוסטר הרצליהבית  -חוגים בגני הבוקר  -תל"ן
  אחראית שולי כהן 

 
 
 

 2015 2016 

 מס' ילדים מס' גנים מס' ילדים מס' גנים חוג

 191 8 140 7 תנועה בהנאה

 367 14 367 14 טבע קט

 442 18 420 18 סיפורלה

 537 22 452 18 שרביט הדרכה

 1210 42 1190 41 רוקדים בגיל

 1244 44 1074 37 מדעים

 1546 58 1482 54 ריתמוסיקה

 135 4 135 4 ניווט ספורטיבי

 83 4 57 2 שבלולי

 58 2 58 2 יוגה

 124 5 124 5 יצירתי

 381 14 381 14 מוסיקולדה

 6318 235 5880 216 סה"כ
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 עמותת בית פוסטר –קתדרה 

 קתדרה הרצליה

 X8משתתפים  242    שישי בקמפוס

 טיולים  X 8משתתפים  50    ארץ ישראל יפה

  טיולים X8משתתפים  50   קדם ותקומהארץ 

 סיורים X 8משתתפים  26    סיורי אמנות

  מפגשים X 27משתתפים  45    מועדון הצילום

 מפגשים X 20משתתפים  25   מועדון הצילום החדש

 מפגשים X 8משתתפים  105    ערב טוב עולם

 מפגשים X 12קבוצות(  10 משתתפים) 120     ספרדית

 מפגשים X 12קבוצות(  10משתתפים )  120    איטלקית 

 משתתפים שנתי 10     אנגלית

 X 8משתתפים  42   אמנות אוצרת נשימה

  X  10משתתפים  35  חללים עיצוב והום סטיילינג

   משתתפים 870     סה"כ

 

 קתדרה לעולה

  X 2משתתפים  60   האמנות האירופית

 X6משתתפים  27    דמויות מהעבר

  X6משתתפים  30    טבע ונוף

 X9משתתפים  38   היסטוריה ישראלית

 X6משתתפים  40     ספרות

 X9משתתפים  50     טיולים

  X10משתתפים  14   מועדון חובבי אידיש

 משתתפים אחת לשבוע 12    עברית מדוברת

 x  9משתתפים  14    סידורי פרחים

 X 18משתתפות  16     סלון יופי

 אחת לשבוע משתפים 14    מועדון נשים

 מפגשים 4משתתפים  27     בלט

   מפגשים x   2משתתפים  40    קונצרטים

  משתתפים 382     סה"כ

 

 משתתפים 1,252   קתדרה סה"כ
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 עמותת בית פוסטר -קהילתית הטלוויזי

 באחריות מוטי כהן
 

 .2016מתנדבים  פעילים  בשנת  15
 

 מהדורות שהפקנו:
 

  2016ינואר 

 צמר רחל

 דגנישמואל 

 דרך הגלים

 
 פברואר 

 ספר תצלומים לזכרו של תומר בכר -מבעד לעיניו

 תערוכה על ותיקי העיר –פני העיר כבני העיר 

 קשיש ערירי -ארבעה קירות מסך אחד
 

 מרץ

 מקהיר לירושלים -לוסט גולדמן

 מאמצים כלבים בהרצליה -בית חם

 סיפורו של לוחם שנפצע -הולך בדרכו

 
 אפריל

 פאה מציירתרו -מרפסת אחת

 בני נוער חיים לבד -גן עדן

 כנס הרובוטים בהרצליה

 מופע קפוארה

 
 מאי

 תערוכת צילומים בבית ראשונים -חוף טוב

 אליקה המציל

 1934סיפור הטביעה בים משנת 

 רגע  לפני הריסה -התחנה המרכזית

 שקל. 5חנויות בגדים ב  -הזדמנויות

 
 יוני

 תכנית אכדיה לדיון חוזר

 ים שיער לחולי סרטןתלמידים תורמ

 אנשים בתחנה

 ילדים מציירים -פינות בהרצליה

 רוכבי חד אופן -על גלגל אחד
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 יולי 

 תחבורה לים בשבת

 ציפי מל ז"ל

 משט לזכר חללי "דקר"

 קמפיין בני נוער למען התחבורה הציבורית

 תחרות ברייקדנס במועדון הנוער

 העדה האתיופית חונכת מועדון חדש

 ר בנווה עמלסיו -בתים מבפנים

 חוג צ'יקונג בגן בן שפר
 
 

 אוגוסט

 פאפוס הרצליה ערים תאומות

 מפגש ילדי הגנים -נעים להכיר

 בארץ אהבתי -רוחמה רז

 ותיקים בסביבה
 
 

 ספטמבר

 כנס הוקרה ליהושע גורא -ילדי שביב

 גן לזכרו של רועי יעיש

 סיפורה של משפחת גלברט
 

 אוקטובר

 כנס נווה ישראל לדורותיה

 עונה של בני הרצליה כדורסל פתיחת

 תערוכת צילומים של מועדון הצילום באשכול פיס

 קליפ -לילה

 
 נובמבר

 יער מאכל בפארק הרצליה

 תערוכה למען נשים מוכות -הקול בראש שלך

 נכה צה"ל  אורן בליצבלאו

 קליפים
 

 דצמבר

 יהדות קורפו ואלבניה

 ריו אביירטו במתנ"ס יד התשעה

 ופיהחג הסיגד של יוצאי אתי

 יריד ותיקים
 

 מהדורות אינטרנטיות לשידור ביו טיוב. 10כמו כן הופקו  
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 מחלקת אירועים ותרבות

 
 מאות רבות –יריד שבוע הספר ברחבי העיר 

 משתתפים במוסדות השונים 6000כ –טכסי זיכרון לחללי צה"ל 

 אלפים רבים מאוד –אירועי העצמאות 

 מפגש משתתפים בכל 50 -הרצאות להורים שכולים 5

 משתתפים בכל מפגש 200 -מפגשי מקהלות 4

 רון מאות  משתתפים–קונצרטים מקהלת לי  3

 מאות הורים וילדים -אירועים במסגרת פיקניק אמנות 8

 משתתפים. 1,000-בבית קינן כ –מסיבת ראש השנה לעובדים 

 משתתפים. 600 -בגן בן שפר  כ –הקפות שניות שמחת תורה 

 משתתפים. 25,000 -כ –"עד לא ידע" 

 משתתפים 280 –ערב פרמיירה לחבורת הזמר יחדיו 

 .משתתפים 100-כ  דרום' בשכ מימונה

 משתתפים. 300 -טכס יום השואה כ

 משתתפים. 70-כ -ערב שירי לוחמים בשכ' דרום 

 .משתתפים 600-כ  -בית ראשונים  בגן, עצמאות שרים

 משתתפים. 2,000 –שבוע החינוך בפארק הרצליה 

 משתתפים. 1,000-דים במסגרת שבוע החינוך כחג היל

 .משתתפים 66,000 -כ=  כ"סה קונצרט בכל 6,000 -כ – X11 הרצליה בפארק קונצרטים

 משתתפים 12,000-כ, בפארק הגדול הקונצרט

 .משתתפים 8.000=  1.000-כ מפגש בכל, מפגשים X 8 שפר בן בגן מופעים

  משתתפים. 2,500-אירוע קיץ בפארק כ –"הללויה ישראל" 

 .משתתפים 1,050 -כ=  משתתפים 70-כ מפגש בכל, פעמים X 15 דרום' שכ זמר מועדון

 משתתפים  600-כ –נווה ישראל לדורותיה 

  



267 

 

 המחלקה לספורט
 

 מספר משתתפים                                                                    הנושא 

 

 1300                                                      טריאתלון נשים                

 350מרוץ הנשים בהרצלייה                                                          

 150כדורשת נשים                                                                         

 1800                                                          סטריטבול                    

 80סטריטבול א.צ.מ                                                                   

 3100מרוץ הרצליה                                                                         

 80יצה/הליכה                                       ר -הכנה למרוץ הרצליה

 800נעים בעיר ) נתונים על פי פעילות שבועית (                           

 5,000נעים בעיר                                                         –חנ"ג מוגבר 

 5000                      ספורט חצות ועוד... בספורטק                        

 90טורניר הבנים בקט רגל                                                          

 250טורניר אס"א בכדור עף וקט רגל                                          

 80  חוגי קט רגל נוער בשכונות                                                  

 160ספורט ועוד... ליגת הנוער בקט רגל )נאפיס(                         

 80טורנירי בוגרים בקט רגל                                                       

 450היי סל                                       –אליפות הרצליה בכדורסל 

 450א.צ.מ              -, באולינגחוגי,שחייה,כדורסל,כושר ותזונה 

 90חוגי ספורט במועדוניות הטיפוליות                                      

 50              אירוח תחרויות אופנים ספיישל אולימפיקס

 150              ספיישל אולימפיקס–טורניר כדורסל א.צ.מ 

 80              ספורט גמלאים       - טיולים בשביל ישראל

 40                  חוגי פטאנק

 20                השתתפות בליגת הפטאנק

 80               פתיחת השנה-יום ספורט מועדוניות

 80               סיום השנה-יום ספורט מועדוניות

    15השתתפות מדריכים בהשתלמויות אשל                               

 90רגל לזכרו של רועי יעיש )בשיתוף דרך הגלים(   טורניר קט 

 200אירוח יום ספורט פעילות מיומנות מוטורית בפארק           

   100                    טורניר דניאל סימון בכדורעף 

  600                            אירוח משחה פוסידון במרינה  

 1200                                שעורים        10לימוד שחייה כיתות ב' 

                      550מרוץ שדה ישובי יסודיים וחטיבות                                      

 600מחזורים(                       3יסודיים ) -ליגה לאתלטיקה קלה

              140      יסודיים  בנים , בנות                            –טורניר קט סל 
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                250יסודיים  בנים , בנות                                    –ליגה לכדור יד 

 50תיכוניים                                 –אליפות  בתי הספר בכדורגל 

 250אליפות בתי הספר בקט רגל )חט"ב,תיכון ויסודי(                 

 200כדוריד,כדורסל ושחייה                   -ורט בחט"ב כיתות  ספ

 150ספורט תחרותי חט"ב                      –מועדונים בית ספריים 

 200אליפות מחוזי בקט רגל חט"ב ותיכונים                                

 60     אליפות בתי הספר בשחמט                                               

 3000חינוך גופני בגני ילדים                                                            

 600רב גילאי                                              –אליפות מכבי בג'ודו 

  800הרצליה רב גילאי                            –אליפות הרצליה בג'ודו 

 200בתי"ס יסודיים,חט"ב+אופק     4 –פורמאלי שייט בחינוך ה

 40סדנאות תזונה כושר וספורט א.צ.מ                                       

 

 

                                            

 דו"ח פעילות בספורטק הרצליה 

 225000מגרשים, סקייטפארק, מתקנים, חוגים , ימי ספורט וקבוצות מאורגנות  

   350    הרקדות בימי שבת בכל פעם

  1800      סטריטבול

                         

 מועדונים בית ספריים 

 150  חטיבות הנגיד, בן גוריון, זאב             

 46                                           מגמות מחול הנגיד

 17             אתלטיקה קלה                                  

 

 

 בשיתוף ע.ל.ה הרצליה –פעילות גופנית גיל הזהב 

 600חוגים קבועים מטעם ע.ל.ה הרצליה                                    

 700חוגים במועדוניות גיל הזהב בעיר                                        

   200             אירועים , הרצאות, סדנאות והשתלמויות              

   45מועדון הכושר היובל גמלאים                                              
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 אגודות ספורט

 נמסר דווח מפורט בנפרד:           בני הרצליה

 

 416   כדורגל                                                   הפועל הרצליה

 432                                               כדורגל       מכבי הרצליה

 60 בי"ס לכדורגל                                                                 

                  

 עמותות ספורט   

 15 עמותת רומנו משקולות                                                  

  250 ט                                            עמותת מועדון השחמ

  

   80 עמותת באולינג הרצליה                                         

 40 קליעה וחץ וקשת                           –המטווח העירוני 

 

 

 העמותה לספורט עממי מחוז השרון 

 450                            טורנירים בכדורסל                          

 220 כדורגל שביעיות                                                   

 100 קט רגל                                                                  

    30 ספורט עממי הליכה וכושר                                 

 120                                                   כדורשת נשים    

 40 חוגי א.צ.מ                                                      

 
 

 מועדון השחמט
 

 200 (חוגים 20) בהרצלייהחוגי הדרכת שחמט לנוער  1

 55 קבוצתית ע"ש הטייס סרן איתן אמיתי ז"לתחרות  2

 140 נבחרות( -30 לנבחרות בתי ספר ) 39 -אליפות הרצליה ה  3

 8 אליפות בנות 4

 60 דני גלזר ז"ל סגן ע"ש הטייסלנוער  פורים ותויתחר 5

 50 מהיר-אליפות הרצליה בשח 6

 160 תחרויות 8-תחרויות בוגרים ונוער בקצב בזק 7

 60            תחרות ראשית ומשנית                                -אליפות העיר הרצליה 8

 60 שתי תחרויות                                                     -תחרויות חורף בהרצליה 9

 56 תחרות ע"ש פרחיה ונתן דפני ז"ל                                                          10

ע"ש בני העיר הרצליה  -תחרות "הבנים" ,יום העצמאות 11

 שתי תחרויות האביב                                                                      -לו במערכות ישראלשנפ

 

58 

 30 תחרות סוכות לנוער                                                                            12
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 270                                            קבוצות(                     22משחקי הליגה ) 13

 32 אליפות פסח פתוחה לנוער                                                                   14

 36 משפחות                                    18-למשפחות בשחמט 9-אליפות ה 15

 48 בוצות(                                        ליגות לנוער עילית וארצית)שלוש ק 16

 5 באליפות הארץ                         14השתתפות נבחרת הנערים עד גיל  17

 230                                                    חרויות(ת 10תחרויות לחובבים ) 18

 180                                       תחרויות( 6ת הרצליה בשח מהיר  )יואליפו 19

 30 אמן צפרוני                                 -משחק סימולטני חגיגי לנוער מול רב 20

 380 ולבוגרים                                               משחקים סימולטניים לנוער 21

 15 קבוצות(                  3השתתפות בגמר אליפות הארץ לבתי"ס יסודיים) 22

 32 בזק                                                             -אליפות הרצליה בשח 23

 48 שתי תחרויות                                      -קיץ פתוחה לנוער-תחרות שח 24

 30                         שתי תחרויות                -לנוער  חנוכהשחמט תחרות  25

 16 השתתפות הרצליה                     -גמר גביע קבוצות הנוער ליגה עילית  26

 20 השתתפות שלוש קבוצות הרצליה בגביע המדינה בשחמט                    27

פסטיבל שחמט בינלאומי למנהל מועדון השחמט  הפורש  28

  ד"ר שלמה קנדלשיין           

 

180 

 
 
 

 שחמטאים. 2343-, בפעולות מועדון השחמט 2014סה"כ השתתפו בשנת 
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 הקונסרבטוריון העירוני הרצליה 

 )כולל מערב העיר(

 
 

 פעילות שוטפת

לימודי נגינה פרטניים בכל הכלים, שיעורי העשרה קבוצתיים, נגינה בהרכבים ותזמורות, 

 תפים.משת 700פרויקטים ומוקדים בבתיה"ס: סה"כ כ 

 

 אירועים פנימיים

 משתתפים. 3,000אירועים:   100 -קונצרטים כיתתיים 

 משתתפים. 450אירועים:   5 –קונצרטים מחלקתיים ומרכזיים וכיתות אמן 

 

 קונצרטים מרכזיים

 משתתפים 400קונצרטים חגיגיים באולם היכל בעיר: 

 משתתפים 500קונצרט התזמורות בגן בן שפר: 

 משתתפים 130וער והרכבים בכנסים ארציים: הופעות תזמורת הנ

 הופעות תזמורות והרכבים באירועים מרכזיים בעיר ובארץ.

 

 השתתפות באירועים חיצוניים

 הופעת הרכבים בטקסים ואירועים עירוניים.

 הופעות תזמורות הפרויקטים בבתיה"ס באירועים קהילתיים
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 מחלקת צעירים 
 

 בשלוש תקופות בחייהם:  כללי: המחלקה מטפלת בצעירי העיר

 יהכנה לצה"ל למלש"בים בביה"ס התיכוניים ובמסגרות החינוך בלתי פורמאל 

 (.16-18וטיפול בבעיות של מלש"בים מול לשכת הגיוס )גילאי 

  (.18-21קשר עם חיילים במהלך השירות הצבאי )גילאי 

  (21-35איתור ומענה על צרכי הצעירים בעיר לאחר השירות הצבאי )גילאי. 

 

 

 (:18-16פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא הכנה לצה"ל )גילאי 

 :מתן מענה לצו גיוס ראשון באמצעות לשכת הגיוס / מיטב / משרד  כיתות י"א

צו , הרצאות ע"י קצינים בכירים ממשרד הביטחון, הביטחון / חברות פרטיות

לוי תנאי צו גיוס הכנה ונסיעה משותפת של כיתות י"א ללשכת הגיוס ומי –איחוד 

 ראשון.

 :קיום פעילויות הכנה , העשרה לתלמידי י"ב בימים מרוכזים בלטרון כיתות י"ב

 .הכנה למילוי המנילה, הכנה ליום המאה, לשירות הצבאי ע"י חברות פרטיות

 3 .ימי חשיפה לחיל הים 

 .ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף 

 יעין.אימוץ יחידות צה"ל: מג"ב איו"ש, גולני, מוד 

 .פאנל קצינים, מכינות, שנת שירות ושירות לאומי 

 תכני תרבות והעשרה העוסקים בשירות הצבאי 

  קיום ערב להורי החינוך המיוחד בהשתתפות  -שת"פ עם מחלקת חינוך מיוחד

גורמים מקצועיים מובילים בנושא הכנה לצה"ל והתנדבות לשירות צבאי תוך מענה 

 לצרכי התלמיד והצבא.

  בוצות "אחרי! לצבא" הפועלות אחה"צ בנווה עמל / יד התשעה ובנווה ק 2הפעלת

 ישראל.

 פניות. 150-טיפול בפניות אישיות של תלמידים והורים לפני גיוס ובגיוס כ 

 מתגייסים. 1000 -לכ הארגון וחלוקת שי עיריית הרצליי 

  ות, קידום נוער, ביקור סדיר, עו"סי -קיום פורום מקצועי המורכב מבעלי תפקידים

נערה במצוקה ושילוב גורמים מקצועיים נוספים הנוגעים לנושאים הנידונים 

 בוועדה )איתור חיילים העומדים בפני נשירה משירות וסיוע להם(.

  לשינוי שיבוץ חיילים ומועדי גיוס. -מיטב בתל השומר –קשר ישיר עם לשכות גיוס 
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18-העיר )גילאי פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא חיילים תושבי 

21:) 
 

  לחייליםמסובסדים שירותי כביסה. 

 .טיפול וסיוע לחיילים בודדים בעיר 

  איתור חיילים העומדים בפני נשירה משירות צבאי וסיוע להם )באמצעות הפורום

 המקצועי(.

  בעוטף עזהו בירושליםמשלוח חבילות שי ומתנות ליחידות צהל. 

 

 

 –שא חיילים משוחררים וצעירים פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנו

 (:35-21באמצעות מרכז הצעירים )גילאי 
 

 משתתפים בבית חיל האוויר. 350-כנס משוחררים ומשתחררים ל 

  מתן ייעוץ פרטני ע"י יועצת ארגונית מסובסד לחיילים משוחררים בנושאי תעסוקה

 ולימודים.

 מטרת ייעוץ ל הכנסת מערכת ממוחשבת למיפוי תחומי קריירה והשכלה גבוהה

 לפונים.

  צעירות. 12 –סדנת התנהלות כלכלית בשת"פ עם אגף הרווחה וארגון פעמונים לכ 

  צעירים תושבי העיר החברים בפרויקט מנהיגות צעירה  10 –פרלמנט הצעירים

בשילוב התנדבות בעמותות שונות בהדרכת יועצת ארגונית המתמחה בהובלת 

 קבוצות.

  וסטודנטים החלו להתמחות באגפי העירייה  סטודנטיות  -פרויקט המתמחים

 מחזור שני של הפרויקט. –שעות שבועיות  6בהיקף של  השונים

 

 :אירועי תרבות ופנאי

  אירוע השיא לצעירים במרכז העיר התקיים בחודש ספטמבר   – 5אגדה אורבנית

 וכלל  מתחמי הופעות חיות בברים ברחבי העיר, השנה השתתפו: רד בנד וג'ין בורדו,

 יובל דיין, אורטגה, טונה ולוקאץ'.

  האירוע המסורתי שמתקיים בכל שנה בגרמניה, בפעם השנייה  –אוקטוברפסט

בהרצליה וכלל יומיים של חגיגה בסגנון גרמני, עם מאכלים, שתייה והופעות חיות 

 לט באזור התעשייה.-במתחם האאוט

  + אקדמיה על הברWIZE –  ואגודת שת"פ עם המרכז הבינתחומי הרצליה

הסטודנטים במרכז הבינתחומי, אשר כולל הרצאה של מרצים בכירים מבתי ספר 

 שונים במרכז הבינתחומי בימי שלישי אחת לשבועיים.

  "בשיתוף פעולה עם המועצה הציונית בישראל  –סדרת ההרצאות "כבוד הנשיא

יאי המועצה הציונית, מרכז בגין והמועצה להנצחת נש )סניף הרצליה(, בית קינן, 
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בכל חודש מתקיימת הרצאה  .ישראל וראשי ממשלותיה במשרד ראש הממשלה

 המתמקדת בנשיאי ישראל ומתארת את פועלם ואת אישיותם.

  06.06.16בבית חיל האוויר, התקיימה ב  3וועידת הנדל"ן ה 

 חידון הציונות השנתי 

 .זיכרון על המרפסת )פרויקט זיכרון בסלון( בערב יום השואה 

 

 

 ולוגית:יזמות טכנ

  HAC  מחזור שלישי בשיתוף משטרת ישראל בנושא בטיחות  –מרכז היזמות

 וביטחון

 )האקלימתון בנושא תחבורה )יומיים 
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 מערכת הספריות

 ספריה ראשית 

 העשרה למבוגרים

  משתתפים   1330 פעולות העשרה למבוגרים 33התקיימו 

  משתתפים 14 דודו בוסי –התקיים חוג כתיבה יוצרת 

 משתתפים 63 בני ברבש –ם חוג כתיבת תסריטים התקיי 

  משתתפים   228 בוקר –התקיים חוג מחשבים למבוגרים 
 

 העשרה לילדים

  משתתפים  518 הצגות, תאטרון בובות, שעת סיפר            18 התקיימו 

 משתתפים 718 חוגים לילדים לאורך כל השנה 3  התקיימו 

 משתתפים  259 גני ילדים בספריה הראשית  5-פעילות ל 

 משתתפים          666בתי ספר בספריה הראשית                                        8-פעילות ל 

  משתתפים           217מפגשים בגני ילדים                                       7 -ספריה באה לגן 

 

 העשרה  )הצגות, תיאטרון בובות, שעת סיפור( -סניפי המערכת 

 

 ישראל הנווספריית 

 משתתפים 1100  אחר הצהריים מפגשים לילדים 12 התקיימו 

 משתתפים 150  מפגשים לתלמידי בית הספר 2התקיימו  

 משתתפים 75  מפגשים לילדי הגנים1התקיימו   

 משתתפים 100  מפגש ערב למבוגרים 4התקיימו  

 משתתפים 202  התקיים חוג סטארט אפ לי

 

 ספריית יד התשעה

 שתתפיםמ 1010  בשעות אחר הצהריים מפגשים לילדים 33 התקיימו 

 משתתפים 829  מפגשים לגנ"י )גליל, פעמונית וגלעד( 27התקיימו  

 

 ים-ספריית נוף

 משתתפים  465 אחר הצהריים מפגשים לילדים 16 התקיימו 

 משתתפים 382  לילדי בית הספרמפגשים  6 התקיימו 

 משתתפים 331  ם בשעות הערבלמבוגרימפגשים  8 התקיימו 

 משתתפים 142  מפגשים לילדי הגנים 2התקיימו  

 משתתפים 195  חוגים 3התקיים  
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 ספריית הרצליה ב

 משתתפים 356 אחר הצהריים מפגשים לילדים  14 התקיימו 

 משתתפים 207 חוגים לילדים 2  התקיימו 

 משתתפים 293 למבוגריםחוגים   2התקיימו 

 משתתפים 310 לתלמידי בי"ס ברנדיסמפגש   4ים  התקי

 משתתפים 25 הרצאות בשעות הערב 1התקיימו   

 

 השאלות במערכת הספריות
 

   השאלות  95,817 ספריה ראשית

 השאלות  4,894 ים-ספריית נוף

  השאלות  17,399 ישראל הנווספריית 

  השאלות  7,748 ספריה יד התשעה

  שאלותה  13,614 ספריית הרצליה ב
 

 השאלות 139,472  השאלות במערכת סה"כ 

 

 מבקרים בחדרי עיון

 

 ספריה ראשית

 מבקרים   36,179 ומחשביםאולם עיון 

 מבקרים  19,918 חדר "אם וילד"

     

 ספריית נוה ישראל

 מבקרים  13,995 אולם עיון* 

 

 ים-ספריית נוף

 מבקרים    7,922 אולם עיון* 

 כולל ביקורי כתות.*              
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 2016ם פעילות ספריות בתי ספר שנת סכו

 

 מספר משתתפים  מספר מפגשים מס' השאלות ם ביה"סש

     עם סופר  

 ספריות בתי"ס יסודיים

 173 4 4,596   אילנות

 392 4 8,897  ןאלו

  163 2 4,209  בן צבי

 116 2   בר אילן

 362 4 9,633  ברנדיס

 217 3 5,089  ברנר

  225 2 4,564  גורדון

  290 3 5,531  הנדיב

  183 3 3,097  ויצמן

  289 3 9,986  ייוחננ

 424 3 6,273  לב טוב

 388 2 1,202  נוף ים

 145 2 1,010  רמב"ם

 280 3 5,806  שז"ר

 

 ספריות חט"ב 

 178 1 302 חט"ב בן גוריון

 190 1 2,397 דחט"ב הנגי

 175 1 464 זאבב חט"

 185 1 1,958 אחט"ב יד גיור

 394 חט"ב סמדר

 1,776 ב רעותחט"

 

 תיכוניםספריות 

 1,623 תיכון עירוני חדש

 80   1  4,038 תיכון "ראשונים"

 75   1  2,637 תיכון "היובל"

 

 מפגשי תלמידים  עם סופרים התקיימו בבתי הספר ובספריות העירוניות.
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 ארגוניים, ומידע כללי פתיחה, שינויים

 

המשיך אגף שאיפ"ה בפעילויות שונות לשיפור איכות חיי התושבים   2016בשנת  .1

באמצעות  פיתוח ותחזוקת הנוף העירוני, שידרוג המרחב הציבורי, ניקיון העיר וחופי 

הרחצה, מחזור והפרדת פסולת, חינוך סביבתי במוס"ח, טיפוח עיר ירוקה, המשך 

שוי עסקים, פעילות ווטרינרית, תרבות דיור ועוד בהתאם הטמעת הרפורמה ברי

 להנחיות התקציביות ומדיניות עירונית.

 

 שינויים אדמיניסטרטיביים:  .2

עזב משה ביטון מנהל האגף הקודם את עבודתו בעיריית  2016בחודש נובמבר  -

 )סגן מנהל אגף תב"ל לשעבר(. מר רוני גאון.הרצליה ובמקומו נכנס לתפקיד 
 

את עבודתו באגף שאיפ"ה כמנהל מחלקת ניקיון,  גיל מדרהתחיל  2016וני בחודש י -

 בקרה ותפעול.
 

 זכה במכרז מנהל הרובע. –, שהיה מ"מ מנהל רובע א' אורי שחר -
 

 מחזור והדברה. –שולב במוקד שאיפ"ה במחלקת תברואה  ניר אמדורסקי -
 

מיוחד לדחיית באישור  –המשיך תפקידו כמנהל רובע ב'  – אשר רשמנהל רובע ב'  -

 מועד פרישתו לגמלאות.

 

גם השנה נמשכה תנופת המחזור והפרדת הפסולת בעיר בכל  – מחזור והפרדת פסולת . 3

התחומים:  מחזור קרטונים, נייר, זכוכית, בגדים, בקבוקים, אריזות, סוללות ופסולת 

 אלקטרונית  נציגי רשויות המשיכו לפנות ולקבל הדרכה כללית ופרטנית בנושאי

אם בכנסים   שונים ואם באמצעות סיורים , ישיבות והדרכה  -הפרדת הפסולת 

 פרטנית.

המשכנו גם השנה בפרוייקט חלוקת שקיות כתומות בשכונת נווה עמל על מנת לצמצם     

 את כמויות הפחים הכתומים המוצבים על המדרכות והפריעו למעבר.

 

דות פסולת ושטחי בור באמצעות גם השנה  המשכנו במגמת ביטול נקו – גינון דומם .4

 הפיכת המקומות למוקדי גינון דומם בשילוב עם צמחיה חסכנית במים.

 

 נוספים לאיסוף מרוכז של פסולת ביום הפינוי האזורי. הקמת משטחי בטון .5

 

ממשיך בפעילותו להגברת הפיקוח,  –המפונית מהעיר הרצליה  אתר שקילת הפסולת .6

 דת הפסולת בעיר.הבקרה והזרמת המידע על נושא הפר
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 בלילות. נעילת גינות ציבוריות מגודרותהמשך  .7

 

: ארגון, אספקת צמחים, השתתפות פעילה בנטיעות תגבור ומאמץ מיוחד בחגים .8

בשכונות בט"ו בשבט, תגבור ניקיון ופינוי פסולת לקראת ובמהלך חג הפסח וחגי תשרי 

 לרבות שטיפת פחים פרטיים בכל העיר. 

ואחרי ל"ג בעומר, הכנת וגינון גני הזיכרון בעיר לקראת יום  ניקיון מגרשים לפני

וכל זאת על  –הזיכרון, ניקיון מאומץ בשעות הלילה בתום חגיגות יום העצמאות ועוד

 מנת להעניק לתושבים עיר נקיה ופורחת.

 

מרהיבים, תחזוקה שוטפת של  פסלי צמחיההמשך טיפוח כיכרות באמצעות הוספת  .9

ם בכיכרות והקמת, שיקום, ותחזוקת מאות דונמים ירוקים פסלי הצמחייה הקיימי

 ועצים ברחבי העיר.

 

 אשר הועברו להנהלת האגף מגורמים עירוניים  מאות פניות ומשימותטופלו  2016.  בשנת 10

בכירים מוועדי שכונות ומהתושבים. )ניתוב המשימות, טיפול, מעקב וסגירה ע"י עוזרת 

 מנהל  האגף(.

יפול עסקו בשיקום והקמת גינות, טיפול בשכונות, נטיעות עצים, קשר עם נושאי הט       

וועדי שכונות, הצבת מתקני ריהוט, מתחמי אשפה,  גיזום עצים, הצבת או צמצום 

 מתקני מחזור ועוד.

 

 פחים פגומים ושבורים לפחים חדשים.  650-הוחלפו על ידי האגף כ 2016בשנת  .11

 

 כוכבי יופי במסגרת תחרות "קריה יפה" 5-בזכתה העיר הרצליה  2016גם בשנת   .12

 שהתקיימה בין רשויות ציבוריות ביוזמת המועצה לישראל יפה.

 

 

 

 

 

 כח אדם

 

 מחלקות / רובעים:  13-המחולקים  ל מנהלים ועובדים 67מנה אגף שאיפ"ה   2016בשנת 

מחלקה מנהלה , חשבות, מח' גנים ונוף וריהוט רחוב וגן, מחלקת רישוי ושילוט עסקים, 

ווטרינרית, המחלקה לתרבות הדיור, היחידה לאיכות הסביבה, רשות החופים, מחלקת 

 רובעים. 4-מחזור והדברה, ו
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 אגף מבנה
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 חשבות אגף שאיפ"ה
 

 המשיכה פעילות החשבות האגף באופן שוטף בתחומים הבאים: 2016במהלך שנת         
 

ה בוצעה בקרה שוטפת על כלל תקציבי לאורך כל השנ –בקרה תקציבית שוטפת  (1

האגף )תקציבים רגילים ובלתי רגילים(, תוך שימת דגש על תקציבים מהותיים 

ספציפיים כגון: פינוי והטמנת אשפה, שרותי אחזקה חיצוניים לניקיון רחובות וחוף 

הים, תחזוקת גינות ציבוריות ועוד. עבודת הבקרה לוותה בהוצאות דוחות למנהלי 

 מעת לעת, על היתרות בתקציבים השונים. המחלקות,

ריכוז העבודה בעת יציאה למכרז מול הגורמים הרלוונטיים  – טיפול בהתקשרויות (2

המחלקה/היחידה המבצעת, הלשכה המשפטית, הגזברות וועדת המכרזים. הכנת  –

האומדנים לקראת פרסום המכרז, סיוע וליווי שוטף למחלקה המבצעת באשר 

הסף, אופן מתן ההצעות למכרז וכדומה, השתתפות בועדות  למפרט המכרז, תנאי

מכרזים והכנת החומר לקראתו, טיפול מול הגזברות בהארכות אופציה וערבויות 

בחוזים קיימים. טיפול במכרזים של משכ"ל, השתתפות בוועדת שלושה ובוועדת 

 יועצים מעת לעת, והכנת החומר לקראתן.

יפול יומיומי בהזמנות עבודה ובחשבונות של ט – אישור הזמנות וחשבונות לתשלום (3

כלל יחידות האגף. בדיקת ההזמנות והחשבונות בהתאם לנוהלי העירייה ובהתאם 

לתקציבי האגף )חוזים/הזמנות/דרישות(, ביצוע מעקב שוטף והכנת החומר לקראת 

 אישור כל הגורמים המורשים בעירייה. 

התקציבים, טיפול בבקשות מעקב שוטף אחר ניצול  – תקציבים בלתי רגילים (4

להזרמות התקציב בהתאם לקצב התקדמות הפרוייקטים ובהתאם  לדרישת 

המחלקה המבצעת. הגשת בקשות לתב"רים חדשים ולשינויים בתב"רים קיימים 

 לועדת הכספים העירונית, והשתתפות בועדת הכספים מעת לעת.

מול מחלקות האגף ריכוז הכנת התקציב  – )ת"ר ותב"ר( 2017הכנת התקציב לשנת  (5

השונות תוך התחשבות בתכנית העבודה הקיימת והצפויה של האגף, שינויי חקיקה, 

מדדים, תעריפים ומדיניות אגף והעירייה בכלל, הכנת התחשיבים לצורך התקציב 

 והשתתפות בישיבות התקציב העירוניות הנוגעות לתקציב האגף.

תמיכה ממשרדי ממשלה, הגשת בקשות ל – טיפול בהחייבויות ממשרדי ממשלה (6

בעיקר המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, הכנת המסמכים הנדרשים ואישורם 

ידי הנהלת העירייה, תיקצוב ההתחייבויות ומעקב אחר ביצוען, דיווח למשרד -על

 הממשלתי על ביצוע ההתחייבויות ומעקב אחר קבלת כספי ההתחייבות.

ך השנה במענה לדרישות מבקר חשבות האגף טיפלה במהל - ביקורות שוטפות (7

העירייה בעת ביצוע ביקורות במחלקות השונות באגף, ובמענה לדרישות רו"ח 

 המבקר מטעם משרד הפנים, הנוגעות לפעילות האגף.

הטיפול נעשה באמצעות ריכוז המסמכים הנדרשים, מענה לשאלות, השתתפות 

 בפגישות עם צוותי הביקורת ועוד.
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ונים בהתאם לדרישת הגזברות והנהלת העירייה ביצוע ניתוחים כלכליים ש (8

 בנושאים הקשורים באגף שאיפ"ה, באופן שוטף.

ליווי שוטף של כלל פעילות האגף בהיבט הכספי והכלכלי של הפעילות תוך דגש על  (9

 ביצוע בהתאם לכללי ניהול תקין.

 

 

 מחלקת גנים ונוף וריהוט רחוב וגן
 

ועי, שדרוג גינות ומתקנים, הקמת פרוייקטים גם השנה עסקה המחלקה בניהול ופיקוח מקצ

בתחום הגינון, נטיעת עצים חדשים, טיפול גנני במוס"ח וציבור, הקמת גינת כלבים חדשה, 

מתקני כושר נוספים, עבודות גידור מתחמים, התקנת סככות הצללה חדשות בגינות 

צוע תאורה ציבוריות, פיסול סביבתי, שדרוג מערכות השקייה, סקר עצים במוס"ח, בי

 דקורטיבית בגנים וכיכרות, חידוש משטחי גומי / משטחי בלימה במחמי משחק.

 

דונם בשטחים  1700 –מחלקת גנים ונוף וריהוט גן מבצעת עבודת אחזקה שוטפת בכ   .1

 מגוננים בכל רחבי העיר הכוללים:  

 גנים ציבוריים, פסי ירק, ככרות, שטחים מגוננים 

 .שטחים המיועדים לפרחי עונה 

 56  .חורשות 

 7 .בתי ספר מיוחדים ומתנ"סים 

 152  .גני ילדים, מועדוניות, מוסדות ציבור ואולמות ספורט 

 3  .מזרקות מים ובריכות אקולוגיות 

 3 ."גינות  "טבע עירוני 

 4 .שטחי יער עירוני 

 122 .מתחמי מתקני משחק 

 21 .מתחמי מתקני כושר 

 

ות חינוך מתבצע על ידי קבלני גינון בשטחי הגינון, בחורשות ובמוסד הטיפול השוטף .2

 באמצעות מכרז. 

 

 :עצי שדרה ברחובות העיר .3

 עצי שדרה, חורשות, גנים ציבוריים ומוסדות חינוך מתוחזקים ע"י קבלן   30,000 –כ        

 גיזום מקצועי עפ"י מכרז.       

 1504  .עצי אורן ברחבי העיר הודברו נגד תהלוכן האורן 

 2,630 ו נגד חדקונית הדקל האדומה.דקלים הודבר 

 

 :נטיעות עצים .4
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 עצים במדרכות, בגנים ובחורשות. 300 –ניטעו  כ 
 

 פרחי עונה: .5

 פרחי עונה בצמתים מרכזיים, באיי  תנועה ובערוגות בכל רחבי     450,000– נשתלו כ      

 העיר.     
 

  :  מוסדות חינוך וציבור  .6

  מוסדות חינוך וציבור כגון: גני ילדים,  159 -טיפול גנני ואחזקה שוטפת מתבצע ב

 מועדוניות,  בתי  ספר מתנ"סים, מרכז נוער, שרות פסיכולוגי, מעונות ובתי כנסת.

  לקראת פתיחת שנת הלימודים מתבצעות עבודות שדרוג והכנה במוסדות החינוך

 כולל שתילות פרחי עונה, צמחי תבלין ועוד.

עבודות גינון והשקיה מסיביות לקראת  בתי ספר ומתנ"סים 6 –בוצעו שדרוגים ב  .א

 פתיחת שנת הלימודים :

 טוב, בי"ס רמב"ם, תיכון היובל. -מתנ"ס נווה ישראל, מתנ"ס נחלת עדה, בי"ס לב                

 בי"ס מפתן                

 עבודות גינון והשקיה:  גני ילדים  14  –בוצעו שדרוגים ב  .ב

תם, סמדר, שלהב, שקד, הדר, ערמונים, ארז, ספיר, דקל, אלון, רקפת, כרמל, רו

 גולן, צאלון .
 

 , איי תנועה, פינות  ירק וערוגות הכוללים   גנים ציבוריים 52 –שיקום ושדרוג  ב בוצע    .7

 עבודות גינון והשקיה/פיתוח/תאורה:    

 אי תנועה דרך ירושלים. .א

 כיכר סוקולוב אחד העם. .ב

 בית כליי. .ג

 סקר עד פינת הנדיב.אי תנועה סוקולוב מפינת פינ .ד

 שביל מעבר רחוב הברוש בין נוה עובד לבי"ס נוף ים. .ה

 .85דוד המלך  .ו

 גינה טיפולית "דרך הגלים". .ז

 סוקולוב פינת קלישר. .ח

 דרך ירושלים מפינת העצמאות עם פינת י.ל. פרץ צד מערב. .ט

 רח' נג'רי והא"רי. .י

 .57גינת י.ל. ברוך  .יא

 .26גינת י.ל ברוך  .יב

 גינת הרצפלד. .יג

 יוסף נבו צפון ודרום. שתי כיכרות .יד

 כיכר צמרות. .טו

 גינת העירית. .טז

 גן גלסברג. .יז

 גינת מגן דוד. .יח
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 גינת יודפת + שביל גישה לבריכה. .יט

 גינת כלבים שמואל תמיר. .כ

 אי תנועה הבריגדה מפינת הדר עד פינת דרך ירושלים. .כא

 פינת חמד פסמן פינת רזיאל. .כב

 .13הר נבו  .כג

 כיכר בזל פינת הנשיא. .כד

 שלומציון המלכה. .כה

 + חניה בכניסה האחורית לחט"ב זאב.רח' משה  .כו

 שיקום ערוגות רח' סוקולוב. .כז

 כיכר יערה. .כח

 שבט הצופים שיכון גורדון )רשפים(. .כט

 רח' חיים גרשון. .ל

 שצ"פ בין ביה"כ הרפורמי למנהלת רובע ב'. .לא

 מתחם אוריאל אופק. .לב

 אי תנועה רח' הנדיב. .לג

 סשה ארגוב. .לד

 מרכז מסחרי בר כוכבא. .לה

 קרן היסוד. –בזל  -וינגייט   .לו

 רח' המעלות. .לז

 יד לבנים רחבה עליונה. .לח

 גינת אמנון ותמר. .לט

 פינסקר ואייבי נתן .מ

 מנדבלט. .מא

 רח' שמאי. .מב

 .91-103דוד המלך  .מג

 גן ווריזלנד. .מד

 .29ויצמן  .מה

 יהודה הלוי. –שביל הניצנים  .מו

 סוקולוב עליון. .מז

 על ועולי הגרדום. –גינת אל  .מח

 גינת זמנהוף. .מט

 רח' שמשון הגיבור. .נ

 גינון מעוצב להיכל בעיר. .נא

 הולצברג.שמחה  .נב

 סוללות עפר: 4גינון     .8

 יוסף נבו צמוד לתחנת דלק. .א

 המעפילים פינת נורדאו. .ב
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 דרך ירושלים פינת הבריגדה. .ג

 אוקיינוס דרום. –רמות ים  .ד
 

 

 :גינת כלבים חדשהבוצעה   .9

 רח' אלקלעי. .א
 

 :ברזיות חדשות 6הותקנו  .10

 גינת שרעבי. .א

 גינת כלבים שמואל תמיר. .ב

 גינת כלבים אלקלעי. .ג

 בי"ס שז"ר. .ד

 שד' חן. .ה

 בית כנסת הגדול. .ו
 

 :גינה שנמצאת בהליכי היתר   .11

 רחוב שלווה. –גן שלווה  .א

 

 מתקני משחק: מתחמים חדשים של  5בוצעו   .12

 גינת העלייה השנייה. .א

 גינת כיבוש העבודה . .ב

 גינת בר אילן שמאי. .ג

 גינת מלכי יהודה. .ד

 גינת רכב ישראל. .ה

 

 מתחמים חדשים של מתקני כושר: 3בוצעו   .13

 סמטת מורן.גני הרצליה  .א

 המקובלים אבו חצירא. .ב

 גינת רכב ישראל. .ג

 

 בשיתוף עם האגודה לתרבות הדיור: גינה חדשה בבניין משותףבוצעה     .14

 20, 18, 16הר שומרון 

 

 ביצוע ותחזוקת מתקני משחק ורהוט רחוב וגן:  .15

 הגנים בהם מותקנים מתקני המשחק. 122לכל   2016בוצע תו תקן לשנת  .א

 מתחמי מתקני משחק בגינות ציבוריות. 122תחזוקה שוטפת של  .ב

 אשפתונים,  1500 –ספסלים, כ  1600 –כוללת כ  תחזוקת ריהוט הרחוב .ג

 פינות המודעה הקטנה, שולחנות פיקניק,  50 –לוחות מודעות, כ  80 –כ               

 ) מתבצעת ע"י הקבלן באמצעות מכרז(.-שילוט מגוון              
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 חדשים ברחובות ובגינות ציבוריות. ספסלים  144  –הותקנו  .ד

 אשפתונים חדשים ברחובות ובגינות ציבוריות. 203  –הותקנו  .ה

 מתקני שקי קקי ברחובות ובגנים ציבוריים.   15  –הותקנו  .ו

 נדנדות בגנים ציבורים.  25  –הותקנו  .ז

 שולחנות שחמט בגינת רכב ישראל.  2 .ח

 שולחנות פינג פונג  ביס ברנר.  2 .ט

 יח' הותקנו בבית פוסטר.  3   –יק שולחנות  פיקנ .י

 יח' הותקנו בבתי ספר לפתיחת שנה"ל. 10                                               

 יח' הותקנו במרינה. 2                                               

 

 :אתרים 5 –בוצעו עבודות גידור ב   .16

 .בריכת גן בן שפר 

 .ערוגות סוקולוב 

 ות בן גוריון.ערוג 

  26הר שומרון. 

 .גינת אלקלעי 

 

 :סככות הצללה חדשות 8בוצעו   .17

 .גינת העלייה השנייה 

 ).גינת פורצי הדרך )מתחם פעוטות 

 ).גינת חנה סנש )מתחם בוגרים 

 ).גינת חנה סנש )מתחם פעוטות 

 .גינת ראשון לציון 

 .גינת הרב עוזיאל 

 .גינת שמאי בר אילן 

 .גינת הר עצמון 

 

  - ות ציבוריות והפיכתן לגינות הנצחהשדרוג גינ .18

  לי חיה חביב-ע"ש שי –גינת קארו 

 ע"ש אברהם שלום-גינת דון יוסף הנשיא 

  ע"ש רועי קלין. –גינת  פינסקר 

  ע"ש אסתר ולוי ניסנוב.–כיכר מוהליבר 
 

 

 

 :טיפול בעצים מול קק"ל  .19

 רות המחלקה מטפלת בבקשות לכריתות / העתקות עצים מול פקיד היע        

 האזורי מטעם קק"ל,  כולל פגישות עם תושבים בנושאי עצים ומתן המלצות לטיפול.           

 בקשות לבחינה ולטיפול. 65  -הוגשו כ  2016בשנת           
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 :ממשק מול פרויקטים חוץ אגפיים  .20

 המחלקה מטפלת בליווי בפרויקטים ההנדסיים המתבצעים בעיר ע"י החברה הכל' /          

 אגף הנדסה / אגף תב"ל  ועוד, בהיבט גינון והשקיה.         

 לוו הפרויקטים הבאים: 2016בשנת          

 יד לבנים. .א

 הסדנאות. – 1900הר  .ב

 גליל ים.  .ג

 מתחם זרובבל. .ד

 חניון רביבים. .ה

 שצ"פ המסילה. .ו

 טיילת הזמר העברי. .ז

 שצ"פ אונקולוס. .ח

 שצ"פ הנדיב רש"י. .ט

 שמעוני. – 1918הר  .י

 שער העיר. .יא

 

 פסלי צמחיה/פסלים דוממים: 4בוצעו  - פיסול סביבתי  .21

 4 פסלי ציפורים במדשאה ליד קניון שבעת הכוכבים. 

 

 אתרים: 6 –ב  דשא סינטטיבוצע   .22

 אי תנועה המנהרה פ. נורדאו. .א

 אי תנועה רמות ים. .ב

 .30חניית מלכי יהודה  .ג

 רמות ים פינת האצ"ל. .ד

 שביל האינטגרציה פינת המקובלים.  .ה

 פינסקר.מנדלבלט פינת  .ו

 

 אתרים: 46 –בשבילים ובמעברים  שדרוג  מדרוך בגינות ציבוריות .23

 )מגדלי בר כוכבא(. 113בר כוכבא  .א

 ההסתדרות פינת בן יהודה. –גינת אפשטיין  .ב

 .42גינת רח' הבנים  .ג

 רח' מוהליבר. –גינת פאן לון  .ד

 גינת מקדש מלך. .ה

 גינת נוה אמירים. .ו

 גינת פורצי הדרך הגדולה. .ז

 גינת אבוקה. .ח

 רח' אמה טאובר. –אשרמן  גינת .ט
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 גן לוין ורח' הלל. .י

 רח' רבן גמליאל. -גן מנשה ז"ל  .יא

 רח' העצמאות. -גן עידן ז"ל  .יב

 חניון מגונן המקובלים. .יג

 רח' סעדיה גאון רחבת בתי הכנסת. .יד

 .24רח' שלמה המלך  .טו

 גן אשר ברש.  .טז

 גן זיסו. .יז

 רח' ערוגות. -גן גיא אבידר ז"ל  .יח

 גן בר כוכבא הגדולה. .יט

 גן הר עצמון. .כ

 גן הבוסתן. .כא

 גן העליה השניה. .כב

 גן כיבוש העבודה . .כג

 גן ש"י עגנון. .כד

 גן דון יוסף הנשיא. .כה

 .85גן ציבורי דוד המלך  .כו

 גן מרכוס. .כז

 גן האשל. .כח

 .57גן י.ל.ברוך  .כט

 גן קארו. .ל

 גן מגן דוד. .לא

 גן אורן זריף ז"ל ברחוב הדר. .לב

 גן רועי קליין ז"ל ברחוב פינסקר. .לג

 גן שפיים. .לד

 .18גן מצפה ים  .לה

 ' המסילה פ. נוף שדמות.גן כלב ז"ל ברח .לו

 גן הנעורים פ. האילנות. .לז

 גן טנא. .לח

 גן מגיני נגבה. .לט

 גן ראול ולנברג ז"ל ברח' מאזה. .מ

 גן הצברים. .מא

 גן בר אילן. .מב

 גן הפרטיזנים. .מג

 גן גלסברג ) חלקי(. .מד

 גן בן שפר. .מה

 גן דפנה אילת רח' האילנות. .מו
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 בוצעו עבודות:   - שדרוג מערכות השקיה  .24

 גן ראשון לציון. .א

 גן נתי. .ב

 .63רצי הדרך פו .ג

 בר כוכבא פ. הגלבוע. .ד

 מוזיאון יד לבנים. .ה

 בן ציון מיכאלי. .ו

 אי תנועה הבריגדה. .ז

 גינת בצלאל. .ח

 שבעת הכוכבים. .ט

 ספורטק. .י

 הבריגדה קיר אקוסטי. .יא

 אשר ברש. .יב

בנוסף, בוצעה מערכת השקיה קבועה, טמונה ומבוקרת בעצים הנטועים במדרכות  .יג

 רחובות: 14 –נרת ב ללא השקיה כולל נקודות מים, ראשי מערכת וצ

הניצנים, יהודה הלוי, שמואל הנגיד, אבן גבירול, גולומב, ההגנה, א.ל. יפה,יגאל 

 אלון, דגניה, אוטו וורבורג, טבנקין, פינס, א.ד. גורדון, צמרות.

 

  ך:סקר עצים במוסדות חינו  .25

  עצים 3,450נסקרו  -בוצע סקר עצים במוסדות החינוך בעיר 

 

  :אירועי ט"ו בשבט  .26

 אתרים. 15 –וכננו, לוו, בוצעו ונערכו טקסי ט"ו בשבט בשיתוף מוס"ח וקהילות ב ת 

 

 : גנים וכיכרות 12-בוצעו עבודות תאורה דקורטיבית ב  .27

 כיכר סוקולוב פינת אחד העם. .א

 אי תנועה דרך ירושלים תאורה בעצי זית. .ב

 הר סיני פינת רביבים. –כיכר יד התשעה  .ג

 אלתרמן. –כיכר "היעלים"  .ד

 אלתרמן. –הטווסים" כיכר " .ה

 אלתרמן. –כיכר "הפיל"  .ו

 רש"י פינת רחל המשוררת. –כיכר "הרקדנים"  .ז

 רחל המשוררת פינת אוריאל אופק. –כיכר "היד המוזגת"  .ח

 רחל המשוררת פינת קישון. –כיכר "הזיקית "  .ט

 כיכר גולומב פינת מלכי יהודה. .י

 גינת כלבים שמואל תמיר. .יא

 מזרקת צמרות ) מרכז מסחרי(. .יב
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 מתחמי מתקני משחק: 18 –הולם ב  שו משטחי גומי / משטחי בלימהחוד  .28

 גינת ש"י עגנון. .א

 גינת עוזיאל. .ב

 גינת מלכי ישראל. .ג

 גינת איילת חן. .ד

 גינת בר אילן שמאי. .ה

 גינת מלכי יהודה. .ו

 גינת הניצנים. .ז

 גינת המקובלים. .ח

 (.113גינת מגדלי בר כוכבא )בר כוכבא  .ט

 גן גלעד ז"ל ברחוב בוסל. .י

 גינת עינב. .יא

 ינת מגן דוד.ג .יב

 גינת הנוריות. .יג

 גינת סמטת סמדר. .יד

 גינת המקובלים. .טו

 גינת רכב ישראל. .טז

 גינת לאה גולדברג. .יז

 גינת יד התשעה. .יח

 

   

 ושילוט מחלקת רישוי עסקים

 
 

 30המשיכה המחלקה לעסוק ברפורמה ברישוי עסקים ,כמו כן אושר לתקף  2016בשנת 

 ם.פריטי הרישוי הקיימי 202פריטי רישוי נוספים מסך 

 

משרד הבריאות הסמיך את מנהל מחלקת רישוי עסקים להוות גורם מאשר מטעם משרד 

 הבריאות

 

ברבעון ד' החלה רשות הכבאות הארצית ברפורמה בתחום הכיבוי אש והוציאה לפועל את 

הרפורמה " אישור בתצהיר" של כיבוי אש המשמעות שעסקים רבים יבצעו דרישות  הכיבוי 

 ול עו"ד תהווה אסמכתא ראשונית כי בוצעו דרישות הכיבוי אש.הצהרתם מ-אש מקדימות 

 

  -אחוז העסקים  טעוני רישיון עסק עם רישיון עסק בתוקף בעיר הרצליה הוא 

 

 הטמעת חוק הנגישות ממשיך ומקבל תנופה בעסקים טעוני רישיון
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 נתוני רישוי עסקים 
 

       185            סה"כ בקשות לרישיון עסק                              -

   97    סה"כ בקשות שנדונו בועדת רישוי                           -

 0    סה"כ עסקים שטרם הגישו בקשות לרישיון            -

    702    סה"כ בקשות שנשלחו לאישור גורמי רישוי           -

 8    סה"כ תביעות משפטיות                                         -

   198    סה"כ רשיונות חדשים                                            -

 6    סה"כ חידוש רשיונות                                            -

   117    סה"כ היתרים לכיסאות ושולחנות                      -

 30    סה"כ היתר לפרגוד )סגירת חורף(                    -

 4    סה"כ רוכלות בחוף הים                                   -

  

 

 נתוני שילוט עסקים 

  4         -וועדת שילוט  -

       150      –בקשות לרישיון שלט  -

       546     –התראות לשלטים ללא היתר  -

 52                   –ברירות קנס לשלטים ללא היתר  -

    20,010      –הדבקת מודעות על לוחות  -

o  20,758          סה"כ נושאי שילוט אשר טופלו במהלך השנה 

 ₪     20,758 סה"כ הכנסות מהדבקה על לוחות מודעות                 

  ₪  2,565,648    סה"כ הכנסות אגרות שילוט                                  

 ₪    2,586,456        בש"ח  סה"כ  הכנסות שילוט

 
 

 
 

 מחלקת מיחזור והדברה

 
מחלקת תברואה מיחזור והדברה הינה מחלקה תפעולית שפעילותה נועדה לשפר את איכות 

 חיי התושבים ולצמצם במשאבים עירוניים )חיסכון וצמצום עלויות הטיפול בפסולת( 

 

צוות המחלקה על תפעול , פיקוח ובקרה על למעלה מעשרה קבלנים  ןבמסגרת פעילות זו אמו

ועלים בתחום , עשרות משאיות בשטח ואלפי פניות תושבים , פניות יזומות מהנהלת העיר הפ

 השטח.וצרכי 
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פניות בנושאי תברואה מיחזור  18,780 -המחלקה על הטיפול ב טיפלה ופיקחה  2016בשנת 

 . )התחום בעל מספר הפניות הגבוה ביותר באגף(והדברה

 

 

 

 

 תברואה
 

 האשפה פניות מוקד בתחום 7254 טופלו    

  כלי האצירה  פניות מוקד בכל הנוגע לתקינות  1140טופלו 

  פניות מוקד לאיסוף פגרים 2193טופלו   

  בוצעו ביקורות במתחמי אשפה , תקינות דחסנים וניתנו הנחיות לטיפול במגזר

 העסקי

 
 בנושא פינוי אשפה –תלונות מוקד  -גרף מסכם  

          

 

  ברחבי העיר:  פרויקט שטיפת הפחיםכחלק מההכנות לחגים הובילה המחלקה את

 הפעילות כללה הכנת תכנית עבודה,  ליווי ובקרה של פעילות הצוות והמשאית.

  נשטפו רוב כלי האצירה הביתיים  -ימים  21במסגרת פעילות זו שארכה             

 ובילה לתגובות חיוביות רבות מצד התושביםהפעילות ה –לרווחת התושבים             

 בשטח.            
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 חברת  – פחי האשפה ניטורליווי פיילוט לGREEN Q 

    שהוקם    green qאפ של  -את הסטאר 2016צוות המחלקה  ליווה בשנת      

   בתקופת הפיילוט צוות  –במסגרת פעילות מרכז הצעירים העירוני )המרפסת(      

 ה ונציגי החברה אפיינו את צרכי הרשות והגדירו את הדרישות המחלק     

 מהמערכת ,לאחר מכן הופעלה המערכת אל משאית לפינוי אשפה שפועלת      

 .בעיר ובוצע ניטור של הפעילות ,לבסוף הופקו מסקנות להמשך      

 הצבת מכולות לביעור חמץ 

   נועדו לאפשר מספר מכולות ש הציבלקראת חג הפסח צוות המחלקה       

 .לתושבים לקיום מצוות ביעור החמץ באופן בטוח , נגיש ומסודר      

 שינוע והחלפת פחים 

 וכחלק מהחלטת הנהלת האגף בוצעה רכישה של מאות  2016במהלך שנת      

 הפינוינציגי קבלן ו רובעיםצוות המחלקה בשיתוף עם מנהלי ה .כלי אצירה     

 .ים ושבורים החליף כלי אצירה ישנ     

 תגבור פינוי האשפה בחגים 

    לפני החגים ובערבי החג פעלו נציגי המחלקה בימים ובלילות על מנת לוודא       

 פינוי תקין וסדיר של כל הפסולת ברשות .      

 אתר השקילה היה פתוח בשעות הלילה לטובת בקרה על הקבלנים ונציגי       

 ת הטנדרים העומדים לרשותם .המחלקה טיפלו בפניות בעזר      

 
 
 
 

 מיחזור והפרדת פסולת

 
במסגרת פעילות זו מבוצע פיקוח  . המחלקה אחראית על תפעול מערך הפרדת הפסולת בעיר

וליווי על פעילות כלל הקבלנים והחברות הפועלים בעיר . מדובר על מערך גדול של רכבים 

 שכל אחד מהם מפנה סוג שונה של מיכלים.

ל העירוני וצוותי השטח מבוצעת בקרה , מתקבלים עידכונים ונפתרות בעיות בעזרת המשק

 בזמן אמת.

הפעילות כוללת הכנת תכנית עבודה , צירי פינוי , הצבת מתקנים , ביקורת על תקינות 

 מתקנים , ביקורת על עסקים  , טיפול בפניות מוקד ועוד פעילויות בהתאם לצורך ולהנחיות.

 פניות מוקד בנושאי מיחזור. 3763 טופלו 2016במהלך שנת 

 

  



296 

 

 מיחזור -גרף מסכם  
 

 

 השנה:וכמויות פסולת לסוגיה שנאספו  –סיכום נתונים מהמשקל העירוני 

)קיימים נתונים נוספים מגופים שונים שנאספים בימים אלו על מנת להפיק דיווח למשרד 

 להגנ"ס (

 

 סוג החומר.
מספר 

 שקילות
משקל 

 )טון(

 53 2324    ביגוד

 1267 407 קרטון

 1590 280 נייר+עיתון

 1221 716 אריזות

 99 13 זכוכית

 8 2 אלקטרוניקה

 128 53 בקבוקים

 23575 5716 גזם )הכל(

 44036 7343 אשפה
 
 
 

  הממחזר תחרות הבניין 

 צוות המחלקה בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה , מחלקת תרבות הדיור           

 תמי"ר הובילו תחרות עירונית בין מספר בנינים ברשות שנרשמו  ותאגיד          

 לתחרות ודאגו לבצע הפרדה במקור של הפסולת .          

 תוצאות התחרות הראו שקיימת נכונות מאד גבוה בציבור לטובת הנושא.          
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 הצבת מתקני סוללות 

 תיבות ישנות  108במהלך השנה שודרג מערך איסוף הסוללות בעיר והוחלפו      

 בדגם חדש ובלעדי שיוצר עבור הרצליה , התיבות נפרסו ברחבי העיר על גבי      

 מתקני איסוף  הבקבוקים.     

 

 פיקוחויולי( שת"פ רישוי חודש סוקולוב )נוספות בקרטוניות  הצבת 

 בעקבות הנחיית הנהלת העיר ובשיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים,               

 הוצבו לאורך ציר סוקולוב ובן גוריון מתקנים  -מנהל האזור ואגף הפיקוח            

 נוספים לאיסוף קרטון ותוגבר מערך הפינויים שלהם על מנת לשרת את             

 העסקים ולמנוע השלכת הקרטונים במרחב הציבורי.             

 הקרטונים במרחב הציבורי .           

 

 וש מתקני איסוף ניירשיפוץ וחיד 

 לקראת סוף השנה החלה פעילות לשיפוץ מתקני איסוף הנייר ממתכת )תפוזיות(   

 מיכלים ופעילות זו תימשך גם בשנה   20 -המוצבות ברחבי העיר. עד כה שופצו כ 

 הקרובה . 
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 הדברת מזיקים
 

 
ליווי  במסגרת הפעילות מבוצע .המחלקה מלווה את פעילות המדביר ומנטר היתושים

 בקרה ופיקוח על טיפול בפניות שהתקבלו מתושבים ומגורמים שונים בעיריה . ,בשטח

כחלק משיתוף פעולה עם צוות הפארק בהרצליה בוצעו הדברות בנקודות שבהן נמצאו 

 על מנת לשפר את שהות המבקרים בפארק והתושבים המתגוררים בסביבה.יתושים דגירות 

לאיכות הסביבה בוצעו הסברות ופעילות חינוכיות על מנת כחלק משיתוף פעולה עם היחידה 

 לצמצם את מפגע היתושים.
 

 

)לרבות ניטור יתושים על ידי  להדברת מזיקיםפניות  4432 – השנהסה"כ טופלו במהלך 

 בהתאם לפירוט הבא:    -מנטר היחידה לאיכוה"ס(  

 
 2,158                        מכרסמים

 803                            יתושים

 209                          דבורים 

 326                             מקקים

 195                            נחשים

      377              מזיקים במוס"ח

  119    מזיקים באזור מגורים

 51               משימות נוספות

 177                           ניטור

 17                     נמלת האש

 
 

 בנושא הדברה –תלונות מוקד  -גרף מסכם  
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 פרסום מכרז הדברה ובחירת קבלן ביצוע 

התקיים מכרז ונבחר קבלן חדש לביצוע פעילות ההדברה בעיר , צוות  2016בשנת 

 המחלקה ליווה את כניסתו לפעילות .

 

 

  )יתושים מניעת –תעלת בר כוכבא )מובל העצמאות 

נציגי המחלקה ביצעו ביקורות יזומות לאורך מוקדים בתעלה ובמידת הצורך 

 תיאמו הדברה ושאיבות.

במהלך השנה הוקמה תחנת שאיבה במובל העצמאות וצוות המחלקה פעל מול 

 החברה הכלכלית ואגף ההנדסה בנושא.

 

 

 ערכות ,פרסום והסברה בנושא יתושים לפני תחילת העונהיה 

ם ולמגר את מטרד היתושים וכחלק מהניסיון למנוע התפשטות על מנת לצמצ

ערכות עם ימגפות המועברות על ידי יתושים נציגי המחלקה השתתפו בישיבות ה

סיורים משותפים עם  –גורמים רבים מהרשות ופעלו עפ"י הסיכומים שהוחלטו 

ות אגפי ההנדסה והפיקוח , ימי מענה טלפוני במוקד העירוני ופעילויות הסברתי

 שונות.
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 מחלקת ניקיון, תפעול שליטה ובקרה

 
 

 

 .2016תפעול, שליטה ובקרה הוקמה בחודש יולי  מחלקת ניקיון,

 

 המחלקה אחראית על הנושאים הבאים:

 אחריות ישירה לתפעול השוטף של מערך הניקיון בעיר: .1

 הפעלה ובקרה על עבודת קבלני ניקיון בתחום פינוי אשפה ביתית . .א

 על עבודת קבלני ניקיון בתחום פינוי הגזם והאשפה הגושית. הפעלה ובקרה .ב

אחריות על ניקיון הרובעים באמצעות קבלני ניקיון הרחובות )טיאוט  .ג

 רגלי/מכני וצוותים משימתיים( .

אחריות והפעלת מרכז בקרה ופיקוח על פניות תושבים דרך תוכנת המוקד  .ד

 .העירוני )פוקוס( בנושאי מחלקות האגף

טיפול בהן וסגירתן בסוף כל  –מול המוקד העירוני, קבלת פניות  עבודה ישירה .ה

 יום עבודה

)באמצעות  . ביצוע בקרה על רכבי קבלני הניקיון, גינון, תברואה, מנופי עירייה .ו

 תוכנות : איתוראן ופוינטר(

 אחריות ובקרה על מעקב תשומות קבלנים. .ז

  .לפני תשלום קבלניםודו"ח חודשי  אחריות על ניהול דו"ח יומי לתפעול ניקיון .ח

 למנהל האגף.

 

 :נושאים שבוצעו .2

 תחילת הכנת תוכנית אסטרטגית לניקיון העיר וחזותה. .א

 גיבוש מבנה ונוהלי עבודה של מרכז הבקרה והפיקוח האגפי. .ב

גיבוש מבנה ונוהלי העבודה של המחלקה )כרגע המחלקה מורכבת ממנהל  .ג

 המחלקה בלבד(.
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 ומרחב ציבוריהמחלקה לתרבות הדיור 
 
 

 
 חברים

בנינים   1425אשתקד(,מתוכם פעילים  2032בניינים חברים  ) 2047רשומים  2016בשנת  

 יח"ד. 14,500שהם 

 

 פניות

פניות  45%פניה פרונטלית, 25%פניה טלפונית,  30%-פניות מידי חודש מהן כ 800-כ

בות דיירים, במכתבים ובדוא"ל . הפניות בנושאים הבאים: שאילתות משפטיות, חו

מטרדים, בניה לא חוקית, השגת גבול, שימוש לא סביר ברכוש משותף, בקשה לקבלת 

  שירות יעוץ נושאי, מספור בתים, וכיו"ב.

 

 יעוץ משפטי

  נציגי בתים. 550-ניתן יעוץ משפטי לכ

 הייעוץ כלל: שליחת מכתבי התראות, הכנת כתבי  תביעה, הכנת כתבי הגנה, תשובות     

 ות וכיו"ב וכן הרצאה בסדנה לוועדי בתים.לשאילת 

 

 חברי נציגות.  70-השתתפות של כ- כנס בנושא חוק המקרקעין לוועדי בתים

 

 ייצוג משפטי  

בניינים קיבלו ייצוג משפטי בפני המפקח על רישום מקרקעין בנתניה, בהשתתפות   17

 ש"ח לתביעה לא כולל  אגרה. 500עצמית של 

 

 יעוץ הנדסי  

 בתים החברים באגודה. 92 -ייעוץ וחוות דעת הנדסית לניתן   

 חוות הדעת ניתנה בנושאים: רטיבות בבניין, סדקים וקילופים בקירות, איטום ועוד.

 

 יעוץ אדריכלי  

 בנינים. 19 -ניתן יעוץ וחוות דעת אדריכלית ל  

המשותף, הייעוץ כלל: הקמת מעלית, הרחבה ותוספות בניה, ייעוץ לשינויים ברכוש       

 הוצאת היתרים וכיו"ב.
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 יעוץ גינון 

בניינים בנושאים הבאים: תחזוקה   16 -ניתן ייעוץ מקצועי ע"י אדריכל גנים ונוף ל

נכונה  ושיפור מראה הגינה המשותפת, ייעוץ בסוגי הצמחים המתאימים לגינה,  שיטות 

 השקיה  ועוד.

 
 

 יעוץ שמאיח.   

 בתים, הייעוץ ניתן בנושאים הבאים: ניצול זכויות בניה,     ועדי 5-ניתן יעוץ שמאי ל       

 היטלים ומיסים, חלוקת הוצאות להקמת מעלית, ליקויי בניה, תכניות סביבתיות ועוד.       

 

 

 שיפוצי בתים:  .ט

  שיפוצי בתים משותפים – 

הטיפול כלל: ניהול חתימת   -יחידות דיור   265בנינים ובהם  17-טיפול  ב 

וצים, חלוקת עלות השיפוץ בין הדיירים, בדיקת המחאות הסכם שיפ

והתחייבויות כספיות, העברת תשלום לקבלנים ומפקחים, טיפול בסרבני 

 תשלום, גישור ובוררות.

 בנינים: 7במסגרת זו  סיימו לשפץ

,נורדאו 7,הראובני  98, גולומב 2,הרב גורן 16,בני בנימין 3,ביתר 27ההגנה 

34. 

 בניינים:  7ם נמצאי בשלבי שיפוץ

 ,15,     הרב קוק 56,   קדושי השואה 7,    ריינס 5,    ליברמן 2בר אילן 

 .15,   מעפילי מרוקו 21אחד העם 

, 2, אלומות 12: שירת הזמיר איסוף כספים לאחר חתימת הסכמים

 .3שוידלסון 

 

 :כתבי כמויות 

 . 2016בשנת  כתבי כמויות ומפרטים לשיפוץ בתים הוכנו 45                   

 

 :שיפוצי מרכזים מסחריים + גידור ובניית ביתני אשפה 

  הסתיימה בניית נישות בחצרות ובגדרות בנינים משותפים ברחוב הר

 סיני והר עצמון.

 .הסתיים שיפוץ מרכז מסחרי ברבי עקיבא 

 :תכנון שיפוץ למרכזים מסחריים 

 41-43"לב העיר",   דרך ירושלים  2,   בן גוריון 58סוקולוב 
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 שילוט ומספור   .י

  בתיאום עם המשרד. מספר חדשבבתים חדשים הממוקמים בעיר הותקן 

  שכתובותיהם שונו. אישורים לבתים 120מתן 

  עדכוןGIS  .במספרי בתים ורחובות חדשים 

 עמודי שלטי רחוב חדשים ברחבי העיר. 82הקמת  - שלטי רחוב 

 י שילוט הכוונה למוסדות.עמוד 13ביצוע פיילוט של – שלטי הכוונה למוסדות 

 

 

 יום הזיכרון  .יא

 קבלת הצעות מחיר לזרים וגלגלים 

 .ריכוז שמות מניחי זרים בהרצליה ומחוצה לה 

 גלגלים ועיצוב זרים בגן בן   10זרים,  300-פיקוח על ביצוע החלוקה ברחבי הארץ כ 

 .שפר     
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 היחידה לאיכות הסביבה

 

הנושאים הסביבתיים וחיזוק נושא הקיימות בעיר. היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקידום 

פעילות היחידה כוללת פעילות שוטפת ויומיומית על מנת לתת מענה מהיר לצרכי העיר 

ולתושבים וכן קידום פרויקטים קצרי וארוכי טווח. הפרויקטים נגזרים מצורכי העיר, פניות 

והיחידה לאיכות הסביבה  של תושבים בנושאים סביבתיים שונים, חזונה הסביבתי של העיר

ויכולותיה המקצועית הייחודיות של היחידה, המורכבת מאנשי סביבה בעלי השכלה גבוהה 

בנושאי איכות הסביבה השונים.  ייחודה של  היחידה לאיכות הסביבה נעוץ בכך שפעילותה 

מחלקות העירייה, בתחומים המשיקים לה מקצועית. בשיתוף מרבית המקצועית מתאפיינת 

תוף הפעולה בין היחידה למחלקות העירייה השונות מהווה תנאי הכרחי להטמעת ערכי שי

 הקיימות בניהול חיי העיר. 

 

היחידה לאיכות הסביבה פועלת תחת אגף שאיפ"ה ועובדת מול מחוז ת"א של המשרד 

 להגנת הסביבה, אליו היא כפופה בנושאים רבים מבחינה מקצועית. 

 

 מזיקיםאסבסט, , קרינהאיכות אוויר, קת במפגעי רעש, ריח, היחידה לאיכות הסביבה עוס

ותנאים  לעסקיםועוד.  כמו כן עוסקת היחידה במתן תנאים סביבתיים  )כגון יתושים(

סביבתיים בכל הקשור לנושאי התכנון והבנייה כגון תב"עות מקומיות, היתרי בנייה וטופסי 

זיים בעיסוקה של היחידה ובמסגרת . נושא הקיימות העירונית הינו אחד הנושאים המרכ4

הזו היא מרכזת פרויקטים עירוניים רבים כגון  התוכנית העירונית להפחתת פליטות גזי 

)תג הסביבה(, חינוך ברשות חממה וצמצום זיהום האוויר, תכנית לצמצום צריכת משאבים 

ם לקיימות בכל מוסדות החינוך ועוד. היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקבלת משאבי

נוספים לפעילות סביבתית באמצעות מילוי קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה 

 ומשרדי ממשלה נוספים בנושאים הסביבתיים הרלוונטיים. 

 

 תיאור הפעילות במספרים

  טיפול במאות פניות בנושא יתושים 

 50 דוחות בגין פסולת בניין ומפגעים בעסקים 

 סטמוקדים ופניות בנושאי אסב 49-טיפול ב 

 מוקדים 100-ביצוע סקר אסבסט ב 

  4טופסי  13-היתרי בנייה ו 1,200טיפול במעל  

 עסקים 100-הוצאת תנאים סביבתיים ומעקב אחרי ביצועם בכ 

 עסקים 50-סיורים וביקורות בכ 

 וכו'.  , חומ"סזיהום אויר, שפכים, קרינהריח, פניות ציבור בנושאי רעש,  300-טיפול בכ 

 מדידות רעש 23-כ ,משרדי העירייהבוינה בבתי תושבים מדידות קר 30-כ ביצוע 

 בדיקות גזי קרקע של מבנים במסגרת היתרי בנייה ורישוי עסקים 

  מפגשים )הדרכות, סיורים, הרצאות( במוסדות חינוך בעיר בנושאים חינוכיים 500מעל 
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  גינות ירק בבתי ספר בעיר 14הקמת 

 הקמת יער עירוני בגינה קהילתית בויצמן 

 מפגשים בגינות קהילתיות בעיר  עשרות 

 

 מבנה היחידה

 היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה נמצאת תחת אגף שאיפ"ה ומונה את התפקידים הבאים:

 הילה אקרמן –מנהלת היחידה 

 אבירם בוצר  -מנהל מדור רישוי סביבתי ופניות ציבור

 נועה כהן אורגד -מתכננת סביבתית

 שעלי עומרי מ-רכזת חינוך סביבתי

 שלומי אזולאי -מפקח היחידה לאיכות הסביבה

 כלנית לוי  -מזכירת היחידה

 ליאל וונונו -בנות שירות לאומי

 לירון מעוז-מנהלת מדור קיימות

 

עובדי היחידה המקצועיים עוברים הכשרות סביבתיות מקצועיות מטעם המשרד להגנת 

בתי, ביצוע מדידות רעש, מודד הסביבה: לדוגמא כוננות סביבה, פיקוח סביבתי, תכנון סבי

 קרינה, פיקוח אסבסט, בנייה ירוקה, וכו'.

 

 אירועים סביבתיים 

 כחלק מפעילות הקיימות בעיר פועלת היחידה לקיום אירועים בעלי תכנים סביבתיים

 . מבין אירועים אילו ניתן למנות את האירועים הבאיםומצטרפת לאירועים עירונים קיימים

 :2016בשנת 

 

השנה הורחבה מבית היוצר של מתנ"ס בית פוסטר, מסורתי אירוע קהילתי  -בחצר מכירה .1

 ,פרט לשכונת נווה עמל, שכונת נוף ים הפעילות כמעט לכל שכונות העיר והשתתפו בו,

הפעילות היא פרי והירוקה ,שכונת ויצמן ואירוע סגירה בבית קינן.  הרצליה הצעירה

הם שותפים קהילתיים ורכזות הקהילה המרכזים היוזמתם של תושבי השכונה בה 

דוכני מכירה באירועים  60-חצרות פתוחות של תושבים וכ 100. באירוע היו מעל מרכזיים

  השונים.

. אירוע בו המועצות הירוקות של בתי הספר יסודיים חברו יחד מועצות ירוקות יום שיא .2

   בפארק הרצליה.ליום שיא 

בחגי ישראל, אירועים  -בשיתוף מחלקת הרווחה ארגון אירועים רבים בגינות קהילתיות .3

 קהילתיים הכוללים שתילה והפעלות למשפחות

יום העצמאות לגני הילדים במסגרתו התקיימה פעילות השתתפות באירועים עירוניים:  .4

הקמת דוכן  –שכללה תחנות הפעלה בנושא פסולת ומיחזור, אירוע "עולים לכתה א'" 

 הסברה בנושא מיחזור.
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 -במסגרת יום זה התקיימו מספר אירועים -לציון יום האוקינוסים הבינ"ל אירועים  .5

הקרנות סרטים בנושא ים וסביבה בסימנטק לצעירים ומבוגרים ואירוע גדול בחוף הים 

  שכלל צלילת ניקיון, סיורים לאורך החוף ומגוון דוכני הסברה ופעילויות לילדים.

ו להגיע ברכיבה על אופניים לרחבה של עובדי איזור התעשייה הוזמנ– רוכבים לעבודה .6

לזכות במדליה על השתתפותם וליהנות מארוחת בוקר. בנוסף הוגרלו    weworkבניין

בשיתוף מנהלת   רוכבים. 80בשני ימי הרכיבה השתתפו מעל פרסים בין כל המשתתפים. 

 אזור התעשייה ועמותת "ישראל בשביל אופניים".

 24מרתון רעיונות ויזמות של  -aclimathonH -האקתון בנושא חדשנות ותחבורה .7

למצוא רעיונות חדשניים להפחתת שימוש באמצעי התחבורה שעות שמטרתו היתה 

הפרטיים השונים, על מנת לתרום לשיפור איכות החיים בעיר ולהביא להפחתת העומס 

יזמים  100. בהאתקון השתתפו מעל בכבישים בעיר, זיהום האוויר ופליטות גזי החממה

 וא נערך בשיתוף גורמים עירונים נוספים. ראה פרק קיימות לפירוט.וה

 

 פעילות לצמצום מפגעי היתושים בעיר 

רחב המבצע ניטור יתושים  יבעל רקע סביבת)קבלן חיצוני( היחידה מעסיקה מנטר יתושים 

של כל האתרים העירוניים המהווים פוטנציאל להתרבות )אחת לשבוע לפחות( קבוע 

 כן עוסק המנטר בפניות ציבור בנושא יתושים.  כמויתושים. 

 בשיתוף מחלקת הדברה ומחזור(פניות ציבור בנושא יתושים( 

ידי המנטר העירוני )יתר הפניות מטופלות על ידי המדביר  כמאות פניות טופלו השנה על  

. המנטר מגיע לכל אתר ועושה סריקה העירוני הפועל תחת מחלקת הדברה ומחזור(

עוברים ייבוש ה –בת המתלונן. במקרים רבים מאותרים מוקדי היתושים כתוביסודית 

 או מועברים לטיפול המדביר העירוני במידת הצורך. 

 קמפיין הסברתי וחינוכי בנושא צמצום מפגעי היתוש בעיר .  

  כתיבת מפרטים מקצועיים במכרז הדברה 

 יר העלולים פעילות למניעת מפגעים להתרבות יתושים באמצעות צמצום אתרים בע

 להוות מוקד ליתושים.

 

 פיקוח סביבתי בהתאם לחוקי המשרד להגנת הסביבה וחוקי עזר

 :אכיפה בהתאם  לחוק שמירת הניקיון

על פי חוק שמירת דוחות  50-ניתנו כביצוע סיורים שוטפים באזורים פתוחים בעיר. סה"כ  

  , ברובם על השלכת פסולת בשטחים פתוחים בעיר.1984הניקיון, 
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  אכיפת עסקים:

ביצוע ביקורות שוטפות בעסקים ובאתרים שונים, מתן דוחות לעסקים כגון מסעדות, 

, אי מענה לדרישות סביבתיות על אי מילוי דרישת פקח בנושא שמנים ושומנים מוסכים וכו'

 דוחות השנה. 20-סה"כ ניתנו כ ומפגעים סביבתיים. 

  אכיפה בנושאים נוספים:

בוצעים בהם עבודות בניין, פיקוח על נושא של אסבסט, מעקב ופיקוח ביקורות באתרים המ

 אחר עברייני סביבה, מענה לפניות תושבים בנושא מפגעי סביבה וכד'.

 טיפול באסבסט

  נכנס לתוקפו חוק האסבסט החדש. החוק מטיל חובה על הרשות לסקור את  2011בשנת

ייתיים בהתאם לסוג המפגע. כל מבני האסבסט הציבוריים ולתקן או לסגור מבנים בע

בהתאם לכך עבר מנהל מדור פיקוח סביבתי הסמכה רשמית של המשרד להגנת הסביבה 

 מבנים עירוניים. 100-ציבור בעיר. השנה נסקרו בעיר כלנושא וערך סקר אסבסט במבני 

 .היחידה לאיכות סביבה פועלת לטיפול ופינוי  מתן מענה למפגעי אסבסט ברחבי העיר

סט ברחבי העיר באמצעות קבלן אסבסט מורשה על ידי המשרד להגנ"ס סה"כ מפגעי אסב

מתוכם במסגרת פרוייקט הרצליה נקיה מסבסט  6מפגעי אסבסט  13-הקבלן כפונו על ידי 

 במסגרתו מפנים אסבסט בשטחים פרטיים בסיוע עירוני. בשטחים ציבוריים . –

 2016פניות ציבור במהלך שנת  36-. היחידה טיפלה בכמענה לפניות ציבור בנושא אסבסט .

המענה ניתן סיוע וליווי מקצועי לתושבים, במידת הצורך נעשה סיור במסגרת 

 בשטח/מופק דו"ח סיור וניתנות הנחיות לבעלי הנכס לטיפול או פינוי האסבסט. 

                                           

 531כביש 

במזרח לבין  6שי שבשלב הסופי יחבר בין כביש מיועד להיות עורק תחבורה רא 531כביש 

 531אזור השרון )רעננה, כפר סבא , הרצליה( במערב. רצועת הדרך המוצעת כוללת את כביש 

מסלולי , תלת נתיבי לכל אורכו ואת מסילת הרכבת החשמלית )מסילת –שהינו כביש דו 

 ה את עבודות הביצוע.ליוותה העיריי 2016גם בשנת  שעוברת בין מסלולי הכביש. ,השרון(

 

 :4 וטופסי בניה היתריפעילות במסגרת אישור  -תכנון סביבתי 

  4 טופסי 300 -ולמעלה מ בנייה  היתרי 1200 -מ למעלה ושרוא 2016במהלך . 

  הכנת הנחיות המרחביות במסגרת הרפורמה ברישוי בניה, בהתייחס להיבטים

 סביבתיים.

 כמו כן ישנה .  הצורך במידת באתר ריםסיו לרבות ואישורם יועצים דוחות בדיקת

, אוויר איכות, רעש, אסבסט, בנין פסולת הבאים בהתאם לתוכנית: לנושאים התייחסות

 קרקעות, ריאו זיהום, הים חוף, החופי המצוק ויציבות גיאולוגיים-הידרו דוחות, קרינה

 בניה בנושא וסיוע ליווי. ועוד העבודות ביצוע בעת מטרדים מניעת, קרקע וגזי מזוהמות

 .המקומית הועדה להחלטת בהתאם, נדרשים בהיתרים ירוקה

 עבודות לעצירת בקשות לרבות, בעיר שונות בעבודות הבניה על פיקוח' מח מול תיאום 

 .הצדקה לכך נמצאה באם
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 המלצות ומתן הסביבה איכות של להיבטים בהתייחס, עיר יןיבנ לתוכניות התייחסות 

תסקירי השפעה על הסביבה ומתן חוות דעת סביבתיות.  , בחינה שלהתוכנית להוראות

 )השנה היתה התייחסות לתוכניות כגון גליל ים, פאת ים אפולוניה ועוד(

 מתן הנחיות להכנת מסמכים סביבתיים  בינוי והתחדשות עירונית,-תוכניות פינוי

 נלווים והטמעת ראייה מקיימת. 

 עיר תכנון' למח סיוע :וותמ"ל תלאומיו תשתיות ,מחוזיות, ארציות מתאר תוכניות 

 השתתפות. העיר מהנדס עמדת וגיבוש המקומית הועדה התייחסות לצורך דעת בחוות

איתור אתרים לפסולת בנין, קידום התוכנית ) הצורך בעת המחוזית הועדה בדיוני

 )דוגמאות  חוף התכלת, אפולוניה, חוף הים( (.המתארית ועוד

 קרקע וגזי מזוהמות קרקעות 

 ההולכים הממצאים בשל וגדל הולך השוטפת העבודה במסגרת זה נושא של וחלק 

 הסביבה להגנת המשרד למתווה בהתאם נערך הליווי. השניםלאורך  בעיר ונחשפים

 בדיקות ליווי נערך זו במסגרת. א"ת במחוז קרקע וגזי מזוהמות בקרקעות לטיפול

, הסביבה לאיכות ההיחיד י"ע הנדרשים במקומות קרקע וגזי מזוהמות קרקעות

 והמיגונים הבדיקות ביצוע במהלך ליווי, בניה להיתרי תנאים במסגרת דרישות הטמעת

 ביצוע וליווי בנושא דרישות מוטמעות, כן כמו. 4 לטופס אישורים ומתן העבודות בעת

 נערכת העבודה. עיר בנין תוכניות קידום במסגרת הצורך במידת מקדמיות בדיקות

 .המים ורשות הסביבה להגנת המשרד - אלה לנושאים המוסמכות הרשויות עם בתאום

 .בנושא תושבים לפניותכמו כן ניתן מענה 

השנה בוצע סקר גז קרקע בנווה ישראל, בגני ילדים חדשים בשכונת ויצמן. כמו כן החל  

 יווי מקצועי צמוד של ההערכות לעבודות שיקום הקרקע באתר אפולוניה.

 בנייה ירוקה ובת קיימא 

מעבר לפעילות השוטפת של ליווי נושא הבניה הירוקה במבני ציבור ובנייני מגורים  

, נעשתה עבודה גדולה בנושא 15-ומסחר,ייצוג העירייה בפורום בנייה ירוקה של פורום ה

 .38התאמת תקן בנייה ירוקה בפורייטקים של תמ"א 

 

 פניות ציבור ומטרדים סביבתיים, חומ"ס, רישוי עסקים ותעשיות

 

 רישוי עסקים

 עסקים  250-כ ופיקוח מול , מעקב, בקרהתנאי איכות הסביבה ברישיון העסק הסדרת

 במסגרת מעקב שנתי או לאור חריגות ומפגעים סביבתיים

 עסקים.   100-מתן תנאים סביבתיים לכ 

 עסקים לקראת הסדרה או חידוש של רישיון עסק. 50-סיורים וביקורות בכ 

 מת הבר בחוק רישוי עסקים בשיתוף עם מחלקת רישוי המשך היערכות ליישום רפור

 .עסקים
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  חומרים מסוכנים )חומ"ס(

 

  ביקורת שנתית וחידוש היתרי רעלים 

עסקים מחזיקי חומ"ס שוטפת בביקורת שנתית היחידה לאיכות הסביבה מבצעת  

(, ביניהם המדיקל סנטר, מכון הטיהור העירוני, בארות המים, חברות 12) בהרצליה

ליווי ובקרה על הליך חידוש היתרי בנוסף, מתבצע   .ר התעשייה ובריכות שחייהבאזו

 עסקי חומ"ס. 25-רעלים בכ

  הערכות לחירום במסגרת חומ"ס בעיר 

הכנת תיק , ועדכון שנתי של מפות וטבלאות חומ"ס בעירהערכות זו כוללת: חידוש 

ל והשתתפות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ורח"איכות הסביבה חירום 

 בתרגילים העירונים בנושא.

 כוננות סביבה 

עובדי היחידה מבצעים כוננות סביבה בכל יום ואף בחגים ושבתות. השנה נרכש ציוד 

 ייעודי לטיפול באירועי סביבה. 

 

 

 פניות ציבור ומטרדים סביבתיים

 הזיהום אויר, שפכים, אסבסט, קרינריח, פניות ציבור בנושאי רעש,  300-טיפול בכ ,

 וכו'.  חומ"ס

 מדידות קרינה בבתי תושבים 15-במסגרת טיפול בתלונות תושבים בוצעו כ: קרינה 

ומבני עירייה וניתן מענה ללא מדידות לנושאים נוספים הקשורים לקרינה מרשת 

כמו כן נעשה ליווי מקצועי של מדידות הקרינה במוסדות  החשמל ואנטנות סלולריות.

 תוף עם אגף תב"ל.חינוך והטיפול בליקוים בשי

 מדידות רעש 15-רעש: כ  . 

 .סיורים וביקורות במוקדי מפגעים סביבתיים 

  תושבים היוצרים מפגעים בהתאם ציבוריים ופרטייםמתן תנאים לעסקים/גופים/

 לפניות ציבור. 

 וריח. , אסבסטעריכת קולות קוראים ובחירת חברות ייעוץ בתחומי קרינה, רעש 
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 חינוך לקיימות

 

מדור חינוך סביבתי פועל להשפיע ולהוות גוף מקשר לנושאי הסביבה והקיימות במערכת 

החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, מתן תמיכה וסיוע למוס"ח  המעוניינים בתכנים 

יל הרך ועד לסיום סביבתיים ומתן רצף חינוכי בנושאי הסביבה השונים לילדי הרצליה מהג

 התיכון.

גינות ירק  14הפרוייקט הרוחבי לשנה זו היה הקמת הגינות האקולוגיות בבתי הספר: 

 לימודיות הוקמו בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

  
 

 גני ילדים
  גננות וסייעות בנושא חשיבות החינוך לאהבת  280במרץ נערך מפגש מפקחת בהשתתפות

 תנות לגנים ירוקים.הסביבה בגיל הרך וניתנו מ

  היחידה השתתפה ביריד פתיחת שנה של צוותי החינוך הקדם יסודי בעיר וחנכה את

 תחרות הגן המקיים לשנה זו.

 גננות,  30-בתחילת שנת תשע"ז יצאו לדרך שתי השתלמויות בכל אחת מהן משתתפות כ

קיימות,   על קיימות, גינה והוראה חוץ גנית והשנייה בנושא -אחת בנושא בוסתן וגן

 שיתוף פעולה ייחודי עם מחלקות הבריאות והספורט. –בריאות וספורט 

  הקמת גינת ירק חינוכית בליווי בנות השירות של היחידה בפעילות הקמה עם ילדי הגן

 בגנים שהגננות שלהם משתתפות בהשתלמות. 

  ונת הגנים : תרזה, אייל, יקינטון, ברקן וגולן, הם מצטרפים לשמגנים לגן ירוק 5הוסמכו

 הקיימים בעיר.

  כלנית ויקינטון. הראשונים בעירמתמידגנים לגן ירוק  2השנה הוסמכו :. 
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  הדרכה בנושא חוק האריזות ומיון  -" מפגשים של הפעילות "מפלצת הזבל 105נעשו

 פסולת.

  ,ליווי גנים ירוקים בהתאמת תכנים סביבתיים לגן, יצירות בחומרים משימוש חוזר

 הגן ועזרה בהקמת גינות ירק ותבלין בגנים. פעילויות בחצר 

 12 לפרויקט דגל כחול בחופים.  " כפעילות חינוכיתפעילויות "הסביבה החופית והימית 

 15  "על הלכלוך בעיר המהווה מטרד ועל האחריות והיכולת לצמצמו.פעילויות "עיר נקיה 

  גני הרצליה. 120 בכלהצגת "שימי והפחים" הוצגה 

 
 יסודי

 רכזי קיימות בבתי הספר לשם קיום המועצה הירוקה בבית הספר וקידום  15 -ליווי כ

נושאי הקיימות בבית הספר, כמו כן נערכים ימי עיון בנושאים נבחרים: גינות מושכות 

 בע"ח, שימוש מושכל במשאבים, סיורים לאתרי טבע עירוני ובתי ספר ירוקים ועוד.

 ית ספר אילנות.השתלמות בית ספרית לקיימות בעולם משתנה בב 

  בית ספר ירוק  -בתי ספר ירוקים : שז"ר והנדיב, וכן ניגשו בתי הספר גורדון 2הוסמכו

 בית ספר ירוק מתמיד. -ואילנות

  מפגשים, הועבר ע"י בת השירות מהיחידה למועצות הירוקות בנושאי קיימות  5מערך בעל

 בתי ספר. 10-סביבה וטבע ל

  תלמידי המועצות הירוקות בנושא טבע עירוני ומגוון  270ביוני נערך יום שיא עירוני ל

 מינים במרכז של המועצה לישראל יפה.

 4  מועצות תלמידים ירוקות יצאו למרכז להצלת צבי ים כ"צופר" על פעילות ענפה וקידום

 החיסכון במשאבים בבית ספרם: גורדון, לב טוב, רמב"ם וברנדייס.

 

        ופעילויות נוספות  תכניות רוחב

 'מפגשים 97 -סדנת פח כתום: הפרדה ומיון פסולת -כיתות א'+ב 

 '30 -הכרות עם המפגע ודרכים ההתמודדות עימו -ייתוש הנמר האסיאתי -כיתות ג 

 פעילויות

 'שיעורי  35 -בית הגידול בריכת החורף בפארק הרצליה, בשיתוף פארק הרצליה -כיתות ד

 הכנה+ סיורים.

 '25 -ני תל מיכל, הכרות עם האקולוגיה והארכיאולוגיהסיור לאתר טבע עירו -כיתות ה 

 מערכים )שיעור הכנה, סיור וכן שיעור סיכום(

 'סיור לחירייה: "בעקבות הזבל" אשר בוצע לקראתם פעילות מתוקשבת של   -כיתות ו

 שיעורי סיכום. 2מטח וכן 

 ם וסוגיות מורים וויצמן לגן לאומי אפולוניה על היבטיו ההיסטוריי  נערך סיור לצוות

 שימור הטבע במקום.

 מפגש מנהלים 
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 על יסודי

  שיתוף פעולה עם תחום העל יסודי באגף החינוך הביא ליצירת תכנית ייחודית שתועבר

" תכנית רב תחומית 21-"קיימות במאה ה -במסגרת לימודי השכלה כללית לכיתות י'

ן מינים וטבע בנושאי הקיימות השונים כגון: מסלול החומר ושימוש במשאבים, מגוו

עירוני, טביעת רגל אקולוגית, אנרגיה ומשבר אקלים, הקשר בין בריאות לקיימות 

 ואקטיביזם סביבתי.

  היא החטיבה הראשונה שקיבלה הסמכה לירוק מתמיד במחוז. זאבחטיבת 

 3 המבקשת למצוא פתרונות  -חטיבות ייצגו את הרצלייה בתחרות תחבורה מקיימת

שיתוף פעולה ייחודי בין גרמניה -הקיימות בשתי המדינות יישומיים לבעיות התחבורה

 .12 -לישראל, במספר הרב ביותר של קבוצות במחוז

 .ליווי מחנות העולים והצופים בהסמכת מחנה לירוק 

  

  

 אירועים נוספים

  השתתפות באירועים עירוניים: אירוע עולים לכיתה א', שוק קח תן בבתי הספר

 פר ובמתנ"סים , פורים בבתי הס

 במטרה לרתום גנים ובתי ספר חדשים להסמכה  -תחרות מוסדות חינוך מקדמי קיימות

 ירוקה וכן לרענן לכאלו שכבר הוסמכו את הנהלים. 

 25נרכשו  -מכירת קומפוסטרים לתושבי הרצליה אשר קיבלו גם הדרכה וליווי  

 וחוף נקי ע"י הפנינג עירוני להעלאת המודעות לשמירה על ים  -יום האוקיינוסים הבינ"ל

בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים והתנדבות אישית  –מגוון פעילויות ודוכני הסברה 

 190שקיות לאיסוף זבל למתרחצים ונמשו בצלילת נקיון  550של תיכון הראשונים, חולקו 

 דקות לים נקי.#2ק"ג פסולת מהים, כמו כן הושק הקמפיין העירוני 

 ג"ה להכשרת צוותי הוראה בעיר בשיתוף השתלמות הקמת גינה אקולוגית במרכז פס

 הגננות ובהובלת צוות מרכז פסגה.

 .יום סיכום כלל ארצי לבנות השירות של היחידות הסביבתיות בשיתוף פנימיית דוד רזיאל 

 

 גינות קהילתיות:

הגינות שהיו פעילות השנה היו גינת וויצמן, גינת נחלת עדה וגינת נווה ישראל החדשה 

תחילת השנה. גינת יד התשעה פעלה במתכונת מצומצמת. הגינות פועלות בשיתוף שהוקמה ב

 פעולה עם היחידה לעבודה קהילתית באגף רווחה, המתנ"סים בשכונות ופעילי הקהילה.

מפגשים שבועיים לפעילות בגינה המלווים על  1-2לכל אורך השנה מתקיימים בכל גינה בין 

פעילים ואליהם  20 -5עין פעילים מרכזי הכולל בין ידי רכז ייעודי. בכל גינה קיים גר

 מצטרפים לרוב תושבי שכונה נוספים.

השנה נעשה מהלך לעבור לערוגות משפחתיות באחריות אישית בגינות במקום ערוגות 

משותפות לכלל הקהילה והפעילים. המעבר שנעשה לראשונה בגינת ויצמן הרחיב את מעגל 
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בוהה יותר שלהם לפעילות. כמו כן במהלך השנה נעשה ניסיון הפעילים בגינה ויצר מחויבות ג

 מאומץ מול תושבים למצוא מקום להקמת גינה קהילתית חדשה בשכונת הרצליה ב'.

לרבות   מ"ר מכיל עצי תועלת רבים 750היער בשטח של  יער מאכל.בגינת ויצמן הוקם השנה 

מתוחזק על ידי הפעילים בגינה  היער  עצי פרי ותוכנן על פי מערך בר קיימא לשימור מים.

 ומפירותיו יוכלו ליהנות בשנים הקרובות כל תושבי השכונה.

השנה התקיימו אירועים שונים בשלושת הגינות הפעילות:  – אירועים בגינות הקהילתיות

גינת וויצמן, נווה ישראל ונחלת עדה לציון חגים כמו ט"ו בשבט, שבועות, סוכות וחנוכה. 

ים בשיתוף המתנ"ס המקומי, מחלקת עבודה קהילתית של אגף הרווחה האירועים מתקיימ

ובשיתוף תושבים פעילים וכוללים שתילות בגינות וביער מאכל, פעילות עם הקהילה 

 ולעיתים גם הצגות ילדים, הפעלות מוסיקה וכד'.

 

 הסברה וקידום המודעות למחזור והפחתת פסולת:

דוד המחזור בעיר, לצמצום נפח הפסולת ולעידוד נעשתה פעילות רבה לקידום ועי 2016בשנת 

 תושבים לצריכה נכונה.

 ראה פרק אירועים סביבתיים – אירועי מכירה בחצר

זוהי תחרות ראשונה מסוגה לבניינים המשותפים בעיר בשיתוף – תחרות הבניין הממחזר

לת תאגיד המחזור תמיר. במהלך התחרות מדדו נציגים של הרשות את הכמות ואיכות פסו

 6האריזות המופרדת לפח הכתום של הבניינים שהשתתפו. התחרות עצמה נמשכה לאורך 

שלושת הבניינים  -בניינים .בטקס חגיגי במעמד ראש העיר  130-שבועות השתתפו בה כ

חודשים  4שהפרידו את הכמות הגדולה ביותר, זכו בפרסים כספיים. ביקורת הפרדת פחים 

 בפחים אילו ממשיכה להיות גבוהה. לאחר התחרות הראתה כי ההפרדה 

 ראה פרק אירועים.  – אירוע גני ילדים

הצגות ילדים בנושא מחזור  8במהלך החופש הגדול התקיימו כ -הצגות בגינות הציבוריות

בשיתוף תאגיד ת.מ.י.ר. ההצגות התקיימות בגינות ציבוריות והתיאום מול רכזות הקהילה 

 דים וילדות במהלך הקיץ.בשכונות והגיעו לצפות בהן מאות יל

בתי אב על  2000-בוצעה הסברה מדלת לדלת בכ – הסברה מדלת לדלת בשכונת נווה עמל

 מנת לעודד אותם להפריד פסולת לשקית הכתומה. 

בשיתוף עם מדור חינוך ביחידה לאיכות   -תרבות פנאי מקיימת עם פרלמנט הילדים

הינו גוף מייצג של ילדים מכל העיר  הסביבה והיחידה לעבודה קהילתית. פרלמנט הילדים

המגיעים מכל בתי הספר היסודיים בעיר. השנה חלק מפעילות הפרלמנט הופנתה לעידוד 

 תרבות פנאי בת קיימה בקרב הילדים ולהפחתת השפעות תרבות הצריכה.

  

 קידום תחבורה מקיימת בעיר:

ה בקשה במסגרת השנה הגישה היחידה לאיכות הסביב – הקמת מערכת להשכרת אופניים

קול קורא של המשרד להגנת הסביבה להפחתת זיהום אויר מיוממות, וזכתה בסיוע למימון 

הקמת מערכת השכרת אופניים. במקביל החלה היחידה בבדיקת היתכנות כלכלית של 

מערכת כזו והתאמתה להרצליה וכן העסיקה יועצים להכנת מכרז ליזמים להקמה ותחזוקה 

 של מערכת כזו.
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במסגרת אותו קול קורא של המשרד להגנת הסביבה  - שאטלים -מערך הסעות  הפעלת

להפחתת זיהום אויר מיוממות הגישה היחידה בקשה נוספת להקמת מערך שאטלים ממרכז 

העיר ת"א לאזור התעשייה בהרצליה בשעות הבוקר וחזרה בשעות אחה"צ והערב וזכתה 

פורום  –ביבה עם פורום עסקים ירוק בסיוע למימון. במקביל עובדת היחידה לאיכות הס

חברות עסקיות  30-ומכיל נציגים מכ 2013אשר הוקם על ידי היחידה לאיכות הסביבה בשנת 

מאזור התעשייה. הפעילות עם פורום עסקים ירוק עסקה בגיוס תמיכה כלכלית גם מהם 

 להקמת מערך השאטלים ותפעולו.

 

 ראה פרק אירועים. – רוכבים לעבודה

 

הצטרפה היחידה לאיכות הסביבה ליוזמה בינלאומית של  2016באוקטובר  -וןהאקלימת

שותפות פרטית ציבורית בחסות האיחוד האירופאי וארגנה את  – climate-KICארגון 

'הקלימתון' )האקאתון( להפחתת שימוש באמצעי התחבורה הפרטיים השונים, על מנת 

עומס בכבישים בעיר, זיהום האוויר לתרום לשיפור איכות החיים בעיר ולהביא להפחתת ה

שעות,  48 - 24ופליטות גזי החממה. הקונספט הוא מרתון רעיונות ויזמות שנמשך בדרך כלל 

ומורכב מקבוצות קטנות של אנשים המתחרים ביניהם בבניית רעיון פורץ דרך. לרוב, 

כמובן.  הפתרונות מגיעים מעולמות הטכנולוגיה התכנות והמחשבים, בהתאם לנושא שניתן

, במשרדי HACהתחרות התקיימה בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות של עיריית הרצליה 

יזמים  100בפרויקט השתתפו מעל  באזור התעשייה בהרצליה פיתוח. Dell-EMCחברת 

ויזמיות, החל מאנשי היי טק לצד אנשי איכות סביבה וכלה בתושבי העיר, כשלצדם 

רכז הבינתחומי ונציגי הנהלת העיר, ועסקו בהעלאת מנטורים ממגוון חברות מובילות, המ

הצעות ופתרונות בנושא הקלימתון. בסיום פאנל שופטים של מומחים ובעלי עניין מהתחום 

מחזיקת תיק התחבורה, בחרו את שלושת הצוותים –בראשות סגנית ראש העיר ומ"מ 

תוח ויישום הרעיון המנצחים בעלי הרעיונות הטובים ביותר. הצוות הזוכה מקבל ליווי לפי

 והמחלקה לאיכות הסביבה כמובן. HACעל ידי הנהלת העירייה , מרכז 

  

 קידום השמירה על הים

 תכנית הדגל הכחול:

הינו תו איכות להסמכה בינלאומית לניהול סביבתי לחופים. היחידה לאיכות  הדגל הכחול

ם את דרישות התו הסביבה פעלה בשנה האחרונה בשיתוף עם החברה לפיתוח תיירות לייש

בשני חופי האכדיות בהרצליה וכן הגישה להסמכה את חוף זבולון וקיבלה את 'תו דגל כחול' 

 לחוף זה.  2016  לעונת הרחצה

קבלת התו מחייבת בקרה ימית שוטפת לאורך השנה של איכות מי הים וכן, סטנדרטים 

ת ניקיון גבוהה וכן זרמים בחוף ורמ 4-סביבתיים גבוהים לניהול החופים כמו מחזור ל

הפעלת תכנית חינוכית נרחבת )בגני הילדים בתקופת הקיץ ובבתי הספר היסודיים לאורך 

 השנה(. 

תל מיכל הינו אתר טבע עירוני חשוב ביותר בתחום הרצליה. קבוצת  – סיור לתל מיכל

 הפעילים של ותיקים בסביבה )פירוט בהמשך( שהחליטה לפעול לעידוד המודעות והכרות עם
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מתושבי העיר,  50-הטבע באתר, קיימה סיור ללא תשלום בשיתוף עם החברה להגנת הטבע ל

 לטובת להכרות התושבים עם הארכיאולוגיה, החי והצומח שבו הייחודיים לסביבה החופית. 

בוצע תרגיל זיהום ים בשמן בחוף  2016בשנת  -תרגול ומוכנות העירייה לזיהום ים בשמן

צליה, המשרד להגנת הסביבה וגורמים עירוניים רבים. הכנת השרון בשיתוף מרינה הר

 התוכנית וריכוז התרגיל בוצע על ידי היחידה לאיכות הסביבה ורשות החופים. 

  

 קורסי תושבים:

 השנה קיימה היחידה לאיכות הסביבה שני קורסים ייעודיים לתושבי העיר.

 

ה של ארגון הג'וינט ישראל קורס ותיקים בסביבה הינו יוזמ – קורס "ותיקים בסביבה"

אשל והמשרד להגנת הסביבה. הקורס התקיים בחמש רשויות בארץ כאשר הרצליה היא 

נציגת מחוז מרכז. ניהול הקורס וריכוזו נעשה בשיתוף של היחידה לאיכות הסביבה והיחידה 

 לעבודה קהילתית בעירייה. רכז הקורס הינו בעצמו גמלאי תושב הרצליה. 

פרויקטים סביבתיים: שימור  4משתתפים אשר יזמו בסיומו של הקורס  20לקורס נרשמו כ

וטיפוח אתר תל מיכל, הקמת יער מאכל בעיר, שיתוף ציבור לתושבי העיר על תכנית המתאר 

וקידום פארק הטבע העירוני במסגרת תכנון תכנית שדה התעופה בהרצליה. הגמלאים 

לקדם את הפרויקטים שלהם לאורך כל הנמרצים מאז סיומו של הקורס ממשיכים להיפגש ו

 .2017השנה וימשיכו כך גם ב

 

יצירת מקום או "פלייסמייקינג" שזה המונח השגור  - קורס "נשות הרצליה עושות מקום"

והמוכר יותר, היא שפה בינלאומית שבאמצעותה יוצרים התערבויות במרחב העירוני 

היא הנעה למעורבות במרחב  למטרת מעורבות חברתית והעצמה מקומית. פלייסמייקינג

משתתפות. מחציתן הינן רכזות קהילה  30-הציבורי מתוך חיבור למקום. לקורס הגיעו כ

העובדות תחת המתנ"סים ובשיתוף פעולה עם אגף תנו"ס. הקבוצה נמצאת בישורת 

שהינו פרויקט של התערבות  –האחרונה של הקורס והן בחרו לטובת פרויקט הסיום שלהן 

ורי, רעיון מקסים המשלב גם פעילות קהילתית של צעירים ומבוגרים, אשר במרחב הציב

לא נעימים, מפחידים או מוזנחים. הן   יחדיו יוצרים אירוע צבעוני על קירות העיר במקומות

קראו לפרויקט יוצרים קסם בעיר ובמסגרתו הן מתכננות לייצר צורות על קירות מוזנחים 

)בעזרת דבק דו   ם צבעוניים. הניירות הצבעוניים יודבקוהעשויות מאוסף של ניירות מקופלי

 צדדי( לקירות במקומות שונים על פני העיר ובצורות שונות, בו זמנית.

 

 תג הסביבה:

המרכז לשלטון מקומי ומשרד הגנ"ס שאימצה   תג הסביבה הינה תכנית עירונית כוללנית של

ו חשמל ומים ונייר וצמצום עיריית הרצליה כתוכנית אסטרטגית לחיסכון במשאבים כמ

 הפסולת ועידוד המיחזור במסגרת מוסדות הרשות. 

השנה הושם דגש על התייעלות אנרגטית במוסדות ציבור: התקנת גלאי נוכחות וינשופים 

בביה"ס בעיר ובמבנה של הרשות, וכן התקנת מערכת ליעילות תאורה במגרשי ספורט. כמו 

תב"ל נכתבה וקודמה תכנית אב להתייעלות  כן, במהלך השנה בשיתוף פעולה עם אגף

 אנרגטית הכולל ארבעה פרקים: 
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התייעלות בתאורת רחוב, החלפת צ'ילרים, התייעלות בתאורת רמזורים ופרק חינוך 

 2016והסברה )תכנית חינוכית בשיתוף מועצות ירוקות בבתי ספר(. במקביל נעשתה במהלך 

 ים סולאריים על גגות מבני ציבור בעיר.עבודה לבחינת ההיתכנות הפיזית להתקנת פאנל

 

 ועדת קיימות/איכה"ס:

חברי  10. בוועדה חברים 2016פעמים בשנת  3הועדה לאיכות הסביבה בהרצליה התכנסה 

חברים מתנדבים מקרב תושבי העיר. יו"ר הוועדה  10-ועדה שהינם עובדי הרשות המקומית ו

 ייה עו"ד תום סטרוגו.הינו חבר המועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה בעיר
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 המחלקה הווטרינרית

 
 

עלולות לעבור לאדם ההמחלקה הווטרינרית עוסקת בשמירה על בריאות הציבור ממחלות 

 ממזון מהחי ומבעלי חיים.

 

ד"ר מורדוך( , פקחים  –צוות המחלקה מונה שני רופאים ווטרינריים )לרבות מנהל המחלקה 

 ווטרינריים, כלבן ומזכירה.

 
 ת משנה:בדיקו

 משאיות הובלה. 13,527נבדקו  .1

 ביקורות בעסקים: .2

 ביקורות בעסקים )כחלק מפעילות שגרתית ובמסגרת חוק רישוי עסקים(. 407נערכו  .1

 ק"ג מוצרי מזון שאינם ראויים למאכל. 3676נפסלו לשיווק  .2

 בעלי חיים:

 בעלי חיים. 5727חוסנו כנגד כלבת  .1

 כלבים. 235נכנסו לכלבייה  .2

 י נשיכה.מקר 40טופלו  .3

 לאימוץ כלבים. 65נמסרו  .4

 ניתוחי עיקור לחתולי הרחוב.   1204בוצעו  .5

 פניות תושבים:

 פניות מוקד בנושאי בעלי חיים. 2416טופלו  .1

 שונות: 

פעילות בני נוער בכלבייה העירונית במסגרת מחויבות אישית, צרכים מיוחדים  .1

 ופעילויות כיתתיות אחרות.

וועדה הבריאות המקצועית העוסקת באספקת המחלקה הווטרינרית לקחה חלק ב .2

 מזון למוסדות החינוך.

המחלקה הווטרינרית בתיאום מנהל היחידה לבריאות הציבור של האוניברסיטה  .3

העברית מקבלת סטודנטים של בית הספר לרפואה ווטרינרית לביצוע פרקטיקה 

 בנושא בריאות הציבור.

בהם יש עדויות על נוכחות  פוזרו פיתיונות חיסון כנגד מחלת הכלבת בנקודות .4

 שועלים ותנים וסביב גבולות העיר
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 רשות החופים

 
 
 א' באייר ונסגרה בכ"ט בתשרי תשע"ז.-נפתחה ב 2016 ונת הרחצהע
 
 
 מוכרזים ומורשים לרחצה: חופי רחצה  8
 

חוף צר מאד מאופיין במעט אנשים במהלך השבוע לעומת חוף מלא  -נוף ים )סידני עלי(,

 בסופ"ש.

 

 חוף מסעדות קיוסקים ושירותים שונים. – חוף השרון

 

 חוף פופולרי מאד לגולשי הגלים למיניהם.         – חוף זבולון

 

חוף רחב המאופיין ברוחצים רבים. החוף מאופיין בהרבה בני נוער  – חוף אכדיה צפון

 הפוקדים אותו בכל ימות השבוע.

 

מתאפיין כחוף של צעירים  –חות חוף בלבד.חוף שקט.  בחוף קיימות מקל -חוף אכדיה מרכז

 ורוחצים.

 

חוף רחב מאד מאופיין ברוחצים רבים בעונה. בחוף קיימים שירותים שונים   - חוף הנכים

 )משרדו של מנהל רשות החופים ממוקם בחוף זה(. 

 

חוף צר בו קיימת הפרדה בין נשים לגברים. החוף מאופיין בהמוני  הדתיים  –. החוף הנפרד

 ים לרחצה במהלך הקיץ.הבא

 ימים לנשים( 3ימים לגברים +  3באוגוסט  ) 31ביוני ועד  1החוף היה פעיל מתאריך 

 

 חוף מוכרז חדש לרחצה  מיקומו בין חוף הסירות לחוף הנפרד -חוף הכוכבים

 

 תחזוקה וניקיון

 .(חופים נמצאים באחריות החברה לפיתוח התיירות . )אכדיה צפון, מרכז, וחוף הנכים 3

 . עובדי ניקיון בחופים על פי התקופות השונות מספקת שלג לבןחב' 

 

אחריות על כל מערך התחזוקה של החוף החל מצינורות מים וכלה בברזיות -תחזוקה

 לשטיפת רגליים, שילוט ועוד.

 

 השירותים ניתנו ע"י חברת מפע"ת. – פינוי מכולות  אשפה
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עסק במתן דו"חות ושמירה על אכיפת חוקי פקח אחד אורגני של רשות החופים  – פיקוח

 העזר העירוניים. 

 בסופי שבוע בעונת הרחצה נוספו פקחים לאכיפה ושמירה על הסדר הציבורי בחופים.

 בנוסף הועסק שיטור בשכר בימי שישי ובשבתות.

 

 מצילים + מציל ראשי אחד. 25-תחנות הצלה אשר אוישו ב 8בעונת הרחצה נפתחו  -הצלה

   חוף אכדיה דרום ובחוף השרון. –לה פעלו גם בעונת החורף תחנות הצ 2

 סככות צל. 8-הוצבה תחנה חדשה בחוף הכוכבים ו

 

 אירועי טביעה למוות שאירעו מעבר לשעות עבודת המצילים.  3נרשמו 

 

 מרפאות בכל חוף מוכרז. 8-ניתנים ע"י חברה קבלנית ב – שרותי עזרה ראשונה

 

 : רכישות

 מכשירי דפיברילטורים לכל תחנת חובש בחופים המוכרזים. 8 –אשונה נרכש ציוד עזרה ר -

 נרכשו עגלות הזנקה ואסדות הצלה לאופנועי ים ולחסקות. -

 עגלות לנכים . 2-אופנועי ים ו 2חסקות חדשות ורועננו השאר, נרכשו  4נרכשו  -

 סככות צל לחופי זבולון והשרון 4נרכש ציוד כריזה לתחנות,  -

 וף השרוןהוקמה פינת כושר בח -

 נרכש מיול חדש לפיקוח -

 נרכש שילוט מתאים לחופים -

 

 אירועים:

 מסיבות חוף באכדיות במהלך הקיץ 2 -

 אירועי ספורט ליגת פוצ'יוולי לאורך כל העונה באכדיה מרכז -

 קייטנות גלישה לאורך כל החופים -

 אימוני צה"ל לאורך החופים בתיאום מראש. -
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 רובע א'
 
 

הועבר חלק מהאזור לטיפול רובע  –הארגוני והייעול המקצועי גבולות: )במסגרת השינוי 

 מרכז.(

 גבול רעננה. )יד התשעה, גן רש"ל ונחלת עדה( -בצפון

 מסילת הרכבת ועד יוסף נבו. –מערב 

 שבעת הכוכבים עד משה דיין –הרב קוק  –דרום 

 דרך ירושלים מהבריגדה ועד סוקולוב. –מזרח 

 

 כללי   

סקים בטיפול שוטף בניקיון, פיקוח וגינון כולל פגישות עם וועדי מנהל הרובע וצוותו עו

דוגמא: )רחוב רש''י  השכונות, קשר רציף עם תושבים, ישיבות תיאום ופיקוח פרויקטים

הנמצאים בתחום הרובע, מבצעי ניקיון מיוחדים לקראת החגים, חצרות  אוריאל אופק(

 מיעוטי יכולת, טיפול בפניות מוקד וסגירתן.

 

 יוןניק

 טנדר ונגררות. 2מכונת טיאוט,  2עובדי ניקיון,  31ברובע עובדים 

 תתי רובע, העובדים מנקים כל אזור פעמיים בשבוע על פי תכנית יומית. 3-הרובע מחולק ל

אחד גן רש''ל ,נחלת עדה , יד  ניקיון רובעאחראים  שני העבודה מתבצעת בפיקוח צמוד של

ולפי עונות השנה תנאי מזג  עירייה(. י)עובדיה ויצמן והשני מרכז עד מחלף הסיר   התשעה

 אוויר דוגמא: קולטנים, פינות מחזור, ועוד.

 מועד הוצאתו על ידי התושבים( –פינוי הגזם מתבצע ברובע זה בימי שני בשבוע. )יום א' 

פעם בשנה לפני ל''ג בעומר מנוקים גם השטחים הפתוחים על ידי טרקטור בהתאם לרשימה 

 ראש על ידי מנהל הרובע.שהוכנה מ

 

 גינון

( .עבודות הגינון מתבצעות על 2-+ רובע א 1-לשני שטחי בקרת גינון )רובע אמחולק הרובע 

ידי קבלן גינון  המבצע עבודות גינון בחורשות, גני ילדים, גינות ואיי תנועה, גיזום עצים 

למנהל הרובע  הכפופים וכדומה. הפיקוח מתבצע באמצעות שני מפקחי גינון חיצוניים

 ומנהלת מחלקת גנים. 

 שערים(   4לחידוש איי תנועה גינות פרויקטים דוגמא: )ראה דרך ירושלים אי תנועה, גינת 

 

 :המטופלים ברובע א' גני ילדים

מוסדות חינוך: בית ספר אופק בית ספר מפתן, השירות הפסיכולוגי )וייצמן(  2, גנים 76-כ

עדוניות ברובע מטופלים ע"י קבלן גינון חיצוני המחויב ומו אולם ספורט עליזה )הרב קוק(

 לעבור בכל גן פעם בשבועיים.
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 מתן מענה לפניות תושבים:

דרישות התושבים רבות הן מבחינת מעורבות בסוגי הצמחייה והן מבחינת תחזוקת ניקיון 

 סביבתי.

 

 תחומי טיפול מיוחדים:

 שבים וועדי שכונות וטיפול בפניות מתן מענה לבעיות תושבים , פגישות עם תו        ·

 מההנהלה.         

 ניקיון לפני ואחרי אירועים וחגים )יום העצמאות(        ·

 ל וויצמן."מבצעי ניקיון יזומים בשכונות: שביב, נחלת עדה, גן רש        ·

 ניקיון שטחי בור ע"י טרקטור.        ·

 ת כלבים..        חלוקת עגלות אשפה ושקיות לאיסוף צוא

 
 
 
 

 רובע ב' 

 
 כללי

במהלך השנה שחלפה, המשיך הקשר הישיר עם התושבים והוועדים במקביל לטפול בבעיות 

 ומפגעים המדווחים ובפעילות השוטפת.

 כלי אצירה תיקון או החלפה .   700 -חולקו כ

אגף ברובע בוצעו עבודת חרמשים וכלי עשבייה , כמו כן נוקו חצרות פרטיות בהמשך פניות מ

 הרווחה .

 

 מפקח גינון חיצוני מקצועי מופעל כדי להעלות את רמת הפיקוח על הקבלן בתחזוקת 

 גני ילדים ומוסדות חינוך. 60 -דונם חורשות וכ 50 -דונם, כ 350 -כ

 

 בכיכרות, גינות, ואיי תנועה. –פרחי עונה  45,000סה"כ ברחבי הרובע הוחלפו / נשתלו 

גינות כגון: ברחוב הארי, יצחק נגר, דרך ירושלים פינת בוצע שיקום וחידוש של מס' 

 העצמאות, באינטגרציה פינת נווה אמירים דשא סינטטי . 

 עצים באיזור הרצליה הצעירה. 110 -נשתלו כ

 גינת בר כוכבא פינת הגילבוע שודרגה.

 שדרוג ערוגות דוד רזיאל פינת פסמן.

 מוזיאון יד לבנים. –שדרוג הערוגה 

 טוב.-בית ספר לב גינון ושיקום

 הכנת גני ילדים לפני פתיחת שנת הלימודים.

 חידוש כיכר יערה .

 מידי יום מתבצעות עבודות ניקיון בגינות הרובע.   

בנוסף התבצעו ביקורות קבועות במרכזים מסחריים ומעקב אחר שמירת הניקיון במסגרת 

 . פעילות יזומה לרבות הוספת שקיות שקי /קקי בכל הרובע מידי יום
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 :משימות

 פיקוח על קבלן גיזום העצים וביצוע גיזומי מנע והרמת נוף שוטפים.      -

 פיקוח על  עובדי קבלן הגינון המבצעים עבודה שוטפת של תחזוקת גינות.      -

 שתילת עצים בגומות ריקות במדרכות, והשלמת צמחיה חסרה .      -

 ם וחסכון במים.שדרוג צנרת השקיה ישנה למניעת פיצוצי      -

 המשך טיפול גנני במוסדות  החינוך וגני הילדים ושדרוג גינות וערוגות ברובע.      -

 
 :ניקיון

ברובע קיימים רחובות או שכונות המנוקות מידי יום ע"י עובדים או מכונה טאוט כגון:   -

י שכונת נווה אמירים , רחוב כצנלסון, שיכון דרום כולל רבי עקיבא והסמטאות ועל פ

 הצורך הנדרש.

 פיקוח על  עובדי קבלן ניקיון וביצוע טיאוט רחובות ידני. -

פיקוח על מכונת טיאוט העובדת לפי סידור עבודה שנקבע ברחבי הרובע ע"י מנהל  -

 הרובע.

 פיקוח על פינוי אזורי פינוי הגזם )בימים ג' + ד'( ע"י מנופי גזם. -

 האשפה ומשאית הדחס.פיקוח על עבודות פינוי האשפה על ידי קבלן פינוי  -

 טיפול בפניות תושבים בנושאים שונים, כמו כן קבלת תושבים במשרד. -

 עריכת מבצעי ניקיון באזורים שונים על פי הצורך. -

ניקיון מגרשים באמצעים מיכניים במסגרת ניקיון המגרשים פעם בשנה לקראת ל"ג  -

 בעומר. 

ניקיון מסביב לנקודות מחזור, הפעלת הטנדר והעגלה ברובע ומיקוד לפינוי נקודות כגון  -

תחנות אוטובוסים, איסוף קרטונים וניירת ברחובות, החלפת אשפתונים ואיסוף 

 שקיות של העובדים בסוף היום. 
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 רובע ג' ד'

 
מתקיימים מפגשים שוטפים עם וועדי השכונות ומינהלת איזור התעשיה, טיפול בבעיות  - כללי

 ות המרחב הציבורי. שהם מעלים ועריכת מבצעים לשיפור חז

 מפגשים אישיים בשטח ומתן מענה לבעיות  מתמשכות ומורכבות.          –קשר ישיר עם תושבים 

 ביקורות קבועות במרכזים מסחריים ומעקב אחר שמירת הניקיון.

 טיפול וסגירת הודעות מוקד בתחומי הניקיון, התברואה והגינון.    
 

 גינון:

 חיצוני.   -לרובע יש מפקח גינון מקצועי

 גני ילדים. 15 -דונם חורשות וכ 150 -דונם, כ 350 -פיקוח על שטח גינון של כ

 עובדים, מנהל עבודה ואיש השקיה . 25השביל הירוק, מעסיק  -קבלן הגינון 
 

 משימות:

 פיקוח על קבלן גיזום העצים וביצוע גיזומי מנע והרמות נוף שוטפים.     -

 ן הגינון המבצעים עבודה שוטפת של תחזוקת גינות.פיקוח על  עובדי קבל      -

 שתילת עצים בגומות ריקות במדרכות, והשלמת צמחיה חסרה .      -

 שתילת פרחי עונה על פי תוכנית עבודה שנתית.     -

 שדרוג צנרת השקיה ישנה למניעת פיצוצים וחסכון במים.      -

 שקים על ידי מיכלית מים.ביצוע צנרת טפטוף לעצים במדרכות שהיו מו      -

 טיפול גנני במוסדות  החינוך וגני הילדים ופתרון בעיות הגננות והסייעות בנושאי הגינון.      -

 הכנת תוכנית עבודה שבועית לקבלן ווידוא ביצוע     -

 שדרוג ערוגות וגינות ציבוריות:      -

 פינת מתתיהו, רחוב וינגייט, ברוך קמין, שרה, יל"ן, גינת יודפת, הנוריות -

 הקמת סוללה חדשה ברחוב נורדאו פינת המעפילים, סוללת גינון חדשה בין מלון   -

 אוקינוס   לדניאל, דשא סינטטי + אדניות ברחוב רמת ים.           -

 

 :ניקיון

 מפקחי ניקיון עם טנדר אחד , האחראים על: 2

 רחובות ידני. עובדי קבלן ניקיון הרחובות המבצעים טיאוט 26 -פיקוח על  כ  -

 מכונות טיאוט מכניות העובדות לפי סידור עבודה שנקבע ברחבי הרובע. 3פיקוח על   -

 פיקוח על פינוי אזורי פינוי הגזם בימים ה+ ו, ע"י מנופי גזם. -

 פיקוח על עבודות פינוי האשפה על ידי קבלן פינוי האשפה ומשאית הדחס. -

 להם על ידי קבלן פינוי האשפה. טיפול בפניות תושבים על נזקים שנגרמו -

 טיפול בפניות תושבים על נושאי תברואה שוטפים. -

 עריכת מבצעי ניקיון באזורים שונים על פי הצורך הכוללים סריקת מגרשי ומשטחים   -

 פתוחים, הגברת הניקיון באזורים מסחריים.       

 רגישות כגון מתקני                      הפעלת הטנדרים והעגלות ברובע ומיקוד לפינוי וניקוי נקודות -

 בקבוקים ועיתונים.      
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 רובע מרכז העיר

 
 

 מיגאל אלון דרומה עד לרחוב העצמאות )לרבות סוקולוב –בחתך רוחבי  –מתחם המרכז 

באמצעות  יהרובעת הניקיון אחראימנהל וניקיון האזור מתבצע בפיקוחו של  ובן גוריון(.

 רחובות כולל טנדר ומכונת קיטור. ן, מכונת ניקויובדי ניקיוע

 קיון השירותים הציבוריים במתחם בית הכנסת הגדול ברחוב בןיאחריות על נבנוסף 

 ובגן בן שפר. גוריון

 

 אירועים מיוחדים:

מבצעי ניקיון מיוחדים בשעות הלילה לאחר שעות העבודה ברחוב סוקולוב ובן גוריון בחגים, 

 ם רבים מיוחדים. )חגים, שבוע הספר, תערוכות, דוכנים ועוד(ובאירועים עירוניי

 השתתפות בישיבות התנעה לאירועים עירוניים גדולים. )עדלאידע, עצמאות, ועוד(

 

 

 פרוייקטים:

 שדרוג אי התנועה בסוקולוב מדרך ירושלים ועד הדר. -

 שדרוג ערוגות בסוקולוב משדרות חן ועד הנדיב. -

 ד פינסקר.שדרוג אי התנועה מהנדיב וע -

 החלפת כל ספסלי הרחוב בסוקולוב ובן גוריון )עד להיכל בעיר( בחדשים. -

 שדרוג חזית הכיל בעיר. -

 גידור הערוגות בבן גוריון סוקולוב -

 החלפת ספסלים, אשפתונים וגינון חדש בשער העיר. -

 

 

  תחומים נוספים בהם עוסק מנהל הרובע:

 קע מול קבלנים וחברות בשת"פ  אישור תכניות חדרי אשפה והטמעת פחים טמוני קר -

 ובהנחיית מנהל האגף.     

 כנציג האגף. 4מורשה חתימה על טופס  -

 מ"מ מנהל אגף בזמן חירום. -
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אגף ביטחון, פיקוח 

  וסדר ציבורי
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 אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

 

 :יעוד האגף

רום, למען שמירת איכות מתן מענה לביטחון אישי ולסדר ציבורי, בימי רגיעה ובשעת חי

 החיים של תושבי העיר הרצליה.

 

 :המבנה הארגוני של האגף

 

 

 מר אבי ברויטמן. –סגן מנהל אגף לביטחון ולחירום 

 מר עודד כץ. –סגן מנהל אגף לפיקוח ולאכיפה 

 מר גיל ברייטברט. –מנהל מחלקת מעקב ובקרת דו"חות 

 מר עוז נהרי. –מנהל יחידת השיטור העירוני 

 גב' ענת עוזר. –זכירת האגף מ

 תקנים. 84עובדים מתוך  76 -סה"כ באגף 

הפרדת מחלקת החניה ממחלקת  – 2017השינוי הארגוני המשמעותי בפתיחת שנת העבודה 

הפיקוח, ובניית מחלקת מעקב ובקרת דו"חות, כמחלקה מקצועית ונפרדת הממוקדת 

תגבש נהליה ותתפוס את מיקומה בטיפול המנהלתי של כלל הדו"חות העירוניים. המחלקה 

 .2017המקצועי במהלך שנת העבודה 
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 :תפקידי האגף

 מתן מענה וטיפול בביטחון מוסדות חינוך בעיר. .1

 מתן מענה לביטחון מוסדות העירייה ואבטחתם בהתאם לנהלים. .2

 טיפול במקלטים הציבוריים בעיר, אחזקתם ושמירת כשירותם לשעת חירום. .3

 ים בכל הקשור לאחזקת מקלטים פרטיים.מתן מענה לפניות תושב .4

שמירת כשירות ציוד לשעת חירום תוך קיום אחסנה נאותה במחסני החירום של  .5

 העירייה.

קיום סיורי אכיפת עבירות איכות חיים ושמירת הסדר במרחב הציבורי על ידי  .6

 יחידת השיטור העירוני.

 לקת הפיקוח העירוני.אכיפת חוקי העזר העירוניים ובכללם עבירות חניה, על ידי מח .7

 אבטחת ארועים עירוניים תחת כיפת השמיים, בהתאם להנחיות משטרת ישראל. .8

 

 

 :2017מגמות לשנת 

 

 מיסוד האגף לעבודה מסונכרנת כלל עירונית. 

 מבצעי אכיפה לטיפול במרחב הציבורי, בדגש על כלבים, רכבים נטושים ונקיון. 

 ת מקצועית.תכנית הכשרה ומעגל אימון שלם לשמירת כשירו 

 העמקת השת"פ עם הקהילה להקמת גופי התנדבות להגברת תחושת הביטחון. 

 הגברת הזמינות והמענה המיטבי לתושב בהתאם למדדים. 

 הגברת הנוכחות והבולטות למען יצירת תחושת הביטחון. 

 טיוב הטכנולוגיה למערך האכיפה למען שיפור איכות חיי התושבים. 
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 מחלקת הביטחון

 :המדור אבטח

 עובדים. 3 -במשרד הקב"טים 

 קב"ט מוס"ח. – איתי בן שבת

 קב"ט מוס"ח.– טל אוחיון

 .מזכירת מדור אבטחה – שולמית אביטל

 . גנ"י 137 -בו בתי ספר 33 -המדור מטפל ב

 להלן יפורטו הפעולות שבצעו הקב"טים במהלך השנה:

המשיכה חברת אבטחה "שלג לבן"  01/09/2016 "ובתחילת שנת הלימודים תשע .א

 עבודתה באבטחת מוסדות החינוך, מתקנים עירוניים ואירועים עירוניים.

רואיינו מועמדים לאבטחת מוס"ח במשרד  מעקב אחרי הכשרת מאבטחים: .ב

 .כל המאבטחיםהקב"טים. במהלך השנה רואיינו 

 חברה, בביקורת האבטחה נבדקים הדברים הבאים: ביגוד ביקורות למאבטחים: .ג

מחסניות, כובע חברה,  2כנסיים, חולצה, חגורת מאבטח, נשק מגנומטר, נעליים, מ

כובע לשע"ח )צהוב(, פנקס כיס למאבטח, יומן נכנסים / יוצאים, תיק אבטחה 

מעודכן, ידיעת נהלי האבטחה ע"י המאבטח, האם תודרך ומתי, אחת לכמה זמן 

 מבוקר על ידי מפקח החברה.

 שך כל שעות הלימודיםבמהלך השנה במ למאבטחים במוס"ח: ערנותתרגיל  .ד

למאבטחים, במהלך היום נזרק חפץ חשוד לשטח ביה"ס  ערנותמתקיימים תרגילי 

 מבצע סריקה אמור לגלות את החפץ. אשר והמאבטח 

 33במהלך השנה התקיימו  :/ רעידת אדמה בבתי ספרתרגילי  ירידה למקלט  .ה

 תרגילי רעידת אדמה. 33ו  תרגילי ירידה למקלט

תרגילי   137במהלך השנה התקיימו  בגנ": ם / רעידת אדמהלטיתרגילי ירידה למק .ו

 .תרגילי כניסה למקלט 137רעידת אדמה ו 

כל בי"ס / גנ"י  מחויב פעם בחודש לבדוק : ביקורת מרכיבי ביטחון בביה"ס ובגנ"י .ז

 גננת  גנ"י. את כלל מרכיבי הביטחון ע"י רכז ביטחון ביה"ס /

 תרגילי שריפה במוס"ח. 33במהלך השנה התקיימו  :תרגיל שריפה .ח

תרגילי חומ"ס בבתי ספר בהם ישנן  6במהלך השנה התקיימו  :תרגיל חומ"ס .ט

 מעבדות לכימיה.

 :מרכזיים במסגרת תכניות אבטחה מדור אבטחה מאבטח אירועים עירוניים .י
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 הרקדות בספורטק אירועי יום העצמאות "נעים בגנים"

 "סוכות עדות"
אירועי יום העצמאות 

 לגנ"י
 עים בספורטקאירו

 פסטיבל רחוב אזור התעשייה מרוץ גולני הקפות שניות

 אירועים בשד' חן סטריטבול שבוע הספר

 אירוע ספורט חצות קבלת שבת במרינה
אירועי הגדה במתחם שער 

 העיר

 שבוע הבריאות בעיר מסיבת חוף אירועי חגים בסוקולוב

 אירועים בביה"ס קונצרטים בפארק אירועי צופים

 אירועי קרנבל פורים אירועי קיץ הכוכב השמיני י יום הזיכרוןטקס

 "עפיפוניאדה" טריאתלון ילדים בפארק אירועי בית קינן

 טיול אופניים מרוץ נשים שבוע החינוך

שבועות 

 בסוקולוב

הולכים קרוב חושבים 

 רחוק
 "מצעד לפידים"

"ספורט 

 חצות"
 גלגל הזהב חג הילדים

  כנס משתחררים מימונה

 

מחלקת הביטחון מנפיקה אישורי כניסה למוס"ח לעובדי קבלן שונים וזאת  .יא

לאחר חתימה על טופס העדר רישום פלילי ואישור מהמשטרה על העדר 

 עבירות מין.

 .ישיבות שוטפות עם מפקחי חברת האבטחה "שלג לבן" .יב
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 :כנסים במהלך השנה .יג

 נושא הכנס שם הכנס "דמס

 תיחת קייטנות יוניהיערכות לפ כנס מנהלי קייטנות 1

 הנחיות לרכזי טיולים במוס"ח כנס רכזי טיולים 2

 היערכות לפתיחת שנה"ל כנס מנהלים יסודיים 3

 היערכות לפתיחת שנה"ל כנס מנהלים על יסודיים 4

 השתלמות עב"טים חדשים במוס"ח חדשים רכזי ביטחוןכנס  5

 הנחיות לקב"טים במחוז ת"א כנס קב"טים 6

 היערכות לפתיחת שנה"ל תכנס גננו 7

 הכנות לפתיחת שנה"ל כנס מאבטחים 8

 היערכות לשנה"ל רכזי ביטחוןכנס  9

 היערכות ליום הג"א

 הנחיות אבטחה כנס מאבטחים 10

 

 

 מדור מחסני חירום

( ח"ומל ח"פס) החירום מחסני את ומתפעל אחראי הביטחון במחלקת חירום מחסני מדור

 .העירייה לרשות העומדים ל"צה מחסני את וכן הרצליה עיריית של

 מר חיים בן אדי. –המדור מתנהל על ידי מנהל המדור 

 מר דוד אדרי. –ועובד מחסן                                     
 

 עיקר הפעילויות הנעשות במחסנים:

 .ליקויים תיקון כולל –( השנה כל משך) ה"צמ בציוד וטיפול ריענון .א

 .במחלקה השונים לגורמים וניפוקו ציוד קליטת .ב

 .איכות ביקורת הדורש ציוד אחר רצוף מעקב .ג

 .המחלקה לעובדי שירות מתן .ד

 .חודשים לשלושה אחת ה"הצמ ציוד כל והפעלת טיפול .ה

 .ושילוט ניילונים, קרטונים החלפת, צביעה, ניקיון: כגון כללית תחזוקה .ו

 .ברגיעה מכני לציוד מונע טיפול .ז

 .פרטיים מקלטים בנושא התושבים בתלונות טיפול .ח
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 .חירום לשעת וקבלנים עירייה רכבי ריתוק .ט

 .לספקים הזמנות הוצאת .י

 .חיצוניים מספקים ציוד הזמנת .יא
 

 מחסני מל"ח / פס"ח:

במחסנים מאוחסן כל ציוד החירום של  .למחלקה יש שלושה מחסנים לציוד מל"ח פס"ח

וממושכת לתושבי  אביזרים, ריהוט וציוד המיועד לשהייה זמנית :הכולל ,העיר הרצליה

חירום כגון: מיטות, מזרונים, שמיכות, אלונקות, ציוד תאורה, ציוד מטבח  -העיר בשעת

 .וכו'
 

 :ניםלהלן הפעילות שנעשתה במחס

 הפריטים הוצאו מאריזתם נבדקו ונעשו בהם טיפולים מונעים. - ציודבוצע ריענון ל .א

 במשך השנה נעשו ספירות מדגמיות וספירת מלאי שנתית. .ב

סנים מתבצעת מידי יום עבודת תחזוקה הכוללת ניקיון והחלפת אריזות במח .ג

 פגומות בחדשות וכל הנדרש לתחזוקה ברמה גבוהה.

 קליטת ציוד וניפוקו. .ד

 הוצאת החפ"ק לפעילות בשטח. .ה

 ברזיםטופלו כל הנגררים, גנרטורים, משאבות, רתכות, מכלי מים, כולל החלפת  .ו

 בכל מכלי המים.

 ., נעשו שיפורים באחסון הציודחדשה ונגישה יותר ארגון המחסן במתכונת .ז

 מחשוב המלאי במחסנים. .ח

 טופלה הצנרת למשאבות ולמכלי המים. .ט

 

 מחסן מקלטים:

במחסן זה קיימת  .במשך השנה נקלט ציוד במחסן ונופק ציוד עבור ביצוע עבודות במקלטים

 יומית והמחסן מתוחזק כל ימות השנה ברמה נדרשת.-פעילות יום

 
 מיכלי מים:צמ"ה ו

 במחסני הביטחון מאוחסן ומטופל הציוד הבא:

 גנרטורים. .א

 משאבות מים וביוב. .ב

 מכלי מים. .ג

 רתכות גנרטור. .ד

 כלי הנעה הידראוליים. .ה

 ציוד כיבוי אש. .ו

 צנרת מים מכל הסוגים והגדלים. .ז

 חפ"ק. .ח

 רכבי חירום. .ט
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  הציוד עובר ביקורות, חידושים וטיפולים בהתאם לתוכנית עבודה, כמפורט:

טיפול לכל הגנרטורים  שלושה חודשיםאחת ל מטופלים - גנרטורים 15סה"כ  רטורים:גנ

 הכולל: בדיקת מים, שמן וצביעת מסגרות, מצבר.

 טיפול שוטף חודשי. חפ"ק ועגלת תאורה:

 נרכשו:

 עגלת תאורה נגררת לתאורת סביבה.

 בלון תאורה סביבתי.

 מקלטים פרטיים:

 ת במקלטים השייכים לבתים פרטיים.מדור מחסנים מטפל בבעיות המתעוררו

ידי דיירים במקלט, פלישה למקלטים, נעילת -הבעיות העיקריות הם אחסון של ציוד פרטי על

. כמו כן מתבצעות ביקורות לבקשת תושבים לבדיקת המקלט בפני הדיירים ושאלות כלליות

 .פניות 23טופלו  2016במהלך שנת  .תקינות המקלטים

 

 

 מדור מקלטים

 

 עובדים: 3מקלטים מתנהל על ידי מדור 

 מר ינון גרמה –מנהל המדור 

 מר דוד צואלה + מר יואב עקרב )בחצי משרה(. –עובדי אחזקה 

 בעיר .החינוך ובמוסדות תכליתיים ודו הציבוריים במקלטים טיפלנו 2016 שנת במהלך

 :דלהלן הפרוט לפי ציבוריים מקלטים 115 ישנם הרצליה

 מקלטים. 52=  הספר בתי .א

 .תכלתיים -דו מקלטים  63=   ציבוריים .ב

 ובדיקת החשמל מוני לקריאת  לחודשיים אחת ומבוקרים שוטף באופן מטופלים המקלטים

, אגודות ,סים"מתנ, ומועדונים אמנים י"ע מאוישים המקלטים בולטים, רוב ליקויים

 .הביטחון מחלקת ובפיקוח העירונית הנכסים במחלקת חוזים על חתומים

 :שנתית עבודה תכנית י"עפ המקלטים טופלו נההש במהלך

 .ספר בתי ובמקלטי ציבוריים במקלטים תקינות לא וונטות החלפת .א

 .חוץ/  פנים – מקלטים צביעת .ב

 .ביוב וסתימות בהצפות טיפול .ג

 .למקלט דלתות החלפת .ד

 .וברזים נורות החלפת .ה

 .וחלונות בדלתות גומיות החלפות .ו
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 יחידת השיטור העירוני

 :כללי

שיטור העירוני הינה יחידה המשלבת שני ארגונים )משטרת ישראל ועיריית הרצליה( יחידת ה

 ופועלת מתוקף הוראת שעה לייעול ולהגברת האכיפה ברשויות המקומיות.
 

 :יעוד היחידה

 עבריינות, האלימות רמת את ניכר באופן ולהפחית וההרתעה האכיפה יכולת את לחזק

 מדיניות למימוש בהתאם וזאת חיים איכות תלעבירו בדגש, חברתית אנטי והתנהגות

 .עירונית לאכיפה במועצה שנקבעה האכיפה
 

 :תפקידי היחידה ומשימותיה

 .וונדליזם אלימות, בריונות בתופעות מאבק .א

 .חיים איכות באירועי מהיר טיפול .ב

 .עירוניים משפט בית צווי וביצוע ובנייה רישוי בעברות טיפול .ג

 .לאלכוהול הקשורות ועבירות בשכרות מאבק .ד

 .והתנועה החניה בתחומי בריונות בתחום אכיפה .ה

 .עירוניים אירועים אבטחת .ו

 .ובמשטרה ברשות התפקידים בעלי לכלל סיוע .ז

 תכנית והכנת המשנה ועדות , אכיפה מועצת י"ע שהוגדרה אכיפה מדיניות ביצוע .ח

 .בהתאם אופרטיבית פעולה
 

 :מבנה היחידה

פקחים מסייעים + מזכירת  18עובדי עירייה, מתוכם  19שוטרי מ"י ועוד  10היחידה מונה 

לא איישה המשטרה את תפקיד  2016מר עוז נהרי. במהלך  –היחידה. בראש היחידה עומד 

מפקד השיטור העירוני לאורך מספר רב של חודשים. בשבועיים האחרונים נכנס לתפקיד 

 פקד אפי לוביוב.
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 :נתוני פעילות היחידה

 2016ם את פעילות היחידה בשנת כלל הנתונים, מייצגי

 – שעות סיור בעיר בחלוקה בין שיטור משולב לבין סיורי פיקוח מסייע בלבד

 

 

קריאות למענה על ידי ניידות השיטור העירוני.  7,434במהלך השנה נפתחו  – קריאות מוקד

 של המשטרה. 100ע"י תושבים דרך מוקד  40% -ע"י מוקד עירוני ו 60%מתוכם: 

 

 

 

 :ועים חריגיםאיר

 ,החייאה: הכולל לאזרחים ראוי טיפול הוענק שבהם חריגים אירועים 27-ב טיפלה היחידה

 .חריג לאירוע מתאימות וסגירות אזרחים בהרחקת סיוע ,מהתאבדות הצלה
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 כמות סוג אירוע

 3 חשש לטביעה

 2 סיון התאבדותינ

 2 חשש לחיי אדם

 3 שריפה

 4 מעשה מגונה

 2 חשד לפח"ע

 1 חטיפה

 7 קטטה

 3 תקיפת שוטר

 

 

 :מעצרים ועיכובים
 

 –אנשים כמפורט   72חודשי פעילות היחידה נעצרו ועוכבו על ידי היחידה  12במהלך 

 

 כמות העבירה

 8 שבח"ים

 3 פורצים

 5 עובד ציבור /תקיפה שלהעלבת

 8 גניבה

 1 הפרות צו

 15 אלימות

 4 מעשה מגונה

 1 השגת גבול

 10 סמים

 2 הימורים

 4 דייג בנתיב שייט

 1 הטרדה

 8 החזקת כלי פריצה

 2 דרוש חקירה 
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 :אכיפת בריונות

 פסולת השלכת, ניקיון, חוסמים רכבים: כגון בריונות אכיפת על דוחות נרשמו במהלך השנה,

 ועוד. להלן פירוט הפעילות:

  דו"חות. 5,405 –דו"חות חניה עירוניים  .א

 דו"חות משטרתיים. 793–עבירות תנועה  .ב

 דו"חות משטרתיים. 526 –הקמות רעש  .ג

 דו"חות עבירה משטרתיים. 36–נקיון ואיכות הסביבה  .ד

 שפיכות אלכוהול. 839 –שתיית אלכוהול במרחב הציבורי  .ה

 

 

 

  

 אלכוהול ניקיון רעש תנועה חנייה ב.מ חודש/עבירה

 22 8 21 60 590  ינואר

 65 1 18 74 720  פברואר

 60 6 34 66 589  מרץ

 59 6 67 70 451  אפריל

 33 6 33 50 293  מאי

 273 3 57 62 360 4 יוני

 35 1 72 68 563 6 יולי

 30 2 51 63 239 4 אוגוסט

 42 1 48 60 430 5 ספטמבר

 91 1 60 90 373 3 אוקטובר

 55 1 40 70 330 3 נובמבר

 74 0 25 60 467 2 דצמבר

 839 36 526 793 5405 27 סה"כ
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 דיווח מפגעים:

דיווחים על מפגעים  395במהלך השנה בעת מילוי תפקידם ברחבי העיר פתחו פקחי היחידה  
 ברחבי העיר.

 שונות גרימת נזק רמזורים/שילוט השלכת פסולת סכנה/תשתית חודש/מפגע

 3 0 5 0 3 ינואר

 2 0 3 0 2 פברואר

 16 0 36 0 16 מרץ

 6 3 16 0 6 אפריל

 11 0 14 0 11 מאי

 7 0 14 1 7 יוני

 2 66 24 2 2 יולי

 4 0 18 0 4 אוגוסט

 6 0 9 0 6 ספטמבר

 9 1 22 1 9 אוקטובר

 5 0 5 0 5 נובמבר

 5 1 21 1 5 דצמבר

 76 71 187 5 76 סה"כ
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 מחלקת פיקוח עירוני

 :כללי

כי העיר תהליך של ארגון מחדש, על מנת לתת מענה לצר 2016מחלקת הפיקוח עברה בשנת 

ולאתגרי הפיקוח הנדרשים בהקשרי השמירה על הניקיון, איכות החיים והסדר במרחב 

הציבורי. מערך הפיקוח אורגן מחדש על בסיס חלוקת העיר לשטחים בעלי היגיון פיקוחי 

 המאפשר אחיזה טובה ושליטה נוחה יותר בשטח:

 מטפל בשכונות נווה עמל ויד התשעה. –מדור מזרח 

 ויצמן. –מטפל בכל השטח שמצפון לציר סוקולוב  –מדור צפון 

 ויצמן. –מטפל בכל השטח שמדרום לציר סוקולוב  –מדור דרום 

 מטפל בכל השטח של הרצליה ב', נוף ים ופיתוח. –מדור מערב 

 מטפל משימתית ברחובות של אזור התעשייה. –מדור אזור תעשיה 

 וריון עד העצמאות.מטפל נקודתית ברחוב סוקולוב ובן ג –מדור סוקולוב 

 -, ובהם מנהל מחלקה, סגן, מזכירת מחלקה ו38עובדים, מתוך תקן של  30המחלקה מונה 

 פקחים. 27

 

 :היקפי פעילות המחלקה

 :קריאות מוקד

 2016 2015 2014 נושא

 6,043 5,091 3,688 סל חניה

 5,827 4,601 3,234 נקיון ומפגעים

 1,007 650 528 רכב נטוש / גרוטאות

 375 318 379 פוחיםמ

 646 241 230 אחר

 13,898 10,901 8,059 סה"כ

 

 35%חווינו עליה של  2015ניתן לראות כי קיימת מגמת עליה מזה מספר שנים. בשנת 

תחומים העלייה  2 -עליה. יש לציין כי ב 27%אנו רואים  2016בקריאות מוקד ואילו בשנת 

 הינה למראית עין בלבד:

בוצע "ניקיון" וארגון מחדש של כלל המידע הקיים במערכת  2016נת בש –רכבים נטושים 

תיעוד תלונות המוקד. לצד מספר תלונות כפולות, נמצא כי בלא מעט תלונות היה רישום של 

מספר רכבים נטושים באותה קריאה, דבר שחייב אותנו לפצל התלונות למספר תלונות 

הנטושים בעיר ולהבטיח טיפול מיטבי  חדשות, כך שנוכל לשלוט טוב יותר בכמות הרכבים

 בכל רכב בנפרד לפי קריאה אחת.

מקריאות אלו, הינן קריאות יזומות שלמנהלים באגף לטובת  50%מעל  –תלונות "אחר" 

ביצוע פעולות פיקוח יזומות למניעת עבירות. הדרך הטובה לשליטה בביצוע משימות מנהל 

 אילו יש עליה בכמות תלונות אלו.אלו הינה באמצעות תכנת המוקד, ולכן נראה כ
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 :פירוט דו"חות חניה שהוגשו

 סה"כ חניה אסורה תווים אזוריים הסדרי חניה שנה

2016 9,019 10,533 28,385 47,937 

2015 8,634 4,658 25,515 

 

38,807 

2014 15,718 188 29,348 45,254 

 ל יחידת השיטור העירוני(.כוללים את נתוני האכיפה ש 2016 -ו 2015)הנתונים של השנים 

מהנתונים אנו מבינים כי פריסה מחדש של הפקחים בעיר לאור הארגון מחדש הצדיק עצמו 

בכל הקשור לאכיפת חניה. האחיזה בשטח היתה טובה יותר והמענה היה טוב יותר. ניתן 

משנת  24% -לראות עליה בכמות האכיפה ובאיכותה בכלל הפרמטרים. סה"כ עליה של כ

מהתקופה המקבילה אשתקד(, דבר המצביע על  16% -)למרות שאיוש המחלקה קטן ב 2015

 יעילות ואיכות הביצוע.

 

 :פירוט דו"חות פיקוח כללי שהוגשו

 פער 2016שנת  2015שנת  עבירה

 241 492 251 השלכת אשפה וגזם

 73 102 29 לכלוך וזיהום מקום ציבורי

 1- 0 1 אי פינוי פסולת בניין

 10- 9 19 כלי מיועדאשפה לא ב

 53 114 61 נכס שיש בו מפגע

 537 796 259 רכבים נטושים + מכולות

 3- 0 3 קיון מגרשיאי שמירת נ

 0 7 7 הזרמת מים לרחוב

 0 7 7 הזרמת מי שופכין למקום ציבורי

 1- 0 1 העברת אשפה בניגוד לחוק עזר

 1- 0 1 ניקוי / איבוק שטיח במקום ציבורי

 5- 32 37 ישהאי מילוי דר

 0 3 3 ביתן אשפה לא נקי



340 

 

 0 4 4 השחתת רכוש עירייה

 5 15 10 גרימת נזק לרחוב

 9 9 0 שינוי ברחוב ללא היתר

 2 2 0 אי תיקון נזק לרחוב

 19- 8 27 גללי כלבים

 7- 11 18 מפוח + ציוד גינון

 6 7 1 הוצאת סחורה מחוץ לעסק

 26 101 75 שילוט

 6- 5 11 רוכלות

 7 7 0 ום פרטי במקום ציבוריפרס

 4 4 0 רעש בגן

 4- 0 4 דריכה על דשא

 3- 1 4 מפגע בגן ציבורי

 2 2 0 רוע בגן ציבורי ללא היתריא

 7- 8 15 נזק לצמחיה ולעצים

הימצאות בגן ציבורי מעבר לשעות 
 2 2 0 מותרות

 20 153 133 רכב בגן ציבורי

 47 126 79 עבירות שונות בחוף הים

 967 2027 1060 סה"כ

 

תחום הפיקוח הכללי הינו התחום המצביע בצורה הטובה ביותר על מקצועיות הפקחים. 

 -דו"חות ל 1,345בכמות האכיפה ) 22% -חווינו ירידה של כ 2015 -ל 2014בעוד שמשנת 

 -ו 2015למול שנת  91%אנו רואים עליה של  2016דו"חות בהתאמה(, הרי שבשנת  1,060

 למול שנים אלו. 16% -ושוב, למול העובדה כי איוש הפקחים קטן ב – 2014 למול שנת 50%

בכמות דו"חות  113%קיימת עליה של  בתחום אכיפת הניקיוןזאת ועוד, ניתן לראות כי 

הניקיון במרחב הציבורי, וזאת בשעה שבתחום תלונות על ניקיון ומפגעים, קיימת עליה של 

 בלבד. 26%

היו על מצבת  2016לינואר  1 -, הגדילה המחלקה לעשות: בשיםבתחום הטיפול ברכבים נטו

כלי רכב  195עמדו על מצבת העירייה  2017לינואר  1 -כלי רכב נטושים. ב 380העירייה 

, קיבל דחיפה ובקרה צמודה של מנהלת האגף. האתגר 2015נטושים. נושא שהוזנח בשנת 

 .60 -פחות מיהיה לסיימה עם מצבת כלי רכב נטושים של  2017בשנת 
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 :מחלקת החניה

עובדות מסורות, אחראית לטפל בכלל הדו"חות  5מחלקת החניה, ללא מנהל ישיר, אך עם 

העירוניים המוגשים על ידי מחלקות האכיפה השונות בכל האגפים. במסגרת תפקידם, 

אחראית המחלקה להזנת כלל הדו"חות, מעקב אחר מוסר התשלומים, הוצאת הודעות 

קב ובקרה, טיפול בבקשות ערעור ובקשות להישפט בבית המשפט לעניינים רשומות, מע

 מקומיים, העברת דו"חות שלא שולמו לגביה מנהלית על ידי משרד עו"ד סנדרוביץ'.

ערכנו שינויים קלים בתחום קבועי הזמן לטיפול בדו"חות על מנת לקצר תהליכי  2016בשנת 

ד לשליחת מכתב תזכורת כמתחייב בחוק, חודשים מדו"ח חלון ע 3גביה. במקום להמתין 

קיצרנו הזמן לחודש אחד בלבד. החלטה פשוטה זו הביאה להגברת המודעות אצל נשוא 

 הקנס לסיים טיפול בשלב מוקדם יותר, טרם העברת הקנס לגביה מנהלית.

 

 :להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום הטיפול בדו"חות החניה

 2016שנת  2015שנת  2014שנת  הנושא
סה"כ הכנסות מדוחות 

חניה כולל  עו"ד 
 סנדרוביץ

9,219,347 ₪ 9,238,189 ₪ 11,667,585 

סה"כ נרשמו דו"חות 
 חניה

45,254 38,807 47,937 

 5,535 2,532 5,916 סה"כ ביטולים
סה"כ הסבות דו"חות 

 חניה
4,234 3,354 4,006 

סה"כ התקבלו מכתבי 
 ערעור 

7,575 7,077 7,258 

 362 262 132 להישפט סה"כ בקשות
סה"כ דו"חות עברו 

 לסנדרוביץ
10,052 11,362 10,041 

סה"כ הונפקו תווים 
 אני מהרצליה

14,078 18,049 9,353 

 

בכמות ביטולי דו"חות. אם ננקה את  57%מניתוח הנתונים ניתן לראות כי חלה ירידה של 

 -רי שקיימת עליה של כהדו"חות שירדו עקב היתר החניה חינם לתושבי הרצליה, ה 7,000

דו"חות חניה למול שנה קודמת. שילוב של שני הנתונים מראה כי איכות האכיפה,  200

 גברה בצורה משמעותית. –יעילותה ומקצועיותה 
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 אגף תקשוב

  ומערכות מידע
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 אגף תקשוב ומערכות מידע 

 

 :כללי .1
 

תונים והטלפוניה, ועל מערכות המידע, תקשורת הנמערכות מידע מופקד על תקשוב ו אגף

 פי העירייה, מחלקות, יחידות, גופי הסמך ומוסדות החינוך והתרבות העירוניים.באגהחומרה 

 

 הבאים: בתחומיםמתמקד  אגףה

  תחזוקה מונעת: טיפול מונע באמצעות שימוש בכלי שו"ב 

 במערכות מידע, תוכנות תשתית, חומרה, ציוד היקפי,   : מתן תמיכהתחזוקה שוטפת

רת המחשבים, תקשורת קווית , אלחוטית וסלולרית, מערך מצלמות תקשו

 האבטחה.

 .אבטחת מידע 

  .שילוב מערכות מידע והטמעתן 

 שרתים, מחשבים,   ריענון משק התקשוב , הטלפוניה ומצלמות האבטחה בעירייה(

 ציוד היקפי ותקשורת(.

 

 SYSTEM-רשתות תקשורת, אבטחת מידע חומרה ו -תשתיות  .2

 אחסון באתר גיבוי ואתר ראשיהמערכת ההפעלה של  מערכתשדרוג  .א

 שדרוג אנטי וירוס .ב

 גיבויהמערכת גרסת שדרוג  .ג

 עבור מכונות הצילום המשולבות הקמת שרת מדפסות .ד

 ג'יגה 128 -ל כרונות לשרתי להבישדרוג ז .ה

 ESX  (VMWARE)שדרוג כל שרתי  .ו

 VCשדרוג שרת  .ז

 בדיקת אתר גיבוי .ח

 ומציהי של השרתים לאוטוביחת קבצי גישל .ט

כגון לבדיקת שטחים פנויים על  SCRIPTשיפור תהליכי עבודה אוטומטים ע"י  .י

 הדיסקים ועוד. 
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 ה טלפוני .יא

 שיפור שרידות מרכזית ה- IP המערכתל ללא שרתי "מוקד העירוני ובחמב. 

 .טיפול בנזקים שנעשים בתשתיות גני ילדים 

  הכנת מכרז לטלפונייתIP העירייה החדש בכלל הארגון לאחר המעבר לבניין 

 

 אבטחה מצלמות .יב

    מתנ"ס נוף ים    ,בית קינן  ,בר בעיר  ,בבית ספר הנדיב התקנת מצלמות אבטחה 

 ובבית סמנכ"ל התקשורת דורון נחום.  

   עיר החכמה" -הכנת מכרז למצלמות אבטחה , שו"ב ותקשורת כבסיס ל" 

 

 תתקשור .יג

 מתגים. 22 ,  סה"כל "תבובחינוך  ,גביה ,גזברות ,החלפת מתגים בהנדסה 

 

  פיירוול .יד

  בעלות של חידוש רישיון. 800 -ל  600החלפה מדגם  

 פיינאפ .טו

 .שדרוג גרסה לסינון יותר עוצמתי למיילים נכנסים ויוצאים 

  פיירוול פיינאפ . טיפול ושדרוג במתגים 

 

 םפלאפוני .טז

 . )ביצוע מכרז והתקשרות עם החברה הזוכה )הוט 

 ןבארגוהחלפת מכשירים שדרוג ו. 

 

 

 םתחום מערכות מידע  ופרויקטי .3

 מערכות ליבה  -פרויקט מעל"ה  .א

  אפיון תהליכי עבודה רוחביים כלל ארגוניים במערכת האוטומציה בכל מחלקות

העירייה הרלוונטיות בהתאם לתכולת המכרז ואישורם )גזברות, גביה, רישוי 

  עסקים, שילוט,  לוגיסטיקה, רכש ועוד(

 לפי תכנית העבודה  מעקב על התקדמות הפרויקט 

 התקנת מערכת לניהול מסמכים במערכת התפעולית והטמעתה 

 הטמעת מודולים שונים: מערכת השקעות, תזרים מזומנים 
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 לניהול פניות למחלקת הגבייה CRMמערכת  .ב

 מעקב אחר התקדמות  הפרויקט 

 ליווי הקמת והטמעת המערכת 

 ( הטמעת מערכת ניהול מסמכיםIFNבמערכת התפעולית ו ) התממשקות

 CRM -למערכת ה

 הסבת מסמכים ממערכת ה- ADA 

 מעקב אחר תקלות ופתרונן 

 

 בניית ממשקים בין אגף הנדסה למח' הכנסות העירייה .ג

 :אפיון תהליכי העבודה של שני הגורמים בנושאים  

  אגרות והיטלי פיתוח מכוח פרויקטים הנדסיים -

 בקשות להיתרי השבחה -

 מעקב אחר התקדמות  הפרויקט 

 הסבת מסמכים ומידע ממערכת המטרו 

 הטמעת המערכת 

 

 ארגוני CRMמכרז  .ד

 בחינת תהליכים בארגון לפני כתיבת המכרז 

  
 פרסום מכרזים באינטרנט .ה

 אפיון תהליך העבודה ופיתוח פתרון 

  ביצוע מבחני קבלה לאתר 

 ליווי הקמת והטמעת המערכת 

 
 מערכת להגשת בקשות לתמיכות )עמותות( .ו

 ה של הוועדה הן מצד העמותות והן מצד העירייהאפיון תהליך העבוד 

 פיתוח פתרון ובניית טפסים מותאמים לצורך שילובם במערכת 

  ליווי הקמת והטמעת המערכת 

 

 :ילדים גנילמחלקת  תומערכ .ז

 בחינת פתרון חדש לשיבוץ 

 )הקמת מערכת לגביית תשלומי הורים מרצון )חוגים והעשרה 

 

 מערכת נכסים: .ח

 חלקת נכסים הטמעת מערכת חדשה במ 

 מעקב אחר התקדמות  הפרויקט 
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 מיתוג -תבנית מסמכים  .ט

 התאמת תבנית למסמכים לכל אגף/ מחלקה/ יחידה בנפרד לפי דרישת הדוברות 

 

 עיר חכמה .י

  , בחינת גישות שונות בנושא עיר חכמה לקראת גיוס יועץ לכתיבת חזון העירייה

 תכנית עבודה ומשמעויות.

 

 ופיסא –תמיכה במוצרי מיקרוסופט  .יא

 שדרוג גרסאות אופיס והדרכה למשתמשים 

 תמיכה בתוכנות מיקרוסופט אופיס למשתמשים  

 

  OFFICE LIGHTתוכנת ניהול מסמכים  .יב

 תמיכה שוטפת 

 

 מערכת משאבי אנוש ושכר  .יג

 תמיכה טכנית שוטפת באגף משאבי אנוש ומחלקת שכר 

 תמיכה במערכת חילנט לצפייה בתלושי שכר באינטרנט 

 קופל ראם( כרסריקת מסמכים בש( 

 פיתוח ממשק חילן קומפיוצ'ר לשיפור עדכניות המידע בחירום 

 

  תוכנת נוכחות של חברת סינריון .יד

  טכנית שוטפת באגף משאבי אנוש תמיכה  

  הטמעת תוכנת סינריוןSD  מערכת נוכחות ממוכנת באגפי משאבי אנוש

ף ומערכות מידע כפיילוט לפני הטמעה בכלל העירייה, תחילת הטמעה באג

 ההנדסה

 

 עירוני  מוקד .טו

 תוכנת מוקד של חברת  תמיכה למשתמשיC.R.M.C באגפים השונים 

 )שילוב פוקוס בסלולר )אפליקציה לשיטור ופקחים 

  ממשקGIS  לCRMC )להצגת פניות בחתכים שונים על המפה( 

  ממשק קולטקCRMC )העלאת פרטי המתקשר באופן אוטומטי במערכת ( 

 ( על מסך במוקד העירוני.הצגת מערכת הרכבים )פוינטר 

 

 דיווח נוכחות טלפוני רומת .טז

 תמיכה במערכת לדיווח טלפוני 
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 פורטל ארגוני .יז

 לארגון ופרסומם בפורטל םאיסוף חומרים רלוונטיי 

  הפצתNewsletter שוטף 

 הוספת לוח אירועים מרכזי 

  שילוב מערך חירום 

 

 שעוני נוכחות סינאל .יח

  העירייהתמיכה בשעוני הנוכחות בעירייה ובמוסדות 

 הוספת שעוני רשת לנוכחות 

 שדרוג מערכת סינאל   

 שדרוג כרטיסי עובד לכרטיסי קרבה 

 רכישת שעונים לבניין החדש 

 

 מערכת מלגות מקוונת .יט

 להגיש לסטודנטים תמאפשר אשר התושבים עבור מקוונת  "מלגה"  מערכת 

 לבקשה מצורפים מסמכים לצרף כןו מקוון אינטרנטי- בטופס למלגה בקשות

 

 ייסבוק של עיריית הרצליהפ .כ

 הוספת אפליקציה לתשלומים 

 

 Keep it city .כא

  ,אפליקציה לקשר עם תושבים בסמרטפונים )קשר למוקד, מידע מהאתר העירוני

 וכו'(  GISדבר ראש העיר , 

 

 בדיור סיוע"א  כ .כב

 אפיון והקמת מערכת לסיוע בדיור 

 

 משרדית בניירת לוטיפ .כג

 ראת המעבר לבניין החדשהכנה לסריקות של הניירת המשרדית לק 

 

 תלוש שכר באינטרנט .כד

 תמיכה שוטפת באפשרות לצפייה של תלושי שכר באינטרנט 
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 מידע גיאוגרפי  – GISמערכת ה  .4

 כללי .א

  ומספרי בתים ורחובות חדשים.  2016עדכון תצלום אויר וצילום אלכסוני נכון ל 

  שדורג שרת הGIS ת.והקמת מערכת מפות לפורטל פנימי ועריכה מתקדמ 

  שדרוג תוכנת הצפייה בתלת מימד עם יכולת לשלוח ישר מהמערכת מיילים עם

 תמונה רלוונטית והתאמה אישית של נראות המידע.

  שכבות משתנות בעיר. 50עדכון שוטף של כ 

  תוספת אפליקציה למערכת הGIS  .של שאילתות לניתוח מרחבי ושכבות 

 עדכון כפול של אתר ה- GIS י לתושביםהפנימי והאתר החיצונ 

  השתתפות בוועדת תנועה והצגת הנושאים לדיון על גבי מפת הGIS 

  הקמת אתריGIS זמניים וייעודיים לפרויקטים עירוניים כמו האקלימתון 

  הצגת אפשרויות לתכנון של קווי אוטובוס ואזורי רישום על מפה 

 .הקמת מפה עירונית עם מידע על גינות כלבים דינמית באתר העירוני 

  מפה דינמית על גבי מכשירים ניידים ומחשב לעדכון מערכת הניקוז הקמת

 העירונית.

 .עריכת מפה לגביה לחלוקת אזורי ארנונה על פי צו הארנונה החדש 

  עדכון האתר בהתאם לעדכונים במערכת התמרורים וטיפול בשכבות מערכת

 התמרורים.

 עדכונים שוטפים של מערכת מימד/אוכלוסיה 

 

 הנדסה .ב

 צירי מתע"ן ומתחמים תוספת שכבות 

  ,עדכון שכבות מידע הנדסי : גושים חלקות , ייעודי קרקע, רוזטות דרכים

 מגרשים, קווי מידה, התראות  כל חודש

  הדינמית והוספת חתכים ודוחות בהתאם לה. 38תחזוקת שכבת ה תמ"א 

 

 חינוך .ג

 עדכון אזורי רישום מול אגף חינוך והפקת מפות 

 נו או נבנועדכון מיקום גני ילדים שיב 

  הפקת מפות לצפי שיבוץ ילדים בגני ילדים עם נתונים של מספרי ילדים ומקום

 מגוריהם מול אזורי הרישום

  הרצת תהליכי גאוקוד )הטלת מיקום שם ילד ופרטים ומקום מגורים על גבי

 המפה לשיבוץ הילדים.

 הפקת דוחות בנושא חיתוכי גילאי ילדים לפי שנים 
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 חירום .ד

 כה לנפילת טילים בזמן אמת ונקודות חרום שמוצבות     תוספת שכבת ערי 

 בעיר. כגון נקודות     

 הוספת שכבות חרום חדשות ממידע של מחלקת בטחון 

 עדכון שכבות בריאות ורווחה 

    הפקת חתכים ודוחות של מיגון עירוני המשלבים מידע מרחבי של 

 /שכונות/גיל מבנההאוכלוסיי   

 עדכון אוכלוסיות מוגבלות 

 הפקת מפות לכל האגפים עם מידע עירוני רלוונטי להם 

 

 נגישות .ה

 בסמרטפוןאתר ייעודי עם מידע על נגישות לאפליקציה העירונית  הקמת 

 שטח פתוח ציבורי נגיש גינות נגישות, ,מבנים ציבוריים נגישיםשוטף של  עדכון

 gisסוגי הנגישות במבנים ציבוריים ב 

 רעיונות להצפת מידע לתושבים. השתתפות בוועדת נגישות לצורך קבלת 

 

 

 

 תחום החינוך    .5

 פרויקט תקשוב עירוני .א

 שותפות בוועדות תקשוב עירוניות 

   מקרנים,  –רכש ציוד מיועד לפרויקט התקשוב, לשדרוג מעבדות ומזכירויות

מחשבים ניידים במסגרת תכנית עבודה ובמסגרת פרויקט מפעל הפיס בשווי 

 משך כל תקופת האחריות.מיליוני שקלים. מעקב ובקרה  ב

 

שרתים,  – רכש שנתי עפ"י תכנית עבודה לבתי הספר בתחום המחשוב הפדגוגי .ב

 מחשבים, מחשבים ניידים, מדפסות וכדו'

 

 מדריכים טכניים  .ג

  ניהול מערך טכנאים בבתי הספר היסודיים באמצעות טלקוד מחשבים 

 

 רישום גני ילדים באמצעות האינטרנט לשנת תשע"ו .ד

 ום לגני ילדים באמצעות האינטרנט ובקרת ביצועתמיכה בריש 

 שיפור  ושדרוג האתר לרישום בעזרת החברה לאוטומציה 

 הכנסת חומרים ובדיקת הרישום באמצעות טסטים 

 מעקב יומי באתר הרישום במשרדי הרשות וסיוע להורים ברישום 
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 פרויקט "מחשב לכל ילד"  .ה

 .ניהול וריכוז המידע 

 'אומגה במהלך הקורס עבודה שוטפת מול מדריכי חב 

 פתרון בעיות שוטפות ומעקב יומיומי מול בתי הספר המשתתפים בפרויקט 

 

 שיפוצי קיץ .ו

 השתתפות בישיבות הכנה לקראת שיפוצי קיץ 

 מעקב וסיורים בתקופת השיפוץ ובסיומה 

  הכנת דרישות תקשורת נייחת ואלחוטית על בסיס תכניות בניה ואדריכלות כולל

 מתן מענה לטלפוניה.

 
 מכרז שדרוג תקשורת מוסדות חינוך על יסודיים  .ז

 הכנת מכרז, ליווי ובחירת ספק 

 קביעת תיעדופים לתחילת ביצוע על בסיס סיורים וצרכים 

  :תיכון ראשונים, תיכון היובל, ביצוע עבודות במוסדות החינוך העל יסודיים

 חטיבת רעות, חטיבת בן גוריון, קמפוס הנדסאים, מדעים וחטיבת יד גיורא,

חטיבת זאב ואשכול פיס, חטיבת סמדר, תיכון דור ובנוסף עבודה חלקית 

 במוסדות החינוך היסודיים: ברנדייס, שז"ר גורדון

 
 אינטרנט בבתי הספר ובגני הילדים .ח

 .חידוש חוזי שירות ספקי אינטרנט ותשתית מוסדות חינוך וגני ילדים 

  הקמת אינטרנט אלחוטי מנוהל בי"ס אילנות, ברנר ולב טוב. 

 .חיבור גני ילדים חדשים לאינטרנט 

 ."חידוש שנתי לתוכנת למידה ומשחק " הסוד של מאיה 

 

 מחשוב מזכירויות מוסדות חינוך .ט

 .מתן סיוע ותמיכה טלפונית למזכירות בתיה"ס באמצעות תוכנת שליטה מרחוק 

 .ביקור בבתיה"ס לפתרון תקלות, הדרכות, פגישות עם הנהלה 

 לשינויים  והעברתם לספק השירות או למנהלת  ריכוז תקלות תוכנה ודרישות

 מתוקשבים. םיישומי

 'ריענון צוות מזכירות בנושא תחילת/סיום שנה, וכו 

  עזרה ברישום התלמידים לשנת הלימודים הבאה, קליטה של הקבצים למערכות

 השונות.

 .טיפול בבעיות טכניות מול ספקי השירות 

 ו הוחלפו.תאום וליווי התקנת תוכנות במחשבים שקרסו א 

 רכישת ציוד מחשוב עבור מזכירויות בתיה"ס 
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 תוכנת כספים: .י

 הועבר נוהל סיום שנה לבתיה"ס 

  ניתנו הנחיות למזכירות בתיה"ס לקבלת תשלום מההורים עבור רכישת ספרים 

 

 תוכנת מנב"ס: .יא

  בחודש יולי, לאחר סגירת שנה"ל תשע"ו נקלטו  קבצי משה"ח, המנב"ס עודכן

ת. נשלחה מצבת תלמידים ראשונית למשה"ח ולרשות לעבודה שנתית שוטפ

 )מח"ע(.

 

 רישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ז .יב

. הועברו למזכירות 2016הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ז נערך בחודש ינואר 

נוהל רישום וקבצים המכילים את נתוני התלמידים המועמדים לפי אזורי 

 רישום.

 

 "זרישום לתיכונים ולחטיבות לשנה"ל תשע .יג

 .תמיכה בכל מה שנדרש לרישום 

 

 תוכנת מח"ע .יד

 .נקלטו קבצי מצבת התלמידים של כלל בתיה"ס 

 .נקלטו נתוני תלמידי חוץ מתוכנת הקב"סיות 

 .הופקו קבצים לרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ז 

 

  שירות פסיכולוגי  .טו

מצבת תלמידים של כלל גני הילדים ובתיה"ס לשירות   ITL2001הועברו קובץ

 לוגי לשנה"ל תשע"ז .הפסיכו

 
 

 תחום מערכות הליבה / החברה לאוטומציה  .6

 כללי  .א

  תמיכה שוטפת במערכות האוטומציה המשמשות את אגף הגזברות, מחלקת 

 הכנסות העירייה, אגף שאיפ"ה, אגף החינוך, אגף הנדסה ואגף תב"ל.   

 .פתיחת הרשאות למשתמשים חדשים במערכות האוטומציה 

 למשתמשים קיימים. עדכון הרשאות ומסכים 

 .מתן הדרכות והטמעה של מערכות קיימות 

 .התקנת תוכנות במחשבים שקרסו או הוחלפו 

 .תיאום בין מערכות הליבה הפיננסיות של הרשות 

 .הפקת דוחות ביקורת למחלקות/אגפים השונים 
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 .הפקת חיוביים תקופתיים/שנתיים במערכת 

 גביה, תנהלת חשבונופתיחה וסגירת שנה במערכות הפיננסיות השונות )ה , 

 רישוי עסקים, שילוט, חניה, פיקוח וטרינריה וכו'(.  

 ניהול ופיקוח על פרויקטים מול החברה לאוטומציה/ חברות חיצוניות אחרות לפי 

 דרישה.

 .מתן פתרונות לשינויים או בקשות המתקבלות ממשתמשי המערכות השונות 

 .הסבת דוחות לאקסל ועיבודם עפ"י דרישה 

  קבצי נתונים למערכות חיצוניות, עפ"י בקשת הרשות. שליפות 

 חניה, מגע"ר ועוד( טיפול בבעיות טכניות מול ספקי השירות(. 

  ,עדכון קבצים ממערכות חיצוניות שונות למערכות התפעוליות של אוטומציה )חילן 

 ספרת, מגע"ר, ממ"ד, מס"ב(.

 גבי חישובים הגדרת תהליכי עבודה מול משתמשים הוספת תהליכים ותדרוך ל 

 ושינויים במערכות התפעוליות השוטפות.

  לכלל עובדי הרשותסיוע ותמיכה טלפונית. 

 

 מערכת תיק תושב  .ב

 .הגדרות משתמשים עירונים באגף שאיפ"ה ובאגף ההנדסה 

  תמיכה לתושבים לתשלום חשבונות באמצעותwww.citypay.co.il    

 

 גזברות   .ג

 ת.הגדרות משתמשים חדשים כולל מתן הרשאו 

 .קליטת סעיפי תקציב מקבצי אקסל למערכת התפעולית ועדכון תקציבים 

 .יצירה והעברת קבצים למס הכנסה 

 

 שילוט -שאיפה  .ד

  הפקת תלוש שנתי, עדכון תעריפים, הפקת דוחות לבדיקה, חיוב והפקת קובץ לבית

 הדפוס.

 .הפקת דוחות תקופתיים, דוחות שלטים ויתרות 

 הפקת קבצים/דוחות .  – 2017שנת הערכות לקראת סקר פנימי חדש ל 

 

 חינוך  .ה

 .'תמיכה בהערכות וברישום לגני הילדים ולכיתות א 

 .הפקת קבצי מועמדים גנ"י ובתי"ס לבתי הדפוס 

 .הגדרת משתמשים חדשים למערכת כולל הדרכות 

 .הפקת דוחות סטטיסטיים לשיבוצים 

 קליטת קבצי תלמידי חוץ מתוכנת הקבסיות. 
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 שליחת הקבצים לבית הדפוס.הפקת חיובים להורים ו 

 .)עדכון מוסדות חינוך )בתי"ס+גנ"י 

 קבצי מצבת התלמידים של כלל בתיה"ס קליטת. 

 י קבצפקת הITL "ז לכלל בתיה"סלרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע. 

 . הפקת מכתבי תשובה להורים בתי"ס וגנים 

 

 ת.ב.ל. .ו

  עדכונים שנתיים ועוד. –טיפול באתר הלוגיסטי של הרשות 

 מערכת  כה שוטפת בתמיWEB , לביצוע הזמנות ציוד משרדי וחומרי ניקיון . 

 

 מערכת קופה .ז

 .תמיכה והדרכה למשתמשי מערכת הקופה 

 

 חניה .ח

 .תמיכה במערכת תווי הדייר 

 .הוספת משתמשים חדשים למערכת 

 .הגדרת מדפסות מדבקות וסורקים חדשים למערכת 

 .הפקת קבצים ושיגורם לגורמי החוץ פנגו / אפקון 

 משתנים למחלקה עפ"י דרישות הנוצרות בשטח. םיצירת דוחות ייעודיי 

 .)'קליטת קבצים חיצוניים מגורמי חוץ )עו"ד סנדרוביץ 

  העברת קבצי עדכונים לגבי ערעורים על דוחות למחלקה המשפטית דרך המערכת 

 התפעולית. 

 הטמעת מערכת עסקית בנושא ערעורים חניה/פיקוח לשיפור השירות לתושבים 

 
 

 רישוי עסקים .ט

 .תמיכה שוטפת במערכת כולל עדכונים 

 .הגדרת הדפסות מסמכים למבנה החדש 

 .הפקת דוחות סטטיסטיים שנתיים לגורמי חוץ 

 

 מערכת הגביה .י

 .הפקת דוחות ומאזנים שוטפים 

 .הפקת דוחות/קבצים למבקרי פנים/חוץ של הרשות 

 טיפול בתהליך פתיחת/סגירת שנה 

 ות לחישוב )סוגי שירות, מקומות גביה, הסדרים, טיפול בכל הטבלאות הרלוונטי

 הנחות, סימננו וכו'(
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 .עדכון טבלאות תעריפים תוך התעדכנות  משרד האוצר/ משרד הפנים 

 העברת הנחות והסדרים 

 .הפקת תלושים עבור ארנונה כל דו חודשי / שנתי 

 .הפקת קבצים למס"ב של הוראות קבע בנקאיות וכן כרטיסי אשראי 

 בלאות הרלוונטיות לפתיחת השנה החדשה/קודמת טיפול בכל הט 

 )העברת נתונים נלווים משנה לשנה )הערות/קודי מעקב ועוד 

 .הוספת משתמשים חדשים למערכת וטיפול בהרשאות 

 .הוספת משתמשים חדשים למגע"ר וטיפול בהרשאות 

 .טיפול בקודי מעקב עבור עו"ד העוסקים באכיפת גביה 

 

 ממשק הנדסה גביה הנדסה .יא

 י תהליך הממשק של מערכות הגביה הנדסה.ליוו 

 .בניית טבלאות החיוב בגבייה 

 .הסבת כל המכתבים מהמערכת הקודמת למערכת החדשה 

 .הקמת הרשאות למשתמשים משתי המחלקות 

  במחלקות גביה וקומפלוט .-הטמעת המערכת 

 

 מכרזים באינטרנט רכישתיב .      

 הטמעת המערכת ברשות 

 ערכתטיפול וסיוע במשתמשי המ 

 .סיוע לרוכשים ברכישות המכרזים 
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 דוברות העירייה
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   דוברת העירייה
 

 כללי

 

לשכת הדוברת עוסקת במגוון נושאי פרסום, תקשורת והפקת אירועים. התחומים 

 המרכזיים בהם מטפלת הדוברות:

 

 דוברות ויחסי ציבור  .1

 פרסום ושיווק פעילות העירייה .2

 הפקת אירועים  .3

 ך מיתוג העירניהול והטמעת תהלי .4

 ניהול התוכן במדיה החדשה: אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות  .5

 שונות )מזכרות ומתנות, תיעוד(  .6

 דפס –הדפסת מסמכים וניירת עירייה  .7

 תיעוד פעילות העירייה .8

 

 דוברות ויחסי ציבור. 1

לשכת הדוברת היא האחראית על הבאת דברה ופעילותה של עיריית הרצליה לתודעת 

שביה ולציבור הרחב. לשכת הדוברת אחראית על הקשר עם אמצעי התקשורת, מתן תו

 ויוזמות תקשורתיות )יחסי ציבור(.  תגובות לפניות עיתונאים

איסוף החומר מהאגפים השונים, עיבודו  –העברת קומוניקטים )הודעות לעיתונות(  

 והעברתו לאמצעי התקשורת.

 אים.מתן תשובות, בע"פ וכתב, לשאלות עיתונ -

העברה לעיתונאים של חומרי העשרה ורקע המעידים על פעילותה החיובית  -

 של העירייה.

 תיעוד יומיומי של קטעי עיתונות.  -

 תיעוד קטעי וידאו ותמלילי רדיו. -

 תיאום, דיווח ומעקב. –ארגון מסיבות עיתונאים  -

 

 פרסום ושיווק. 2

 לשכת הדוברת אחראית על פרסומי העירייה ואגפיה.

 בעיתונות הארצית והמקומית. –מודעות  -

מודעות פרסום: מסרים, אירועים, קמפיינים, חוק תכנון, הודעות לבעלים,  -

 מכרזים, דרושים ואבל.
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אחריות על הפקות שונות בעירייה: פרוספקטים, פלקטים, מנשרים לתושבים,  -

מפות, חוברת ארנונה, שאיפ"ה, דוח לתושב,  –הפקות בנושא מידע לתושבים 

 דית, כרטיסי ביקור.ניירת משר

ניהול תקציב הדוברות וההפקות השונות, ריכוז וטיפול שוטף בחשבוניות  -

 ומעקב תקציבי.

 ניירת משרדית של האגפים, דפי מידע וכו'. –אחריות על הדפס העירוני  -

אחריות על שילוט בבנייני העירייה, הפקת שילוט חוצות )שמשוניות,  –שילוט   -

 ויזיה, עיגולדים ועוד(דגלים, באנרים , ושלטי טלו

 ריכוז חומר פרסומי לתלמידים. -

 שילוט המודיע על עבודות בעיר.  עצוב ופיקוח על -

 

 

 הפקת אירועים. 3

 הפקות אירועים וטקסים מטעם לשכת רה"ע. -

 סיורי עיתונאים. -

 פגישות ראש העירייה עם תושבים. -

 מצגות לתושבים. -

 סיוע לאגפי העירייה השונים בהפקת אירועים. -

 

 ניהול התוכן של אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות. 4
 

 עדכון שוטף של המידע ונתונים באתר -
 שימוש באתר ככלי פרסומי, שיווקי והסברתי -

 שימוש באתר ככלי לשיתוף הציבור בתוכניות עתידיות של העירייה -

 שימוש באתר ככלי לאיסוף נתונים וסקרים -

 ושב לראש העירשימוש באתר ככלי תקשורת ישירה בין הת -

 

 

 שונות .5

 ועוד. מתנות למשלחות, מתנות לאורחי לשכת רה"ע  –ריכוז וטיפול בשי העירוני  -

 שונים .  תיעוד ארכיון הצילומים : מתוך אירועים ופרויקטים -
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 2016להלן רשימה של פרוייקטים שטופלו בשנת 

 

 אירועים פרסום דוברות ויחסי ציבור

  
אירועים ליווי  תקשורתי של כל ה

 בעיר

סיוע בהפקת חוברות  
 תרבות בשיתוף תנו"ס

תאום אירועים עירוניים מול  
 לשכת רה"ע

  
פרסום סדרת אירועי   מענה שוטף על שאלות עיתונאים

 ספורט "נעים בעיר"

הפקת סיורים של אורחי 
 רה"ע

  

טיפול במערך ההסברה בעת  
 הפסקות החשמל המתמשכות

 

טיפול במערך ההסברה בעת 
 ירועי ההצפה בחורףא
 

הסברה בדבר כבישים ודרכים 
 חדשות/ קווי תחבורה ציבורית

הסברה לגבי התנהגות  
 בעת חרום 

הרמת כוסית לעובדי העירייה 
 לחגים ועובד מצטיין

 

טיפול במפגשי הענקת קביעות 
 , טקסי פרישה מהעירייה 

 

ליווי וקידום שוטף של אירועי 
 התרבות בהרצליה

 

  

מניעת הסברה בנושא 
 מפגעי יתושים

ליווי ופרסום פתיחת "בר 
 בעיר" החדש

 חנוכת כיכרות/ גינות הנצחה

  

קמפיין לעידוד שימוש בישיר  
 קו תחבורה ציבורית חינם -בעיר

תמיכה פרסומית בכנסים 
שונים שנערכו בהרצליה 

בחסות העירייה )כנס חלל, 
 טרור ועוד(

 מצגות תב"ע בפני תושבים  
 שיתוף ציבור

 

 

 קשור הישגי הספורט העירונייםת
 ושיווק "נעים בעיר"

הענקת מלגות/ תמיכות 
 לסטודנטים

טיפול וסיוע לאירועי  
הקהילות/ להקמת יחידת 

 המתנדבים )גרפיקה/מתנות(

  
 ליווי חודש האישה

 ליווי פעילות "בית קינן"

 ארגון ביקור משלחות שירותי מחלקת הרווחה

 הפקת יום האישה  ם חודש האישה פרסו  תחזוק הליך מיתוג העיר  

  

טיפול שוטף ועדכון אתר 
 אינטרנט עירוני 

 ודף פייסבוק העירייה

 –דיוור ישיר לתושבי העיר 
אירועי יום העצמאות 

 אירועי קיץ
 חוברת ארנונה

פרסום ושיווק קמפיין 
הרשמה לגני ילדים 

 "נרשמים לגן בלי באלגן"

 פרסום עדלאידע הרצליה   

  

ויות חיוביות קידום פעיל
 במערכת החינוך של הרצליה

למורים ולילדי   -מכתבי 
 כיתה א' בתחילת השנה.

 פרסום שבוע החינוך

 מיתוג רכבים עירוניים

  

עבודות  -  קידום פרוייקטים
 פיתוח ברחבי העיר

 מצגות

מנשרים לתושבים בדבר 
הסדרי תנועה, עבודות 

 ופעולות ברחבי העיר ועוד.

אש קבלות פנים בלשכת ר 
 העיר
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 יחידת הדיגיטל בדוברות –דו"ח פעולות 
 

 ינואר

ייצוגיות,  בספורטק, להקות מציג מידע אודות הרקדות - המח' למחולאתר -תת חדש!

 פורמלי ועוד. ריקוד, חינוך לפלמנקו, חוגי למחול, המרכז המרכז העירוני

 פברואר

ודות האגף, מידע אודות מציג את דבר ראש האגף, מידע א - אגף תב"לאתר -תת חדש!

 המחלקות השונות, מידע אודות פארק הרצליה ובית קינן.

 מרץ

מציג מידע אודות מלגות, התמחויות בעירייה וקישורים  - סטודנטיםאתר -תת חדש!

 שימושיים.

 אפריל

מציג מידע אודות האגף, מספרי חירום, מיקומי מקלטים,  - חירום וביטחוןאתר -תת חדש!

 העורף, טופס מקוון למתנדבים ועוד.הפנייה לפיקוד 

 מאי

מכיל סרטון שיווקי, גלריית תמונות ומידע  - הבריכות העירוניות )נורדאו(עמוד  שדרוג

 אודות שעות פתיחה וחוגים במקום.

 יוני

והטמעתו באתר העירוני. מאפשר צפייה במכרז  ותשתיות אתר מכרזי שירותים-תת חדש!

 ף מאפשר לקבל מסמכי הבהרות ישירות למייל.המלא ורכישתו באופן מקוון. בנוס

 יולי

השלישי, הפנייה  לגיל אב-מכיל מידע אודות תכנית - אזרחים ותיקיםאתר -תת שדרוג

 לניוזלטר שבועי, פעילויות פנאי ותרבות, מוקדי ייעוץ ושירותי רווחה, התנדבות בעיר ועוד. 

 אוגוסט

ג בצורה מרוכזת את רשימה מלאה של האתר העירוני מצי - ועדות עירוניותאתר -תת חדש!

 ועדות החובה והרשות וכמו כן, פרוטוקולים של אותן וועדות.

 ספטמבר

(, האתר העירוני 2017שנה וחודשיים לפני המועד המחייב )נוב'  -  אתר עירוני נגיש  חדש!

המשפטים(  )משרד מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון עומד בכל הדרישות שקבעה נציבות

מוטוריות  רים של רשויות מקומיות. אתר נגיש תורם בעיקר לאנשים עם לקויותלאת

 ראייה. ועיוורים/לקויי

 אוקטובר

 מכיל מידע אודות המרכז, קישור לגלריית תמונות, פעילות - מרכז אגדהאתר -תת חדש!

 הולדת במקום ואפשרות ליצירת קשר. לאם ולתינוק, מידע על ימי חודשית, פעילות

 

 נובמבר

מציג את מבנה המחלקה, אפשרויות להתנדבות בעיר, טופס  - התנדבותאתר -תת דש!ח

 מקוון למתנדבים ויצירת קשר.

 מדיה חברתית נוספת לצד הפייסבוק.  -העירוניים  והאינסטגרם טוויטר-חשבונות ה חידוש
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 דצמבר

וותיקים הצגת אירועים המיועדים לגיל הרך ולאזרחים ה - עמודי אירועים עירוניים  חדש!

 בעיר. 

)כעת בביצוע( אשר  עמוד אירועים משודרגיעלה לאתר העירוני  2017במהלך חודש פברואר 

יציג מידע מפורט לגבי כל אירוע וחשוב מכך, יציג פילטרים שיאפשרו לחפש אירוע בהתאם 

 לקהל יעד ומיקום. 
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  המוקד העירוני
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 המוקד העירוני
 
 
 

 פניות רשומות. 94,988 – 2016סיכום פניות תושבים לשנת 
 
 

 עמידה בתקן בחתך אגפים
 

 עמידה בתקן כמות פניות אגף

 76% 44,078 שאיפ"ה

בטחון פיקוח וסדר 
 ציבורי

27,417 86% 

 72% 7,116 תב"ל

 31% 847 הנדסה

 82% 392 רווחה

  
 

 עמידה בתקן בחתך מחלקות 
 

 עמידה בתקן כמות פניות מחלקה

 58% 5,768 מחלקת כבישים

 84% 1,747 מוקד עירוני

 83% 827 ועדת תנועה 

 48% 80 חינוך 

 100% 8 לשכת הדובר 

 76% 94,988 כלל העירייה

 
 

 

 עמידה בתקן בחתך תאגידים
 

 עמידה בתקן כמות פניות תאגיד

 76% 4,646 תאגיד

 100% 886 תרבות הדיור 

 26% 930 החברה הכלכלית 

 31% 190 החברה לפיתוח תיירות
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4786 

3576 

2861 2693 
2296 2273 2201 2158 

1810 1596 1535 1442 

 רחוב מלוכלך   פיצוץ צינור השקייה אי פינוי גזם אי פינוי אשפה 

 הדברת מכרסמים פגר הפרעה לתנועה   השלכת פסולת 

 חניה באדום לבן חניה על מדרכה   לא הוחזר פח אשפה פנס מקולקל

 פניות בנושאים מובילים 
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 כמות שיחות

 188,615 –שיחות נכנסות  •

 שניות 18 -דקה ו –זמן מענה ממוצע  •

 
 
 
 

 במהלך השנה התקבלו:

 פניות מאפליקציה לתושב 2339

 פניות אינטרנט  624

 סמארטפוןפניות   952

 פניות  הוקרת תודה שהוקלדו  188

  

22096 

8104 7733 
6050 5768 

4432 4047 3779 2917 2694 2638 2496 2416 1949 

 בטחון -פיקוח עירוני  גנים תברואה
 הדברה   מחלקת כבישים   פיקוח חניה בטחון
 מחלקת חשמל   מיחזור   עבירות איכות חיים  
 ט תחזוקה  "משל עבירות אלימות   מחלקת מים 

לפי מחלקות פניותכמות   
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  מנהל נשים
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 מינהל נשים

 ייה לקידום מעמד האישהויועצת ראש העיר
  

להעצמה  לקידום שיוויון מגדרי, פועלהיחודי בעיריית הרצליה  אגףמינהל נשים הינו 

, ומציע מערך של סיוע משפטי לנשים 1999ולקידום מעמד האישה. המינהל הוקם בשנת 

בנושא זכויותיהן בעבודה ובמשפחה,  קורסים  בתחום התעסוקתי ופיתוח כלכלי, פעילויות 

 שאי חינוך,  מנהיגות  והעצמת נשים.בנו

ת ובעירייה כגון: מחלק ותהמינהל מקיים קשרי עבודה ענפים עם האגפים והמחלקות השונ

וגופים  , יחידת הבריאות העירוניתחינוך, מחלקת הרווחה, המחלקה לתרבות נוער וספורט

 נוספים אחרים.

 

  מינהל נשים .א

 פעילות בתחום הייעוצים לנשים .1

במסגרת מינהל נשים, זכאית כל  – נה ליעוץ משפטי בנושאים אזרחייםהכוו  1.1

תושבת העיר, לקבל הכוונה ויעוץ משפטי ללא תשלום וללא כל התחייבות  אישה 

מצד הפונה, באשר לזכויותיה בעבודה, במשפחה ומול רשויות המדינה. מערך 

לביטוח הסיוע של מינהל נשים מטפל גם באינטראקציה של הפונות מול המוסד 

לאומי בנושאים: קצבת הבטחת הכנסה, קצבת מזונות, קצבת נכות, קצבת 

 אבטלה ועוד.

 .נשים הזקוקות לסיוע  293 -טופלו כ  2016מתחילת שנת 

 .משפטנית במינהל ,גב' עירית פוקסהטיפול המשפטי נעשה ע"י 

 

ות כנגד ייעוץ משפטי לנשים שנפגעו מעביר -ייעוץ משפטי בנושא נפגעות עבירה   1.2

 גופן )לרבות עבירות של התעללות נפשית, הטרדה מינית, השפלה וביזוי(.

נשים ונערות שבוצעו בהן עבירות. הסיוע  6 -במסגרת השירות ניתן ייעוץ פרטני לכ

 ניתן באופן חד פעמי או מתמשך בנושאים הבאים:

 ;מעקב אחר תלונות במשטרה 

 איימת;סיוע בהוצאת צווי הרחקה וצווי מניעת הטרדה מ 

  ,הגשת עררים בנושא סגירת תיק במשטרה/בפרקליטות)בעבירות תקיפה

 .מעשים מגונים ואונס

 ;טיפול בפיצוי בגין הטרדה מינית בעבודה 

  סיוע בכתיבת הצהרות נפגע והגשתן לבית המשפט באמצעות

 התובע/הפרקליט;
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  סיוע בקבלת מידע באמצעות מערכת מנ"ע ויצירת קשר עם הפרקליט

 תיק.המטפל ב

 ;ליווי לדיונים בבית המשפט 

 ;סיוע בגיבוש עמדה לקראת הסדר טיעון 

  מכתב דרישה לפיצוי מחב' "מטרופולין" בגין תאונה, אי מסירת פרטים

 פצוע; והפקרת

 

דוברות העירייה, מפקד  :נערכו פגישות יידוע עם גורמים שונים בעיר ,כמו כן

ה, מח' הרווחה, אחראית תחנת משטרת גלילות ואחראית חקירות אלמ"ב במשטר

נערות במצוקה, מנהלת שפ"ח והאחראית תחום פגיעות מיניות בשפ"ח, נציגת 

מנהלות ויועצות בתי"ס בעיר, מנהלת המקלט לנשים מוכות, המנהלת המקצועית 

להרחיב את המודעות והידע של  ,הארצית של ער"ן, ועוד. מטרת הפגישות הייתה

במגע עם נפגעות עבירה, בכל נושאים אנשי מקצוע שבמסגרת תפקידם באים 

הדרך למימושן ולעודד הפניית נשים נפגעות  הקשורים לזכויות נפגעי עבירה,

 במסגרת מינהל הנשים.  ,לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי

 .עו"ד רותי אלדרהייעוץ המשפטי בנושא נפגעות עבירה ניתן ע"י 

 

 

שירות זה מאפשר  -ים שיתוף פעולה עם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפט  1.3

ששכרם  קבלת יצוג משפטי עפ"י הצורך ובהתאם למבחן זכאות כלכלית, ע"י עו"ד

הלשכה לסיוע משפטי מגיעים  עורכי דין מטעם ,ממומן ע"י המדינה. במסגרת זו

 לקבלת קהל בהרצליה. בשבוע פעם או פעמיים

פגישות  5  -מדי שבוע מתקיימות ככך שהשנה הוחלט להגדיל ולשפר את השירות, 

פונות בחודש. תוספת לשירות זה ניתנת בהתאם  20 -יעוץ, ובסה"כ ניתן שירות לכ

 לצרכים של תושבות העיר. 

אביב והמתנה ממושכת בלשכת -נסיעה לתללפונה קבלת הקהל בהרצליה חוסכת 

לימים מתקצר ההמתנה לפגישה עם עו"ד זמן אביב. כמו כן, -הסיוע המשפטי בתל

 ן המתנה של כחודשיים וחצי. אחדים, במקום זמ

, המינהל קובע את התורים ומזמן את משמש כגורם מתווך ומקשר ,מינהל נשים

מקל על בירוקרטיה בקשר עם הלשכה לסיוע משפטי  הנשים לפגישות. המינהל,

וכן, מצוי בקשר עם עורכי הדין המייצגים את תושבות העיר המופנות אליהם ע"י 

 הניתן להן.והטיפול המשפטי איכות השירות הלשכה לסיוע משפטי להבטחת 

משפטנית המינהל, גב' עירית פוקס,  עומדת בקשר שוטף עם עורכי הדין מטעם 

 הסיוע המשפטי ובמהלך ההליך המשפטי.

 

 

 פעילות בתחום הדרכת הורים    1.4

בהדרכת הורים, האם לומדת עקרונות פרקטיים המאפשרים להפוך את התפקיד 

דר, להעשיר את המיומניות ולחזק את האינטואיציה בחינוך ההורי למודע ומוג
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סמכות הורית והכוונה  בהצבת גבולות, ומתמקדת מקצועיתהינה הדרכה הילדים. 

ההדרכה נעשית בשיטת אדלר, ונותנת כלים  לאיתור קשיים בתא המשפחתי.

 ליצירת יחסים טובים יותר ואווירה משפחתית טובה.

לייעוץ משפטי, או למינהל, ומדווחות על צורך  ההדרכה מיועדת לנשים שפונות

 בהדרכה בנקודת הזמן שבו התא המשפחתי חווה שינויים וקשיים.

 .גב' ליאורה מרוםהנחייה וליווי ע"י 

 

 פסיכותרפי  ייעוץ  1.5

מידי בני זוגן מטרתו לחזק את הנשים ולסייע להן  ,הטיפול בנשים נפגעות אלימות

הרסנית; ללוות ולתמוך בתהליכי הפרידה להיחלץ מתוך מערכת היחסים ה

והאבל; לסייע להן להבין באיזו סיטואציה הן חיות או חיו עד לא מזמן, מתוך 

ההבנה שהאלימות מוכחשת גם על ידן וגם על ידי הסביבה. הכחשה זו וקושי 

בזיהוי והגדרה של התנהגויות אלימות מצד בן הזוג הם המנגנונים הנפשיים 

שי לצאת מתוך זוגיות זו, והם האחראים לתופעה של נשים העומדים בבסיס הקו

 –המתפתות לחזור לקשר האלים, אם בשל בקשותיו של בן הזוג או בשל לחץ 

אל מול קשיים  ,של הסביבה. הטיפול בנשים מבקש לחזקן –ולעיתים גם אי הבנה 

אלה באמצעות חיזוק והעמקה של הבנת האלימות ומאפייניה, במקביל ליצירת 

להכיר בכוחותיהן,  –אולי לראשונה בחייהן  –מקבל ותומך, המאפשר להן  מרחב

בכישרונותיהן, ברצונותיהן, ביכולותיהן ולבנות לעצמן מתוך כך חיים עצמאיים 

 חדשים.

ההדרכה מיועדת לנשים שפונות לייעוץ משפטי, או למינהל, ומדווחות על קושי 

 בשל משבר.

פסיכוטרפיסטית ומטפלת בהבעה  -ימטפלת ומלווה את הנשים, גב' ריבה פר

 .ויצירה

 

מפגשים בלבד,  10 -הדרכת ההורים והטיפול הפסיכוטראפי ניתנים לנשים לכ

 בכדי לאפשר לכמה שיותר נשים לקבל את השירותים.

ללא עלות הייעוצים המשפטיים, הדרכת הורים והטיפול הפסיכוטראפי ניתנים 

בות העיר ועושות עבודתן נותנות השירותים, הינן תוש. לתושבות העיר

 בהתנדבות מלאה.

 

 

 העצמה בנושאים כלכליים . 2

קורסי יזמות עסקית לנשים אשר שואפות לשנות  –פרוייקט יזמות עיסקית   2.1

קריירה ולפתוח עסק עצמאי או לפתח קריירה שנייה לאחר יציאתן לפנסיה. 

 השנה התקיימו שני קורסים.

 שכת התעסוקה של הרצליה.הפרוייקט בשיתוף וויצו הרצליה ול

קורס לנשים צעירות משוחררות צה"ל או בתחילת דרכן  – יזמיות צעירות  2.2

 להקמת עסק עצמאי והפעלתו. 
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 הקורס מתקיים בשיתוף פעולה של המרפסת ומעו"ף )משרד התמ"ת(

קורס המאפשר הקניית כלים מקצויים בסיסיים לשימוש  – קורסי מחשבים . 2.3

 במחשב אישי.

רס מתקיים בשיתוף עמותת "תפוח" ובהנחיית מומחים ממיקרוסופט, הקו

 בשיתוף לשכת התעסוקה של הרצליה.

 הפרוייקט בשיתוף פעולה של לשכת התעסוקה ומייקרוסופט )עמותת תפוח(

הפניית נשים לקורסי "עסק משלך" ו"אומנות  – קידום נשים ליזמות עסקית . 2.4

 ם ומבקשות להתפתח בתחום.השיווק". נשים אשר הינן בעלות עסקי

 הפרוייקט בשיתוף עמותת "אישית".

קורס לנשים מהמגזר החרדי בשיתוף מנהלת המרכז  –קורס יזמות לנשים    2.5
 לפיתוח עירוני, המחלקה לתרבות  חרדית , היחידה לעבודה קהילתית

 

 

 העצמה אישית . 3

הינו קורס מנהיגות  בנושא לפרוץ דרך באמצעות האומנות -קורס מנהיגות נשים  3.1

שהתקיים בשלושה שלבים. בקורס עסקו: ניהול תהליכי שינוי, תקשורת 

 בינאישית, שפת גוף, התמודדות עם מצבי לחץ, מו"מ, ניהול קונפליקטים ועוד.

 הקורס התקיים בהנחיית שרי ארליך וחמי גלילי.

 

יון או פרוייקט המאפשר לנשים ללוות נשים במהלך ההר - אם לאם בקהילה  3.2

הפרוייקט פועל בשיתוף אגף הרווחה. השנה בחודש דצמבר נערך  לאחר לידה

כנס ארצי של הפרויקט בו השתתפו סגניות רה"ע וכן פעילות מכל רחבי הארץ 

בפרויקט זה. רכזת הפרוייקט אורית מרגנית, בשיתוף היחידה לעבודה 

 קהילתית.

 

תח ולחזק את הקשר בין הסדנא מיועדת לפ - סדנה למיומנויות תקשורת . 3.3

האמהות והילדים, בשיטה יחודיית. הסדנא ניתנה לאמהות חד הוריות 

 המתמודדות עם סוגיות יחודיות להן.

 הסדנא ניתנה ע"י רוני יובל, לנשים השוהות במעון לנשים מוכות.

 

 

 מועדוני נשים  . 3.4

ד משפחה חד הורית הינה משפחה שבראשה עומ - הוריות-מרכז למשפחות חד

. משפחות חד הוריות הינן 18הורה עצמאי שבמשמורתו ילדים מתחת לגיל 

משפחות החוות משבר המשפיע על ההתמודדות היומיומית שלהן הן בהיבטים 

 פסיכולוגיים והן בהיבטים כלכליים חברתיים.

מטרת המרכז למשפחות חד הוריות, לתת למשפחות אלו כלים להתמודדות  

משפחות אשר משתתפות במגוון  400-מעלה מיומיומית. במרכז רשומות ל

 פעילויות.



370 

 

במהלך השנה  התקיימו מפגשים של קבוצת נשים שעברו  הכשרה, להנחות  

קבוצות לעזרה עצמית ולנשים בתקופת משבר כמו גירושין. כמו כן התקיימה 

והקמת מועדות חברתי בו  אמהות יחידניות מבחירהסדנא מתמשכת לקבוצת 

סדנאות לניהול כלכלי   לשפר את מצבן הכלכלי התקיימו,הן שותפות. במטרה 

 נכון של משק הבית וכן סדנה בנושא "שדרגי את הכנסתך". 

הורים  100-בטיולים להורים ולילדים בחופשת החגים השתתפו למעלה מ

 וילדים.

בהרצליה פועלים שבעה מועדוני נשים בשכונות העיר  - מועדוני נשים בשכונות

וספו שני מועדונים: מועדון חרדיות ומועדון צעירות הרצליה השונות. השנה התו

 הירוקה , אשר הוקם תחת כנפי המרכז הקהילתי יבור. 

מועדוני הנשים  הוקמו ביוזמת היחידה לעבודה קהילתית בשיתוף מינהל נשים. 

, ועו"ס טלי ברנע, מנהלת היחידה לעבודה קהילתית  חזן –עו"ס אורית מרמרי 

 הוריות מלוות את כלל פעילויות הנשים בעיר.  מנהלת מועדון חד

מינהל הנשים מסייע באמצעות תקציבו למימון הרצאות ופעילויות לקידום 

נשים במועדונים )הרצאות וסדנאות בנושא זכויות נשים, בריאות נשים והעצמה 

 אישית(.

בנוסף, אחראי מינהל הנשים, לארגון פעילויות משותפות למועדונים השונים 

 ש פורום מועדוני הנשים בעיר.ולמפג

כמו כן, מועדוני הנשים פועלים למען הקהילה ומשתפים פעולה עם הפעילויות 

 בשכונות בפרויקטים השונים. 

 

 קבוצת השוות  3.5

סדרת מפגשים חדשה שמביאה נשים מצליחות שמגשימות ומשפיעות לשתף את   

העיר. בהנחיית  החוויות והדרך שהן עברו בכדי להוות מודל השראה לנשות

העיתונאית בילי בסרגליק. כלל המפגשים התקיימו בשעות הערב, ברחבת  בית 

 קינן, שהיה מלא עד אפס מקום.

    

אירוע לציון יום האישה הבינלאומי במסגרת חודש האישה .  28.3.16   

 השתתפו בפאנל:  הדס שטייף ,ד"ר דינה אייזן ומיכל צפיר

ודות ושקרים, הימלטות, התגברות על "על מדע של אהבה, ס   6.6.16

"בהשתתפות: ד"ר ליאת יקיר, רוני  חרדות והתחלות חדשות

 פרידמן, מגי פרידמן ורחלה וייס

גוף נפש, כוח של  -מפגש חמישי בסדרה בנושאים מגוונים: רפואה  12.7.16

מודע ,  טיפול בחרדות וסיפור חיים אישי על התמודדות עם  -התת

"ר נאדר בוטו, פריידי מרגלית,  אלימור משבר. בהשתתפות : ד

 הניג, עו"ד רונית זיגלשטיין , אביטל  כליפה וגלית גינדי.

 "מהות הצדק , משפט ושפטים, הווה עתיד והחיבור בניהם"   26.9.16

בהשתתפות: פרופ' יאיר עמיחי המבורגר, עו"ד אייל בסרגליק 

 ם.  ועו"ד כרמית שחיבר, נעמה  ישעיהו , ברקן ואיילת שלו
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איך משמרים זוגיות לאורך שנים, כיצד מציתים  – "זוג או פרד"  12.12.16

את התשוקה, איך יוצאים לפרק ב'. האם מונוגמיה אפשרית. כמה 

 זמן שורדת אהבה?

בהשתתפות: ד"ר אורלי אדלר, ד"ר מאשה הלוי, ארז מזרחי,     

 ברברה ברזין ומרסל ישראל    

 

              

 ,הרצאות ,קורסים וסיוריםסדנאות    3.6

סדנת מדיטציה לעובדות העירייה ברחבת בית – סדנת מיינדפולנס  3.1.16

 קינן.

מופע פתוח לצוותים המקצועיים ולקהל הרחב בנושא  -ברכת אביה 10.1.16

נשים והוא התקיים  100 -דיכאון אחרי לידה. במופע השתתפו כ

 בבית קינן.  

מנים : לגלות פינות נסתרות, כולל ליפו בכרם הת סיור נשים 15.1.16

 טעימות.

לנשים בשיתוף לשכת התעסוקה וויצו  העצמה ויזמות עיסקיתקורס  23.2.16

 הרצליה.

 לפנים האמיתיות של יפו , כולל אירוח אצל תושבת העיר סיור נשים 15.3.16

 של הילה זליכה , דיאטנית מוסמכת הרצאה עקרונות בתזונה נכונה ,   7.4.16

 בהנחיית רינת מעוז. סודות הנדל"ןסדנא בנושא  18.4.16 -ו 10.4.16

. שתי סדנאות לסייעות בגני  סדנאות עיצוב תדמית 14.4.16 -ו 13.4.16

 הילדים ועובדי המינהלה בבית הספר. בשיתוף אגף משאבי אנוש.

בעקבות שלוש משוררות : לאה גולדברג, דליה רביקוביץ'  סיור נשים 24.5.16

 ויונה וולך.

 , סטריטבול בספורטק הרצליה. אתנה הולכות רחוקפרויקט   27.5.16

לעובדות העירייה על ידי עמותת אחת  מודעות לסרטן השדסדנת   5.7.16

 מתשע.

מהמגזר החרדי בשיתוף מנהלת המרכז  יזמות לנשים קורס  13.9.16

לפיתוח עירוני, המחלרה לתרבות  חרדית , היחידה לעבודה 

 קהילתית.

תוכנית מנהיגות ייחודית לקיימות , קהילה  – פלייסמיקינג קורס  7.11.16

ועיר שטוב לחיות בה. בשיתוף  היחידה לאיכות הסביבה . בהנחיית 

 תומר בן עמי ושרי אלי סמדג'ה.

בשיתוף ויצו הרצליה והמרכז להשתלמויות   דירקטוריות קורס 30.11.16

 באוניברסיטת בר אילן.

, ארגז כלים להתמודדות עם אתגרי  פי ימימה חשיבה הכרתית על   4.12.16

החיים, קשרים בנאישיים והתפתחות עצמית , בהנחיית מירי 

 .גבעון
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 כנסים   3.7

לקידום יזמות נשים בנושא:  2 -כנס עמותת עיסקית , הוועידה ה  15.9.16

 היכל בעיר. שיווק מזווית קצת אחרת,  

, תוכנית ליווי ותמיכה כנס ארצי בפרויקט אם לאם בקהילה   8.11.16

 .בית חיל האווירבאמהות אחרי לידה, 

כנס העצמה בספורט בשיתוף איגוד אילת בנושא העצמה נשית   9.11.16

 מועדון הנוער הכוכב השמיני.בספורט, 

, הצגת מודל מינהל  בית חיל האוויר כנס נשות שגרירים בהרצליה , 24.11.16

 נשים. 

 

 ספורט נשים   3.8

 ריאתלון נשים במרינה הרצליה.ט  28.5.16

כדורגל נשים במסגרת נעים בעיר . הוקמה  -מאמאגולפרויקט   20.7.16

נשים שהתאמנו עם מאמנת הכדורגל סילבי ז'אן,  15 -קבוצה של כ

 חודשים במגרש כדורגל העירוני. 3 -במשך כ

 

 העצמת נערות . 4

ל הנשים ובשל בחשיבה להגדיל את מעגל תושבות העיר הנהנות משירותי מינה

החשיבות של הנושא המגדרי, הוחלט בשנה האחרונה, לקיים פעילויות שונות לפלח 

 נערות. -אוכלוסיה נוסף

הנערות, נמצאות בגיל בו ניתן לעצב את התודעה המגדרית שלהן, ופעילות בתחום זה 

 פותחת בפניהן צוהר לעולם זה.

 

עדת לחזק את הקשר הבין דורי סדנאות אימהות ובנות, המיו– סדנת בנות מצווה  4.1

בת בשנת הבת מצווה. הסדנא כללה את הנושאים: הכרת  –והאינטראקציה אמא 

הזהות המינית, ערכים של שיוויון, מיקום האישה בחברה, הכרות עם נשים 

 בהסטוריה, בתנ"ך.

 השנה התקיימו שתי סדנאות, אשר הונחו ע"י טל בורשטיין.

 וויצו הרצליה. הפרוייקט בשיתוף ויצו העולמית 

 

סדנא לתלמידות בית הספר העי"ס בנושא התבגרות מגדר  –סדנת מחוברות  4.2

 ונשיות, נושאים אשר מהווים חלק בילתי נפרד בחיי הנערה ובתכנון עתידה.

במהלך הסדנא נחשפו הנערות לחשיבות התמיכה והעידוד. גולת הכותרת של 

או וסטילס והפקת תוצרים הקורס היתה, חיבור למסרים באמצעות צילום ויד

 אשר הוצגו בערב הסיום.

הסדנא הונחתה ע"י רחל לוי. נושא הצילום הופקד בידיה המקצועיות של הצלמת 

 הכוכב השמיני. –אליסיה שחף. הפרוייקט התקיים בשיתוף מועדון הנוער 
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 תוכנית לימודי מגדר   4.3

 ף לכתיבת תוכנית ייחודית בתיכון "הראשונים" מינהל הנשים היה שות

יחידות לימוד בנושא מגדר,  2התוכנית הייחודית לבגרות בהקף של 

המשולבת במסגרת לימודי מדעי החברה.  במהלך השנה התקיימה פעילויות 

 משותפות למינהל נשים ולביה"ס.    

 מביה"ס הראשונים. קודיש -גב' דפי וייכרטאת התוכנית מרכזת         

  השנה לראשונה הוכנסה תוכנית למגדר  –תוכנית לימודי מגדר ביסודי

למערכת החינוך היסודית. משרד החינוך הקצה שעות במערכת ובבית ספר 

היסודי "לב טוב" מתקיים שיעור במערכת הלימודים בנושא מגדר לתלמידי 

 ותלמידות שכבת ו'.

 

כנס לתלמידות כיתות ט' בהובלת קבוצת מנהיגות "מחוברות"  – כנס נערות עירוני 4.4

במועדון הנוער הכוכב השמיני  1.12.16ושא תרבות הסלפי  התקיים בתאריך בנ

נערות חטה"ב בעיר במעמד ראש העירייה, מר משה  300-בהשתתפות למעלה מ 

פדלון. בהשתתפות:  דנה עופר שהעלתה הצגת יחיד, "שקופה",  בנושא התמודדות 

רושת ופאנל עם הפרעת אכילה, אשלי וקסמן בקשי בהרצאה על הצלחה בעולם מ

 נערות בנושא תרבות הסלפי.

 

 
 2016מרץ  –. חודש האישה בהרצליה 5

 בחודש האישה בהרצליה התקיימו מגוון פעילויות:

  ,פתיחה חגיגית של תערוכת קבוצת הנערות " מחוברות" ממועדון מצלמת את עצמי

 הנוער הכוכב השמיני.

 ת פרס ישראל, נאווה , בהשתתפות : מרים זוהר שחקנית וכל נשים מדברות תרבות

סמל, סופרת ומחזאית בהנחיית הבימאי רועי הורביץ ומפע של אודיה קורן . 

 האירוע התקיים בהיכל בעיר .

 תהליך קבלת החלטות במגרש העיסקי. הרצאתה של פרופ' ורדה  -אקדמיה על הבר

ליברמן מביה"ס למינהל עסקים במרכז הבנתחומי בהרצליה.הארוע התקיים בבר 

 ר.רומר בעי

  הוצגה בגלריה העירונית , אוצרת , דפנה עולמי. תערוכת צילומי נשים 

  הרצאתה של  קארין עדן, אוצרת ומרצה לאומנות ותרבות  –פמניזם בארץ ובעולם

 חזותית . הארוע התקיים בגלריה העירונית.

 סדנא בהנחיית אורי אינדורסקי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח של  – שיווק בדיגיטל 

V.I.PLUS  יזמות נשית . הארוע התקיים בבית קינן . –בשיתוף עמותת עיסקית 

 אירוע שלישי בסדרה בהשתתפות: הדס שטייף, עיתונאית לוחמת  – קבוצת השוות

בנושא ההטרדות המיניות, ד"ר דינן אייזן , מומחית ברפואת המשפחה ומרצה 

בריא . לחשיבה אופטימית ומכיל צפיר, שחקנית , זמרת ומומחית לאורח חיים 

 האירוע התקיים בבית קינן בהנחיית בילי בסרגליק ,עיתונאית ושדרנית.



374 

 

 הצגת עבודותיהן המיוחדות של נשים ,תושבות העיר,  -יריד נשים יוצרות אמנות

בתחומי האמנות  השונים. היריד התקיים ברחבת הפרגולה ברחוב סוקולוב פינת בן 

 גוריון בעיר.

  בהשתתפות קותימאן, פרינסס שואו וארבעה סרט והופעה חיה   –פרינסס שואו

 נגנים . הארוע התקיים בשיתוף סינמטק הרצליה.

 הסרט "סופרגיסטיות" לנשות תאגיד התרבות ועובדות עירייה - הקרנה מיוחדת 

  ביקור בעיר של יועצות למעמד האישה המשתתפות בקורס של מרכז השלטון

 המקומי

 
 נשים . היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי 6

כמידי שנה לציון היום הבינלאומי לאלימות כלפי נשים בעיר ,אנו מקיימים בעיר אירועים 

 שונים:

 מיזם של הגלריה העירונית וארגון אמני הרצליה  – תערוכת הקול בראש שלך

בעיצוב ראשי קלקר על ידי אישי ציבור ואמנים. המיזם בשיתוף עמותת ל.א 

₪  19,000למכור את היצירות והצליח לגייס  ומחלקת תרבות ואמנות. המיזם נועד

שהועברו כתרומה למקלט לנשים מוכות בהרצליה. אוצרות ומפיקות : שלי רשקס , 

 בגלריה העירונית.  6.11.16נילי וצטום ובט ארז. הארוע התקיים בתאריך 

  והופעה של אהובה עוזרי ולהקתה. הארוע התקיים ב "ישמח חתני" הסרט

 נמטק הרצליה.בשיתוף סי 12.11.16

 ,"מתוך תחושת כשלון מוחלט הצליחה לצמוח,  צופית גרנט, " דלתות מסתובבות

דרך הנתינה נפרדה מתחושת הקורבן והפכה לאדם משפיע. צופית גרנט גילתה את 

 27.11.16כוחה של הקהילה ושל העשייה למען האחר. הארוע התקיים בתאריך 

 בהיכל בעיר . 

  אתנחתא מוסיקלית של  פשיעה מינית נגד נשיםהדס שטייף בנושא הרצאתה של ,

זמרת הסופרן,  קלייר מגנאג'י והצלן צבי אורליאנסקי . הארוע התקיים בתאריך 

 בספריה העירונית .  28.11.16

 

 

 

 יועצת לקידום מעמד האישה .ב
 

 מכרזי כח אדם בעירייה .1

בעיריית הרצליה מתקיימים מכרזים רבים מידי חודש. בתפקידי כיועצת אני 

משתדלת להשתתף בכמה שיותר מכרזים, ככל שהזמן מאפשר. במהלך חודשים 

 אלה השתתפתי בעשרות מכרזי כ"א.

  מועצת נשים עירונית .2
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מועצת הנשים העירונית פועלת בעיר הרצליה לקידום נושאים אשר מינהל הנשים 

אינו עוסק בהם ומשמשת "מנוע" פעולה נוסף לפעילות המינהל והיועצת. הפעילות 

עצה נקבעת בשיתוף פעולה עם היועצת. ביצועה פעילות מועצת הנשים נעשית במו

 ע"י יועצת ראש העירייה וכן המטריה הלוגיסטית.

 פעמים במועדים הבאים: 3המועצה התכנסה 

 

 הרצאתה של הדס שטייף  – 29.2.16

 שיח אודות כתיבת חוברת נשים פורצות דרך  -1.6.16

 פתיחת שנה חדשה  -25.9.16

 

 מועצת הנשים העירונית הינה גב' ורדה מור. יו"ר

 

 וועדה לקידום מעמד האישה   .3
 
 השתתפות בוועדה לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות והצגת מודל  16.6.16       
 מינהל נשים        

 
 

 פרוייקטים נוספים .ג

 ראש מכלול מידע לציבור הסברה ודוברות .1

"ל הכולל: אימונים, היערכויות, הנני נושאת בתפקיד הנ 2015מראשית שנת 

 תרגילים ארציים, ימי עיון לראשי מכלולי מידע לציבור.  

 

 פרסים  .2

, לימוד הנושא והצעה לקבלת הפרס -פרס שר הפנים לחדשנות מוניציפאלית   .א

 בשיתוף רו"ח גולן זריהן, גזבר העירייה

  , מרכז השלטון המקומילפרס מנכ"ל ע"ש רוני פיינשטיין הגשה  .ב

 למתנדב, מר שלמה תנעמי לפרס אות הנשיאהגשה  .ג

 2015לשנת  לפרס שר הפנים לאחריות חברתיתהגשת עיריית הרצליה  .ד

 בפרס שרת המשפטים לשקיפות שלטונית טיפול  .ה

 

 עובד מצטיין  .3

 חברה בוועדה לבחירת עובד מצטיין מקרב עובדי המינהלה.

 אגודת בני הרצליה .4

 חברת וועד מנהל ויו"ר וועדת הנחות

 איגוד ספורט לא אולימפי  –אילת  .5

 חברת וועד ויו"ר נשים בספורט 

 סיוע לוויצו בנושא הקמת מרכז גישור בהרצליה –גישור  .6
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נציבות תלונות הציבור 

  וחוק חופש המידע
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 וחוק חופש המידע נציבות תלונות הציבור
ת נציבות פניות ותלונות הציבור משמשת כתובת עבור תושבים המבקשים לשטוח א

תלונותיהם בנושא שירות ונותני שירות, תושבים המתקשים להתמצא בנבכי הבירוקרטיה 

העירונית, כתובת למתן הצעות לשיפור ועוד. הנציבות עושה את המרב כדי לתת לפונים 

מענה סבלני ומקצועי, תוך חתירה מתמדת לשיפור השירות, הנגישות והשקיפות בנציבות 

 ובארגון. 

מוזג תחום פניות הציבור עם תלונות הציבור. הפניות במדור פניות במהלך שנת העבודה 

הציבור מתקבלות מאתר האינטרנט העירוני. דיווח זה לא עוסק בפניות הציבור כיוון 

. ניתן 2016שהפניות החלו להיות מתועדות במערכת המיחשוב של הנציבות בחודש ספטמבר 

דור פניות הציבור. פניות אלה הן בנוסף שטופלו במ 3,700 -התקבלו כ 2016לציין כי בשנת 

 לתלונות בדו"ח זה. 

 

 תלונות לפי שנים .א

תלונות חדשות. יש לציין כי חלק מההסבר לעלייה  2,832נרשמו במערכת  2016בשנת 

במספר התלונות הוא בהקפדה על תיעוד כל תלונה במערכת המיחשוב בנציבות. הסבר 

העירייה השונות ועידוד להעביר תלונות נוסף הוא העמקת שיתוף הפעולה עם יחידות 

 לתיעוד ולטיפול בנציבות.  
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 תלונות לפי נושאים .ב

 בחלוקה לתחומים עיקריים: 2016להלן פילוח של כלל התלונות בשנת       

 כמות הפניות נושא הפניה
אחוז הפניות 
 מתוך הסה"כ

מספר 
ימים 

ממוצע 
לטיפול 
 בפנייה

כמות הפניות 
 שטופלו ונענו

חוז הפניות א
 שטופלו ונענו

 98 663 21 24 675 שאיפ"ה

 100 375 13 13 376 ביטחון, פקוח וסדר ציבורי

 100 348 18 12 348 גביה
 98 292 24 10 297 הנדסה
 99 281 19 10 284 תנועה
 100 207 7 7 208 כללי

 99 165 21 6 166 גביה מנהלית
 99 133 11 5 134 חינוך

 99 89 20 3 90 תב"ל
 100 70 9 2 70 תאגיד מי הרצליה

 100 60 18 2 60 רווחה
 100 55 10 2 55 תנו"ס

 98 52 15 2 53 החברה לפיתוח
 100 16 14 1 16 החברה לתירות

 99 2,806   100 2,832 סה"כ
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 כמות הפניות לפי נושא                                   

 

 

 

נושאים. -הציבור יש חלוקה של התלונות לנושאים ולתתבמערכת המיחשוב בנציבות תלונות 

נושאים בהם היו עשר -בטבלה הבאה מובאים תתי הנושאים של תלונות הציבור, בציון תתי

 תלונות ומעלה. 

 

נושא 
 הפניה

 תת נושא
מספר הפניות 

 שתקבלו

 שאיפ"ה

 154 ניקיון

 127 פינוי אשפה

 59 גינון

 51 גינה ציבורית

 47 חוף הים

 36 וטרינר עירוני

 34 רישוי עסקים

 28 איכות הסביבה

 26 הדברה

 22 מחזור

 16 גיזום

 13 האגודה לתרבות הדיור

ביטחון, 
פקוח 
וסדר 
 ציבורי

 129 הגברת אכיפה

 128 דו"חות

 23 הפרעת מנוחה

 21 רכב נטוש

 16 חנייה

 12 התנהגות פקח

675 

376 348 
297 284 

208 166 134 
90 70 60 55 53 16 

0
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 10 הפרעה לתנועה

 גביה

 211 הארנונ

 68 אישורים

 31 היטלים

 25 נכסים וביטוחים

 הנדסה

 63 בניה ללא היתר

 47 תכנון

 46 התחדשות עירונית

 43 היתר בניה

 16 ניקוז

 13 שירות

 11 4טופס 

 11 מידע

 תנועה

 67 הסדרי תנועה

 42 חניה

 32 תיקון כבישים ומדרכות

 31 תחבורה ציבורית

 27 תימפגע תחבור

 22 סימוני כבישים

 20 ניקוז

 18 תמרור

 חינוך

 18 צהרונים וקיטנות

 16 שיבוץ לגן ילדים

 15 הסעות

 15 גני ילדים

 15 בתי"ס יסודיים

 תב"ל
 36 תאורה

 17 מפגע

 11 פארק הרצליה

 רווחה
 29 בקשות לסיוע

 12 טיפול במטרד

 11 תלונה על עו"ס

 תנו"ס
 27 ספורט

 10 אירועים

 כללי

 28 דיור

 14 תודות

 12 בית קינן

 10 הצעות לשיפור
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 משך זמן לטיפול בתלונה .ג

להלן תרשים המציג את משך הזמן לטיפול בתלונות. שאיפת הנציבות היא להקטין את 

 משך הזמן לטיפול בפנייה, אך לא על חשבון איכות הטיפול והמעקב. 

 

 2016רת חוק חופש המידע דו"ח בקשות לקבלת מידע במסג .ד

 

 להלן מספרי הבקשות שטופלו ע"י הממונה על חוק חופש המידע בעירייה:

 70 –בקשות שהתקבלו  .1

 53 –בקשות שאושרו במלואן או בחלקן  .2

 12 –בקשות שבוטלו ע"י המבקש או לא אושרו  .3

 5 -בקשות שטרם הסתיים הטיפול בהן  .4

 נושא הבקשה
מספר 
 בקשות

 14                                                                                 גזברות              
 10 חינוך ורווחה                                                                                        

 9                                   הנדסה                                                             
 6 פיקוח                                                                                               
 6 שאיפ"ה                                                                                              

 4 ם                                                                                         רישוי עסקי
 3 תב"ל                                                                                                

 3                                           כללי                                                      
 2 איכות הסביבה                                                                                        

 2 דוברות העירייה
 2                  ועדת תנועה                                                                              

 2 מכרזים
 1 ועדת תמיכות                                                                                         

 1 חוקי עזר עירוניים                                                                                   
 1                                                                                    משרד המשפטים     

 1 מועצת העיר
 1 תאגידים עירוניים

 1 מועצה דתית
 1 ביקורת העירייה

 

  



382 

 

 

 

 

  מזכירות העיר
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 מזכירות העיר
 
 

 מועצת העירייה
 

 

 ישיבות מועצה. 15התקיימו  2016בשנת 

 החלטות מועצה. 286סה"כ התקבלו 

אסיפות כלליות של בעלי המניות )חברי מועצת העיר( של החברה לפיתוח  3בנוסף התקיימו 

 הרצליה בע"מ, החברה לתרבות ולאמנות בע"מ והחברה לפיתוח התיירות בע"מ )המרינה(. 

המזכירות אחראית להכנת החומר לישיבות עפ"י התקנות ובכלל זה הפצת חומר לעיון 

המועצה, הוצאת זימון הכולל את סדר היום המפורט, הכנת תשובות מוקדם לחברי 

לשאילתות, רישום הפרוטוקול, העברת הפרוטוקול להערות חברי המועצה ואישורו הסופי 

 בישיבת המועצה העוקבת. 

מענה לפניות חברי המועצה בכל נושא, וכן הענות לפניות הציבור ומשרדי עורכי הדין לעיון 

ועצה. בנוסף מעדכנת המזכירות ודואגת לפרסום ברשומות החלטות בפרוטוקולים של המ

מועצה המחייבות פרסומן ברשומות כגון חוקי עזר ותיקוני חוקי עזר, מינויים, הסמכות 

 וכד'. 

המזכירות דואגת לפרסם את הפרוטוקולים והסטנוגרמות של ישיבות המועצה באתר 

 האינטרנט העירוני.

 

 

 ISOתו תקן 

 

 שנים. 13 -מזה כ ISO – 9001תקן לאיכות  לעירייה תו *

 .2016פורסמו הנחיות לפעולות מתקנות בעקבות מבדק מכון התקנים לשנת  *

במהלך השנה נערכים עדכונים שוטפים של הוראות העבודה ונהלי העבודה ככל  *

שהדברים נדרשים בעקבות שינויים בהוראות המדינה וחוקים וכן בעקבות שינויים 

 ירייה.ארגוניים בע

חודשים במהלכם נערך הכנס השנתי של  3 –תהליך ההיערכות למבדק איזו אורך כ  *

עובדי עירייה(, לקבלת משימות אימות נהלים  20 -מאמתי האיכות הפנימיים )כ

באגפי העירייה השונים, סיכום סקר הנהלה על בסיס האימותים והצגתו בפני 

רכות ליום המבדק, והפצת הפורום הבכיר בראשות המנכ"ל, הפקת פקודת הע

 תוצאות המבדק לכל גורמי העירייה יחד עם דו"ח פעולות מתקנות.

במרץ ועבר בהצלחה רבה. המבדק כלל את  -המבדק השנתי של מכון התקנים נערך ב *

אגף אגף הנדסה, הספרייה העירונית, רישוי עסקים, המוקד, אגף תב"ל, הדוברות, 

 חידת הנגישות ומזכירות העירייה.אגף ביטחון פיקוח וסדר ציבורי, י
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 ארכיון העירייה

 

 בוצעה פעולת ביעור שנתית להקטנת כמות החומר והפחתת עלויות. *

 *            עדיין עולה משמעותית היקף ההפקדות על היקף הביעור השנתי.

 פעילות שוטפת לאחזור חומר על פי בקשות אגפי העירייה השונים. *

 מיכלים מהאגפים השונים לארכיב.מבוצע פינוי של מאות  *

 ניתן שירות שוטף לצרכנים הפונים בבקשות לעיין בחומר ארכיוני. *

 

 

 

 

 ועדות באחריות מזכירות העיר

 

 ועדת השמות העירונית, ועדת ההנצחה, 

 ועדת הנצחה לנפגעי פעולות טרור, ועדת יקיר העיר

עדת הנצחה לנפגעי פעולות המזכירות מרכזת את ועדת השמות העירונית, ועדת ההנצחה ו

 טרור וועדת יקיר העיר. בראש כל ועדה עומד ראש העירייה. 

 עירוניות. פרוט ראה בפרק ועדות

 

 

 

 

 נושאי טיפול שוטפים

 

  חברת ה.ס.פ. –הפעלת חברת שליחים 

  בית הארכיב". –שירותי ארכיב" 

 שירותי הדואר 

 הזמנת המשפחות השכולות מעקב שוטף ועדכונים – אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל ,

ומוזמנים לטקס יום הזיכרון, עדכון רשומות המזכירות בנושא, עדכון ותחזוק לוחות 

 האנדרטה בגן שפר.

  .הכנת הדו"ח השנתי על פעולות העירייה 
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 חברות ותאגידים

 עירוניים
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 החברה

 בע"מ לתרבות ואומנות
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 היכל עיר

 

"היכל  שנת ההרצה שלשירה ומעניינת שסימנה את התחילה בעיצומה של עונה ע 2016שנת 

 בעיר".

עם תחילת העונה הוטמע תהליך של מיתוג ובידול שאפשר לנו למצב את "היכל בעיר" כמרכז 

תרבות נגיש, מזמין, ביתי ,ויחד עם זה בעל תכנים ייחודיים, מעניינים ומתאימים לקהל 

 ההרצלייני והאזורי.

בשיתוף פעולה עם יחידת הבריאות  כניסה חופשיתבלרווחת התושבים, הצענו סדרות 

 -הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא-"פאנל רופאים"  -ו "שישי בריאותי, העירונית

  שזכו להצלחה והיענות רבה.

בשיתוף תכנית האב לגיל השלישי הציע בעונה  "ותיקים בהיכל"כמו כן, הפרויקט המצליח 

ומבוקשים לאוכלוסייה גיל הזהב המותאמים לכל כיס  השלישית אירועי תרבות מעניינים

 ובשעות נוחות.

בשיתוף עם בית קינן זכו להצלחה בלתי רגילה  "אדוני ראש הממשלה"סדרת ההרצאות 

 וזכתה לאולמות מלאים וביקוש רב שהתבטא באוזלת הכרטיסים תוך ימים ספורים.

ת התפעולית ב"היכל תהליך העצמאו טמעהו 2016דשים הראשונים של שנת במהלך הח

 וגובש צוות מכירות, שירות לקוחות ופרסום.בעיר" 

לתי אמצעית דרך דיוור ישיר התקשורת בהעמקת העל ב"היכל בעיר" אנו מקפידים 

 )"ניוזלטר"( ודף אוהדים בפייסבוק המעודכן על בסיס יומיומי.

 מבקרים  40,000 -לכבממוצע מספר המבקרים השנה הגיע 

 
 

 חודשית וכמות מבקריםדוגמא לפעילות 

 

 מספר מבקרים בחודש אירועים/ מופעים עיקריים חודש בשנה
 ינואר

 מועדון הלדינו -פלוריקה הנאוה 
 בין גמלים למגדלים -איסלאם 
  צחוק עשה לנו" ג'קי לוי וקובי"

 אריאלי
 AWA- מופע מוזיקלי 
  קונצרט "אדונים ומשרתים

 באופרות שלמוצארט"

  "סיפורי -"מספרי סיפורים
 יתונאיםע

 אירועים 22 -כ
 מבקרים 3300-כ

"חמישים גוונים של אפור" שרה   פברואר
 פישר בהרצאה

 אדוני ראש הממשלה" יצחק רבין" 
 "שולי רנד" 
 החיים ע"פ בודו" יידישפיל" 
 "מועדון הלדינו -"פריחת השושן 
  מופע נשמה" חנן בר סלע וג'ימי"

 אירועים 27-כ
 מבקרים 4300-כ
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 לויד
  שירה בציבור עם אילנה כץ 
 יפור מבית"רזיה בן גוריון "ס 
  

 מנחם בגין "אדוני ראש הממשלה"   מרץ
 "יסמין לוי -"טנגו ושירי אהבה 
 "פאדיחה וחכמת הפיתה" 
 נשים מדברות תרבות 
  מספרי סיפורים "עברית שפה

 רבה"
 זוג פתוח" הצגת תיאטרון חיפה" 
 "מומו שיפוצים" 
 "ותיקים בהיכל "קלימבה דה לונה 
 ה, מדינה ,פאריסם מכ -איסלאם

 שטוקהולם"
 קובי מיד ואיתי פרל 

 אירועים 24-כ
 3900-כ

שירה בציבור אילנה כץ מארחת   אפריל
 את מרשל מארין

  אדוני ראש הממשלה" יצחק"
 שמיר

  קונצרט אביב "ניצוצות" סימפונט
 רעננה

 "מספרי סיפורים "סיפורי לדינו 
 איזקיס 
 מופע בידור -אודי כגן 
  
   ימימה מזרחי מופע לנשים הרבנית

 והזמרת ענבר טביב
 

 אירועים 19-כ
 2800-כ

 "קול באישה תקווה" שרה בק  מאי
  ותיקים בהיכל" משה בקר"

 "מאחורי המסך"
 אויפן וועג" יידישפיל" 
 אוי אליאס אליאס 

 

 אירועים 20-כ
 מבקרים 3000-כ

 "יאסו לדינו" מועדון הלדינו  יוני
 משה להב -הטיש הגדול 
 חקהאדם חושב ואלוקים צו- 

 יידישפיל
  

 אירועים 23-כ
 מבקרים 3800-כ

סיום שנה קונסרבטוריון מערב   יולי
 העיר

  סיום שנה קונסרבטוריון יד
 התשעה

 סיום שנה התיאטרון העירוני 
 סיום שנה בית הגמלאי 

 

 אירועים 11-כ
 מבקרים 2000-כ

 אירועים  3-כ מופע בידור -יוסי גבני  אוגוסט
 מבקרים 900-כ

י קולך" נועה יון וטל "השמיעינ  ספטמבר
 בריד

 מועדון לדינו -מעורבב ירושלמי 
  גולן אזולאי מארח את עוזיה

 אירועים  16 -כ
 מבקרים 2400-כ
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 מופע מוזיקלי-צדוק
 אוכל ת'ראש" חנוך דאום" 
  מי מפחד  –ותיקים בהיכל"

 מיידיש"
 יובל דיין-אגדה אורבנית 

 מופע סליחות לנשים  אוקטובר
 אילנה  -שירה בציבור עם אילנה כץ

 אביטל

 אירועים 8-כ
 מבקרים 1800-כ

 "כבוד הנשיא" חיים ויצמן  נובמבר
 את לי לילה" משירי זוהר ארגוב" 
 "עובדים על הזוגיות" 
 ABBA LIVE 
 ערב טוב ישראל" -ותיקים בהיכל" 
 "צופית גרנט "דלתות מסתובבות 
  אוצרות היידיש, היום כתמול"

 שלשום"
 

 אירועים 28-כ
 מבקרים 5600-כ

 

 מועדון הקצב של פנחסוב  מברדצ
 כבוד הנשיא" יצחק בן צבי" 
  ערב לכבוד שירתו של הזמר ג'ו

 עמר
  שירה בציבור עם אילנה כץ

 ואיתמר כהן
 "מועדון הלדינו-"לילות משי לבן 
  פסטיבל  חנוכה להצגות ילדים

 התיאטרון העירוני הרצליה
 מופע בידור -פאות קדושות 
  

 אירועים 28-כ
 מבקרים 6600-כ
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 יכל אמנויות הבמהה

 

 בהיכל אמנויות הבמה, היתה ללא ספק אחת השנים העשירות והמגוונות        2016שנת        

 בפעילות השוטפת בהיכל.      

 

-במספר המבקרים בהיכל שהגיע השנה ל  10%-חל גידול של כ 2016בשנת  .1

 מופעים. במקביל עלתה ההכנסה ממכירת כרטיסים 475-מבקרים בכ 355,000

  ומבקרים בהתאם.

סדרות מופעים שונים: תיאטרון,  23 -מנויים ל  11,800 –מספר המנויים יציב  .2

מחול, מוסיקה סימפונית, מוסיקה קלאסית, מחול לכל המשפחה, תיאטרון 

 לילדים, ערבי זמר, הניגון היהודי, קונצרטים מוסברים. 

3. PIXEL- בינלאומי  מחול מרהיב בתלת מימד. מופע -האירוע המרכזי לעונה

מקורי, חדשני ומסקרן, המשלב מחול ואמנות דיגיטלית. פרויקט ייחודי להיכל 

במרכז סדרת המחול הבינלאומית, שבעה )!( מופעים מלאים. המופע הציב את 

מרכזי התרבות החשובים בארץ וקיבל ביקורות   ההיכל בשורה בראשונה של

 מרשימות: 

בלט סקפינו  -דרת המחולהרכבי מחול בינלאומיים נוספים במסגרת ס .4

ובלט , בלעדית בהיכל, בתוכנית המשלבת אקרובטיקה וג'אז רוטרדאם

 מניו יורק במופע תוסס ועכשווי. היספניקו

הניגון היהודי, סדרת המיוזיקלס וקסם של מחול והרחבת  -סדרת חדשות .5

 הסדרות הפעילות בהיכל.

 
 

 התפלגות כמות המבקרים 
 

 מספר מבקרים בחודש פרויקטים עיקריים חודש בשנה
 

 ינואר

  ) הצגת סדרה  –גורודיש )ת. הקאמרי
 למנויים. 

  )ביקור בהיכל  –בלט סקפינו ))הולנד
 במסגרת סדרת מחול למנויים.

  ,הסדרה היהודית, הסדרה הווקאלית
 הסדרה הסימפונית.

 הצגות ילדים , מופעי בידור וסלי תרבות 

34,000 

 פברואר

  קהומופעי הופעות מוסי –מופעי ולנטיין
 בידור.

  ,ערבי זמר, הערים המרתקות, קונצרט
 מופעי בידור וסלי תרבות

 

27,000 

 מרץ

  )חולה אהבה משיכון ג' )ת. הקאמרי– 
 הצגת סדרה למנויים

  ערבי זמר, קונצרט, הצגות ילדים וסלי
 תרבות

35,000 
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 מופעים לפורים 

  להקת המחול הקיבוצית.  –בלקאאוט
 מחול במסגרת סדרת המנויים

 אפריל

  ת החאן(  –הנשים העליזות מווינדזור(
 הצגת בחירה למנויים 

 לידת הפניקס –להקת המחול ורטיגו 

  ערבי זמר, הערים המרתקות, הצגות
 ילדים ומופעי חוה"מ פסח לכל המשפחה

25,000 

 מאי

  ת.בית ליסין( הצגת סדרה  –עקר בית(
 למנויים

  הסדרה היהודית, ערבי זמר, הערים
 טהמרתקות, קונצר

 סלי תרבות והצגות ילדים 

33,000 

 יוני

  פרוייקט במסגרת  –)צרפת(  –פיקסל
 מופעים. 7סדרת מחול למנויים. 

  ת. בית ליסין( הצגת סדרה.  –עקר בית(
 ערבי זמר, מופעי בידור, הצגות ילדים

38,000 

 יולי

 הצגת בחירה למנויים –ביבר הזכוכית 

 מחזמר הצגת בחירה למנויים -בילי שוורץ 

 עי בידור, הצגות ילדים, מופעי מחול מופ
 במסגרת פסטיבל כרמיאל.

 קייטנת תיאטרון 

25,000 

 אוגוסט
 מופעי בידור והצגות לידים 

 קיטנת תיאטרון 

 

12,000 

 
 ספטמבר

  הצגות  –)ת. בית ליסין(  –האבא, אלה
 בחירה למנויים

 מופעי בידור, קונצרט, הצגות ילדים 

17,000 

 אוקטובר

  מר הצגת בחירה  מחז -בילי שוורץ
 למנויים

  סוכות –הצגות ילדים 

 ערבי זמר 

29,000 

 נובמבר

  )הצגת  –מה עושים עם ג'ני )ת. הבימה
 סדרה למנויים

  )סדרת מחול  –היספניקו )ניו יורק
 למנויים

  ,הסדרה היהודית, הערים המרתקות
 קונצרט, הצגות ילדים, מופעי בידור

  סלי תרבות 

35,000 

 דצמבר

 שורה, חצוצרה בוואדיאישה בורחת מב- 
 הצגות בחירה למנויים

  להקת בת שבע( סדרת מחול  –כמויות(
 לכל המשפחה

  ,ערבי זמר, הערים המרתקות, קונצרט
 קלאסיקה לכל המשפחה, מופעי בידור

  סלי תרבות בשעות הבוקר 

  לילדיםחנוכה מופעי 

45,000 

 
 סה"כ

 מבקרים 355,000 
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 התיאטרון העירוני הרצליה
 

 ת וסדנאות לימוד והפקהקבוצו

 270 -כ –קבוצות לימוד לפי חלוקת גילאים  20במרכז התיאטרון העירוני פועלות  -

 משתתפים.  

כיתות במגמות תיאטרון בחטיבות ביניים )בן גוריון, רעות בוסתן ושמואל הנגיד(  6 -

–  

 משתתפים.  80 -כ

 משתתפים. 1660-כ –קבוצות  83, החל מספטמברבתי הספר  6-פעילות העשרה ל -

 משתתפים. 78-כ –קייטנת פסח  -

 משתתפים.  121 -שני מחזורים  כ –קייטנת תיאטרון  -

 משתתפים  2209-כ –סה"כ 

 

 כיתות אומן ומפגשים חד פעמיים

קסמי תיאטרון, קולנוע, קרקס ולהטוטים, מוסיקה וקצב,  -סדנאות בחופשת הפסח 5 -

 .משתתפים 34 -ו' כ-קומדיה לתלמידי א'

  .משתתפים 45כ  –אטרון תנועה בחופשת הקיץ סדנאות תי 4 -

 .משתתפים 45כ  –בחופשת הקיץ  פילטיס סדנת -

 .משתתפים 80כ  –סדנאות איפור במהלך השנה  10 -

 80-יום סדנאות לתלמידי מגמות התיאטרון בחטיבות הביניים כ -

 .משתתפים

 משתתפים. 180-כ סיום של שנת הפעילות של תיאטרון הרצליה  ימופע 2 -

 

 סדנאות שונות  23-תלמידים ב 464-בסדנאות וכיתות אומן השתתפו כסה"כ 

 

 הצגות 

 

 אולם שם המופע תאריך 
קיבולת 

 האולם
 הערות 

4/1/16 
כדור רגל זה לא משחק 

 (2לבנות )
  264 היכל בעיר

 יונתן בלש ממש 12/1/16
התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 30

 דרקון אין דבר כזה  9/2/16
התיאטרון 

 ניהעירו
 מנויצ'יק 36

  280 היכל בעיר שלושה חברים וטורף 16/2/16

 סל תרבות גנים 1219היכל אומנויות  (2) -אריה הספרייה 28/2/16
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 הבמה

1/3/16 
כדור רגל זה לא משחק 

 לבנות
  280 היכל בעיר

 סל תרבות גנים  100 גנים גומות החן של זהר 2/3/16

 תרבות גנים סל  95 גנים גומות החן של זהר 8/3/13

8/3/16 
איתמר מטפס על 

 הקירות

התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 45

 סל תרבות גנים 115 גנים גומות החן של זהר 9/3/16

 סל תרבות גנים 80 גנים גומות החן של זהר 16/3/16

 סל תרבות גנים 50 גנים גומות החן של זהר 17/3/16

 גנים סל תרבות 23 גנים גומות החן של זהר 20/3/16

 סל תרבות גנים 117 גנים גומות החן של זהר 30/3/16

 סל תרבות גנים 86 גנים גומות החן של זהר 31/3/16

3/4/16 
כדור רגל זה לא משחק 

 לבנות
 קילומטר של תרבות  537 היכל בעיר

 סל תרבות גנים 101 גנים גומות החן של זהר 3/4/16

4/4/16 
כדור רגל זה לא משחק 

 לבנות
 קילומטר של תרבות  552 בעירהיכל 

  סל תרבות גנים 73 גנים גומות החן של זהר 4/4/16

  סל תרבות גנים 114 גנים  גומות החן של זהר 5/4/16

 (2)-אריה הספרייה 5/4/16
היכל אומנויות 

 הבמה
 סל תרבות גנים 1119

 סל תרבות גנים 140 גנים גומות החן של זהר 6/4/16

 גבעתיים 450 גבעתיים  מתקן החלומות 9/4/16

 עופרה 300 אשכול פיס מתקן החומות 11/4/16

 הברווזון המכוער 12/4/16
התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 37

 רעננה 100 בית ספר היובל מתקן החלומות 14/4/16

 פסטיבל חיפה 198 מוזיאון חיפה צ'יצ'ה אגדת קצב 24/4/16

 פסטיבל חיפה 195 מוזיאון חיפה צ'יצ'ה אגדת קצב 25/4/16

 קילומטר של תרבות 220 היכל בעיר שלושה חברים וטורף 15/5/16

 קילומטר של תרבות 230 היכל בעיר שלושה חברים וטורף 16/5/16

18/5/16 
-מי הזיז את הגבינה שלי

(2) 

היכל אמנויות 

 הבמה
 סל תרבות גנים 1138

24/5/16 
-מי הזיז את הגבינה שלי

(2) 

היכל אמנויות 

 הבמה
 סל תרבות גנים 1117

 סל תרבות גנים 135 גנים גומות החן של זהר 29/5/16

 סל תרבות גנים 138 גנים גומות החן של זהר 30/5/16
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 סל תרבות גנים 86 גנים גומות החן של זהר 31/5/16

 סל תרבות גנים 132 גנים גומות החן של זהר 1/6/16

 ניםסל תרבות ג 71 גנים גומות החן של זהר 2/6/16

 בית ספר ברנדס 152 גנים גומות החן של זהר 3/6/16

 קילומטר של תרבות 488 גנים מתקן החלומות 6/6/16

 קילומטר של תרבות 524 גנים מתקן החלומות 7/6/16

 כיפה אדומה הקטנה 7/6/16
התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 31

 סל תרבות גנים 123 גנים גומות החן של זהר 8/6/16

8/6/16 
-מי הזיז את הגבינה שלי

(2) 

היכל אמנויות 

 הבמה
 סל תרבות גנים 1063

 סל תרבות גנים 91 גנים גומות החן של זהר 14/6/16

 סל תרבות גנים 123 גנים גומות החן של זהר 15/6/16

 סל תרבות גנים 80 גנים גומות החן של זהר 20/6/16

 סל תרבות גנים 90 גנים גומות החן של זהר 21/6/16

 סל תרבות גנים 143 גנים גומות החן של זהר 22/6/16

 סל תרבות גנים 137 גנים גומות החן של זהר 23/6/16

 מופע סיום 1/7/16
התיאטרון 

 העירוני
 להקות 122

 מופע סיום 2/7/16
התיאטרון 

 העירוני
 להקות 132

 ה'-ד' 280 בעיר היכל מופע סיום 3/7/16

 ג'-גן 240 אשכול פיס מופע סיום 4/7/16

 צבעי היער הקסום 5/7/16
התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 28

 מופע סיום 8/7/16
התיאטרון 

 העירוני
 להקות 70

 280 היכל בעיר שלושה חברים וטורף 14/7/16
 תבמסגרת קייטנ

 התיאטרון

 280 היכל בעיר שלושה חברים וטורף 17/7/16
 תבמסגרת קייטנ

 התיאטרון

 אריאל 250 יכל אריאלה מתקן החלומות 17/7/16

18/7/16 
כדור רגל זה לא משחק 

 לבנות
 280 היכל בעיר

 תבמסגרת קייטנ

 התיאטרון

  169 אשכול פיס צ'רלי בממלכת השוקולד 19/7/16

  136 אשכול פיס צ'רלי בממלכת השוקולד 20/7/16

 חיפה 200 מרכז קריגר מתקן החלומות 20/7/16

 מוזיאון תל אביב 200 אסיא שלושה חברים וטורף 30/7/16
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 גבעת ברנר 250 אולם גבעת ברנר מתקן החלומות 31/7/16

 הדייג ודג הזהב העצבני 2/8/16
התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 32

 מוזיאון תל אביב 80 שידלובסקי גומות החן של זהר 2/8/16

  280 היכל בעיר זמן הגריז 9/8/16

  280 היכל בעיר זמן הגריז 10/8/16

  280 היכל בעיר זמן הגריז 11/8/16

 מוזיאון תל אביב 200 אסיא צ'יצ'ה אגדת קצב 13/8/16

 הבימה 250 מסקין מתקן החלומות 25/8/16

 הבימה 300 רובינא שלושה חברים וטורף 27/8/16

 מוזיאון תל אביב 100 שידלובסקי גומות החן של זהר 27/8/16

 דימונה 45 ספריית דימונה גומות החן של זהר 4/9/16

 אשדוד 47 ספריית אשדוד גומות החן של זהר 11/9/16

 נס ציונה 35 חברותא גומות החן של זהר 15/9/16
 נמל תל אביב 50 טוקהאוס גומות החן של זהר 17/9/16

 מנשה 42 קיבוץ רגבים גומות החן של זהר 18/9/16

 באר טוביה 220 אולם באר טוביה מתקן החלומות 19/9/16

  392 היכל בעיר (2)-זמן הגריז 28/9/16

  200 היכל בעיר סיפור לילה 6/10/16

 קילומטר של תרבות 498 היכל בעיר (2) -סיפור לילה 31/10/16

 קילומטר של תרבות 478 היכל בעיר (2)-שלושה חברים וטורף 1/11/16

 נסיך צפרדע 8/11/16
התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 18

 קילומטר של תרבות 541 היכל בעיר (2)-מתקן החומות 10/11/16

 חוף השרון  60 חוף השרון גומות החן של זהר 20/11/16

 (2) -גומות החן של זהר 23/11/16
התיאטרון 

 העירוני
 חינוך מיוחד 60

 הזמיר 6/12/16
התיאטרון 

 העירוני
 מנויצ'יק 30

 שדות נגב 200 היכל שדות נגב צ'יצ'ה אגדת קצב 7/12/16

 בית שאן 300 עמק המעיינות מתקן החלומות 13/12/16

 (2)-צ'יצ'ה אגדת קצב 26/12/16
 ןסוסיה, אלו

 שבות
300 

 ןהר חברון, אלו

 שבות

 532 היכל בעיר (2)-זמן הגריז 27/12/16
פסטיבל הצגות 

 חנוכה

 268 היכל בעיר מתקן החלומות 27/12/16
פסטיבל הצגות 

 חנוכה

פסטיבל הצגות  371 עירהיכל ב (2)-אישקטן ודרקון 28/12/16
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 חנוכה

 206 היכל בעיר צ'צ'ה אגדת קצב 28/12/16
פסטיבל הצגות 

 חנוכה

 260 היכל בעיר החולד הקטן 29/12/16
פסטיבל הצגות 

 חנוכה

 אנטיוכוס הוא בלון 29/12/16
מופע -היכל בעיר

 חוץ
110 

פסטיבל הצגות 

 חנוכה

 537 היכל בעיר (2)-זמן הגריז 29/12/16
גות פסטיבל הצ

 חנוכה

  23,567-כ   סך הכל

 

 הצגות 115סה"כ  -סיכום הצגות

 21-להקות   -

 הצגות 68 –התיאטרון העירוני )תיאטרון מקצועי(  -

 הצגות 2  –תיאטרון מבוגרים )בימת השחקנים(  -

 הצגות 24–הצגות אורחות  -

 

 סל תרבות גנים

 יםגנים בכל הגילא 115-כ -אני והחצוצרה  רותה קליימן –קונצרט בגן  -

 גנים בכל הגילאים 105 -כ –שירלי הוד  –אופרה בגן  -

 גנים בכל הגילאים 111-כ-גומות החן של זהר התיאטרון העירוני הרצליה -

 גני טרום חובה וחובה 79 -אריה והספרייה תיאטרון המדיטק -

 גני טרום טרום חובה 42 -מרים והים מסיפורי מיריק שניר -

 גנים בכל הגילאים 105-בן דאנסמה קרה לגבינה שלי מופע מחול להקת קול -

 גני  טרום חובה וחובה  74-כ –פעילות במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית  -

 גנים חרדים 4 -הצגות אבני הכדכד והפיל שרצה להיות הכי -

 גנים חרדים  4-כ –מופע מתופפים ברוח התרבות הבדווית  -

 דיםגנים חר 4-כ-סדנת יצירה בתחום האמנות הפלסטית -יוצרים סיפור -

 

 םאירועים עירוניי

 עדלאידע עירונית -

 טקס ומופע לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה -

 ערב שירי לוחמים  -

 טקס יום הזיכרון לחללי צ.ה.ל -

 אירועי יום העצמאות -

 אירועי שבוע החינוך  -
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 אירועי "קילומטר של תרבות" לבתי הספר הממלכתיים -

 אירועי שבוע הספר  -

 תרמה של עמותת לב ניהול אמנותי והשתתפות בערב ה -

 ערב בני/בנות מצווה  -

 ותסדנאות + הצג –אירועי קיץ במתחם אגדה  -

 

 פסטיבלים

  -"  פסטיבל חנוכה להצגות ילדים"  -    

 אנשים  2584-בהצגות צפו כ – הצגות לילדים, נוער ומשפחה 5 

רד פסטיבל ארצי לסרטי נוער בשיתוף עם מש -"   2015פסטיבל הרצליה לסרטי נוער "  -

 משתתפים  1000 -כהחינוך. 

 -השתתפות הצגות של התיאטרון העירוני בפסטיבלים ברחבי הארץ  -

  צוותא"  ת"אפסטיבל כל הארץ במה" 

  הבימה  –לילדים ונוער פרס הבמה פסטיבל 

        

 שיתופי פעולה

 הפעלת מגמת תיאטרון בית ספר חט"ב בן גוריון -

 בוסתן  הפעלת מגמת תיאטרון בית ספר חט"ב רעות -

 הפעלת מגמת תיאטרון בית ספר חט"ב שמואל הנגיד -

 ספר אלון בית פעילות העשרה  -

 במסגרת תל"ן בבתי הספר: ברנר, יוחנני, לב טוב, בן צבי ובר אילן פעילות העשרה  -

 מחזורים 2 -קייטנת תיאטרון  -"היכל אמנויות הבמה " -

 מנהלת המרכז החדש  -

 מועדון הנוער -

 סינמטק הרצליה -

 אגדה  -

 ת הגמלאיבי -

 מתנ"ס נחלת עדה -

 היכל בעיר -

 פעולות התנדבות 

 ערב בנות/בני מצווה  -

 השתתפות ב"פורימון" לילדי שכונת נחלת עדה בפורים  -

 אירועי שבועות נחלת עדה  -

 יוסף -פעילות תרומה לעמותת "לחיים" -
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 סינמטק הרצליה )קולנוע(

 

 מידע כללי

 כמוסד השרון לתושבי מקומי ענהמ לתת כדי פועל ,2008, שהוקם בשנת הרצליה סינמטק

 קהל פיתוח על דגש תוך ומגוונת עשירה הסינמטק תכנית. הקולנוע אמנות את המקדם מרכזי

 . וחינוך העשרה פעילויות באמצעות קולנוע אוהדי

ימים  5 פעל הסינמטק 2016שנת במהלך . מושבים 169 - ו 105 בני, אולמות שני בסינמטק

 .שבת-בשבוע בין הימים ג'

, כלליים בנושאים הרצאות שכוללת העיר גמלאי של ענפה פעילות מתקיימת ביום א', כן מוכ

 מארח, השנה לאורך, בנוסף .הקולנוע מתחום ומרצים יוצריהם ואירוח סרטים של הקרנות

י בימ לתיכון ועד היסודי הספר בית מגילאי החל תלמידים של שונות קבוצות הסינמטק

 הידע להעמקת גם כמו הלימודים לתכנית ורלוונטיים ניםשו בנושאים מעשירים קולנוע

 .עכשווי ישראלי קולנוע על דגש תוך הקולנוע באמנות

 

 פעילות סינמטקית

 247-כרטיסיות סרטים ו 147מנויים שנתיים ,  226כרטיסים,  29,805סה"כ נמכרו: 

 סרטים שונים(. 390הקרנות ) 776כרטיסיות לסרטי הילדים, התקיימו 

שיחות עם הקרנות בליווי  68סרטים שונים(, מתוכן  80-)ל נות של סרטים ישראליםהקר 247

במאים, שחקנים, מפיקים וכו'. כגון יעל אבקסיס, אבי נשר )"החטאים"(, משה  - היוצרים

מזרחי )"הבית ברחוב שלוש"(, רמה בורשטיין )"לעבור את הקיר"(, ,אלברט כהן, דבורית 

התזמורת"( תומר וברק הימן )"מיסטר גאגא"(, תמר טל שרגל, ערן קולירין )"ביקור 

 )"הצלמניה"(, דורון צברי )"מגש הכסף"( ועוד רבים.

: ארה"ב, רוסיה, קנדה, סרטים שונים( 310 -)ל הקרנות של סרטים מרחבי העולם 529

 איטליה, בריטניה, צרפת, הולנד, אירלנד, ברזיל, קולומביה, ספרד, יפן, גרמניה, בלגיה, הודו,

שוודיה, צ'כיה, פולין, אוסטרליה, פורטוגל, מקסיקו, רומניה, טורקיה, קטאר, אוסטריה, 

איסלנד, לאוס, ליטא, שוויץ, דנמרק, הונגריה, ארגנטינה, איחוד האמיריות, איראן, סין, 

 ונצואלה, אתיופיה וצ'ילה.

צ'ינמה  – פסטיבלים בינלאומיים ורטרוספקטיבות בהשתתפות השגרירות ומכוני התרבות 13

איטליה: פסטיבל הקולנוע האיטלקי בישראל, הולה מקסיקו: שבוע הקולנוע המקסיקני, 

, שבוע הקולנוע הצ'כי,  מבט נוסף: פרויקט קולנוע - 2015/6קנזן: שבועיים של במאים 

, פינטה לה קומדיה: מחווה לאלברט סודרי, פסטיבל 2016אירופי, פסטיבל הקולנוע הצרפתי 

 שנה. 400 -לה: פסטיבל קומדיות צרפתיות, ווילאים שייקספיר -לה-יפני, אואקינו לקולנוע 

שהתלוו להקרנות הסרטים ממיטב המרצים, כגון: בניימין טוביאס )מבקר  הרצאות 38

 "( ודורון פישלר )"עין הדג"(. ynet"ידיעות אחרונות"(, שמוליק דובדבני )מבקר "
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 -(, ו "שלישי זהב"הקרנות מוזלות לגמלאים ) 53. סרטי ילדים 43 הקרנות טרום בכורה,  19

 לסרטים נדירים מחו"ל שלא הופצו בארץ מסחרית. פעמיות-הקרנות חד 55

 

 התפלגות כמות המבקרים 

חודש 
 בשנה

פעילויות מול  פעילות סינמטקית
 מערכת החינוך

אירועים 
)פרטיים, 

 עירייה, גמלאים(

סה"כ 
 מבקרים

 מידע כללי

הקרנות סרטים שיחות 

ם יוצרים והרצאות ע

למנויים, ילדים, 

גמלאים והקרנות 

 מסחריות. 

פעילות זו התקיימה 

 .שבת-'בין הימים ג

הרצאות וסרטים 

במגוון נושאים 

הנלמדים מכיתות 

יב' פעילות  –א' 

ענפה מול כלל 

בתיה"ס בהרצליה 

ואף בתיה"ס 

 מהשרון.

 

פעילויות 

המשלבות 

הקרנות סרטים 

הרצאות, כנסים 

 ופרטי.

 

 4592 1610 120 2862 וארינ

 4763 1510 1230 2023 פברואר

 4231 1390 390 2451 מרץ

 3815 910 370 2535 אפריל

 4715 1460 1130 2125 מאי

 3693 1070 620 2003 יוני

 2549 290 150 2109 יולי

 3165 240 - 2925 אוגוסט

 3337 370 350 2617 ספטמבר

 4133 440 1100 2593 אוקטובר

 3918 750 500 2668 מברנוב

 4344 1000 450 2894 דצמבר

 47255 11040 2400 29805 סה"כ
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 מוזיאון הרצליה

 

  

 
 מספר מבקרים 2016אירועים במוזיאון בשנת  חודש
 150 24/7טרום פתיחה מערך תערוכות  ינואר

 1000 24/7פתיחת תערוכות 

 50 שיח גלריה עם האמנית אורית בן שטרית 

 50 לריה עם האמן רן סלוויןשיח ג

 50 שיח גלריה עם האמנית ליאת סגל פברואר

 קרן פרס לזוכי קלאס מסטר סגור אירוע
 רוזפלדט יוליאן האמן עם ישראל אמריקה

25 

 50 שיח גלריה עם האמן יוליאן רוזפלדט

 40 ירוק חמור ראה מי דביר נילי - הצגה

 50 7-12 גילאים ברכר מוטי - בתערוכה בובות

ערב לידידי המוזיאון עם האספן בנו כלב 
 והאמן בנו כלב

80 

 - פדיה וחביבה נווה אמיר עם בתערוכה ערב מרץ
    הרחב לקהל פתוח

34 

 רן והאוצר אורפז לי האמנית עם גלריה שיח
 אילן קסמי

35  

  32 ירוק חמור ראה מי נילי דביר -הצגה

 13 משפחה יוצרת

- אמת זמן  התערוכה בעקבות סימפוזיון
 צוקרמן אורן דר,  לוין מיכה פרופ' בהשתתפות
 איה לוריא +ברק שרון+ סגל ליאת האמנית

90 

 16 (7-12) ברכר מוטי בתערוכה בובות אפריל

 60 שיח גלריה עם האוצרת אורלי מייברג

 70 סלוין רן של יום עיון בתערוכתו

 (7-12) ברכר מוטי בתערוכה בובות
 

31 

 70 וע נעילה הופעה רן סלוין + אורי קצנשטייןאר

 150 טרום פתיחה מערך תערוכות מאי מאי

 1000 פתיחת תערוכות מאי

 35 מפגש בהנחיית לילך לחמן: אבות ישורון  יוני

  מפגש בהנחיית לילך לחמן: מאיר ויזלטיר

 90 ערב לידידי המוזיאון

 50 2שיח גלריה מחברות פתוחות 

 11 וצרתמשפחה י
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 600 שנה לציון דאדא 100אירוע  – 100דאדא  יולי

 30 מפגש בהנחיית לילך לחמן: שרון אס

 27 משפחה יוצרת

 30 שיח גלריה עם האמן אבי נבו

 40 שיח גלריה עם האמנית אורלי סבר

 21 מופע מחול אינטראקטיבי –נע באוזן  אוגוסט

 20 משפחה יוצרת

 37 ירוק חמור ראה מי נילי דביר -הצגה

יונתן הירשפלד בהרצאה על עבודתו של אורי 

 ליפשיץ

60 

 241 שיח גלריה בתערוכותו של אורי ליפשיץ

אירוע נעילת התערוכות והשקת קטלוג 

 התערוכה: אורי ליפשיץ: בשר ודם

450 

טרום פתיחת תערוכות זוכי הפרסים משרד  ספטמבר

 דזונג נינגהתרבות ותערוכתו של האמן הסיני 

120 

טרום פתיחת תערוכות זוכי הפרסים משרד 

 התרבות ותערוכתו של האמן הסיני דזונג נינג

1000 

פעילות לילדים  –שפת המילים ושפת הקווים  נובמבר

 עם אפרים סידון ודני קרמן

76 

 130 חנוכת פסל דורצ'ין

 22 משפחה יוצרת

בספרי  דני קרמן במפגש: הומור חזותי והומור דצמבר

 ילדים

76 

 25 אישי בתערוכת הזוכים עם אניסה אשקר-שישי

 20 אישי בתערוכת הזוכים עם ניל ננר-שישי

אישי בתערוכת הזוכים עם ורד -שישי

 אהרונוביץ

25 

 48 מי ראה חמור ירוק? –נילי דביר בהצגה 

 28 משפחה יוצרת

 23 מופע מחול: למה? מה הקשר?

לת ואוצרת ראשית ד"ר איה לוריא, מנה

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית בסיור 

 מודרך בתערוכות המוזיאון

150 

 3450 2016סה"כ מבקרים לשנת  
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 2016תערוכות  
 

  30.04.2016 – 16.01.2016תאריכים:

 
 אוצר/ת  שם התערוכה שם האמן

  אמיר נווה

עד אפס  – 24/7

 מקום

 

 ד"ר איה לוריא

 איל, batt-girl; ,סגל ואלון ישראלסקי אדי

 רותם, לביא עדי, הובר כריסטיאנה, גרוס

 דורון; שם־שאול ונאורה קפלן אלון ,לוים

 מתן; פוליטי וגיורי היללי ערן, טר אסייס

 סטפנסקי רועי, לוי זהר,  HAR, ברקוביץ

 ולני ברק נוי, אינטרטור נתן; צברי ולירון

 תומר - ForReal Team ;סגל ליאת; רידל

 בשיתוף - פז ושראון מרקפלד צביק׳ה, דניאל

:  HMOCA אפליקציית גרוס, פיתוח איל עם

 לרמן לירון

 

24/7 – Makers - 

 זמן אמת

 

 

אוצרת אורחת: שרון 

 ברק רעיף

 

 

 

 שטרית-אורית בן

 

24/7 – 

ONOMONO 

 ד"ר איה לוריא

 

 טליה לינק

 

24/7 – 

Talialink.com 

 

אורח: רן -אוצר

 אילן-קסמי

 לי אורפז

 

ההווה  – 24/7

 המתמשך

 

אורח: רן -אוצר

 אילן-קסמי

 

 יוליאן רוזפלדט

 

 מחסה – 24/7

 

 

אוצרת אורחת: 

 דורית יפעת

 

 5עולם – 24/7 רן סלוין

 

ד"ר איה לוריא, 

עוזרות לאוצרת: 

 גלית מליס, דנה רז
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שלומית אלטמן, תמה גורן, נטליה זורבובה, 

נוה, שי עיד שי יחזקאלי, אורלי מיברג, אמיר 

אלוני, גליה פסטרנק, זויה צ'רקסקי־נאדי, 

 עמית קבסה, מרב קמל, אסף רהט, מורן שוב

מחברות  – 24/7

 פתוחות

 

אוצרת אורחת: 

 אורלי מיברג

 יעקב אלקוב

 

 
אוסף + 

Collection 
 

 חדר אספן
 
 

 
 אוצרים אורחים:

K1p3 architects 
 
 

עוזרת מחקר: גלית 
 מיליס

 

 

 

 

 

  03.09.2016 – 201628.05.תאריכים:

 
 אוצר/ת  שם התערוכה שם האמן

 ד"ר איה לוריא בשר ודם אורי ליפשיץ
 ואורי דרומר

 ד"ר איה לוריא Wall Run אורלי סבר .1

 איתן בן משה טרמולו אבי נבו

יערה אורן, ניבי אלרואי, בויאן, יפעת בצלאל, 

דורית גודארד, ורדה גצוב, ניצן המרמן, שי 

וני נבוק, אולף קונמן, טליה זילברמן, הילה ט

 קינן, אלעד רוזן, הלל רומן

מחברות  – 24/7

 2פתוחות 

 

אוצרת אורחת: 

 אורלי מיברג

אוסף +  יעקב אלקוב
Collection 

 חדר אספן 
 
 

 אוצרים אורחים:
k1p3 architects 
סיוע במחקר: נועה 
 חביב וגלית מליס
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 24.12.2016 – 29.09.2016תאריכים: 

 
 אוצר/ת  ם התערוכהש שם האמן

 

 דזונג נינג

 

צוי אוצר התערוכה:  קולות האוטופיה

  צאנצאן

נטע  : אוצרת שותפה

 גל־עצמון

עירית אבא, איתי אהלי, ורד אהרונוביץ, 

אניסה אשקר, צחי בוחבוט, יהושע 

בורקובסקי, מיכל בראור, שרון גלזברג, 

נועה גור, מיכל היימן, ציון אברהם חזן, 

ר פרדי כסלו, רמי מיכאל חלאק, שח

מימון, ניל ננר, ורד נסים, אהד פישוף, 

להלי פרילינג, עמית צורן, אנג'לה קליין, 

דני קרמן, אלעד רוזן, דינה שהם, טל 

 שוחט, סמאח שחאדה, ליהי תורג'מן

הזוכים: פרסי משרד 

התרבות והספורט 

 2015לאמנות, ועיצוב, 

אוצרת אורחת: טלי 

 בן נון

 

 

 

 

 

 יעקב אלקוב

 

 

 

 
 Collectionאוסף + 

 
 חדר אספן

 
 

 
 אוצרים אורחים:

K1p3 architects 
 
 

עוזרת מחקר: גלית 
 מליס
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במוזיאון הרצליה  2016תערוכות ופעילויות שנת 

 לאמנות עכשווית

מערכי תערוכות ובתוכם  3התקיימו במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית  2016במהלך שנת 

 תערוכות:  14

 תערוכות קבוצתיות. 4-תערוכות יחיד ו 10

תערוכות  2-תערוכות יחיד ו 6, היו 2016במערך התערוכות שהתקיים בין ינואר לאפריל 

 אוצרים, כולל חדר ובו תצוגה מאוסף המוזיאון. 5-אמנים ו 46קבוצתיות, בהן השתתפו 

תערוכות יחיד ותערוכה  3, היו 2016במערך התערוכות שהתקיים בין מאי לאוגוסט 

 אוצרים, כולל חדר ובו תצוגה מאוסף המוזיאון. 4-אמנים ו 16חת, בהן השתתפו קבוצתית א

, היו תערוכת יחיד אחת ותערוכה 2016במערך התערוכות שהתקיים בין ספטמבר לדצמבר 

 אוצרים, כולל חדר ובו תצוגה מאוסף המוזיאון. 3-אמנים ו 27קבוצתית אחת, בהן השתתפו 

 אוצרים. 12-אמנים ו 89ון הציגו במוזיא 2016לסיכום: בשנת 
 

 פעילויות תוכן

 במקביל לתערוכות נערכת פעילות תוכן ענפה המרחיבה ומעמיקה את המערך המוצג: 

 ערבי עיון  5

 שיחי גלריה  13

 אירועי טרום פתיחה לידידי המוזיאון  3

 אירועי פתיחת תערוכה לקהל הרחב  3

 הרצאות 4

 אירוע השקת ספר לאדריכל המוזיאון 

 נאות לילדים סד 6

 הדרכות בתערוכה של מנהלת המוזיאון, הדרכה בכל שבת של מדריכות המוזיאון 

 מופעי תיאטרון   5

 סיורים מודרכים בתערוכה עם לילדים 5

 אירועים מוזיקליים  5

 מיצגים  3

במסגרת העדליידע ובסוכות  –אירועים המוניים לקהילה, על הדשא ובמוזיאון : בפורים  2 

 ז"ה  על הדשא )ראו פרוט בדוח מוז"ה(במסגרת  מו

ועשרות מפגשים נערכו בנוסף בין האמנים המציגים והאוצרים עם הקהל הרחב ועם 

 .סטודנטים
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 מוז"ה

 אגף החינוך של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית    
 

 -הדרכות של תלמידים ומבוגרים בקבוצות בתערוכות המוזיאון      

 מודרכים.  14,081  

 

  –רועים ומפגשים קהילתיים אי

 משתתפים לפי הפירוט הבא: 5,200

 משתתפים 150 -אירוע קהילתי של סוף שנת חוגים 

 משתתפים 5,000 -כ – "מוזיאון על הדשא", פורים

 משתתפים 150 -כ –"מוזיאון על הדשא", סוכות 

 משתתפים 68 –אירוע חנוכה: "לילה במוזיאון", סדנאות יצירה 

 משתתפים  200 –"משפחה יוצרת"  –מהלך השנה בשבתות במוזיאון מפגשי משפחות ב

 81 – "בית ספר להורים" הרצאה וסדנה להורים וילדים בשיתוף עם "הורות אחרת"

 משתתפים

תלמידי בתי ספר שלומדים בתכנית מצוינות הכינו יחידות שחברו  -"מחשבה משותפת" 

 משתתפים 547 –ים שיבא לפסל משותף עם ילדי המחלקה האונקולוגית בבית חול

של יצירה מפגשים שבועיים בכל יום חמישי אחה"צ בחודשי הקיץ,  –"פיקניק אמנות" 

 1400 – להורים וילדים בגיל הרך בגן הפסלים של המוזיאון בחודשי הקיץותיאטרון 

  משתתפים.

 

 -השתלמויות, כנסים וכיתות אמן מקצועיות 

 לפי הפירוט הבא: משתלמים 334  -כ 

 סטודנטים 180  -פגשי חינוך מוזיאלי לסטודנטים במוזיאון מ 6

 100-כ –לפיתוח חדשנות וחשיבה יצירתית בשיתוף גיקון ישראל  –כנס "גיקאון קיד" 

 משתתפים

הנחיה של צוות המורים לאמנות בכל בתי הספר  – השתלמות תכנית "מצוינות לכל באמנות"

ם למוזיאון, מכירים את התערוכות, היסודיים בעיר. במסגרת התכנית מגיעים המורי

לומדים על יחידות התוכן של התכנית ויוצרים שיח עמיתים בנושא חינוך לאמנות וחינוך 

 מוזיאלי. 
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  –פרויקטים קהילתיים 

 . "פעילה אזרחות"ו"  אישית מחויבות" -לעשות ה"מוז לנו יש

 לקהילה משמעותית רומהת לתרום להם ומאפשרת' י-ו'  ט כיתות לתלמידי מיועדת התכנית 

 אנשים עם צרכים מיוחדים במהלך השנה. 30בני נוער שליוו  15 .ויצירה אמנות באמצעות

 

  חוגים במוז"ה

חוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים בתחומי יצירה  15 -משתתפים ב 169 –במהלך השנה 

 וידאו. אמנויות. ציור, הדפס, רישום, פיסול, צילום ו –מגוונים ותפיסה של שילוב 

 

   מוז"ה במוזאון קייטנות

קייטנות אמנות המתקיימות במוזיאון ומועברות על ידי צוות מוז"ה בדגש על שילוב 

  אמנויות, פעילות בתערוכות והרחבת גבולות היצירה. 

 ילדים. 45  ימים, 5   - פסח קייטנת

 משתתפים.  122מחזורים של שבוע + שני מחזורים של שבועיים. סה"כ  2   - קייטנות קיץ

 

   

 -2017צפי לשנת 

 מוז"ה צפויה לפתח תכניות והדרכות בשלושה סבבי תערוכות. 

להמשיך במטרה של פיתוח והרחבה של תחום הקהילה במוזיאון והגוונה של הקהלים 

שמגיעים לפעילות. כמו כן, אנו מקווים לשמור על עקומת הצמיחה בכמות המשתתפים 

 קרובה.  והמודרכים במוז"ה גם בשנה ה
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 מרכז "אגדה"

 

 השנה שחלפה הביאה עימה מספר רב של קהל חדש.

 . 35,000 -כ  הינו  2016מספר המשתתפים לשנת 

 קבועות ומתמשכות.   הוצעו פעילויות  לקהל היעד, הורים וילדים בגיל הצעיר,

 לדוגמא:

 פעילויות מוזיקליות

 שעות סיפור

 תנועה 

 ינוקותליווי התפתחותי ועיסוי ת  סדנאות

 סדנת החייאת תינוקות

 פעילויות בוקר מגוונות המותאמות לחגים ועונות השנה.

הצלחה רבה יש לנו ביום זה ,   –מפגש אחת לשבוע עם קבוצה קבועה כהכנה לגן  -גן עם אמא

 מס' המבקשים להשתתף  הוא גדול.

ת, טקס שישי נערכת קבלת שבת, אפיית חלו  אחת לחודש אחר הצהריים בימי -קבלת שבת

 הדלקת נרות.

 20נוכחות קבועה של מעל   בשילוב עם "נעים בעיר" –בפארק הרצליה   מתעמלות עם עגלות

 אוקטובר.  –בנות במהלך חודשים אפריל 

 הרצאות בנושא הורות נערכו במהלך השנה. 5

 הצגות לקטנטנים . 14 

 ימי הולדת נחגגו באגדה.  107 

עולה: עדלאידע, פיקניק אומנות עם מו"זה התקיימו מספר שיתופי פ 2016במהלך  

 והתיאטרון העירוני.
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 יתעירונגלריה הה

 
 

 תערוכות בגלריה
 

 3.1.16 הסלון

 11.2.16 שוברים את הכלים

 1.3.16 תערוכת יחיד

 7.4.16 חירות

 8.5.16 הרצליה שלנו פינות בעיר

   8.6.16 תערוכת יחיד

 3.7.16 מים

 7.8.16 מראה מקום

 8.9.16 ום אינו מציאותהחל

 6.10.16 תערוכת יחיד

 6.11.16 הקול בראש שלך

 27.11.16 תערוכת האמניות הפיניות

 11.12. 16 תערוכת התנ"ך

 

 

 
 'היכל בעיר'בתערוכות צילומים וציורים של חברי ארגון האמנים 

 
 16ינואר  איריס שלם

 16פברואר  לורי רוזנברג 

 16יוני  שדה-מירי איתן

 16יולי  ודית שבדרוןיה

 16דצמבר    גיורא רונן  
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 הקשורות באמנותת ונוספיות הרצאות ופעילו
 

 7.1.16רוני עוז  סדנת פרסום בפייסבוק

 18.2.16ד"ר תמי קידר  שיח גלריה

 20.3.16 קארין עדן הרצאה

 18.5.16יוסי וקסלר  הרצאה

 23.6.16 טנא-נורית טל  הרצאה 

 19.7.16ת לוטרינגר אורי שיח גלריה

 4.12.16בהדרכת ד"ר איה לוריא  סיור במוזיאון הרצליה
 15.12.16 דליה קורן שיח גלריה

 
 

*במהלך שנה זו התכנסה האסיפה הכללית של ארגון האמנים לצורך בחירת ועד מנהל חדש 

 )לא מצאתי תיעוד מסודר(. 

 אתי תיעוד מסודר(.**במהלך שנה זו התכנסה ועדת הקבלה לאמנים חדשים )לא מצ
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 "הכוכב השמיני" מועדון הנוער 
 

ו'. בימים א',ב',ד',ה' בין  –מועדון הנוער הכוכב השמיני פועל שישה ימים בשבוע בימים א' 

 . 1:00 – 21:00וביום ו' בין השעות  20:00 – 16:00, ביום ג' בין השעות 22:00 – 16:00השעות 

 

  –אירועים  .א

 

וניתן לשלב בהם  12-18לגילאי  עדון הם אירועים לנוער בלבדהאירועים המתקיימים במו

 -כ 2016  שנת הורים או צוותי הדרכה והוראה של אותם הנערים. סה"כ התקיימו במהלך

בני נוער ומשתתפים נוספים, ביקרו  29,283אירועים )מצ"ב טבלה מפורטת( בהם צפו  145

 .2016במועדון במהלך 

 

 יים הם הסדרות:דוגמא בולטת לאירועים הפנימ

המועדון יוצר ומפעיל סדרות קבועות אשר מתקיימות אחת לחודש באופן קבוע במהלך כל 

בני נוער ומבקרים. אותם בני  4,900 –אירועי שיא שכללו כ  21 –השנה. השנה התקיימו כ 

 נוער מאופיינים בזיקה גדולה יותר וחיבור למועדון.

 

 משתתפים מס' חודש הפעילות מס' מפגשים שם הסדרה

 1300 דצמבר -ינואר 7 ג'אז

 660 דצמבר -ינואר 5 סדרת כיתות אומן

 700 ויוני מרץ 2 סולנים

 1400 דצמבר -ינואר 4 תחרות להקות

 920 דצמבר -ינואר  5 ליין סטאנדאפ

 

 

 6201 דצמבר –טבלת אירועים ינואר 

 מספר משתתפים יום רועישם הא תאריך
 80 ו ערב גיבוש פרלמנט 1.1.16

 180 ב הרצאה -תיכון היובל 4.1.16

 30 ג פורום רכזים נוער 5.1.16

 70 ד כיתת אומן 6.1.16

 150 ה צופים 7.1.16

 100 ה ברייקדאנס 7.1.16

 300 ו אירוע להקות 8.1.16

 35 ב הנהגת צופים 11.1.16

 300 ה שמינית גמר תחרות להקות 14.1.16
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 100 ו ערב ספוקן 15.1.16

 150 ה ערב להקות 21.1.16

 250 ו סטאנדאפ 22.1.16

 250 ה אבישי כהן ג'אז 28.1.16

 150 ו רובים ושושנים 29.1.16

 300 ה חצי סולנים גמר 4.2.16

 70 ו ערב סרט 5.2.16

 200 ד תיכון הנדסאים קונצרט 10.2.16

 100 ו כיתת אומן ערן צור 10.2.16

 300 ה תחרות להקות רבע גמר 11.2.16

 100 ו אקוסטיקפה 12.2.16

 50 ד ערב חורף 17.2.16

 200 ה סדרת ג'אז שלוש 18.2.16

 100 ו קריוקי 19.2.16

 20 ב נסיעה לכנסת עם מחוברות 22.2.16

 30 ה כנס צוות מצילה 25.2.16

 150 ו סטאנדאפ 26.2.16

 30 ג יובל עילם מענה 1.3.16

 50 ד ערב פיצה 2.3.16

 100 ו יתות ז'ערב להקות כ 4.3.16

 200 ב מתופפים הרן שאבי 7.3.16

 150 ג תערוכה היכל בעיר מחוברות 8.3.16

 250 ד נ.א. האימון המצטיין 9.3.16

 35 ה יובל עילם 10.3.16

 100 ו ערב ספוקן 11.3.16

 20 ג התנדבות בבית אבות 15.3.16

 100 ד כיתת אומן דוידי מוסקטל 16.3.16

 100 ו אקוסטיקפה 18.3.16

 250 א תיכון חדש ערב מגמה 20.3.16

 250 ב תיכון חדש ערב מגמה 21.3.16

 300 ג מסיבה יד גיורא 22.3.16

 200 ד שמואל הנגיד פורים 23.3.16

 400 ה חצי גמר להקות 31.3.16

 200 ו סטאנדאפ 1.4.16

 150 ד כתת אומן ארז נץ 6.4.16

 50 ו ערב עדות 8.4.16

 200 א צהלה 10.4.16

 150 ב קונסרבטוריון מערב 11.4.16

 20 ב התנדבות הוסטל השחר 11.4.16

 250 ג חטיבת הנגיד מופע 12.4.16

 400 ה גמר סולנים 14.4.16

 100 ו לילה לבן 15.4.16

 170 א משלחת צופים 1.5.16

 200 ו סטאנדאפ יוסי גבני 6.5.16

 100 ו 13-יום שישי ה 13.5.16

 250 א גיד סרטחטיבת הנ 15.5.16

 500 ב יריד תעסוקה 16.5.16
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 250 ד חטיבת הנגיד 18.5.16

 200 ו ערב פתוח 20.5.16

 250 ד חטיבת הנגיד איכות הסביבה 25.5.16

 100 ה עמותת דילר 26.5.16

 100 ו אקוסטיקפה 27.5.16

 250 א ערב מגמות סמדר 29.5.16

 250 ב יד גיורא הופעה 30.5.16

 100 ג יר נאפיס הרצאהטורנ 31.5.16

 1200 ה צופים אמפי 2.6.16

 100 ו אופן ספוקן 3.6.16

 150 ב סטודיו מיתרים 6.6.16

 250 ד תיכון יובל 8.6.16

 250 ד א.נ. האימון 8.6.16

 400 ה גמר תחרות להקות 9.6.16

 200 ו נשף סיום 10.6.16

 150 ב תוכנית דילר 13.6.16

 115 ב ברייקדאנס תחרות 13.6.16

 100 ג אירוע סיום מחוברות 14.6.16

 200 ו ערב להקות 17.6.16

 250 ב תיכון היובל 16..20.6

 50 ב כיתת אתגר היובל 20.6.16

 200 ד קונסרבטוריון מערב 22.6.16

 250 א ברנדס מסיבת סיום 26.6.16

 100 ב ספוקן נוער 27.6.16

 250 ג ערב מגמת ראשונים 28.6.16

 300 ד בי''ס נתיב מסיבת סיום 29.6.16

 100 ה בי''ס שזר 30.6.16

 20 - קייטנת ברייקדאנס 3.7-14.7.16

 250 ב קונסרבטוריון מערב 4.7.16

 1600 ג כוכב לילה אורי חזקיה 5.7.16

 100 - קייטנת תאטרון 11.7-4.8.16

12.7.16 
כוכב לילה דובדבני וקובץ' וחן 

 1200 ג מזרחי

 200 ד ומר להקותהופעה ת 13.7.16

 50 ש משלחת לגרמניה קבלת פנים 16.7.16

 1600 ג כוכב לילה סטטיק ותבורי 19.7.16

 1600 ג כוכב לילה שחר חסון 26.7.16

 200 ד רוק סקול שמשון 27.7.16

 200 ה רוק סקול שמשון 28.7.16

 250 א מתופפים הרן שאבי 31.7.16

 300 ד תחרות ברייקדאנס 17.8.16

 250 א תחרות ברייקדאנס 28.8.16

 250 ג שולחנות עגולים 30.8.16

 200 ד בני הרצליה 31.8.16

 90 ו ערב אוכל קינוחים 9.9.16

 50 ב הופעה בבית קינון 12.9.16

 100 ו סרטערב  16.9.16

 250 ב הרצאה-תיכון היובל ורדית 19.9.16
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 50 ב ערב חשיפת דילר 19.9.16

 200 ד יובל עילם 21.9.16

 100 ו אופן ספוקן 23.9.16

 200 ד יובל עילם 28.9.16

 400 ה אמפי -אירוע פתיחת שנה  29.9.16

 90 ו סרטערב  7.10.16

 80 ו קריוקי 14.10.16

20.10.16 
מוקדמות -ארוע ברייקדאנס
 300 ה לאליפות העולם

 90 ו אקוסטיק קפה 28.10.16

 240 ה יובל עילם 2.11.16

 90 ו בוש פרלמנטערב גי 4.11.16

 120 ד כנס מינהל נשים 9.11.16

 300 ו במה בסוקולב 11.11.16

 90 ו אופן ספוקן 11.11.16

 250 א א.נ. האימון 13.11.16

 150 ג צוות ספרוט 15.11.16

 220 ד תיכון היובל 16.11.16

 100 ה פרויקט סולו 17.11.16

 50 ב דילר 21.11.16

 130 ג אחרי 22.11.16

 120 ו אולם שגיב פררידמן-סטאנד אפ 25.11.16

 150 ב מועצת הנוער 28.11.16

 60 ד אדר גולד -כיתת אומן  30.11.16

 300 ה כנס נערות עירוני 1.12.16

 80 ו אקוסטיקפה 2.12.16

 150 א סופקנוער 4.12.16

 50 ו שישי פתוח 9.12.16

 230 ה 1 האחיות לוז-סדרת ג'אז 15.12.16

 150 ה 2 האחיות לוז-סדרת ג'אז 15.12.16

 30 ו קריוקי 16.12.16

 150 ג כנס התמכרות לנוער 20.12.16

 400 ה נועה קירל -אירוע סוף שנה 22.12.16

 250 ב בריקדאנס 26.12.16

 30 ו סרטערב  30.12.16

2016   
29283 
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  במועדון נפגשות קבוצות נוער .ב

מנהיגות, מוזיקה ועוד . . התנדבות, ים כגון סביב נושאים שונקבוצות הנוער פועלות 

קבוצות  22 -הקבוצות נפגשות אחת לשבוע לשעתיים במינימום. השנה הוקמו כ 

 בני נוער. 358 -ובהן ביקרו אחת לשבוע במועדון כ 

 

 נפגשות לפחות אחת לשבוע לשעתיים –קבוצות התנדבות   

 

 חודשי פעילות מס' משתתפים שם הקבוצה

 דצמבר -אוקטובר 80 יא -עים ט אירופרלמנט 

מנחי קבוצות פרלמנט 
 יב' 

 דצמבר -ינואר  10

 דצמבר - ינואר 15 פרלמנט בית קפה

 דצמבר - ינואר 7 בקליינרים

 דצמבר -ינואר 8 קבוצת צילום

 דצמבר -ינואר 6 וידאוקבוצת 

Eye to israel 14  דצמבר -אוקטובר 

  140 סה"כ

 

 ת לפחות אחת לשבוע לשעתייםנפגשו –קבוצות מנהיגות 

 

 חודשי פעילות מס' משתפים שם הקבוצה

 דצמבר – ינואר 40 מענה

 יוני-ינואר 20 איזה מן קטע

 דצמבר – ינואר 17 מחוברות 

 דצמבר – ינואר 12 איגי צעירים

 דצמבר – ינואר 12 תוכנית ניר

  101 סה"כ
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 עד שעתיים נפגשים אחת לשבוע למשך שעה –קורסים קבועים 

 

 חודשי פעילות מס משתתפים שם הקורס

 דצמבר –אוקטובר  8 ברייקדאנס מתחילים

 דצמבר –אוקטובר  5 ברייקדאנס מתקדמים

 דצמבר  -אוקטובר  4 בית ללהקות

 יוני-ינואר 10 היפ הופ

 יולי –אפריל  15 תעסוקה צעירה

 דצמבר -ינואר 12 רקפת

 מברדצ -ינואר  9 ותיקים -ספוקן נוער

 דצמבר -נובמבר 9 מתחילים -ספוקן נוער

 דצמבר-נובמבר 30 מורים צעירים

 דצמבר-ספטמבר 15 קורס יזמות כלכלית

 דצמבר-אוקטובר 20 משלחת דילר

  137 סה"כ

 

 

 משלחות

 חודשי פעילות מס' משתפים שם הקבוצה

 יולי 10 רוסיה

 יולי 13 גרמניה

  23 סה"כ
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 :2017שימשיכו ב  2016ת לשנ פעילויות מיוחדות .ג

 ניהול והפעלה של בימת הנוער. –יום העצמאות 

 בנות 15 –פרויקט תעסוקה של נערות לקראת חודשי הקיץ  -אגף הרווחה 

 ילדים 120 –אוגוסט  -קייטנה בחודשי יולי -תיאטרון העירוני הרצליה 

 משתתפים. 15 –קייטנת ברייקדאנס  -קייטנות לנוער

אירוע שיא אשר פותח את שנת הפעילות ומציג את פעילות המועדון  –הופעת פתיחת שנה 

 לשנה הקרבה. 

 אירוע שיא המיועד לחט"ב בעיר. -הופעת סוף שנה האזרחית

הקמנו צוותי נוער שמציגים הופעות אקוסטיות  –הופעות בטקסים ומקומות עירוניים 

 בטקסים עירוניים ובמקומות עירוניים עפ"י צורך.

התנדבות קבועה באק"ים אחת לחודש ואירוע התרמה ענק  –שנתיים  אירועי התנדבות

 לעמותת חיים.

 אירוח כנס נערות ארצי בשיתוף פרלמנט הנערות הארצי שגרירות ארה"ב ומנהל נשים

 כנס נערות עירוני בשיתוף מנהל נשים העירוני.

 –מה לנערות תערוכה של קבוצת העצ –הצגת יצירות אומנות של בני נוער על קירות המועדון 

 נמ"ש, קיר אומן מתחלף אחת לחודש.

 הצגת תערוכת קבוצת "מחוברות" בבית קינן.

 .בימת נוער לכל ההרכבים המוזיקאלים בעיר ברחוב סוקולוב

 הוצאת משלחת מטעם עיריית הרצליה ומועדון הנוער הכוכב השמיני.

 

 2017יעדים לשנת 

 .חיזוק והגדלת מספר המשתתפים בסדרות החדשות 

 דלת כמות המשתתפים בקבוצות השונות.הג 

 .העמקת וחיזוק הקשר עם מגמות המוזיקה בעיר 

  חיזוק והגדלת משלחות הנוער והוצאתם בפועל:  משלחות לגרמניה, ניו יורק

 ולונדון.

  הרחבת תחום ההתנדבות של בני הנוער בעיר בצורות שונות: הופעה בטקסים

 גרות שזקוקות לכך ועוד . . .עירוניים, התנדבות במוסדות עירוניים עם מס

  .הרחבת וחיזוק שת"פ עם מוסדות וגופי העירייה השונים 

 .הרחבת וחיזוק תחום השיווק והפרסום של המועדון 

 .שיפוץ המועדון מבפנים 

 .הגדלת כמות המבקרים בחדר החזרות ובאולפן 

  כל קבוצה מבין הקבוצות במועדון תייצר סיטואציה בה התוצרים של התהליך

י מקבלים במה בתחומי המועדון ומחוצה לו. התוצר יכול להראות בצורות השנת

שונות ומגוונות כגון: אירוע, טקס, פעילות חברתיות , ימי שיא  ועוד . .  לפי בחירת 

 בני הנוער. 
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 על הים 60בית הגמלאי ומועדון 

 

 :  בית הגמלאי

חברים לכול  45 טיולים בכול רחבי הארץ ,אחת לחודש. בממוצע יצאו 10טיולים :  .1

 טיול. 

ימים. בממוצע יצאו לכול  4נופשים : התקיימו שני נופשים בארץ כול נופש נמשך  .2

 משתתפים.  45נופש 

 טיול לחול : התקיים טיול אחד לחול ומשלחת אחת לפולין.  .3

הרצאות . בממוצע  3-4סדרות של הרצאות . בכול סדרה בין  6הרצאות : התקיימו  .4

 משתתפים.   80-100הגיעו לכול סדרה 

 חוגים :  .5

 משתתפים  20תנך : 

 משתתפים  15עברית : 

 משתתפים  30ספרדית : 

 משתתפים  60-שמונה כיתות –אנגלית 

 משתתפים   32-כיתות 4ציור : 

 משתתפים  50מלאכת יד : 

 משתתפים 12-ויטראז 

 משתתפים  40מקהלה : 

 משתתפים .  60כ   -מחשבים : סדנאות מתחילים ,מתקדמים ,רשתות חברתיות 

 משתתפים  15ערבית : 

 משתתפים  24-שתי קבוצות –ברידג 

 משתתפים  30-קבוצות  3תשבצי הגיון 

 משתתפים. 50-ארבע קבוצות –פלדנקרייז 

 משתתפים  12) מורה נוספת( –פלדנקרייז 

 משתתפים  15-התעמלות כסאות 

 משתתפים  30-התעמלות מזרונים 

 משתתפים  17-פילאטיס 

 משתתפים. 15-ות חיזוק עצם התעמל

 משתתפים .  15-ריקודי בטו 

 משתתפים  10-יוגה 

 משתתפים 40-רמי שולחן 

 משתתפים .  15-סדנת טלפון חכם 

 משתתפים 13-גרפולוגיה 

 משתתפים  30סדנאות (  3סדנת כתיבה ) 

 משתתפים  20-תכשיטנות 

 משתתפים  15-ריקודים סלונים 
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 משתתפים  15-ריקודי עם 

 משתתפים 40-כיתות   3תית צרפ

 משתתפים  12-צ'י קונג 

 משתתפים.  20-מועדון צילום 

 משתתפים. 15 –טאבלט 

 משתתפים.  8-טלאים סדנא 

 משתתפים  40-50אחת לחודש –הצגות /מופעים 

 תערוכת גמר ציור וויטראז'  תכשיטנות 

 80בממוצע חנוכה, פורים, טו בשבט, יום ירושלים ,יום העצמאות, –מסיבות חגים 

 משתתפים בכול ארוע. 

 משתתפים  280-מסיבת סוף שנה 

משתתפים בכול  50פעילות בינדורית בחופש חנוכה ,פורים ,פסח וחופש גדול : כ 

 פעילות . 

 .  2000לקוחות בית הגמלאי כ  

 

 על הים  60

 טיולים : 

 משתתפים בכול טיול .  45טיולים בשנה :  10

 ם בכול נופש. משתתפי 45נופשים בשנה :  2

 משתתפים  50-ברידג משחק חופשי 

 משתתפים  24-ברידג מונחה 

 משתתפים  30–תשבצי הגיון 

 משתתפים .  35אנגלית ) שלוש כיתות ( 

 משתתפים. 12-צ'י קונג 

 משתתפים   25-שחמט שתי כיתות 

 משתתפים  30 -כיתות  3צרפתית מדוברת 

 משתפים  15 –ספרדית מתחילים ומתקדמים 

 משתתפים  15-נת כתיבה סד

 משתתפים  15-משחקי שולחן 

 תשעה משתתפים –ציור 

 משתתפים  15-ריקודים סלונים

 משתתפים  12-גרפולוגיה 

 משתתפים. 20-ערבית מדוברת 

 משתתפים בכול פעם. 30אחת לחודש –מועדון הסרט הטוב 

 משתתפים בכול פעם  30בממוצע –הרצאות אחת לחודש 

 משתתפים.  20ף ) שלוש קבוצות ( התעמלות לחיזוק הגו

 משתתפים 12-שיט 

 משתתפים.  10-יוצרים עם חרוזים

 .   200-לקוחות 
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 הרצליה האמנים משכן

 

 תערוכות

 מוזיאון עם משותף פרויקט  אברהמי. ואבנר רלי | עיר כבני העיר פני | 12.3.2016 - 28.1.2016

 ראשונים. בית

 קבוצתית תערוכה |  לשכוח בוחרים פשוט אנו לזכור מדי שכואב מה | 5.7.2016 - 21.5.2016

 חסיד הדס רז, דנה דייויס, יסמין | סף | 3.9.2016 - 21.7.2016

 לוי אלישבע | הבל מבני | 12.11.2016 - 24.9.2016

 אסולין אייל טאטי, מאיר | נאס יא שופוני | 28.1.2017 - 3.12.2016

 

 רזידנסי תכנית

 לאמנים, מאפשרת היא מאז .1995 בשנת לפעול החלה ניםהאמ משכן של האירוח תוכנית

 מרחב מאפשרת התוכנית מקומי. בהקשר בה ולפעול בהרצליה להתגורר וחוקרים אוצרים

 מקצועית עבודה סביבת מספקת רובדיים,-רב תרבות ולחילופי אמנותית לפעולה וזמן

  היוצרת. הקהילה עבור שונים ידע שדות בין שותפויות ומעודדת

 

 גלריה חשי

 ״סף״. התערוכה אוצר עם מפגש | 16.7.2016

 ״סף״. התערוכה אוצר עם מפגש | 30.7.2016
 ״סף״. התערוכה אוצר עם מפגש | 13.8.2016

 ״סף״. התערוכה אוצר עם מפגש | 21.8.2016

 הבל״. ״מבני התערוכה אוצר עם מפגש | 22.10.2016

 

 הופעות

 עלמיא. הקולי הנשי האנסמבל | 21.3.2016
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 החברה

 לפיתוח הרצליה

  בע"מ
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 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

 

 הקמה, תכנון ובנייה של פרויקטים מכל סוג. -ייעוד החברה

 

ליזום, לקיים, להפעיל, לפתח, לתכנן, להקים,  : ריות לשמן נוסדהיקהמטרות הע

ן וסוג לבנות, לייעץ ולעודד הקמתם, תכנונם, בנייתם ופיתוחם של פרויקטים מכל מי

לקידומה, רווחתה ופיתוחה של העיר הרצליה, עיריית הרצליה, תושבי העיר, המשקיעים 

 והעוסקים בהרצליה

דירקטורים :  חברי מועצה ; מנהלים בכירים ; נציגי ציבור  15מונה  דירקטוריון החברה

 דירקטורים. 9-)שליש כל קבוצה(. נכון להיום הדירקטוריון מאוייש ב

 משה פדלון.יו"ר:  רה"ע מר 

 

 :תפקידי ומשימות החברה

  הפעלת ופיתוח חניונים עירוניים 

 הפעלת ופיתוח מערך פרסום החוצות 

 פיתוח ושדרוג תשתיות ושטחים ציבוריים  

 הקמת ושיפוץ מבני ציבור  

 ייזום, בחינה וקידום פרויקטים עירוניים במודל עסקי 

 

 היקף פעילות החברה:

 ₪. מיליון  60-בשנים האחרונות הינו כמחזור הפעילות הממוצע של החברה 

 מורכב מהענפים הבאים:המחזור 

 הפעלת ופיתוח חניונים ברחבי העיר .1

מדחנים  50 -מקומות חניה וכן כ 2500 -חניונים ובהם כ 11מערך החניה בחברה כולל 

 ברחבי העיר חלקם מאפשרים תשלום גם בכרטיס אשראי.

התווסף   2016ן( בחנין פדקו ובחודש יוני חניות )כחול לב 43לאחרונה נוספו לציבור 

חניות. בנוסף, כחלק מהשלמת בניין  85-כ -חניון נוסף באזור התעשייה )ספיר(

העיריה בשער העיר, יוכשרו ויפתחו עוד שני מפלסי חניה שכיום אינם בשימוש, 

 מקומות חניה נוספים. 280-בהיקף של כ

הגרוטאות" )הסדנאות פינת במקביל החברה נערכת לפתוח לציבור את "חניון 

 מנופים( כחניון בתשלום. 

אושר תב"ר עירוני לשיפוץ חניון "לב העיר" כשיפוי להטבות שניתנות בחניון 

 לתושבים ולעסקים.

 חניונים שודרגו. 4החברה בתהליך רב שנתי למיכון כלל החניונים וכיום כבר            

לשליטה בכל , העירוני, בין היתרלאישור תוכנית אב למערך החניה מתבצעת עבודה 

 שעות ביממה. 24המערך מחדר בקרה אחד אשר יופעל 
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 :האנו בוחנים מספר דרכים לפתח את מערך החניה באזור התעשיי

 בניית חניונים עיליים. .א

 חניונים ממוכנים אוטומטיים. .ב

 שינויי תב"ע לחניונים, כך שתהיה היתכנות כלכלית להקמתם. .ג

 

 

 סום החוצות העירוניניהול ופיתוח מערך פר .2

הפעלת כל מערך פרסום החוצות בעיר: שלטי חוצות, מכוונים, עמודורים, סככות 

 המתנה לאוטובוסים, שלטי מפות ושלטי הכוונה לעסקים באזור התעשייה.

 
 

 ביצוע פרויקטים הנדסיים כזרוע מבצעת של עיריית הרצליה .3

 : 2016בשנת  שהושלמופרוייקטים הנדסיים מרכזיים 

 משחקים מתקני - אלתרמן לקס גני ילדים  בשכונת יד התשעה , טיילתקומפ

בריכה לימודית, מלתחות ופיתוח  -וכושר, רחוב החרש, מרכז הספורט אפולוניה

 גינת – צפון רבין הנדיב, השלמת בית העלמין, פארק – י"רש מגונן חניה, חניון

י חבלים בפארק לבורוכוב מתחם הנוריות מזרח, החלפת גשר מחבר ושביל כלבים

כוכבא, שיפוץ היכל בעיר, מרכז אגדה, בית  בר – קיץ מי שאיבת הרצליה, תחנת

 הגמלאי, משכן אמנים, היכל אמנויות )קופות(, מרכז יום לצעירים )בר בעיר(, מעון

עדה, מעון יום בית מורשת בנוה עמל , הנגשת בית  נחלת נפש לתשושי יום

 ראשונים.

 

 : 2016בשנת  שמבוצעיםיים פרוייקטים הנדסיים מרכז

מרכזי  פ", שצ(בגני הפרח - המנהרה) – 1' ו המסילה שלב –תשתיות פיתוח ושדרוג 

 פ"שצ , 'ב שלב – זרובבל קינן,  בית פ"שצ , 1874פים במתחם הר/"במסילה, שצ

' א ים גליל ואבוקה,  מולדת קורן,  – תדהר – פרנק אנה , (אונקולוס) עדה נחלת

 ים גליל ופארק

 

שדרוג אולמות , הקמת מרכז וטרינרי, : בניין העירייה החדשמבני ציבור וחינוך

 שיפוץ בית ההורים. , ספורט ומוסדות תרבות בעיר

 

: הקמת מסוף התחבורה בבן ציון מיכאלי; חיבור בתכנון פרוייקטים תחבורתיים

 ; שדרוג צמתים מרכזיים ברחוב הרב קוק.2רחוב החרש לכביש 
 

 ויקטים עירוניים במודל עסקיייזום וקידום פר

דיור בר השגה )הרב קוק ושמשון הגיבור(, הקמת מעונות סטודנטים, בחינת חניון 

 עמודי המרינה,  חניון כבאית,  להשכרה,  אופניים, רכבת אווירית,  עילי  מבונה

 ת."לאזוה בכניסה מיצב יה, יהתעש באזור מחסום ועמודי תאורה
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 החברה העירונית

 התיירותלפיתוח 

 בהרצליה בע"מ
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 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ 

 

 

  -ייעוד החברה

החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ הינה "חברה עירונית", בבעלות מלאה 

 של עיריית הרצליה. 

 

 : החברה הם לשמן נוסדהשהמטרות 

 כזי ובינלאומי. לפתח את חוף הים בהרצליה ולהפכו לאתר תיירות מר .א

לפתח את התיירות בהרצליה על ידי הקמה, פיתוח, ייזום וניהול של מרכזי תיירות,  .ב

נופש, בידור, אמנות וספורט וכן מפעלים אחרים המשרתים תיירות והיכולים לעודד 

 אותה. 

 

   :דירקטורים 13דירקטוריון החברה מונה 

של בעלי המניות בחברה,  מספר הדירקטורים בחברה נקבע בהחלטת האסיפה הכללית

)חמישה עשר( חברים, כולל יו"ר  15)חמישה( חברים ולא יעלה על  5-ובלבד שלא יפחת מ

 הדירקטורין. 

 

)חמישה( חברים מנציגי העירייה  5)חמישה( חברים ממועצת העיר,  5הדירקטוריון יכלול 

ל שתי החלופות )שלושה( חברים שאינם נמנים ע 3-בקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה ו

הנ"ל ואשר הינם בעלי רקע בפעילות ציבורית ו/או בתחום הניהול ו/או העסקים ו/או 

 התיירות )"נציגי ציבור"(. 

 

 דירקטורים. 13-הדירקטוריון מאוייש ב כיום 

 

   :החברה יו"ר

  .יונתן יעקובוביץ עו"ד

 

 

 החברה: תחומי אחריות ופעילויות

  .ניהול המרינה 

 יירות ומיתוג העיר הרצליהשיווק תפיתוח ו.  

  .תכנון ופיתוח  תשתיות וביצוע פרויקטים 

 .ניהול ואחזקת חופי הים 
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 היקף פעילות החברה:

 . ₪מיליון  26.5-מחזור הפעילות הממוצע של  החברה בשנים האחרונות הינו כ

 

 מהענפים הבאים: ותמורכבפעולות החברה 

 

 תיירות  .1

 יובפייסבוק, ערוץ אינסטרגם, ערוץ יוט 

 פרסום וקידום ממומן בגוגל 

 עריכת סרט תיירות על בסיס אינטראקטיבי 

  ייצוג משלחת תיירות בסין לעודד תיירות בארץ 

 השתתפות בתערוכות תיירות 

 ייצוג לכנס ערים חכמות ברצלונה 

 אירגון טיולים לגורמי תיירות בהרצליה 

 פרסום במדיה בינלאומית מודפסת/אינטרנט 

 נאי תיירות מחו"ל אירוח עיתונאים וסיטו 

  השתתפות בסמינריםWorkshop   יחד עם בתי המלון בהרצליה 

  ושיפור אתר אינטרנט ותרגום האתר לשפות אנגלית, רוסית,  הנגשהשדרוג

 צרפתית, גרמנית 

  תיירות לשיווק בחו"ל  חוברתהפקת 

 פורים  לשייטים נשף 

  משט יום העצמאות 

  לכלל השייטיםהרמת כוסית לראש השנה 

 אות וסדנאות לשייטים הרצ 

  משט הרצוג 

 משט גיבורים קטנים 

 משט צוללת דקר 

  היםמסיבה לפתיחת הקיץ בחוף  

  פסטיבל יין במרינה הרצליה 

 פסטיבל מוסיקה על המים 

  בהרצליהפסטיבל בירה  
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  -מעגנה ומרינה .2

 תכנון ספינת חפירה ימית 

 תכנון ובדיקת רכישת ספינת כיבוי אש 

 רציף צף למספנה יבשה 

 שיווק אספנה יבשה 

 שדרוג ושיפור השירות 

 הגדלת מקומות עגינה/ רציפים 

  אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים 

  סקר בדיקה הגנה קטודית 

  החלפת אנודות 

 החלפת מיכלי שמן שרוף פינוי והחלפת פילטרים שמן 

 סקר לזליגת חול מקירות הים -קירות ים 

  סקר וביצוע תיקונים פינות רציפים 

 רשראות במעגנההחלפת ש 

 החלפת תשתיות תחנת דלק 

 החלפת תשתיות כיבוי אש 

 

  -תכנון פרויקטים .3

 תוכנית בנין עיר למרינה הרצליה 

  הכנת תוכניתלפיתוח מתחם תל מיכל 

  חוף הכוכבים -הסדרת חוף מוכרז בדרום הרצליה 

  תכנון טיילת בחוף דרומי 

 ביצוע טיילת ברחוב העוגן 

 תכנון  פרויקט אפולוניה 

 ן  פרויקט תשתיות לאופנייםתכנו 

 תב"ע לאורך חזית חוף הים 

 

  – ניהול ואחזקת חוף הים .4

 הוספת פרגולות לחופי הים בעיר 

 הסדרת תשתיות כיבוי אש במעגנה 

 דגל כחול לחופי הרצליה 

  אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים 
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 :7201אתגרים ופרויקטים מרכזיים לשנת 

 

 תיירות  .1

 ם, ערוץ יוטיובפייסבוק, ערוץ אינסטרג 

 פרסום וקידום ממומן בגוגל 

 שיווק סרט תיירות על בסיס אינטראקטיבי 

 בחו"ל השתתפות בתערוכות תיירות 

 בהרצליה  קיום טיולים לגורמי תיירות 

 פרסום במדיה בינלאומית מודפסת/אינטרנט 

  אירוח עיתונאים וסיטונאי תיירות מחו"ל 

  השתתפות בסמינריםWorkshop  מלון בהרצליה יחד עם בתי ה 

  ההשתתפות בתערוכתIMTM 

  ושיפור אתר אינטרנט ותרגום האתר לשפות אנגלית, רוסית,  הנגשהשדרוג

 צרפתית, גרמנית 

  תיירות לשיווק בחו"ל  חוברתהפקת 

  הפקת חוברת ארועים 

 פורים  לשייטים נשף 

  משט יום העצמאות 

  הרמת כוסית לראש השנה 

  הרצאות וסדנאות לשייטים 

 וג משט הרצ 

 משט גיבורים קטנים 

   מסיבה לפתיחת הקיץ בחוף 

  פסטיבל יין במרינה הרצליה 

 פסטיבל מוסיקה על המים 

  פסטיבל בירה מבשלות ישראליות 

 פסטיבל קוקטליים 

 פסטיבל  טאפסים 

 פסטיבל ג'אז 

 פסטיבל זאפה 

  תחרות גלישה 

 השתתפות ביריד יריד תיירות בינלאומית 
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  -מעגנה ומרינה .2

 ספינת חפירה ימית רכישה וייצור 

 ספינת כיבוי אש 

 הסדרת תשתיות כיבוי אש במעגנה 

 שיווק אספנה יבשה 

 שדרוג ושיפור השירות 

 הגדלת מקומות עגינה/ רציפים 

  אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים 

  סקר בדיקה הגנה קטודית 

  החלפת אנודות 

 החלפת פילטרים שמן 

 סקר לזליגת חול מקירות הים -קירות ים 

 צוע תיקונים פינות רציפים סקר ובי 

 החלפת שרשראות במעגנה 

 החלפת תשתיות תחנת דלק 

 החלפת תשתיות כיבוי אש 

 החלפת גדרות בשובר משני + מערבי 

 הדרכות כיבוי אש 

 שערים לרציפים 

 מגני אצבעות רציף 

 רציף חיל הים 

 רכישת מיול / רכב גולף 

 

  -תכנון פרויקטים .3

  תכנון ושיקום תל מיכל 

 חוף הכוכבים -כרז בדרום הרצליה הסדרת חוף מו 

 ביצוע טיילת ברחוב העוגן 

 ביצוע פרויקט אפולוניה 

 תב"ע לאורך חזית חוף הים 

  104חניה וכניסה לחוף הדרומי מגרש 

 תבע גדולה לחופי הרצליה 

 שיפור הנגשה בטיילת הרצוג 

 תב"ע קטנה 

 תב"ע מרינה 
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 תב"ע כיכר דה שליט 

 'תב"ע טיילת שלב א 

 

  – הים ניהול ואחזקת חוף .4

  הוספת פרגולות  / שילוט / פחים לחופי הים 

 דגל כחול לחופי הרצליה 

  אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים 

 רכישת ספינת חפירה 

  בטון אקולוגי –פיילוט אקונקריט 

 יצירת שפה תיירותית בחופי הים 

 גדרות בטיחות בחוף הדרומי 

 חנייה לחוף הדרומי 

 פיתוח חוף וטיילת בחוף הדרומי 

 פרויקט התנדבותי -ה ימיתהצל 
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 מרכז קהילתי

 לספורט, תרבות

 ונופש בהרצליה

 בע"מ
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 מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ

 בריכה עירונית נורדאו 

 אברמוב איל –מנהל 
 

 75%הינה חברה עירונית בשליטת עיריית הרצליה המחזיקה ב  תי לספורט בע"מלמרכז קהי

ניות החברה מוחזקות על ידי חברת מרכז קהילתי הרצליה ב' )מכון ממ 25%ממניות החברה 

 המים לשעבר( .

מפעילה את הבריכה העירונית  בריכת   1983והחל משנת  1979החברה הוקמה בשנת 

 נורדאו.

 

 חברי הדירקטוריון בחברה הם:

 חברת מועצת העיר –יו"ר הדירקטוריון      -ליאת תימור 

 סג"מ ראש העירייה                  -מאיה כץ 

 עובדת עירייה    -לאה סדובניק עו"ד

 עובד עירייה               -אהרון גורל

 עובד עירייה                       -שירלי זרד

 נבחר ציבור                       -גל ניצן

 נבחר ציבור                   -אלון פלח

 נבחר ציבור         -יוסי קוממי

 נבחר ציבור                -ןבידר רו

 נציג עמותת הרצליה ב'        -אמון גיל עו"ד

 נציג עמותת הרצליה ב'                 -עמית בן גל

 

 כללי 

אוקטובר, שבעה ימים –מאי  ועלת בחודשיםהינה בריכה קיצית הפ בריכה עירונית נורדאו 

 בשבוע. 

 בי העיר.הבריכה ממוקמת בהרצליה ב' ומשרתת את כל תוש 

 במתחם הבריכה פועלים בזכיינות מזנון וחדר כושר. )חדר כושר פועל כל השנה(.

 הכניסה לבריכה מתאפשרת באמצעות מנוי עונתי, כרטיסיות וכרטיסי כניסה חד פעמים .

 בבריכה פועל בית ספר  ללימודי שחייה לילדים ומבוגרים.

 במתחם הבריכה מתקיימים אירועים קהילתיים .
 

 6201כללים עונת  נתונים

 נפשות( 450משפחות  ) 150מנויים :                                                    

 כניסות 4,050כניסות בכרטיסי כניסה חד פעמים:        

 כניסות 7,000כניסות בכרטיסיות:                                

 תלמידים למדו שחייה  135כ            לימודי שחייה :                            
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  בני הרצליה
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 בני הרצליה

 יוסי חכם, מנכ"ל

 

 
בני הרצליה הינו מותג הספורט העירוני המוביל בישראל ומפעילה מגוון רחב של חוגים  בעיר 

 הרצליה. 

. הפעילות מתחילה כבתי 18במסגרת העמותה פעילים אלפי ילדים ובני נוער מגיל גן ועד גיל 

ספר לספורט קבוצתי ואישי ועד לקבוצות התחרותיות המתחרות  במסגרת האיגודים כגון 

איגוד השחייה, איגוד הכדורסל, איגוד השייט וכו'. בנוסף, מציעה העמותה מספר פעילויות 

 ספורט למבוגרים.

העמותה דוגלת בניהול מקצועי משולב, על פי אמות מידה ציבוריות ופעילות ספורטיבית לכל 

 ד.יל

בני הרצליה, היא שם דבר בקרב ארגוני הספורט בישראל ומהווה דוגמא ומופת לשילוב 

 הספורט במערכת החינוך.

 
 

 2016דווח פעילות בני הרצליה לשנת 

  ענף הכדורסל 

 מנהל הענף –מיקי גורנשטיין 

 מנהל מקצועי -רוני קן

 רכז ליגות –עוז עמירה 

 מנהל אירגוני –איתי לוי 

 מנהל בי"ס לכדורסל –ירון ארנון 

 

 685 .  בי"ס לכדורסל1

  414 .  ליגת כדורסל2

 532 .  מחנות וקיץ3

 1800 ..  סטריטבול4

 

  ביה"ס לכדורסל

פועל באולמות בתי הספר ברחבי העיר מגיל גן חובה ועד כתה ד'. במהלך השנה מעבר 

משותפות  טורנירים , הפנינג, מסיבות -רועים נוספים :ילפעילות הקבועה מתקיימים א

 רועים חברתיים.יוא

בחופשת חנוכה, פסח, ובקיץ מתקיימות קייטנות המשלבות כדורסל ופעילות עשירה נוספת 

 לגיוון ספורט והנאה. 

בחודש מאי, מקיים ענף הכדורסל את אחד מאירועי  הסטריטבול הגדולים  בארץ ובו 

ל על כסאות משתתפים שחקנים מכל קצות הארץ, משחקי בין חברות ומשחקי כדורס

 גלגלים.
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 ליגות כדורסל

 :פעילויות קהילה .1

 קבוצות הנערים משתתפים בפעילות הספיישל אולימפיקס .        

אריזת מוצרים בחגים, הקבוצות עוזרות במהלך החגים בעיקר באריזת מוצרי מזון  -

 למשפחות נזקקות בשיתוף עמותות שונות.

צליה למשך סופ"ש, התאמנו השנה התארחה קבוצת הנוער ליגת על מהגליל  בהר -

ושיחקו בטורניר נוער המסורתי שמתקיים כל תחילת שנה עם קבוצת הנוער שלנו, 

 ישנו בבתי השחקנים והשתתפו בארוחה משותפת עם כל שחקני ומאמני הנוער.

כבכל שנה מתקיים בהרצליה טורניר נוער מסורתי המפגיש את  – טורנירים .2

ר נוער ברמה הגבוהה ביותר. לטורניר זה הקבוצות הבכירות של המדינה לטורני

 מוזמנים שופטי האיגוד .

 : פעילויות גיבוש .3

במהלך השנה מבצעות הקבוצות פעילויות גיבוש עצמאיות, מפגשים חברתיים  -

צפייה משותפת במשחקי הקבוצה,  –להעלאת הגיבוש והמוטיבציה הקבוצתית 

 צפייה בסרט, באולינג, צפייה בתערוכת צילום, ועוד .

 תחילת ובסוף כל שנה מתקיים פעילות גיבוש מחלקתית,ב -

 צפייה מחלקתית בסרטים . -

 : וידאו .1

צילום של המשחקים ע"י הצוות במחלקה ולאחר מכן צפייה והפקת לקחים 

    ומסקנות.

 

 ענף השחייה 

 מנהל הענף –דוד סגל 

 מנהל מקצועי –רובי שלו 

 
 540 סקציה   1

 1100 .  לימוד שחיה קבוצה +פרטי2

 18 ה מיוחדתי.  אוכלוסי3

                                   1100 .   כיתות ב'   4

 

 לאורך השנה מתקיימות תחרויות פנימיות וארציות וכן מחנות אימון בארץ ובחו"ל.

 הנבחרת הבוגרת השתתפה בתחרות בין לאומית בהונגריה.

יך להתאמן בנבחרת ישראל שחיין שגדל בבני הרצליה קיבל ספורטאי מצטיין בצה"ל וממש

 במים פתוחים.

 הנבחרות הצעירות מובילות שנה שנייה ברציפות באליפות ישראל :

 בניקוד הכללי –מקום ראשון 

 בניקוד של השחייניות. –מקום ראשון 
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 ענף התעמלות

 מנהל הענף –חיים מועלם 
 
  789 .  חוג התעמלות1

 46                                                   .  התעמלות נשים                            2

 

 חוגי ההתעמלות מתקיימים במספר מוקדים ברחבי העיר. 

 אולם הרצל ביד התשעה, אולם יוחנני, אולם ויצמן, אולם ברנדייס  ואולם אלון . 

 במהלך השנה מתקיימים מספר אירועים.

 . בטיאקרונרל במופע 'דצמבר גימנסטרדת חיפה קבוצת הג

 חנוכה הדלקת נרות ואימון סביב הנושא של חנוכה סביבונים וחידונים .

 פורים תחרות תחפושות ושילוב עם האימון התעמלות . 

 פורים השתתפות בעדלאידע והופעה של הקבוצות התחרותיות על הבמה בסיום התהלוכה . 

 התעמלות .ינואר ומאי ימים פתוחים בהם צופים ההורים בהתקדמות הילדים בענף ה

 מאי אימון של התעמלות משותף הורים וילדים . 

 מאי מופע של קבוצת הגנרל וההופעות באירוע יום העצמאות לגני הילדים בפארק . 

 . בסטריטבול הרצליהמאי מופע 

 באליפות ישראל . open age 'מאי זכיה של נבחרת ההתעמלות מקום ראשון בדרגה ו

 של כל ילדי ענף ההתעמלות מגן ועד י"ב באולם היובל . טקס סיום ביוני מופעים מרשימים 

 

 ענף הטניס

 מנהל הענף -רוני קריגסמן 
 
 616 .  חוגי טניס1

 185 .  מחנה קיץ3

  135 .  טניס מבוגרים4

 20 .  אוכלוסיה מיוחדת5

 150     .   פרוייקטים בבתי"ס                                                                   6

 

 ענף הטניס פועל בשני מוקדים בעיר: טניס בנוה עמל וטניס במגרשי הקאנטרי. 

במהלך השנה מתקיימות פעילויות רבות במועדון מעבר לחוגי הטניס בין הילדים 

 ומשפחותיהם.

 אימון משפחות –ינואר 

 חבר מביא חבר –פעילות גיוס חניכים  –פברואר 

 עצמה השרוןאימון משפחות ותחרות סבב  –מרץ 

 מחנה אימון , אליפות המשפחה ותחרות סבב עצמה השרון –אפריל 

 תחרות סבב עצמה השרון ותחרות בוגרים בכייף –מאי 

 אירוע סוף שנה, טניס לילה ואליפות בוגרים –אימון משפחות  –יוני 

 מחנה אימון וקייטנה –יולי 

 רתחרות זוגות ושיעורי ניסיון פתוחים לתושבי העי –אוגוסט 
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 פעילות לגיוס חניכים –ספטמבר 

 חבר מביא חבר –פעילות לגיוס חניכים  –אוקטובר 

 אליפות המשפחה ואימון משפחות –נובמבר 

 טניס לילה ואימונים משלימים בחגים. –דצמבר 

 

 ענף הכדורגל

 מנהל הענף -חיים מועלם 

 מנהל מקצועי  -חיים כהן 

  852 .  בי"ס לכדורגל1

  600 .  מחנות אביב וקיץ2

 

 בתי ספר בעיר .  12 -ילדים מ  750 –טורניר חנוכה בדצמבר במגרשי הדשא כ 

בתי ספר בעיר . מוקדים של  12  -מ ילדים 750 –שי הדשא כ רטורניר שבועות במאי במג

 במשחקים בין המוקדים .

 כדורגל מתנפחים ושחיה בבריכה .ענף הטקס סיום ביוני בקאנטרי קלאב הפנינג של 

משחק של הורים וילדים וחלוקת מדליות ותעודות עם תמונות  בכל מוקד  ביוני  טקס סיום

 של הילדים . 

 קייטנת כדורגל בחודשי הקיץ יולי אוגוסט במגרשי הדשא. 

 

 ענף השייט   

 מנהל המרכז הימי ומנהל הענף  -סבי אלמוזלינוס 

 מנהל מקצועי  -אילן בסיק תשתש 

  170 .  חוגי שייט וגלישה1

 470 חנות אביב וקיץ.  מ2

 50 שייט מבוגרים .3

 251 צופי ים  .4

 115 נוער בסיכון .5

 135 פרוייקט פרח .6

 1130 ביה"ס לחינוך ימי .7

 

המרכז העירוני לחינוך ימי הינו מרכז קהילתי הממוקם במרינה הרצליה ובו חוגי שייט, 

ית גלישת גלים וגלישת רוח לילדים ולמבוגרים. במקום פועל ביה"ס לימאות , פעילות ימ

 צופי ים.  -מעצימה לנוער בסיכון וילדים עם צרכים מיוחדים,  וכן תנועת הנוער

 במהלך השנה מתקיימים הפלגות, מחנות אימון, תחרויות, שיוטים וקייטנות.

 פירוט:

 תחרות חתירה פרח, מחנה אימונים אילת.  -ינואר 

 רה צופי ים.מחנה אימונים מכמורת, מחנה אימונים שדות ים, תחרות חתי  -פברואר
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על הים, שיוט הבנים אופטימיסטים  60כנס אתנה בווינגייט, פעילות בן דורית  -מרץ

 אילת-ולייזרים

אליפות ישראל לנוער, מחנה אימונים פסח, התנדבות לילדים –שיוט ת"א  -אפריל

 צופי ים    -מעגן מיכאל הפלגה ארוכה -צופי ים -מוגבלים, מחנה שייט

, שיוט הרצליה גלשנים ,שיוט נהריה. שיוט שדות ים גביע אשדוד -שיוט עמוס–מאי 

 קיסריה.

גינוסר, שיוט  -גינוסר, תחרות גלישת גלים, שיוט הבנים-מחנה אימונים גלשני רוח–יוני 

 נוער בסיכון –עכו. טריאטלון. טקס סיום -דקר

 -ים צופי -קייטנות שייט, מחנות אימונים רוח, שיוט סונאר ומלגזים, מחנה קיץ –יולי 

 עכו

 צופי ים. שבועיים הספנת סירות. -שיוט סוף עונה מלגז וסונאר, קייצת–אוגוסט 

חוגים, –אירוע חשיפה, שיוט שדות ים, מחנה אימונים -יריד חוגים שייט–ספטמבר 

 צופי ים.-עכו–צופי ים, הפלגה ארוכה –חיפה -הפלגה. ארוכה

-צליה, שיוט יוחנן רפיחהר-עכו, משט הרצוג-.הפלגה ארוכה בית הלוחם–אוקטובר 

 הרצליה.

 שבוע חשיפה חיל הים, משחה ים המלח, משחה פוסידון, מחנה אימונים חיפה.–נובמבר 

-אילת, מחנה אימונים חוגים -חיפה מחנה אימונים גלישת רוח-שיוט החורף–דצמבר 

 הרצליה.

 

 ענף הכדוריד

 מנהל הענף –אדם פלטקביץ 

 מנהלת מחלקת נוער  -נורית כהן 

 מנהל מקצועי  -אינגל בני 

  202 .  בי"ס לכדוריד1

  156 .  ליגת כדוריד2

 75 .  מחנות אביב וקיץ3

  21 .  כדוריד גברים4

  16 כדוריד נשים   5

 

 בית הספר לכדוריד

ו בעשרה מוקדים בבתי הספר  -חניכים מכיתות א 200 מעל מונה בית הספר לכדוריד,

 היסודיים בעיר.

ניית ערכי הספורט לחניכים כמו כן גידול וטיפוח שחקניות הק מטרת בית הספר הינה,

  זאב. ובחט"ב ושחקנים לקבוצות התחרותיות בענף ובסיס לכיתת הספורט בחט"ב הנגיד

השתתפות באליפות היחידה  ימים מרוכזים וטורנירים , כולל מתקיימים במהלך השנה

  לטיפוח ספורטאים צעירים במכון וינגייט.

ו אשר זוכים לאימון נוסף שבועי שאינו -בוצת מצוינות לבנים/ בנות הבית הספר מפעיל ק

 כרוך בתשלום.
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 ליגות כדוריד

 פעילות ענף הכדוריד היא בין הבולטות והמובילות בעמותת בני הרצליה. 

  כל שנה נרשמת עליה במספר הקבוצות התחרותיות.

כוללות את הליגות, קבוצות תחרותיות, ה 12מחלקת הנוער של בני הרצליה  מונה השנה

 ומועדון בית ספרי זאב. ]במסגרת כיתות ספורט הישגיות[ מועדון בית ספרי הנגיד

 ח'. – ו', ז' – בנוסף פועל מרכז מצוינות לכיתות ה'

ניתן דגש על קידומם  מחלקת הכדוריד בבני הרצליה, אשר בוגרי הינם המאמנים רוב

  חומר מקצועי.המקצועי ע"י עריכת השתלמויות וחלוקת תוכנית ו

בנוסף, שחקני הקבוצות מקבלים תכנית אימונים אישית לחדר כושר, על ידי מאמן כושר 

 השוערים מתאמנים עם מאמני שוערים. ספציפי.

 קבוצות הליגה משחקות באולם הראשונים ובאולם היובל.

  

 מרכז מצוינות

בבני הרצליה פועלים מרכזי מצוינות לבנות ובנים בהם מתאמנים 

 מרכז מצוינות לשוערים. מגילאי כתות ז' ח'. בנוסף פועל גם מצטיינים  ושחקניות יםשחקנ

 

  589                                                                                אומנויות לחימה 

 מנהל הענף –דורון כץ 

 

 ופועל במרכז 2014ר מרכז לאומנויות לחימה התחיל את פעילותו בבני הרצליה מספטמב

 אפולוניה, בבי"ס הנדיב, בבי"ס ברנדייס ובבי"ס לב טוב, יוחנני וחט"ב סמדר.

 אליפות  הרצליה הפתוחה  –פברואר 

 מדליות. 30 -אליפות ישראל בכל הרמות בה זכו ב –אפריל 

 ספורטאים. 150מחנה אימונים בגבעת חביבה בה השתתפו  –מאי 

 מדליות. 18 -ערים תאומות +מחנה אימונים. זכינו ב –ה תחרות בלייפציג גרמני –יוני 

 חניכת מועדון הג'ודו. –אולימפיאדה בה השתתפה  גילי כהן  –יולי 

 משלחת מאמנים מגרמניה התארחה במועדון וקיימה סדנת מאמנים וספורטאים.          

 

 ענף טניס שולחן

 מנהלת הענף  -מרינה קרבצ'נקו 

 
  80 חוגי טניס שולחן

קבוצות נוער, שאחת מהן  2וצות טניס שולחן פועלות בחטיבת שמואל הנגיד. קיימות קב

אלעד  -עלתה השנה לליגה הלאומית. שלושה שחקנים הצטיינו השנה מאוד בקבוצת הנוער:

 שעלו לדירוג ארצי גבוה.–ויינשטוק, יובל ליאור ויואב בירן 

 קבוצות בליגת על. 2קבוצות ליגה למבוגרים כולל   9

גת על נשים אלופת המדינה בפעם החמישית ואלופת גביע המדינה. הוקמה קבוצה חדשה לי

 בליגה לאומית.

 קלטנו השנה מאמנת, עולה חדשה , טובה מאוד המוסיפה ותורמת רבות בהדרכה.
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 מרכז המחול

 מנהלת הענף  -דסי שחר 

 מנהלת מקצועית מרכז המחול  -לאה מנור 

 וגרף שבעת הכוכביםמנהל אמנותי וכוריא  -רן הירש 

  490 (  בי"ס לבלט 1

  204 (  להקות שבעת הכוכבים2

 280 (  ריקודי עם3

     ROYAL ACADEMY -מרכז המחול מפעיל חוגי בלט קלאסי בשיטת ה

 של לונדון, חוגי ג'ז, היפ הופ  ומודרני מגילאי גן חובה ועד י"ב.

שהיא מופע ראווה לסיכום בחודש יולי מתקיימת הפרימיירה, בהיכל אומנויות הבמה, 

 השנה.

להקות שבעת הכוכבים, הן הלהקות הייצוגיות של העיר הרצליה ומופיעות בארועים 

מרכזיים בעיר וברחבי הארץ. גולת הכותרת היא פסטיבל מחולות בכרמיאל והפרימיירה 

 המרהיבה בחודש יולי בהיכל אומנויות הבמה.

 

 הוקי רולר 

 מנהל הענף –פבל לוין 

 39 י הוקי רולר(  חוג1

חוג ההוקי רולר זוכה להצלחה רבה בקרב ילדים ונוער.  הוא משלב ספורט והנאה ותורם 

 לפיתוח הקואורדינציה, מהירות המחשבה, זריזות ויציבה. 

 הפעילות מתקיימת בספורטק הרצליה .

 החניכים משתתפים בטורנירים ארציים במסגרת הליגות.

 

 מרכז לחינוך גופני

 מנהל המרכז -קי מיכאל ביצ'וצ

  57 (  משתתפים1

 פרוייקט חינוכי ספורטיבי לילדים המפתח קואורדינציה, דיוק בתנועה וחיזוק שרירי הגוף.

פתוח הרגלי סדר, משמעת ודייקנות, פיתוח בטחון עצמי, התמדה ותושייה, פיתוח חוסן 

 מנטלי להסתגלות קלה יותר בחברת ילדים ולימודי חוקי הספורט

 וג כדורגל לבנות.השנה נפתח ח

 

 מועדון כושר

   מנהל המועדון –איגור גרשנגולד 

   218 (  פעילים1

 מועדון הכושר פועל באולם ספורט היובל באוירה אינטימית, שלווה ובניהול מקצועי.

 מועדון הכושר פתוח למנויי מרכז אפולוניה, לספורטאים התחרותיים ולקהל הרחב.
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  81 התעמלות אומנותית

 סילביה לוי –מאמנת 

 ו  .-באולם הספורט בבית ספר לב טוב מתקיים חוג להתעמלות אומנותית לכתות א

 החוג פועל פעמיים בשבוע ובסוף השנה מתקיים מופע מרהיב לכל המשפחה.

 

 

 86 טריאתלון

 מנהל הענף –רן אלתרמנס 

נים, במקום השלישי הכללי בדירוג המועדו 2016טריאתלון בני הרצליה דורג בסוף עונת 

 במקום השני בדירוג ליגת הילדים ובמקום השני בדירוג הנוער.

 קבוצות: 3פועלות 

  8-11גילאי  –ילדים 

  11-17גילאי  –נוער 

 14-19גילאי  –נבחרת 

אימוני השחייה מתקיימים בבריכת הקאנטרי, אימוני האופניים מתקיימים בפארק הרצליה 

 מים בפארק הרצליה.ובכביש הגישה לגליל ים ואימוני הריצה מתקיי

מועדון הטריאתלון ארגן את "מרוץ הילדים של הרצליה" וכן את "טריאתלון הילדים 

 בהרצליה". של איגוד הטריאתלון.

 זכו במקום שני, שלישי ורביעי – 8באליפות הילדים לגילאי 

  2זכו במקום  – 11באליפות הילדות לגילאי 

 וןזכו במקום הראש – 13באליפות הילדים לגילאי 

 זכו במקום השני – 16-17באליפות נערות גילאי 

 זכו במקום שני ושלישי. – 16-17באליפות נערים לגילאי 

 זכו במקום שני ושלישי –במיני ספרינט בנים 

 זכתה  במקום ראשון –במיני ספרינט בנות 

 

 מועדונים בית ספריים 

 40 מחול הנגיד

 62 מחול  בן גוריון

  12 כדוריד זאב

 18 בן גוריוןכדור נוצה 

 

         80                                                                                      מועדון תעופה

 מנהל הענף  -שמוליק חיים 

ברחוב  התעופה החדישמועדון בבעיר וכן  ם בבתי"ס מועדון התעופה פועל במספר מוקדי

 שירת הזמיר.         
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 הערות  גוף מארגן תיאור הפעילות   מועד

 תחרות ארצית  איגוד קלוב התעופה  יום הטיסנאות  20/04/16

 תחרות פסח הפתוחה  29/04/16

 צוות מקום ראשון איגוד קלוב התעופה 

מקום שני ושלישי 

 2ת גלקבמח

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה P30תחרות  21/05/16

 תחרות ארצית וד קלוב התעופהאיג תחרות שבועות  13/06/16

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה 2-תחרות גמר ד 03/07/16

 תחרות תחילת חופש 03/07/16

בר בכור ואומרי סלע  איגוד קלוב התעופה

מקום ראשון ושני 

 18בדירוג עד 

25/06/16 
אליפות הרצליה בטיסנים 

 חופשיים

מועדון התעופה 

 הרצליה
 תחרות ארצית

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה P30 -אליפות ישראל ב 23/07/16

26/08/16 
אליפות ישראל בטיסנים 

 חופשיים

מיקי פורמן ואלי גרבר  איגוד קלוב התעופה

מקום ראשון ושלישי 

 2במחלקת ד

31/7-

12/8/16 
 קורס מדריכים ארצי

מדריכים הוסמכו  2 איגוד קלוב התעופה

 מהרצליה

24/09/16 
 

 P30תחרות 

 

 גוד קלוב התעופהאי
 תחרות ארצית

 תחרות סוכות 20/10/16

אבנר סטודניק מקום  איגוד קלוב התעופה

 2שלישי במחלקת ד

בר בכור, אומרי סלע 

ואלמוג מנור 

במקומות ראשון, שני, 

 18עד גיל  2שלישי בג

03/11/16 
גמר שני לקבעית נבחרת 

 ישראל

 

 איגוד קלוב התעופה

אייל גלאור חבר נבחרת 

ומגן על תואר ישראל 

 2אלוף העולם בד
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13/11/16 

 

 

 

אליפות ישראל בגילשונים 

 וקלע

 

 איגוד קלוב התעופה

 

אבנר סטודניק 

וויקטור סולומטקין 

מקום ראשון ושלישי 

 בקלע

 OPENתחרות חנוכה  29/12/16

 איגוד קלוב התעופה

 בשיתוף עם "עצמה"

תחרות פתוחה 

 לאורחים מחול

אייל גלאור מקום 

 2מחלקת דראשון ב

 תחרות חנוכה 31/12/16

תחרות ארצית, אבנר  איגוד קלוב התעופה

סטודניק מקום שלישי 

 2במחלקת ד

 

 

 מרכז אפולוניה

 

 800                                     מנויים

 

וכולל בתוכו: בריכה חצי  2015מרכז לתרבות וספורט אפולוניה החל לפעול משנת 

 , אולם לאומנויות הלחימה וסטודיו לחוגים.אולימפית, בריכה לימודית

במרכז פועלים חוגי יוגה, חיזוק העצם, פילאטיס, התעמלות במים, ספינינג, זומבה, אומנות 

 , עיצוב וחיטוב ושחיה לקהל הרחב.TRXהתנועה, 

לאורך השנה מתקיימים שיתופי פעולה עם גורמי חוץ ובאופן קבוע, הצבא מקיים ימי עיון 

 יים בריא ליחידות הכולל הרצאות ואימוני ספורט.בנושא אורח ח

פרוייקט לימוד שחייה עירוני לכתות ב' מתקיים בכל ימות השבוע בשעות הבוקר וזוכה 

 לבריכה לימודית ומתקן מהטובים בארץ.

 כמו כן, חטיבות הביניים מגיעים לאימוני ספורט ושחייה, מתקיימים קורסי מדריכי שחייה, 

 הנות מהבריכה והמדשאות .יים לוילדי קייטנות מגיע
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 העמותה

 למען גילאי הזהב

 בהרצליה

 בית שלום )ע"ר( 
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 שלום בית – בהרצליה הזהב גילאי למען העמותה
 (ר"ע)

 

 העמותה  שירותי

 סיעודית ומחלקה מוגן דיור

, סיעודיים ודיירים עצמאיים דיירים המשרת, מוגן דיור בית ומפעילה מנהלת העמותה

, רגילה סיעודית מחלקה מנוהלת המוסד במסגרת. בהרצליה, 7 פרנק אנה 'ברח הממוקם

 שהוענק רישיון ולתנאי להוראות בכפוף והכל רגילים סיעודיים חולים לאשפוז המיועדת

 . הבריאות משרד ידי על לעמותה
 

 הזהב גילאי למען העמותה. ההורים בית של והמבנה המקרקעין של הבעלים הינה העירייה

 העירייה בין שנחתמו להסכמים בהתאם וזאת ההורים בית את  ומפעילה נהלתמ בהרצליה

 .  העמותה לבין
 

 מערכות ארבע ובו, דירות 130 -ל מגורים קומות שלוש בן מבנה הינו ההורים בית מבנה

 מטבח, חוגים חדרי, למשרדים המיועדת, קרקע קומת כולל המבנה. עלית ומרפסת מדרגות

 מועדון, ישיבה פינות, מעליות, לובי, דים"ממ, סיעודית לקהמח, מרפאות, אוכל וחדר

 מכון, דיירים ועד חדר, מספרה, ציבוריים שירותים, כנסת בית, תרבות אולם, קלפים

 .אחרים משותפים ושימושים מכבסה, קפיטריה, פיזיותרפיה
 

, השינ פינת, היתר בין, הכוללת, לעצמאיים דיור ביחידת מתאכלסים - עצמאיים דיירים

 גילוי ומערכת בחרום קריאה מערכת, מקלחת, שירותים, מטבחון, מרפסת, מגורים פינת

 .אוטונומי בית משק לנהל לדיירים מתאפשר ובמסגרתה, אש מפני והגנה
 

 .מיטות 32 -כ המונה הסיעודית במחלקה מתאכלסים – סיעודיים דיירים

 

 שניתנים שירותים

 משפחה רופא באמצעות ההורים בית לדיירי בריאות שירותי - ראשוני מרפאתי שירות

 לבחור הזכות לדיירים. רפואי לטיפול והפניה הדיירים לגבי רפואי מידע ניהול לרבות, ואחות

 ; חשבונם על לעיל האמורים השירותים קבלת לשם לפנות ברצונם חיצונית מרפאה לאיזו

 הכשרה שקיבל םאד בידי, היממה שעות כל במשך, ההורים בבית ראשונה עזרה שירותי

 ;לכך מתאימה

 קליטה, משבר בשעת והתערבות תמיכה - ת/סוציאלי ת/עובד בידי סוציאלית עבודה שירותי

 ;והסתגלות

, הציבוריים לשטחים, עצמן לדירות, זה ובכלל, ההורים לבית ותחזוקה אחזקה שירותי

 ;ההורים בבית העמותה מעמידה אשר, ותאורה מעליות לרבות, ולציוד ההפעלה למערכות

 .דירות וניקיון ההורים בבית סביבתי ניקיון שירותי
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, חוגים, חברתית פעילות, ולימוד עיון ימי, הרצאות - וספורט העשרה, חברה, תרבות פעילות

 .ואירועים מסעות

 .ספרים והשאלת הספרייה בחדר עיון - ספריה

 ;תפילה מקום

 . ההורים בבית בלבד פנים לשיחות טלפון שירותי

 ;ההורים לבית מבוקרת כניסה מתקיימת באמצעותו אשר, ביממה שעות 24 אוישמ מוקד

 . כביסה שרותי

 ;בכבלים טלוויזיה

 ;ההורים בבית הקיים האוכל בחדר ארוחות אספקת

 השירותים לסל מעבר, נוספים שירותים בקשתם לפי, לדיירים העמותה מעניקה, כן כמו

 . תשלום כנגד, הבסיסי

 ;הדירה תבמסגר ארוחות הגשת •

 ; ההורים בבית הקיימת שבמרפאה הטיפולים בחדר תרופות חלוקת •

 ;הדיירים בדירת האחות ידי על תרופות מתן •

 ;בדירה בשבוע פעם של מתדירות הגבוהה בתדירות - נוסף ניקיון שירותי •

 . טיטולים אספקת •

 ;שיחות עבור תשלום – טלפון שירותי •

                      בתוכנית כלולים אינם אשר, אחרות תרבות לותופעו טיולים, בחוגים השתתפות •

 ;ההורים בית של האירועים              

 ;רפואיים עזר אביזרי אספקת •

 ;מספרה שירותי •

 ;פיזיותרפיה טיפולי •

 ;הדירה בתוך אישיים והשגחה טיפול •

   בבית הקיימת הסיעודית המחלקה במסגרת זמנית לתקופה ומעקב השגחה, טיפול •

 .ההורים             

 

 מקהלה, תכשיטנות, קרמיקה, ציור, התעמלות, יד ועבודת סריגה: הדיירים חוגי פירוט להלן

 .יוגה, ושירה

 

 ומתנדבים אדם כוח

, אחיות כגון מקצועיים ועובדים מנהלה עובדי, ובכללם, עובדים 75 -כ מעסיקה העמותה

  .וכדומה סוציאליים עובדים רופאים

 

 ושדרוגים שיפוצים

 הבריאות משרד לדרישת בהתאם הסיעודית המחלקה בשדרוג החלה העמותה השנה במהלך

 1 -כ מתוכם ח"ש מילון 4 -כ הינו השדרוג היקף. הבריאות ממשרד רישיון לקבלת וכתנאי

 צפויות העבודות. לאומי לביטוח והמוסד השואה לניצולי הקרן י"ע ממומן ח"ש מיליון

 .2017 אפריל חודש עד להסתיים
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 הכללית והאסיפה המנהל הועד ישיבות

 :כספים ועדת הנהלה ועדת בישיבות השנה במהלך שהתקבלו עיקריות החלטות להלן
 

 .בחדרים שלה שימוש בגין לעירייה חיובים הגשת .1

 2017 לשנת תקציב אשור .2

 .יפרטנ בסיס על יחולקו, לחלקם ויתאפשר שיוחלט ככל, שנתיים מענקים .3

 .המבנה לשדרוג הצעה לעירייה ולהגיש להכין .4

 

 

 :מנהל וועד הכללית האסיפה בישיבות השנה במהלך שהתקבלו עיקריות החלטות להלן
 

 .2015 לשנת  המילולי והדוח, העמותה של הכספיים הדוחות אישור .1

 .העמותה ועד חברי של אישור .2

 הכספיים הדוחות מבקרי החשבון כרואי  ( BDO) האפט זיו החשבון רואי משרד מינוי .3

 .העמותה של

 .העמותה של הפנים כמבקר' יודלביץ אבי ח"רו מינוי .4

 ביקורת. ועדת במקום העמותה של המבקר הגוף לתפקיד להט אלי ח"רו מינוי .5

  



448 

 

 

 

 

 תאגיד 

 בית העלמין

  העירוני
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 הרצליה בית העלמין העירוניתאגיד 

 

 

 רקע

 .2011מאי שירות תושבי העיר הרצליה בחודש נפתח לבית העלמין העירוני הרצליה תאגיד 

מטרת הקמת בית העלמין העירוני לתת שירותי קבורה באופן מכובד וראוי לתושבי העיר 

  הרצליה.

משרד מפי הנחיות המגיעות -בהתאם לחוקי מדינת ישראל עלהעירוני פועל בית העלמין 

 .עיריית הרצליהו ביטוח לאומי, משרד הבריאות, הדתות

קבורת סנהדרין מתבצעת  הינה קבורת סנהדרין, כדת משה וישראל. בבית העלמיןקבורה ה

כדוגמת "קבורת הסנהדרין"  קברים 3בתוך כוכי קבורה בקיר המתנשא לגובה של עד 

שנחשפו בירושלים ובמקומות נוספים ברחבי הארץ. את המצבה )לוח השיש( מקימים על 

אזרחית לתושבי העיר המעוניינים בקבורה . בבית העלמין העירוני קיימת חלקה פתח הכוך

 אזרחית על פי השקפת עולמם.  

בית העלמין מאפשר לבן הזוג של הנפטר או קרוב משפחה מקרבה ראשונה לרכוש מקום 

 קבורה לאריכות ימים בצמוד לחלקת הנפטר.

בית העלמין העירוני מספק שירותי לוויה, קבורה והבאת הנפטר ללא תשלום ,בשעות פעילות 

העיר הרצליה וכן לנפטרים תושבי העיר אשר נפטרו מחוץ  תושביבית העלמין, לנפטרים 

 לתחומי העיר הרצליה אשר מובאים מהמקומות הבאים:

 בתי חולים אזוריים וכלל ארציים.

 בתי אבות עירוניים.

 בתי אבות פרטיים בתחומי העיר הרצליה ומחוצה לה.

 מרכזי קליטה.

 בתי דיור מוגן.

 

 חזון

 ד בית העלמין העירוני חרט על עצמו להוביל את רמת שירותי הקבורה תוך מתן שירות תאגי

 אישי, איכותי, מקצועי, חדשני ובעל מסירות ומצוינות המהווה מודל לחיקוי.

הנהלת בית העלמין מיחסת חשיבות רבה למתן יחס אישי ומכובד בעת ליווי משפחות 

בהתחשבות, בהקשבה ובנכונות , באדיבותשירות הניתן בכבוד, הנפטרים בשעתם הקשה. 

 .לסייע לכל פונה

לתושבי ראוי ומכובד  הנצחה שמש מקוםההנהלה עושה כל שביכולתה כדי שבית העלמין י

 העיר.

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94
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  2016פעילות תאגיד 

 נפטרים תושבי העיר. 284-ורה למתן שירותי קב 

  פתיחת אולם טהרה והספדים בבית העלמין העירוני, וכך הופסק הצורך בקבלת

שרותי טהרה חיצוניים מחוץ לעיר הרצליה, פעילות זו תורמה למתן שירותי קבורה 

 ראויה ומכובדת לנפטר. 

 השמשה ופתיחת החלקה החריגה בקומת הגג )קבורת מכפלה( על מנת לתת שירות 

 נוסף למשפחות נפטרי העיר הרצליה.

  ,הפעלת פרויקט גמ"ח עירוני החל מחודש ינואר למשפחות נפטרי העיר הרצליה

 הפעילות כללה: 

 מתן ערכה )חבילה( ראשונית למשפחות הנפטרים.

 מתן ציוד למשפחות הכולל: אוהלים, כסאות, שולחנות, מיחם, כסאות אבלים וכו'.

 תכנון עתידי של בית העלמין העירוני בהתאם  התקיימו פגישות עבודה בנושא

 לתוכנית העסקית שהוצגה לפני ראש העיר.

 .הפעלת מעלית בבית העלמין העירוני להנגשת המבקרים 

  המשך השלמת ביצוע פרויקט שילוט המסדיר את התמצאות המבקרים בבית

 העלמין.
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 ע.ל.ה

 עמותה למען הקשיש

  הרצליה
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 הקשיש הרצליה עמותה למען -ע.ל.ה 

 שירותי העמותה

 מרכזי יום

ליבת הפעילות של העמותה היא הפעלת שלושה מרכזי יום בעיר. שני מרכזי יום נותנים 

מענה ומסגרת יומית טיפולית לקשישים תשושים גופנית. אלו קשישים שמתקשים מבחינה 

ם הטיפוליים, פיזית ולעיתים צריכים גם עזרה אישית כמו רחצות, גילוח ופדיקור. המרכזי

קשישים. מרכז היום השלישי נמצא בנחלת עדה ומיועד  160 -צמרות ושמאי, מטפלים בכ

לקשישים הנמצאים בתהליך של ירידה קוגניטיבית, חולי אלצהיימר או דמנציות אחרות.  

קשישים. מרכז היום לתשושי הנפש נמצא בתפוסה מלאה, כמו כן  55 -המרכז מטפל בכ

 לקבלה.קיימת רשימת המתנה 

 מועדוני גמלאים

  80 -שני מועדוני גמלאים, אחד בנוף ים אשר בו חברים כ 2016העמותה הפעילה בשנת 

 15 -מגיעים לפעילויות מזדמנות, והשני בגן רשל אשר בו פעילים כ 40-קשישים ועוד כ

קשישים. במסגרת המועדונים מתקיימות הרצאות, חוגים, מסיבות ואירועים וכן יוצאים 

 ת וטיולים.  להצגו

 מועדון אחה"צ בצמרות

 באווירה, פעילויות של רחב מגוון מציע אשר ומעלה 60 בני לצעירים מועדון הינו צמרות

 נעימה מרווחות ובאווירה בכיתות מתקיימים השיעורים.  ומודרני חדש במבנה וחמה ביתית

 ומדריכים מורים עם ופעילויות חוגים של ואיכותי רחב מגוון בתוכנית. ואינטימית

.  המועדון ביותר הגבוהה ברמה יהיו שהחוגים להבטיח כדי בקפידה נבחרו אשר מקצועיים

 גמלאים צעירים. 150 -. במועדון חברים כהתרחב ופתוח לאורך כמעט כל השבוע

 מועדוני ניצולי שואה

י שני מועדוני ניצולי שואה. מועדון בבית מורשת המיועד לניצול 2016העמותה הפעילה בשנת 

ניצולי שואה הנהנים ממגוון פעילויות של חוגים, הרצאות וכן  120 -שואה ומהוה בית ל

טיולים ברחבי הארץ ונופשונים. בנוסף, העמותה תומכת ומפעילה מועדון ניצולי שואה יוצאי 

 חבר העמים המתגוררים בבית הדר בעיר )מעל מרכז יום שמאי( .

 מחלקת פעילות גופנית

עשרים ושניים חוגי ספורט, רובם בתחומי התעמלות שונים  2016 העמותה הפעילה בשנת

גמלאים.  הפעילות מתקיימת במספר רב של אולמות ומתקנים  430שבהם היו פעילים כ 

 הפזורים ברחבי העיר.  בנוסף המחלקה מקיימת טיולים ואירועי ספורט.

 מכללת גמלאים

שונים, רזיאל, הסינמטק והיכל העמותה הפעילה מכללה לגמלאים הפועלת בשלושה אולמות 

בעיר. בכל אולם מתקיים יום הרצאות אחת לשבוע. ההרצאות מקיפות מגוון רחב של 
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נושאים ותחומי ידע. הפעילות במכללה מתקיימת החל מחגי תשרי ועד מחצית חודש יוני. 

סטודנטים גמלאים.  870-רשומים במכללה כ 2016בשנת הפעילות שהחלה בחודש אוקטובר 

 כן, המכללה מארגנת טיולים מגוונים ברחבי הארץ לסטודנטים.כמו 

 שכונות תומכות

ברחבי העיר קיימות ארבע "שכונות תומכות" שמטרתן לעזור לקשישים לחוש בטוחים יותר 

בביתם. זאת באמצעות חיבור ללחצן מצוקה שנועד לקריאה לעזרה רפואית. בנוסף, סיוע 

שונות וכן פעילות חברתית אחת לשבועיים.   בתיקונים קלים בבתיהם ובפתרון תקלות

הניהול מתבצע בעזרת רכזת חברתית ואב בית. מתוך ארבע השכונות, השכונה המערבית 

מנוהלת ישירות ע"י העמותה, שגם מסבסדת את עלות שרותי לחצני המצוקה.  השכונות 

התומכות האחרות מנוהלות על ידי חברת סקיולייף והעמותה משתתפת בתפעולן. בשכונות 

 לקוחות. 900 -מנויים כ

 ניצולי שואה – שירות מרותקי בית

 את גיהפשירות למען ניצולי שואה מרותקים לביתם מסיבות שונות. מטרת השירות ל

". במסגרת השירות להביא את המועדון אליהם הביתהו" מרותקי הביתשל בדידותם 

. ביקור חברתיו מלאכת יד, ספורטשבועיים הכוללים מערך שירותים הקשיש מקבל בביתו 

  מרותקי בית. 15-בשלב זה נמנים על התכנית כ

 טלוויזיה קהילתית

גמלאים העוסקים ביצירת תכנים המקבלים ביטוי  40 -העמותה תומכת בפעילותם של כ

 בסרטונים המופקים על ידם. חלקם של הסרטונים אלו מוקרן בערוץ הטלוויזיה הקהילתית.

 כוח אדם ומתנדבים

משרה וחמישה מתוכם  50%עובדים, כמחציתם מועסקים מעל  75מעסיקה  העמותה

מועסקים במשרה מלאה. העובדים מועסקים במשרות חלקיות הנגזרות מאופי תפקידם 

מתנדבים. הפעילות ההתנדבות  50-ועבודתם. כמו כן, מסייעים בפעילות העמותה כ

 תפקידם של המתנדבים. מתקיימת במגוון רחב של תחומים. היקף הפעילות נגזר מאופי

 שיפוצים

השנה שיפצה העמותה באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה שני מבנים, בית מורשת 

שהוא מועדון ניצולי השואה ומרכז היום לתשושי נפש בנחלת עדה. עלות השיפוצים כוסתה 

 .2016ידי העמותה והעירייה בחלקים שווים. שיפוצים אלו הסתיימו בספטמבר -על

 בות הועד המנהל והאסיפה הכלליתישי

במהלך השנה התקיימה ישיבה אחת של הועד המנהל וישיבה אחת של האסיפה הכללית, בין 

היתר התקבלו החלטות לייפות את כוחו של עו"ד ליאור כץ לייצג את העמותה בתביעה  

  אושרו הדוחות הכספים. ים.  כמו כן, נוף מועדון לפינוי


