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 ה ילשכה המשפטית לעירי
  

הלשכה המשפטית בין בעצמה, ובין באמצעות משרדי עורכי דין חיצוניים, מלווה את 

העיריה על אגפיה ומוסדותיה השונים במתן יעוץ משפטי שוטף, וייצוג העיריה 

 בערכאות שונות. 

הלשכה המשפטית מטפלת בנושאים ובבעיות המשפטיות המתעוררות במהלך עבודת 

יא מעניקה יעוץ משפטי, לרבות הכנת מסמכים העיריה בתחומי פעילותה השונים, ה

משפטיים וחוות דעת לראש העיריה וסגניו, למועצת העיר, וועדותיה ולהנהלת העיר. 

 כמו כן היא מטפלת בחקיקת העזר העירונית, בהכנת חוקי עזר ותיקוני חקיקה. 

 – ה''תשע ,תיקון חוק עזר להרצליה )פיקוח על כלבים(במועצה אושר  2015בשנת 

 .2014 -התשע"ד  ,(חוק עזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצהתיקון ו 2015

הלשכה המשפטית מעניקה חוות דעת ומענה משפטי לאגפי העיריה השונים וכן נוטלת 

חלק בעריכת ההתקשרויות השונות של העיריה ובכלל זה עריכתם וניסוחם של 

ה צד להם. במסגרת היעוץ שניתן לועדת מכרזים נבדקו ימכרזים וחוזים שהעירי

 מכרזים פומביים, אשר נדונו בועדת המכרזים.  46בלשכה המשפטית 

היועצת המשפטית של העיריה ועורכי הדין בלשכה המשפטית משתתפים דרך קבע 

בישיבות מועצת העיר, וכן בישיבות הוועדות השונות שליד העיריה וביניהן: הנהלת 

דת כספים, ועדת מכרזים, ועדת ביקורת, ועדת הנחות, ועדת תמיכות, ועדת העיר, וע

 הקצאות, ועדת פיטורין, והועדה המקומית לתכנון ובניה.

יה צד להם )למעט תביעות המטופלות ע"י חברת ילהלן פירוט מספר התביעות שהעיר

 :  2015הביטוח ותביעות במסגרת הליכי גביה(, אשר נפתחו בערכאות השונות בשנת 

     1       -בג"צ 
   11                             -בימ"ש עליון  

   
  28      -בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים 

       17          -בימ"ש מחוזי  
    7           - בימ"ש שלום  

  4        - ביה"ד האזורי לעבודה 
 

ם הפליליים המתחילים בבית המשפט לעניינים התביעה העירונית מנהלת את ההליכי
 מקומיים. 

 : 2015להלן הדו"ח הסטטיסטי לשנת 
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 מספר ערעורים שהוגשו לתובע העירוני בגין דוחות .1
 370    -  דוחות פיקוח כללי 
 7,437    -     דוחות חניה 

  
 מספר תיקים שנפתחו בבתי משפט .2

 41   -  פיקוח בניה –כתבי אישום  
 23   -  רישוי עסקים –כתבי אישום 
 196   -  פיקוח כללי –כתבי אישום 

     י הריסה ללא הרשעה וב"ש צו
 10   -   ים למניעת פעולותוצו

                   

 270   -  סה"כ תיקים שנפתחו בבימ"ש
  

 4   -  ערעורים בבימ"ש מחוזי ת"א
 
 ₪.  616,783  -סה"כ הכנסות מקנסות שנפסקו בביהמ"ש ואשר שולמו בפועל  .3
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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  2015אגף תב"ל, המשיך בשנת

, בתחומי התחזוקה והבינוי, הכבישים והמדרכות, השונים ולמוסדות העירייה

הלוגיסטיקה והרכש, הרכב העירוני ובטיחות בדרכים, הבטיחות וכיבוי האש, 

אירועים עירוניים, חשמל, מאור והתייעלות אנרגטית, רכש ציוד מסוגים שונים, 

 הובלות והפעלת יח' החשבות. 

 

o וגית ובמסגרת השיפוץ במסגרת תוכנית רב שנתית לשדרוג מוס"ח בהתאמה פדג

השוטף בוצעו גם השנה שיפוצים נרחבים, תוספות בנייה ועבודות שונות 

שיפוץ והוספת ממ"מים  –בבתי"ס, אולמות ספורט, חט"ב, תיכונים, גני ילדים 

 )מרחב מוגן מוסדי( . 

 
o  בוצעה במלואה עפ"י תוכנית העבודה שהוכנה  2015תוכנית העבודה לשנת

 בתחילת השנה. 
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 מחלקת התחזוקה
 

 כללי .1
 

 טיפלה מח' התחזוקה בנושאים הבאים:  2015בשנת  1.1

תקלות שבר, תחזוקה מונעת, התאמות ושיקום מבנים, מתקנים 

קיץ במוסדות חינוך,  ואולמות ספורט תוכנית אב רב שנתית, שיפוצי

 עבודות בטיחות, שיפוץ בתי כנסת ועב' נגישות. 

 
לקוחות מחלקת התחזוקה הינם: בתי ספר עירונים  1.2

 הכוללים: 

ארז, אולמות ומגרשי  -נתיב, אופק, וולפסון ומפתן : ספר מיוחדים -בתי 

ניות, מרכזי קהילה ומועד 6גני ילדים,  141ספורט שליד בתי הספר 

ותרבות, מתקני רשות החופים, מחנה הדרכה לנוער, מוזיאונים 

 ןהביטחויה ומוסדות שונים, מקלטי אגף עירוניים, מוסדות העירי

 ומגורים של מטופלי סעד לפי הכוונה של אגף הרווחה. 

 
 מחלקת התחזוקה מבצעת את פעילותה באמצעות: 1.1

צוותי עבודה מקצועיים המאוישים על ידי עובדי העירייה, 

עובדי כפיים של קבלן חוץ, באמצעות קבלני חוץ ובשיתוף 

 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. 

במספר נושאים בראש המחלקה עומד צוות ניהול טכני והנדסי מצומצם 

 ל. בפיקוח ובהנהגת מנהלי ת.ב. ,הפעילויותיהמפעיל ומבקר את כל 

 

 תקלות שבר .2
 

" באמצעות מזכירות 10תקלות שבר נקלטות במחשב בתוכנת "עוצמה 

בו נרשמים האירועים השונים ומועברים לצוותי ו מחלקת התחזוקה

 העבודה של התחזוקה בשטח וקבלני חוץ. 

 רשימת תקלות שבר עיקריות המטופלות הם כדלהלן: 

פיצוצי צנרת מים, מערכות אינסטלציה בתחום המים והביוב כגון: 

ביוב, עבודות זגגות ואלומיניום, תיקון דודי חשמל, מתקני  סתימות

מים קרים, טיפול במזגנים, עבודות בטיחות שבאחריות מח' תחזוקה 

 בתחום מוסדות חינוך, מעקות וגדרות פנימיות, טיפול בגגות וכו'. 

 

 תחזוקה מונעת  .1
 

ספר מיוחדים וגני ילדים  - התחזוקה המונעת, מתבצעת במוסדות החינוך, בתי

 וזאת 

 במסגרת ביקור תקופתי של צוות עבודה לפי תוכנית תחזוקה מונעת, הנושאים 

 המטופלים בתחזוקה המונעת הם: 
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 לקראת החורף ניקוי הגגות והמרזבים מבני העירייה כולל מוסדות חינוך. 

 מבטון ומתכת.  םקונסטרוקטיבייתיקון אלמנטים 

 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. 

 מעלון במוסדות העירייה.  1 -מעליות ו  9 - טיפול ב

 

 התאמה ושיקום של מבנים ומתקנים.  .4
 

 כללי  4.1

 
  ספר –שיפוץ, התקנת ובדיקת מתקני חצר בגני ילדים, מועדוניות ובתי 

 ביצוע עבודות:

 השלמת משטחי גומי בגני ילדים ומועדוניות. 

 החלפת חול ומילוי חול בארגזי חול בגני ילדים, מוסדות חינוך ומועדוניות. 

 תיקון, איטום גגות ומרזבים במוסדות חינוך ומתנ"סים. 

ביצוע עבודות זגגות אלומיניום, בגני ילדים, מוסדות חינוך, מוסדות עירייה, 

 , מתנ"סים ואולמות ספורט. מועדוניות

 ספר.  -בגני ילדים ובתי  אספקה, התקנת והעברת מתקני חצר

 עבודות פיתוח בגני ילדים ובתי ספר. 

 

 בתי ספר  4.2

 
 עב' לביסוס כולל התקנה של תרנים לדגלים.  ספר -בתי 

 תכנון מתקני תברואה.  אילנות

 תיקון גישורים ואבחון תקלות כולל בדיקה של הציוד. 

 שיפוץ כולל עב' גבס וחשמל. 

 תכנון מתקני תברואה. 

 אספקת והתקנת מזגן + העתקת מעבה.  אלון

 אספקת חול. +  אספקת ארגז חול מעץ + העתקת מתקני כושר

 תיקון ליקויי בטיחות. 

 תיקון דלתות טרספה עב' בטיחות. 

 עב' במבנה יביל ובחצר צמוד לשומר.  בר אילן

 והתקנת בריכת ניקוז  לקרוואןהתקנת פח סגירה בין גגון 

 כולל צנרת + שיקום קיר בצהרון. 
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 תיקון מז"ח.  ברנדייס 

 איחוד כיתות א'.  ברנר

 בדיקת תקרות אקוסטיות. 

 חיזוק תקרה אקוסטית. 

 חיתוך והשחזת מעקה.  גורדון 

 . ברזייההתקנת  ויצמן 

 איטם מעקות בגג + איטום צנרת בגג של תשתית מצלמות.  הנדיב

 תכנון חשמל חדרי שרתים. 

 תכנון תוספת שירותים. 

 עב' צבע ביכון לחיים.  בי"ס הרצל הישן 

 לפי דו"ח בטיחות.  3+  2תיקון ליקויים בקדימות 

 עב' צבע בבי"ס. 

 אספקת והתקנת מראות בתיכון לחיים. 

 שז"ר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוחנני

 

 התקנת גגון כולל קונסטרוקציה מעל המרפסת + חידוש המרזב. 

 עב' מדידות פנים. 

 תכנון הנגשה.  

 . ברזייההתקנת 

 תיקון מעקה וברזים. 

 . םשירותישדרוג 

 תכנון חשמל עבור מעלית . 

 שדרוג שירותי במות. 

 אספקת והתקנת מזגן. 

 התקנת סורגים. 

 תכנון אדריכלי והנדסי לצורך נגישות נכים. 

 התקנת דלת אלומיניום. 

 טיפול למניעת החלקה בפרוזדור.  טוב -לב 

 חוות דעת מומחה במקרקעין. 

 שיפוץ כיתה. 

 תיקון מז"ח. 

 תכנון קונסטרוקציה. 

 תכנון אדריכלות. 

 ניהול ופיקוח. 

 עב' נגישות.  נתיב

 תכנון אדריכלי. 

 אספקת והתקנת מזגן. 

 תיקון צינור ניאגרה. 

 תכנון תוספת קומה.  מפתן ארז

 חוזר עם תריסים.  רלאוויתריסים  4אספקת והתקנת תעלות פח כולל 
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 צבי  -בן 

 

 

 

 בי"ס נוף ים 

 

 בי"ס אופק 

 

 

 

 

 בי"ס רמב"ם 

 

 

 

 בי"ס וולפסון 

 התקנת גדרות ושערים סביב המקלט לפי דרישת בטיחות. 

 עב' בחצר הישנה. 

 התקנת מעקה + מאחז. 

 התקנת סורגים. 

 התקנת הצללה. 

 שדרוג כתה לגן חינוך מיוחד. 

 ייעוץ נגישות לפרויקט שיפוץ אמפי תאטרון. 

 התקנה מחדש של יוטה. 

 התקנת סככה. 

 אספקת והתקנת רמקול. 

 התקנת מעבה חיצוני. 

 קנת כיור רחצה שנפל. תה

 ריתוך עמוד לקו חשמל על גדר סמוך לעמדת שומר. 

 עב' בחטיבה הצעירה. 

 החלפת מאיצים למזגן בחדר מחשב. 

 שרות שנתי למערכות משאבות המים והניקוז. 

 אספקת והתקנת סורג. 

 פירוק והרכבת משאבה. 

 התקנת הצללה. 

 החלפת חלקים של קולר. 

 תיקון נזילה. 

 תיקון מאחז יד. 

 עב' אינסטלציה אולמות ספורט  4.1

 תיקון ליקויי בטיחות. 

 תכנון חשמל עבור מיזוג אויר. 

 תיקוני דלתות. 

 התקנת חלונות.  הנדיבאולם ספורט 

 עב' חשמל ותקרות אקוסטיות.  אולם ספורט ויצמן

 החלפת צילינדר בדלת בהלה.  אולם ספורט לב טוב

 תיקונים ברחבת הכניסה לאולם. 

 איטום ברגים.  צבי -אולם ספורט בן 

 התקנת ידית בהלה. 

 בדיקה ייעוץ ואישור קונסטרוקציה. 

 תכנון הנגשה.  אולם ספורט רעות

 מנעולים וידיות בדלתות אש.  תהחלפ אולם ספורט יוחנני

 אולם ספורט הנגיד 

 

 

 התקנת ידיות בהלה פוש בר בדלתות יציאה. 

 תיקון ניאגרה. 
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 אולם ספורט גורדון 

 אולם ספורט נוף ים 

 אספקת והתקנת זכוכית פלקליר + לייסטים. 

 דלת +להתקנת מחזיר שמן + החלפת מנגנון פ

 תיקון ידית בדלת בהלה.  

 תופסנים.  2חיזוק זכוכית +  אולם ספורט סמדר

 תיקון דלת בהלה. 

 תיקון מעקה זכוכית שנשבר. 

 תיקון סדקים בחיבור סלים לקיר צפוני. 

 . ברזייההתקנת  אולם ספורט ברנדייס

 אולם ספורט ראשונים

 

 

 אספקת והתקנת מזגן לחדר מחול. 

 השלמת מעקה בטריבונת קהל. 

 איטום חלונות בקפיטריה. 

 אספקת והתקנת מאחז יד.  אולם ספורט היובל

 התקנת מחזירי שמן + חלונות זכוכית על דלתות + 

 דלתות יציאות חירום.  3התקנת ידיות בהלה + תיקון 

 החלפת דלת כניסה. 

 בטיחות.  –החלפת מראות שבורות 

 החלפת ידית בהלה שנשברה. 

 

 ביניים חטיבות 4.4

 

 חט"ב בן גוריון

 

 . ברזייהאספקה והתקנת 

 החלפת מזגן מיני מרכזי. 

 אספקה והתקנת ספסל. 

 בדיקת תקרות אקוסטיות. 

 שסתומי ביטחון + תיקון נזילות.  2החלפת 

 במעבדות.  1תיקון ליקויים בקדימות 

 חטיבת יד גיורא 

 

 חטיבת סמדר

 –חטיבת רעות בוסתן 

 הרצל

 

 

 

חטיבת זאב )אשכול 

 פיס( 

 

 

 

 תיקון ניקוז בכניסה. 

 . אכלוסעב' בקרוואנים לקראת 

 החלפת מניפות. 

 עב' שיפוץ לפי סיור ראש העיר. 

 החלפת מאיצים של מזגן.  – 4בכיתה ז' 

 הגבהת שלט. 

 סגירת פח בגרם מדרגות. 

 עב' שיפוץ לפי סיור ראש העיר. 

 החלפת דלתות פגומות. 

 תיקוני איטום. 
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 תיכונים 4.5

תיכון 

 הראשונים

 אספקת והתקנת מזגן. 

 ביצוע משטח לאופניים בכניסה לתיכון. 

 מים + אישור כבאות.  אפיוןבדיקת 

 עב' אינסטלציה בקפיטריה. 

 מבנים כולל חזיתות וגבהי מפלסים.  3 -ביצוע מדידה פנים ל  תיכון חדש

 התקנת סורג מילוט. 

 מרכז מדעים

 

 

 תיכון היובל

 

 

 

 

 

 תיכון דור 

 . P.V.Cהחלפת 

 בדיקת מעלית שנתית. 

 אספקת אטמים וקידוח יציאת מים.  תהכוללועבודות 

 תיקון כניסה ראשית. 

 החלפת מאיצים. 

 עבודות ריצופים מדרגות פיתוח כבישים קווי מים וביוב. 

 פיקוח עבור עב' ריצופים מדרגו פיתוח כבישים וקווי מים וביוב. 

 העתקת יח' פנימית כולל תוספת צנרת. 

 עב' שיפוץ. 

 טיפול במז"ח. 

 פירוק עמדת שומר ישנה. 

 עב' ריצוף חיפוי הריסות ופירוקים. 

 צירים בארון.  2הלחמת 

 אספקת והתקנת ונטה כולל חיבורי חשמל ותיקוני צבע. 

 

 גני ילדים 4.4

 מילוי חול בארגזי חול.  כללי -גני ילדים 

 תליית לוחות מודעות. 

 בדיקת מתקני חצר. 

 התקנת מנגנון תפוס פנוי לדלתות טרספה + 

 שינוי מיקום מנעול. 

 גנ"י לפי דו"ח  16 -ל  - 1תיקום ליקויים בקדימות 

 משרד החינוך. 

 עב' צבע במתקני חצר. 

 עב' פיקוח עבור החלפת חול בארגזי חול. 

 גן קמה ושדמה

 גן לוטוס ופרג

 ופרדסגן בוסתן 

 

 גן מורן וברקן

 החלפת אסלה תלויה .  -בשני הגנים 

 החלפת אסלה קטנה תלויה.  -גן פרג 

 התקנת ברז לכיור רחצה.  -גן בוסתן 

 דיאפרגמה עם תושבת + תיקון שער.  תהתקנ -גן פרדס 

 אספקת והתקנת גדר סבכה.  -בגן מורן 

 שירות למיכל הדחה סמוי + מנגנון + מצוף. 
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 אספקת והרכבת כיסויי ברזנט ע"ג גדר ברזל.  -בשני הגנים 

 תיקוני משתלבת והרכבת מרזבים + הרכבת שרשרת בדלת. 

 גידור שערים + קיבוע לארון + הרכבת ידית בארון.  -גן חצב  גן חצב ודליות

 החלפת חלונות.  -גן דליות 

 עב' צבע פנים.  גן גאולת ישראל

 תיקון נזילה בניאגרה. 

 טיפול בתלונה של הורים על מתקנים שלא מתאים לגיל המתקן. 

 עב' ריצופים, תיקון ניאגרה נסתרת,  -גן חרוב  גן חרוב ורימון

 תיקון מנעול חשמלי בשער, הרכבת שרשרת מעצור לדלת. 

 עב' ריצופים.  -גן רימון 

 טיפול בנזילות.  - יקניטוןגן  וסחלב יקניטוןגן 

 בדיקת מערכת התראה + החלפת תאי שירותים.  גן שקדיה

 התקנת לחצן למיכל הדחה סמוי כולל מסגרת לחצן.  גן שושן צחור

 סגירת פח במחסן לקיר גדר.  -גן נחליאלי  גן נחליאלי ודוכיפת

 הרכבת לוח מודעות.  גן כליל החורש

 אספקת שלט למזגן, תיקון שער וערכת התראה, הרכבת וילונות.  גן זית

 אספקת והרכבת כיסוי ברזנט ע"ג גדר  -בגן כוכב  גן כוכב וזוהר

 ידית בדלת כניסה.  תהחלפ+ 

 סבוניות + תיקון דלת מחסן.  2הרכבת  -גן זוהר 

גן אגם וכנרת )ברח' 

 הרדופים( 

 אספקה והתקנת כיסוי ברזנט ע"ג גדר ברזל.  -גן אגם 

 אספקה והתקנת גדר. 

וענבר )ברח'  סתווניתגן 

 שמחה הולצברג( 

 החלפת ראש ברז.  -בגן ענבר 

 תיקון שער.  - סתווניתבגן 

גן אמנון ותמר ולוטם 

 )ברח' המקובלים( 

 תיקון שער + מערכת התראה.  -בגן לוטם 

 החלפת קולט והעמדת דוד שנפל. 

 התקנת ערכה חשמלית.  -גן אמנון ותמר 

ושיזף )ברח'  שקמיםגן 

 אלתרמן( 

 העברת צינור גינה.  - שקמיםגן 

גן כפיר וארגמן )ברח' א. 

 ד. גורדון( 

 לוח לבד.  -גן כפיר 

 גן אורנים וברושים 

 גן אלמוג והגפן

 תיקון שער.  –גן ברושים 

 הקמת חממה + שדרוג ארגז חול למידות -בגן אלמוג 

 חדשות + החלפת לוחות עץ פגומים. 

 תיקון ידית בדלת + התקנת גדר.  -גן רותם  גן אלומות ורותם

 תיקון נזילה בניאגרה.  גן תרזה ותדהר

 תשלום לחב' חשמל.  גן רקפת ונרקיסים 

 תיקון מדף במטבחון. 

 התקנת מעבה + תיקון מכשיר כושר.  וצבעוניגן ערבה 
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 + החלפת בוכנות לדלתות.  -החלפת ברז מטבח  -גן תבור  גן גולן ותבור

 הרכבת שני סגרים למנעול תליה. .  -גן גולן 

 פתיחת סתימה בניאגרה.  -גן אפיק  גן אפיק ופלג

 עב' ריצופים.  -גן פלג 

 תיקון שני קרוניות.  גן יסמין ונופר

 התקנת מרזב כולל קידוח + החלפת יוטה.  גן סמדר ושלהב

 החלפת מאיצים למזגן + ברז בכיור רחצה.  -גן אגוז  גן אגוז וארז

 ביצוע הנגשה, תיקון לחץ מים במטבח +  -גן ארז 

 פתיחת סתימה בשרותי בנים + החלפת ברז במטבח + 

 תיקון מריצה + עגלת בובות. 

 החלפת ידית בדלת כניסה.  גן אייל ועופר

 תמונות.  2תליית 

 התקנת יוטה חדשה + פירוק יוטה ישנה.  גן צופית

 פתיחת שער יציאת חירום. 

 פתיחת סתימה בקו כיורי רחצה + תיקון נזילה בכיור.  -גן חופית  גן חופית ויערה 

 ריצוף באבן משתלבת כולל אבן שפה.  -בגן צבר  גן בת חן וצבר

 התקנת הצללה.  -חן  -בגן בת 

 החלפת ברז כיור רחצה + מטבח.  -גן תלתן  גן שחר ותלתן

 עב' הנגשה.  גן מעיין

 פריצת דלת אלומיניום יציאה לחצר והחלפת צילינדר. 

 פירוק שטיחים. 

 סגירת פח היקפית.  גן ריבקי

 תיקון נזילת מים.  גן סביון

 סגר + החלפת ברז גן.  רהתקנת מעצו -גן מוריה  גן מוריה וציפורן 

 התקנת יוטה בגנים.  גן פטל וניצן

 בדיקת תלונה על בטיחות.  -גן ניצן 

 בדיקת הכנה למדיח כלים. 

 התקנת מעצור לדלתות. 

 יקון דלת יציאה לחצר. ת

 פתיחת סתימה מרזבים.  -גן דקל  גן אלון ודקל

 ביצוע שיפורים אקוסטיים.  גן אמירים וצאלים 

 תיקון יוטה.  -גן אילת  גן אילת ואביבים

 הוצאת ברזל. 

 תיקון יוטה + אספקת והתקנת מנעולי  -גן אביבים 

 מגירה בדלתות ארון + פתיחת סתימה במטבח. 

 עב' מדידה פנים.  גן כרמל ועין התכלת

 . 5. 1התקנת מד מים 
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 בדיקת שער + תיקון שער. 

 גידור שערים.  -גן גליל  גן גליל וגלעד

 טיפול בתעלת ניקוז + שקיעת ביוב.  -גן גלעד 

גן אילנות חבצלת 

 וסייפנים

 אספקה והרכבת כיסוי ברזנט  -גן חבצלת וסייפנים 

 מנעולי תלייה במטבח.  2ע"ג גדר ברזל + תיקון 

 . ברזייההתקנת  -גן אילנות 

 תיקון נזילה מברז. 

 אספקת והתקנת רגליות לטרספה.  -גן כנען  גן ארבל וכנען

 החלפת גלגלים בכוננית. 

 תיקון יוטות בגנים.  -גן זמיר  גן זמיר ועפרוני

 התקנת הצללה. 

 תיקוני איטום.  -גן הדר  גן הדר ושקד

 הצללה.  הגבהת

 הרכבת שלט בשער. 

 של מחסן.  םפנימייבדיקת דלת 

 התקנת דלת + משקוף + מגן אצבעות. 

 תיקון פלדלת.  -גן מרגנית  כלנית ומרגניתגן 

 התקנת הצללות.  -גן כלנית 

 הלחמת שער כניסה. 

 שיפוץ מבנה כולל: פירוקים תיקוני טיח וצבע.  -גן תות  גן תות וארגמן

 בדיקת שער חשמלי. 

 תיקון מעצור שרשרת בדלת יציאה לחצר. 

 גן נירים התקנת הצללה + החלפת ברז במטבח.  גן נירים, ערמונים ועמר

 אספקה והתקנת יוטה.  גן סנונית וסיגלית

 מתיחת כבל שנפל. 

 במערכת התראה.  חיווטהרכבת וילון שנפל +  גן גלבוע

 תיקון נזילה בשירותים.  -גן תרזה  גן תרזה ותדהר

 החלפת חלונות בשני הגנים. 

 התקנת + תיקון איטם גג + כיסוי מגן לבלימת עמודים.  -בגן מירון  גן מירון ושרון

 הזזת מתקני חצר.  -בגן שרון 

 תיקון דלת בארון + קיבוע חלון אלומיניום בשירותים.  -גן התאנה  גן טל, התאנה ותמר

 אספקה והרכבת כיסוי ברזנט ע"ג גדר ברזל.  -גן תמר 

 שירותים.  התקנת דלת טרספה והעתקת נק' צירים בדלת

 אספקת והתקנת מזגן.  גן לילך

 עב' צבע.  גן חיטים

 תיקון שער שנתקע. 

 התקנת מחסן אגוז.  גן אביב )בי"ס רמב"ם( 

 בדיקת תקרה אקוסטית.  גן דפנה
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 חיזוקים לתקרה. 

 תכנון מתקני תברואה.  גן כנרת 

 תיקון סתימה בכיור רחצה + כיור שהתפרק. 

 התקנת יוטה. 

 קיבוע תנור. 

 פירוק מחסן.  גן אלה

 בדיקת ארגז חול. 

 שיפור מתקן מחקים.  גן הרדוף

 ניידת.  בספריהתיקון ציר 

 בדיקת שער. 

 פירוק מתקני חצר כולל הובלה.  גן ורדים

 תיקון נזילה בניאגרה.  גן חרצית

 תיקון ברז. 

 החלפת לחצן אנטי + פעמון בשירותי בנים ובנות. 

 שירות למיכל הדחה סמוי + מצוף. 

 בדיקת מערכת התראה.  גן פעמונית

 תיקון תקרה אקוסטית + החלפת פלטות ותיקון חורים  גן דגנית

 בין תקרת רעפים לבין קורות מרשת ברזל. 

גן שיטה ודולב )בגנים 

 יבילים ברש"י( 

 אספקת והתקנת הצללה

 התקנת ספוגים לעמודים. 

 תיקון שער ומערכת התראה. 

 התקנת ברז מטבח. 

 מועדוניות 4.4

 אספקה והתקנת גגון מול דלת.  מועדונית שחק 

 התקנת ספי חלונות מפח.  מועדונית נווה הילד

מועדונית איילת 

 השחר

 תיקון ניאגרה נסתרת + תיקון שער. 

 תיקון שער ומערכת התראה.  מועדונית אמנון ותמר

 הרכבת תנור. 

 מוסדות העירייה 4.4

 הזמנת מסגרת לחלקים מיוחדים למזגנים.  כללי -מוסדות עירייה 

 הזמנת מסגרת לעב' צבע בנכסי העירייה. 

 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. 
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כולל קילוף חיפוי קיר רצפה  –שיפוץ במקלחון  -מח' נגריה  אגף ת.ב.ל

 וחיפוי מחדש. 

 רשת מים + אישור כבאות.  אפיוןבדיקת 

 החלפת גג אזבסט. 

 אספקה והתקנת מזגן.  –בחדר ישיבות 

 החלפת מעבה.  -מח' נגרות 

סידור תקשורת בגג אספקה והתקנת תעלות רשת במעקה 

 הבניין. 

 חיבור קו ביוב. 

 מעליות + מעלון.  9 -בדיקת שירות ופיקוח ל 

 החלפת מזגן.  -מח' כבישים 

 תיקון והחלפת פרקט בלובי.  -בלשכת ר' העיר  בניין העירייה

 אספקת והתקנת מזגן + הרכבת וילון.  -לשכת מנכ"ל 

 יגוב רגליים. אספקת שטיח לנ

 אספקת והתקנת מזגן בלשכת של ס' ר' העיר. 

 התקנת מזגן.  -בחדר חשמל 

 בדיקה שנתית למעלית. 

 הכנת משטח לגנרטור. 

 חיזוק מרזב קיים. 

 תופסןייצור דלת עבור פתח עלייה לגג + התקנת + הוספת 

 מעצור. 

 התקנת מזגן בחדר תדריכים.  -שיטור קהילתי  אגף הביטחון

 עב' שיפוץ. 

 אספקה והתקנת סורג כול רשת במבנה שיטור בשביב. 

 באר מים.  באזורהחלפת מערכת ביוב  - 168מקלט 

 עב' צבע פנים.  -יד שרה  - 169מקלט 

 עב' צבע חוץ וכיסוי כתובות נאצה.  - 166מקלט 

 עב' צבע פנים.  - 130מקלט 

 תיקון נזילות בניאגרות.  - 161מקלט 

 התקנת רמפה כולל כיסוי פח + פירוק סככה.  - 150מקלט 

 החלפת מאיץ למזגן.  - 158במקלט 

 עב' צבע פנים.  - 160מקלט 

 בניית משרדים + תוספת לעב' אינסטלציה. 

 פירוק דלת כולל הרחבת פתח והתאמת שולחן עבודה.  מדור ועדות

 הרכבת קולבים לתיקים. 

 שיפורים אקוסטיים. 

 אספקת והתקנת מזגן כול פירוק וצנרת.  נציב תלונות הציבור

 שיפוץ משרד.  לשכה משפטית
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חיזוק גשר, העתקת מזגן בחדר ישיבות, החלפת  -באגף הרווחה  אגף חינוך ורווחה

מניפות, נק' חשמל למזגן בחדר ישיבות, החלפת מזגן במשרד של 

 לילך, התקנת פלדלת בחדר מנהל אגף. 

 תחזוקה שנתית למעלית. 

 פוץ מטעמי בטיחות. עבודות שי

 התקנת מחיצת הפרדה.  היכל העיר

 עב' אינסטלציה.  תרבות תורנית

 אספקת תרנים למוסדות תנו"ס.  תנו"ס

 ביצוע ביסוס כולל התקנת של תרנים לדגלים. 

 אספקת והתקנת מזגן. 

 שיפוץ משרד של אהרון גורל. 

אספקת לחצן פניאומטי צינורית אחת + העתקת מעבה של מזגן  פארק הרצליה

 + התקנת תרנים. 

 פינוי פגרים מחלל הגג וסגירת חללים בגג.  בית קינן

 שיפוץ קינן. 

פגישה במבנה בדיקת מצב קיים ותיאום הנחיות לגבי חיזוקים 

 וחיבורים. 

 התקנת נק' חשמל. 

 בקרת שירות למעלית. 

 והתקנת אביזרים במבנה. עב' כלליות כולל גימור 

 . םפנימייייעוץ שיפור אקוסטיקה 

 החלפת שמשה. 

 גג רעפים כולל מרזבים.  תהחלפ

שיפוץ משרד + עב' צבע פנים +  -משרדי רובע א'  -בגן בן שפר  אגף שאיפ"ה

מזגנים + פירוק  2קשורת + אספקת והתקנת תיות תהתקנת תש

 והתקנת מזגן קיים + העתקת נק' חשמל. 

השלמת רעפים במבנה  -יהושוע בן נון  -בגינה ציבורית 

 שירותים. 

 מ'.  6אספקת והתקנת עמודי קוני  -במגרש שקילה 

 אספקה והתקנת פוליגל לגג.  -במשרדי האגף 

 החלפת סוללות נטענות במעלית. 

 ברח' הסדנאות.  - אינסטלציהעב' 

 סגירת סביב סולם עליה לגג. 

 ת בדלתות + מנעול לארון. החלפת ידיו -משרד אשר רש 

 תיכון מיכל סמוי.  -איכות הסביבה 
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 כללי -רשות החופים 

 כללי

 

 

 עב' פיתוח בחופים כהכנה לעונת הרחצה. 

 תיקונים בחופים. 

 עב' מסגרות בחופים. 

 עב' אינסטלציה בחופים. 

 ים.  -בדיקת יציבות ובטיחות מתקנים בחוף נו 

 אספקת כיסוי קש ע"ג שמשיות חדשות בחוף סידני עלי. 

 בחדר של אביטל.  -התקנת רשת בחלון 

 בחדר חובש בחוף הנפרד.  -תיקון נזילות 

ורך צביצוע עדכון מדידה ותוכנית טופוגרפית ל -חוף סידני עלי 

 הצבת מבנה יביל והתקנת שירותים. 

 גברים. אומדן לביצוע חיזוק בשירותי נשים ו -חוף השרון 

 פריצת פלדלת + תיקון דלת. 

 עב' מדידה + תוכנית טופוגרפית. 

 הריסת תחנת הצלה. 

 יציקת חביות לעמוד מלתחות. 

 תיקון מעקה. 

 אספקה והתקנת מתקן לרמקולים בסוכת מציל. 

 התקנת מאחז יד. 

 התקנת מזגן בסוכת מציל. 

 ביטון בור ביוב בצופי ים.  -חוף זבולון 

 החלפת מנעול.  -חוף הנכים 

 ביצוע ניקוז לשלושה מבנים + תיקון קרמיקה.  -חוף הנפרד 

 . חלחולטיפול בחול 

 סיוד לגג אזבסט.  -בחוף זבולון 

 אגף משאבי אנוש

 המועצה הדתית 

 החלפת גלגלים לכיסא. 

 שיפוץ לובי כולל חדר מנהל. 

 תיקונים לפי דוח כבאות. 

 תוספת להחלפת גג. 

 והתקנת מזגנים. אספקה 

 תיקון מיכל הדחה סמוי.  אגף גזברות

 שירות למיכל הדחה=מצוף + החלפת מנגנון. 

תכנון מתקני תברואה + התקנת לוח הגנה + עב' צבע + בקרת  מרכז הצעירים

 מעלון + בדיקת מנעול בדלת כניסה. התקנת שירות ופיקוח ל

 החלפת דלת.  אגף מהנדס העיר

 החלפת כיוון פתיחת דלת. 
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 חדרים.  2 -שיפוץ ב  39משרדים בסוקולוב 

 העברת מערכת גילוי אש כולל התקנה של מיכל כיבוי חדש. 

 אספקה והתקנת אינטרקום. 

 עב' הכנה למעבר המנהלת. 

 פירוק שטיח ישן + חדרים פרקט + חיתוך דלת. 

 סבוניות.  2הרכבת  בית מורשת

 ניקוי גג מעלים. 

 פריצת דלתות.  -חנות בכצנלסון  נכסים וביטוחים

העתקת מזגן + הוספת משאבה. אספקת והתקנת פלטות 

 לתקרה אקוסטית. 

 תיקון כיסא משרדי. 

שבט  -צופי גורדון 

 רשפים

 תכנון שביל גישה. 

 התקנת קו ניקוז חדש. 

 הכנת והגשת בקשה להיתר בניה. 

 ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית. 

 התקנת יוטה. 

 ביצוע עב' צבע.  מועדון קרסני

 ניקוי גגות. 

 פירוק מזגן.  מנהלת סוקולוב

 הכנת נק' מים לקולר.  היכל אומנויות הבמה

 בדיקת דלת אש. 

 עב' שיפוצים.  משכן אומנים

כולל אספקת והתאמת דלת והתקנת מגיני אצבעות מחיצת גבס  ניצן בייבי

 וחידוש צבע. 

 בטון לכלוב חיותביצוע משטח 

הבית הלבן )בי"ס הרצל 

 הישן( 

 עב' צבע. 

דרך הגלים )בי"ס הרצל 

 הישן( 

 אספקת והתקנת מראה. 

 יקונים. תפתיחת סתימה + עב'  ספורטק 

 אספקה והתקנת מזגן.  הוראה מתקנת

 התקנת פרקט. 

 התקנת מנעול חשמלי בשער. 

 התקנת דלת + מגן אצבעות + קיבוע ארון. 

 פירוק דלת והתקנת מעצור. 

פירוק דלת + משקוף + התקנת משקוף + הלבשות צבע + דלת 

 בצבע לבן + ידיות. 

התקנת מנעול חשמלי + קודן לפלדלת + התקנת צילינדרים  שירות פסיכולוגי
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 בדלתות מערכת מאסטר. 

 אספקת שלט מיוחד. 

 אספקת והתקנת רשתות לחלונות. 

 ייעוץ אקוסטי. 

 חלונות הזזה.  תהתקנ עירוניאצטדיון 

 צביעת טריבונות עץ. 

 החלפת מכסה ביוב. 

 עב' צבע חוץ. 

 תיקון דוד. 

 החלפת ברז + התקנת כיור. 

 החלפת זכוכית. 

 פיקור ופינוי מתקן סל. 

 החלפת מזגן.  -בחדר שופטים 

יחידת הבריאות 

 העירונית

 פירוק מרזב ישן כולל סל. 

 אספקה והרכבת כיסוי תקרה. 

 תיקון נזילות בחנויות.  ים -מרכז מסחרי נוף 

 עב' אלומיניום.  ראשונים -מוזיאון בית 

 החלפת זכוכית מחוסמת. 

 תיקונים בשירותים.  מוזיאון יד לבנים

 תיקון גדר. 

 אספקה והתקנת זכוכית. 

 התקנת מגיני אצבעות. 

 אספקת והתקנת רשת לחלון.  מנהל נשים

 אספקה והתקנת מזגן. 

 חידוש מרזבים.  בית האזרח

 הרכבת שני מאווררים.  חנות יד שניה

 אספקה והתקנת סורג פלדה.  26מול  טבווינגיימבנה 

 עב' אינסטלציה.  בית הכנסת הגדול

 פירוק מאחז יד שבור + ריתוך מחדש. 

 תכנון הנגשה.  -גבעת האלוהים  בתי כנסת בהרצליה

 התקנת מזגנים.  -שערי תפילה 

 עבודות פיתוח כולל משטח מרוצף בחלק האחורי. 

 עב' מדידה ותוכנית טופוגרפית + תכנון הנגשה.  -עטרת יעקב 

 התקנת מעלית.  -אילן  -בר 

 אספקה והתקנת מרזב.  מועדון הכוכב השמיני

 תיקון נזילה. 

 עב' תיקוני סדקים.  4ההסתדרות 

 התקנת זכוכית + רשת + תקיס. 
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 אספקת והתקנת סורג. 

 פתיחת סתימה בשירותים.  מתנ"ס יבור

 . בספריהפיחת סתימה  מתנ"ס נווה ישראל

 עב' צבע. 

 עב' שיקום בטונים טיח וצבע חוץ. 

 תיקון צילינדר בדלת.  - בספריה ים -מתנ"ס נוף 

 הרכבת מגיני אצבעות. 

 התקנת חלונות. 

 חיזוק והלחמת עמוד לשער ברזל. 

 תיקון מז"ח.  מעון קשת

 אצבעות לדלתות.  מגנית בהרכ

 חיזוק יוטה בחצר. 

 תליית לייסטים. 

 פתיחת סתימה בכיור מטבח. 

 אספקה והתקנת בריח מחוזק לדלתות יציאה לחצר. 

 בדיקת בטיחות שנתית למעלית.  מרכז פסג"ה

 סוללות חירום.  2תיקון מעלית כולל החלפת 

 התקנת דלת זכוכית.  עירונית ספרייה

 דמי שירות ואחזקה למעלית. 

 התקנת פח סגירה בגג המעלית. 

 החלפת מנוע דלת מעלית. 

 בדיקת בטיחות שנתית למעלית. 

 סוללות חילוץ במעלית.  2החלפת 

 אספקה והתקנת מזגן במבוא כניסה. 

 החלפת ברז במטבח. 

המרכז לתיאטרון 

 עירוני

 עב' צבע לפח. 

 תכנון הנגשה במבנה.  מרוקורח' מעפילי 

 צביעת משטחי מתכת לעץ.  גן רש"ל -מבנה ציבורי 

 התקנת כנף לדלת מרכז מסחרי נורדאו

 תיקון מעקה נירוסטה ותיקון גדר.  -ברחוב סוקולוב  ברחובות העיר

 עב' צבע + התקנת שלט רחוב + יציקת יסוד. 

 מקומות בחצר בניין לב העיר.  5תיקון שיש על אדנית בנויה ב

 פירוק מתקני דגלים. 

 צביעת מעקות בטיחות.  -ברחבי העיר 

 עב' צבע לפסלים.  -בכיכר בן עמי 

 צביעת עמודי תאורה.  –ברחבי 

 עב' צבע במבנה פחי אשפה.  מתחם ויצמן
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וד כולל מערכת מדידת שטח באר מים והמקלט הציבורי הצמ דרך ירושלים

 הביוב עד לחיבור הביוב העירוני. 

 

 שיפוצי קיץ והערכות לקראת שנת הלימודים .5
 

 שיפוץ במוסדות חינוך:  2015מחלקת 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 כולל -בי"ס לב  5.1

 תוספת בניה חדשה מגדל ממ"מים, כיתות, שיפוץ כללי. 

 

 : גני ילדים כולל עבודות פיתוח ונגישות 4שיפוץ כללי  5.2

 נרקיסים ורקפת.  5.2.1

 כרמל ועין התכלת.  5.2.2

 :חדרי ממ"מ בגני ילדים 11בניית  5.1

 חן.  -בת  5.3.1

 צבר.  5.3.2

 כרמל.  5.3.3

 עין התכלת.  5.3.4

 מעיין.  5.3.5

 חרצית.  5.3.6

 ערבה.  5.3.7

 . צבעוני 5.3.8

 האשל.  5.3.9

 נרקיסים.  5.3.10

 רקפת.  5.3.11

 עב' הנגשה ובניית פיר מעלית.  -בי"ס יוחנני  5.4

 שדרוג כיתות.  -בי"ס יוחנני  5.5

 שיפוץ כללי.  -בי"ס ימי  5.4

 התקנת תרנים בבתי ספר.  5.4

 במוסדות תנו"ס.  –התקנת תרנים  5.4

 כיתות.  10סה"כ  -כיתות שמע בבתי ספר וגני ילדים  5.5

 תיקון ליקויי בטיחות בבי"ס אלון.  5.10

 שדרוג שירותים בגן ציפורן.  5.11
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 ביצוע שיפורים אקוסטיים.  -גן אמירים וצאלים  5.12

 שדרוג דלתות בכיתות בבי"ס וולפסון.  5.11

 התקנת חממה בגן אלמוג.  5.14

 התקנת גדרות בבי"ס אופק.  5.15

 ישראל.  הנווהתקנת גדרות במתנ"ס  5.14

 תאי שירותים.  8הנגשת אולם ספורט בי"ס שז"ר ובניית  5.14

 החלפת חלונות בגן דליות.  5.14

 איטום גגות בבתי ספר וגני ילדים.  5.15

 גני ילדים.  100 -התקנת מגיני אצבעות ב  5.20

 הכנת מבנה בי"ס הרצל למעבר ילדים מבית ספר לב טוב.  5.21

 שיפוץ.  –תיכון ראשונים  5.22

 פק. כיתות או –בי"ס אילנות  5.21

 שיפוץ לובי וחדר אוכל.  –תיכון דור  5.24

 שדרוג כיתה.  -ים  -בי"ס נוף  5.25

 גני ילדים.  40צביעת  5.24

 

 :עבודות למוסדות עירייה .4

 בניית משרדים.  -אגף הביטחון  4.1

 בניית משרד.  -משל"ט  4.2

 בניית חדר פקחים.  -אגף הביטחון  4.1

 איטום גג משרדים באגף ת.ב.ל.  4.4

 עב' איטום באשכול פי ס חט"ב זאב.  4.5

 שדרוג משרד באגף תנו"ס.  4.4

 שיפורים אקוסטיים בבית קינן.  4.4

 החלפת גג רעפים בבית קינן.  4.4

 עב' מיזוג אויר במתנ"ס יד התשעה.  4.5

 שיפוץ במועצה דתית.  4.10

 

 :עבודות הנגשה .4

 , ברח' כצנלסון. 119, 166 -מקלטים  4.1

 התקנת מעלון.  -אולם ספורט ריבוק  4.2

 בבית כנסת עקדת יצחק.  4.1

 בבית כנסת ברח' הפרטיזנים.  4.4

 בהיכל בעיר.  4.5
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 מח' הלוגיסטיקה
 

טפול ברכוש שנתקבל / נופק למחסנים מול מוסדות העירייה  .1
 השונים: 

 

 למוסדות העירייה בהתאם להזמנות ממח' הרכש.  קבלת סוגי טובין 1.1

 העירייה לאחר בדיקתו.  חלוקת ציוד למוסדות 1.2

ממוסדות העירייה ואחסונו במחסן בלאי עד להחלטת  קבלת ציוד בלאי 1.1

  ועדת בלאי עירונית.

 מ/ל מוסדות העירייה: דוגמאות לקבלה, טיפול ואספקת ציוד 1.4

קליטת ציוד מבתי ספר לאחסון זמני בשל שיפוצים שנערכו  1.4.1

 במבנים. 

קבלת ואחסון ריהוט חדש במחסנים העירוניים כמלאי  1.4.2

 .רזרבה לגני ילדים

מוסדות חינוך של בתי ספר טרום שיפוצי  טיפול בציוד של 1.4.3

 .קיץ )קליטה 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:  1.4

 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.   1.4

בדיקת מלאי עדכני של כל פריטי הציוד הנדרשים לשימוש  1.7.1

 באירועים הנ"ל. 

מוש הכנת הזמנות למלאי פריטי הציוד הנדרשים לשי 1.7.2

 באירועים הנ"ל. 

טיפול בקליטה וניפוק של כלל הציוד הרלוונטי לאירועים  1.7.3

 השונים 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

טיפול בקבלת הדגלים שהוחזרו למחסן בתום האירועים,  1.7.7

 פרוק ומיון לפי מצב התקינות. 
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 : ספירת מלאי שנתית במחסני העירייה .2

 .31.12.2015 - 27.12.2015 יןספירת המלאי השנתית נערכה בדצמבר ב

 

הספירה נערכה ע"י עובדי מח' הלוגיסטיקה בפיקוח  :ביצוע הספירה 2.1

 בע"מ(.חברה חיצונית )נתיב פלוס 

הספירה ע"י חברה  נערך פיקוח, ספירה מדגמית וסיוע למהלך: פיקוח 2.2

 חיצונית.

 חתימה על דוחות הספירה בסיומה ולאחר בדיקת הפרשים. :חתימות 2.1

ספירה מדגמית  בוצעה הערכות כגון:לקראת הספירה  :הכנות והערכות 2.4

מקדימה, עדכון מוסדות העירייה במועד הספירה )לצורך סגירת 

המחסן(, פגישות עם נציגי החברה החיצונית שנבחרה לתאום ההכנות 

 הרלוונטיות.

נבדקו אי התאמות ונתוני  ,בתום הספירה בפועל :אי התאמות ועדכון 2.5

 הספירה עודכנו במערכת המחשוב.

 

 הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד:  .1

המשך הליך הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתן על כל פרטי הרכוש המתקבל 

 במחסן המרכזי. 

 

 אספקת ציוד משרדי וחומרי ניקוי:  .4

אספקת הציוד המשרדי וחומרי הניקוי מתבצעת ממחלקת הלוגיסטיקה 

והבטיחות )מהמחסן המרכזי(, ישירות לאגפים ולמוסדות העירייה השונים, 

 באמצעות אתר האינטרנט העירוני להזמנת טובין. 

 : אופן יישום ההליך כולל

 קליטה של הציוד שמתקבל מהחברות השונות. 4.1

 הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתם.  4.2

רישום הפריטים במערכת המחשוב ועדכון דינאמי של מלאי מינימום  4.1

 המשרדי.  מקסימום של הציוד

חלוקת הציוד המשרדי בפועל ליחידות העירוניות לאחר קבלת הזמנות  4.4

 מאושרות תקציב ע"י החשבים האגפיים. 

 

 :טיונרים וראשי דיוטיפול בהזמנות ציוד משרדי / חומרי ניקיון /  .5

הזמנת ציוד מתבצעת ישירות מהחברות שנבחרו באמצעות מכרז  5.1

ע )חומרי ניקיון(, חב' השחר א.א.דהיינו: חב' קרביץ )ציוד משרדי(, חב' 

 חב' גליקום )טונרים, ראשי דיו(. ,)מוצרי נייר(

 .טיפול בארבעה מכרזים ובחירת ספקים חדשים לפי המפורט לעיל 5.2
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 נאי המכרז והמחירים שנקבעו בחוזה. ההזמנות בכפוף לת 5.1

 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  5.4

 מחסנאי, מזכירת המחלקה ומנהל מח' הלוגיסטיקה.

ות ציוד משרדי מתבצע גם ליח' שאינן טיפול בדרישות של הזמנ 5.4

 .מתוקצבות לקבלת ציוד ממח' הלוגיסטיקה

 

 :מצרכי מזון וכיבוד ליח' עירוניות .4

 "יינות ביתן" סניף רעננה.  –ספק  4.1

אספקת מצרכי כיבוד ושתייה למוסדות העירייה מתבצעת באמצעות  4.2

 "יינות ביתן" סניף רעננה 

למחלקת הלוגיסטיקה האספקה מתבצעת בהתאם לקבלת הזמנות  4.1

מהיחידות העירוניות השונות והנפקת הזמנות ממוחשבות ליינות ביתן 

 .באמצעות מחלקת הלוגיסטיקה

מצרכי הכיבוד והשתייה באריזות סגורות מגיעים ישירות ליחידה  4.4

המזמינה בהתאם לבקשה חודשית של היחידה ולהעברת הזמנה 

 ממחלקת הלוגיסטיקה ל"יינות ביתן".

ת מסגרת לשריון סכומים חד פעמיים לכל אגף / יחידה הכנת הזמנו 4.5

 . 2015לשנת 

 

 :עדכון אישורי ביצוע עבודה .4

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 בחומרי עבודה. 

 

טיפול בכיסאות המתנה מושבתים המוחזרים מהיח' השונות  .4

 למחסני העירייה. 

 שליחת כסאות המתנה המוחזרים מהיח' השונות לחידוש לשיפוץ.  4.1

 אספקתם בהתאם לדרישות רלוונטיות.  4.2

 

 .סיוע למשפחות אבלים .5

 סיוע בהקמת אוהלים ופירוקם בסיום ימי השבעה  5.1

כלים  תנור/מאוורר, מקרר, מיחם,העברת שולחנות, כסאות, מזרונים,  5.2

 .חד פעמיים ומצרכים להכנת שתייה בהתאם לצורך
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 מכשירי מירס ומכשירי טלפון  -טיפול בתחום תקשורת סלולארית  .10

  .המשך ניהול לוגיסטי לכלל מערך המכשירים הסלולאריים העירוניים

טיפול שוטף, כולל פרויקט שדרוגים / רכישת מכשירים חדשים, החזרות 

חלפות מכשירים, שליחת מכשירים לתיקון, התקנת דיבוריות, רכישה וה

ואספקת אביזרים למכשירים, פתיחת חבילות חו"ל, טיפול בפניות שונות של 

חב' הוט מובייל,  –עובדים ובתקלות, תאום בין העובדים לחברה הזכיינית 

 )אנשי קשר, מוקד אסטרטגי ותחנת שירות( למנהל אגף המחשוב ועוד. 

 

טיפול בנושא מכשירי פקסימיליה ביחידות שונות של עיריית  .11

 :הרצליה

ממשיך הליך הטיפול לאחר שינוי ההליך וביטול הביטוח הקולקטיבי של עיריית 

מח'  -הרצליה למכשירי הפקסימיליות, במקרים של תקלות במכשירים 

לוגיסטיקה בתאום והתייעצות עם חברת "צילומעתיק" מחליטה לפי שיקול 

ות על הטיפול האפקטיבי היעיל ביותר בהתייחס למהות המקרה: תיקון כדאי

 ו/או רכישת מכשיר חדש. 

של מכלי טיונרים ריקים של מדפסות ופקסים לחב'  ותמתבצעות מסיר 11.1

  .אפיק

  .התבצעו רכישות של מכשירים חדשים ליח' שונות 11.2

  .התבצעו תיקונים של מכשירים בהתאם להזמנת מסגרת כללית 11.1

 

 :בנושא ניקיון שוטף של כלל יחידות העירייהטיפול  .12

 טיפול בכל הקשור לניקיון שוטף של יחידות העירייה.  12.1

שנים  3הכנת חוזה + מפרטי ניקיון + לבחירת זכיין חדש למשך  12.2

 הקרובות בנושא טיפול בניקיון מוסדות העירייה השונים. 

בחירת זכיין באמצעות וועדת השלושה: חברת י.מ. הברקות נדל"ן  12.1

 .(2018דצמבר  – 2015ע"מ. )החל מחודש דצמבר ב

מתן שרות ליחידות העירייה בנושא בירורים, תלונות שונות מול  12.4

 חברות הניקיון הרלוונטיות. 

בדיקת טופסי משוב שמתקבלים מהיחידות, הליך מעקב איכות  12.5

ופיקוח על עבודות הניקיון המתבצעות ע"י הקבלנים השונים 

 באמצעות סיורים עם נציגי החברות השונות ואנשי הקשר ביחידות. 

אישור חשבוניות וחתימה עליהן, קיזוזים וקנסות עקב ליקויי ניקיון  12.4

 לפי שיעורים הכתובים בחוזה. 

צוע ניקיונות בבתי ספר וגני ילדים לאחר עבודות שיפוץ, צבע ושדרוג בי 12.4

 חצרות. 
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ביצוע ניקיונות במשרדי עירייה שונים לאחר עבודות שיפוץ, צבע  12.4

 ושדרוג. ולאחר הקמה של מקומות חדשים. 

התבצע פרויקט ניקיון ופינוי אשפה  - 2015בחודשים יולי אוגוסט  12.5

 .לשעת חירום הממקלטים ציבוריים והשמש

 

 :אספקת מחסומים מהאגף .11

 .אספקת מחסומי ביטחון מהמחסן המרכזי לאירועים שונים

 

 :טיפול במזגנים המותקנים ביחידות העירייה .14

מתבצע טיפול ומעקב אחר מזגנים המותקנים ו/או נגרעים מיח'  14.1

 העירייה לצורך הביטוח העירוני. 

והמפוצלים  מבטחת את המזגנים המיני מרכזיים –חב' שון רון  14.2

 68מזגנים מפוצלים +  3,000ביחידות העירוניות ובמוסדות החינוך )

 מזגנים מיני מרכזיים ( 

 

 טיפול בנושא החמ"ל העירוני:  .15

אחזקת החמ"ל באופן "שוטף" ותפעולו בתרגילים והדרכות לצוות  15.1

 המכלולים. 

 עדכון ועריכת נהלים.  15.2

 .  GISהעירוני בנושא  להחמ"התקיימה הדרכה לצוות  – 23.2.2015 15.1

 נציגים + עובדי מרכז המבצעים .  2השתתפו  2מכל מכלול השתתפו  15.4

תרגילים בשיתוף  2התקיימו  – 13.4.2015+  9.3.2015+  9.2.2015 15.5

 פיקוד העורף והיקל"ר . 

 

 ניהול הרכוש העירוני:  .14

 המשיך להתבצע הליך ניהול ומעקב אחר הרכוש העירוני.  2015במהלך שנת 

 .יחידה מיופה כוח בנושא הרכוש שברשותהלכל  

דוחות רכוש שנתקבלו נבדקו ועודכנו בדוח היח' לאחר עריכת בירורים  14.1

 עם היח' הרלוונטיות. 

התבצעו הדרכות טלפוניות ליחידות שונות בנושא עריכת ספירת רכוש  14.2

 .עצמית

 .עודכנו רכישות ציוד ורהוט למוסדות החינוך עקב עבודות שיפוצי קיץ 14.1

 .רכישות ציוד ורהוט לגני הילדים החדשים שנפתחו עודכנו 14.4
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נערכה ספירת רכוש וסימון רכוש  - ספירות רכוש וסימון הרכוש העירוני .14

 עירוני:

 

בעיקר ביח' שאמורות לעבור לבית העירייה  – ביחידות עירוניות 14.1

 .החדש

 לשכת ראש העיר 17.1.1

 לשכת מנכ"ל  17.1.2

 לשכות סגנים ויועצים 17.1.3

 לשכה משפטית  17.1.4

 דוברות ואירועים  17.1.5

 מזכיר העירייה 17.1.6

 תלונות הציבור 17.1.7

 מוקד עירוני 17.1.8

 מרכזיה  17.1.9

 ועדות עירוניות 17.1.10

 ועדת תנועה ובטיחות בדרכים 17.1.11

 מכרזים ותמיכות 17.1.12

 גמלאיםועד  17.1.13

 מינהל נשים 17.1.14

 היח' לאיכות הסביבה 17.1.15

 קשרי חוץ 17.1.16

 ועד עובדים 17.1.17

 משאבי אנוש 17.1.18

 אגף המינהל הכספי 17.1.19

 מח' הכנסות העירייה 17.1.20

 אגף ההנדסה 17.1.21

 אגף מינהל חינוך  17.1.22

 אגף תנו"ס  17.1.23

 אגף הרווחה 17.1.24

 אגף תקשוב ומערכות מידע 17.1.25

 מבקר העירייה ונציבות תלונות הציבור 17.1.26

 מינהל כללי וחברי מועצה 17.1.27

 שרות פסיכולוגי  17.1.28

 אגף שאיפה 17.1.29
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 .המרכז לפיתוח עירוני )מרכז העיר( 17.1.30

 

 .בכלל גני הילדיםספירה וסימון רכוש  14.2

 

 :בתי ספר 4 -ב פיילוט של ספירת רכוש  14.1

 בי"ס אילנות 17.3.1

 סמדרחט"ב  17.3.2

 תיכון היובל 17.3.3

 תיכון הראשונים 17.3.4

 

 :עדכון רכישות + תרומות + דוחות מסכמים .14

עודכנו רכישות / תרומות של רכוש שנרכש ע"י העירייה ליחידות  14.1

 השונות. 

 נבדקו, עודכנו והוקלדו דוחות רכוש שונים  14.2

  

טיפול ועדכון בציוד המוחזר מהיחידות השונות  .15

 :היחידות השונותבציוד המועבר בין  ומאוחסן באגף /

נרשם ועודכן ציוד לא שמיש שהוחזר מהיחידות השונות למחסן  15.1

 המרכזי / מחסן בלאי

 עודכנו היחידות השונות אודות קבלת הרכוש שהוחזר בפועל.  15.2

 עודכן ציוד שהועבר בין היחידות השונות.  15.1

 

 :ועדת בלאי / מכירה ותרומה של רכוש .20

 :מכירת רכוש 20.1

התבצעו מכירות של ציוד ישן ולא שמיש / פסולת ברזל  20.1.1

המאוחסן במחסני העירייה. הציוד נמכר לקבלנים שונים 

 עם זיכוי כספי לקופת העירייה. 

המכירות על פי אישור ועדת בלאי, בהתאם למחירון שנערך  20.1.2

 ולאחר קבלת הצעות מחיר בנדון. 

ל התבצעו מכירות למחזור של מחסניות וטיונרים ריקים ש 20.1.3

 מדפסות ופקסים שהוחזרו ממשרדי העירייה השונים. 

 

 ועדות בלאי התכנסו בימים :ועדות בלאי 20.2

20.2.1 27.1.2015 

20.2.2 11.11.2015 
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הועדות התקיימו בהשתתפות מ"מ יו"ר ועדת הבלאי, חברי  20.2.3

  .הועדה ומוזמנים נוספים

 נערך סיור במחסני העירייה ובדיקת רכוש הבלאי המאוחסן.  20.2.4

נתקבלו החלטות בנושא הציוד הלא שמיש המאוחסן  20.2.5

 במחסנים העירוניים. 

פרוטוקול ורשימת ציוד רלוונטית עם החלטות שנתקבלו  20.2.6

 נשלחו לחברי הועדה. 

התבצעו מכירות ציוד שונה שאינו שמיש המאוחסן  20.2.7

במחסנים העירוניים ופסולת ברזל בהתאם להחלטות 

 הועדה. 

 

 :כפייםביצוע חלוקת תלושי חלב לעובדי  .21

התבצעה חלוקת תלושי חלב לעובדי תחזוקה במחלקות שונות של  21.1

 עיריית הרצליה בהתאם לדוחות נוכחות אישיים. 

נבדקו ואושרו החשבוניות המסכמות לצורך תשלום בהתאם, לרשת  21.2

 ממנה מתבצעות הרכישות בפועל. 

 

 :טיפול שוטף ותשלום שכר לעובדי חברות חיצוניות  .22

מניים באמצעות משכ"ל המשיכה חב' רם במכרז להעסקת עובדים ז 22.1

 .31.12.2014 ק. ר. ם בע"מ כזוכה בעיריית הרצליה עד ליום

שזכתה  תגבורהעסקת עובדים תתבצע באמצעות חב'  2015החל משנת  22.2

 במכרז 

טיפול ומעקב "שוטף" בנושא העובדים המועסקים באגף תב"ל ע"י  22.1

 החברה חיצונית )כולל תשלום חודשי של שכר העובדים לחברה( . 

טיפול בקליטת עובדים חדשים וסיום עבודה לעובדים שהפסיקו  22.4

 עבודתם. 

ריכוז חודשי של סה"כ ימי עבודה ושעות נוספות של העובדים לצורך  22.5

ימות תלושי השכר של העובדים בהתייחס תשלום שכרם. בדיקה וא

לדיווח בפועל לצורך תשלום לחברה. תאום בין העובדים לבין החברה 

 החיצונית ואגף משאבי אנוש. 
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תאום איכות ע"י צוות מאמתי איכות עירוני )נגה,  5002איזו  .21
 אפרת(:

 
נערך מפגש הכנה לקראת מבדקי איכות בהשתתפות מאמתי האיכות,   21.1

 מזכיר העיר וחברת אופק. 

קביעת נהלים והוראות עבודה לאימות מול מנהלי מחלקות שונות  21.2

 ולמסירה למזכיר העיר. 

 פגישות אימות איכות ונהלים עם מנהלי יחידות רלוונטיות בעירייה.  21.1

ה לביקורת מכון התקנים בדיקת נהלים, שינויים ועדכונים, כהכנ 21.4

 ועדכון מזכיר העיר. 

 .הערכות לביקורת מכון התקנים באגף תב"ל  21.5
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באירועים המוניים והדרכות  - תחום הבטיחות
 בטיחות 

 

 

 :אירועים המוניים .1

התקיימו פגישות סיורים וטיפול בפועל בנושא בטיחות באירועים  1.1

אירועי עדלאידע בגן וריזלנד, יום הזיכרון,  גוןהמוניים טעוני רישוי כ

יום העצמאות, טקס יום העצמאות גני ילדים בפארק הרצליה, אירוע 

"גלגל הזהב" ו"הקונצרט הגדול", חגיגות הללויה ישראל, מסיבת 

 צעירים, ועוד. 

טיפול הכולל הכנת תוכנית בטיחות לאירוע וקבלת אישורי תקינות 

 מקצועיים. 

טיפול וייעוץ ליחידות שונות בנושא בטיחות באירועי שונים )שאינם  1.2

טעוני רישוי ( כמו יריד אומנים במרכז העיר, יריד שבוע הספר, תערוכה 

 במוזיאון הראשונים, קונצרט הקונסרבטוריון בפארק ועוד. 

 

 :ציוד מגן אישי לעובדים .2

יח' סווגו והוגדרו אמצעי מיגון אישי לבטיחות לפי צרכים של ה 2.1

 העירוניות. 

נערכה והופצה ליח' העירוניות רשימה המסווגת למקצועות ואגפים לפי  2.2

 איברי הגוף הטעונים הגנה. 

 התקיימו פגישות בנושא ציוד מגן אישי עם חברות שונות.  2.1

 נרכש ציוד מגן לעובדי אגף תב"ל, הנדסה, שאיפ"ה )רכישה חלקית(,  2.4

 

 :מינוי של נאמני בטיחות עירוניים .1

 מונו עובדים לנאמני בטיחות עירוניים מיחידות / אגפי העירייה.  1.1

הודרכו בנושא  –נאמני הבטיחות שמונו וחברי וועדת בטיחות עירונית  1.2

מר זהר רז( ההדרכה כללה  -תחקור תאונות והפקת לקחים )מרצה 

 דגשים בנושא מתודות תחקור ושלבי הכנת דוח להנהלת העירייה. 

 

 :התכנסה בתאריכיםועדת בטיחות עירונית  .4

4.1 15.7.2015 

4.2 10.6.2015 

4.1 11.3.2015  
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 :הדרכות בנושא בטיחות לפי סקטורים .5

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: 

 15ינואר  –הדרכת בטיחות בתחום ניהול אירועים המוניים  5.1

 15ינואר  –הדרכת בטיחות למפקחים על קבלנים  5.2

 3 הכשרת נאמני בטיחות עירוניים חדשים בנוסף לנאמנים הקיימים  5.1

 2015מפגשים במהלך חודש ינואר 

 2015יוני  -מפגשים בחודשים מאי  3 -הכשרת עגורנאים ואתתים  5.4

 15יולי  -דה לגובה לעובדים שהוכשרו לעגורנאים הדרכת בטיחות בעבו 5.5

 15דצמבר  –הדרכת בטיחות לצוות אולמות הספורט  5.4

 כנס בטיחות להנהלת העירייה 5.4

 כנס בטיחות למנהלי מוסדות חינוך  5.4

 הדרכת בטיחות לחברי ועדת בטיחות ולנאמני הבטיחות העירוניים  5.5

 

 

 :מכרזי מחלקת הבטיחות .4

מכרז לבחירת יועץ בטיחות באירועים המוניים: הוכן מכרז לבחירת  4.1

 יועץ באירועים המוניים . החלק המקצועי הוכן בליווי ד"ר אבי גריפל. 

מכרז לבחירת חברת הדרכות להדרכת עובדי עירייה בנושא בטיחות  4.2

 וגהות. החלק המקצועי הוכן בליווי ד"ר אבי גריפל. 
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 תיאום הנדסי
 

היתר עבודה מתן גילוי וכיבוי אש, ממונה אנרגיה, 

 , ניהול קרצוף וריבוד כבישיםבכביש

 

 :ממונה אנרגיה עירוני .1

 
שעות( לשם  200למידה וסיום בהצלחה "קורס הסמכת ממונה אנרגיה" ) 1.1

 מענה לדרישת משרד האנרגיה. 

 למשרד האנרגיה כחוקשנתי דוח הגשת  1.2

לשם  LEDהכנת תכנית רב שנתית להחלפת תאורת רחובות לטכנולוגית  1.1

 התייעלות אנרגטית. 

 . מענקים ממשרד האנרגיהוזכיה בהתמודדות  1.4

באולם ספורט היובל החלפת צ'ילרים ישנים והקמת מכרז ל ניהול פרויקט 1.5

לשם התייעלות אנרגטית, הפחתת זיהום ובאשכול פיס, אשר בחט"ב זאב, 

 מן.כלכלי לאורך הזהסביבה וחסכון 

 ₪. מיליון  2. 1עלות  1.5.1

 . ₪מיליון  0.25מענק משרד האנרגיה  1.5.2

 . ₪מיליון  0.2חסכון שנתי בחשמל  1.5.3

 . ₪מיליון  1.75חסכון מצטבר לאורך השנים  1.5.4

הוגשה בקשה למענק משרד האנרגיה להחלפת צ'ילרים בכוכב השמיני  1.4

ממתינים לתשובות משרד  – ובמוזיאון הרצליה באגף החדש ובישן

 . האנרגיה

 

 :אחראי גילוי וכיבוי אש .2

באופן שוטף הכולל: בדיקות, טיפולים, החלפות, שרות קבלת ניהול קבלן ל 2.1

מוס"ח התקנת תוספות נדרשות וניהול פרויקטים של התקנות חדשות ב

 בתחומים הבאים:  קבלת אישורים, עד לובמוסדות העירייה

 מערכות גילוי )רכזות וגלאי עשן וחום( .  2.1.1

 מערכות לחשמל )גילוי, ניתוק וכיבוי( .  2.1.2

, זרנוקים ציוד כיבוי ידני )מטפים, גלגלונים, הידרנטים 2.1.3

 ( . ומזנקים

 מתזים )ספרינקלרים( .  –מערכות גילוי וכיבוי במים  2.1.4

חלק מהטיפולים וההתקנות, הם כמענה לדו"חות כיבוי אש שמוציאה  2.2

 רשות כיבוי האש מעת לעת. 
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 לעבודה בכביש היתרמתן  .1

 

תכנון וניהול פרויקטים של קרצוף וריבוד כבישים  .4

 ברחבי העיר. 

 

 טבלאות ודוחות .5

עבור מנהל האגף, סגן מנהל האגף  בתחומים שונים טבלאות ודו"חות 5.1

 .ומחלקות שונות לפי הצרכים

 

 כגון: פקודות לאירועים שונים .4

 אירועי יום העצמאות 4.1

 .אירועי עדלאידע 4.2

 

 האינטרנט העירוני.  העלאת תוכן לאתר .4

 

 אחריות על החניון של אגף תב"ל. .4

 סידור מפת החנייה באגף תב"ל. 4.1

)כולל שינויים נדרשים מעת סימון הגבולות ומספור כל החניות באגף  4.2

 לעת(.

 אישורי כניסההנפקת  4.1

 השילוט הנדרש אחריות על 4.4

 .טיפול שוטף באי סדרים בחנייה מעת לעת מול עובדי העירייה והאורחים 4.5
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 מח' הנגרות
 
 
 
 
 + התקנות.  2015 -גני ילדים חדשים ל 4 -תכנון ריהוט ל .1

 
 + התקנות.  2015גני ילדים תוכנת אב  30 -תכנון והשלמת ריהוט ל .2
 
+  2014 -גני ילדים חדשים שניבנו ב 14 -תכנון והשלמת ריהוט ל .3

 התקנות. 
 

 . 'תכנון ריהוט לבית ספר לב טוב + התקנות שלב א .4
 

 . 'ב תכנון ריהוט לבית ספר לב טוב שלב .5
 

 עבדות בטיחות במוסדות ציבור.  .6
 
 סדות ציבור. עבודות תחזוקה למשרדי העירייה + מו .7

 
 תכנון + התקנה לאולם ספורט וולפסון.  .8

 
 תכנון מבנה אגף ביטחון חדש + ריהוט באגף תב"ל. .9

 
 תכנון והתקנת משרדים במוסדות העירייה .  .10
 
 תכנון ריהוט + התקנה לבתי כנסת.  .11

 
 עבודות שונות לרשות החופים. .12

 
 

 ₪. 3,000,000 -כ 2015עלות עבודות נגרות לשנת 
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 חשבות האגף
 

 תקציב ובקרה .1
 

 בניית תקציב עבודה שנתי )שוטף ותקציבי תב"רים(  1.1

 

ריכוז עבודת מחלקות האגף השונות בתחום זה )סעיפים  1.1.1

הכנת תחשיבים ותקצוב סעיפים קשיחים שונים,  :גמישים(

 .כגון: אחזקת רכב, חשמל למאור רחובות

משרדי עלות התקשרויות שנתיות )תחזוקת מיזוג אויר, ציוד  1.1.2

 ועוד(.

ריכוז תוכניות לפרויקטים אגפיים וכלל עירוניים שמבוצעים ע"י  1.1.3

 .האגף, הכנת אומדנים

 תקציביים שנתיים ורב שנתיים. 1.1.4

 
 בקרה תקציבית שוטפת 1.2

דיווח במתכונת חודשית, דו שבועית ויומית תוך מתן משוב  1.2.1

 להנהלת האגף ומנהלי מחלקותיו. 

 

 ניהול התקשרויות .2
 

 אגפיות 2.1

ריכוז אומדנים ומפרטים והכנת החומר לקראת יציאה  2.1.1

(, קבלת הצעות מחיר והתקשרויות וזוטהלמכרזים )פומביים 

 שנתיות בנושאים שבטיפול האגף. 

בדיקת עלויות חוזים קיימים ובהתאם לתנאים ועלויות  2.1.2

 משתנות )חומרי גלם, תנאי השוק וכו'. 

 

 כלל עירוניות 2.2

עירוניים חוצי ארגון שבאחריות עריכת מכרזים לנושאים כלל   2.2.1

 50 -מ יותרכגון: ניקיון אגפי העירייה ויחידותיה )ב –האגף 

אתרים(, אספקת ציוד משרדי, אספקת חומרי ניקוי, הובלות, 

 דלק, אספקת מוצרי נייר, אספקת דיו וטונרים, התקנת מצלמות

 .במוס"ח, מיזוג אויר, אבטחה וכו'
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 אישורים כספיים .1
 

 אישורי רכש 1.1

למחלקות האגף ולגורמים עירוניים נוספים המעבירים את  3.1.1

 דרישות הרכש שלהם דרך אגף תב"ל. 

עיקר הדגש הוא על כיסוי תקציבי, סיווג נאות של ההוצאה  3.1.2

 וקיום נוהלי העירייה בנושאי רכש )אישורים, הרשאות וכדומה(.

 
 אישור הזמנות עבודה 1.2

תעריפי שמבוצעות ע"י האגף, בדיקת  אישורי הזמנות עבודה 3.2.1

 מתכננים, בדיקת הצעות מחיר, כיסוי תקציבי. 

 אישור חשבונות לתשלום  1.1

של מחלקות האגף, בהתאם להתקשרויות חוזיות ו/ או על פי  3.3.1

 הזמנות שהוצאו ע"י העירייה. 

נוסף על כך מטפלת המחלקה, מעת לעת, על פי דרישת הנהלת   3.3.2

ך בנושאים  כלכליים, חוזיים ותקציביים על פי הצור –האגף 

בהתקשרויות, בדיקות   )לדוגמה: סיוע למנהלי מחלקות

 אפשרות להתייעלות וחסכון כספי בנושאים שונים( . 

 

 טיפול בהכנסות האגף .4
 

 טיפול בשחרורי כספים עבור הקצבות המגיעות ממשרדי ממשלה.  4.1

גביית כספים בגין טיפול בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה שבאחריות אגף  4.2

 תב"ל )בעיקר רמזורים ועמודי תאורה( עקב תאונות דרכים. 
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 מח' הרכש
 
 

 רכש .1
 

 עבור לשכה משפטית.  –רכישת ריהוט  1.1

 עבור לשכת ראש העיר.  –רכישת כסאות המתנה וכסאות מזכירה  1.2

 עבור נזקקים.  –רכישת שמיכות פוך  1.1

 רכישת אמצעים לבחירות לכנסת.  1.4

 רכישת ציוד עבור העדלאידע.  1.5

 רכישת ציוד ליום העצמות כולל דגלים.  1.4

 רכישת דגלי יזכור.  1.4

 הערכות לטקס גנ"י  1.4

 עבור צומת הסירה.  –רכשת דגלים  1.5

 עבור הגנים.  –לוחות לבד  150רכישת  1.10

וכסאות לחדר ישיבות בבניין  רכישת תאי דואר ושולחן ישיבות 1.11

 העירייה בקומה א'. 

 רכישת גנרטור + משאבה לכוננות חורף.  1.12

 רכישת ביגוד וציוד לכוננית חורף.  1.11

 עבור מוסדות העירייה.  –רכישת כסאות מזכירה מנהל ואורח  1.14

 גנ"י ובתי הספר.  -רכישת מזוזות למוסדות חינוך  1.15

 אפודים למנהלים ועובדים לזמן חירום.  200רכישת  1.14

 עבור מוסדות העירייה + גנים.  –רכישת תאורת חירום  1.14

 הצטיידות עבור גני ילדים לפתיחת שנת הלימודים.  1.14

 רכישת מכשירי חשמל למוסדות העירייה ולמוסדות חינוך.  1.15

 דירות בבית ההורים.  4 -רכישת ציוד, ריהוט וחשמל ל  1.20

 רכישת ביגוד לשיטור העירוני.  1.21

 רכישת ריהוט לתיכון לחיים.  1.22

 רכישת מייבשי ידיים לבתי ספר יסודיים: ברנדס וייצמן והנדיב.  1.21

 עבור הלוגיסטיקה עבור מלאי מחסן.  – 1/2רכישת מים מינרלים  1.24

 כיסויים לארגזי חול בגנ"י.  140רכישת  1.25

 רכישת ריהוט לאגף בטחון פיקוח וסד"צ.  1.24

 י מים אלקטרה למוסדות חינוך ומוסדות העירייה. רכישת מתקנ 1.24
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 לוגיסטיקה .2

 

 קרטונים חומים דו גלי.  1,500רכישת  2.1

רכישת ציוד לאבלים כגון: אוהלים, כסאות, מייחמים, תנורים,  2.2

 ושולחנות. 

 עבור משרדי העירייה.  –רכישת הדומי רגליים  2.1

 לוחות לשולחן החלפת פלטות לשולחנות תלמיד.  100רכישת  2.4

רכישת ציוד ליום מעשים טובים כגון: מטאטא כביש, טוריה, מגרפה,  2.5

 ומגבים. 

עבור מאגר פקסים החילופיים של מח'  הפקסימילירכישת מכשיר  2.4

 לוגיסטיקה. 

 

 רכב .1
 רכישת תמיסת אוריאנה למנופי הגזם.  1.1

 לכלל רכבי העירייה.  –רכישת דלק וסולר  1.2

 לכלל רכבי העירייה.  –רכישת תוספים ושמנים  1.1

 כישת רכים חדשים. ר 1.4

 

 חשמל .4

 רכישת ציוד לתאורת רחובות כגון: גופי תאורה, עמודי תאורה ונורות.  4.1

 הצטיידות עבור אירועי יום העצמאות.  4.2

 

 תחזוקה .5

 עבור מוס"ח.  –רכישת כלי עבודה ואינסטלציה  5.1

רכישת מתקן למגבת צץ רץ, מתקן לסבון ומתקן לנייר טואלט +  5.2

 עבור גנ"י.  –שלטים לוקובונד 

 עבור מוס"ח.  –רכישת מנעולי מנגנון איכות חוזרת רב בריח  5.1

 עבור גנ"י.  –רכישת כלים סניטריים  5.4

 

 כבישים .4

 רכישת אספלט קר.  4.1

 ת. ומראות פנורמי 5רכישת  4.2

 רכישת מלט לאחזקה.  4.1

 

 בטחון .4

 עבור תחזוקת מקלטים.  -רכישת ציוד  4.1

 עבור מח' בטחון.  –רכישת משקפות ומכשיר חשמל  4.2
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 עבור החפ"ק.  -וכסאות מתקפלים רכישת מקרר,  4.1

 רכישת ערכות שמע סמויות.  4.4

 רכישת מקרר, כסאות, וריהוט לחדר פקחים.  4.5

 

 אצטדיון .4

 רכישת צבעים.  4.1

 רכישת תופסני רשת + דגלי קרן.  4.2

 רכישת מכונת שטיפה.  4.1

 

 שכר .5

 רכישת תיקים אישיים.  5.1

 

 הנהלת חשבונות .10

 תיקי קרטון ומעטפות.  1,000רכישת  10.1

 רכישת מכונות חישוב וחותמות.  10.2

 

 גני ילדים .11

 רכישת לוחות לבד.  11.1

 עבור גנ"י.  –רכישת מכשירי תמי בר  11.2

 עבור מעון יום עירוני קשת.  –רכישת ציוד ריהוט  11.1

 רכישת מקררים לגנים.  11.4

 רכישת תנורים לגנים.  11.5

 רכישת מע' שמע.  11.4

רכישת מוצרי חשמל, מע' שמע, כלי נגינה וריהוט בסיסי )הצטיידות  11.4

 תשע"ה( 

 עבור מעון קשת.  –הצטיידות לחדר ג'מבורי  11.4

 .עבור גנ"י –הצטיידות קוביות נבובות  11.5

 

 חינוך מיוחד .12

 "י. גנעבור  –הצטיידות תשע"ה  12.1

 רכישת מערכת שמע.  12.2

 רכישת מוצרי חשמל.  12.1

 רכישת ציוד מטבח.  12.4

 רכישת ציוד פארפואי לגנים: טופז, ענבר, לוטם, ארגמן, טל והגפן.  12.5
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 אגף הנדסה .11

 רכישת מכונת ספירלה, מכונת למינציה ומגרסת נייר.  11.1

 רכישת ציוד למטבח האגף.  11.2

 מנהל וכסאות משרדיים.  אכיסרכישת  11.1

 

 אגף החינוך והרווחה .14

 עבור מנהל תחום על יסודי.  –רכישת ריהוט  14.1

 עבור משרד חשבות חינוך.  –רכישת ריהוט  14.2

 

 תנו"ס .15

 עבור מח' צעירים אהרון גורל.  –רכישת ריהוט  15.1

 

 ספורט  .14

רכישת ציוד עבור אולמות ספורט כגון: מאוורר תעשייתי, שטיחים,  14.1

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  .14

 עבור מפקחים שעובדים בים.  –רכישת ביגוד, קרם הגנה והנעלה  14.1

 רכישת תגי זיהוי.  14.2

עבור  –רכישת קסדות, מעילי מיגון מגני ברכיים חליפת חורף וכפפות  14.1

 קטנועים למפקחים. 

 

 לשכת קשר חיילים .14

 תיקי גב למתגייסים.  400רכישת  14.1

 

 רשות החופים .15

 רכישת ציוד לפתיחת עונת הרחצה.  15.1

 רי מיגון. רכישת תכשי 15.2

 עבור המצילים.  –משקפי רייבן  22רכישת  15.1

 רכישת מים לעובדים בשפת הים.  15.4

 רכישת מקרר מסך טלוויזיה למציל הראשי.  15.5
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 מרכז מדעים .20

 רכישת ציוד מדעי.  20.1

 רכישת כסאות ושולחנות משרדיים.  20.2

 שירותים חברתיים .21

 רכישת ציוד עבור מועדוניות.  21.1

 רכישת תיקי פונים.  21.2

 

 ספריה עירונית  .22

 עבור ספריה מרכז.  –רכישת ריהוט משרדי  22.1

 רכישת שוטפת וציוד כגון ניילונית לכריכה וכו'  22.2

 רכישת וילונות.  22.1

 

 מרכז הצעירים  .21
 להשלמת הריהוט.  טריהורכישת  21.1

 

 מ. תנועות נוער .24
 רכישת ציוד להקמת שבט ארד.  24.1

 

 פארק עירוני .25
 עבור הפקחים.  –רכישת מדי חורף  25.1

 עבור תחזוקת הפארק.  –רכישת כלי עבודה ואינסטלציה  25.2

 רכישת קרם הגנה + ציוד רפואי.  25.1

 

 יח' מחשוב .24
 רכישת מקרר.  24.1
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סה"כ תשלומים מחוזים גליקום, קרביץ, אלקטרה, שחר מוצרי נייר, 

 יינות ביתן, א.א.ע. 

 1,511,424.20סה"כ 
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1492,062,509.00120897,774.00180761,156פברואר
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1031,154,223.2657208,829.83197987,556אפריל

67168,428.754257,059.333322,019,145מאי

82147,649.006373,405.003031,424,932יוני

54102,262.003465,333.00239945,393יולי

30110,853.00121124,106.002641,052,624אוגוסט

2559,966.002238,724.00191844,255ספטמבר

107668,943.0070375,795.20150755,539אוקטובר

140155,440.801471,100,583.10161566,369נובמבר

31,752.7037265,849.804942,132,697דצמבר

320316,229,814        5,269,486.918353,939,895.78₪ 1023₪סה"כ

דרישות להזמנת טוביןהזמנות עבודה 

סיכום דוח שנתי לשנת 2015
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 מח' הרכב
 

 . 148 –מצבת כלי הרכב, נגררות, קטנועים, טרקטורים, אופנועי ים 

 .228 –סה"כ מס' הנהגים המאושרים ע"י מח' הרכב 

 

באחריות מח' הרכב תפעולה התקין והשוטף של מערך צי הרכב  .1

 העירוני בהתאם לנהלי ותקנות התעבורה. 

פיקוח על מצב בריאותם של מפעילי רכב עירוני, בהתאם לתקנות   .2

 עבורה. הת

 טיפול בהסדרי הבטיחות, בהתאם לתקנות.  .1

 קבלת נהגים חדשים/ בדיקתם והדרכתם .  .4

 פתיחת תיק נהג .5

 ובאחריות מח' הרכב.  228מס' נהגים בעיריית הרצליה  .4

 קבלת עדות על מעורבות בתאונות דרכים.  .4

 טיפול בנושא תביעות מול חב' הביטוח.  .4

 . 2015 –מעורבות בתאונות דרכים ב  46סה"כ  .5

סיכום שנתי ועריכת דו"ח על מעורבות בתאונות ופילוח של תאונה  .10

 נמנעת.  נמנעת ותאונה בלתי

 מעקב וטיפול בתוקף תעודות ביטוח לכלי הרכב העירוני.  .11

 מסירת רכב לנהגים והדרכתם.  .12

 

רכבים, בהתאם להנחיות הנהלת  רכישת והשכרת .11

 :העירייה

 מאזדה מחב' ליסינג עבור יועץ ראש העיר . 1בשכירות  11.1

 סקודה מחב' ליסינג עבור ס/מנכ"ל העירייה 1בשכירות  11.2

 סוזוקי מחב' ליסינג עבור דוברת העירייה.  1בשכירות  11.1

 . המחשובסקודה מחב' ליסינג עבור ראש יח'  1בשכירות  11.4

 סקודה מחב' ליסינג עבור יועצת משפטית.  1בשכירות  11.5

 מאזדה מחב' ליסינג עבור גזבר העירייה 1בשכירות  11.4

 טיוטה מחב' ליסינג עבור ראש מינהל נשים.  1בשכירות  11.4

 סקודה מחב' ליסינג עבור ראש אגף שאיפה.  1בשכירות  11.4

 מיול עבור רשות החופים.  2רכשה  11.5

 קאיה עבור מנהלת איכות הסביבה 1רכשה  11.10

 סקודה מחב' ליסיניג עבור מהנדס העיר.  1בשכירות  11.11

 סקודה מחב' ליסיניג עבור ס/מהנדס העיר.  1 בשכירות 11.12
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פולקסווגן מחב' ליסיניג עבור ראש אגף פיקוח וסדר  1בשכירות  11.11

 ציבורי. 

 סוזוקי מחב' ליסיניג עבור אבטחה ניידת.  1בשכירות  11.14

 יונדאי מחב' ליסיניג עבור אבטחה ניידת 3בשכירות  11.15

 גרור גנרטור עבור ביטחון חירום.  1רכשה  11.14

 סוזוקי מחב' ליסיניג עבור ראש אגף חינוך ורווחה.  1בשכירות  11.14

 איסוזו עבור מדור תחזוקת גני ילדים.  1רכשה  11.14

 גרור גנרטור עבור אגף ת.ב.ל 1רכשה  11.15

 

ליסינג תפעולי : מח' הרכב מטפלת במאגר כלי רכב של ליסינג  .14

תפעולי, מעקב לטיפולים תקופתיים + רישוי שנתי + טיפולים 

שגרתיים תוך שמירה קפדנית על ההסכם החתום  ותיקונים לא

 שבין עיריית הרצליה לחב' הליסינג. 

 איתור תקלות ברכבים.  .15

 הפניות הרכבים למוסכים בהתאם לנהלים.  .14

ביצוע פיקוח על תיקוני רכב במוסכי חוץ כנדרש, תוך השוואת מחירים בין  .14

 המוסכים . 

 רכבים תורניים: מתן שירות חילוץ רכבים ותורנים בזמן תקלה בכל עת.  .14

 נוהל יומן יומי על פעילות ואירועים ועל תקלות ברכב עירוני.  .15

עריכת הזמנות והקלדתם בהתאם לאפשריות והתקציב המאושר לביצוע, עפ"י  .20

 נוהל קיים. 

 מח' הרכב מנהל מעקב שוטף אחרי מצב תקציב רכב עירוני.  .21

 עריכת הזזות תקציב כנדרש לצורך המשך תפעול צי הרכב.  .22

 עריכת ריכוז חשבוניות )קבלנים מול הזמנות ( והקלדתם.  .21

 מסירת חשבוניות לאישורים בהתאם לנהלים המחייבים.  .24

 עריכת מכתבים והדפסתם כנדרש.  .25

 פתיחת תיק תאונות דרכים ועריכתו למעקב וביצוע טיפולים מול חב' הביטוח.  .24

 וחות חודשים ופרויקטים עתידיים. עריכת ד .24

 טיפול בשירותי גרירה וחילוץ.  .24

 טיפול ברכבים שנפגעו בתאונות.  .25

העברת הרכב לתיקונים במוסך המתאים בתיאום עם חב' הביטוח  25.1

 והגשת דו"ח על תאונה.

 הזמנת שמאי רכב להערכת נזקים ואישור על ביצוע התיקון. 25.2
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 נתי עפ"י החוק. העברת כלי הרכב העירוני מבחון רישוי ש .10

הזמנת מהנדס לביצוע תסקיר בדיקה וניסוי מכונות הרמה +  .11

 לגזהממנופי גזם, מנופי סל אדם, דופן הידראולי כף, יעה אופני 

 הזמנת יועצים לרכישת מנופים וטרקטורים עפ"י צרכי העירייה.  .12

 ביצוע שיפוצי מכלולים לרכב עירוני כנדרש.  .11

 שיפור חזות פחחות + צבע.  .14

מפרט הנחיות למפעלים ארגונים בהם מופעלים כלי רכב  - 6נוהל  .15

תחת פיקוח קצין בטיחות בתעבורה ינהיג פתרון מעשי לנהיגה 

 אחראית. 

 מס' תלונות שהוגשו ע"י התושבים על נהיגה שלא כדין.  16סה"כ  .14

 ונשלחו תשובות לתושבים.  16מהם טופלו סה"כ  .14

 

 : בטיחות .14

על שמירת כל נושא הבטיחות  קצין הבטיחות בתעבורה אחראי 14.1

 בתעבורה עפ"י דיני תעבורה בכל עת.

פיקוח על כך שהנהגים המועסקים ע"י המפעיל או הנוהגים ברכבו  14.2

ימלאו אחר הוראות פקודות התעבורה והתקנות על פיה )להלן דיני 

 התעבורה(.

 פיקוח על כך שרכב המפעל יהיה תקין בכל עת.  14.1

 פיקוח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחות של עוברי דרך.  14.4

פיקוח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור יהיה תואם את  14.5

 דרישות דיני התעבורה. 

טון  10קטנועים ומשאית  –עריכת נהלים בנושא שימוש ברכב עירוני  14.4

 ומעלה. 

 

 : בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים .15

 קבלת רישיונות רכב בהתאם לחוק.  15.1

 קבלת רשימת נהגים.  15.2

 קבלת תעודות ביטוח.  15.1

 עריכת מעקב על תוקף הניירת בכל עת.  15.4

 אישור קצין בטיחות ע"י משרד התחבורה.  15.5

מח' הרכב עורכת ביקורות באקראי בבתי הספר בהם אוספים  15.4

 הקבלנים את התלמידים. 
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את ההסכם שנערך הביקורות נערכות לוודא כי הקבלנים מיישמים  15.4

בינם לבין עיריית הרצלייה בהתאם להוראות משרד החינוך ומשרד 

 החבורה.

מח' הרכב מפקחת על הנושא כאמור עפ"י דרישת החוק והנחיות  15.4

 משרד התחבורה ובהתאם לנוהל העירוני. 

 

 כל הרכבים העירוניים מצוידים באפוד זוהר עפ"י חוק.  .40

 

 :תחנת דלק עירונית .41

 משרה.  50% –מח' הרכב מעסיקה מתדלק בתחנת דלק עירונית ב  41.1

מח' הרכב אחראית על אספקת דלק ותפעול התחנה העירונית באופן  41.2

 שוטף ובה מוצב בקר אלקטרוני. 

 משאבות דלק.  4הבקר הממוחשב בעל  41.1

 . 95סוגי דלק: סולר, בנזין  2תחנת הדלק העירונית מספקת  41.4

 : מכלים 1לתחנת הדלק  41.5

 ליטר )תת קרקעי(. 20,000מיכל סולר בקיבולת  41.5.1

 ליטר כל אחד )תת קרקעי(. 10,000בנזין בקיבולת  95מכלי  2 41.5.2

 

 : התחנה מנפקת 41.4

 מים למצנן.  41.6.1

 מים מזוקקים למצבר.  41.6.2

 שמנים לכלים מכניים.  41.6.3

 ליטר סולר לחודש.  7,800 -מספקת כ 41.6.4

 אוקטן לחודש. 95ליטר בנזין  9,000 -מספקת כ 41.6.5

 בתחנה מותקן מדחס למילוי אוויר בצמיגי כלי הרכב.  41.6.6

 

תחנת הדלק העירונית מוכנה תמיד למצבי חירום ובמלאי הדלק,  41.4

 תענה תשובות לכל הדרישות של העירייה. 

כל הרכבים העירוניים בעלי פזומט, הפעלה מבוקרת וממוחשבת  41.4

 בתחנה העירונית. 

ליטר ברשות החופים  3,000באחריות מח' הרכב מיכל סולר בקיבולת  41.5

שמספק דלק לטרקטורים והכלים שבים, אספקת הדלק מתנהלת 

עפ"י נהלים עירוניים באחריות מנהל רשות החופים תוך רשום יום 

 יומי על אספקת הדלק והעברת נתונים בסיומו של כל חודש. 
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מח' הרכב מעבירה מדי חודש לגזברות העירייה סכומי עלות וצריכת  41.10

 פרד לצורך חיוב תקציבי. דלק של כל רכב בנ

מח' הרכב בודקת חשבוניות דלקן המחייבים לתשלום על צריכת דלק  41.11

 בתחנות חוץ. 

עריכת נתוני צריכת דלק בתחנה העירונית ותחנות חוץ והעברתם  41.12

 העירייה.  להמשך טיפול ותשלום בגזברות

עריכת דו"ח ממוחשב של אספקת הדלק לרכבים הכולל ממוצעים של  41.11

 . כל אגף בנפרד

עריכת דיווח שנתי למנהל חשבונות ראשי בעירייה בנושא קריאת  41.14

 ק"מ וצריכת דלק. 

 

 :תחנת דלק עירונית .42

 
 משרה.  50% –מח' הרכב מעסיקה מתדלק בתחנת דלק עירונית ב  42.1

מח' הרכב אחראית על אספקת דלק ותפעול התחנה העירונית באופן  42.2

 שוטף ובה מוצב בקר אלקטרוני. 

 

 סיכומים: -עלויות אחזקת רכב עירוני  .41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ₪  885,127.77 תיקוני רכבסה"כ עלות  43.1

   ₪  618,507.00 ליטר שווה ערך  168,134 סה"כ צריכת דלק לרכב עירוני  43.2

   ₪  1,224,002.00 רישוי, ביטוח וליסינג 43.2
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 מח' תחזוקת כבישים ומדרכות
 
 
 
 מפגעים שנשלחו מהמוקד העירוני.  5,500 -טיפול בכ  .1

 החלטות בנושאי תנועה של ועדת תנועה.  600 -טיפול בכ  .2

מפגעים שהתקבלו מהאגף, מלשכת ראש העיר,  500 -טיפול בכ  .3

 מסגני ראש העיר ומנציב התלונות. 

 תיקוני אספלט בכבישים ובמדרכות.  .4

 ניקוי קולטנים למי גשמים, לפני החורף.  .5

 סימון נתיבים, חיצים, קווי עצירה, בכל הרחובות הראשיים.  .6

 חידוש וצביעת כל מעברי החצייה, לקראת פתיחת שנת הלימודים.  .7

 צביעת אבני שפה אדום לבן, כחול ושחור, בכל העיר.  .8

 תמרורים דהויים.  500 -החלפת ותיקון כ .9

התקנת מעקות בטיחות, לפי החלטות וועדת התנועה ובגנים  .10

 . ציבוריים

 רמזורים צהוב מהבהב להולכי רגל.  15 -התקנת כ .11

 רחובות.  15 -וריבוד מחדש של כ קרצוף .12

החלפת הרחובות: יסוד המעלה, הזיתים, הדסים, האורנים  .13

 מאספלט למשתלבות. 

 ניקוי תעלות ניקוז בכל העיר.  .14
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 ס' ר' אגף תב"ל וממונה פרויקטים

 :אירועים .1

אירועים  195 -סה"כ אירועים שאגף תב"ל היה מעורב בהם, עומד על כ  1.1

 עירוניים ובמוסדות חינוך. 

סיוע בהפקת טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, הכנות לאירועי יום  1.2

)ספסלים, כסאות דגלים וכו'( וכן  העצמאות: הקמת במות וניוד אמצעים

ערכות לוגיסטית כל עבודות ניוד ציוד ממוסדות חינוך ועירייה וכן הי

 לאירועי עדלאידע.

תכנון ארגון וביצוע מערך הלוגיסטיקה של הבחירות לרשויות  1.1

 המקומיות. 

 

 : גדרות .2

עבודות גידור ושערים במגרשי ספורט, מוס"ח ואתרים שונים בעיר, בעלות של 

  ₪. 700,000 -כ 

 

 : הצללות .1

 -עבודות התקנת יריעות הצללה במוס"ח ובגינות ציבוריות בעלות של כ 

1,000,000.₪ 

  

 : הובלות .4

 546,000₪ -הובלות ופינוי ציוד ממוס"ח ומוסדות עירייה בעלות של כ 

# 
תאריך 
 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

 כיסאותדוכן נואמים + כן דגלים +  הנחת אבן פינה למתחם גליל ים 18/1/15 1

2 15/1/15 
אליפות שחייה במרכז 

 כיסאות "אפולוניה"

 דוכן נואמים + כן דגלים + כיסאות מסדר כנפיים  13/1/15 3

 כיסאות אסיפת מנהלות בביה"ס בן צבי 13/1/15 4

 כיסאות תחרות שחייה בבריכת אפולוניה  15/1/15 5

 אירוע של הרב ססי 14/1/15 6
דגלים +  כיסאות + דוכן נואמים + כן

 שולחנות

7 18/1/15 
טקס הנחת אבן פינה במתחם 

 כיסאות + דוכן נואמים + כן דגלים גליל ים

8 24/1/15 
הילולת הבאבא סאלי בבית כנסת 

 כיסאות + שולחנות  אור זרוע
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# 
תאריך 
 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

9 26/1/15 
בחיל  -אירוע פרידה במרוריה 

 דוכן נואמים  רהאווי

10 28/1/15 
אירוע ציון נפילת אילן רמון בחיל 

 מחסומים רהאווי

11 28/1/15 
קשר רב דורי ביה"ס בן  עאירו
 כיסאות  צבי 

 כיסאות + שולחנות  שרים עם חברים באשכול פיס 30/1/15 12

13 3/2/15 
תחרות תכנון צפון הרצליה בהיכל 

 דוכן נואמים + כן דגלים + כיסאות אומנויות הבמה

 שולחנות מפגש מנהלים בהיכל בעיר 3/2/15 14

 כיסאות + דוכן נואמים כנס בשבט רשפים 1/2/15 15

16 4/2/15 
היכל בעיר  -הצגת תוכניות עבודה 

 כיסאות + דוכן נואמים + כן דגלים מטעם המנכ"ל

17 11/2/15 
היכל בעיר  -הצגת תוכניות עבודה 

 דגליםכיסאות + דוכן נואמים + כן  מטעם המנכ"ל

18 9/2/15 
התיאטרון  -סדנת אומן בפסטיבל 

 כיסאות העירוני

19 16/2/15 
הקונצרט של המקהלה בחיל 

 פודיומים + כיסאות רהאווי

20 18/2/15 
לכבוד ראש חודש אב  עאירו

 כיסאות  ב"מקדש מלך"

 כיסאות יום המשפחה בביה"ס יוחנני 19/2/15 21

22 4/2/15 
בתיכון  האזורית FLLאירוע 

 קונוסים + דגלים + מחסומים הנדסאים 

23 4/3/15 
אירוע של פורים בקיטרו בגן של 

 כיסאות  תרבות תורנית

24 26/2/15 
בחוף  -אליפות כדורעף חופים 

 מחסומים + דוכן נואמים + כן דגלים אכדיה

 כיסאות + שולחנות עגולים שרים עם חברים באשכול פיס 27/2/15 25

26 28/2/15 
קבלת שבת שכונתית בגינת 

 כיסאות + שולחנות + מחצלות + פופים אשרמן

27 28/2/15 
אירוע לכבוד פורים בבית כנסת 

 כיסאות  מקדש מלך 

28 22/2/15 
ציוד ליום האישה בבית חיל 

 דוכן נואמים + כן דגלים רהאווי

29 25/2/15 
צילום משתתפי העדלאידע החניון 

 מחסומים בן גוריון

 מחסומים אירוע עובדי אפל בבניין אפל  25/2/15 30

 מדרגות מקהלה אירוע פורים בביה"ס וולפסון 1/3/15 31

 כן דגלים + דוכן נואמים + מחסומים טקס פתיחת שבט ארד 24/3/15 32

 כיסאות  השקת הספר בביה"ס ברנדס 28/4/15 33

 מחסומים + פודיומים שעת סיפור בשדרה 14/4/15 34
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# 
 תאריך

 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

35 29/3/15 
בבית  -אירוע פרידה מנילי הראל 

 כן דגלים + דוכן נואמים + כיסאות  ראשונים

 כיסאות טקס אביב בביה"ס אילנות 26/3/15 36

 שולחנות עגולים + כיסאות  שירה בציבור באשכול פיס 27/3/15 37

 + כיסאות + פודיומים שולחנות אירועי שבוע הבריאות  20/3/15 38

39 26/3/15 
ממלכת בריאות הילדים בהיכל 

 שולחנות  בעיר

 מחסומים אירועי עדלאידע 05/3/15 40

 מדרגות מקהלה בהיכל בעיר ל"יחדיו" פרמיירה 14/3/15 41

42 26/3/15 
טקס הרמת כוסית מחלקת 

 כיסאות תנו"ס

 פרגודים שולחנות + כיסאות + יום המעשים הטובים  24/3/15 43

44 25/3/15 
טקס הרמת כוסית של אגף 

 החינוך
שולחנות + כיסאות + דוכן נואמים + כן 

 דגלים

45 25/3/15 
שיפור  -עם הטכניון  פרויקט

 שולחנות + כיסאות נראות מרכז העיר

 דוכן נואמים + כן דגלים אירוע פתיחת מעון יום הקשיש 11/3/15 46

 שולחנות חנוכה בתיאטרון העירוני פסטיבל 8/3/15 47

 כיסאות + פודיומים + פרגודים אירוע מסיבת פורים 4/3/15 48

49 4/3/15 
מסיבת פורים בחב"ד הרצלייה 

 כיסאות + פודיומים + מחסומים פיתוח

 כיסאות + שולחנות מסיבת פורים ביד לבנים 3/3/15 50

 כיסאות פודיומים + יבור סמתנ"יריד פורים של  3/3/15 51

 מחסומים נוף ים סבמתנ"הפנינג פורים  3/3/15 52

 כיסאות נשף פורים בביה"ס בן צבי 26/2/15 53

 כיסאות מסיבת פורים בביה"ס הנגיד 2/3/15 54

 הפנינג פסח במרכז העיר  29/3/15 55
פלטות במה + מחסומים + שולחנות 
 תלמיד + שולחנות ארוכים + כיסאות

56 26/3/15 
הרמת כוסית של תנו"ס ביד 

 כיסאות לבנים 

57 24/3/15 
הרצאה ביד לבנים מטעם מוזיאון 

 כיסאות + שולחן הרצליה

 מחסומים במרכז מסחרי נוף ים 2יריד יד  29/3/15 58

 כיסאות  יום גיבוש למורות בביה"ס בן צבי 25/3/15 59

 דגלים דוכן נואמים + כן טקס עובד מצטיין בהיכל בעיר 31/3/15 60
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# 
תאריך 
 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

61 1/4/15 
אירוע הרמת כוסית לפסח של 
חברה לאומנות ולתרבות ביד 

 לבנים

פופים + שולחנות + כיסאות + כן דגלים 
 + דוכן נואמים

 כיסאות טקס אביב בביה"ס אילנות 26/3/15 62

 שולחנות עגולים + כיסאות  שירה בציבור באשכול פיס 27/3/15 63

 כיסאות סדר פסח בביה"ס אלון 27/3/15 64

 כיסאות סדר פסח קהילתי בביה"ס ברנדס 26/3/15 65

66 26/3/15 
ממלכת בריאות הילדים בהיכל 

 שולחנות בעיר

 דוברות -הרמת כוסית מנהלה  30/3/15 67
כן דגלים + דוכן נואמים + כיסאות + 

 שולחנות

68 29/3/15 
אירוע פרידה מנילי הראל בבית 

 כיסאות + דוכן נואמים + כן דגלים ראשונים

 לפיד זיכרון + דוכן נואמים טקס יום השואה בהיכל בעיר 15/4/15 69

 כיסאות טקס יום השואה בביה"ס יוחנני 15/4/15 70

71 18/4/15 
ערב שירי לוחמים בהיכל אומניות 

 מדרגות מקהלה + דוכן נואמים שחור הבמה

72 19/4/15 
הרמת כוסית ליום העצמאות 

 כן דגלים + דוכן נואמים במלון הרודס במרינה

73 20/4/15 
אומה בתיכון  פרויקטטקס סיום 

 כיסאות דור

74 20/4/15 
טקס קריאת גינה ע"ש ס/שמעון 

 כיסאות + כן דגלים + דוכן נואמים דהן ז"ל

 כיסאות טקס יום הזיכרון לשואה 15/4/15 75

 כיסאות יום הזיכרון לחללי צה"ל 21/4/15 76

77 21/4/15 
של מחלקה לתרבות  עאירו

 כיסאות  תורנית של יום הזיכרון 

 כיסאות  טקס ליל הסדר בביה"ס אלון 27/3/15 78

 כיסאות  טקס יום הזיכרון בביה"ס אלון 21/4/15 79

 כיסאות  טקס ליום הזיכרון בשבט רשפים 20/4/15 80

 כיסאות + שולחנות עגולים שירה בציבור באשכול פיס 24/4/15 81

 יום הזיכרון בגן בן שפר 21/4/15 82
מים + מחסומים + דוכן וכיסאות + פודי

 נואמים + כן דגלים )תוספות לפי פקודה( 

 יום העצמאות בעיר 22/4/15 83
פודיומים + מחסומים + חדרי הלבשה + 

 כיסאות )תוספות לפי פקודה( 

 טקס גני ילדים בפארק 17/4/15 84
מחסומים + שולחנות + קוליסות + 

 כיסאות + תורן נייד )תוספות לפי פקודה( 

 מרוץ גולני 27/4/15 85
כיסאות + שולחנות + מחסומים )תוספות 

 לפי פקודה( 

 כיסאות + דוכן נואמים + כן דגלים טקס חניכת גינה ע"ש רועי קליין 27/4/15 86
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# 
תאריך 
 אמצעים ומקום האירועשם  האירוע

 מחסומים מדורות ל"ג בעומר של בתי הספר 28/4/15 87

 מרוץ הרצליה 2/5/15 88
מחסומים + פודיומים + כיסאות + 

 שולחנות

89 6/5/15 
 -אירוע של חב"ד ללג בעומר 

 מחסומים + כיסאות + פודיומים במדשאת יד לבנים

90 6/5/15 
מדורה קהילתית בביה"ס בר 

 אילן
מחסומים + כיסאות + שולחנות + עוקב 

 מים

91 6/5/15 
בית מדרש  -היללות ל"ג בעומר 

 כיסאות + שולחנות  אור זרוע

92 6/5/15 
אירועי ל"ג בעומר של התרבות 

 פודיומים + כיסאות + שולחנות התורנית

93 

7 - 

9/05/2015 STREETBALL 2015 
ממחסומים + כיסאות + שולחנות + חדרי 

 הלבשה

 כיסאות  אירוע באולם ספורט ביה"ס רעות  13/5/15 94

 טקס חנוכת בית קינן 12/5/15 95
כיסאות + דוכן דגלים + דוכן נואמים + 

 שולחנות

 כיסאות ערב אישיים בביה"ס יד גיורא 27/5/15 96

97 28/5/15 
טקס תנועת הצופים במועדון 

 כיסאות הכוכב השמיני

98 31/5/15 
בהיכל ערב הצדעה לספורט 

 דוכן נואמים + כן דגלים אומנויות הבמה

99 19/5/15 
גמר ארצי  -באולם ראשונים 

 דוכן נואמים + כן דגלים בכדוריד

 שדרות ח"ן -הפנינג שבועות  20/5/15 100
מחסומים + כיסאות + שולחנות + 

 פודיומים

 כסאות + שולחנות + מחסומים טורניר כדורגל באצטדיון 13/5/15 101

102 14/5/15 
באגף תב"ל השקת יחידת 

 כיסאות + שולחנות  השיטור העירוני

 כיסאות + דגלי מדינה  טקס יום ירושלים בביה"ס ברנר 18/5/15 103

104 15/5/15 
קבלת שבת שכונתית בגינת 

 פופים + שולחנות + כיסאות + מחצלות אשרמן

105 11/5/15 
טקס למורים צעירים בכוכב 

 דוכן נואמים השמיני

 שולחנות + כיסאות + מחסומים מיני מונדיאל לשלום 13/5/15 106

107 15/5/15 
"אייל" בביה"ס "בן  פרויקט
 כיסאות גוריון"

 אירוע המגזימנים בפארק 14/5/15 108
פודיומים + דוכן נואמים + מחסומים + 

 כיסאות

 יום אחדות הלאומי בבית קינן  3/6/15 109
דוכן כיסאות + מפות + שולחנות + 

 נואמים + כן דגלים

 הפנינג שבועות בשדרות ח"ן 20/5/15 110
פודיומים + שולחנות + כיסאות + 

 מחסומים

111 

7 - 

 מחסומים כנס הרצליה בבינתחומי 9/06/15
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# 
תאריך 
 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

 כיסאות  ערב אישיים בביה"ס יד גיורא  27/5/15 112

 כיסאות + שולחנות עגולים בציבור באשכול פיסשירה  29/5/15 113

 2015טריאתלון נשים  30/5/15 114
מחסומים + קונוסים + שולחנות + 

 פודיום

115 21/6/15 
אירוע פרידה לזיוה ברק בבית 

 דוכן נואמים  קינן 

 כיסאות משתה קהילתי בבריכת אפולוניה 2/6/15 116

117 28/5/15 
טקס ארצי של תנועת הצופים 

 כיסאות בכוכב השמיני

118 31/5/15 
טקס קריאת גינה ע"ש סמל 

 כיסאות + כן דגלים + דוכן נואמים יהונתן פרץ

119 3/8/15 
הופעה של איציק דדיה בגן בן 

 מחסומים כיסאות  שפר 

120 29/7/15 
מסיבת סיום פעילות מועדון 

 ניצולי שואה
כיסאות, פודיומים, שולחנות עגולים, דוכן 

 נואמים, כן דגלים 

121 28/7/15 
קריאת כיכר וחורשה ע"ש  עאירו

 כן דגלים, דוכן נואמים, כיסאות, שולחנות אבא אחימאיר

 כיסאות אירוע במעון לבצלר 28/7/15 122

 כיסאות אירוע במועדון הכוכב השמיני 23/7/15 123

124 2/6/15 
משתה  -אפולוניה  אירוע באתר

 כיסאות קהילתי

 שולחנות, כן דגלים, דוכן נואמים טקס חלוקת מלגות לסטודנטים 22/7/15 125

126 22/7/15 
השתלמות של מדריכי הריקודים 

 שולחנות, כיסאות בחטב בן גוריון

127 20/7/15 
אירוע פתיחת הקיץ למועדוני 

 כיסאות, שולחנות, פודיומים נשים בבית קינן

128 12/7/15 
חגיגת אנדלוסי ים תיכוני בגן בן 

 שפר
מחסומים, שולחנות, דוכן נואמים, כן 

 דגלים, כיסאות 

129 9/7/15 
אירוע  -יום קהילה בפארק רבין 

 שולחנות, כיסאות דל תרבות יהודית 

 כיסאות ערב פרידה לשבט רשפים 11/7/15 130

 פודיומים אירועי קיץ בגן פריזלנד 5/7/15 131

 פודיומים אירועי קיץ בגן פריזלנד 19/7/15 132

 כן דגלים, דוכן נואמים, כיסאות, שולחנות טקס קריאת גינה ע"ש סיגל חייט 15/7/15 133

134 1/7/15 
אירוע יום עצמאות בית השגריר 

 מחסומים ארה"ב 

 כיסאות, מחסומים, עגלות אירוע בגן בן שפר 28/6/15 135

 כיסאות, פודיומים בתיכון דורמסיבת סיום  17/6/15 136

 כיסאות, מחסומים, כן דגלים + דגלים קונצרט התזמורת בגן בן שפר 14/6/15 137
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# 
תאריך 
 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

 כיסאות, דוכן נואמים השקה בביה"ס ברנדס 3/6/15 138

 תכיסאות שולחנומחסומים,  שבוע הספר בשדרות ח"ן 3/6/15 139

 יום אחדות לאומי בבית קינן 3/6/15 140
שולחנות עגולים, כיסאות, דוכן נואמים, 

 פודיומים

 יום פתוח בתחנת הכיבוי  22/5/15 141
מחסומים, שולחנות, כיסאות, מסך 

 הקרנה

142 4/6/15 
טקס פורשים במסעדה בהיכל 

 דוכן נואמים, כן דגלים אומנויות הבמה

143 
07 - 

 מחסומים יבבינתחומכנס הרצליה  09/06/15

 גלגל הזהב בפארק 9/6/15 144
שולחנות, מחסומים, כיסאות, מקרר 

 ארטיקים, פודיומים

145 9/6/15 
טקס פתיחה של בסיס ברחוב 

 מחסומים המדע

 פודיומים, שולחנות, כיסאות,  התעשייה באזורפסטיבל רחוב  3/6/15 146

 כיסאות ערב שורשים בחטב בן גוריון 17/6/15 147

 כיסאות מסיבת סיום ביד גיורא 17/6/15 148

 מסיבת קיץ בעמותת על"ה 28/6/15 149
שולחנות עגולים, שולחנות, פודיומים, 

 כיסאות

 כיסאות מסיבת סיום ביה"ס נתיב 26/6/15 150

151 25/6/15 
אירוע פרידה משריקי בבית 

 כיסאות, שולחנות, כן דגלים, דוכן נואמים ראשונים

 שולחנות עגולים, כיסאות שרים עם חברים באשכול פיס 26/6/15 152

153 24/6/15 
מסיבת סיום כיתות ו' בביה"ס 

 כיסאות אלון

154 24/6/15 
טקס מסיבת סיום שכבת י"ב 

 כיסאות בתיכון היובל

 כיסאות מסיבת סיום בביה"ס ברנר 22/6/15 155

156 21/6/15 
אליפות שחייה במרכז 

 כיסאות "אפולוניה"

157 21/6/15 
אירוע פרידה מזיוה ברק בבית 

 דוכן נואמים קינן

 כיסאות בתיכון היובל מצוינותערב  18/6/15 158

159 20/6/15 
קונצרט סיום עונה בהיכל 

 כיסאות  אומנויות הבמה

 שולחנות, מחסומים, מחצלות קבלת שבת במרינה 18/6/15 160

 מחצלותשולחנות, מחסומים,  קבלת שבת במרינה 19/6/15 161

 כיסאות, שולחנות, כן דגלים, דוכן נואמים טקס חנוכת גינה ע"ש רועי יעיש 19/8/15 162

163 12/8/15 
הכנסת ספר תורה בביה"כ "שערי 

 מאוורריםכיסאות, שולחנות,  תפילה"
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# 
תאריך 
 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

164 19/6/15 
על  םסיום "שומרימסיבת 
 פודיומיםמחסומים,  החופים"

 כיסאות טקס פתיחת שהנ"ל בתיכון היובל 1/9/15 165

166 27/8/15 
אירוע שלום כיתה א' בפארק 

 פודיומים, שולחנות הרצליה

 אירוע "עולים לכיתה א' 27/8/15 167
מחסומים, שולחנות, מקרר ארטיקים, 

 פודיומים, מראה לחדר הלבשה

168 7/9/15 
אירוע פתיחת סוקולוב והפנינג 

 פודיומים, מחסומים, שולחנות, כיסאות השנה ראש

169 9/9/15 
מנות ואירוע הרמת כוסית לא
 דוכן נואמים, כן דגלים ותרבות בכוכב השמיני

170 16/9/15 
טקס פתיחת שנה"ל למורים 

 כיסאות בביה"ס ברנדס

171 19/9/15 
טריאתלון הילדים בקאנטרי 

 מחסומים, שולחנות קלאב

172 18/9/15 
פתיחת שנה"ל בביה"ס אירוע 
 כיסאות ברנר

 פודיומים, מחסומים,  אירוע אגדה אורבנית 10/9/15 173

174 2/9/15 
ערב פתיחה של מועדון שוחרי 

 כיסאות, שולחנות לאדינו בבית קינן

175 9/9/15 
חגיגות ראש השנה עבור הורים 

 כיסאות שכולים

176 9/9/15 
הרמת כוסית לעובדי העירייה 

 בבית קינן
פודיומים, מחסומים, כן דגלים, דוכן 

 נואמים

177 5/9/15 
 באזוראירוע מסיבת רחוב 

 פודיומים, מחסומים התעשייה 

178 24/9/15 
בית  סבמתנ"אירוע הקפות שניות 

 כיסאות, שולחנות, מחסומים, פודיומים פוסטר

 שולחנותכיסאות, מחסומים, דגלים,  אירוע הקפות שניות בגן בן שפר 24/9/15 179

180 29/9/15 
ן על הדשא" ואירוע "מוזיא

 מחסומים, כיסאות ברחבת המוזיאון

181 10/9/15 
יריד חוגים של עמותת בני 

 מחסומים, כיסאות, שולחנות הרצליה בשדרות ח"ן

 פודיומים, שולחנות, מחסומים, קוליסות סוכת עדות בשדרות ח"ן 30/9/15 182

 מחסומים, פודיומים, חביות בטון  האאוטלטאוקטוברפסט במתחם  29/6/15 183

184 24/11/15 
טקס קריאת שביל בגינת 

 כן דגלים, דוכן נואמים, כיסאות, שולחנות מוסינזון

 שולחנות, כיסאות  אירוע פסטיבל הצגות ילדים בעיר  6/12/15 185

 שולחנות, מחסומים, פודיומים, כיסאות הפנינג חנוכה 8/12/15 186

187 7/12/15 
בית  סבמתנ"לחנוכה  אירוע
 פודיומים פוסטר

 פודיומים אליפות הישרדות באולם היובל 10/12/15 188

189 9/12/15 
אירוע מפגש סייעות חינוך מיוחד 

 כיסאות, שולחנות לחנוכה
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# 
תאריך 
 אמצעים שם ומקום האירוע האירוע

190 11/11/15 
אירוע התרמה "עמותת חיים" 

 כיסאותשולחנות,  בכוכב השמיני

 פודיומים אירוע צופי ים שבט הצופים 7/11/15 191

 כן דגלים, דוכן נואמים, כיסאות,  טקס קריאת מרכז אפולוניה  15/12/15 192

 פודיומים אירוע בספריה העירונית 23/11/15 193

194 20/12/15 
אירוע הפתיחה של מועצת הנוער 

 כן דגלים, דוכן נואמים, שולחנות,  בכוכב השמיני

 כיסאות אירוע יוזמים עתיד בהיכל בעיר  28/12/15 195
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 מחלקת חשמל ומאור
 
 
במות מרכזיות ולאורך  - והעדליידע יום העצמאות, אירועי קיץ .1

 רח' סוקולוב ושד' חן וכמו כן במערב העיר. 

 מתן מענה לצרכים השונים בקונצרטים והופעות.  -פארק הרצליה  .2

 מתן מענה לצרכים השונים בקונצרטים והופעות.  -גן בן שפר  .3

 הכנות בטיחות לבי"ס וגנ"י במהלך יולי אוגוסט.  .4

 אחזקה ותיקון פנסים.  -תאורת רחובות  .5

 תיקון תקלות בבתי"ס, גנ"י ומועדוניות.  -אחזקה במוס"ח  .6

 נפילות עמודי תאורה.  -חות עבודות בטי .7

 חיבור מרכזיות חדשות.  .8

 ליווי פרויקטים של גנ"י חדשים ושל בתי"ס ששופצו.  .9

 עבודות תחזוקה ובטיחות באצטדיון.  .10

לקיחת חלק בתכנון עתידי של פרויקט מרינה לי  -תב"עות חדשות  .11

 וגליל ים. 

 ניתוק בסוף העונה וחיבור בתחילתה.  -מבני הצלה בחוף הים  .12

 תחזוקת אולמות ספורט ומגרשי ספורט.  .13

 פרויקטים עבור מחלקת כבישים, עמודי וגופי תאורה לד.  .14

 הקמת תאורה חדשה ברח' יבנה והאסיף.  .15

 התחלת פרויקט הקמת תשתיות ותאורה ברח' הבנים וקק"ל. .16

 מתן פתרון לבעיית קרינה ברח' מנדלבלט. .17

  



154 
 

 פארק הרצליה ובית קינן
 
 

 : רקע .1
 

 225ומשתרע על שטח של  2008פארק הרצליה נחנך בחודש אוגוסט  1.1

 דונם. 

הפארק משלב בתחומו את שלולית החורף ומשמר מערכת אקולוגית  1.2

 מאוזנת ועדינה. 

תוכנית הפארק שמה דגש על חיזוק הספורט העממי יחד עם שימור  1.1

הטבע שבו מתקיימת "שלולית החורף" מהווה עדות להצלחת שילוב 

     ושימור ערכי טבע ונוף במרחב אורבאני.  פעילות אדם

עיריית הרצליה שמה לה למטרה להגדיל את החשיפה של הציבור  1.4

 ולהדגיש את חשיבותו כריאה ירוקה בלב האזור האורבאני. 

 בית טבע, סביבה וקהילה.  –, נחנך בית קינן 2015בחודש מאי  1.5

בית קינן הינו בית של ראשוני העיר הועבר לעירייה שהכשירה אותו  1.4

כבית לקהילות השונות בעיר המבנה שופץ והותאם לייעודו כבית 

 קהילות. 

הפעילות בבית קינן מהווה נדבך נוסף לפעילות השוטפת בפארק. בנוסף,  1.4

 בית קינן מהווה חיבור לפעילות טבע וסביבה בפארק הרצליה הסמוך. 

נן מתקיימות פעילויות מגוונת לכל קהילות העיר בתחומים בבית קי 1.4

 חברתיים, סביבתיים תרבותיים ועוד. 

בו יוכלו קהילות מגוונות בעיר " בית חם"חזון בית קינן הוא לשמש  1.5

קהילתי  -סביבתי  -ליצור שיתופי פעולה ולחזק את החוסן החברתי 

 בעיר.

 

 2015שנת  –מטרות מול ביצוע  –פארק הרצליה  .2
 

ידול הפארק מפארקים אחרים והבלטת הייחודיות שלו ברמה ארצית ב 2.1

 .בוצע –

"מרכז כושר" עירוני  -המשך קידום פעילויות ספורט והפיכת הפארק ל 2.2

 .בתהליך מכרזי  –רב גוני 

  .בתהליך )לקראת סיום( -הפעלת רכבת שעשועים לילדים ברחבי הפארק  2.1

העצמה קהילתית מקומית וארצית באמצעות הפעילות השוטפת בפארק  2.4

 .ביצוע מתמשך -בתהליך  -תחת הכותרת "פארק בונה קהילה" 

הפיכת הפארק למוקד עלייה לרגל לתהליכי למידה כפארק אקטיבי:  2.5

סיורים קבועים, פעילויות טבע עירוני בשבתות, המשך טיפוח נושא 

 .בוצע –הצפרות בפארק ועוד 
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מטרות מול  -בית טבע, סביבה וקהילה  –קינן בית  .1

 2015שנת  –ביצוע 

 

 בוצע -יצירת מוקד פעילות מקומי בתחומי: חברה, סביבה וקהילה  1.1

 .בוצע –העצמה קהילתית לקבוצות שונות שיתארחו בבית  1.2

הענקת אפשרות לקיום פעילות סדירה/אקראית למגוון קהילות  1.1

 בוצע -בהרצליה 

 .בוצע –לסיורים מודרכים בפארק  יצירת בסיס קבוע ליציאה 1.4

ייזום קורסים וימי עיון בתחומי קיימות תוך חיבור לפעילות השוטפת  1.5

 .בוצע –בפארק 

 –ייזום תחרויות בפארק להדגשת הייחודיות שבו והצגתן בבית קינן  1.4

 .בוצע
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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 

בתקלות שבר ותחזוקה לכלל אגפי העירייה ויחידותיה בנושאים הבאים: 

בטיחות, 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  - מת המשל"טמטרת הק .2

 לסיום הטיפול בפניות, עד הטיפול אחר ובקרה מעקב ביצוע יחידות העירייה תוך

 הפנייה.  וסגירת

 

הגורם  עם ראשוני בירור יבצע ט"הפנייה, המשל קבלת בעת - הטיפול תהליך .1

האגף, יבצע  בתוך המטפל הגורם אל ודחיפותה, ינתב התקלה מהות לגבי הפונה

 הפנייה.  סגירת ויוודא הטיפול אחר מעקב

 

 העירייה.  של הרגילות העבודה בשעות יפעל ט"המשל - פעילות שעות .4

אל  תהיה העבודה, הפנייה לשעות דחופות, מעבר שבר תקלות של במקרים

 כה.  עד שהיה העירוני, כפי המוקד

 

ההתנהלות היא  פקס, טלפון.מייל,  באמצעות מתבצעות ט"המשל אל פניות .5

 באמצעות תוכנת המוקד.

 
 דצמבר –חודשים אוקטובר  .4
 

דצמבר  -פניות בין החודשים אוקטובר  1,320סה"כ התקבלו במשל"ט  4.1

2015 . 

 פניות לטיפול מח' תחזוקה.  844 4.2

 פניות לטיפול מח' חשמל.  265 4.1

 פניות לטיפול סגן מנהל האגף.  85 4.4

 פניות לטיפול משל"ט.  77 4.5

 פניות לטיפול נגריה.  19 4.4

 פניות לטיפול מח' לוגיסטיקה.  16 4.4

 פניות לטיפול מח' רכש.  14 4.4
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 אגף החינוך

 סמנכ"ל האגף -"ר אבי בנבנישתי  ד

 

 

תכנית אופרטיבית שתציב אבני דרך להשגת החזון  מטרת מסמך זה היא להתוות

העירוני ותדע לנצל את המאפיינים הייחודיים והיתרונות היחסים של העיר כמנוף 

לקידום מערכת החינוך והעיר.  ראשית נציג את הרקע, החזון החינוכי, העקרונות 

 המנחים, ותחומי הפעולה המרכזיים של מערכת החינוך בעירנו. בהמשך נפרט את

 התוכנית האופרטיבית הנובעת מהחזון ומעקרונות הפעולה. 

 

 העיר הרצליה

טכנולוגי  -תושבים והיא מהווה מרכז כלכלי מדעי 100000העיר הרצליה מונה מעל 

 ותרבותי מהמובילים בארץ. להרצליה מספר מאפיינים מובהקים: 

מהחשובים במדינה המאגדת בתוכה  הרצליה מהווה מרכז כלכלי מדעי וטכנולוגי

בעיר שוכנת המכללה  מפעלים רבים מהמובילים בארץ בתחומי הטכנולוגיה העילית.

 הבינתחומית המובילה בתחומים רבים בהשכלה הגבוהה. 

מהווה מרכז לתיירות חוץ ופנים. למקומה לחוף הים הרצליה כעיר השוכנת לחוף ים 

 ואורחיה. השפעה רבה על דפוסי הפנאי של תושביה

הכולל בתוכו מוסדות תרבות ואומנות  הרצליה מהווה מרכז תרבותי וספורטיבי חשוב

איכותיים: תיאטרונים לקהל הרחב, תאטרון לנוער, מוזיאון לאומנות עכשווית, 

מוזיאון למורשת העיר, סינמטק, תזמורת קאמרית עירונית, להקות קוליות ייצוגיות, 

פריות עירוניות, מתנס"ים, מתקני ספורט לפעילות להקות מחול ייצוגיות, מערכת ס

 תחרותית ולעידוד לתרבות הפנאי. 

עיר עשירה במגוון של קבוצות אוכלוסייה, שלכל אחת מהן תרומה חשובה לעיר, 

לכל  שונות זו מעשירה את העיר ומחייבת התייחסות דיפרנציאליתוצרכים ייחודיים.  

 .רבדיה

 

 מערכת החינוך בעיר

תן לתלמידיה את הכלים להתמודד בהצלחה יהוא שמערכת החינוך שלנו ת שלנוהחזון 

עם העולם החדש, תפרוץ את הגבולות המסורתיים של מורה, כיתה ותלמידים, ותיצור 

 שילוב איכותי בין מצוינות לימודית, לרגישות חברתית ולמחויבות לאומית.

לנית המתייחסת המאפיין המרכזי של מערכת החינוך בהרצליה הוא החשיבה הכול

למעגל הצרכים הכולל של הילד ומשפחתו, בהיבטים הקוגניטיביים, רגשיים, חברתיים, 

וערכיים, לאורך כל שעות היממה. חובתנו העליונה כרשות מקומית היא להעניק לילד 

ולמשפחתו מעטפת ערכית וחינוכית כוללת, שתאפשר לילד להתפתח בכל תחומי חייו, 
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כי וחינוכי איתן, שיוכל להתמודד בהצלחה עם האתגרים כאדם בעל עמוד שדרה ער

 המורכבים שמציב בפניו העולם החדש שעל סיפו אנו נמצאים. 

מה שהופך את מערכת החינוך בהרצליה למודל הראוי לחיקוי  הוא השילוב הייחודי 

של  מנהיגות עירונית שלאורך שנים רבות מעמידה את החינוך בראש סדר העדיפויות, 

עירוני משותף המתווה את העשייה החינוכית בעיר, ותפיסה ניהולית שיטתית חזון 

המתרגמת את החזון לעשייה חינוכית איכותית המתכללת את תרומתם של כול 

 השותפים.

שאיפתנו היא להפוך את מערכת החינוך בהרצליה, לפורצת דרך, יוזמת וחדשנית. 

שחלות בעולם הדיגיטאלי המצליחה להתאים עצמה באופן המיטבי להתפתחויות 

 החדש, והמפלסת נתיבים חדשים עבור מערכת החינוך בישראל.

 

 תפיסה ניהולית ועקרונות פעולה

התפיסה הניהולית שלנו מבוססת על אמונה עמוקה, בכוחם של העוסקים בחינוך, 

 להשפיע ולהביא לשינוי חינוכי משמעותי גם אם המציאות קשה ומורכבת.

נוכית הזו 'חינוך הוא עסק רציני' ויש להתייחס גם למערכת לפי תפיסת העולם החי

החינוך העירונית כארגון רציני שמטפל בנושא חשוב מאוד בהוויה של כולנו. עסק רציני 

דורש גם ניהול רציני, המושתת על חזון, על תכנון ארוך טווח הנובע מהחזון, על שימוש 

הצלחה. המעשה הניהולי מחייב שיטתי במידע ועל קביעת מדדים ברורים להתקדמות ו

 שילוב של התווית חזון  ברור, וגיבוש דרכי פעולה שיטתיים ומסודרים.

: יש להתייחס  למעגל הצרכים הכולל של הילד ומשפחתו, חשיבה כוללנית ומתכללת

החל מגיל הגן ועד ללימודים הגבוהים, בהיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים, 

שעות היממה, בחינוך הפורמלי, הלא פורמאלי. יש לתאם ולתכלל  והערכיים, לאורך כל

 את כל פעילות המערכת העירונית לאור עקרון זה.

יש לתת מענה מרבי לשונות הרבה בצרכים, בשאיפות  התייחסות דיפרנציאלית:

 ובמשאבים של  התלמידים ומשפחותיהם.

נימיים במערכת ולתת : יש לקדם ולחזק את הכוחות הפהעצמה ומיצוי כוחות פנימיים

 להם אחריות וסמכות לתרום למערכת העירונית.

: יש להרחיב את המעגל וליצור שותפויות עם גורמים מחוץ שותפויות למען העיר

למערכת העירונית כדי להעשיר את המשאבים העומדים לרשות המערכת. כך למשל 

  חומי בהרצליה.מכללת לוינסקי, קרן טראמפ, והמרכז הבין תשותפות עם הטכניון, 

 

 תחומי פעולה

 העמקת התהליכים הפדגוגיים של למידה משמעותית לתלמידי העיר .1

להתפתחויות הטכנולוגיות  דרכי ההוראהתאים את אנחנו ממשיכים לה

אותם בתרומתם לקידום ממקדים המואצות המאפיינות את העידן החדש, ו

החזון העירוני. נמשיך להטמיע את הלמידה המתוקשבת, הפדגוגיה הדיאלוגית, 

אנחנו והלמידה הפרוייקטנטית, כחלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה בעיר. 

, ממעביר ידע לשינוי מהותי בתפקידו של המורהלפעול באופן עקבי  ממשיכים
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, ומלווה, ובכך לאפשר לו להיות בגישות המסורתיות, למדריך, מנחה, מאפשר

לשינוי התפיסה המסורתית שלפיה  אנחנו פועלים במרץ רלוונטי ומעודכן.

נרחיב את סביבת הלמידה מתבצעת אך ורק במסגרת הכיתה המסורתית. 

לאתרים נוספים: במסדרונות בית הספר, בחללים  הלמידה של התלמידים

 נות והספורט בעיר, ובבית.פתוחים, בחצר בית הספר, במוסדות התרבות האומ

הרחבת התכנית העירונית לקידום התלמידים לקויי הלמידה, תלמידים בחינוך  .2

 ותלמידים מצטיינים , תלמידים מתקשים, תלמידים על סף נשירההמיוחד

יבת לתת מענה למגוון ולשונות הרבה של תלמידינו. מערכת מערכת החינוך מחו

די הרגשי והחברתי של ילדים לקויי החינוך העירונית רואה בקידומם הלימו

למידה יעד חשוב ומרכזי. נפעל לשינוי מסלול ההתפתחות של ילדים ובני נוער 

המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב, מהיותם חשופים לסיכון ובעיות 

 רגשיות וחברתיות להצלחה, מימוש ותרומה לחברה.

יד, וברמת ההורים הצבנו לעצמנו מטרות ברמת בית הספר, ברמת התלמ 

שתכליתם לקדם את גורמי החוסן של התלמידים ומשפחותיהם, ולהקנות 

לצוותים הבית ספריים את הכלים היישומיים הנחוצים לעבודה עם תלמידים 

 עם לקויות למידה והפרעות קשב.

אנחנו נפעל להרחיב ולהעמיק את התכניות הפועלות במערכת החינוך העירונית, 

הפועלת  תכנית כנפייםבאנחנו מעמיקים את העשייה ות. ולקדם תכניות חדש

תכנית א.י.ל )אני ב . ממשיכים בהרחבת הפעילות המבורכתבחטיבות הביניים

בבתי הספר  ובחטיבות הביניים העירוניות. בתי הספר היסודייםב יכול להצליח(

לקידומם של התלמידים לקויי  תכנית מהותאנחנו מפעילים את התיכונים 

לתלמידים עם לקויות למידה  במרכז מטרההלמידה. נחזק ונרחיב את הפעילות 

והפרעות קשב וריכוז כדי לתת מענה לביקוש העירוני הגובר לתהליכי האבחון 

אנחנו נפעל להגדיל באופן משמעותי את והטיפול האיכותיים של המרכז. 

הפועלים במערכת החינוך העירונית. אנו העירונים  מרכזי הלמידהמספרם של 

סבורים שמוטלת עלינו האחריות והחובה לסייע ולקדם את התלמידים 

המתקשים, ובכך להקל על הנטל הכלכלי על ההורים שנאלצים לממן שעורים 

 פרטיים לילדיהם המתקשים.

בנוסף, יש לנו מחויבות רבה לתת מענה איכותי לצרכים הדיפרנציאליים של 

החינוך המיוחד, ולסייע בשילובם החברתי בקרב אוכלוסיית התלמידים תלמידי 

את תהליכי השילוב של תלמידי אנחנו מעמיקים במערכת החינוך העירונית. 

פועלים החינוך המיוחד הלומדים בבתי הספר הרגילים בכל מקצועות הלימוד, ו

 לשילובם של הילדים בגני החינוך המיוחד עם עמיתיהם בגנים הרגילים.

במערכת החינוך שלנו פועלים שני בתי ספר ייחודיים לחינוך המיוחד שנותנים 

בית ספר אופק, ובית ספר מענה איכותי לצרכים המיוחדים של התלמידים: 

 נתיב.

בבית ספר אופק נמשיך במהלך האסטרטגי של התאמתו לצרכים הייחודיים של 

מתן מענים פיזיים, . תהליך זה מחייב אוכלוסיית הילדים על הרצף האוטיסטי

 פדגוגיים ורגשיים לצרכים של ילדים אלה.
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 הפרעות התנהגות קשותבבית ספר נתיב המתמחה  במתן מענה לתלמידים עם 

נפעל להרחבת המענה שבית הספר נותן גם לשכבות ח' וט'. אנחנו רואים במהלך 

 זה חשיבות רבה בקידום השתלבותם של תלמידים אלה בחברה.

לא רב של תלמידים שהם על סף נשירה או נושרים סמויים.  בעיר יש גם מספר

היעד שלנו הוא להתמודד עם הצרכים שלהם באמצעות מגוון של פעולות 

 לקידום נוער, בשיתוף פעולה מלא של הרווחה והחינוך. 

במקביל, אנו נמשיך ונפתח תוכניות שנועדו עבור התלמידים המצטיינים בכל 

  1 לשיגור לווין הצלה לחלל דוכיפת תוכניתהתר, תחומי הדעת והתרבות. בין הי

על ידי תלמידינו  2, ופיתוח ושיגור לווין נוסף דוכיפת שהוכתרה בהצלחה רבה

 .במרכז המדעים העירוני

 השקעה בגיל הרך .1

נמשיך בתהליכים המואצים לקידום משמעותי של העשייה החינוכית בגיל הרך. 

ובגני הילדים העירוניים במעונות יום,  0-6העיר נתנה מענה איכותי לכל גילאי 

הרבה לפני מקומות אחרים. אנו נמשיך ונגדיל את מספר מעונות היום העירונים 

ם בהתאם לגידול הדמוגרפי באופן מדורג, ונגדיל את מספר גני הילדים העירוניי

 של העיר.

 בנינוכחלק מהחזון החינוכי שלנו, המקדם התייחסות לכל הצרכים בכל הגילים, 

האומנות והספורט בכל גני התרבות תכנית עירונית כוללת לקידום תחומי המדע 

מסל תרבות  נהנהכל ילד בגנים העירונים  הילדים מערכת החינוך העירונית.

בידיו את הכלים הנחוצים  נותןשיר את עולמו, ועמוספורט איכותי ש

 להתפתחותו הגופנית והחינוכית.

 ילוב וקידום תחומי התרבות,האומנות והספורט בחינוך הפורמאליש .4

בחזון החינוכי של הרצליה, שילוב האומנות, התרבות והספורט בתוך מסגרת 

נשאף  הלימודים הרגילה הוא חלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה של תלמידנו.

שתלמידנו יהיו מודעים לעושר התרבותי הקיים בחברה, ויידעו להעריך 

 בכל תחומי האומנות, התרבות והספורט. ולהשתתף

 בתי הספר היסודיים בעיר, אתב תכנית בתי ספר מנגניםבמסגרת זו, נרחיב את 

, כך תכנית ק"מ של תרבותבשיתוף מוזיאון הרצליה, ואת  תכנית מצוינות לכל

נגביר את שיתוף הפעולה הפורה עם  .את כל בתי הספר היסודייםשתכלול 

. אנחנו רואים חשיבות "עמותת "בני הרצליהפעילויות הספורט והאומנות של 

רבה בפעילות הספורט של התלמידים בבתי הספר, ונפעל לקדם את התכנית 

העירונית לפעילות ספורט בחינוך הפורמאלי בשכבה נוספת בכל בתי הספר 

פעילות תנועות ים במערכת החינוך העירונית. במקביל, נפעל לטיפוח היסודי

, ולהגדלה משמעותית של מספרי התלמידים המשתתפים בפעילויות של הנוער

 תנועות הנוער.

 קידום תחומי המדע והטכנולוגיה המתקדמת .5

מייחסת חשיבות רבה לקידום החינוך המדעי  מערכת החינוך בהרצליה

לתחומי העניין וההצטיינות של תלמידינו, ולהכשרת  מענה מתןוהטכנולוגי, ל
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עתודה מדעית וטכנולוגית של תלמידים, שיהוו את עמוד השדרה של התעשיות 

כאן אנו רואים מקום חשוב לשיתוף פעולה עם  המתקדמות, הצבא, והאקדמיה.

מוסדות להשכלה גבוהה, ובעיקר עם המרכז הבינתחומי, הטכניון, מכון וויצמן 

 תחום התעשייה, כמו סטף וורטהיימר. ויזמים ב

בתחומי  להגדלת שעור התלמידים שילמד במגמות המוגברות פועליםאנחנו 

המדעים והטכנולוגיה המתקדמת, בדגש על מספר התלמידות המתמחות 

 יחידות לימוד במתמטיקה. 5בעיקר נעודד את תלמידנו ללמוד  בתחומים אלה.

 שת מרכזי המצוינות בתחום המדעיםבשלואת העשייה החינוכית  נמשיך לטפח

שהקימה הרשות: מרכז המדעים לגיל הרך בבית פוסטר, מרכס הפיס למדעים 

 בחטיבת זאב, ומרכז המדעים העירוני.

של תלמידי  מתקדמת נרחיב את תכניות העשרה והחשיפה למדעים וטכנולוגיה

 במרכז המדעים העירוני.היסודי וחטיבת הביניים שמתקיימת 

במתחם הנדסאים, תיכון חדש,  קמפוס מדעי מתקדם לקידום הפיתוח שלנפעל 

 יד גיורא, מרכז המדעים.

 חשפויחדשני שבו ימרכז רב תחומי לטכנולוגיה מתקדמת נקדם את הקמתו של 

תלמידי בתי הספר לידע ולמיומנויות הטכנולוגיות הנדרשות במאה העשרים 

 לוגיים מאתגרים.ואחת, ויתנסו באופן מעשי בפיתוח מיזמים טכנו
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 המחלקה לחינוך הגיל הרך 
 

מערך גני   3-6המחלקה לחינוך הגיל הרך אמונה על כל גני הילדים העירונים מגיל 

 ילדים. 3,516גני ילדים עירוניים מ"מ , ממ"ד ועירוני חרדי בסה"כ  120הילדים כולל 

 

    –מנהלות גן במערכת  .1

 גננות בגנים  הממלכתיים  112

 גננות בגני ילדים ממ"ד    8

 גננות בגנה"י העירוניים 120סה"כ 

 

  - סייעות במערכת .2

 סייעות בגני הילדים   196

 סייעות מובילות  145

 סייעות פדגוגיות בגנים משולבים      3

 סייעות בתגבור הגנים לגילאי שלוש ארבע    48

 

  - מעונות בפיקוח משרד החינוך .3

 ב תכליתי(ר 1ארגוני נשים )-מעונות יום 4

 

  -בחסות עירונית ו החברה למתנ"סים בפיקוח מעון .4

 מעון יום 1

 

  - העשרה והדגשים חינוכיים בגנים ימרכז .5

 

 מרכז מדעים לגיל הרך בבית פוסטר. .א

 

  -תוכנית שפה ותקשורת לילדים בסיכון  .ב

 125מס' ילדים משתתפים 

 7מס' מדריכות 

 1רכזת תוכנית 

 במימון רשותי.

 

 למניעת אלימות בגן ויצירת אקלים מיטבי : "כישורי למידה " .ג

 50 –מס' הגנים בתכנית 

 2 –מס' מדריכות 

 במימון רשותי
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 "אורח חיים בריא" .ד

 גנים בעיר משתתפים בתוכנית אורח חיים בריא/ "נעים בגנים", הפעילות  14

מתקיימת פעמיים בשבוע. התוכנית בשיתוף מח' הספורט, יחידת הבריאות  

 ומשרד החינוך.

 סל תרבות עירוני: .ה

 

 "אני והחצוצרה":

קטעי נגינה מרפרטואר המוזיקה הקלאסית, ג'אז ושירי ילדים -קונצרט בגן -

 דקות. 45-אורך המפגש כ מוכרים.

 

 "אופרה לגיל הרך"

 בביצועה של זמרת האופרה הישראלית שירלי הוד ובליווי פסנתרן: 

ורך אהילדים, התוכנית כוללת מופע אחד במהלך שנת הלימודים בגן  -

 דקות. 45-המפגש כ

 

 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  -

 

 לזרם ממ"ד וחרדי מתקיים סל תרבות מותאם.

 

 "ספריית פיג'מה" : .ו

ספרים נוספים  8-ספרים בשנה לביתו של כל ילד, ו 8תכנית הכוללת  

 להעשרת ספריית הגן, במימון עירוני.

 

 "אומנות באה לגן" .ז

 10ם חזותיים ב מנחת אומנות מדריכה את הילדים בסגנונות אומנות שוני

גנים בסיור  15-במימון משרד החינוך. במסגרת התוכנית משתתפים כ -גנים

 במוזיאון לאומנות עכשווית בהרצליה, במימון הרשות.

 

  



165 
 

 איכות הסביבה .ח

פיתוח נושא מודעות סביבתית בגני ילדים בנושא כגון: מיחזור , גינה 

התוכנית כוללת עבודה בגנים  אורגנית, "טיפוח  סביבות אקולוגיות בגנים".  

 עם ערכות מותאמות לנושא איכות הסביבה, במימון הרשות.

 

 ו:דגשים מרכזיים לשנת הפעילות תשע"
 
 םעבודת צוותי ראשי צוותים של גננות ע"פ אשכולות גיאוגרפיי .א

 הובלה וליווי גננות בתהליכי עבודה ע"י ראשי הצוותים, בהטמעת התקנון

 להורים.ובהערכות ליום חשיפה 

 

  -גנים המשתתפים במסגרת גן ניסוי ויוזמות ייחודיות  .ב

ם בנושא "אורח חיים בריא )זו השנה -מוכר ע"י אגף ניסוי בי –גן שלהב 

 החמישית(.

 מקיים גינה לימודית וחממה . –גן אלמוג 

 הוסמכו ל"גן ירוק" ע"י המשרד לאיכות הסביבה.       –גן מוריה, גלעד, צאלון ובת חן 

 

 וב בגנה"יתקש .ג

 שימוש ולמידה מושכלת  במחשב  לצורך יצירה ועיצוב הסביבה  הלימודית.

 התנסויות בתקשורת עם הגן, הבית והקהילה.

 כיתות גן. 108מחוברים לאינטרנט 

  מערכת "גוגלה". 4-5החל מתשע"ו הוטמעה בגני 

כלי "גוגלה" הם כלים ממוחשבים המיועדים לקדם את החינוך ואת 

ילדים צעירים, אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או  ההתפתחות של

. כלי גוגלה משתלבים בתוכנית ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין מוגבלת

 הליבה של משרד החינוך.

 

 לילדים בסיכון –תוכנית לטיפוח שפה ותקשורת  .ד

ילדים ממשפחות בסיכון גבוהה,  125רכישת מיומנויות שפה, הבנה והבעה ל 

  7מעונות יום ע"י  2 –כיתות גן ו  17כנית מובנית הפועלת ב באמצעות תו

  שעות אפקטיביות(. 135מדריכות התפתחותיות המועסקות ע"י הרשות )

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

 

  טיפול בילדים עם התנהגויות תוקפניות-תוכנית מס"ע .ה

ילדים מאתגרים/בעלי צרכים מיוחדים, התוכנית פועלת בגנים בהם 

המקשים באופן משמעותי על רצף הלמידה בגן ועלולים להוות סיכון לילדי 

הגן או לעצמם. במסגרת התוכנית צוות הגן מתוגבר ומלווה ע"י מנתחת 

הדרכת להורי  התנהגות ובשיתוף הצוות הבין מקצועי. בנוסף מתקיימת

  הילד. במימון הרשות.
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  כישורי הלמידה וההתנהגות ולהפחתת האלימות בגן תוכנית לקידום .ו

  גנים בשכונות המוחלשות בעיר הרצליה. 50התוכנית פועלת ב 

 (NDFA) תפקודית-התפתחותית-הקניית הגישה הנוירוהתוכנית עוסקת ב

 החינוך.  לצוותי

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

  .לבנות את תפקודיהם ביעילות הילדים, באופן שמאפשרהתנסותית של 

  במימון הרשות

 

 גן בתי ספר –תוכנית רצף  .ז

   בתי ספר ואשכולות גנים מזינים עורכים תיאום ומפגשים בנושא: דרכי 

  המצופות מבוגר גן בתחום האוריינות והחשיבה  תהכרת המי ומניו      

 )הכרת אותיות מניה וכד'(. המתמטית     

  .פיתוח סביבה חינוכית תואמת התפתחות מהגן לביה"ס  

 

 פיתוח סייעות גני ילדים השתלמויות            ח.

  סייעות בראשית"( מיועדת לסייעות בראשית  -שעות   40השתלמות"(

 סייעות( 30. בשיתוף משאבי אנוש ומנחים מטעם מפעם פ"ת. )דרכן

     חלק א' "( מיועדת -)"טיפוח אקלים מיטבי –שעות  50השתלמות  

   30בשיתוף משאבי אנוש ומנחים מטעם מפעם פ"ת. ) לסייעות ותיקות.    

 סייעות(     

     חלק ב'"( מיועדת  -)"טיפוח אקלים מיטבי -שעות  120השתלמות  

   30נחים מטעם מפעם פ"ת. ). בשיתוף משאבי אנוש ומלסייעות ותיקות    

 סייעות(     

    בהנחיית מדריכה בכירה  לגנים ב"כישורי למידה" –שעות  40השתלמות  

   מטעם התכנית.     

    השתלמות ביוזמת מחלקת  "אורח חיים בריא" –שעות  24השתלמות  

 סייעות(  30הבריאות. )    

 

 יול"א –גני יום לימודים ארוך        ט.     

  ובחופשים ע"פ  16:45-13:30יום הלימודים מהשעה  תגנים הפועלים להארכ              

 חודשים בשנה.  10מוסכם,   לוח חופשות              

 הגנים מופעלים ע"י עמותת בית פוסטר , בשיתוף המחלקה לחינוך הגיל הרך.              

 

 שגרה      

 .תכניות ליבה      
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 החינוך היסודי 
 

 בעיר בשנה"ל תשע"הלהלן מצבת בתי הספר היסודיים 

 

מס' כיתות כולל  שם ביה"ס

 כתות חנ"מ

 מס' תלמידים

 197 8 אילנות

 609 21 אלון

 448 16 צבי-בן

 497 16 ברנדיס

 390 15 ברנר

 640 19 גורדון

 603 20 הנדיב

 100 6 הרצל

 188 16 וולפסון

 413 16 ויצמן

 521 18 יוחנני

 776 24 טוב-לב

 412 14 ים-נוף

 534 18 שזר

 345 12 אילן-בר

 125 6 רמב"ם

 6798 245 סה"כ

 

 הקצאת שעות 

אפקטיביות לצורך לימודי העשרה, ש"ש  454לבתי הספר היסודיים הוקצו  סה"כ 

 פיצול כתות עמוסות, פעילות פרלמנט הילדים ותגבור לימודי של מקצועות הליבה.

משעות אלה הוקצו לטובת תוכנית עוצמה. זוהי  תוכנית התנהגותית  שעות 40 -כ

חברתית לתלמידים מאתגרים. לכל מורה שהשתלמה יש קבוצת תלמידים, אשר 

זקוקה לליווי, הדרכה והנחיה התנהגותית. המורה נפגשת אחת לשבוע עם קבוצת 

נות העוצמה שלה. במסגרת ההשתלמות לומדות המורות את התכנים הבאים: עקרו

הגדרת מטרות ותצפית בהתנהגות, עקרונות הגישה  -הגישה ההתנהגותית

היכרות עם  -חיזוקים ודרכי הפעלה, עקרונות הגישה הקוגניטיבית -ההתנהגותית

מחשבות אוטומטיות ומחשבות מתווכות, בניית תכנית התערבות לתלמיד, ניהול 

 ונות מנחים.עקר -בניית תכניות התערבות מערכתיות, שליטה עצמית -כיתה
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 . 2000למצוינות במדעים ובמתמטיקה במסגרת לימודי מצוינות  ש"ש 440

המנהל הפדגוגי, האגף  –בשיתוף משרד החינוך הינה תוכנית הפועלת  2000מצוינות 

נותנת מענה לתלמידים מצוינים במערכת תוכנית זו  לתלמידים מצטיינים ומחוננים.

ו', ומורי -בכתות ה'ספרית. התכנית פועלת -החינוך ויוצרת תרבות של מצוינות בית

התוכנית המשתלמים מתוגמלים על עבודתם מהרשות. הורי התלמידים משלמים 

התכנית פועלת בשיתוף מוסדות לכל קבוצת למידה. ₪  300השתתפות עצמית, סך 

 מחקר ואקדמיה מהמובילים בישראל ובעולם.

 

. כל אחד מבתי הספר  לפנימיות יום )מופעל בארבעה בתי ספר( ש"ש 1512

שעות, באמצעותן מפעיל לימודי סיוע והעשרה המיוחדים  21המשתתפים מקבל 

ו'. ההורים משתתפים בסכום סמלי בעבור לימודי -לתלמידים נזקקים מכתות ד'

 העשרה אלה, ובתמורה לסכום זה מקבלים הילדים גם חוגים וסיורי העשרה נוספים.

 

 הקשר הרב דורי

 בארבעה בתי ספר: ברנר, אילנות, הרצל ורמב"ם, בשנה"ל תשע"ד.הופעלה כפיילוט 

בתי ספר נוספים: ויצמן, בן צבי, יוחנני  8-לאור ההצלחה הרחבנו את התוכנית ל

 והנדיב.

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

 וותיקים, בית התפוצות ובתמיכת משרד החינוך.

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  :אישית הינהההנחיה . בוגרכותבים ומשמרים פרקים מסיפור חייו של המ

 .ומבוגר 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 

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

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

מנהיגים צעירים, ולקחו חלק בקיום פעילויות חברתיות ערכיות לכלל התלמידים 

 בבתי הספר שלהם.

שפעה של ילדים צעירים בעיר בקרב בעצם קיום פרלמנט זה, הרחבנו את כוח הה

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

ערכי -משותפות עם מדריכי הנוער ובעשיה נרחבת המשפיעה על אורח החיים החברתי

 של כלל תלמידי העיר הרצליה.

 עיים.כל הילדים מחולקים לועדות חברתיות פעילות הנפגשות אחת לשבו

  .₪ 120,000סך עלות ההנחיה, הדרכת המורים, מפגשי ילדים בועדות וימי שיא: 
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 "קרן קרב" –לימודי העשרה 

שנה"ל תשע"ה, היא השנה האחרונה בה מתקיימים לימודי קרן קרב בבתי הספר 

 היסודיים.

יה. בכל אחד מבתי יבתי ספר, במימון של  תשלומי הורים ועיר 12-התוכנית מופעלת ב

תכנית ָקֵרב למעורבות בחינוך היא ש"ש של לימודי העשרה.  3הספר מעניקה התוכנית 

חברתי המקדם -יוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן קרב ופועלת לשינוי חינוכי

צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה 

בבתי הספר משולבים הלימודים הבאים: דרמה, חקלאות, ך. והעצמה במערכת החינו

שירה, בע"ח, רובוטיקה, תיאטרון, טבחים צעירים, מוסיקה, מחשבים, גינה 

 אקולוגית, אשכולות חשיבה, קרקס, תנועה ועוד....

 

 

 בתי ספר מנגנים

בבתי הספר המנגנים, כל תלמידי שכבת ד' מנגנים. בחלק מבתי הספר גם תלמידי 

, וההורים משלמים דמי 20,000הצטרפו השנה. הרשות מממנת סך של כתות ה' 

 השתתפות ודמי השכרה לכלי עליו מנגן התלמיד.

 טוב, יוחנני, הרצל וברנר.-ים, שזר, לב-בתי ספר מנגנים נוף 6בעיר פועלים 

 

 

 תוכנית פעמ"ה

בשיתוף והדרכה של התזמורת סימפונט רעננה, באמצעותה תכנית לחינוך מוסיקלי 

יוצרים חיבור וקשר לתכנים של מוסיקה קלאסית והיכרות מעמיקה עם קלאסיקות 

ד' הלוקחים לק בתוכנית, לומדים במהלך השנה על -נבחרות. כל תלמדיי כתות א'

היוצרים ומתעמקים ביצירות הנבחרות.  במפגשי ההכנה פוגשים התלמידים את נגני 

ולסיום משתתפים בקונצרט  התזמורת סימפונט רעננה בבתי הספר, במפגש קאמרי,

 פילהרמוני.

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

לכל תלמיד. הרשות מממנת את כל ההיסעים, הקונצרטים וחלק מההדרכות ₪  25

 בבתי הספר.

  

 בתי ספר ירוקים

עברו את כל שלבי בתי ספר ירוקים הינם בתי ספר אשר קיבלו תו הסמכה על כי 

. בעיר מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספרה ההסמכה

 אילנות, אלון, ברנר, יוחנני, נוף ים, ברנדיס ורמב"ם. בתי ספר ירוקים: 7קיימים 

החינוך. בתי ספר  משרד בשיתוף הסביבה להגנת תנאי ההסמכה נקבעו ע"י המשרד

קיימה בבתי הספר. המודל מבוסס על העקרונות פיתוח בר אלה, מיישמים עקרונות 

של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים 

 .שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה
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 ג'-באמנות" לכיתות ב'  מצוינות לכל"

עכשווית,   לאמנות  וןהרצליה , המוזיא  ועירית  משרד החינוך  התוכנית, בשיתוף

 מוז"ה. 

 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. 

 ₪. 318,000תקצוב התוכנית עומד על 

 

 פר"ח

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

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 

ך בבתי הספר בהרצליה מלבד החונכים בשעות אחה"צ, סטודנט חונ חיובית ולשגשג.

 המגיע בשעות הבוקר לביה"ס.

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

 

 :צהרונים בעיר 11הפעלת 

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

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

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

 שנקבע בתמ"ת. 

  

 תוכנית שיט

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

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

שיים של התמצאות  בים, לצד פעילות ספורטיבית, חברתית המקנה רוכשים כלים מע

 ערכים של למידה שיתופית, התחשבות, הקשבה, נתינה ועוד.

 ₪. 180,000בתי ספר, ועלות הרשות עומדת על  9בתוכנית משתתפים 

 

 :נתיב האור

פועלת בשיתוף חברת החשמל לישראל ומשרד החינוך ומרכז השלטון התוכנית 

 .המקומי

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

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

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

העשרה המסייעים להם להעביר השנה למפגש עירוני בו מקבלים חומרי למידה ו

 לכלל התלמידים. –פעילויות בתוך בתי הספר שלהם 
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בתי ספר בעיר. הרשות ממנת את הדרכת נציגי בתי הספר שנפגשים שלוש  12-פועלת ב

 פעמים בשנה.

 

 :בתי הספר 15תוכנית ללימוד מורשת הרצליה בכל 

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

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

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

 ₪. 97,000מימון הרשות לתוכנית עומדת על סך 
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 המחלקה לחינוך על יסודי
 תוספות של תכניות, תחומים והתמחויות

 בבתי הספר העל יסודיים
 

 

 תכניות ייחודיות בבתי הספר התיכוניים תשע"ו .א

 משרד החינוך –"ישראל עולה כיתה" כל בתי הספר נכנסו לתכנית הרפורמה  .1

כל בתי הספר נכנסו לתכנית  ייחודית עירונית בתחומי המדעים בכלל  .2

 והמתמטיקה בפרט

הכשרת מורים חדשים  -יח"ל 5השתלמויות מורים למתמטיקה ב  .א

 וחיזוק מורים ותיקים בפיתוח שיטות ודרכי הוראה ייחודים .

פיתוח שיטות הוראה  –יח"ל  5השתלמויות מורים לפיסיקה וכימיה ל  .ב

 ודרכי הוראה.

מ  הנמצאים בסיכון להנשרהלתלמידים בכיתות י' ויא'  5פתיחת מועדון  .ג

 יח"ל, באמצעות מרכזי למידה עירוניים. 5

מורי בתי הספר התיכוניים עוברים השתלמות תלת שנתית בפסיכולוגיה  .3

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

 חיובית לתלמידים 

מעגלי שיח לשיפור אקלים ביה"ס ולחיזוק  – תכנית הדיאלוג בית ספריים .4

מחנך 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 .5

 ג"ראת

 תיכון לחיים -"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   

 שיעורים מצולמים ברנקו ויס תכנית להוראה מקדמת 

  למידה לתלמידים לקויי פתיחת מרכזי השתלמות למנהלי מרכזי מהות

 למידה "מרכז מהות"

  למנהלים בתחומי החשיבה היצירתית בתחומי השתלמות ייחודית

 המדעים והטכנולוגיה.
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 חטיבות ביניים .ב

 בתחומי המתמטיקה והמדעים לכל חטיבות הביניים  - תכנית מצוינות

 בעיר 

  חטיבת ביניים סמדר, חטיבת הביניים חטיבות ביניים:  1כיתות מופ"ת ב

 זאב, חטיבת הביניים רעות 

  לתלמידים בכיתות ט' ברמות א' 5מועדון ה 

 

 :השתלמויות ייחודיות .ג

 השתלמות מורים ע"י מכון מופ"ת למורי המתמטיקה 

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

 ברנקו ויס -שיעורים מצולמים 

  8200והמחשבים עם מטה  פעילות  בתחומי הסייברהמשך 

 העמקה והרחבה בתכנית אייל וכנפיים 

 

 חט"ב תיכון לחיים  .ד

  תכנית מסלולים  2000ביה"ס משתתף בתכנית מצוינות + 

 בי"ס מקבל הדרכה לצוות הפדגוגי 

 בית הספר עובד בשיתוף פעולה מול מרכז המדעים 

 נפתחו מעבדות פיסיקה וביולוגיה 

 תיכון לחיים -"רשת אורט" וליםתכנית מסל 

  

 פנימיות יום בחטיבות .ה

בחט"ב בעיר פועלת פנימיית יום, במטרה לתת מענה לתלמידים בסיכון 

בנוסף פועלת "על גלים"  סביבתי ולימודי. המענה הניתן הוא לימודי ורגשי.

 לתלמידים שהומלצו ע"י מנהלת בית הספר. 

 

 תכנית לילדים בסיכון בתיכון .ו

  ט'. -התלמידים בסיכון בתחילת כיתת ז'איתור 

 .ליווי לימודים, רגשי, חברתי ומשפחתי של הילד בסיכון 

 .מכינה לתיכון 

 .תגבור לימודי 

 .הדרכת מורים 

 .אבחון התלמידים 

 .עוזרי הוראה 
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 .בניית תכנית רגשית 

 .השתלמות עירונית לכל מחנכי כיתות מב"ר אתגר 

 

 תקשוב  בתי הספר .ז

. בשנת תשע"ז, תורחב יסודי-בתי ספר על 4יתקיים פיילוט שיכלול  –בשנת תשע"ו 

 הפעילות לבתי ספר נוספים בעיר.

 office 365התכנית תכלול היכרות עם פלטפורמה המאפשרת למידה בענן 

ובהלימה תועמק ההדרכה לקדם פדגוגיה דיגיטלית בתחומי הדעת השונים. בנוסף 

וירטואלית של מורים. התכנית  -וקם קהילה לומדתלכך, באחד מתחומי הדעת ת

 תלווה בתכנית הערכה.

 

 רציונל הקצאת מחשבים:

אגף החינוך העל יסודי החליט להמיר את המחשבים הנייחים שהוזמנו, במסגרת 

 תקציבי הפיס, בעגלות עם מחשבים ניידים.

 המהלך יאפשר:

ראה והלמידה לקדם פדגוגית חדשנית ומשמעותית, להעצים את תהליכי ההו .1

 .21ולהכשיר את 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   לקבל .3

אנחנו נמליץ   2017-ו 2016אינטרנט אלחוטי בחטיבות הבינים במהלך שנה"ל 

 מתן עדיפות לבתיה"ס שיבחרו להשתמש בלמידה ניידת. על

 

 תשתיות רוחב פס בשני בתי ספר .ח

 מגה 100אינטרנטי 

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

על  21עד  3בתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד בגילאי  תלחינוך מיוחד מטפלהמחלקה 

 פי חוק 

בקביעת הזכאות )ועדות השמה(, יישום  תעוסק המחלקה .  ח"מהחינוך המיוחד, תש

ושיבוץ התלמידים במסגרות החינוך המיוחד ברשות ומחוץ לרשות וכן במעקב וטיפול 

ק בשיבוץ ומעקב במחלקה לחינוך מיוחד קיים מדור סייעות העוסשוטף בתלמידים. 

 אחר הסייעות הן הטיפוליות והן הצמודות בכל מסגרות החינוך שבכל שכבות הגיל.
 

 תלמידים 400 -ימי  ועדות  השמה לכ 50התקיימו  2015 -2014בשנת  

 מפגשים 10 -כ –בעקבות הוועדות התקיימו וועדות שיבוץ 
 

 נתונים מספריים:
 

 תלמידים  120   - מיוחדים גנים 13

 ושפה. גנים לילדים מעוכבי התפתחות 9

 (.P.D.Dגנים תקשורתיים ) 4

 

 תלמידים 130  -  ו'( –כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל יסודי )א'  13

 .כיתות לילדים לקויי למידה 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 -יב'(   –כיתות מיוחדות בתיכון רגיל )י'  5

 כיתות מיוחדות לילדים לקויי למידה . 3

 רגשיים.כיתה מיוחדת לילדים עם קשיים  1

 כיתה לילדים על הספקטרום האוטיסטי . 1
 

  –בתי ספר לחינוך מיוחד 

 כיתות   6                      –אוטיזם  :בי"ס "אופק"כיתות ב 10

 כיתות   4          -פיגור בינוני עד קשה                                     

 תלמידים 76סה"כ  

 .תלמידים  82 - בי"ס "נתיב"  )בעיות התנהגותיות/רגשיות(  כיתות ב 9

 תלמידים. 200 -כ  -  (המחלקה תלמידים הלומדים מחוץ לרשות )מטופלים ע"י
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 סייעות:

 סייעות צמודות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל.   -  98

 סייעות טיפוליות במסגרות החינוך המיוחד. -140

 

 -אפקטיביותשעות 

 ש"ש עבור העשרה אקדמית ופארפואית  40לבי"ס "אופק"  הוקצאו 

 ש"ש למרכז למידה 20לבי"ס "נתיב" הוקצאו 

 

 יוזמות והעשרה 

פרויקט צילום, שייט ) פר"ח ואתגרים( , שילוב מוסיקה עם     –לבי"ס "אופק" 

תלמידי החינוך הרגיל, חינוך מיני, עיצוב התנהגותי מותאם 

 הלאוכלוסי

 פרוייקט מוסיקה, ג'ודו, שחמט, שייט )פ"ח ואתגרים(, כדורגל      -לבי"ס "נתיב" 

 "מצילה" בשיתוף עם משרד הפנים )מניעה(                               

 פתיחת מרכז למידה.                               

 

(, אומנות, שייט )פר"ח ואתגרים   -לכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים

 גרפיקה, צילום חינוך מיני.

 

 טיפול באמצעות בעלי חיים וטיפול באמצעות ספורט טיפולי.  -לגני החינוך המיוחד

 יום פעילות לגני החנ"מ. –ספורטאי צעיר  -"ספיישל אולימפיק"                             

 פחות.הצגה לגני החנ"מ בהשתתפות המש                              

 

ערב הוקרה לצוותי החינוך המיוחד )צוותים חינוכיים ותומכי הוראה(, הצגה ודיון 

 מקצועי.
 

 שילוב

בניית תוכנית שילוב ילדי גני החינוך המיוחד במסגרות גני החינוך הרגיל בשיתוף 

 הפיקוח, רשות ושפ"ח.

 שיתוף הצוותים החינוכיים )כולל הסייעות( בתוכנית.

 ב של ילדי גני החינוך המיוחד במסגרות גני החינוך הרגיל.יישום תהליכי השילו

 מעקב אחר יישום התהליכים.
 

 וועדות היגוי

 ועדות היגויי של החינוך המיוחד בשיתוף הפיקוח, הרשות והשפ"ח.

ועדות היגוי של הילדים עם קשיי התקשורת בשיתוף הפיקוח, הרשות, השפ"ח, 

 הרווחה והעמותות.

 

 השתלמויות

 מקצועיות לסייעות בשיתוף משאבי אנוש והמפע"ם. השתלמויות
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 התפתחותי-שירות פסיכולוגי חינוכי

 

 אוכלוסיית היעד: .1

התפתחותי מעניק שירותים פסיכולוגים מגוונים לילדים -השירות הפסיכולוגי החינוכי

)ממעונות היום עד תום לימודי התיכון ובתי הספר לחינוך  21והורים מגיל לידה עד 

ושירותי הדרכה וייעוץ לצוותי חינוך וטיפול במערכות החינוך ובשירותים מיוחד( 

 הנלווים.

 יעודנו:

הבטחת התפתחות והסתגלות תקינה של הילדים במערכות החינוכיות השונות 

 ומשפחותיהם וקידום רווחתם הנפשית של כל הנמצאים במערכות אלו. 

  429ידי עיריית הרצליה  -במהלך שנת הלימודים תשע"ה הועסקו על  :פריסת השרות

 תקנים .  2.6פסיכולוגים חינוכיים , קליניים  והתפתחותיים ושלוש מזכירות ב

 תחומי פעילות עיקריים:

שירותים פסיכולוגים  מגוונים מקצועיים וזמינים לילדים ומשפחותיהם, ייעוץ  .א

 והדרכה לעובדי מערכות החינוך ומערכות משיקות. 

עירונית, בתהליכי -בתהליכי קביעת מדיניות חינוכיתמעורבות פעילה ויוזמה  .ב

ביצוע ומעקב   בכל הקשור להיבט פסיכולוגי, בדגש  על שיתופי  פעולה עם 

 חודיות מקצועית.יהגורמים הרלוונטיים ושמירה   על  י

התמקצעות והתעדכנות רצופים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך לשירות מקצועי  .ג

 מעולה.

 

 נתונים מספריים: .2

 :הפריסת השרות בתשע" .א

 מעונות יום שירות באמצעות איגום משאבים שפ"י +רשות. 2מעונות היום  :     

 מעונות יום שירות פסיכולוגי חלקי.     4                                    

 מעונות לקריאות דחופות.  2                                    

 

 טרום חובה, טרום חובה  וחובה עירוניים   -גני טרום  44 -ב  גני ילדים        :         

 ניתן שרות   פסיכולוגי ברמה א' )אינטנסיבי(                                                                        

 גנים ניתן שרות פסיכולוגי  ברמה ב' ) אקסטנסיבי(. 25–ב                                     

   גנים עירוניים וכן גני  חב"ד ורשתות חרדיות שלא נכללות  4 -ב

  .' ג ברמה  פסיכולוגי שירות בחינוך המוכר שאינו רשמי

       

 בתי ספר יסודיים ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי    14-ל בתי ספר      :            

 )כולל  בתי ספר לחינוך מיוחד  והחינוך העצמאי( .                                  



178 
 

 לבי"ס יסודי אחד שירות פסיכולוגי אקסטנסיבי.                                 

 חטיבות ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי )כולל בי"ס ח"מ( . 4 -ל                                 

 בתי ספר תיכונים ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי. 4 -ל                                 

 

 מסגרות חינוך מיוחד:    שרות ברמה א' לכל המסגרות: 

 גנים טיפוליים  11 

 כיתות חינוך מיוחד עירוניות                                         24                                  

 בי"ס לילדים הסובלים מהפרעות רגשיות  והתנהגותיות.                                    

 קשה. -ביה"ס לילדים הסובלים מפיגור בינוני                                  

 

 יחידה לטיפול פסיכולוגי למתבגרים  ולילדים בסיכון רגשי.          בנוסף: 

 שש( שעברו טראומה.                                  –יחידה לטיפול בפעוטות )גילאי שנתיים                                   

 עזרה קצרת טווח במקרי חרום ומשבר להורי וילדי מסגרות  

 משלימות כגון  יול"א ולגני הילדים הפרטיים.                                  

 

 תשע"ג -ורי : תשע"בהתערבויות בסל שירותים ציב ב.

  ילדים 444      מספר הפניות חדשות בשנה זאת .1

 ילדים 125הערכות  פסיכולוגיות                                                   .2

                                                     ילדים  144      אבחונים פורמליים                                                 .3

 התערבויות טיפוליות פרטניות/משפחתיות .4

 ילדים   252       לילדים בסיכון גבוה

 הורים  441                הדרכות הורים .5

   

   

     : )ממקורות מימון ממסדיים ופרטיים(בסל שירותים מרחב ג.

 ילדים 14יפול בנפגעי פגיעות מיניות       טיפול פסיכולוגי ביחידה לט   

 קבוצות  2   קבוצת הורים לילדים  בגנים עם הפרעות ויסות              

 קבוצות 2                             נייםיקבוצות הורים לילדים בחטיבות הב   

 קבוצות 2   קבוצות הורים לילדים במעונות יום                            

 קבוצה 1  קבוצת הורים לילדים בתיכון                                                
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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 

 םבעיר.  תלמידים עם צרכים לימודיים ייחודיי יהפורמאלהמסייע למערכת החינוך 

 מוצאים מענה במרכז.  

 מגיל הגן ועד התיכון. הבמרכז לומדים ומטופלים תלמידי העיר הרצליי

, מענה  49, גינה טיפולית ושלוחה ברח' אבן גבירול 15המרכז נמצא ברח' בר אילן 

 לימודי בבית ספר הנדיב.

 פועל המרכז.הנושאים המרכזיים בהם 

 

 בשנה( 200-כ)-אבחונים

  במרכז נעשים אבחונים דידקטיים , פסיכו דידקטיים ואבחונים נוירו

קוגניטיביים בהתאם לפניות ולצורך של בתי הספר היסודיים וחטיבות 

אבחונים נעשים על ידי מאבחנות דידקטיות ופסיכולוגים , ההעליונות

ניתנת על ידי פסיכולוגית  ההדרכה לגבי האבחונים .םוקלינייחינוכיים 

 מהשרות הפסיכולוגי.

 .פסיכיאטר מלווה את המרכז ונותן מענה לאחר האבחון במידת הצורך 

 תלמידים בשנה הן בחלק הלימודי והן בחלק  400 -המרכז נותן מענה ל כ

 הטיפולי

 

 תחום לימודי 

   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 

 ת  חזותית, טיפול וחינוך באמצעות בעלי חיים, טיפול בתנועה, תרפיה באומנו

 וטיפול בגינון.   הביבליותרפי

 .התחום הרגשי מלווה בלווי הורים באופן קבוע 

 .קבוצות טיפוליות  לכישורים חברתיים 

 .הדרכת הורים באומנות חזותית בשיתוף אוניברסיטת חיפה 
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  לגמלאים  בהם הם מוצאים הגינה הטיפולית מהווה מקום מפגש פעם בשבוע

 מענה חברתי ורגשי.

 

 מועדוניות

 צוות של מורים ומטפלות נותן מענה לימודי וטיפולי לילדי  -מועדוניות רווחה

 מועדוניות הרווחה . בתאום ובשיתוף רכזת המועדוניות והפיקוח.

 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 עם ההורים ופועלים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי בבתי הספר.

אב אנשי צוות בתחומי הלמידה והטיפול השונים, כמו כן מזכירה ו 50 -במרכז כ 

 הבית.  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 

 

 

המועצה וסגנית ראש העיר ועדת הנחות של עיריית הרצליה, בראשותה של חברת 

 אשרה בשנת הלימודים האחרונה הנחות לצורך עריכת אבחונים וסיוע לימודי וטיפולי

 שקל.  150,000 –בגובה של כ 

  



181 
 

 היחידה לביקור סדיר 
 

היחידה עוסקת באיתור וטיפול בתלמידים מגן חובה ועד סיום הלמודים בכיתה י"ב, 

הנמצאים בסיכון לנשירה סמויה ו/או גלויה, באמצעות אכיפת חוק לימוד חובה 

 תיכון. –חטיבה  –והכוון בין 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  7י ילדים, קצינת ביקור סדיר בגנ   -משרה   100%נועה נדב בר אבן 

 הלומדים מחוץ לעיר ומסגרות דתיות. על

בתי ספר ושני בתי ספר מחוץ  8-קצינת ביקור סדיר ב   –משרה  75%מירי יונאני ארנון 

 לעיר.

 

 נושאי הטיפול ונתונים מספריים:

איתור תלמידים שנשרו ממוסדות החינוך ואין להם שיבוץ חלופי על סמך  .1

-ם ממשרד החינוך, מהרשות, מבתי הספר וגורמים נוספים )כנתונים שמגיעי

 תלמידים( 300

 טיפול בנושרים ומניעת נשירה: .2

קשר שוטף וקבוע עם בתיה"ס בתוך ומחוץ לעיר לגבי תלמידים עם קשיי  .א

 תלמידים(. 500-תפקוד במסגרות לצורך איתור וטיפול למניעת נשירה  )כ

התלמידים, גורמי טיפול בקהילה קשר קבוע עם התלמידים, עם הורי  .ב

 ובאגף, ייצוג זכויות התלמיד והפעלת חל"ח.

מציאת מסגרות לימוד מתאימות וחלופיות לתלמידים ושילוב תלמידים  .ג

-חדשים בתוך המערכת העירונית ומחוץ לעיר, כולל הכוון במעברים )כ

 תלמידים(. 250

בראייה בניית תוכניות עבודה והשתתפות בועדות ובצוותים אגפיים  .ד

 תלמידים(. 100-כוללת לגבי תלמידים ספציפיים )כ

 איסוף ועדכון נתונים שוטף למשרד החינוך ולרשות. –מעקב ודווח  .3

 

 תוכניות נוספות שפועלות:

איתור תלמידים והשתתפות  –מועדוניות משותפות לחינוך ולרווחה  4ריכוז  .1

עקב אחרי בועדות קבלה, ניתוב הקשר בין צוותי המועדוניות לביה"ס ומ

התלמידים, ביקורים במועדוניות, שיבוץ חיילות 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  .2

שעות  600-סטודנטים ומתנדבים לצורך תגבור תלמידי ושילובם במערכת )כ

 סטודנטים(. 20-ב    כשנתיות ושילו

 

מסלול לימודים עיוני מתוגבר לקראת  –ליווי תלמידי כיתות מב"ר. מב"ר  .3

 תלמידים. 225-תלמידים סה"כ ברשות כ 25תעודת בגרות. כל כיתה מונה עד 

מסלול לימודים הנותן מענה  –ליווי תלמידי כיתות אתגר. כיתות אתגר  .4

מוטיבציה ורצון להצליח. לתלמידים בעלי הישגים לימודיי נמוכים לצד 

בכיתה זו ניתן תגבור לימודי על בסיס כיתתי ואינדיווידואלי. כל כיתה מונה 

 תלמידים. 225-תלמידים סה"כ ברשות כ 25עד 

תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה המעניקה לכל תלמיד  –תוכנית מל"א  .5

יכות מרחב למידה אחר ובאמצעותו צמצום פערים לימודיים וחיזוק ההשתי

 תלמידים(. 10-למסגרת )כ

 

 נתוני  נשירה תשע"ה

שובצו בתוכנית  3תלמידים נשרו מהתיכונים בהרצליה בתשע"ה:  17סה"כ  .1

נרשמו לבי"ס "רועי קריב"  6לא לומדים/עובדים   6באקסטרני,  2היל"ה, 

 .)מוכר שאינו רשמי(

 

 נתוני נשירה מצטברים

  (18תלמידים )מתחת לגיל  17בתוכנית היל"ה ובאקסטרני משובצים 

 12 תלמידים אינם לומדים / עובדים 

 25 "תלמידים לומדים ב"רועי קריב 
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 היחידה לקידום נוער 

 
בגילאי  בני נוער במצבי סיכון 140ל  נותנת מענה חינוכי טיפולי ידום נוער היחידה לק

 . הטיפול הינו פרטני, קבוצתי וקהילתי. 18- 13

ביחידה הם : נוער מנותק ,דהיינו נוער שאינו לומד במסגרת בני  הנוער המטופלים 

 משפחתיות, בעיות רגשיות, נוער עם בעיות התנהגות, נוער על סף נשירה, פורמאלית,

מרבית המטופלים ביחידה לקידום  עבריינות, בעיות בזהות המינית ובעיות חברתיות.

ספקט ספציפי נוער, מתמודדים עם קשיים נרחבים שלא ניתן לתחום אותם לא

 בחייהם כמו ביה"ס או משפחה.

 

 כ"א ביחידה 

 לקידום נוער ומטפלת. רכזת היחידה -משרה( 100%) אורנה בלדרמן

 מנהלת מרכז השכלה )היל"ה(. -משרה( 50%) אני בלומנפלד

 עובדת היחידה לקידום נוער. -משרה( 100%) יעל כהני ארד

 נוער.עובדת היחידה לקידום -משרה( 100%)יפעת רוט

 ובד היחידה לקידום נוער.ע -משרה( 100%נעם בן צבי )

 מדריך במועדון נוער עולה.-שעות אפקטיביות( 13עמית אטינגר )

 מדריכה במועדון נוער עולה.-שעות אפקטיביות( 12קרן פולנסקי )

 עובדת משרד החינוך   -מורה לאנגלית              הכנה לבגרות          –פיה    ארנולד 

 עובדת משרד החינוך   -מורה ללשון וספרות     הכנה לבגרות             -יה גבעון  בת

 עובד משרד החינוך  -מורה למתמטיקה          הכנה לבגרות     -ישראל    הלוי     

 עובדת משרד החינוך  -מלכי יהושוע           מורה לתנ"ך                   הכנה לבגרות  

עובדת  -,אזרחות וגאוגרפיה   הכנה לבגרות   המורה להיסטורי       -מירי פרייליך  

 משרד החינוך

 

 יחידהב כמותיים על בני הנוער נתונים

 נערות. 15%נערים ו 85%בני נוער מתוכם  140 -ביחידה כ בני הנוערסה"כ מספר 

 30מתוכם  מתחילת השנה למדו בהילה כ    33 סה"כ מספר בני נוער מנותקים ביחידה

 . 107מנותקים. ומס' בני הנוער בסיכון לומד  

 בנים( . 20בנות ו  15) 35סה"כ נערים במועדון נוער עולה 

 

 התפלגות ע"פ גילאים

 . 12.5-14.5מהנוער ביחידה הינו בגילאי   40%

 .15-16.5מהנוער ביחידה הינו בגילאי   22%

 . 16.5-18מהנוער ביחידה הינו בגילאי  30%

 +.18ביחידה הינו בגילאי מהנוער  8%
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 התפלגות לפי גורמים מפנים

 הפניות מגיעות מקב"סיות 30%

 הפניות מגיעות מבתי הספר 40%

 הפניות מגיעות מגורמים של משפחה וחברים 10%

 הפניות מגיעות מפניות עצמיות 5%

 פניות מגיעות משרות מבחן לנוער  5%

 הפניות מגיעות ממחלקת הרווחה 5%

 עות מאחר.הפניות מגי 5%

 

 תוכנית היל"ה

"ה הינה  תוכנית השלמת השכלה לנוער נושר ממערכת החינוך  היל תוכנית

 ,וכן תוכנית לשילוב בני נוער בחינוך הפורמאלי. תהפורמאלי

 בני נוער( 20)נכון להיום לומדים  רוב הלומדים במסלול בגרות.

התלמיד לצרכי הלמידה בעיקר קבוצתית .למידה פרטנית  ניתנת בהתאם לצרכי 

תגבור. הלמידה מתפרסת  על פני כל מקצועות החובה לבגרות+ מקצוע הגיאוגרפיה ל 

 יחידות בגרות. 5

 ' אכתה י באמצעה מגיעים בד"כ בגיל מאוחר ,ברוב המקרים  ל" התלמידים בהי

 ולעיתים אף בסיום כתה י"א.

אספות  התקיימו . יותר של הורי התלמידים  מעורבות גבוהה  הייתה  בשנה האחרונה

  קשר טלפוני רצוף פגישות אישיות עם הורים,בנוסף ל שנה הפעמים  שלושהורים 

 ומעורבות גבוהה בליווי התלמידים במבחני הבגרות.

 
 עבודה עם בתי הספר

 4היחידה מטפלת בנוער בסיכון הלומד בכל בתי הספר העל יסודיים בעיר. כאשר ב 

כותלי בית הספר, כעבודה מערכתית ) לכל  חט"ב העבודה הטיפולית, התבצעה בתוך

 אחת מחטה"ב הללו יש עובד/ת קידום נוער המרכז/ת את העבודה הטיפולית (.

 

 עבודה מערכתית 

 למטופליה . םהרלוונטיי םמערכתיי -  םהיחידה עובדת בממשקים מקצועיי

 

 ייחודיות היחידה לקידום נוער

 קידום נוער בחינוך הינו חלק מרצף חינוכי , 

לקידום נוער תפיסה חינוכית טיפולית חברתית  המעוגנת במעשה החינוכי ומדברת על 

 רצפים.

 רצף גילאי, רצף מענים ,רצף מבוקר עד ערב ,רצף בין ביה"ס לקהילה,

גוף טיפולי המתמחה בעבודה עם , המעבר להיותה של היחידה לקידום נוער בהרצליי

!!!  בעיר  המעניק שרות לנוער מנותקהגוף היחידי היחידה מהווה  מתבגרים בסיכון,

 ולמעשה מהווה "תחנה אחרונה" עבורו.
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 2015פעילויות היחידה לשנת 

טיפול פרטני  וקבוצתי בבני נוער בסיכון הלומדים בחטה"ב והתיכוניים בעיר   .1

 ובבני נוער מנותקים. 

 מבני 60% -טיפול קבוצתי בבני נוער בסיכון הלומדים בחטה"ב והתיכוניים בעיר .2

 בני נוער לומד היו השנה בטיפול קבוצתי.( 48הנוער ביחידה.)סה"כ 

  -פירוט הפעילות הקבוצתית  .3

 בני נוער סה"כ( 40שש  קבוצות טיפול באמצעות בעלי חיים בחטה"ב בעיר. )כ 

 ( 8קבוצת כדורגל   במתנ"ס נווה ישראל )בני נוער סה"כ 

 בני נוער  10ה .)כקבוצה חברתית טיפולית לבני נוער מנותק לאורך כל השנ

 סה"כ(

 .הכנה לצה"ל לנוער מנותק באופן פרטני וקבוצתי 

   כמו כן היחידה ערכה  יום עיון בנושא הצבא  ובסיומו הקימה ועדת היגוי

מענה  ןעירונית  לנושא הצבא כדי שלמלשבים תושבי הרצליה יינת תייחודי

ולה  המגייס זהו מודל לשיתוף פעמיטבי ויטופלו נושאים שלא טופלו עד כה.  

 את כל גורמי הטיפול לטובת נושא משמעותי  כשהנער /ה במרכז

 

   לקראת בחינות בגרות.   -לימודים בתוכנית הילה .4

 

 נתונים לגבי תלמידי היל"ה

מהלומדים בתוכנית הילה לאורך השנה  נגשו לבחינות בגרות ביולי        65%  

2015. 

 בגרות מלאה. וסיימ 2015שלמדו לאורך כל השנה עד יולי        10%  

 יחידות בגרות. 10סיימו   עד        55%  

 

 םמערכתיים הרלוונטיי-היחידה עובדת בממשקים מקצועיים -עבודה מערכתית

 בתי הספר בעיר, שרות מבחן, מחלקת הרווחה וכו'. -למטופליה

 

 לנוער המנותק בעיר. הדרכת הורים מתקיימת באופן פרטני .5

המטופלים הינם  בני נוער  עולה בסיכון  המגיעים למועדון   -מועדון הנוער העולה .6

פעמים בשבוע, שם מקבלים פעילויות חברתיות הכוללות טיולים, יציאה  3

להצגות, סדנאות שונות בתחומי מנהיגות נוער, מניעת שימוש אלכוהול וסמים, 

שתי קבוצות הדרכת הורים לנוער עולה  הכשרה מקצועית בתחום המחשבים,

 בני נוער 35וקבוצת הדרכה לנערות עולות.  סה"כ במועדון נוער עולה 
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  2015נוספים לשנת   םינתונים כמותי

 בני נוער.  160במהלך השנה  טופלו ביחידה  

 85%,מתוכם :  18 - 13גילאי  בני נוער 140בנקודת הזמן הנוכחית מטופלים ביחידה 

 נערות. 15%ו  נערים

 מהם לומדים במסגרת תוכנית היל"ה(. 90%מהמטופלים הינם מנותקים )   24%

 מהמטופלים הינם נוער בסיכון הלומד בחטיבות ובתיכונים בעיר.   76%

 ממטופלי היחידה  היו נוער עולה .   20%

 ממטופלי היחידה היו  גם בטיפול פרטני וגם בטיפול קבוצתי.   70%

 התגייסו   70%היחידה עמדו לקראת שרות צבאי בשנת תש"ע, מתוכם  ממטופלי   20%

 לצה"ל.
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   מרכז המדעים

 ות המרכזמטר .1

העיר הרצליה שמה לה למטרה לקדם את לימודי המדעים והטכנולוגיה מתוך אמונה 

וטכנולוגי מתקדם מהווה תשתית לצמיחה כלכלית, מדעית וטכנולוגית,  מדעי כי חינוך

כמכשיר לצמצום פערים בחברה. חינוך מדעי איכותי מעודד את החתירה ומשמש 

 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 

 רית של המרכז עם הקמתו: הציבו

 .קידום ההשכלה והחינוך המדעי והטכנולוגי בקרב תלמידים ומבוגרים 

  תמיכה, כבר מגיל צעיר, בגיבוש עתודה מדעית וטכנולוגית לתעשייה

 ולאקדמיה.

 .הצבת אתגרים פדגוגיים חדשים לחינוך המדעי והטכנולוגי בבתי הספר 

 ציוד לביצוע ניסויים( וחומר הנגשה של תשתיות מתקדמות )דוגמת מעבדות ו

 לימודי לתלמידים ולציבור הרחב.

  הגברת האטרקטיביות של תחומי המדע והטכנולוגיה בקרב נערות ונשים

וכתוצאה מכך גידול באחוז הבנות הבוחרות ללמוד מקצועות מדעיים 

יחידות  5וטכנולוגיים והניגשות לבחינות הבגרות במקצועות אלה ברמה של 

 לימוד.

  ילדים מחוננים בגיל הרך ובגילאי ביה"ס היסודי ליצירתיות ומצוינות. קידום 

 

 

 הצוות המקצועי המוביל את המרכז

 25 בתחומי הנדסה, פיזיקה, ומדעי המחשבומורים מדענים , מהנדסים. 

   6  לבורנטים לפיזיקה, ביולוגיה, כימיה ומחשבים המופקדים על תמיכה

 .בגרותהבביצוע ניסויים ומבחני 

   6  ופדגוגיה, המופקדים על ניהול המרכזעובדי אדמיניסטרציה. 

 בעלי רקע מדעי וטכנולוגי מתנדבים הדרכת הנוער גם כמו כן מסייעים ב

 .בגילאי הפנסיה

 

 למידה משמעותית מבוססת פרוייקט .2

( משמשת נדבך חשוב בפעילות מרכז המדעים. המרכז PBLלמידה מבוססת פרוייקט )

מהנדסים ומדענים מן התעשייה והאקדמיה  25 -ל כמעסיק כאמור צוות גדול ש
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המשמשים גם כמנחי פרוייקטים מדעיים וטכנולוגיים בנוסף לעיסוקם בהוראת 

 המדעים.

 

  נושא הנלמד באופן פרוייקטאלי וחוויתי מעודד את בני הנוער ונוטע בהם את

 הסקרנות להעמיק חקר בו.

 תשתית לתחומי דעת רבים מניח את הדיסציפלינארי -פרוייקט טכנולוגי ומדעי מולטי

והתנסות במיומנויות המאה העשרים ואחת במובנים הטכנולוגיים, אך גם במובנים 

האנושיים: עבודת צוות, התמחות, והתמודדות עם מהמורות בדרך להשגת התוצרים 

 המבוקשים. 

  צרת עתודת מדענים ומהנדסים לצה"ל, ויוהפיתוח חשיפת בני הנוער לעולם המחקר

 קדמיה ולתעשייה. לא

חלק גדול מן הפרוייקטים מבוצעים בשיתוף קבוצות מחקר ופיתוח שהקים מרכז 

ובכך מושגת מטרה  בפריפריה הגיאוגרפית והחברתיתהמדעים מחוץ להרצליה 

-בישובים בעלי דרוג סוציו עידוד הוראת המדעיםחברתית ולאומית נוספת של 

 יה למרכז. אקונומי נמוך, צמצום פערים וקירוב הפריפר

 

 על פי שכבות גיל PBLדוגמא למתווה 

 

 

  לימודי מדעים ושיעורי מעבדה בקמפוס המדעים .1

-כ 2015בשנת . פורמאליותבשעות הלימודים המתקיימת עיקר פעילות מרכז המדעים 

במרכז המדעים  וגיורא למד-תלמידי תיכון חדש, תיכון הנדסאים  וחט"ב יד 1400

בתחומי פיזיקה ואסטרופיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ות שיעורי מדעים ומעבד
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 -בסה"כ נלמדים במרכז המדעים כביוטכנולוגיה, רובוטיקה, אלקטרוניקה ומחשבים. 

 שעורים שבועיים בלימודים פורמאליים. להלן פרוט שעות ההוראה ע"פ בתי ספר.  400

 

 :חט"ב יד גיורא

 

 לוויינים רובוטיקה פיסיקה מחשבים מדעים יום

     20 א'

   8 4 4 ב'

 4 8 6   ג'

   2 2 16 ד'

   2 2 9 ה'

   4 4 7 ו'

 סה"כ

 ש"ש

56 12 22 8 4 

 

 

 : תיכון הנדסאים

 

 

 

 

 

 

 

מדעי  יום

 המחשב

מבוא  פיסיקה אלקטר'

 לפרויקט

-ביוטכנו כימיה

 לוגיה

 -ביו ביולוגיה

-אינפור

 מטיקה

 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

 

 

  ו'-תכנית "מעוף" לטיפוח תלמידים מצטיינים מכיתות ג' .4

 -התכנית פועלת בשיתוף האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ולומדים בה כ

לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, תחומי  יחודית התכנית מהווה סביבהתלמידים.  200

"מעוף" הינה מסגרת  עניין, רצונות, שאיפות וצרכים חברתיים ורגשיים דומים.

לימודית מפתחת ותומכת, המדגישה את החופש לחשיבה, לביטוי, ליצירה ולשיח בין 

כוללת מגוון תחומי דעת כל השותפים לה: תלמידים, מורים והורים. תכנית הלימודים 

 מיקרו FLL FTC אינטרנט יום 

 מחשבים

-ביו

 כימיה

 תכנות

 אינטרנט

אלקט'  פרויקט

מכשירי

 ת

FRC סייב

 ר

           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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ודרכי הוראה ייעודיות, תוך שילוב מענה לצרכים הרגשיים והחברתיים של 

  תלמידים.ה

 

ההרשמה לתכנית היא על פי תוצאות מבחני איתור של האגף למחוננים ומצטיינים 

 . 2015התכנית החלה לפעול בחודש ספטמבר  העליונים(. 5%)

 להלן תכנית הקורסים לשנת תשע"ו:

 

 

 מכון אריקה לנדאו  .5

 

פועלת במרכז לקידום נוער ליצירתיות ולמצויינות  "אריקה לנדאו"מכון שלוחה של 

ילדים מוכשרים מרחבי העיר  180-. בפעילות המכון משתתפים מידי שנה כהמדעים

)תלמידי המכון מכיתות ג' ואילך הופנו  ומחוצה לה, החל מגילאי גן חובה ועד כיתות ב'

. התלמידים הצעירים מאותרים באמצעות הגנים (2015לתכנית מעוף החל מספטמבר 

להלן רשימת הקורסים שניתנו בשנת  ובתי הספר ואבחון בשירות הפסיכולוגי החינוכי.

2015: 

ית תכנ

 "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

 ש"ש שם החוג כיתה סמסטר

אריקה 

 לנדאו  

 סמסטר ב' 

 2 1יצירתית חשיבה  גן חובה 

 2 2חשיבה יצירתית  גן חובה 

 2  חשיבה יצירתית 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'
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 : תכנית היקום המופלא .4

תלמידים מכיתות ה' ועד י' משתתפים במרכז בשיעורי העשרה בחקר מדעי,  1000 -כ

 .השונים מדעהואסטרופיזיקה ומתנסים בפרויקטים בסיסיים בתחומי 

: אילנות, אלון, 2015בתי הספר היסודיים השתתפו בתכנית היקום המופלא בשנת  11

 ים ורמב"ם. -טוב, נוף-בן צבי, ברנדייס, הנדיב, הרצל, ויצמן, יוחנני, לב

 

 תכנית המפגשים:

 2 מדע או קסם  –סודות המטבח  ג'  -ב'

 2 המדען הצעיר  ג'  -ב'

 2 יצירה בתלת מימד  ד'  -ג'

 2 קומיקס נקודה קום  ו'   -ד'

 2 ויכוח ופוליטיקה ואומנות ה ו' -ד'

אריקה 

 לנדאו 

 סמסטר א' 

 חשיבה יצירתית  גן חובה

 

2 

 2 חשיבה יצירתית א'

 2 חשיבה יצירתית ב'

 עולם החימסתרי  ב'-א'

 

2 

 2 עיצוב בעקבות הטבע  ב'-א'

 2 עיצוב בעקבות הטבע ב'-א'

 2 מסביב לעולם ב-א

 פירוט תכנים נושא 

ערפיליות, היכרות עם היקום על כלל מרכיביו, גלקסיות,  –היקום המופלא  מהו היקום -פתיחה 1

 כוכבים.

 כיצד נוצר כוכב? 2

 

 כיצד נוצר כדור הארץ? כיצד נוצרים כוכבים?

 כדור הארץ. מערכת השמש  היכן אנחנו: גלקסיית שביל החלב 

מסע במערכת  1

 השמש

התנאים הייחודיים לקיום חיים בכדור הארץ, ביחס לכוכבי לכת אחרים.  

 בניית מודל מערכת השמש.

המאפיינים הייחודיים של כדור הארץ, תהליך היווצרותו כחלק ממערכת  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.

 בחללחיים  4

 .  ISSתחנת החלל 

 כבידה: כיצד פעולות יומיומיות היו מתבצעות בחלל.

 תכנית החלל הישראלית, פרויקט הלוויין של מרכז המדעים

 מסע למאדים 4

 

 מסעות חיפוש כוכבי לכת מתאימים לקיום חיים.

 לוויינים, תכנית החלל הישראלית, פרויקט לוויין דוכיפת של מרכז המדעים.

 שיעור סיכום: מה נותר לחקור?  סיכום 4

 היכרות קבוצות כוכבים שונות. פלנטריום נייד 5
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  תכנית הכשרה בלימודי חלל ולוויינים .4

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

 שנתי 2 כיתה ט' הנגידט' חט"ב מחוננים  כיתת

 שנתי 2 כיתה ז' יד גיורא

 שנתי 4 ט'-כיתות ח' יד גיורא

 סמסטר א' 2 כיתה י' תיכון חדש

 

 תכנית "נפלאות היקום" לתלמידים בחינוך הממ"ד .4

 "נפלאות היקום"גם תכנית ל"יקום המופלא" בנוסף הופעלה לראשונה  2015בשנת 

אילן ורמב"ם לקראת עלייתם לחטיבת -לתלמידי כיתות ו', בוגרי בתי הספר בר

הביניים. התכנית כוללת תכנים של העשרה במדע וחקר היקום, הנבחרים מתוך 

  רגישות וכבוד למסורת היהודית ולאמונה.

 

 תכנית המפגשים:

 פירוט תכנים נושא 
היכרות עם פתיחה:  1

 כדור הארץ
 נכיר את היבשות שמרכיבות את כדור הארץ.
נדון בייחודיות של אותן יבשות, ונתמקד במדינה אחת 

 בכל יבשת.
 חשיבות המים לקיום תהליכי החיים. מים 2

 נכיר את המים באופן מעמיק וחוקר, תוך מגוון התנסויות.
 להתפרץ?איך נוצרים הרי געש? מה גורם להם  הרי געש 1

 נלמד על הרי געש שונים בעולם. 

 התנאים לתהליכי שריפה, כיצד מתרחש התהליך תהליכי בעירה 4
 נערוך ניסוי בו נבחן  תהליכי בעירה שונים.

נכיר את תהליך הנשימה, סוגי הנשימה ביצורים חיים  נשימה 5
 שונים.

מהם איברי הנשימה? מה קורה בריאות? איך החמצן 
 מועבר בגופנו?

נשימה )התנסות עם  4
 שמרים(

נערוך ניסויים בהם נלמד ונכיר את השמרים בדוגמא 
 ליצורים חיים המבצעים תהליכי נשימה.

בעלי בחיים בכדור  4
 הארץ

היכרות עם בעלי חיים מאזורים גיאוגרפיים שונים ואת 
 התאמותיהם לסביבת המחייה שלהם.

 פעילות סיכום לחיים בכדור הארץ. סיכום 4
 .היכרות קבוצות כוכבים שונות פלנטריום נייד 5
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 פרוייקט "מכונת האדם" .5

מרכז מכללת אפקה להנדסה ופעולה בין  הינו שיתוף מכונת האדם""פרוייקט 

 35 -. במסגרת תכנית זו צוותי מחקר ופיתוח הטרוגניים המורכבים מהמדעים

סטודנטים להנדסה )כולם סטודנטים המצטיינים הצטיינות יתרה בלימודי ההנדסה( 

בצירוף סגל המדענים והמהנדסים של מכללת אפקה, של מרכז המדעים ושל תיכון 

ומדעי המחשב )תיכון תלמידים מצטיינים ממגמות רפואה  )תיכון חדש(  40 -חדש, וכ

-רפואי מורכב ואינטר-חדש ותיכון הנדסאים( מתכננים ובונים פרוייקט הנדסי/ביו

דיסציפלינארי, המשלב ניתוח מערכות חושים, עיבוד המידע בזיכרון 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

שיח עם רובוט אנושי, סדנת צפיה במבנה -מתנסים התלמידים בארבע סדנאות: דו

יסויים המיקרוסקופי של חומרים, סדנת זרימה ואנרגיה הכוללת בניית טיסן וביצוע נ

  במינהרת 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 

בהשתתפות בתי ספר בעלי אוריינטציה ימית או טכנולוגית מאילת בדרום ועד עכו 

בקמפוס. בתחרות ארבע קטגוריות: מדע שבצפון, ובהשתתפות פעילה של בתי הספר 

להלן רשימת בתי הספר שנטלו  וטכנולוגיה ימית, אקולוגיה ומדעי הים, שייט, וצילום.

 :2015חלק בתחרות בשנת 

 

 טכנולוגי-תחום מדעי

 
 נושא בי"ס מס'

 מערכת לצילום אוטונומי מהאוויר  תיכון משותף חוף כרמל 1

 SWIM Project אורט בנימינה 2

 התפלת מי ים באמצעות תנור שמש אורט פסגות כרמיאל 3

 מתקן למניעת התהפכות סירה אורט יד לבוביץ נתניה 4

 בין כלי שייט לאדם תאונות בים מתקן למניעת אורט יד לבוביץ נתניה 5

 אווירודינמיקה של מפרשים תיכון הנדסאים הרצליה 6

 סנפירית מסוג גלשן רוח תיכון הנדסאים הרצליה 7

תיכון בית אקשטיין  8

 גבעתיים

 המחשת נושאי הנדסה ימית 

תיכון מבואות עירון  9

במסגרת החממה 

 האקולוגית בעין שמר

 צייד הפלנקטון

 

 

 

 

 שייטטכנולוגיית תחום 

 

 נושא בי"ס מס'

השפעת החרב של המפרשית על קורס הפלגתה ורדיוס הסיבוב  קציני ים עכו 1

 שלה

 הבניה של הספינה הטרופה ממעגן מיכאלשיטת  קציני ים עכו 2

 השפעת מבנה החוף, כיוון ועוצמת הרוח על מבנה הגלים קציני ים עכו 3
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 תחום מדעי הים

 

 נושא בי"ס מס'

התנהגות צד בין גורים לנקבות הדולפין המצוי לאורך חופי  קציני ים עכו 1

 ישראל

 שינויי צבעים בקרב סוסוני ים קרני  תיכון יצחק רבין, אילת 2

 גורמים המשפיעים על התנהגות הצבים במצפה התת ימי תיכון יצחק רבין, אילת 3

התפקיד של החמצן הפעיל בהדבקה ויראלית של האצה  אורט גוטמן, נתניה 4

Emiliania Huxleyi  

תיכון מבואות עירון  5
החממה  במסגרת

 האקולוגית בעין שמר

 השפעת המליחות על גידול אצות 

 בניית שונית מלאכותית בעזרת השקעת סידן באלקטרוליזה  מבואות ים, מכמורת 6

דינמיקה של אכלוס חברת צמד על גבי סלע חדש בהשוואה  מבואות ים, מכמורת 7

 לסלע וותיק

 השפעת הזרם והתאורה על גדילת אלמוגי הקסניה מבואות ים, מכמורת 8

 גידול אצות ימיות בטפטוף ים, מכמורתמבואות  9

 גידול משולב של ספוגי ים לצד גידול דגים מבואות ים, מכמורת 10

 

 

 בתחרות הצילום:בתי ספר  14כמו כן השתתפו 

 מס'
 

 ביה"ס

 מבואות עירון פרדס חנה 1

 אורט יד ליבוביץ' 2

 מבואות ים מכמורת 3

 מבואות ים מכמורת 4

 לאו בק חיפה 5

 מבואות ים מכמורת 6

 עירוני י"ב יפו 7

 עירוני י"ב יפו 8

 לאו בק חיפה 9

 לאו בק חיפה 10

 מבואות ים מכמורת 11

 מקיף כפר קאסם 12

 עירוני י"ב יפו 13

 לאו בק חיפה 14
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 רובוטיקה .12

( בחמש חטיבות ביניים בעיר: FLL) קבוצות רובוטיקהמדריכי מרכז המדעים מנחים 

גוריון, סמדר, רעות וזאב. במרכז מעבדת רובוטיקה המשרתת גם את גיורא, בן -יד

( המצויידת במכשור מכני ואלקטרוני מתקדם  FTC,FRCתלמידי תיכון הנדסאים )

קבוצות רובוטיקה  16הפעיל מרכז המדעים  2015בשנת  ומדפסת תלת מימדית.

 בשכבת חטיבות הביניים:

 

 חטיבת סמדר גוריון בן זאב רעות יד גיורא :בית הספר רובוטיקה

 2 2 2 2 8 מס' קבוצות

  3 4 4 8 יום ג'

 6    6 יום ד'

  3  4 6 יום ה'

 4 4 4 4 20 ש"ש סה"כ

 

 

  ותחנת קליטת הלוויינים מעבדת הלוויינים והחללפרוייקטי   .11

היא המעבדה המתקדמת ביותר בארץ מעבדת הלוויינים והחלל במרכז המדעים 

הלוויין  1-בתחום הלוויינות הזעירה. תלמידי מרכז המדעים הם שבנו את דוכיפת

מבסיס טילים  19.6.2014הזעיר הישראלי הראשון ושיגרו אותו לחלל בהצלחה ב 

הוא גם הלוויין האירופאי הראשון שנבנה על ידי תלמידים  1-בדרום רוסיה. דוכיפת

לוויין התלמידים הפעיל היחיד בעולם. הלוויין מיועד לחיפוש והצלה מן וכיום נחשב ל

החלל ומסוגל לקלוט אותות מצוקה ממטיילים וחוקרים ולשגרם אל תחנת הקליטה 

ארבע  1נעקב דוכיפת  2015בשנת במרכז המדעים בצירוף נקודת הציון של המטייל. 

ת חקר על סמך נתוני פעמים בכל יממה על ידי תלמידי המעבדה שבצעו גם עבודו

הטלמטריה המשודרים מן הלוויין. בנוסף שימשה המעבדה להוראת קורס מקיף של 

שעות בנושאי חלל ותקשורת לוויינים שמרכז המדעים )בשיתוף משרד המדע,  20

הטכנולוגיה והחלל( ערך לחמישה בתי ספר מרחבי הארץ שנבחרו בקול קורא שפרסם 

 משרד המדע:

 

 םי-תיכון דרכא מבת 

 חט"ב אלמג'ד מטייבה 

 תיכון זיו מרקס מירושליים 

 מקיף ז' מאשדוד 

 תיכון אהבת ישראל מבית שמש 
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את קשרי המדע בין תלמידי ישראל לבין מדענים  2015קידם בשנת  1דוכיפת 

נקלט כיום וחצי משייט בחלל כבר למעלה משנה הומהנדסים ברחבי העולם. הלוויין 

 תחנות קליטה בחמש יבשות. 200 -חלל בכעל ידי מדענים ומהנדסים חובבי 

 

 2פרוייקט דוכיפת   .14

. 2-הלוויין הזעיר דוכיפתוהחלל במעבדת הלוויינים החל להבנות  2015במהלך 

הפיתוח מתבצע בהנחיית מדענים מן התעשייה האווירית ובתמיכת סוכנות החלל 

 תלמידים מצטיינים.  40-כונוטלים בו חלק  הישראלית

 המדעים הוקמו קבוצות מחקר ופיתוח בבתי ספר בנגב ובהם בירוחםביוזמת מרכז 

)שתי קבוצות: בבית הספר עמל ובאולפנת איילת  , באופקים)מרכז המדעים ירוחם(

ובבית הספר עאהד למצויינות במדעים של הפזורה הבדואית. )ממ"ד( , בעפרה השחר(

ק בפרוייקטי קבוצות אלו מקבלות הנחייה ותמיכה ממרכז המדעים ונוטלות חל

מפגשי תכנון בין הקבוצות מתקיימים לסירוגין בהרצליה ובנגב אחת מעבדת החלל. 

 לחודש. 

 
 

השתתפו והציגו תלמידי ומורי מרכז המדעים את עבודות המחקר  2015כמו כן, בשנת 

בכנסים ארציים ובינלאומיים ובהם: כנס החלל הבינלאומי במכון פישר, כנס רמון 

, 14אילן, ליל המדענים הארצי, כנס הרצליה ה -יברסיטת ברלחלל וחינוך באונ

(. מדריכי מרכז המדעים IACוקונגרס האסטרונאוטיקה הבינלאומי בירושליים )

הוזמנו להרצות גם בכנסי הלוויינים הזעירים האירופיים בבלגיה ובשוויץ ובכנס 

 האו"ם לחלל וחינוך במקסיקו.
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וישוגר למסלולו מתחנת החלל  2016יושלם ב המשמש לחקר החלל  2-דוכיפת

ידי סוכנות החלל האירופית, המסייעת במימון הפרוייקט היוקרתי. -הבינלאומית על

מרכז המדעים הרצליה הינו הגוף הישראלי היחיד החבר בפרוייקט האירופאי לבניית 

מחקר ושיגור לוויינים זעירים, והמוסד האירופאי היחיד שאינו אוניברסיטה או מכון 

 הנדסי.

 

 . תכניות הדרים וצמרות15

בעיר הרצליה.  "הדרים" ו"צמרות"מעבדות המרכז משמשות גם להוראת תוכניות 

אלה הם קורסים קדם צבאים של בית הספר למקצועות המחשב של צה"ל בשיתוף עם 

 חברת מיקרוסופט להכשרת בנות י"ב לשירות צבאי בתחומי הטכנולוגיה ומחשבים.

 תלמידות. 25טלו חלק בתכנית כ נ 2015בשנת 

 

 .  השכרת מעבדות מדעים לגופי חוץ14

מתוך מטרה לנצל ניצול מלא של תשתיות המרכז, משכיר מרכז המדעים את המעבדות 

במהלך החופשות ובמהלך שנת הלימודים בשעות לא מנוצלות, לגופי חינוך חיצוניים, 

המתקבלות משמשות לקידום  בהם ביה"ס הבינלאומי בהרצליה )טריהאוס(. ההכנסות

שימשו מעבדות המרכז  2015החינוך המדעי בעיר עוד באותה שנה קלנדרית. בשנת 

שבועות במהלך החופשות( ולהוראת מדעים בהיקף ממוצע  8 -לקייטנות רובוטיקה )כ

 שעות שבועיות )תלמידי ביה"ס הבינלאומי(. 8של 

 . השתלמויות מורים למדעים14

כמרכז יזוק היכולת המקצועית של מורי המדעים ומשמש מרכז המדעים פועל לח

. פעילות זו מתבצעת בשיתוף עם משרד החינוך, הפיקוח על השתלמויות עירוני ואזורי

הוראת המדע והטכנולוגיה, מרכז פסג"ה, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך וגופים 

הוראת  נוספים. ההשתלמויות מתמקדות בנושאי ביצוע ניסויים ומתודולוגיות

ימי השתלמות מורים במרכז המדעים בהשתתפות  10התקיימו  2015. בשנת המדעים

 .מורים למדעים 1000 -של כ
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 יחידת הבריאות  העירונית
 מנהל יחידת הבריאות העירונית עדי חמו 

 מטרות מרכזיות :

  קידום המדיניות הציבורית ע"י ריכוז כל שירותי הבריאות בעיר וע"י תכנון

סביבה בריאה, בטוחה ותומכת, פיקוח, מעקב, הדרכה, יעוץ ומרכז מידע, ויצירת 

 חינוך והסברה.

 קידום מדיניות העיר הבריאה הרצליה 

  לדאוג לקיומם של שירותי בריאות ראשוניים זמינים ונגישים, לתושבי העיר

 ובמוסדות החינוך.

 .צמצום פערי בריאות, לרבות אלה הנובעים מפערים סוציואקונומיים 

 עלאת רמת המודעות של התושבים לשיפור בריאותם.ה 

  מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ובעיות רפואיות בפרט ובקהילה, רפואה

 קהילתית מונעת, הקמת קבוצות לתמיכה עצמית, הדרכה והסברה.

 .מניעת תאונות בית וסביבה, קהילה בטוחה ומקדמת בריאות 

 החינוך מגיל הרך )בחינוך  חינוך וקידום הבריאות הן לקהילה והן למוסדות

הפורמלי והבלתי פורמלי(. כולל: שבוע בריאות, ימי בריאות בנושאים מגוונים 

 המותאמים לצרכי הקהילה. 

  פיתוח ידע והבנה לקבל החלטות שקולות בנושא בריאות ובכך לקדם התנהגות

 בריאותית למען אורח חיים בריא. 

 הבריאות העירונית: קופות חולים,  גיוס כל הגורמים הרלוונטיים לשותפות בועדת

בית החולים, אירגונים וולנטריים, משרד הבריאות, משרד החינוך והחב' 

 למתנ"סים, אגפי העירייה ומחלקותיה.

  ,תיאום ופיתוח תוכניות לבריאות בשילוב אגפי העירייה ומחלקותיה השונות

סביבה וכו'(. ועדות עירוניות ומשרדי ממשלה: )בריאות, חינוך, רווחה, איכות ה

ארגונים וולנטריים, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות החינוך ומסגרות 

 חינוכיות, מרכזים קהילתיים ומתנ"סים.

 קידום נושאים בריאותיים מקומיים וארציים 

 הנחייה ותיאום במוסדות החינוך וארגונים מקומיים וארציים 

 קידום ובריאות העובדים ברשות המקומית 

  הבריאות העירונית.ריכוז ועדת 

  ,חינוך וקידום הבריאות קהילה ומשפחה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, לגיל הגן

 ילדים, נוער, מבוגרים קשישים וכו'

 חינוך, הסברה והדרכה, יעוץ והכוונה 

 אורחות חיים בריאים במוסדות החינוך 
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 שירותי בריאות וחירום 

 תוכנית 

 ורח חיים בריאמרכז עירוני לקידום הבריאות לחינוך לא

 אופי פעילות המרכז

  .מקום מפגש של ועדת הבריאות העירונית ותת הועדות 

 .מקום מפגש לכל העמותות והארגונים בתחום הבריאות 

 .מרכז הסברה והדרכה לחינוך לבריאות כולל קורסים, סדנאות לכל המשפחה 

 ספרייה מקצועית לעיון במקום וחלוקת חומרי הסברה לתושבים מרכז מידע 

 ממוחשב על שרותי הבריאות.

 .מרפאת מתבגרים עירונית 

  09 – 9512706, הרצליה 49כתובת: רח' אבן גבירול 

 מרפאת מתבגרים עירונית בשיתוף קופת חולים לאומית.

מרכזת המרפאה דר' ענת פינקלשטין, רופאת מתבגרים. גיל ההתבגרות מתאפיין 

ם. השינויים הללו מעלים התמודדות בשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים והתנהגותיי

עם צרכים חדשים וייחודיים לקבוצות הגיל הזה. מרפאת המתבגרים העירונית נותנת 

מענה לבעיות ושאלות הנוער. המרפאה מיועדת לבני הנוער בנות ובנים תושבי העיר 

 ומספקת שירות ללא שיוך לקופת חולים כשלהיא בחינם. 

ים, פסיכיאטר נוער, גניקולוגית, עובד סוציאלי, צוות המרפאה כולל: רופאת מתבגר

 פסיכותרפיסט, פסיכולוג, יועץ חינוכי, תזונאי.

 16:00 – 19:00ה' בין השעות: -זמני פעילות המרפאה: ימים ב' ו

 בריאקטיבי תוכנית חוויתית והפגתית לחדרי המורים ללא תשלום

החיים )הפעילות  "יחדיו" סדנת תרפיה ודמיון מודרך לשיפור הבריאות ואיכות

 מופעלת בביה"ס+ הורים( תוכנית למניעת אלימות 

 כלי המאפשר הפגת מתים ואיזון נפשי וגופני אישי וקבוצתי.

הרציונל, מתח ולחץ מהמאפיינים של החיים המודרניים. הסימפטומים הנלווים 

להפגת מתחים גבוה בחיי היום יום ולהצטברות מתחים לאורך זמן הם גופניים 

ם. תרגול דמיון מודרך תורם לשחרור מתחים להרגעה מלחץ וע"י כך לחיזוק ונפשיי

מערכת החיסון של הגוף. מביא לשקט פנימי, לאיזון וריכוז אישי, לבהירות 

מחשבתית, ולגישה חיובית לחיים. אדם החי בשלום עם עצמו תורם ליחסים הרמוניים 

 במשפחה בעבודה ובחברה.

 בטרם בעיר

 )בטרם בעיר( למען שיפור איכות החיים והבריאות. קהילה בטוחה לילדים

 המטרה:

הרעיון נולד מתוך ההכרה בתאונות כגורם מרכזי למוות ונכות הניתנים למניעה. 

. העיר בהתבסס על התפיסה האומר כי כדי להפחית תאונות, יש לטפל בהן בקהילה

תפעל להוביל תהליך של שיפור מתמיד בבטיחות ובבריאות הילדים. הנתמך במגוון 
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תוכניות וכלים מבוססי ראיות, ובשותפות. יו"ר בטרם בעיר סגן ראה"ע ומנהל 

 בטיחות ילדים בטרם בעיר מנהל יח' הבריאות העירונית.

 פרויקט הרצליה קהילה בטוחה ובריאה 

 נושאים לקידום

 מניעת פציעות וחבלות בקרב ילדים  .1

 קידום הליכה בטוחה ובריאה לביה"ס / מוסד חינוכי .2

 הפקת תוכנית "יחדיו" .3

 הפצת מידע וחומרי הסברה לקהילה .4

 אירועים קהילתיים .5

 תוכנית ופרוייקטים

. הפעילות מועברת ע"י  מתנדבים קידום בריאות לגיל השלישי -תוכנית חי"ל  .1

 ת על"ה/מדור לקשיש, מתנ"סים, ארגון בקול. ובקופ"ח בשיתוף אש"ל, עמות

הרצליה שותפה בהנהלת רשת ערים בריאות, ופורום  -ןהרצליה עיר נקייה מעישו .2

 ישראלי למניעת עישון. הופקה חוברת ארצית בשיתוף יח' הבריאות העירונית.

 איש. 20 -כ  קורס להכשרת מתנדבים בנושא בריאות .3

 . הרצליה הולכת על קיץ בריא ובטוח .4

 + מועדוניות שוחרי בריאות בעיר "מועדון שוחרי בריאות לגיל השלישי" .5

ומופעל ע"י מתנדבת כרכזת  60 -משתתפים כ -מועדון מופעל באופן קבוע בימי ב'

 הפרויקט. 

 מועדוניות חדשות נפתחו 4-כ      

משתתפים כולל: סדנאות למנהלי   8000 -פרוייקט הקיץ "כולנו חכמים בשמש" .6

יכים, חלוקת חומרי הסברה + ימי פעילות לתושבים בנושא חשיפה קייטנות ומדר

"שוחרי בריאות" הפעלות בקייטנות + חלוקת חומרי הסברה  באמצעות לשמש 

 והדרכה בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן. 

 סיבסוד טיפולי שיניים לילדים במרפאת הסדר מכבי דנט -תוכנית בריאות השן .7

 השנתי של רשת ערים בריאות.  25-הרצליה משתתפת בכנס ה .8

 בהשתתפות ילדים + הורים.  שבוע הבריאות במוסדות החינוך .9

 בשיתוף המח' לתנו"ס אגודה למלחמה בסרטן.  מבצע הקש בדלת .10

משתתפים בכל שבוע+בית הראשונים  70 -כ -בקיץ מחודש מרץ -יוגה בשקיעה .11

 משתתפים באופן קבוע. 80-סה"כ כבחורף בימי ב' )בסטודיו ברנר(. 

כולל חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה  -הרצליה עיר ללא עישון .12

 -במוסדות החינוך קהילה ולקהל הרחב. עמדת הסברה בנושא עישון לנוער

 בהסברה לבריאות לנוער. בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .
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באופן קבוע+ יוגה  משתתפים 80-בגן בית הראשונים כ שישי טאיצי בריאותי .13

 משתתפים. 15-צחוק כ

 ילדים ובני נוער.  3000 -משתתפים כ "תוכנית יחדיו" .14

  מרכז להתרמות דם אחת לחודש .15

משתתפים גנ"י+   14,500 -פרוייקט השיניים הצוחקות כ -חינוך לבריאות השן .16

 ו' )+חט"ב(. -תלמידים בכיתות א'

'. )נאמני בריאות( קורס עזרה בני נוער בכיתות י 1200 -כ-"נוער שוחרי בריאות .17

 ראשונה

 משתתפים+ הורים.  15,000-כ שבוע חינוך וקידום בריאות במוסדות החינוך .18

  14,500 -מגיל הגן ועד כיתה ט' )מגן חט"ב(  כ -תוכנית חינוך לתזונה נבונה .19

 משתתפים.

 בתי ספר, גני ילדים וגני יול"א מקדמי  - מוסדות חינוך מקדמי בריאות

בריאות . אנו מעודדים בתי ספר וגנים להיות חלק מהתוכנית הארצית 

,( . מוסדות החינוך 1,2,3לקידום בריאות במוסדות חינוך ולקבל כוכבים)

בהרצליה מקבלים לאורך השנה ליווי והדרכה מקצועית לחינוך 

ולל השתלמויות לצוותים לבריאות, תזונה נכונה ואורח חיים בריא, כ

 החינוכיים המוכרים כגמול.

 "בשיתוף לשכת הבריאות, מחוז ת"א פיקוח  - תוכנית "טעים שזה בריא

על הקייטרינג המספק מזון לצהרונים בבתי הספר היסודיים, לשם 

שיפור הערך התברואתי והתזונתי של ארוחת הצהריים המוגשת 

 ולהפחתת התחלואה בהמשך.

 שיפור איכות   -ים ומכונות לממכר מזון בבתי הספר פיקוח על המזנונ

המזון והמגוון המוצע לתלמידי בית הספר בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד 

 הבריאות, בנושא הזנת תלמידים במוסדות חינוך.

גנים. הפעילות מועברת ע"י הגננות  100 -משתתפים כ "גן מקדם בריאות" .20

 וסייעות.

 .2014דצמבר  חודש הבריאות"הרצליה חוגגת בריאות  .21

 בתיה"ס מקדמי בריאות(.   32, יסודי, חטיבה, תיכון )ביה"ס מקדמי בריאות .22

משתתפים כולל  1500הרצאות, סדנאות, וכו' -לחולי סוכרת "מועדון בריאות" .23

 ביה"ס לסוכרתיים.

 משתתפים. 3000 -שבוע המודעות למניעת עישון .24

 משתתפים. 120-כ - קורסי החייאה לתושבי הרצליה .25

 2500-הנערה, האישה ונשים בגיל הזהב משתתפים כ  ריאותחודש ב .26

. כולל: קורסי החייאה ועזרה ראשונה, השתלמויות למנהלי צהרונים ומועדוניות .27

 הפעלת תוכניות בריאות לילדים. 

 את לא לבד בשיתוף עמותת ל.א. קו חירום בן/בת .28



205 
 

 לרשויות מקומיות.–הצגת תוכנית ערים בריאות  .29

 .הארצייום מודעות השמיעה  .30

 , ביה"ס מקדם בריאות.מפגשי מנהלים לתוכנית בטרם בעיר .31

 משתתפים  250כ סוכרת כנס .32

בבתיה"ס ומוסדות העירוניים  ללוחות הפרסום לבריאות הסברההפקת חומרי  .33

 כולל

 חלוקת חומרי הדרכה והסברה ללא תשלום.

 ומשפחותיהם . סרטן לחולי-קבוצות תמיכה .34

 .פרוייקט קהילה נגישה בעיר בריאה .35

 .פרוייקט לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים .36

הכנת תיקי בריאות/בשת"פ מח' הביטחון + הכנת  -מל"ח/פס"ח -בריאות בחירום .37

 תיק מרכז דחק+ מפגש פורום בריאות בחירום.

להכשרת קבוצות של בני נוער בקהילה -"שוחרי בריאות פרוייקט בריאות עירוני .38

 לקידום הבריאות"

 ביה"ס מקדמי בריאות מתנ"סים מקדמי בריאות. + קידום הבריאות בבתיה"ס .39

, ומשרדי הממשלה, חינוך, יצירת שותפויות בין קופ"ח/בתי חולים והרשות .40

 בריאות, איכות הסביבה ואגודות וולנטריות.

, במתנ"סים , תנועות נוער, מרכזים קורס הגשת עזרה ראשונה וקידום הבריאות .41

החינוך. לכל התלמידים והמחנכים קהילתיים ועובדי הרשות וכו' ועובדי מערכת 

 חולקו ערכות הדרכה אישיות במימון יח' הבריאות.

 רופאים, אחיות, חובשים. שירותי בריאות בבתיה"ס .42

 בנושא בריאות והסברה.– פניות הציבור .43

 משרות טיפוליות. 14 -מונה כ המרפאה לבריאות הנפש בהרצליה .44

 רשת./ במסגרת חברות בהשתתפות בהנהלת רשת ערים בריאות .45

 .השתתפות בועדה לאיכות הסביבה .46

 + חלוקת חומר לבתי הספר  התיכוניים.יום המודעות לאיידס  .47

משתתפים הבדיקות נעשות ע"י מתנדבי יח'  300 -כ בדיקות סינון שמיעה וראייה .48

 הבריאות.

  עושים קיץ בטוח ובריא לילדים  .49

 משתתפים באירוע במסגרת שבוע בטיחות הילד. 1000 -כ בטרם בעיר .50

 משתתפים. 150 -כנס בחודש נובמבר כ "בשביל החיים" .51

 קורס ליצני רפואה  .52

 משתתפות. 25לסייעות   קורס מע"ר .53

 ובמקומות ציבוריים ע"י אגף שאיפה. פרויקט הצללה בגנ"י .54

 משתתפים ביום סיור חוויתי. 40 -כ העצמת מתנדבים .55
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 משתתפים. 15-למתנדבים בנושא ראייה כ קורס נמ"ג .56

 )אלצהיימר(. 50-כ  - כנס עמדא  .57

 . 200-כ   -  כנס סוכרת .58

 900-אחת לחודשיים, השתתפו כ -בשת"פ תנו"ס רק הבריאות  מגזין בריאות   .59

 סיוע בהפקת רשיונות לתיכוניים בהרצליה. - רשיונות לבתי ספר .60

 מפגשים קבועים אחת לחודשיים. – בי"ס לחינוך לבריאות להורים .61

 נושא מניעת עישון אלכוהול  וסמים.ב –בשיתוף שפ"י  "תוכנית עמיתים" .62

 בדיקות סינון ראייה בגני ילדים בשיתוף עמותת ליונס.תוכנית "עין עצלה"  .63

 כהכנה לתוכנית אב לבריאות עירוני. - פרופיל בריאות עירוני  .64

 250-מפגשים אחת לחודש בשיתוף היכל בעיר כ "שישי בריאותי" בהיכל בעיר .65

 משתתפים בכל אירוע.

משתתפים בכל  270-בשיתוף היכל בעיר כ הילדים" בהיכל בעיר  "ממלכת בריאות .66

 אירוע.

 בשיתוף הורות עכשיו ועד ההורים."בית ספר לחינוך לבריאות להורים"  .67

במסגרת פרלמנט ילדים. יש ועדת בריאות של "פרלמנט בריאות תלמידים"  .68

 משתתפים. 25-תלמידים מבתי הספר היסודיים המונה כ

תוכנית שלפעילות בשיתוף מח' הספורט  המתקיימת החל מחודש  "נעים בעיר" .69

 בשבוע. 1000אפריל ועד נובמבר משתתפים כ

תוכנית פעילות המשותפת למח' הספורט ומח' הגיל הרך המופעלת "נעים בגנים"  .70

 גנים. 15-בכל שנה בכ

 סדנא בנושא תזונה נבונה בעבודה. – קידום בריאות העובד .71

 2015-2016רח חיים בריא  לאו הפקת מידעון בריאות .72
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 הרצליה עיר בריאה ופעילה

 תוכנית אורח חיים בריא לקידום הבריאות בהרצליה

 

 הנושאים

 

תלמידים מגן  14,000-לכ -תוכנית חינוך לבריאות השן ותזונה נבונה" " .1

 ילדים ועד כיתות ט' כולל.

סיבסוד טיפולי שיניים לילדים במימון עיריית הרצליה, מח' הבריאות 

 העירונית.

עידוד התלמידים מגן ועד כיתות י"ב  - תוכנית "מועדון ארוחת הבוקר" .2

לתזונה בריאה בשעות הבוקר וכריך בריא, כולל שילוב תזונאית והעצמת 

 .המחנכים לקידום הבריאות

תוכנית העשרה לילדי הגנים והכשרת סייעות וגננות  - גן מקדם בריאות"" .1

לות גנים בתחום תזונה ואורח חיים להעצמת המחנכים, כולל שילוב אשכו

 בריא, וגן ניסוי לקידום בריאות.

 "בית ספר מקדם בריאות" .4

 השתתפות בפרויקט מטעם משרד החינוך בשילוב בתי הספר. .א

בתי הספר יסודי וחט"ב מובילי בריאות, שילוב נושאים בריאותיים בתוך  .ב

 מערכת החינוך בכל המקצועות הנלמדים.

 ועדת בריאות בית ספרית. .ג

לאורח חיים בריא השתתפות נציגי בתי  פורום רכזים עירוני מקדמי בריאות .5

הספר יסודי, חט"ב, תיכוניים כולל המפקחות של גני הילדים ובתי הספר, 

 ונציגות הרשות מח' הבריאות העירונית, חינוך ותנו"ס.

 "העצמת המחנכים לקידום הבריאות" .4

 יאות לגננות וסייעותקורסי העשרה לקידום הבריאות כגון: גן מקדם בר 

 השתלמויות מורים בתוכניות לאורח חיים בריא 

 

 כללי

 בחודש ספטמבר נפתח קורס לגננות בשיתוף משרד החינוך מחוז ת"א .א

מתגבשת תוכנית לגני ילדים לאורח חיים בריא בשיתוף משרד  .ב

 החינוך, מח' הבריאות העירונית והמחלקה לתנו"ס/ ספורט

 

אחת לחודש  המפגשים יתקיימו - בריאות""בית ספר  לחינוך וקידום  .4

 בסינמטק בהרצליה בשיתוף ועד ההורים המרכזי בנושאים  מגוונים.
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 תוכנית "בטרם בעיר" לבטיחות הילדים ובריאותם: .4

מניעת תאונות במרחב הציבורי ובבית והגברת המודעות בהסברה  .א

 ובהדרכה בכל ימות השנה ובחגים.

בריא וידידותי לסביבה)עידוד להליכה בטוחה  -תוכנית הולכים על בטוח  .ב

למוסד החינוכי ברגל( בשיתוף: ארגון בטרם, מח' הבריאות, מח' 

 הספורט, מטה לבטיחות, איכות הסביבה.

 

דמיון מודרך וטאיצ'י בריאותי התוכנית מופעלת באמצעות   תוכנית "יחדיו" .5

לווי של  מנחה כולל חלוקת ערכת הפעלה לכל מוסד חינוכי, גני ילדים ובתי 

 ספר.

 

הכשרת תלמידים בכיתות י' להגשת עזרה ראשונה  - "נוער שוחר בריאות" .10

 שעות הדרכה לכל כיתה(. 10)

 
 

תוכנית לתלמידים בכיתות ט,י' במסגרת אזרחות - "ליצני רפואה קהילתיים" .11

פעילה ומחויבות אישית התלמידים מקבלים קורס הכשרה מקצועי+ שילוב 

נושאים בריאותיים , תזונה, היגיינה וכד' על ידי אנשי מקצוע. הליצנים 

משתלבים בגני ילדים, במוסדות חינוך ובאירועים קהילתיים בשיתוף 

 המחלקה לתנו"ס.

 

בנושא התמכרויות המועברת לתלמידים בכיתות ו'  - עמיתים"תוכנית " .12

ובחטיבות הביניים המופעלת על ידי מח' החינוך בעיר ובשיתוף היועצות 

 החינוכיות משרד החינוך.

 
 

בחודש מאי לרגל היום הבינלאומי מתקיימות  - "הרצליה עיר ללא עישון" .11

 סרטן .סדנאות העשרה במוסדות החינוך בשיתוף האגודה למלחמה ב

 

לרגל היום הבינלאומי לאיידס מתקיימים סדנאות  – "יום המודעות לאיידס" .14

 העשרה וחלוקת חומר הדרכה  מטעם מחלקת הבריאות העירונית.

 
 

התוכנית מועברת ע"י מדריכי  "העשרה ותיגבור בחנ"ג מוגבר בגני ילדים" .15

 חנ"ג בשיתוף המח' לספורט, והיחידה לגיל הרך.
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תוכנית להעצמת המדריכים בתחום  –גני יול"א וצהרונים מקדמי בריאות  .14

 מדריכים בשיתוף מתנ"ס בית פוסטר 150 -אורח חיים בריא, ותזונה נבונה לכ

 
נציגי ועד הורים, מחנכים, מורים, מנהלים והרשות  –"פורום ועדת בריאות"  .14

 המקומית.

 
  50 -בראשות  הגב' רות רזניק, הועדה מונה כ - "ועדת הבריאות העירונית" .14

חברים ומתכנסת אחת לשלושה חודשים ובועדות אד הוק בועדה שותף נציג  

נציגי ציבור, מתנדבים, נציגי עמותות, נציגי , מטעם ועדת הבריאות המרכזית

 בריאות נוספים.

 

הזהב, פינת תור  49ברחוב אבן גבירול  - "המרכז העירוני לקידום הבריאות" .15

מרכז לשירות בריאות ברפואה המופעל ללא תשלום לקהל הרחב באמצעות 

 עמותות שונות.

-המרכז כולל "מרפאת מתבגרים לנוער" הנותנת שירות לתלמידים בכיתות ז'

ד' בשעות אחה"צ( -י"ב ללא תשלום וללא שייכות למרפאת קופ"ח )בימי ב' ו

שינויים גופניים ונפשיים  בנושאי תזונה נבונה, לחצים נפשיים, התמכרויות,

 וכד' ע"י רופאת מתבגרים , דיאטנית, פסיכולוגית, פסיכיאטר וכו'.

 

 ט' -שירותי בריאות לתלמיד לכיתות א' .20

חיסונים ובדיקות גדילה  -שירותי בריאות לתלמיד ע"י משרד הבריאות   .א

 ניתנים על ידי חב' פמי זכיינית משה"ב .

י"ב )לתיכוניים( ע"י העירייה כולל -י'שירותי בריאות לתלמיד לכיתות  .ב

רופאים, אחיות לחינוך לבריאות, השירות בהתאם לסל התלמיד בהנחיית 

משרד הבריאות. העסקה והשירות ניתנים ע"י העירייה ומח' הבריאות 

 העירונית.

 

העסקת הסייעות  –)ע"פ נוהל משה"ח /משה"ב(  שירותי סייעות רפואיות לילדים .21

לילדים סוכרתיים, אאפילפסיה,אלרגיה ובעיות רפואיות מסכני חיים. כיום 

 סייעות במימון משה"ח/משה"ב והרשות המקומית. 21-מועסקות כ

 

 שירותי עזרה ראשונה רפואית  .22

  'מתקיימים הכשרות לצוותי החינוך כולל סייעות ואנשי מקצוע במימון מח

 הבריאות העירונית.

 וע בעזרה ראשונה וטיפול ע"פ הנהלים, הגברת המודעות לנושא ע"י עידוד לסי

 מח' הבריאות העירונית ובשיתוף מח' הביטחון.
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בטיחות במוסדות חינוך בכל שנה מתבצעת בדיקה ע"י יועץ בטיחות, הממצאים  .21

 ותיקון הליקויים מתבצעים על ידי אגף תב"ל.

 

מתבצע בכל שנה ושנה במשה"ח רישיונות לבתי ספר התיכוניים חידוש הרישיונות  .24

עבור המוסדות התיכוניים כולל אישורי יועץ בטיחות ובריאות. הממצאים 

וההליכים מתבצעים על ידי מוסדות החינוך ובשיתוף אגף תב"ל , והבקשות ע"י 

 מח' הבריאות העירונית.

      

 

 אירועים מרכזיים

 

 יום האיידס הבינלאומי דצמבר  .1

 שבוע חינוך וקידום הבריאות בחודש מרץ   .2

 החל מחודש מרץ בהרצליה.  -ממלכת בריאות הילדים .3

הפקת קמפיין פירסום למניעת עישון בחודש מאי.  - הרצליה עיר נקיה מעישון .6

 לרגל היום הבינלאומי ללא עישון.

 במסגרת תוכנית בטרם בעיר.  -בהרצליה הולכים על קיץ בריא ובטוח  .7

 ועוד לנוער שילוב נושאי בריאות.  ספורט חצות .8

 מרכזים בהרצליה, מפגשים אחת לחודש.  8-ב - תוכנית מועדון שוחרי בריאות  .9

תוכנית בשיתוף המחלקה לספורט , פעילות של התעמלות ובריאות  "נעים בעיר" .10

 ברחבי העיר ובגנים הציבוריים.

 אחת לחודש בשיתוף היכל בעיר. "שישי בריאותי" .11

 בחודש מרץ בשיתוף מח' תנו"ס ומינהל נשים.אישה" "שבוע בריאות ה .12

 אחת  לחודש בשיתוף היכל בעיר. "ממלכת בריאות הילדים" .13

 לפגועי בריאות הנפש.  "מועדון צבר" .14

 בשיתוף שפ"י בנושא "מפזרים  את מסך העשן"."סמינר עמיתים"  .15

 קידום קפיטריות בריאות במוסדות החינוך."מזנוני בריאות"  .16
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 האגף לשירותים חברתיים 

 אהרון סלצברג  האגף: מנהל

 

 פעולות ונתונים כמותיים 

  מספר מקבלי שרות  

שרות 
 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

ילד 
 ונוער

 טיפול רב כלי בילדים עם
 קשיי תפקוד ובעיות רגשיות

400 550 605   

מעקב אחרי ילדים בסכנה   
ובסיכון המסודרים 

 במעונות יום 

איתור  -מעונות  7 75 68 75
והגברת מודעות  מוקדם

  לדווח

מועדוניות  9הפעלת   
טיפוליות כולל בית חם  

 ונתיב 

, לגיל 1 -לגיל הרך  110 100 135

+ מועדונית  5 -בי"ס 
לילדים עם צרכים 

 מיוחדים 

פיתוח תכניות לטיפול אישי   
לילדים שחזרו מסידור חוץ 

ביתי או שנעשה ניסיון 
 למנוע הוצאתם 

מענים פרטניים  297 270 250
 וקהילתיים 

מעקב וטיפול בילדים   
 המסודרים מחוץ לבית 

בפנימיית   20מהם :  73 66 80
 יום 

מעקב לטיפול בילדים   
המסודרים במשפחות 

 אומנה 

19 10 11   

 -מעקב אחרי ילדים בסיכון   
 כולל עולים ) לא גיל רך ( 

בדיקה , קשר לבניית  2020 1860 1700
 טיפול ' וניהול טיפול  

ביצוע חקירות ע"י פקידי   
 סעד לחוק נוער 

החלטה  -קבלת מידע  770 700 630
לנזקקות , בנית תוכנית 

 התערבות 

ייצוג קטינים בביהמ"ש   
לנוער + יישום החלטות 

 שופט 

הכנת  -הכנת תסקיר ,  110 100 98
 -הילדים וההורים 

 ייצוג קטין 

השתתפות בפורום טיפול   
 בפגיעות מיניות 

 ישיבות  30 12 12

חונכות ילדים  כולל הדרכה   
 וריכוז 

 מימון והדרכה  77 70 60

ניהול מערך השמה לסידור   
 חוץ ביתי 

30 30 30   
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  מספר מקבלי שרות  
שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

 סטודנטים בונים  

 פרויקט אם לאם

15 15 15  

השתתפות עו"סים בוועדת   

 הוועצות מח' חינוך 

120 80 88  

   36 33 40 תכליתי  –הפעלת מעון רב   

השירות 

 לזקן 

 -טיפול פרטני  2841 2646 2550 טיפול בקשיש ומשפחתו 

תי , יעוץ , קבוצ

 הכוונה וסיוע חומרי 

פרוייקט לאיתור ניצולי  

 שואה 

מיצוי זכויות ומיפוי  3000 - -

 צרכים

עמותת ע.ל.ה מהם  178 162 154 הפעלת מרכז יום לקשיש   

 115תשושי נפש ,  47

 תשושים      

מתן עזרה לקשישים   

 סיעודיים 

1920 2040 2244  

מתן שירותים תומכים לזקן   

 בקהילה 

 מטזיות  –ע.ב  73 66 46

   30 28 27 השמה במסגרת חוץ ביתית   

הפעלת סדנאות וקבוצה   

 טיפולית 

 פרויקט לנצולי שואה 165 150 200

   39 35 50 אספקת ארוחות חמות  

טיפול למניעת אלימות נגד  

 קשישים 

מרכז למניעת  71 65 70

 אלימות 

אוזן  –הפעלת מוקד קשר  

 קשבת 

 – 10-בנוסף ל  140 140 140

 מתנדבים 

הנפקת תעודת עיוור  

 לקשישים 

26 12 13   

השתתפות זקנים בתוכנית  

 לטלויזיה הקהילתית 

45 45 45   

הפעלת מועדון תרבותי ,  
 חברתי לנפגעי השואה 

100 120 132  

 בתי אב  770 700 650 שכונה תומכת  

כתיבת תסקירים מוזמנים  

 משפט  –מבית 

37 38 42   
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

פרט 

 ומשפחה 

סה"כ פניות לטיפול ) 

 כולל עולים ( 

1100 1320 1450   

טיפול מניעתי בזוגות  

 צעירים 

סיוע אנטנסיבי להבאת  370 340 320

 פניות חיוביות 

מערך מתנדבים לטיפולי   

 פניית פונים  –שיניים 

רופאי שיניים  55ע"י  55 50 100

 מתנדבים 

פניות לקרנות סיוע   

 חומרי לפונים 

קרן רהמ"ש , וקרן  135 125 120

 כספית מקומית 

ע"י סידוב  110 100 70 אופטמטריסט מתנדב  

 אופטמטריסט מתנדב 

הכנת תסקירים   

 –לערכאות משפטיות 

 סדרי דין ואפוטרופסות 

 בהמתנה  12 –כ  497 452 432

מעקב אחרי יישום   

 החלטות בתי המשפט 

102 109 119   

   12 11 16 צווי הגנה   

הפעלת שירות מרכז   

קשר אזורי לסדרי 

ראייה בין ילדים 

 להורים 

  40  

המרכז  

לשלום 

 המשפחה 

הפעלת מרכז אזורי 

לשלום המשפחה 

 לתושבי הרצליה 

 משפחות   64-סה"כ ל  108 99 102

  9 8 7 גברים בטיפול קבוצתי   

  26 24 32 גברים בטיפול פרטני   

  8 7 8 נשים בטיפול קבוצתי   

    54 49 45 נשים בטיפול פרטני  

ילדים עדים לאלימות   

 בטיפול פרטני 

21 22 24  

הדרכת הורים  
 במשפחות אלימות 

בנוסף לטיפולים  22 20 24
אחרים באותה 

 משפחה 

הפניית מטופלים  
מהרווחה למרכז לשלום 

 המשפחה  

29 29 32  
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

הפנייה למקלטים  

 ואכסניות 

2 - 2  

   22 20 18 מתן ייעוץ קצר מועד   

  44 40 35 פרויקט אוניברסיטה  בעם  

פרט  

 ומשפחה

טיפולים ארוכי טווח  480 480 480 טיפול משפחתי 

בתחנה לטיפול 

 300משפחתי מתוכם 

 מהמחלקה 

שיקום 

 ועיוור 

   600 550 500 טיפול בנכה ומשפחתו 

 –פניות להשמה חוץ   

 ביתית 

5 10 15  

   40 - 60 ליווי מועדון חרשים   

טיפול באדם עם האוטיזם  אוטיזם 

 ומשפחתו 

120 145 159  

השמה במסגרת מעון יום  

 שיקומי 

8 6 7  

השמות חדשות בדיור חוץ  

 ביתי 

3 5 4  

  5 4 3 השמות חדשות בתעסוקה  

  1 1 1 שילוב במועדון חברתי  

  11 10 12 חונכויות 

מעקב וטיפול במפגרים  מפגר 

 במסגרת יום 

כולל מסגרות פנאי  137 137 137

 בתוך ביה"ס 

מעקב וטיפול במפגרים   

 במסגרת תעסוקה 

עקבות פתיחת מסגרת  63 58 55

 תעסוקה בהרצליה

   274 268 262 טיפול במפגר ומשפחתו   

מעקב אחרי חוסים   

 במוסדות 

185 189 194   

הפעלת מועדונים   

 למפגרים וגבוליים בוגרים 

לחניכי מע"ש ,  30 30 30

) במתנ"ס (  –למפגרים 

 וקטינים 

שילוב מפגרים בקייטנת   

 קיץ 

55 20 24   
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

 מעונות והוסטלים  8 7 10 הוצאות חוץ ביתיות  מפגר

ליווי בהפעלת  26 24 24 ליווי ועדת היגוי להוסטל   

 ההוסטל

תכנון יחידות חדשות   72 72 72 הקמת מע"ש בהרצליה   

 במע"ש

בי"ס  –מרכז טיפולי   

 "אופק" למפגרים צעירים 

28 27 28   

הפעלת מעון טיפולי   

 לבוגרים 

 ע"י ארגון צ'יימס  8 8 6

מתן פתרונות הפוגה   

 למשפחות נופשונים 

7 7 7   

מופעל באמצאות  24 24 24 ליווי דיור מוגן   

 אלווין 

 כולל: שחיה , כדור סל  10 10 10 מתן שרות ספורט טיפולי   

   7 7 5 מינוי אפוטרופוסים   

שירותים משלבים בקהילה   

) קונסרבטוריום , בני 

 הרצליה( 

12 12 12   

שילוב נוער עם פיגור   

 בתנועת הצופים 

בשיתוף תנועת כנפיים  - - 12

 של קרמבו

ליווי תהליכים בחוק ובצל  

 החוק

18 18 18  
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

נערה 

 במצוקה 

כולל: טיפול חוץ  205 187 191 טיפול בנערה במצוקה 

ביתי , טיפול עפ"י 

חוק נוער , סידור 

במקלט , סידור 

במסגרת חסות , 

 וממתינות לטיפול  

  15 15 15 מרכז נערות בית חם   

לשיקום  –תוכנית זינוק   

 אישי קבוצתי 

מחזור ד' בשיתוף   11 10 12

 עם רמה"ש 

   35 32 34 תעסוקת קיץ לנערות   

  10 - - טיפול בנערים נערים
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

שיקום 

 האסיר 

  103 94 80 ס"ה מטופלים 

סה"כ 

 משפחות

 סה"כ משפחות  55 54 44

מנהל  -אוניברסיטה בעם   

 עסקים 

 אסירים משוחררים  1 1 -

בניית תוכנית +  13 12 9 אסירים בפיקוח   

 תוכניות מאושרות 

  5 5 7 קבוצת פסיכודרמה 

משפחות שקיבלו  6 5 6 הפניה לקבלת סיוע בדיור  

   סיוע בדיור בפועל 

79 

השתתפות  במרכז לנשים  

 חד הוריות 

בשיתוף מנהל נשים ,  5 5 5

 עבודה קהילתית 

טיפול פרטני אינטנסיבי  התמכרויות 

 בנפגעי סמים 

30 42 46   

הפעלת ועדות אבחון   
 וקבלה 

לבניית תוכנית  10 9 13
טיפולית ארוכת 
טווח בנוכחות כל 

הגורמים הטיפוליים 
 והפיקוח המחוזי 

טיפול במשפחות נפגעות   

 סמים 

טיפול זוגי וטיפול  18 17 13

 משפחתי 

הבטחת קיצבה לטיפול   

 ארוך טווח 

פעילות משותפת עם  1 - 2

 בטל"א 

  N.Aשת"פ עם קבוצת   

 באיתור מטופלים חדשים 

נעשית  N.Aפעילות  6 4 11

 במתקן עירוני  

שרות ייעוץ למשפחות   

 נפגעי סמים נוער/מבוגרים 

80 95 105   

קליטת אסירים משוחררים   

 לטיפול בגמילה  -בפיקוח 

בשיתוף פעולה עם  7 5 2

 עו"ס שיקום האסיר 
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הפעלת יחידת נוער נפגעי   

 סמים 

30 12 14   

הפעלת תוכנית גמילה  

ושיקום למטופלי שרות 

 מבחן 

בשיתוף שרות מבחן  20 20 20

 לנוער / מבוגרים 

בדיקת שתן ללקוחות   

 בטיפול ארוך טווח 

בשיתוף בי"ח  25 23 20

 "שיבא" 

טיפול משולב עם אשפוזיות   

, קהילות טיפוליות ומרכזי 

 יום 

10 17 19   

כתיבת "חוות דעת   

 ממומחה " לפקדי סעד 

1 1 1   

השתתפות בוועדת החלטה   

של ילדים להורים נפגעי 

 סמים 

השתלבות בצוות רב  7 7 7

 מקצועי 
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

  100 - - אירוע למתנדבים גמלאים  התנדבות 

מפגשים תקופתיים   

ופעילות עם ארגוני 

 מתנדבים 

לקבוצות קטנות על פי    

תחום התנדבות פעם 

בחודש, מפגש הדרכה 

ותגמול למתנדבים 

לאורך כל השנה סה"כ 

 מתנדבים.   200

טיולי תגמול למתנדבים  50 50 50 טיולים   

 טיולים  2גימלאים 

      תחום ילד ונוער   

שיעורי עזר + חבר בוגר   

לילדים ונוער בטיפול 

 המחלקה 

בנוסף לילדי המועדונית  150 100 150

 מתנדבים  100ע"י  -

  מתנדבים 37 30 30 30 חונכות אישית   

הפעלת חוגים פעילויות   

העשרה במועדוניות 

 מדריכים ומחשב 

 30במועדוניות  30 30 30

ילדי  100 -מתנדבים כ

 מועדוניות

מתנדבים במעון  5 –ו 

 הרב תכליתי

תיקונים  -שיפוצים   

 במסגרת הטיפולית ובבתים 

מתנדבים שעובדים  20 25 20 20

  מסוגים שונים

רופאי שיניים + צוות גיוס   

 כספים והשת' בהוצ' מעבדה 

320 320 10  

פרוייקט סל מזון לנזקקים   

גיוס כספים למימון 

הפרויקט וקשר עם עמותות 

שונות ,התורמת,גיוס 

 2כספים מצרכים באמצעות 

 חנויות יד שניה

200 200 350  
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 
 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

₪  1000תלושי מזון ע"ס   
 לחודש למשך שנה 

12-

15 

משפחות ,ארגון תורם  22 20
ותורמים ארגון 

 24"תומכים מכל הלב") 
 מתנדבים  (  

עבודה בשיתוף עם ארגון   
"תומכים מכל הלב " 
שמגייס את הכספים 

העבודה כוללת ביקורי בית , 
 סיוע 

 8מתנדבים  8 8 8

בתחומים אחרים עפ"י   
הצורך , בשת"פ העו"ס 

 המפנה 

 משפחות  27 25 20

סיוע כספי נקודתי עפ"י  
פנייה של העו"ס + ועדת 

חריגים אין קשר בין 
 המטופל ללשכת המתנדבים 

 ראה דף קרנות  ) נספח (  27 25 20

מתנדבים דרך  10ע"י  27 25 20 סיוע משפטי וכלכלי  
 לשכבת המתנדבים 

 ע"י תורמים ומתנדבים  10 10 10 רשת תמיכה לנכים   

סיוע כלכלי למשפחות  
 במשבר 

 ראה דף קרנות ) נספח(  30 30 30

 ראה דף קרנות ) נספח( 10 10 10 סיוע בשכר דירה  

מתנדבים 5 270 250 220 ניהול קרנות +עמותה   

מתנדבים  7 300 300 300 ביטוח מתנדבים   

 ראש השנה , פסח.  100 100 100 חלוקת שי   

מתנדבים +  12ע"י  150 150 150 מוקד קשר לקשישים   
 מעקב אחר פניות 

חנות מילבי מכירה, קניה ,   
 הובלה , פרטי ריהוט וביגוד 

קהל 
 רחב

קהל 
 רחב

קהל 
 רחב

 מתנדבים  15ע"י 

קהל  חנות בגדים "בהזדמנות"  
 רחב

קהל 
 רחב

קהל 
 רחב

 מתנדבים 30

קהל  לקטנטנים" חנות "באהבה 
 רחב

קהל 
 רחב

קהל 
 רחב

 מתנדבים 15

קהל  מערך חרום 
 רחב

קהל 
 רחב

קהל 
 רחב

מתנדבים רשומים  50
 ורשימת פעילים.
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

סיוע לתושבי העיר במיצוי  ש.י.ל 

 זכויותיהם 

מתנדבים  33ע"י  3975 3614 3931

יחסי  6עו"ד ,  5ביניהם 

 משפטנים 2עבודה + + 

עורכי דין  5ע"י  1168 1062 1295 מתן סיוע משפטי   

 מתנדבים 

יחסי  -מתנדבים    8ע"י  902 895 962 יחסי עבודה   

 עבודה 

אירגון 

ומינהל 

 חירום 

      חיזוק מערך החירום האגפי 

מפגשים של אחראים על   

 החירום ברווחה , שפ"ח ש.פ.י 

50 30 36   

סדרת ישיבות על רכזי חירום   

עם נציגים  מרכזיים ברווחה 

ושפ"ח לחיזוק האחריות של 

 כולם

50 70 80  

עדכון ושיבוץ רשימות של כל   

 הצוותים 

 במערך חירום האגפי

200 200 200   

פגישות עם גורמי בריאות    

 -בעיר

אחות בריאות הציבור / מנהל 

 מדור בריאות

כולל פורום בריאות   65 50 100
 איש 100 –לשעת חירום 

ארגון 

ומינהל 

 חירום 

התנעה  –יום עיון מקצועי 

 הכשרות

50 - -   

תרגיל פס"ח מל"ח  80 80 50 השתתפות בישיבות פס"ח  
צוק איתן כלל  –עירוני 

 תרגילי פתע
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 

 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

מפגשים של כל ראשי   

הצוותים עם חברי 

הצוות לרענון וחידוד 

ראשי    נוהלים

 צוותים  שותפי תפקיד 

50 100 110   

איתור אוכלוסיות   

 בסיכון גבוה ומיפוי

  

500  

 

850 

 

אוכלסיות רווחה מיוחדות  935

כל האוכלוסייה בטיפולינו 

 באופן רחב 

 –מוסדות בעיר  

עובדים בשיתוף 

 מחלקה ומול 

 פיקוד העורף

במסגרת שיתוף פעולה עם  55 50 

 פקע"ר

הכנה של הגורמים   

בקהילה שמטפלים 

בקשישים לאפשרות 

חברות  -של מלחמה 

( , 20סיעוד קופ"ח )

( , 10מועדוני קשישים)

בתי  ( 2מרכזי יום )

 (6אבות )

מקבלי חוק סיעוד  3800 3500 2500

 עריריים זקוקים לפינוי

תוכנית לפיתוח   

מנהיגות קהילתית 

 בשע"ח 

50 - -   

  75 50 25 תרגול ומוכנות לשע"ח  

 

מפגש עם ארגון גג  

נכים בעיר/אוכלוסיות 

 מיוחדות 

אוכל מיוחדות/קשישים  1000 1000 1000

 נכים

צוות פס"ח מכלול  

 האוכלוסייה 

תושבי 

 העיר

תושבי 

 העיר

תושבי 

 העיר

מכלול לטיפול 

 באוכלוסייה בשעת חירום 

מפגשים  15 –נערכו כ   

רשומות אוכלוסייה  

 בסיכון 

תושבי 

 העיר

תושבי 

 העיר

תושבי 

 העיר

 

חרשים , מרותקים , 

 עריריים 
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 
 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

קשר עם גורמי חירום   
משטרה, מד"א , כיבוי, 

 פיקוד העורף 

מפגשי עבודה ,תרגול  33 30 30
 הדרכה, השתלמויות

תושבי  קורס להודעה מרה 
 העיר

תושבי 
 העיר

תושבי 
 העיר

עובדים שעברו  20
 חדשים 2הכשרה +

במסגרת נוהל תאונות   
 דרכים בת שרות לאומי

הכנת תיק/חוברת מידע  יש יש יש
לנותני שירות ומשפחות 

 המטופלות

הטמעה, ותרגול נהלי  
עבודה בקרב עובדי המערך 

 הטיפול

100 100 100  

קו  –צוותים טיפוליים  
 את המצילפתוח ,מי יציל 

50 100 110  

הקמת אתר דחק + צוות  
 מטפל

30 - -  

      עבודה עם המוקד העירוני   

כוננים טיפלו בפניות   
שמגיעות למוקד העירוני 
ודורשות התערבות ברמה 
אנושית הכונן המשמש 
כאינטיקר ומחליט איזה 

מקרים מפנה לפק"ס 
ובאיזה מקרים מטפל 
בעצמו . סוגי החירום : 

מוות פתאומי , 
שרפות,שטפונות, 

אלימות,תאונות השרות 
ניתן בכל שעות היום 
 ולאורך כל השנה  

מיון, אבחון וטיפול  550 500 400
בפניות בעל אופי משברי 

 50% –למוקד העירוני כ 
 עוברים למסגרות חוק .

מקרי מוות בלתי  18 –כ 
 צפויים

מפתן 
 "ארז" 

מועצת  -מנהיגות צעירה 
 ועדות פרלמנט  -תלמידים 

לאורך כל השנה ,  84 77 80
תוכניות דמוקרטיות 

 מופעלות מפתן

 

לאורך כל השנה ,  35 35 35 מית"ר   
תוכניות דמוקרטיות 

 מופעלות במפתן 

   25 25 25 תעסוקת קיץ   

תעסוקת חניכים לאורך   
 השנה 

15 15 15   

 3לאורך  2קבוצות  10 10 10 קבוצת יאכטה   
 חודשים 
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  מספר מקבלי שרות  

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות שרות מחוזי

  10 9 - פרויקט צהלה 

  27 25 - קבוצה הכנה לצה"ל 

עבודה 

  קהילתית 

ערב הוקרה לפעולות 
 קהילתיים

- 200 200  

הקמת אתר פייסבוק  
לעבודה קהילתית 

+קבוצות דיון 
 וירטואליות

200 300 300  

  בהקמה - - המועדון הכלכלי 

 קהילה נגישה

 

ריכוז והפעלת וועדות 
 משנה בנושאים שונים 

מידע, ועדת מרכז  - - 10
 וועדת הסברה

הפעלת מועדון חברתי  
 לאנשים עם חרשות 

מתכנס פעם בשבוע  30 30 30
 בקביעות 

כל שכבות ט'  2600 2300 1500 הסברה בבתי הספר 
בחטיבות העיר 

בשיתוף עם היחידה 
 לאזרחות פעילה

ריכוז והפעלת קבוצת  
 הפעילים: 

 ועדת קהילה נגישה

גויסו וצורפו  19 18 20
חדשים פעילים 
 לוועדה

מועדון " "מתראים"  
 למפגרים 

23 23 23  

תושבי  - - קיום אירועי שבוע הנכה  
 העיר

שבוע אירועים 
בסימן אנשים עם 
מוגבלות במקור 
להשראה בשיתוף 
עם גופים שונים 

 בעיר

קבוצות מיקוד וסקר  
צרכים לקבוצות אנשים 

 עם מוגבלות

 80 88  

ערב איתור הורים לילדים  
 צרכים מיוחדיםעם 

בשיתוף עם עו"ס  - - 20
אוטיזם ונכויות 
 ומנהיגות ההורים
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  מספר מקבלי שרות  

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות שרות מחוזי

  25 25 25 אירוע גיבוש לפעילים 

ליווי קבוצות העבודה של  
 הורים לילדים מיוחדים

קבוצות עבודה  4 8 6 17
בנושאים הבאים: 

בנות קהילה,  פנאי,
הסברה, תעסוקה 

 והכשרה

ועדת שילוב של ילדים עם  
צרכים מיוחדים בבתי 

 הספר

- 100 
 נהנים

100 
 נהנים

 

תכנית אב 
 לגיל השלישי

ריכוז והפעלת ועדת היגוי 
עירונית בשת"פ ארגונים 

 ונציגי תושבים 

55 50 55  

מערכת גמלאים   14 12 15 ועדות פעולה : עיתון    
עיתון העורכים 

רבעוני המדוור לכל 
בית אב בגיל 

 השלישי

  בריכוז רכזת פנאי - - 16 תרבות   

   11 9 11 ותקשורתמידע   

  49 45 35 יזמות חברתית 

קורס פעילים קהילתיים  
יזמות חברתית –

 קהילתית

14 14 14  

פיתוח מועדונים  
תרבותיים: מועדון לדינו 

 ומועדון יידיש

מופעלים ע"י  מאות מאות מאות
 פעילים קהילתיים

פיתוח פרויקט המחשב  
 הוא גם ידיד

מופעל ע"י פעילים  מאות מאות מאות
 קהילתיים

מופעל ע"י פעילים  מאות מאות מאות פיתוח פרויקט לב העניין 
 קהילתיים

–מבחר אירועים  אלפים אלפים אלפים אירועי חודש הגמלאי 
תרבות, טיול 
 עירוני, בריאות

חוברת פעילות עריכת  
 פנאי

 נשלח לכל בית אב 000'10 10,000 10,000

  13 12 15 ועדת התנדבות 
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 
 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

מועדון 
עלייה 

1550 

 –הפעלת מועדון עולים 
 קשישים בגיל הזהב 

עבר לניהול בית  55 55 55
 הגמלאי 

קיום סדרת הרצאות  
 בשיתוף קתדרה לרוסית 
עריכת אירועים ,מופעי 

 תרבות וטיולים.

עבר לניהול בית  60 55 75
 הגימלאי

מועדונים חברתיים  נשים
תומכים קיום סדנאות, 

הרצאות, ופעילות הפגתית 
 מעשירה

בשיתוף עם מינהל  120 120 120
נשים והמתנס"ים 
המועדונים פעילים 
גדל ומספר המשתתפים 

. 

גיבוש וליווי פורום  
מנהיגות מועדוני נשים 

 בעיר

מתכנס בקביעות אחת  20 20 20
לחודשיים . מייצג את 

כל מועדוני הנשים 
מקדם תוכניות 

 משותפת.

אירוע שיא ליום האישה   
הבינלאומי + עיבוד 

 קבוצתי 

ביוזמת וביצוע פורום  55 50 300
מנהיגות המועדונים 
 בשת"פ מינהל נשים 

אירוע גיבוש והעצמת  
 מועדוני נשים 

ביוזמת ותכנון וביצוע  175 160 300
 של פורום מועדוני נשים 

  66 60 40 נשים לומדות ומלמדות 

  - - 30 סדנא  בתנאי נופש  

קבוצת –"הכח הנשי"  
 מנהיגות

קבוצת מנהיגות בוגרות  11 10 
 ח"ה

המרכז 
למשפחות 

חד 
 הוריות 

מועדון חברתי אמהות 
 יחידניות

 30 33  

הפעלת מועדון חברתי  
מחודש בניהול קבוצת 

 "הכח הנשי"

הפעלה ע"י קבוצת  70 60 40
 המנהיגות

טיולי גיבוש וחיזוק הקשר   
 ילדים  -הורים 

150 150 150   

סדנא לאימהות יחידניות   
 מבחירה 

16 16 17  

סדנא להעצמה כלכלית    
 ויזמות

 בשיתוף מנהל נשים 30 30 30
 וויצו

  17 15 - זה העסק שלי 
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  מספר מקבלי שרות  

שרות 
 מחוזי

 הערות ופירוט 2015 2014 2013 פעולות

אירועים לחיזוק קשר  
 ילד יחידניות-אם

- 60 66  

התחדשות 
עירונית   

הקמה ותפעול של שתי 
 גינות קהילתיות בעיר 

 

 פעילים קבועים 55 50 10

חברות בצוות התחדשות  
עירונית של המחלקה 

להתחדשות עירונית  באגף 
 ההנדסה

 חדש!   

קורס לפעילי גינות  
 קהילתיות

30 - -  

הקמת גינה קהילתית  
 למשפחות מיוחדות

15 15 15  

אירועים בגינות  קיימות
 הקהילתיות

- 150 150  

תוכנית 
"קדימה 

" לילדים 

  בסיכון

לילדים + משפחות  - - 24 סטודנטים בונים קהילה 
בסיכון כל סטודנט חייב 

ילדים בסיכון +  3
מעורבות קהילתית 
 בשכונת יד התשעה .

תכנית "אם לאם"  
 בקהילה 

- 20 22  

  33 30 20 הקמת פורום הגיל הרך  

חידוש מועדון נערות יד  
 התשעה 

15 - -  

ילדי מועדונית שחק  
 בתנועות נוער

- 9 10  

הקמת פורטל לאנשי  
העובדים עם מקצוע 

 ילדים ונוער בסיכון

- 20 22  

חוסן 
 קהילתי

עריכת קורס להכשרת 
 פעילי חוסן קהילתי

13 25 -  

שיווק תחום החוסן  
הקהילתי לגורמים 
 מרכזיים בקהילה

50 100 110  

  מצ"ב קובץ של קרנות לשכת המתנדבים הבנוי בטבלה 
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 קרנות / לשכת המתנדבים

 2015ונתונים כמותיים פעולות  -נספח לסיכום שנתי

 

 שם הקרן

 

 הערות מס משפחות נהנות

 דירה-קרן שכר
 "מאיר בסתר"

8  

 +תרומות של פרטי ריהוט - כסף בלבד -קרן הצטיידות

 מכשירי שמיעה

 

 קשישים 8

 ספר-ילקוטים וציוד לבית

 

-  

 שמיכות פוך לחורף

 

 תנורים 15 –שמיכות ו  80 משפחות וקשישים 

תשלומים שוטפים 
 לבקשות מיוחדות 

 חשמל/מעון ועוד 15

באמצעות סופרמרקט לידן  50 פרויקט טיטולים ומטרנה
ובאמצעות חלוקת סלי 

 מזון

יעוץ כלכלי למשפחות עם 
 חובות

10  

אישי למשפחות -אימון
בפרויקט "אתכם מכל 

 הלב"

5  

שירותי כביסה והובלה 
 לנכים 

לוקחים קג לכל אדם.  10 נכים 13
ומחזירים את הכביסה כל 

 שבועיים

קרן  -קרן חזרה לקהילה
 סל חינוך

  ילדים 11

 פרויקט זינוק

 

 השתתפות בשכר לימוד בנות 7

 ארגון חגיגת בר/ת מצוה

 

 כספים ע"י ארגון ליינס -

 קרן למימון סל מזון

 

 פרויקט שבועי 200

דירה -קרן סיוע לשכר
 "מאיר בסתר" 

  משפחות 10
 
 
 

 

פרויקט רופאי שיניים 
 מתנדבים

 לשנה₪  20,000סכום של  הוצאות מעבדה 

 פרויקט אתכם מכל הלב

 

  משפחות 12-15
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 האגף
 תרבות
 נוער

 וספורט
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 בית פוסטר הרצליה -מתנ"ס נווה עמל 

 
שנה ומהווה בית לפנאי עבור תושבי שכונת נווה  30 -מתנ"ס נווה עמל פועל למעלה מ

הרצליה. הפעילות במתנ"ס מהווה קרקע פורייה לשותפות, יזמות  עמל ותושבי העיר

ויצירה, פיתוח קהילה ועידוד התושבים בעשייה הקהילתית. מדי שנה אנו מציעים 

מגוון עשיר של אירועים, חוגים ופעילויות. בהם כל אחד יכול למצוא את מקומו, 

לפתח ולחבר בין להשפיע, ליזום וליצור ולפעול יחד למען הקהילה במטרה לקדם, 

 התושבים.

 

   :צוות המתנ"ס

 הילה אלוני -מנהלת

 רכזת חוגים -אורלי לוי

 רכז נוער -מתן נורי

 קהילה ותרבות -מאיה קנובלוביץ

 גיל הזהב וגיל הרך -מרב רייניש

 רכז עמיתים -אסף ברקוביץ טלמור

 רכז פנ"ן -יקיר שמן

 מדריכת נוער -ירדן נעים

 מדריכת נוער -רותם שלום

 רכזת מועדון גמלאיות מסורתי -מרים כהן

 אילנה נהרי ואורלי לוי -ת המתנ"סומזכיר

 יוסף יוסף ומייק מלר/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 -רז בקמן עירית אהרוני, מירב אלון, שרון

 מנהלת מדור נוער וקהילה בעירייה -שירי רפפורט

 מנכ"לית עמותת בית פוסטר -אסתר פיק
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שמות פעילי  מוביל הועדה יעדי הועדה שם הועדה

 הועדה

 

וועדת פני 

 השכונה 

 

שיפור פני השכונה מול כל 

הגורמים הרלבנטיים 

עירייה, בי"ס, קהילה 

 תנועות נוער 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 

אהרוני,אלי צראף, 

גיא סרדס, הדר, 

שרון רז,טל קציר, 

יפעת 

שקד,לינדה,מרב 

אלון,עודד,רונן שרון 

צור איתי,  שחל,

 שרון, אלי צראף,

אודי,אורי, עירית 

אהרוני,אלי צראף, 

גיא סרדס, הדר, 

שרון רז,טל קציר, 

יפעת 

שקד,לינדה,מרב 

אלון,עודד,רונן 

שרון שחל, צור 

איתי, שרון, אלי 

 צראף,

 

וועדת 

 תרבות 

יצירת אירועי תרבות 

 לקהילת שכונת נווה עמל

 טל קציר

 עירית אהרוני

 אלי צראף

 שרוןרונן 

 שרון שחל

אילה ,אלי צראף, 

טל קציר, עירית 

אהרוני, רונן שרון, 

 שרון שחל,

ביה"ס : 

גורדון 

 ורמב"ם

יצירת שיתוף פעולה 

ופעילויות משותפות של 

 שתי בי"ס 

וועד הורים 

ומנהיגות הורים של 

 שתי בי"ס 

מתכנסת לראשונה 

  30.1ב

גוונים 

מנהיגות 

 נשים 

צוות נשים שמוביל יחד 

המתנ"ס פעילות עם עם 

אחת לחודש שתתן מענה 

 30-40לנשים בנות 

אילנית, גלית, זוהר 

הרשקו,נופר,נורית 

 איפרגאן,עפרה,תמי

חברות  40 -כ

 בקבוצה. 

 

 חוגי נוער

מד"צים, פנ"ן, קבוצת  -חניכים בפרויקטים הבאים 136פעילויות נוער: סה"כ 

 י'-המתנדבים ט'תקשורת, ג'ימבורי וקבוצת העלאת מודעות. כיתות 

 

  תכניות ייחודיות נוער:

 פרויקט הכשרת בני נוער להדרכה -מד"צים

עודי יקבוצה אשר מטרתה לקיים ארועים לנוער, לקהילה ולעיר באמצעות ציוד י -פנ"ן

 כגון: מתקנים מתנפחים, משחקי ענק, דוכני מזון ועוד 
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שונים אשר בני הנוער משפטים בנושאים עם אמירות ויצירת שלטים  -העלאת מודעות

 ראו בהם חשובים לכלל הקהילה כגון: סכנות ברשת, אלכוהול וכו'

 : אירועים לילדים

 הצגות לילדים אחת לחודש בימי שלישי 

 קייטנות: 

 ז'( -)כיתות ד' 9-13קייטנים בגילאי  68קייטנת נותנים גז: 

 ד'( -)כיתות א' 6-10קייטנים בגילאי  111מרכזי הפעלה: 

 

 תכניות נוספות במתנ"ס : תחומים/

עמיתים, קנ"ף, קבוצת השווים, להקת מחול אתני נווה קסם, חבורת הזמר יחדיו, 

 .2015אירוע פתיחה בנובמבר  -מרכז לגיל הרך

 

 טבלה מרכזת : חוגים 2015 אל מול 2014

 2015משתתפים  2014משתתפים  חוגי מבוגרים

 25 19 רותי -התעמלות נשים

 18 16 מזל -8:15התעמלות נשים 

 11 16 נטע -התעמלות נשים

 8 8 נטע -התעמלות נשים

 - 10 נטע -התעמלות נשים

  28 חבורת זמר

 23 21 נווה קסם

 15 13 קול הנשמה

 5 11 ד-פילאטיס א

 8 10 פילאטיס בוקר

 8 8 ציור על עץ

 23 16 3קראטה אימון 

 8 7 קראטה סטודנט

  6 מעגלי הורה

 3  מזל 9:00 -נשיםהתעמלות 

 6  זומבה

 6  יוגה

 12  קרמיקה

 145 145 סה"כ
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 2015משתתפים ינואר  2014משתתפים ינואר  חוגי ילדים 

 8 8 ג-אלקטרוניקה א

 13 6 ה-אלקטרוניקה ב

 - 4 אנגלית א

 - 6 אנגלית חובה

 - 7 אנגלית טרום חובה

 21 17 התעמלות קרקע

 19 16 התעמלות קרקע

 22 9 ו-דזומבה 

 13 21 ד-כדורגל ב

 18 26 א-כדורגל גן

 8 11 ד-מדעים א

 10 7 ב-א -לגו

 - 19 לגו

 15 13 מחול מודרני

 20 21 מחול א

 18 19 מחול ד

 22 25 ניצני בלט חובה

 - 5 היפ הופ נערות

 10 12 ה-ג-קומיקס ב

 4 2 א-קומיקס חובה

 7 4 ד-קפוארה ב

 13 12 א-קפוארה גן

 7 4 7-10 -קראטה

 5 17 4-6קראטה 

 21 33 10-13קראטה 

 24 23 7-10קראטה מתקדם 

 24 28 קראטה בוגרים

 - 10 קראטה סגול לבן

 6  אולטימייט פיס פריסבי

 7  ד-ג'אז ג

 11  ו-ג'אז ה

 18  התעמלות קרקע חובה

 18  סי היימן

 15  ד-קרמיקה ב

 14  א-קרמיקה גן

 12  ב-רובוטיקה א

 8  ה-רובוטיקה ג

 411 145 סה"כ
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 טבלה מסכמת -  אירועים 2015

 

 משתתפים גילאי יעד אירוע חודש
אר

ינו
 

 
2015

 
 25 קהילה איכות הסביבה –מפגש  נאמני ניקיון 

 150 משפחות  ראש חודש 

 20 גוונים נשים  מפגש רפואה סינית אוכל ותזונה 

 80 מבוגרים בילי האישה שאיתי מה זאת אהבה 

אר
פברו

 

 
2015

 

 250 קהילה  טו בשבט

 150 קהילה  יום המשפחה 

 30 קהילה  מפגש מתעניינים עמליה 

 20 גוונים נשים מפגש צוחקת ברצינות 

 10 מבוגרים חרדים  חרדים לסביבה 

גיל הזהב מתארח  –חגיגת ט"ו בשבט 

 גורדון סבביה"

מועדון גיל הזהב 

 וילדי ביה"ס גורדון

 ילדים 150

 גיל הזהב 50

 40 גיל הזהב טיול גלבוע עמק המעיינות גן גורו

מרץ
 

 
2015

 

 120 מבוגרים  נשף פורים 

 200 -מעל קהילה  מכירה בחצר בשכונה

 120 קהילה + גורדון  יום המעשים הטובים 

 150 קהילה  פורים במתנ"ס ניב לי מגניב לי  

 100 אופקגוונים+ביה"ס  התרמה לילדי אופק 

 20 גוונים נשים חמי געש -יום האישה

 80 קהילה שלג במתנ"ס

 80 גיל הזהב מסיבת פורים גיל הזהב

 40 גיל הזהב הצגה היכל אומנויות הבמה

 רמב"ם סילדי ביה" סדר פסח חגיגי משותף במעמד ראש העיר

 וגורדון , גיל הזהב

90 

אפריל
 

 
2015

 

 80 מבוגרים ערב שירי לוחמים 

 150 קהילה יום העצמאות מסיבה עברית 

 80 נוער וקהילה  יום השואה 

 100 קהילה  הורה שבועות 

 20 גוונים נשים מפגש סטיילינג

אי
מ

 

 
2015

 

 100 קהילה קבלת שבת 

 90 מבוגרים+ גוונים  ערב גבינות ויין

 50 קהילה יום ירושלים 

 90סינמטק חגיגות  -סיפורי הרצליה

 להרצליה

 40 גיל הזהב
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יוני
 

 
2015

 

 50 קהילה  שבוע הספר+ הצגה 

 60 מבוגרים +גוונים בילי האישה שאיתי פחדים וחרדות 

 55 קהילה סיור בחירייה 

 50 קהילה מבוגרים סוד האותיות בהנחיית יאיר דלל

 45 גיל הזהב ביקור בתחנת כיבוי אש

 40 גיל הזהב שייט במרינה

 50 גיל הזהב סיום שנהמסיבת 

יולי
 

 
2015

 

 400-500 קהילה אירוע פתיחת קיץ+ פנ"ן בלגאן  

 70 מבוגרים  שירים באשדודית 

 40 גיל הזהב קייטנת סבתא מכייפת

ט 
ס

אוגו

2015
 

 300-400 קהילה  סרט בפארק כצנלסון 

מבר
ט

ספ
 

 
2015

  

 100 מבוגרים  סליחות בבית כנסת 

 70 מבוגרים  סרט דוקומנטרי 

התקיים  קהילה  אושפיזין בסוכה 

 בשכונה 

מסיבת פתיחת שנת פעילות ושנת 

 הלימודים 

מועדון גיל הזהב 

 גורדון סוילדי ביה"

50 

 35 גיל הזהב יום בריאות גיל השלישי

מבר
נוב

 

 
2015

 

 50 מבוגרים  ערב זיכרון ליצחק רבין

ערב הדרכה בנושא טיפול ותגובה במצבי 

 חירום 

  מבוגרים 

 70 ותינוקות תאימהו הפנינג פתיחת מרכז הגיל הרך

 40 גיל הזהב טיול למנשה וכפר חסידים

אירוע מסכם חודש הגימלאי היכל 

 אומנויות הבמה

 40 גיל הזהב

 80 ילדים הצגה אליעזר והגזר

 8 ילדים הצגה ג'ק ואפוני הקסם

  
מבר 

דצ
 

2015
  

 200 קהילה  מצעד לפידים+ הצגה 

 160 קבילה מסיבת חנוכה עם סגיב כהן

 100 גיל הזבה מסיבת חנוכה עם לימור ומיקי

 170 מבוגרים דלתות מסתובבות עם צופית גרנט

 19 ילדים הצגה החלילן מהמלין

 12 ילדים הצגה דני שובבני
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 הרצליהבית פוסטר  -מתנ"ס נוף ים 
 

 10.000 -ים הינו המרכז הקהילתי של מערב הרצליה ונותן שירותים לכ-מתנ"ס נוף

ופועל דרך עמותת בית פוסטר. היקף הפעילות  1987תושבים. המתנ"ס הוקם בשנת 

אלף תמיכה עירונית. במתנ"ס  597מתוכם ₪  3.000000השנתית של המתנ"ס הוא כ 

ושבים. בתוך המתנ"ס פועל אולם ספורט ת 1300משתמשים בכל שבוע באופן קבוע כ 

: חוגים לילדים, חוגים למבוגרים, פורום שכנים, פעילות פועליםוספרייה. במתנ"ס 

נוער, מועדון בוקר של כיף )לגמלאים צעירים(, צהרונים, קייטנות, אירועים 

 ועוד... קהילתיים, סדנאות, הרצאות

 

 :  צוות המתנ"ס 

 מנהלת: פרל סיגלית

 וחוגים : ויקי וולך רכזת תרבות

 רכז נוער: שרון רם

 רכזת קהילה: אלינור טרבלוס

 מזכירת המתנ"ס: יהודית אלעזר

 אב בית: אריה גולדברג

 מנהל הצהרון, סיגלית נורו, יעל מהלל, קופפרמן יניב.  -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  ה ופעילות חברתית ענפהחיי קהילתושבים ומטרתו ליצור  20-מורכב מכ

 חוסן. ולתחושתלאושרו של האזרח 

 

 :  חוגי ילדים

, עולם החי, אלקטרוניקה,  עיצוב אופנה לילדותקרמיקה, ציור ורישום, פלמנקו, 

כדור רגל, קול אחד כוכב, הוקי רולר, כדורסל, ג'ודו, החלקה אומנותית בגלגיליות, 

דרמה  קולנוע, מבוכים ודרקונים,  הופ, היפהתעמלות מכשירים, ספורט אתגרי, 
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מט,  טיסנאות,  קומיקס, מהנדסים צעירים, מדעים, -יוגה תינוקות, שח יוצרת,

 . אנגלית לפעוטות, ברייקדנס, עיצוב אופנה נערות

 

  :נבחרות

להקת "קול  סל-נבחרת התעמלות קרקע, נבחרת גלגיליות, נבחרת הג'ודו, נבחרת הקט

 .אחד כוכב" להקת הברייקדנס

 

 חוגים למבוגרים : 

קיקבוקסינג, פיירבוקס, טאי  פילאטיס, התעמלות בונה עצם, התעמלות בריאותית,

יוגה קאלי,  כדור עף, צ'י, כדורסל נשים, כדורסל גברים, כדור רגל גברים, כדור רשת,

, מקהלת רוקנרול, בית ספר לקבלה, שעורי תנ"ך,  מועדון קריאה, לימודי הזהר

 ., סדנות לתמיכה לאחר קיצור קיבה, מועדון "בוקר של כיף"סדנאות פסיכודרמה

 

 : הגיל הרך

פעילות בכרטיס כניסה. בכל יום פעילות שונה: יוגה הורים ילדים, פארק החי, הצגה 

והמפוחית, ציירים קטנים בעקבות ציירים גדולים, ג'ימבורי פתוח, בספרייה, יואב 

 סיפור התיאטרון.

 

 צהרון: 

 ילדים קבועים ארבעה אנשי צוות. 56ג'  -רב גלאי לכיתות א'

 

 אירועים לילדים: 

 , סיפור ומאפה, דרור והגיטרה,פצפונים הצגות לילדים, סדנאות יצירה, שעות סיפור,

הצגות בספרייה, שעות סיפור בפארקים, י, שוק בשנקל, פארק הח יואב והמפוחית,

 תערוכות. 

 

 אירועים למבוגרים: 

יום סדרת הרצאות בנושאים מגוונים,  סדנאות בישול,  תיקון ליל שבועות, ערב 

השואה אלטרנטיבי, ערב שירי לוחמים, סדנאות עזרה ראשונה, שירה  העצמאות, ערב

 בציבור, סטנדאפ, טיולים.

 

 קהילתיים:אירועים 

, מימונה, יום השואה קהילתי, יום הזיכרון 2טו בשבט, יום המשפחה, פורים, שוק יד 

קהילתי, יום העצמאות בוריזלנד, הורה שבועות, משתה באפולוניה, גינה פעילה 

 בלילך, יולי בווריזלנד, תשליך קהילתי, מסיבת תה קהילתית, נפלאות חנוכה.
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  קייטנות:

 קייטנות וצהרון:  בחופשת הפסח

 9-12גילאי קייטנת קיץ:  על גלגלים 

 קייטנת חנוכה: צהרון

 

 תכניות ייחודיות נוער:

 מועדון חברתי כיתות ה'

 מועדון חברתי כיתות ו'

 מועדון כיתות ז' 

 בהקמה -מועדון כיתות ח' 

 יא': מחויבות אישית, כיתות ט' י'

אקדמיה , פארק החי, פעילות עם ילדי הצהרון ,אח אחות גדולים, אירועים בקהילה

  , ספרייה.לשעורי בית

 

 אולם הספורט:

ים, אחר הצהריים את חוגי הילדים -אולם הספורט משמש בבקרים את בית הספר נוף

סל גברים )שלוש קבוצות -ובערב את חוגי המבוגרים וקבוצות ספורט מאורגנות. ככדור

 עף גברים.-, כדור רשת, כדורעף נשים, כדור סל נשים-שונות(, כדור

 

 :תכניות לגיל השלישי

מועדון בוקר של כיף, אחת לשבועיים הרצאה וארוחת בוקר ואחת לשבועיים חוגים 

אחת לחודש טיול. של"ם קבוצת מתנדבים בקהילה:  אקדמיה לשעורי בית, אמץ 

 תושב, זהב בגן, וועדות תרבות. להקת רוקנרול, מועדון פינג פונג, הרצאות.
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 טבלה מרכזת : חוגים 2015 אל מול 2014

 2015משתתפים  2014משתתפים  חוגי ילדים 

 10 לא היה ציור

 45 11 מחול

 100 123 ג'ודו

 12 19 ספורט אתגרי

 93 110 התעמלות קרקע

 60 60 כדורסל

 43 42 כדורגל

 14 14 מבוכים ודרקונים

 16 12 מדעים

 15 16 מהנדסים צעירים

 14 24 מלאכת יד

 41 42 גלגיליות

 נסגר 8 פיסול בבצק סוכר

 40 47 קרמיקה

 12 6 שחמט

 נסגר 4 אמנות אקולוגית

 11 לא היה הוקי רולר

 18 29 עולם החיי

 8 14 קולנוע ואנימציה

 14 13 ברייקדנס

 24 לא היה קול אחד כוכב

 5 4 קומיקס

 8 לא היה קידבוקס

 נסגר 3 טיסנאות

 6 6 אנגלית

 14 13 אלקטרוניקה

 7 2 בישול

 נסגר 13 קסמים

 נפתח השבוע                         5 פלמנקו

 

 סה"כ

 

444 

 

410 
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 2015משתתפים  2014משתתפים  חוגי מבוגרים 

 24 26 פילאטיס

 10 16 התעמלות בריאותית

 22 24 יוגה קאלי

 100 100 קבלה

 14 14 מקהלת רוקנרול

 10 10 שעורי תנ"ך

 10 לא היה בלט נשים

 6 5 טאי צ'י

 15 15 מועדון קריאה

 28 29 בוקר של כיף

 8 7 בית מדרש

 4  עיצוב אופנה נשים

 8 8 זהר

 8 6 מועדון פינג פונג

 8 8 חוג קריאת שירה

 12 14 קבוצת כדור רשת

 4 4 קרמיקה

 8  פסיכודרמה

 25 20 קיקבוקס/פיירבוקס

 10  משחק מול מצלמה

 

 סה"כ

 

104 

 

122 

 

 סה"כ ילדים מבוגרים

 

542 

 

552 
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 טבלה מסכמת -  אירועים 2015

 משתתפים גילאי היעד אירוע חודש

אר
ינו

 

 
2015

 

  15  לגיל הרך  "פצפונים"

 15  6מגיל הליכה עד  פארק החי לילדים

 20 לגיל הרך דרור והגיטרה

 25    2-5לגילאי  הצגת ילדים "לדוד משה הייתה חווה

 25                          5-12 שנה להרצליה 'השכונה שלי' 90תערוכת ציורי ילדים 

  10 מבוגרים מועדון קריאה למבוגרים

  18 הורים וילדים                         סדנת בישול סושי להורים וילדים

 25 לגיל הרך                                  סיפור ומאפה

  16 למבוגרים הרצאה: "סודות הפנסיה"

 25 מבוגרים ערב סריגה: נשים בקהילה למען ילדים מאושפזים

 25   2-5לגילאי  הצגת ילדים "גומות החן של זוהר"

אר
פברו

 

 
2015

  

  150 משפחות אירוע ט"ו בשבט לקהילה

 25 הרךלגיל  דרור והגיטרה

  22 למבוגרים סיור בתל אביב בראי הזמן

  150 משפחות יום המשפחה. מסטר שף ומופע מקהלת הצהרון

 200 קהילה מבשלות( 12) שוק אוכל ביתי קהילתי

 במפגש 15 לגיל הרך פארק החי

  22 לילדים הצגת ילדים 'איילת מטיילת'

 70 קהילה שוק תחפושות קהילתי והצגה "הביצה שהתחפשה

  15 מבוגרים   RAW FOODסדנת בישול למבוגרים בנושא 

  36 ד–לכיתות א פיצה –סרט 

 15 למבוגרים הרצאה על שי עגנון

 23 למבוגרים בטיחות ברשת" הרצאה                           

 25 גיל הרך הצגת ילדים "תירס חם"                               

 10 למבוגרים קריאה "שינוי עולם דרך מיליםמועדון 

מרץ
 

 
2015

 

  400 לכל המשפחה מסיבת פורים

  78 למבוגרים הרצאה הספר "מלאך א

  22 לגיל הרך                            הצגת "האפרוח שהלך לחפש אם אחרת"

  16 הורים וילדים סדנת בישול: אוכל מקסיקני

  82 למבוגרים אנגלהרצאה עם העיתונאי איתי 

  20 לגיל הרך "דרור והגיטרה"

  20 אזרחים ותיקים טיול פריחה בגלבוע

  40 משפחות ים בהדרכת אורי מנדל-טיול משפחות בנוף

  8 מבוגרים   מועדון קריאה עם דר' רונית בועז
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  26 לגיל הרך  הצגת ילדים "קרק העורב"

  23 לגיל הרך "דרור והגיטרה"  

אפריל
 

 
2015

 

  250 קהילתי   אירוע "אפטר מימונה"

  26 לגיל הרך הצגת ילדים "בעקבות הצבעים האבודים"

  100 קהילתי ערב יום השואה אלטרנטיבי בקהילה

  15 מבוגרים ערב שירי לוחמים

 3,500 קהילתי אירוע ערב יום עצמאות קהילתי בגן ווריזלנד

  8 למבוגרים בועזמועדון קריאה עם דר' רונית 

 23 לגיל הרך סיפור ומאפה "הדיג ודג הזהב"  

אי 
מ

 

2015
 

  25 לגיל הרך הצגת ילדים "הענק הכי גנדרן בעולם"

 22 לגיל הרך סיפור ומאפה "האריה והעכבר"

  15 מבוגרים הרצאה למבוגרים עם גיא פלג

  15 למבוגרים הרצאה למבוגרים ניקוי רעלים אפקטיבי

  26 לגיל הרך ילדים "הכבשה שבאה לארוחת ערב" הצגת

  150 קהילתי אירוע קהילתי: הורה שבועות

  35 מבוגרים תיקון ליל שבועות עם אבישי בן חיים

  15 מבוגרים מועדון קריאה למבוגרים עם דר' רונית בועז

יוני
 

 
2015

 

  500 קהילתי משתה קהילתי במבצר העתיק אפולוניה

  40 משפחות הסופרת דורית רוביאןמפגש עם 

 במפגש 22 לגיל הרך "פצפונים"

  100 משפחות גינה פעילה בגינת הלילך

  24 לגיל הרך הצגת ילדים "קוף קטן מחפש אמא"

  12 מבוגרים הרצאה למבוגרים : מה שפת הגוף אומרת עלינו

  98 מבוגרים " 90-60-90הופעה של להקת רוקנרול "

  15 מבוגרים קריאה למבוגרים עם דר' רונית בועזמועדון 

  250 משפחות סיום שנה בחוגים

  100 משפחות גינה פעילה בגינת הלילך

יולי 
 

2015
 

    53 ילדים 'פתיחת קייטנת קיץ 'על גלגלים

  200 משפחות מסיבת חוף לסיום הצהרון

  164 ילדים הצגה לגיל הרך בפארק ווריזלנד "הדייג ודג הזהב"

  60 משפחות קונצרט "תזמורת המשטרה"  בן ווריזלנד

  140 משפחות " סרט לכל המשפחה בגן ווריזלנד2" גנוב על הירח 

  150 משפחות הצגה לגיל הרך בגן ווריזלנד "היפיפיה הנרדמת"

ט 
ס

אוגו

2015
 

 מסיבת פתיחת שנה + הפנינג יריד חוגים בגן ווריזלנד

 

 

  220 משפחות
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מבר
ט

ספ
 

 
2015

   

  22 לגיל הרך "פצפונים"

  550 משפחות אירוע 'שוק שיק' בכיכר טיראן

  26 לגיל הרך הצגת ילדים "הפיל שרצה להיות הכי"

  24 לגיל הרך מפוחית וגיטרה עם יואב

   300 ילדים יריד חוגים בית ספרי

  55 משפחות תשליך קהילתי

טובר
ק

או
 

 
2015

 

 במפגש 12 לגיל הרך בעקבות הציירים הגדולים"ציירים קטנים" 

  365 משפחות אירוע שמחה תורה קהילתי בשיתוף עם בית הכנסת

 26 לגיל הרך סיפור ומאפה. "לקוף יש בעיה"

  38 מבוגרים פתיחת מועדון "בוקר של כיף"

  20 לגיל הרך הצגה לילדים "הביצה שהתחפשה"

  16 הרךלגיל  מפוחית וגיטרה עם יואב 

  15 מבוגרים מועדון קריאה למבוגרים 

  21 לגיל הרך הצגת ילדים 'שלוש משאלות'

  28 למבוגרים מפגש עם הסופרת צוריה שלו

  13 לגיל הרך דרמה יוצרת "הזברה ששכחה את הפסים"

  48 למבוגרים מועדון זמר עם המבוגרים

מבר
נוב

 

 
2015

 

  22 לגיל הרך "אדגר הדחליל"

  16 לגיל הרך שעת סיפור אינטראקטיבית  "סוד השוקולד"

  11 למבוגרים סדנת בישול בריא  ומהיר

  36 לגיל הרך הצגה לילדים "מיץ פטל"

 10 מבוגרים סדנת הורים. "איך להתמודד עם גיל ההתבגרות"

 50 לגיל הרך מפוחית וגיטרה

 80 מבוגרים הרצאה למבוגרים עם העיתונאי אלון בן דוד

 20 לגיל הרך שעת סיפור אינטראקטיבית  'מי זלל את שדה הספגטי

 40 לגיל הרך הצגה לילדים "שלולי"

מבר
דצ

 

 
2015

 
 

 15 למבוגרים סדנת עזרה ראשונה

 50 לגיל הרך שעת סיפור אינטראקטיבית  "מיץ פטל"

 53 לנוער סרט פיצה

 850 ונוערלילדים  טורניר ג'ודו

 57 מבוגרים מופע חנוכה רוטרי

 80 משפחות מסיבת חנוכה בין דורית בבית אבות משה"ד

 54 לגיל הרך סיפור ומאפה. "גברת קרש ומר מערוך"

 12 לגיל הרך סדנת יצירה לכבוד חג החנוכה

 45 למבוגרים מסיבת חנוכה

 15 לגיל הרך שעת סיפור  "הסביבון שנרדם ולא רקד"

 150 לכל המשפחה הקוסם תומר דודאי -'נס גדול היה פה' אירוע חנוכה 

 הטקסט

 כאן שלך
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 60 לגיל הרך הצגה לילדים "האריה שאהב תות"

 22 לגיל הרך שעת סיפור אינטראקטיבית  "יובל השובב והשלולית

 56 לגיל הרך מפוחית וגיטרה עם יואב

 28 למבוגרים הרצאה של דר' רוחמה אלבג

 20 למבוגרים הסופרת שהם סמיט מועדון קריאה עם

 18 לגיל הרך שעת סיפור אינטראקטיבית  'הפיל שרצה להיות הכי'

 46 לגיל הרך הצגה לילדים "הצב של יואב"

 20 לגיל הרך שעת סיפור אינטראקטיבית  "הפרה המנגנת"
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 בית פוסטר הרצליה -מתנ"ס אשכול פיס 
 

מתנ"ס אשכול פייס בסמוך לחטיבת הביניים "זאב" מהווה תשתית ארגונית 

המאפשרת חיבור בין התושבים, ושיתופם בתהליכים, במטרה ליצור קהילה מעורבת 

 ופעילה. 

המתנ"ס מוביל תהליכים קהילתיים ביוזמת הקהילה או בשיתופה ביוזמות ומסורות 

 קיימות וחדשות.

ם, פעילויות והרצאות בתחומים מגוונים , הן לילדים המתנ"ס משמש בית לחוגים שוני

 הבוגרת. הוהן לאוכלוסיי

הצוות המדריך ומוביל את  הפעילויות השונות הינו מקצועי, חם ואוהב ועובד למען 

 רווחת התושבים.

   :צוות המתנ"ס

 מרינה רוחלין -מנהלת

 עמיר בר. -רכז נוער –ות ורכזים רכז

 תיקי כהן -מזכירת המתנ"ס

 סטאניסלב  רדיאונוב -ביתאב 

 פורום אנשי שכונה: פורום קהילתי

 

 ג'ודו, מפתחי אפליקציות, תאטרון.:  חוגי ילדים

 

 מחול, תיאטרון, אמנות, קורס מד"צים, יזמים צעירים -: ג'ודו, אקדמיותחוגי נוער

 

 מועדון ג'ודו של אשכול פיס )זכיות ברמה ארצית ועולמית( :נבחרות

    

 פלדנקרייז, תיאטרון, מקהלה.:  למבוגריםחוגים 

חגים כמו חנוכה ופורים, תיאטרון  יסיפורלה, סרט ששי. אירוע: אירועים לילדים

 הצגות לילדים.

תערוכות צילום, קונצרטים, מופעים, כנסים, תערוכות :  אירועים למבוגרים

ים , קריאת אומנות, הצגות, מופעי מחול, הרצאות, ימי עיון ,טקסים ,ערב שירי לוחמ

 שבעות ועוד
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, ןמסיבת חנוכה קהילתית, מסיבת פורים, טקס יום הזיכרו :אירועים קהילתיים

 שולחנות עגולים, נשים יוצרות,

 

: קייטנה של אינטרסקול למפתחי אפליקציות ואנימציה., קייטנת אומנות קייטנות

 לנוער, קייטנת ג'ודו

 קיימות קהילתיתיזמים צעירים,  :נוערתכניות ייחודיות 

  ערב שירה בציבור.: תכניות לגיל השלישי

כנס גננות, כנס תוכנית אייל, הרצאה -: כנסיםתחומים/ תכניות נוספות במתנ"ס

להורי חט"ב עי עמותת "מצילה". ועד הורים של הגנים, כנס חינוך בתי ספר יסודיים, 

סופי שנה של בתי ספר אגף טכנולוגיה. פרויקט של מיל"ה, אירועי -כנס משרד החינוך

יסודיים , בית חם לקתדרה הרצליה, בית חם לבית ספר להורים, כנסים וימי עיון של 

 משרד החינוך, אירועים של עיריית הרצליה , אירועים של מתנס בית פוסטר ועוד.

 

 2014אל מול  2015טבלה מרכזת : חוגים 

 

 2015משתתפים  2014משתתפים  חוגים

 18 16 אקדמיה -אמנות

 33 76 תאטרון אקדמיה

 61 79 מחול אקדמיה

 33 46 ג'ודו

 9 14 תאטרון מבוגרים

 11 10 פלדנקרייז

 11 12 מקהלה "אשכוליות"

 20 16 מועדון ריקודי עם
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 2015אירועים   -טבלה מסכמת 

 

 משתתפים גילאי יעד אירוע חודש

אר
ינו

 

 
2015

 

 150 30-50 חותם אנושי -הרצאה

 70 13-18 לקידום בנות במדע וטכנולוגיהיום עיון 

 50-100 4-40 סרט פיצה

 22 1-5 "אבא של עמליה טס לאוסטרליה" -שעת סיפור

 150 30-50 מרצה הרצל כחלון -הורות עכשיו -הרצאה

 50 30-60 מסע אל ארץ העברות -הרצאה

 60 35-60 הרצאה להורי חט"ב ח'+ט'

 250 +50 שירה בציבור -שרים עם חברים

 230 תלמידים והורים כנס חינוך מיוחד

 50-100 6-60 סרט פיצה

אר
פברו

 

 
2015

 

 40 40-40 הצגה של תאטרון קהילתי

 200 30-60 כנס מורים ארצי על יסודי

 200 5-40 שוק תחפושות -הפנינג קהילתי

 210 11-40 תיאטרון אקדמיה -מופע מונולוגים

 80-90 30-60 בית ספר להוריםהמשך  -סרט של חטיבת זאב

 20-10 1-4 אפצ'י מחפש אף -שעת סיפור

 40 40-40 מסע אל העברית -הרצאה

 250 50-40 שרים עם חברים

 25 40-70 קתדרה -חותם אנושי -הרצאה

 40 40-70 תיאטרון לעשות חיים מסיפורים

 40 5-5 סרט פיצה

 150 יועצות +תלמידי ח אלכוהולכנס יועצות עירוניות + תלמידים בנושא 

 450  ערב מגמת מוסיקה תיכון ראשונים

 20 11-14 אודישנים למחול, תיאטרון, מוסיקה ואמנות

 50-100 4-40 סרט פיצה

מרץ
 

 
2015

 

 160 40-70 אגודת התעופה -כנס

 80 30-60 ללמוד אחרת -הרצאה

 20-10 1-4 שעת סיפור

 100 5-40 קהילתית-קריאת מגילת אסתר

 80-90 30-40 הרצאה )שרון צונף( -מרכז הורות

 60 20-40 שרונה כפיר -תזונה לספורטאים -הרצאה

 240 11-40 תאטרון אקדמיה )ח'( -ערב מונולוגים

 40 5-5 סרט פיצה
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 200 11-14 מדע וטכנולוגיה -כנס מחוזי

 30 50-70 קתדרה-לעשות חיים מסיפורים

 250 50-80 שרים עם חברים

 300 הורים + תלמידי ז שורשים שכבת ז' –כנס הורים ותלמידים 

 250 הורים + תלמיד ח כנס הורים תלמידים  שכבת ח

 100 + הורים 11-15 קומפוזיציה ז, ח, ט –מופע מחול 

 50-100 5-40 סרט שיש

 240 10-40 מסיבת פורים למבוגרים

אפריל
 

 
2015

 

 50 30-60 קתדרה -מסע אל העברית

 25 40-70 קתדרה -חותם אנושי

 40 40-70 קתדרה -מועדון צילום

 40 5-5 סרט פיצה

 210 11-70 הצגה

 160 40-80 מקהלת לירון -קונצרט "רינות"

 1500 11-40 טקס יום הזיכרון קהילתי 

 400  ערב שירי לוחמים

 120-150 20-40 ד"ר עילי כץ -הרצאה -הורות עכשיו

אי
מ

 

 
2015

 

 250 50-80 שרים עם חברים

 80 40-70 מסע אל העברית -מופע סיום

 40 5-5 סרט פיצה

 200 20-100 אירוע עיריית הרצליה

 60 12-60 כנס מצויינות הורים וילדים

 25 40-70 קתדרה -חותם אנושי

 300 10-40 שעור פתוח לכתות ו'

 110 5-10 ארץ עוץ שלי -הצגה

 20-10 1-4 סיפורשעת 

 120-150 20-40 הורות עכשיו -הרצאה

 40 5-5 סרט פיצה

   סוף שנה -מסיבת סיום

 100 20-40 תיקון שבועות

 120-130 5-10 "רשפים" -הצגה

יוני
 

 
2015

 

 250 50-80 שרים עם חברים

 200 30-60 קאנטרי רמת השרון -מופע מחול

 120 11-40 מופע אקדמיה לתיאטרון ז'

 210 11-40 מופע אקדמיה לתיאטרון ח'

 210 10-40 מופע אקדמיה לתאטרון ט'

 120 5-10 "הענק וגנו" -הצגת ילדים קהילתית
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 100 30-60 אקדמיה לאמנות -פתיחת תערוכה

 80 13-20 נוער. הצגת סרטים-טקס בית פוסטר

 200 20-60 טקס עובדים מצטיינים

 120-150 30-60 בית ספר להורים -הרצאה

 150  הפנינג נשים בקהילה

 200 10-40 גנרלית הצגת מבוגרים –פרמיירה 

 400 40-40 הצגות 1מופע תאטרון מבוגרים 

 250 50-80 שרים עם חברים

 80 40-70 תערוכת צילום

 240 15-60 מופע סוף שנה –ביס וולפסון 

 100 30-60 טקס פרידה ממפקחת עירונית

יולי
 

 
2015

 

 140 14-50 פרויקט "מילה"

 160 40-70 תאטרון מבוגרים-הצגה

 200 40-90 הסברה -כינוס קהילתי

 50  מדריכי כושר –הרצאה 

 50 11-14 קריוקי לנוער

 60 20-40 מפגש מדריכי ספורט

 40 11-14 אירוע לנוער

ט 
ס

אוגו

2015
 210 30-70 תאטרון מבוגרים )אורנה(-"על הבמה" -הצגה 

 80 40-70 תערוכה-מועדון צילום

מבר
ט

ספ
 

 
2015

 

 

 220 30-70 עירית הרצליה-כנס גני ילדים מפגש פיקוח

 100 4-12 סרט שישי 

 70 14-100 פתיחת תערוכת צילום

 100-500 0-100 יום כיפור-בית כנסת קהילתי

 100 4-12 סרט שישי

טובר
ק

או
 

2015
 

 50 30-60 אירוע פרידה ממורות פורשות 

 140 30-60 הרצאה להורים

 450 13-16 הרצאות לבני נוער על מחויבות אישית 

 100 4-12 סרט שישי 

 180 20-100 בית ספר להורים -פתיחה חגיגית

 10 1-4 סיפורלה

 220 30-90 אגודה לתעופה ספורטיבית

 40 10-50 "צבים יכולים לעוף" -הרצאה

 10 10-40 הקולנועהרצאה תרבויות בראי 

 20 10-15 בני נוער-שולחנות עגולים

 100 20-70 נטלי בן דוד-הורות עכשו -הרצאה

 250 60-100 ערב שירה
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מבר
נוב

 

 
2015

 

 230 30-60 הצגה לגננות עיריית הרצליה

 400 3-90 הצגות תיאטרון הרצליה

 10 1-4 סיפורלה

 20 20-40 סדנה עיצוב פנים

 30 30-60 מפגשים מהסוג הכלכלי -הרצאה

 30 30-60 סטילינג אישי -הרצאה

 50 20-70 מפגש -חברת חושן

 30 30-70 שנת חורף -תרבויות -הרצאה

 100 4-12 סרט ששי

 40 20-60 הרצאה הדרכת תזונה

 40 1-4 תאטרון גושן-הצגה קהילתית

 120 20-80 הורות עכשוו -הרצאה

 30 30-60 עיצוב פנים

 10 11-14 סרט קולנוע לנוער

 40 20-60 תרבויות "טראש"-הרצאה

 100 4-5 סרט ששי

 220 30-50 הצגה לגננות

 15 10-50 הרצאה תרבויות בראי הקולנוע  

 220X2 6-60 באותו היום X2תיאטרון הרצליה

מבר 
דצ

 

2015
 

הצגה מונולוגים דיאלוגים ח' ט' אקדמיה 

 לתיאטרון

12-60 120 

 150 30-40 אהבה-הורות עכשיו

 X2 10-50 20עיצוב פנים

 X2 4-40 50סרט שישי

 X2 60 30מועדון צילום

 20 3-40 סיפורלה

 40 60 מועדון צילום אחר

 35 30-50 הרצאה תרבויות בראי הקולנוע

 220 50-80 ערב שירה
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 מרכז המדעים לגיל הרך של –מרכז "גילוי" 

 הרצליה

 

   המרכז:צוות 

 כהן-מנהלת: ד"ר סמדר פניני

 דיין, עדי דגן, נורית יפת-רכזות: אירית לאוקומוביץ, עדי ברקו

 

 תוכנית גילוי

 קבוצות. 3 -שעות במרכז המדעים. הגן עובד ב 3.5ביקורים בני  5

 גנים  23 -ילדים, ב 690 -שנת תשע"ה: כ

 גנים 24 -ילדים, ב 720 -שנת תשע"ו: כ
 

 פרחי מצוינות

 מפגשים בשנה בגן הילדים, כל מפגש נמשך כשעה. 15

 גנים.  19 -ילדים, ב 570 –שנת תשע"ה: כ 

 גנים. 20 -ילדים ב 600 -שנת תשע"ה: כ
 

 ביקורים חד פעמיים

 ילדים, הגיעו לביקור יומי, חד פעמי, במרכז המדעים. 55 -גנים, כ 2
 

 קייטנות 

 ילדים. 15 -קייטנת חנוכה: כ

 ימים "כאן בונים". 5ג', השתתפו בקייטנה בת  –ים בגילאי גן ילד 41קייטנת פסח: 

ג', השתתפו בקייטנת המדעים,  –ילדים, רובם מסיימי כיתות א'  62קייטנת קיץ: 

 בנושא "גילויים והמצאות".
 

 השתתפות באירועי מתנ"ס נווה עמל ועירייה

 הפעלה. –אירוע עירוני  –עולים לכיתה א 

 הפעלה. –אירוע עירוני  –פתיחת סוקולוב 

 תחנות פעילות לראש השנה –הפנינג פתיחת שנה קהילתי 

 התארחנו בסוכה, בנושא "מראות" –אושפיזין בסוכה 

 אירוע קהילתי –שבועות 
 

 משפחה חוקרת

 35 -פעמים(. כ 8אירוע משפחה חוקרת, להורים וילדים, מתקיים אחת לחודש )סה"כ 

 ילות.ילדים )+ הורים( משתתפים בכל פע
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 הפעלות

 ביה"ס רמב"ם + בר אילן   –הפעלות בבית הספר של הקיץ  3

 הפעלה בגני יול"א בקייטנת הקיץ  -צהרונים  96

 הפעלה -ימי מדע בבתי ספר יסודיים  2
 

 מסיבות מדעיות

גנים חגגו מסיבות מדעיות במרכז המדעים  )חנוכה, יום המשפחה, סיום השנה(,  8

 270 -נושאים: חנוכה, חי צומח, דומם, בנייה. השתתפו כהשתתפות הורים וילדים. 

 ילדים והוריהם.
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 "הורות עכשיו"  עמותת בית פוסטר

 לכולנו משימת חיים נפלאה, עדינה ומורכבת והיא גידול ילדינו במרחב מכבד ואוהב.

שמח, המניע כולנו חולקים את אותה שאיפה: לגדל ילד המאמין בעצמו, בטוח, סקרן, 

משימת חיים משמעותית זו מפגישה  את עצמו לצמיחה אישית, חברתית ולימודית.

 אותנו לעיתים עם התלבטויות, בלבול, שאלות רבות ומבוכה.

המטרה העיקרית של מרכז "הורות עכשיו" הינה לאפשר לכל הורה באשר הוא, לממש 

 את ייעודו ההורי.

חסים להורים כאנשים עם צרכים, יכולות, אנו במרכז "הורות עכשיו" רואים ומתיי

רגשות ורצונות ומתוך כך פועלים לפיתוח תכניות, מסגרות ודרכים לחיזוק ההורות 

 ולפיתוח מיומנויות הוריות.

 : ענת תמירמנהלת

עבודה בשותפות עם מחנכים, צוותי הוראה , וכן שותפות פעילה : פורום קהילתי

 בקהילות השונות בעיר.ופורייה עם ההורים במערכת החינוך 

 הורות בנעלי ביתנגזרת של הנ"ל: 

בעקבות  פנייה ובקשות מהורים לקיים תכניות כך שיוכלו להגיע להרצאות "מעבר 

מותאמות סדרת הרצאות וסדנאות  –"הורות בנעלי בית" לכביש..." בנינו פלטפורמה 

 לצרכי קהילת הורים לילדים בבתי הספר וגנים.  אישית

ורמה זו אנו "תופרים" את הסדרה במיוחד לפי הצרכים כפי שעולים במסגרת פלטפ

מועדי ההורים ושיתוף הנהלות ביה"ס והכל מתקיים ממש "מתחת לבית" כך שאנו 

 מנגישים את הידע הרלוונטי ביותר עבורם עד לפתח ביתם.

 

 תכניות ייחודיות:

שיתוף פעולה  בין מצילה, חטיבת זאב, חטיבת סמדר, רן לפלר מנהל תחום נוער  

 "נוער בתנועה"  -ו"הורות עכשיו" יצר את פרוייקט 

 מטרת התכנית על רבדיה היא הכרות:

את עצמו, דחפיו, גופו, פחדיו, גבולותיו האישיים והמרחב בו  הכרות הנוער •

 הוא חי.

מה ההולמת את גילו ומתוך כך כבוד את ילדם וצרכיו בר הכרות ההורים •

 לגבולותיו ולגבולותיי כהורה. תיאום צפיות ונכונות להדברות מכבדת

התכנית מאפשרת ומזמינה מקום להעצמה אישית וקבוצתית, ועוסקת בנושאים כגון: 

 דימויי גוף, זוגיות ומיניות, אלכוהול וגבולות, אלימות ואלימות ברשת ועוד....

 קט נפלא זה בכל חטיבות הביניים בעיר.השאיפה להחיל פרוי

 

 טרילוגיית הרצאות: 

 , ברכה והצלחה בהוקרה ענקית על הזכות, ענת תמיר2016לחיי 
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 2015אירועים  –טבלה מסכמת 

 

 משתתפים אירוע חודש
אר

ינו
 

2015
 

 5
    

 16 סדנה להוריי הגנים "תקשורת משפחתית"

נפתחו  -ההתבגרות"סדנה להוריי מתבגרים בחטיבה "משפחה בגיל 

 סדנאות במקביל 2

16 

14 

 150 "כיצד נגדל ילדים מאושרים"   -הרצאה

 49 ביה'ס שזר הרצאה: זאטוטים מתבגרים

אר
פברו

 

2015
 

 100 הרצאה: "המילים שעושות את ההבדל"

 79 גיל ההתבגרות -חט"ב סמדר הרצאה

 92 מיניות בעידן האינטרנט -בי"ס גורדון הרצאה

 35 מיניות בעידן האינטרנט -נוף ים הרצאהבי"ס 

חיזוק הביטחון והדימוי העצמי של  -בי"ס הנדיב ואלון הרצאה
 ילדינו

77 

מרץ
 2015

 

 120 המשימה הישרדות" -הרצאה "הורות לגיל ההתבגרות

 50 אנחנו כן מדברים על זה" -הרצאה "מיניות

אפריל
 

2015
 92   "אוף גוזל" הרצאה 

 הורים 80 שלום כיתה א )שולם ע'י ביה'ס(  -הרצאהבי"ס לב טוב 

 20 גיל ההתבגרות  -חט"ב סמדר סדנה

אי
מ

 2015
 

 212 כן זה אפשרי" -הרצאה "ילדים אופטימיים

 18 שלום כיתה א' -גן בוסתן

יוני
 2015

 

 16 הרצאה "אלכוהול והחופש הגדול"

 47 מפת דרכים להתמצאות בג'ונגל חברתי -בי"ס גורדון הרצאה

מ
ט

ספ

בר
 2015

 

אהבה, גבולות ומה שביניהם )שולם ע'י  -בי"ס לב טוב הרצאה 
 ביה'ס(

 הורים 50

 175 המפתח להצלחה" -הרצאה "דימוי עצמי

טובר
ק

או
 

2015
 123 "בית" 

 11 גן ברקן "תקשורת משפחתית בגיל הרך" -סדנה

 הורים 30 שלום כיתה א' )שולם ע'י ביה'ס( -בי"ס הנדיב הרצאה

נו
ב

מבר
 

2015
 

 194 הרצאה "הקשבה"

מתקיימת בשני מוקדים:  "הכן עצמך לגיל ההתבגרות"סדנה 

 מתנ"ס נווה עמל ומתנ"ס נוף ים

 הורים 12

 הורים 120 זהירות צונאמי -גיל ההתבגרות -בי"ס גורדון הרצאה

מבר
דצ

 

2015
 

 הורים 200 הרצאה "אהבה" 
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  עמותת בית פוסטר – יול"א

 

 יול"אצוות 

 דגנית דקל אטיאס –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 

כתהליך ארוך  חינוכיים–בעבודה מול הילדים והוריהם, וכלה בהקניית כלים פדגוגיים 

 טווח. 

 אורלי ביטרמן

 אפרת דרור

 יהלומית דבח

 מאירה גני

 מטפל בכל ההיבטים הלוגיסטיים, והארגוניים הקשורים בגני יול"א. -צוות מנהלה

 אילנה ונסטרה –רכזת כ"א 

 מירי צעירי כהן –רכזת החלפות וחוגים 

 גלית מרקו –רכזת רישום ואדמיניסטרציה 

 

הנהלת יול"א בעמותת בית פוסטר רואה לנגד עיניה  - הצוות הכשרה והעשרת

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, פיקוח מקצועי, וליווי צמוד לאורך כל השנה. 

בניית הכשרות מקצועיות לעבודה החינוכית הנדרשת  – יתוח הדרכהמנהלת פ

מהצוותים בהתאם לערכים אותם אנו מעוניינים לקדם, תכניות העשרה חודשיות, 

 ותכנים לקייטנות. 

מעניקה מטריית תוכן והעשרה לאורך השנה לפי נושאים  -  החברה למתנ"סים

 וגיות.מקצועית לרכזות הפדג חודשית נבחרים. וכן הדרכה 

הצוות נהנה מהשתלמויות / ימי עיון מקצועיים  –חיצוניים  מנחים מקצועיים

בנושאים שונים החל מהעצמת הצוות וטיפוח הצוות כגורם משפיע ומוביל בחיי ילדי 

 לעבודתן בשטח. רלוונטייםהגנים ועד תכנים מקצועיים 

 תשע"ה: תכנית השתלמויות צוות יול"א

 לכל הצוות: -לכל אורך השנה

  בהתאם לנהלים. ריענוןקורסי עזרה ראשונה וימי 

   מתקיימת  -השתלמויות בטיחות וביטחון ע"י רכז בטיחות של עיריית הרצליה

ארבע פעמים בשנה )בפתיחת שנה, ולקראת שלוש הקייטנות הגדולות חנוכה, 

 פסח, וקייטנת הקיץ(
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 הלי עבודה, )מובילות וסייעות(. בנושאים: נ  -יום היערכות לקראת פתיחת שנה

 תכנים רלוונטיים לתחילת שנה בגנים, גיבוש צוותים )סייעת ומובילה(, 

  השתלמות לקראת חגים, קייטנות סוכות, חנוכה, פסח והמשמעות של עבודה

 בימים ארוכים על כל ההיבטים. 

  מנחה, מאמנת ומנהלת מרכז "הורות  -סדנה בנושא "הוויה" , ע"י ענת תמיר

תבונן על עצמי מהצד, את מי הילדים, הקולגות, ההורים על היכולת לה –עכשיו"

פוגשים כאשר פוגשים אותי )אדם שמח, נעים, אוהב, ממורמר, מתוסכל(. על 

שלי ולבחור מי אני רוצה להיות, איזו הוויה/ערכים אני  ההוויההיכולת לנהל את 

 רוצה להביא לסיטואציה. )מובילות וסייעות(

  בשיתוף פעולה עם יח'  –חיים בריא בגנים" השתלמות "תזונה נבונה ואורח

הבריאות העירונית וועד הורי הגנים. דגשים בנושא הרכב הארוחה, אופן הגשתה 

והארוחה כזמן איכות להעברת מסרים רחבים לילדים. הועבר על ידי שרון 

דוידוביץ, דיאטנית קלינית, ורות אבירי, דיאטנית )ילדים( רגועה להורים 

 ת וסייעות(מודאגים. )מובילו

 השתלמויות באשכולות עם הרכזות הפדגוגיות  פרבמהלך השנה עברו הצוותים מס

 בנושא העצמה ותכני הנושא החודשי. )מובילות וסייעות(.

 

 משתתפים ביול"א

 גנים. 96-ילדים ב 2400-במהלך השנה האחרונה השתתפו בתכנית יול"א כ

 גנים. 100-ילדים ב 2600-בקייטנת הקיץ השתתפו כ

 בכל מסגרת(. 2לאורך השנה נהנו הילדים מחוגים שונים )

 חוגי ספורט, תאטרון, חיות ועוד.

חנוכה בסימן  –בקייטנות במהלך החופשות הועברו תכנים שונים ומיוחדים 

"הארכאולוג הצעיר", פסח "קום והתהלך בארץ" ובקייטנת הקיץ חוו הילדים "סיפור 

 של קייטנה"

 דים גם מהצגות והפעלות בנוסף לחוגים הקבועים.במהלך הקייטנות הועשרו היל

עברנו תהליך של שיפור המזון המוגש בצהריים בשיתוף עם ועד ההורים ועם  –מזון 

קבענו קריטריונים יחד עם הווטרינר העירוני ואנו בודקים  יחידת הבריאות העירונית.

 את יישומם מול חברות הקייטרינג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 
 

 פוסטרעמותת בית  -קהילה 
 

 אחריות וליווי רכזות הקהילה.  –תחום קהילה ופרויקטים בעמותת בית פוסטר 

אחריות על בניית תשתית ארגונית בקהילות שתביא את התושבים לחיבור בינם לבין 

עצמם, ובינם לבין המתנ"ס, מתוך מטרה לממש אתגרים הנשאפים מתחומים שונים: 

 תנדבות, קשרים בתוך הקהילה ועוד.יוזמות קהילתיות, אירועי קהילה, מערכי ה

 

 צוות הרכזות בעמותת בית  פוסטר:  

 חבצלת פנחס –מנהלת תחום 

הרצליה הצעירה, אלינור  –הרצליה ב', מיטל תבואה  –אפרת צרפתי  –רכזות ורכזים 

 מתנ"ס נווה עמל.  –נוף ים, מאיה קנובלוביץ  –טרבלוס 

 

 פורום קהילתי :

צוות היגוי מוביל בתחומים של מיזמים חברתיים  –קבוצת עמליה  –נווה עמל 

ואירועים לילדים והורים, מובילים מיזמים מקוריים בשכונה, ערבי פעילות, טכסים, 

 קבלות שבת, ואירועי קיץ בפארק.

שהחלה לעבוד ומטרתה תכנון פעילויות ויוזמות  –קבוצת נוער   –הרצליה הצעירה 

הצופים, הנוער השתתף באירועים קהילתיים לנוער השכונה. עובדת בשיתוף פעולה עם 

 ופתח שולחנות פעילות לילדים. 

מובילה יחד עם רכזת הקהילה אירועים סביב  –קבוצת תרבות  –הרצליה הצעירה 

 חגים וימים מיוחדים לילדים והורים.

מתכננים עם רכזת הקהילה את האירועים  –קבוצת אירועים  –הרצליה ב' 

 הקהילתיים בשכונה.

 מתכננים עם רכזת הקהילה את אירועי המבוגרים. –מבוגרים  קבוצת

 במגמה לפתוח חוגים בשכונה.  –קבוצת חוגים 

 , מתכננים ערבי תרבות ופנאי.40פנאי גילאי  –קבוצת מבוגרים 

מובילים יחד עם הרכזת ערבי פנאי ותרבות, אירועים   -פורום שכנים  –מתנ"ס נוף ים 

 קהילתיים לילדים והורים. 
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 עמותת בית פוסטר –הרצליה ב' 

 2015אירועים   -טבלה מסכמת 

 משתתפים גילאי יעד אירוע חודש

אר
פברו

 

 
2015

 

 500 הורים וילדים טו בשבט קהילתי בחורשה

 25 +50גיל  ערב טו בשבט למבוגרים 

 30 ילדים והורים שוק תחפושות יד שניה

מרץ
 

 
2015

 

 200 ילדים  קרקס לפורים

 200 ילדים משלוחי מנות בשכונההכנת 

 משפחות 10 ילדים  ליקוט בשדה

אפריל
 

 
2015

 

 0 הורים וילדים  מימונה בשיתוף נוף ים

אי
מ

 

 
2015

 

 30 הורים  הרצאה להורים עם עילם

 40 מבוגרים  הרצאה עם סוזי נבות

 100  שכונה בגינה הצגת ילדים 

 200  שבועות לילדים

יוני
 

 
2015

 

 40 מבוגרים הרצאה עינת נתן 

 20 הורים וילדים שוק קח תן ספרים

 40 מבוגרים ערב קוקטיילים

 100 ילדים מופע צלילים מחצר הגרוטאות

 30 מבוגרים  טל מוסרי

יולי
 

 
2015

 

 60  סרט לנוער

 150  פנן בלגן בשכונה

מבר
ט

ספ
 

 
2015

 

 

 100 ילדים מופע לסוכות

טובר
ק

או
 

2015
 

 70 הורים וילדים תורה בשיתוף בית הכנסתשמחה 

מבר
נוב

 

 
2015

 

 500 הורים וילדים קטיף בשכונה



260 
 

 עמותת בית פוסטר -תחום הנוער
 
 

 : רן לפלרמנהל התחום
 

סיכום זה מתייחס לאירועים המרכזיים במסגרת פעילות העמותה ואינו כולל את 

 הפעילות הענפה של יחידות הנוער בשלוחות המתנ"סים. 

פרויקט ייחודי בחטיבות ביניים בשיתוף "מצילה" ומרכז 'הורות  – נוער בתנועה

עכשיו'. סדנאות העצמה לתלמידים לצד סדנאות והרצאות הורים. פיילוט בתשע"ה 

בחטיבת זאב; פעילות בתשע"ו בחטיבות זאב וסמדר. שתי כיתות בכל חטיבה; סה"כ 

 צד מנהלות בתי הספר.תלמידים בתוכנית, הזוכה לשבחים רבים מ 100 –כ 

קבוצה משותפת לדתיים וחילוניים. מספר פעילויות משותפות כולל  – קבוצת הדר

 משתתפים.  15-20סיור לירושלים, ביקור במוזיאון הרצליה ועוד. 

תלמידי כיתות י"א השתתפו  5בשיתוף מגוונים רמת השרון;  – משלחת נוער

 במשלחת לארה"ב כולל אירוח משלחת נכנסת. 

בחודש יולי התקיימה  – ניהול שיתוף פעולה עירוני –טנת "נותנים גז" קיי

נווה עמל, יד התשעה, יבור. ימי השיא  –קייטנה בשיתוף פעולה של מספר מתנ"סים 

 180התקיימו בשיתוף תוך ריכוז הפעילות על ידי מנהל תחום בנוער. השתתפות של כ 

 חניכים ברמה העירונית. 

 פעילות בארבע מוקדי פעילות בעיר:  – 5201קיץ  –מרכזי הפעלה 

 

 

 שלוחה
 5נרשמים ל 

 ימים )שבועיים(

 4נרשמים ל 

ימים )שבוע 

 ראשון בלבד(

 5נרשמים ל 

ימים )שבוע 

 שני בלבד(

 סה"כ

 111 22 23 88 נווה עמל

 55 14 12 41 יבור

 55 17 7 38 רמב"ם

 42 18 18 24 וולפסון

 

אירועים  4קיום   - נוער נווה עמל ורכזות הקהילהבשיתוף  –" "פנ"ן בא לגן –פנ"ן 

. באירועים לקחו חלק עשרות 2015בגינות קהילתיות ברחבי העיר במהלך חודש יולי 

 ומאות משתתפים.

הופעת סטנד אפ של דניאל אסייג כהוקרה למתנדבי  -  ערב הוקרה וסיום שנה

עם "מצילה".  הנוער בבית פוסטר. האירוע היווה גם סיכום לפעילות המשותפת

 בני נוער.  60השתתפו כ 
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 חוגים בגני הבוקר -תל"ן
 אחראית שולי כהן

 
 

 2014 2015 

 מס' ילדים מס' גנים מס' ילדים מס' גנים חוג

 140 7 360 19 תנועה בהנאה

 367 14 286 11 טבע קט

 420 18 510 21 סיפורלה

 - - 756 27 תיבת נח

 452 18 532 19 שרביט הדרכה

 1190 41 1016 37 רוקדים בגיל

 1074 37 923 31 מדעים

 1482 54 1074 37 ריתמוסיקה

 - - 30 2 רם הררי-יוגה

 135 4 32 1 ניווט ספורטיבי

 - - 60 2 עולם הדמיון

 - - 51 2 ידיים יוצרות

 57 2 51 2 שבלולי

 58 2 - - יוגה

 124 5 - - יצירתי

 381 14 - - מוסיקולדה

 5440 214 5441 211 סה"כ
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 עמותת בית פוסטר –קתדרה 

 

 קתדרה הרצליה

 X8משתתפים  240    שישי בקמפוס

 טיולים  X 8משתתפים  50    ארץ ישראל יפה

  טיולים X8משתתפים  50   ארץ קדם ותקומה

 סיורים X 8משתתפים  26    סיורי אמנות

  מפגשים X 27משתתפים  43    מועדון הצילום

 מפגשים X 20משתתפים  25   החדש מועדון הצילום

 מפגשים X 8משתתפים  103    ערב טוב עולם

 מפגשים X 12קבוצות(  10 משתתפים) 100     ספרדית

 מפגשים X 12קבוצות(  10משתתפים )  100    איטלקית 

 משתתפים שנתי 10     אנגלית

 X  6משתתפים  40    חותם אנושי

 X 4משתפים  30   מסע אל ארץ העברית

 X 8משתתפים  31   אמנות אוצרת נשימה

  X 6משתתפים  20  חללים עיצוב והום סטיילינג

   משתתפים 444     סה"כ

 

 קתדרה לעולה

  X4משתתפים  59   האמנות האירופית

 X7משתתפים  29    דמויות מהעבר

  X7משתתפים  32    טבע ונוף

 X10משתתפים  36   היסטוריה ישראלית

 X7משתתפים  52     ספרות

 X4משתתפים  58    מנוי לקונצרטים

 X8משתתפים  50     טיולים

  X9משתתפים  25   מועדון חובבי אידיש

 משתתפים אחת לשבוע 12    עברית מדוברת

 משתתפים  12    סידורי פרחים

 X 14משתתפות  16    סלון יופי

  משתתפים 141     סה"כ

 

 משתתפים 1,245    קתדרה סה"כ
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 עמותת בית פוסטר -קהילתית הטלוויזי

 
 מתנדבים חדשים 6קהילתית וצורפו  הנערך קורס טלוויזי

 
 הופקו הכתבות והסרטים הבאים:

 
 

 2015ינואר 

 המיילד הראשון בהרצליה -ד"ר ויינשניק

 ראיון עם ראש העיר משה פדלון

 בית קינן -בתים מספרים

 

 פברואר 

 ניצולת שואה -איטה קאופמן

 בבתי הספר בהרצליה הנפת הדגל

 

 מרץ

 מגדלי מים בהרצליה

 נרות זיכרון עם קוד -הנצחת הנופלים בהרצליה

 שבוע למידה אחרת בחטיבות הביניים בעיר

 ציפורים בפארק.

 

 אפריל

 שיקום ואבחון לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים -בית העוור

 יום המעשים הטובים ברחבי העיר

 הרצליה שלי עם אפרים סנה

 החדשה בסוקולוב פינת בן גוריוןהכיכר 

 

 מאי

 תלמידי הרצליה בתחרויות רובוטים

 תערוכה בגלריה העירונית

 חבורת הזמר של בית פוסטר עם סי היימן

 

 יולי

 מאבק התושבים יחד עם ראש העיר נגד עיר התע"ש -יער התע"ש

 מותיקי העיר -אליהו חייט

 מיחזור פסולת אלקטרונית

 מצנחי רחיפה  בגעש
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 טאוגוס

 סיור בעיר המתחדשת שמנסה להסתיר את עברה -ורשה החדשה

 סיפורו של המציל האגדי -אליקה המציל

 מופע בבית פוסטר -שירים באשדודים

 

 ספטמבר

 הרצח בבר נוער -הסיפור שלא נגמר

 בית חדש  לקהילה -בית קינן

 פינוי בינוי במעונות שרה

 יום אימוץ בכלביה העירונית

 

 אוקטובר

 הסוף -לימונצ'יקפוטו 

 בית העוור -פסח קליינמן

 כנס הג'ינג'ים בפארק הרצליה

 

 נובמבר

 הוסטל לנערות בנווה עמל -גדולה מהחיים

 מפגש תושבים עם ראש העיר ואדריכלים -גבעת הפרחים

 פרויקט צילום במועדוני גמלאים -פנים מדברות

 כנס התרמה לעמותת חיים

 

 2015דצמבר 

 ערביגן יהודי  -סאלם עליכם

 להציל את הדקלים -חדקונית הדקל

 תחרות מר ישראל

 הסקייטפארק ליד הספורטק
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 מחלקת אירועים
 

 

 

 משתתפים. 5,000 -כ –אירוע לפתיחת סוקולוב 

 משתתפים. 1,000-בבית קינן כ –מסיבת ראש השנה לעובדים 

 משתתפים. 600 -בגן בן שפר  כ –הקפות שניות שמחת תורה 

 משתתפים. 20,000 -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  - שפר בן בגן, עצמאות שרים

 חיילים ותושבים. 1,000-כ –מרוץ גולני בפארק הרצליה 

 משתתפים. 2,000 –שבוע החינוך בפארק הרצליה 

 משתתפים. 1,000-חג הילדים במסגרת שבוע החינוך כ

 משתתפים. 1,500 -כ X 5קבלת שבת במרינה 

 60,000 -כ=  כ"סה קונצרט בכל 6,000 -כ – X10 הרצליה בפארק קונצרטים

 .משתתפים

 שתתפיםמ 12,000-כ, בפארק הגדול הקונצרט

 .משתתפים 8.000=  1.000-כ מפגש בכל, מפגשים X 8 שפר בן בגן מופעים

 1,500  -כ= 1.000 -ל 700 בין מפגש בכל, X 2 הרצליה וטלטאבא בציבור שירה

 .  משתתפים

 משתתפים. 2,000-כ –טכס עולים לכיתה א' 

  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. 1,000 -כ –אוטובוס סובב הרצליה 
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 המחלקה לספורט
 
 
 

 מספר משתתפים                                                                    הנושא 

 1300 טריאתלון נשים                                                               

 450 מרוץ הנשים בהרצליה                                                    

 120 כדורשת נשים                                                                  

 1800                                                               סטריטבול         

 300 סטריטבול פרחי ספורט                                                       

 1000 טיול אופניים הרצליה/רעננה                                               

 2500 מרוץ הרצליה                                                                  

  45 ריצה/הליכה                                      -הכנה למרוץ הרצליה

 750 נעים בעיר ) נתונים על פי פעילות שבועית (                          

 5,000                                           נעים בעיר          –חנ"ג מוגבר 

  250 הרצליה בשביל האופניים                                                  

 5000 ספורט חצות ועוד... בספורטק                                             

 80 טורניר הבנים בקט רגל                                                      

    250 טורניר אס"א בכדור עף וקט רגל                                         

   140 חוגי קט רגל נוער בשכונות                                                

 140ער בקט רגל )נאפיס(                          ספורט ועוד... ליגת הנו

  80 טורנירי בוגרים בקט רגל                                                  

 450 היי סל                                       –אליפות הרצליה בכדורסל 

 300  א.צ.מ             -חוגי,שחייה,כדורסל,כושר ותזונה , באולינג

 75חוגי ספורט במועדוניות הטיפוליות                                       

 30  אירוח תחרויות אופנים ספיישל אולימפיקס

 150  ספיישל אולימפיקס–טורניר כדורסל א.צ.מ 

    12 חוג חרשים  באולינג                                                          

 200  ספורט גימלאים       - ביל ישראלטיולים בש

 10      חוגי פטאנק

 20    השתתפות בליגת הפטאנק

 150   הפנינג וצעדה איזורי לגמלאים בקנטרי

 80     יום ספורט מועדוניות

 30על הים(    60חוגי ספורט חדשים לגמלאים בבית הגלגלים  )

 150   כנס ספורט ללא גבולות נגישות לא.צ.מ

 15מדריכים בהשתלמויות אשל                                השתתפות 

 200  (                   5.2.12פתיחת אולם בן גוריון )

 90טורניר קט רגל לזכרו של רועי יעיש )בשיתוף דרך הגלים(    

 80  אירוח יום ספורט פעילות מוטורית בפארק
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 60    רגל  במערב העיר-טורנירי קט

 80    סימון בכדורעףטורניר דניאל 

 80  טורניר סטריטבול א.צ.מ בשיתוף הבינתחומי

 600    אירוח משחה פוסידון במרינה  

 1100שעורים                                         10לימוד שחייה כיתות ב' 

                      550מרוץ שדה ישובי יסודיים וחטיבות                                       

 600 מחזורים(                        3יסודיים ) -ליגה לאתלטיקה קלה

              140 יסודיים  בנים , בנות                                   –טורניר קט סל 

                250יסודיים  בנים , בנות                                    –ר יד ליגה לכדו

 50תיכוניים                                 –אליפות  בתי הספר בכדורגל 

 250אליפות בתי הספר בקט רגל )חט"ב,תיכון ויסודי(                 

 200                  כדוריד,כדורסל ושחייה -כיתות  ספורט בחט"ב 

 150ספורט תחרותי חט"ב                      –מועדונים בית ספריים 

 200אליפות מחוזי בקט רגל חט"ב ותיכונים                                

 60 אליפות בתי הספר בשחמט                                                 

 3000                                               חינוך גופני בגני ילדים    

 600 רב גילאי                                            –אליפות מכבי בג'ודו 

  800 הרצליה רב גילאי                          –אליפות הרצליה בג'ודו 

 200בתי"ס יסודיים,חט"ב+אופק    4 –שייט בחינוך הפורמאלי 

 30אות תזונה כושר וספורט א.צ.מ                                      סדנ

 150תחרות סקייטבורד בסקייטפארק                                         

 

          
 דו"ח פעילות בספורטק הרצליה

 
וקבוצות מאורגנות              מגרשים, סקייטפארק, מתקנים, חוגים , ימי ספורט

225000 
                         

 2015דווח פעילות בני הרצליה לשנת 
  

 ענף הכדורסל

 622 .  בי"ס לכדורסל1

  445 .  ליגת כדורסל2

 314 .  מחנות וקיץ3

 1700 ..  סטריטבול4

 ענף השחייה

 427 סקציה   1

 1000 .  לימוד שחיה קבוצה +פרטי2

 28 אוכלוסיה מיוחדת.  3
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 470 (                 2015.   כיתות ב'   )נכון למחצית ראשונה של 4

 ענף התעמלות

  524 .  חוג התעמלות1

  -  .  מחנות אביב וקיץ2

 86 .  התעמלות נשים                                                         3

 

 ענף הטניס

 549 .  חוגי טניס1

 165 קיץ .  מחנה3

  114 .  טניס מבוגרים4

 20 .  אוכלוסיה מיוחדת5

  30 .   פרוייקטים בבתי"ס                                                    6

 

 ענף הכדורגל

  715 .  בי"ס לכדורגל1

  231 .  מחנות אביב וקיץ2

 

 ענף השייט   

  150 .  חוגי שייט וגלישה1

 722 .  מחנות אביב וקיץ2

 30 שייט מבוגרים .3

 210 צופי ים  .4

 130 נוער בסיכון .5

 1000 פרוייקטים בבתי"ס .6

  120 אוכלוסיה טיפולית                                                     .7

  

 ענף הכדוריד

  173 .  בי"ס לכדוריד1

  158 .  ליגת כדוריד2

 74 .  מחנות אביב וקיץ3

 

 ענף טניס שולחן

  68 חוגי טניס שולחן

 

 מרכז המחול

  520 (  בי"ס לבלט 1

  242 (  להקות שבעת הכוכבים2

 140 (  ריקודי עם3
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 26 (  ג'ז אלון                                                                   4

 ענף הוקי רולר 

 53 חוגי הוקי רולר

 

 מרכז לחינוך גופני

  58 חוגים

 

   מועדון כושר

   73 פעילות חדר כושר

 

  141 מרכז חוגי לב טוב

 

 44 טריאתלון

 

 מועדונים בית ספריים 

 150 חטיבות הנגיד, בן גוריון, זאב                                            

 46                                                           מגמות מחול הנגיד

 17                                      אתלטיקה קלה                           

 

  385                                                           אומנויות לחימה 

 

    11                                                                      אופניים  

 

                       80                                                                         טיסנאות

 
 
 

 בשיתוף ע.ל.ה הרצליה –פעילות גופנית גיל הזהב 
 

 850 חוגים קבועים מטעם ע.ל.ה הרצליה                                    

 800 חוגים במועדוניות גיל הזהב בעיר                                       

     400 אירועים , הרצאות, סדנאות והשתלמויות                           

 45 מועדון הכושר היובל גמלאים                                             

 
 אגודות ספורט

 

 250 כדורגל                                                     הפועל הרצליה

 15 קליעה                                                                              

 210 ג'ודו                                                                             

 405 כדורגל                                                      מכבי הרצליה   
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 230 א.צ.מ(                                     17ג'ודו )                           

 240 טניס                                                                               

 

 עמותות ספורט   

 35    עמותת מועדון טניס הרצליה                                           

   25 עמותת רומנו משקולות                                                    

  260 עמותת מועדון השחמט                                                     

  100 עמותת באולינג הרצליה       

   200 המטווח העירוני וחץ וקשת                                                

 

 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

 
מס' 

 משתתפים

 150 חוגים( 15חוגי הדרכת שחמט לנוער בהרצליה ) .1

 46 תחרות שח בזק ע"ש הטייס סרן איתן אמיתי ז"ל .2

 64 נבחרות( 14ספר ) לנבחרות בתי  40 -אליפות הרצליה ה  .3

 18 אליפות בנות .4

 54 תחרויות פורים לנוער ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל  .5

 24 אליפות הרצליה למשפחות  .6

 180 תחרויות 8-תחרויות בוגרים ונוער בקצב בזק .7

 54 תחרות ראשית  ומשנית -אליפות העיר הרצליה  .8

 50 שתי תחרויות   -תחרויות החורף בהרצליה .9

 22 משחק שחמט סימולטני לנשים "בחודש האישה" .10

 41 תחרות ע"ש פרחיה ונתן דפני ז"ל .11

ע"ש בני העיר הרצליה ז"ל שנפלו  -תחרות "הבנים"  , יום העצמאות  .12

 שתי תחרויות האביב-במערכות ישראל  

54 

 28 תחרות סוכות לנוער  .13

 28 תחרות פתיחת העונה .14

 5 באליפות הארץ 12השתתפות נבחרת הילדים עד גיל  .15

 260 קבוצות( 22משחקי הליגה ) .16

 22 אליפות פסח פתוחה לנוער .17
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 10 רבע גמר אליפות הארץ .18

 32 ליגות לנוער עילית ומחוזית )שתי קבוצות( .19

 10 שמינית גמר אליפות הארץ .20

 280 תחרויות( 10תחרויות לחובבים ) .21

 220 תחרויות( 6אליפויות הרצליה בשח מהיר  ) .22

 20 סימולטני לנוער ספורט חצות מול רב אמן צפרוני .23

 380 משחקים סימולטניים לנוער ולבוגרים .24

 10 קבוצות( 2השתתפות בגמר אליפות הארץ לבתי"ס יסודיים) 25

 34 בזק -אליפות הרצליה בשח .26

 52 שלוש תחרויות-קיץ פתוחה לנוער ולבוגרים-תחרות שח 27.

 44 שתי תחרויות -תחרות שחמט חנוכה  לנוער 28

 16 השתתפות הרצליה-גמר גביע קבוצות הנוער ליגה עילית  29

 20 השתתפות שלוש קבוצות הרצליה בגביע המדינה בשחמט 30

 

 שחמטאים. 2224 -, בפעולות מועדון השחמט  2015סה"כ השתתפו בשנת 

  

 

 מחול

 רקדניות 60  היובל של רקדנים מלהקת ביאריץ  סדנת אומן למגמת המחול   4.2.15

 רקדניות 35  מופע של מגמת המחול היובל בסוזאן דלל  8.2.15

  750  ערב מגמת המחול היובל בהיכל אמנויות הבמה  1.3.15

 רב עצמאותע   יום זכרון 22.4.15

  3000   כנס ארצי למחולות לנכים על כסאות גלגלים  9.6.15

  1350  שני מופעים  פרמיירת להקות שבעת הכוכבים בהיכל אמנויות הבמה  4.7.15

  680  פרמיירת המרכז לפלמנקו בהיכל האמנויות  9.7.15

  1800  פרמיירת המרכז העירוני למחול  15,16.7.15

  120      פסטיבל המחולות בכרמיאל משתתפות כל הלהקות הייצוגיות  27-30.7.15

 

     רוקדים בספורטק

 הורים וילדים  80-60  הרקדת הורים ילדים  מידי שבת

 רוקדים 400- 300    הרקדות חגיגיות פתוחות לקהל הרחב

 

 במסגרת נעים בעיר רוקדים עם תושבים 

 רוקדים. 90 – 80  נובמבר  –חודשים אפריל 
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 הקונסרבטוריון העירוני

 וקונסרבטוריון מערב העיר הרצליה
 
 

 פעילות שוטפת

לימודי נגינה פרטניים בכל הכלים, שיעורי העשרה קבוצתיים, נגינה בהרכבים 

 משתתפים. 1000ותזמורות, פרויקטים ומוקדים בבתיה"ס: סה"כ כ 

 

 אירועים פנימיים

 משתתפים. 3500אירועים:  110 -קונצרטים כיתתיים 

 משתתפים. 1050אירועים:   21–קונצרטים מחלקתיים ומרכזיים וכיתות אמן 

 משתתפים. 350קונצרטים בשלוחת לב טוב:  

 

 קונצרטים מרכזיים

 משתתפים 600קונצרטים שנתיים חגיגיים באולם היכל בעיר:  3

 משתתפים 500קונצרט התזמורות בגן בן שפר: 

 משתתפים 130הנוער והרכבים בכנסים ארציים: הופעות תזמורת 

 הופעות תזמורות והרכבים באירועים מרכזיים בעיר ובארץ

 

 השתתפות באירועים חיצוניים

 הרכבים בכנסים בבית חיל האוויר: 

 הופעת הרכבים בטקסים ואירועים עירוניים.

 הופעות תזמורות הפרויקטים בבתיה"ס באירועים קהילתיים

 ת ובויצ"והופעות בבתי אבו
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 מדור חינוך מניעתי

 
 בנושא חינוך למניעת התנהגות סיכונית  –אירועים  6

   360מספר משתתפים: 

 

 

 
 מחלקת צעירים 

 

 כללי: המחלקה מטפלת בצעירי העיר בשלוש תקופות בחייהם: 

 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 

 

 

 פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא הכנה לצה"ל 

 (:14-14)גילאי 

 :צו גיוס ראשון באמצעות לשכת הגיוס / מיטב / משרד מתן מענה ל כיתות י"א

 .הביטחון / חברות פרטיות

 :קיום פעילויות , העשרה לתלמידי י"ב בימים מרוכזים בלטרון כיתות י"ב

הכנה למילוי , הכנה ליום המאה, הכנה לשירות הצבאי ע"י חברות פרטיות

 .המנילה

  / דרום הארץ.יום בעקבות לוחמים ע"י משרד הביטחון לרמת הגולן 

 3 .ימי חשיפה לחיל הים 

 .ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף 

 .אימוץ יחידות צה"ל: מג"ב איו"ש, גולני, מודיעין 

 .פאנל קצינים, מכינות, שנת שירות ושירות לאומי 

 " תכני תרבות והעשרה העוסקים בשירות הצבאי )ההצגותGAME OVER "

 ו"הקיץ האחרון"(.

  קיום ערב להורי החינוך המיוחד בהשתתפות  -מיוחד שת"פ עם מחלקת חינוך

גורמים מקצועיים מובילים בנושא הכנה לצה"ל והתנדבות לשירות צבאי תוך 

 מענה לצרכי התלמיד והצבא.



274 
 

  קבוצות "אחרי! לצבא" הפועלות אחה"צ בנווה עמל / יד התשעה  2הפעלת

 ובנווה ישראל.

 פניות. 150-גיוס ובגיוס כ טיפול בפניות אישיות של תלמידים והורים לפני 

 מתגייסים. 1000 -לכ הארגון וחלוקת שי עיריית הרצליי 

  קידום נוער, ביקור סדיר,  -קיום פורום מקצועי המורכב מבעלי תפקידים

עו"סיות, נערה במצוקה ושילוב גורמים מקצועיים נוספים הנוגעים לנושאים 

 משירות וסיוע להם(. הנידונים בוועדה )איתור חיילים העומדים בפני נשירה

  לשינוי שיבוץ חיילים ומועדי  -מיטב בתל השומר –קשר ישיר עם לשכות גיוס

 גיוס.

 . ריכוז בנות השירות הלאומי הפועלים באגפי ומחלקות העירייה 

 הכנה לצו ראשון לכלל   - הרצאות ע"י קצינים בכירים ממשרד הביטחון

 תלמידי י"א.

  עזרה לשכבות מיוחדות מבתי הספר השונים. הכנה, ליווי, תמיכה ו –צו איחוד

 נסיעה משותפת של כיתות י"א ללשכת הגיוס ומילוי תנאי צו גיוס ראשון.

 
 

 
פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא חיילים תושבי העיר 

 (:21-14)גילאי 

  לחייליםמסובסדים שירותי כביסה. 

 .טיפול וסיוע לחיילים בודדים בעיר 

  העומדים בפני נשירה משירות צבאי וסיוע להם )באמצעות הפורום איתור חיילים

 המקצועי(.

  בכל השנה וביום  בעוטף עזהו בירושליםמשלוח חבילות שי ומתנות ליחידות צהל

 העצמאות בפרט.

 

 

פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא חיילים משוחררים 

 (:15-21באמצעות מרכז הצעירים )גילאי  –וצעירים 

 משתתפים בבית חיל האוויר. 350-שוחררים ומשתחררים לכנס מ 

  מתן ייעוץ פרטני ע"י יועצת ארגונית מסובסד לחיילים משוחררים בנושאי

 שעות ייעוץ. 60בוצעו  2015בשנת  –תעסוקה ולימודים 

 למטרת ייעוץ  הכנסת מערכת ממוחשבת למיפוי תחומי קריירה והשכלה גבוהה

 לפונים.

  צעירות. 12 –בשת"פ עם אגף הרווחה וארגון פעמונים לכ סדנת התנהלות כלכלית 
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  צעירים תושבי העיר החברים בפרויקט מנהיגות צעירה  10 –פרלמנט הצעירים

בשילוב התנדבות בעמותות שונות בהדרכת יועצת ארגונית המתמחה בהובלת 

 קבוצות.

  סטודנטיות וסטודנטים החלו להתמחות באגפי העירייה  5  -פרויקט המתמחים

 שעות שבועיות. 8בהיקף של  השונים

 

 :אירועי תרבות ופנאי

  אירוע השיא לצעירים במרכז העיר התקיים בחודש ספטמבר   – 4אגדה אורבנית

וכלל  מתחמי הופעות חיות בברים ברחבי העיר, השנה השתתפו: היהודים, מופע 

 הארנבות של ד"ר קספר, בית הבובות וגבע אלון.

  בשיתוף מינהלת אזור התעשייה,  –מסיבת פתיחת הקיץ באזור התעשייה

 ארי.-חיה של מוש בן התקיימה בחודש יוני מסיבה והופעה

  האירוע המסורתי שמתקיים בכל שנה בגרמניה, לראשונה  –אוקטוברפסט

בהרצליה וכלל יומיים של חגיגה בסגנון גרמני, עם מאכלים, שתייה והופעות 

 לט באזור התעשייה.-חיות במתחם האאוט

  שת"פ עם המרכז הבינתחומי הרצליה ואגודת הסטודנטים  –אקדמיה על הבר

ינתחומי, אשר כולל הרצאה של מרצים בכירים מבתי ספר שונים במרכז הב

 במרכז הבינתחומי בכל יום ראשון, הראשון בכל חודש בסבב ברים במרכז העיר.

  אירוע מרכזי לצעירות,  -בשיתוף מינהל נשים –אירועי יום האישה לצעירות

 השנה האירוע כלל שיחה על הבר בין נשים צעירות ומצליחות, סיוון קליין

 ודניאלה סמרי.

  "בשיתוף פעולה עם המועצה הציונית  –סדרת ההרצאות "אדוני ראש הממשלה

בישראל )סניף הרצליה(, בית קינן ומרכז מורשת מנחם בגין, בכל חודש 

מתקיימת הרצאה המתמקדת בראשי ממשלות אשר הלכו לעולמם ומתארת את 

 פועלם ואת אישיותם.

 

 יזמות טכנולוגית:

  HAC  חודשים כ"א( להכשרת  3  ) אקסלרציה מחזורי 2 -מרכז היזמות

 .סטארטאפיסטים צעירים

 5 אפ בתחומים טכנולוגיים הפתוחים לכלל הציבור-מפגשי מיט. 

  נחתם הסכם שיתוף פעולה עם עיריית לייפציג בתחום החלפת קבוצות בין מרכז

 היזמות הפועלים בשתי הערים.
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 מערכת הספריות

 ספריה ראשית

 העשרה למבוגרים

   1374 פעולות העשרה למבוגרים  36התקיימו 

 משתתפים 

 130 התקיים חוג כתיבה יוצרת

 משתתפים 

  312 בוקר –התקיים חוג מחשבים למבוגרים

 משתתפים 

 

 העשרה לילדים

   545 הצגות, תאטרון בובות, שעת סיפר           14התקיימו

 משתתפים 

  550 השנהחוגים לילדים לאורך כל  2התקיימו

 משתתפים 

 209 גני ילדים בספריה הראשית 5-פעילות ל

 משתתפים 

 555 בתי ספר בספריה הראשית 10-פעילות ל

 משתתפים 

  339 מפגשים בגני ילדים 12ספריה באה לגן

 משתתפים 

 

 

סניפי המערכת - העשרה  )הצגות, תיאטרון בובות, שעת 

 סיפור(

 

 ספריית נווה ישראל

 משתתפים 277 לילדים אחר הצהרייםמפגשים  10התקיימו 

 משתתפים 158 מפגשים לתלמידי בית הספר 2התקיימו 

 משתתפים 240 מפגשים לילדי הגנים 4התקיימו 

 משתתפים     7 מפגש ערב למבוגרים 1התקיימו 
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 ספריית יד התשעה

 משתתפים 5180 מפגשים לילדים בשעות אחר הצהריים 36התקיימו 

 משתתפים 1014 לגנ"י )גליל, פעמונית וגלעד(מפגשים  30התקיימו 

 ים-ספריית נוף

 משתתפים 496 מפגשים לילדים אחר הצהריים 17התקיימו 

 משתתפים 135 מפגשים לילדי בית הספר 2התקיימו 

 משתתפים 444 מפגשים למבוגרים בשעות הערב 19התקיימו 

 משתתפים 214 מפגשים לילדי הגנים 2התקיימו 

 משתתפים 140 )קבלה(חוג  1התקיים 

 

 ספריית הרצליה ב

 משתתפים 735 מפגשים לילדים אחר הצהריים 33התקיימו  

 משתתפים 1,104 חוגים לילדים 3התקיימו 

 משתתפים 292 חוגים למבוגרים  2התקיימו 

 משתתפים 60 מפגש לתלמידי בי"ס ברנדיס 1התקיים  

 משתתפים 100 הרצאות בשעות הערב 2התקיימו 

 

 השאלות במערכת הספריות
 

   השאלות 103,812 ספריה ראשית

 השאלות 6,295 ים-ספריית נוף

  השאלות 17,210 ספריית נווה ישראל

  השאלות 8,105 ספריה יד התשעה

  השאלות 14,078 ספריית הרצליה ב
 

 השאלות 145,500 סה"כ השאלות במערכת 

 

 מבקרים בחדרי עיון

 

 ספריה ראשית

 מבקרים  31,288 אולם עיון ומחשבים

 מבקרים  20,128 חדר "אם וילד"

     

 ספריית נוה ישראל

 מבקרים  9,024 * אולם עיון
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 ים-ספריית נוף

 מבקרים  9,147  * אולם עיון

 כולל ביקורי כתות.  * 
 

 

 סכום פעילות ספריות בתי ספר

 

 מס' משתתפים  מס' מפגשים מס' השאלות ם ביה"סש
 עם סופר      

 יסודייםספריות בתי"ס 

  3,290 אילנות

 9,360 אלון

  76 1 6,723 בן צבי

 108 2 1,644 בר אילן

 74 1 8,995 ברנדיס

 56 1 5,956 ברנר

 8,710 גורדון

 112 1 8,427 הנדיב

 145 2 3,800 ויצמן

 120 2 10,865 יוחנני

 80 1 6,283 לב טוב

 70 1 2,004 נוף ים

 51 2  865 רמב"ם

 178 2 6,719 שז"ר

 

 ספריות חט"ב 

 115 2  39 חט"ב בן גוריון

 80 1 2,094 חט"ב הנגיד

 80 1  378 חט"ב זאב

 115 2 1,162 חט"ב יד גיורא

 110 2  964 חט"ב סמדר

 80 1 2,578 חט"ב רעות
 

 ספריות תיכונים

 2,086 תיכון עירוני חדש

 3,736 תיכון "ראשונים"

 2,863 תיכון "היובל"

 

 התקיימו בבתי הספר ובספריות העירוניות.מפגשי תלמידים  עם סופרים 


