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  הקדמה
  

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

  

  הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים ויחידותיה.

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

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

  נכללים בדו"ח זה.

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

  ביקורת שנתית של משרד רואי חשבון המתמנה על ידי משרד הפנים.

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

  ובשעות כדלקמן: 

  

מתפרסמים באתר האינטרנט  פרוטוקולים ותמלילים (סטנוגרמה) מישיבות המועצה  *

לעיין בהם במשרד מזכיר העירייה ) וכן ניתן WWW.HERZLIYA.MUNI.ILהעירוני (

  ה' בשעות העבודה.- בימים א

    

ה'  –במשרדי נציבת תלונות הציבור ומזכיר העירייה בימים א'  – ספר התקציב השנתי  *

בשעות העבודה, וכן עותקים לעיון בספריות העירייה. בנוסף פרסום באתר האינטרנט 

  העירוני.

  

האינטרנט העירוני, במשרדי הנת"צ והמזכיר  באתר – הדו"ח השנתי על פעולות העירייה  *

 - א',ב', ,ה'  ב –וכן בספריות הציבוריות של העירייה. שעות פתיחה של הספריה העירונית 

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

12.45.  

  

  

בנין העירייה, שעות קבלה  2תלונות הציבור, רח' הנדיב  ונציבהממונה על חוק חופש המידע משרד 

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

  

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

  רב  וכן פירוט של בעלי התפקידים בעירייה ודרכי הפנייה אליהם.

  

    
  דידי מור  

  מזכיר העיר ונת"צ                  
  ממונה על ביצוע חוק חופש המידע                                                    
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  ה ח ז ו ן
  כללי

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

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

  להצלחתו.

  

  

  

  

  החזון

  

  עיריית הרצליה תפעל כארגון

  הרואה את תושביו כלקוח מועדף 

  ואת עובדיו 

  כמשאב האנושי החשוב ביותר.

  רייה תשאף ליצירת סביבההעי

  עירונית איכותית

  על ידי מימוש הערכים של:

  יושר ואמינות

  אחריות ואדיבות

  מקצוענות ומצוינות

 סבלנות, סובלנות וכבוד הדדי.

  
  

  
  
  

   



6  
 

  

  

  

   ועדות עירוניות
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  ועדת השמות העירונית

  כללי

  חברים. 20מונה   ועדת השמות העירונית בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון

  התכנסה הועדה פעמיים. 2014 -ב

  דידי מור.-מרכז ועדת השמות

לועדה קריטריונים למתן שמות ולהנצחת אישים. הקריטריונים גובשו על ידי מזכיר העיר וחברי 

  הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת העירייה.

  

  סדרי עבודה

  ואל מזכיר העירייה, דידי מור. פניות לועדה מועברות אל ראש העירייה  *

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

 שמות במתחמים חדשים ורחובות חדשים.
 מזכיר העירייה בודק הפניות ומשלים פרטים.  *
 רי רקע.המזכיר מכין הישיבות וסדרי היום ומסייע בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי בחומ  *
המלצות הועדה מובאות לאישור במועצת העירייה. המלצות להנצחה נבדקות עם בני   *

 המשפחה ורק לאחר שנתקבלה הסכמה הן מועברות לאישור המועצה.
במידה והתקבלה החלטה  הודעות על החלטות המועצה מועברות ע"י המזכיר אל הפונים.  *

פיע בפני הועדה ולהעלות טיעוניו לפני לדחות את פניית המבקש, ניתנת לו ההזדמנות להו

 העברת החלטת הדחיה לאישור מועצת העיר.
נערך תיאום עם  המשפחה או הפונה לקביעת שלט הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום והצבה   *

 בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.
 ועדת השמות מטילה לעיתים על המזכיר לבדוק ולאסוף מידע על אישיות על מנת לאפשר  *

  לה קבלת החלטה. 

  

  

  פרסום

  מזכיר העיר מעדכן את משרד הפנים והרשויות הממלכתיות בשמות.

   פניות ובקשות. 23-נדונו כ 2014במהלך 
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  ועדת הנצחה

  כללי

  חברים. 9ועדת ההנצחה העירונית בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון  מונה 

  התכנסה הועדה שלוש פעמים. 2014 -ב

  דידי מור. -מרכז ועדת ההנצחה 

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

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

  

  סדרי עבודה

   פניות לועדה מועברות אל ראש העירייה ואל מזכיר העירייה, דידי מור.  *

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

 מזכיר העירייה בודק הפניות ומשלים פרטים.  *
 המזכיר מכין הישיבות וסדרי היום ומסייע בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי בחומרי רקע.  *
 מועברות ע"י המזכיר אל הפונים. הועדההודעות על החלטות   *
לקביעת שלט הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום והצבה נערך תיאום עם  המשפחה או הפונה   *

 בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.
  

  

  הונצחו שמותיהם של: פניות ובקשות. 18-נדונו כ 2014במהלך 

סמל , הרצליה פיינטוך, מיכל לוי ז"לז"ל, החיילת  החייל גיא מירוזז"ל ,  החיילת סיגל חייט

, יהונתן פרץ ז"ל ז"ל,  רן מסיקהז"ל,  מרדכי (פלי) אנגל, רס"ן רועי קליין ז"ל, יצחק עובדיה ז"ל

 .דפני עדנת כ"ץ
 התקבלה החלטה על אופן ההנצחה אך עדיין לא יושמה. –רז חג'ג' ז"ל 
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  ועדת כספים 

  כללי :

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

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

  

  סמכויות הוועדה:

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

 ובנושאים כספיים שונים  בטרם יוגשו לאישור המועצה.

  מסקנות הוועדה והמלצותיה מועברים לדיון ואישור מליאת המועצה.

  מועדי ישיבות :

  הועדה מתכנסת אחת לחודש (במקרים חריגים ועפ"י הצורך תזומן ישיבה נוספת). 

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

  

  תחומי הפעילות של הוועדה:

  הועדה דנה בנושאים הבאים:

 דיון בהצעת התקציב הרגיל השנתי. .1

 דיון בהצעת תקציב המילואים. .2

 דיון בהעברות מסעיף לסעיף,  במהלך שנת התקציב. .3

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

 דיון במימון פעולות הרשות בעזרת הלוואות. .5

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

 דיון בתקציב של לשכת מבקר העירייה. .7

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

 (מסוקרים) יידונו בועדת הכספים ובמועצה. 

 דו"חות כספיים של עמותות ותאגידים עירוניים. .9
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  חברי הוועדה :

חברי מועצה, מוזמנים קבועים אשר משתתפים בכל הדיונים ומוזמנים מנהלי  11הועדה מונה 

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

  הרכב חברי הועדה : 

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

 .2  מאיה כץ  וחברת הוועדהסגנית רה"ע 
איה פרישקולניק סגנית רה"ע וחברת הוועדה 3. 

צבי וייס סגן רה"ע וחבר הוועדה 4. 
 .5  תום סטרוגו  חבר הוועדה
חבר הוועדה ליאת תימור 6. 
חבר הוועדה אלעד צדיקוב 7. 
חבר הוועדה יוסף לונדון 8. 
משה ועקנין חברת הוועדה 9. 
איריס אתגר חברת הוועדה 10. 
עפרה בל  חברת וועדה 11. 

  

  מוזמנים קבועים :

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

.2  ג'ו ניסמוב  סמנכ"ל העירייה

גזבר העירייה גולן זריהן 3.

יועצת משפטית קרן-ענת בהרב 4.

סגן הגזבר ומנהל מח' תקציב ובקרה יונה טאוב 5.

מזכיר העיר .6 דידי מור

רוני חדד, רו"ח מנהל חשבונות ראשי 7.

.8  מישל עצמון  מנהלת וועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

.9  אורנה גולדפרייד  מנהלת מח' תב"רים

  

  

  ישיבות וועדת כספים. 14התקיימו  2014במהלך שנת 
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  הועדה לענייני ביקורת

  כללי :

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

, דוח מבקר מבקר המדינה דו"חת, כגון: בכל דוחות  הביקורת הנוגעים לרשות המקומילדון 

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

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

ל הוועדה להגיש למועצת העיר את מסקנותיה ואת עוקבת אחר תיקון ליקויים. בסיום ע

  לאישור במועצה. המלצותיה

  הרכב הוועדה:

  מס'  שם החבר/ה  תפקיד בועדה

   .1  יריב פישר  (מהאופוזיציה) וחבר ועדה יו"ר הוועדה

   .2  יונתן יעקובוביץ  חבר הוועדה

   .3  יוסף לונדון  הוועדהחבר 

   .4  יהונתן יסעור  חבר הוועדה

   .5  גרי גוזלן  חבר הוועדה

   .6  טובה רפאל  חברת הוועדה

   .7  איריס אתגר  חברת הוועדה

  
  מנהלת וועדות עירוניות ומרכזת הוועדה - גב' מישל עצמון  

  

  פעמים. 3התכנסה ועדת הביקורת  2014במהלך שנת 

  :2014הביקורת במהלך שנת  הנושאים שהועלו בישיבות הועדה לענייני

  :  2013דוח מבקר העירייה לשנת  .1

  הוועדה התכנסה בחודש אוגוסט, בשני מושבים, ועסקה בתחומים הבאים :

 פינוי אשפה וקבלני ניקיון 
                              פנסיה תקציבית                                                                                                                 

 חניונים 
 טיפול במפגעי אסבסט 
  מוזיאון הרצליה 

 משכן אומנים 

          הערכות לבחירות 
     
 י.סקרי בטיחות גנ"בנושא  2013דוח מבקר העירייה לשנת  .2

 .2013דוח ביקורת משרד הפנים לשנת  .3
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 ועדת סיוע בשכר דירה

  כללי : 

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

שכר דירה או חוב במשכנתא, עפ"י קריטריונים שגובשו ע"י חברי הועדה והמחלקה המשפטית 

  ושאושרו במועצה.

  

לוועדה קריטריונים למתן סיוע בשכר דירה, אשר גובשו ע"י חברי הוועדה ומחלקה המשפטית  

  ואושרו ע"י ראש העירייה ומועצת העיר.

  

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

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

  

  הרכב הוועדה:

  מס'  שם החבר/ה  תפקיד בועדה

.1  אהרון סגלצברג  מנהל מח' רווחה ויו"ר הוועדה 

.2  צבי וייס  מועצה וחברת הוועדהחבר 

.3  טובה רפאל  חברת מועצה וחבר הוועדה

.4  מוטי לוביש  מנהל מח' שכר וחבר  הוועדה

.5  מישל עצמון  מנהלת וועדות עירוניות ומרכזת ועדת סיוע בשכ"ד

  

  

  תוספת.₪  100,000 ₪ +300,000  -  2014סה"כ תקציב  לשנת 

  

  פניות תושבים. 121בהם דנו ב ישיבות,  9התקיימו  2014במהלך שנת 

  

  ₪  388,117:  2014סך הסיוע שניתן בשנת 
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  הועדה לקידום מעמד זכויות הילד

  כללי 

הועדה דנה בנושאים הקשורים לרווחת ילדי העיר הלומדים במוסדות החינוך הפורמליים והבלתי 

פורמליים ופועלת לקידום נושאים כגון : "אמנת זכויות הילד", הזנה ובריאות במוסדות החינוך, 

קידום מעמד הילדים ובני להגנה על הילדים וסכנות בכביש וכו'. וזאת בכדי לפעול ככל שניתן ל

לאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש -וער במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הביןהנ

הזכות להתפתחות בתנאים שמירה על תזונה נכונה, אפליה, -העקרונות של טובת הילד, אי

  .נאותים, וזכות של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בעניינים הנוגעים להם

  הרכב הועדה : 

הועדה, ברשות הגב' רות רזניק, מ"מ יו"ר הועדה משה פדלון ובהשתתפות חברי הועדה ומוזמנים 

  קבועים :

  מס'  שם החבר/ה  תפקיד בועדה

.1  רות רזניק  מ"מ יו"ר הועדה

.2  ליאת תימור  חברת מועצה

.3  עפרה בל  חברת מועצה

.4  ירון עולמי  חבר מועצה

.5 ד"ר אבי בנבנישתי  ורווחהסמנכ''ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך 

.6  אהרון סלצברג  מנהל מחלקת הרווחה

.7  טובה בן ארי  ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך מפקחת

.8  עדי חמו  מנהל יחידת הבריאות העירונית

.9  מישל עצמון  מנהלת וועדות עירוניות ומרכזת ועדת סיוע בשכ"ד

  

  בנוסף מוזמנים נציגים מטעם :

  בתיה"סהנהלת  

 ארגון המורים העל יסודי 
  הסתדרות המורים 

  ועד הורים עירוני 

  יו"ר מועצת תלמידים עירונית 

  תנועות נוער 

  משטרת ישראל 

  נציגי ציבור 

 תלמידים מפרלמנט בתיה"ס 
   

  פעמים. 3התכנסה הועדה לקידום מעמד זכויות הילד  2014במהלך שנת 



14  
 

  ועדת הקצאת מקרקעין  

  

  כללי :

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

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

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

  ללא מטרות רווח. סימלית, לתאגיד הפועל 

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

  עקרונות של מינהל תקין.

  הרכבים : 2הוועדה בנויה מ 

 ועדה מקצועית , ברשות מנכ"ל -

  ועדת משנה, ברשות ראש העיר. -

  
  

  ועדת חובה:  –הוועדה המקצועית 

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

מנהל מחלקת הנכסים מנכ"ל העירייה, גזבר הרשות, היועץ המשפטי לרשות , מהנדס הרשות, 

  .ברשות

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

  ההקצאות. 

  היחידה הרלבנטית המיועדת הקרקע.בכל ישיבה ישתתף מנהל 

  
  הרכב ועדה מקצועית :

 
  שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 

  מס'

יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה 1.  

זריהן גולן גזבר העירייה וחבר הוועדה 2.  

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

מנהלת מח' נכסים וחברת הוועדה סדובניק, עו"דלאה  4.  

  .5  מייק סאקה  אדריכל העיר

  6  מישל עצמון  מנהלת וועדות עירוניות ומרכזת ועדת הקצאת קרקע

  
פעמים, עפ"י נוהל הקצאות,  3התכנסה הוועדה המקצועית  2014במהלך שנת 

ודנה בבקשת  הצופים, שבט "ארד", לזכויות שימוש בשטח מתחם הספורט 

  החדש אפולוניה.
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  ועדת רשות: –ועדת משנה של הוועדה 

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

תנמק ועדת המשנה את נימוקיה המלצתה -המקצועית לההקצאות. אם המליצה לדחות ההמלצה

  בכתב.

  
  הרכב וועדת המשנה:

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

חבר מועצה וחבר ועדה יוסף לונדון 2.  
סגנית רה"ע וחברת ועדה מאיה כץ 3.  
חבר מועצה וחבר ועדה יריב פישר 4.  
  .5  אליהו שריקי  חבר מועצה וחבר ועדה

  

  

התכנסה וועדתהמשנה לישיבה אחת ודנה בבקשת  הצופים,  2014במהלך שנת 

  הספורט החדש אפולוניה.שבט "ארד",  לזכויות שימוש בשטח מתחם 
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  ועדת ערר לארנונה כללית

  כללי : 

שיפוטית המכהנת מכוח הוראות חוק הרשויות המקומיות  ועדת חובה,ועדת הערר לארנונה הינה 

שהשגתו בנכס,  מחזיקשבפניה רשאי  ופועלת בהתאם להוראות החוק והתקנות שנחקקו מכוחו.

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

  .יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה 30הכללית, תוך 

  

  הרכב הוועדה:

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

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

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

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

  לתקופת כהונה אחת נוספת.

 על השתתפותם.   חברי הוועדה זכאים לקבלת גמול -תשלום גמול 

  

  ישיבות הועדה

הישיבות מתקיימות אחת לשבוע ודנות בתיקים חדשים או תיקים בהליך (הבהרות, תצהירים, 

  עדויות, חקירות ו/או סיכומים שבכתב או בע"פ).

  

  : א' הרכב 
יו"ר הועדה  - עו"ד גיא סלם      .1

חבר הוועדה   -עו"ד נגר שגיא    .2

חבר הוועדה  -רו"ח יאיר שגיא   .3

  

עררים ונסגרו  142  -דיונים ברשות יו"ר הועדה, עו"ד גיא סלם, דנו ב  14התקיימו  2014בשנת 

  כתבי ערר. 102
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  :ב' הרכב
יו"ר הוועדה –חי חיימסוןעו"ד  .1

ועדההחבר  - חגי רודנר מר .2

  29.04.14מיום וועדה החבר  -עו"ד שי גלילי      .3

 שהתפטר) הולצמן(החליף את רו"ח אורי 

  

עררים ונסגרו   -35דיונים ברשות יו"ר הועדה, עו"ד חי חיימסון, דנו ב  5התקיימו  2014בשנת 

  כתבי ערר. 39

  :  'הרכב ג
יו"ר הוועדה –שגית אביטל אסףעו"ד  .1

ועדההחבר  -עו"ד יוסף בן ארויה .2

וועדה החבר  - מר מיכאל בירן               .3

  

עררים  42 -דיונים ברשות יו"ר הועדה, עו"ד שגית אביטל אסף, דנו ב  6התקיימו  2014בשנת 

  כתבי ערר. 28ונסגרו 

  

  משתתפים קבועים:

  

  

  

  2014סיכום פעילות לשנת 

 עררים. 160הוגשו למזכירות ועדת הערר  

 תיקי ערר 220דיונים בועדת הערר בהם דנו ב  25התקיימו  

  עררים משכו העוררים)   38(מתוכם  תיקי ערר 179סה"כ נסגרו  

  

  

   

  מנהל הארנונה.  - מר שלומי אסולין 

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

  מנהלת וועדות עירוניות ומזכירת ועדת ערר לארנונה      –       מישל עצמון
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 ועדת הנחות בארנונה 

  
 

  כללי:

ועדת  ההנחות בארנונה הינה ועדת חובה עירונית אשר תפקידה לאשר הנחות לתושבים 

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

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

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

  

  :הגשת הבקשות

  הועדה להנחות מוסמכת לדון בבקשות להנחה בנושאים שלהלן:

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

  והנחות בשכר טרחת עו"ד והוצאות גבייה.

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

על המבקש למלא טופס ולצרף לבקשתו אסמכתאות המעידות על האירוע שבגינו 

  מתבקשת ההנחה. 

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

  וממוספרת.

 
  : זימון ישיבות

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

הועדה. יתר חברי הועדה מזומנים באמצעות המייל. מועדי הישיבות נקבעות כל רבעון 

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

  תיקי בקשות. 15בממוצע  

 
  דיון הועדה: הודעה למבקש לאחר

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

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

  במקרה של דחייה מקבל המבקש הודעה כי בקשתו נדחתה. 

ת ונשלח מכתב מבקש אשר אינו חייב כספים לעירייה החלטת הועדה בעניינו מבוצע

 המפרט סכום הזיכוי.
  

  סיכום :

בקשות   15בקשות בגין ארנונה,   229בקשות להנחה  (  249הוגשו   2014במהלך שנת 

בקשה לדחיית תשלום היטל  1 בקשות בגין שכ"ל גנ"י 3לדחיית תשלום היטל כביש, 

בקשות נדחו על הסף בשל אי העברת  35בקשה בגין שיפוץ בתים ) .  מתוכם  1 - תיעול ו

בקשות הובאו לדיון נוסף בפני הועדה לאחר ערעור או השלמת   21מסמכים כנדרש ,

  מסמכים שנדרשו על ידי הועדה.
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לכלי ולא נדרשו לדיון ועדה בקשות נמצאו כזכאים להנחה על פי דין או על פי מבחן כ 14

 בעניינם.

ישיבות ודנה      15הועדה להנחות בראשות היו"ר מר אליהו  שריקי קיימה  2014בשנת 

  תיקים  .  227  -ב

   

     מניין חוקי  -הרכב הועדה 

 נציג ציבורמר אליהו שריקי יו"ר הועדה 
 התובע העירוניעו"ד אייל רייך יועץ משפטי 

 משנה לגזבר העירייהמר יונה טאוב הגזברנציג 

   

     מוזמנים קבועים נוספים
 סגנית ראש העירייה גב' איה פרישקולניק נציגת חינוך
 מנהל הכנסות העירייהמר שלומי אסולין נציג גביה
 יועצת רווחהגב' מזי שאשי נציג רווחה

   מר ירון עולמי  נציג ציבור

   רפאלגב' טובה   נציגת ציבור

 נציבת תלונות הציבור גב' ביריה גרנות  
  

  :להלן פירוט מועדי הועדות ומספר התיקים שנדונו בכל ועדה

 מספר תיקים שנדונו תאריך מס'
1  16/01/2014  12  

2  30/01/2014  11  

3  27/02/2014  19  

4  13/03/2014  22  

5  27/03/2014  11  

6  12/06/2014  24  

7  26/06/2014  15  

8  10/07/2014  22  

9  24/07/2014  15  

10  7/08/2014  11  

11  18/09/2014  19  

12  11/11/2014  16  

13 20/11/2014 13 
14  4/12/2014  11 
15  18/12/2014  6 

  227  סה"כ:  



20  
 

  ועדת המכרזים
  

  חברת מועצת העיר –יו"ר הוועדה טובה רפאל 

  

  כל חברי הוועדה חברי מועצה –הרכב הוועדה 

תפקיד בועדה שם החבר

יו"ר הוועדה טובה רפאל

 חברת הועדה –מ"מ וסגנית ראש העירייה  מאיה כץ
  חברת הועדה –סגנית ראש העירייה   איה פרישקולניק

 חבר הועדה –סגן ראש העירייה  צבי וייס
חבר הועדה משה ועקנין

חבר הועדה יוסף לונדון

חבר הועדה תום סטרוגו

  חבר הועדה  אלעד צדיקוב

  

  הלשכה המשפטית –עו"ד מיכל פרנקל  –יועמ"ש הוועדה 

  ליאורה דוכן   -מזכירת הועדה 

  
  שותפים נוספים לעבודות הוועדה

  סגן גזבר ומנהל מחלקת תקצוב וכלכלה  -    יונה טאוב

  היועצת המשפטית  -  קרן-עו"ד ענת בהרב

  הלשכה המשפטית  -  גפן –עו"ד טל כהן 

  

ישיבות לפתיחת מכרזים ודיון  34המכרזים קיימה ועדת  2014במהלך שנת 

  בהמלצות המזמינים לקביעת הזוכים במכרזים.

  מכרזים פומביים.   47נפתחו  

  
  

  מכרזים פומביים לפי הפירוט שלהלן: 47פורסמו וטופלו  2014במהלך שנת   )א

  
  אגף המינהל הכספי:

  1מכרז פומבי       מחלקת הכנסות העירייה

    לביצוע שירותי מדידות

  

  חינוך תנו"ס רווחה ובריאות:אגף 

  1מכרז פומבי           חשבות  ) 1

  1מכרז פומבי    מחלקת ראש תחום בתי ספר יסודיים  ) 2

  מכרזים פומביים  2        הנהלת אגף  )3
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  1מכרז פומבי     המחלקה לשרותים כללים  )4

  1מכרז פומבי         מחלקת ספורט  )5

  

  אגף תב"ל:

  1מכרז פומבי         מחלקת ביטחון  ) 1

   1מכרז פומבי           מחלקת רכש  ) 2

  1מכרז פומבי         מחלקת נגרות  ) 3

  1מכרז פומבי         כללי עירוני  )4

  מכרזים פומביים 2        מחלקת חשמל  )5

  1מכרז פומבי       מחלקת לוגיסטיקה  ) 6

  1מכרז פומבי         מחלקת רכב  ) 7

  

  אגף המינהל הכספי/הגזברות:

  ייםמכרזים פומב 15      מחלקת נכסים וביטוחים 

  

  אגף שאיפ"ה:

  1מכרז פומבי           מיחזור  ) 1

  1מכרז פומבי           כללי  ) 2

  מכרזים פומביים 2        פיקוח וחניה  )3

  1מכרז פומבי         איכות הסביבה  )4

  
  אגף מהנדס העיר:

  1מכרז פומבי         פיתוח סביבתי  ) 1

  1מכרז פומבי       התחדשות עירונית  ) 2

  1מכרז פומבי         הנדסה כללי  )3

  1מכרז פומבי         בניה ציבורית  )4

  

  1מכרז פומבי           מזכיר העיר:

  
 מכרזים פומביים  2     האצטדיון העירוני הרצליה:

  
   1מכרז פומבי          משאבי אנוש:

  
  מכרזים פומביים 2    :מערכות מידע ומחשוביחידת 

  
  1מכרז פומבי      מרכז הצעירים "המרפסת":

  
 1מכרז פומבי         פארק הרצליה:
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  ועדת התנועה 
  

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

ראש רשות תמרור מקומית,  ובפני משרד התחבורה על הסדרי תנועה ותמרור בהתאם לסמכות 

  שהוקנתה לו ע"י המפקח על התעבורה בהתאם לתקנות התעבורה ועפ"י מפת הסמכויות.

  

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

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

  

בראשות הועדה עומדים גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע ומר דורון גילר המשמש כיו"ר.  בין 

, החב' לפיתוח, משטרה, כיבוי אש, משרד  חבריה נמנים נציגי אגף ההנדסה, שאיפ"ה ,תב"ל

  התחבורה , נציגי תחבורה ציבורית ונציגי ציבור. 

  זיוה ברק, מנהלת היחידה לתנועה ובטיחות בדרכים מרכזת הועדה. 

  היועץ המקצועי הינו אינג' ערן קרן יועץ התנועה העירוני. 

  הועדה מתכנסת בממוצע אחת לחודש.  

   

סדר היום נבחנים מקצועית ומועלים לדיון בוועדה בעקבות פניות הנושאים השונים העולים ל

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

  מתוכניות פיתוח ברחבי העיר.

  

המלצות הועדה מועלות לאחר הדיון וההתייעצות עם קצין משטרה כנדרש בתקנות התעבורה על 

וקול הכולל הנחיות להסדרי תנועה , הצבת תמרורים , סימונים בדרך, שלטים, התקנים גבי פרוט

  וכיו"ב .

  

  .GIS -התבצע עדכון קליטת פרוטוקולים והטמעת תמרורים במערכת ה 2014במהלך 

  

במסגרת הועדה החל מפנית תושבים ואזרחים בכתב ובעל  2014מגוון הנושאים אשר טופלו בשנת 

מקצועית, קבלת החלטה, הוצאת הנחיות לגורמים המבצעים ומעקב , הינו פה, בדיקה ובחינה 

  רחב ומקיף את כל ההיבטים של התנועה והתחבורה בעיר וביניהם :

  

  אישור תכניות תנועה לפרויקטים תחבורתיים ולמתחמים חדשים  •

 אישור הסדרים זמניים  לשלבי ביצוע של פרוייקטים הנדסיים ועבודות תשתית •

מטריות נקודתיות לשיפור שדה הראיה ובטיחות הולכי הרגל הסדרת עבודות גיאו •

 מעברי חציה 

 הסדרת מעברי חציה כולל שילוט אזהרה •

 קביעת הסדרי תנועה חדשים כולל הצעות לשינוי כיווני נסיעה  •

  השלמת ועדכון תמרורים  להכוונת התנועה בצמתים וברחובות •
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מעקות בטיחות, עמודי מחסום  פסי האטה, גדרות הפרדה, –קביעת התקני בטיחות  •

 לרכב

 טיפול בנושאי תחבורה ציבורית: עדכון מסלולים, מיקום תחנות אוטובוס •

 הסדרת חניות כלליות ושמורות לנכים •

טיפול בהסדרי חניה ברחובות במרכז העיר, סימון "איסור חניה" בגישות לחניות  •

 וחניונים

 עדכון תוכניות רמזורים לשיפור תפקוד רמזורים •

 
  

  :  2014סיכום ועדות תנועה שהתקיימו בשנת 
  
  

סעיפים שנבדקו , נדונו אושרו והוצאו    סוג הועדה
 לביצוע

נושאים נוספים אשר 
  נבדקו ונדונו 

 
  ועדת תנועה מקומית

 
402 172 

  ועדת תנועה מרכזית
 

47

 585 סה"כ כללי
  
  

  : טיפול בפניות ציבור
  

  (לא כולל העברה טלפונית)   264פניות דרך המוקד  העירוני    •

  (לא כולל פניות בדוא"ל)  359פניות תושבים ישירות   •

  סיורים מקצועיים שוטפים בשטח בשיתוף נציגי אגפים ומחלקות ויועצים מקצועיים •

 סיורים  ופגישות בשטח עם תושבים / ועדי בתים /נציגי  שכונות ובתי ספר/גני ילדים   •

  לפתרון סוגיות תנועה ובטיחות בדרכים. 
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  יחידת הנגישות 

  גב' קרן טלקר –מרכזת היחידה 

  :רקע

יחידת הנגישות העירונית ממשיכה בפעילות הסברה ובקידום ההנגשה הפיזית מתוקף החוק 

העיר  והרצון להפוך את המרחב הציבורי בעיר הרצליה נגיש לכלל התושבים והמבקרים. הנגשת

  הינה חלק מהמחויבות העירונית לקידום שוויון זכויות והזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלות.

ראש העיר, מר משה פדלון, מוביל את האחריות העירונית, וחבר המועצה, מר יהונתן יסעור, 

תיאום ותכנון עבודות הנגשה בעיר תוך התמקדות מחזיק בתיק הנגישות. היחידה משמשת ל

מידע לתושבים ולגורמים  מוקדמהווה כמו כן, יפור תשתיות ופעולות הסברה. בתהליכי ש

  .עירוניים, בכל הקשור לנגישות בעיר

  

  :יחידת הנגישות מובילה שני תהליכים מרכזיים

 הנגשה פיזית של המרחב העירוני.  .א

 פעולות הסברה והעלאת מודעות בתחום הנגישות בכלל ונגישות השירות בפרט.  .ב
  

  נגשת העיר:קידום ומעקב ה  .א

את תחום  םמקדבראשות יהונתן יסעור, חבר המועצה,   –פורום הנגישות העירוני .1

 הנגישות העירוני ומגבש את המדיניות העירונית בתחומי ההנגשה השונים. 
סדרי עדיפויות  הרימגדונתונים  מרכזתיעדים,  קובעת ,מידע הריבמעו מתתאה מעדהוו

  עירוניים להנגשה בין כל העוסקים בתחום. 

הועדה מאפשרת בקרה והערכת ביצוע של התכניות להנגשה, קבלת דווח שוטף מתת 

  הועדות הנושאיות הנגזרות ממליאת הועדה ומהווה פורום ללמידה והעשרה. 

  פעמים. 2הועדה כונסה 

  

  חברי הועדה, נציגי הרשות: 

  ראש העירייה –    מר משה פדלון 

  מנכ"ל העירייה –  מר יהודה בן עזרא

  יו"ר ועדת הנגישות –  מר יהונתן יסעור 

 נציבת תלונות הציבור –   גב' ביריה גרנות 
  דוברת העירייה –  גב' דורית בסמן קובל 

  מנהל אגף תב"ל –  מר שמואל עקרב 

  מנהל אגף חינוך ורווחה –  מר אבי בנבנישתי 

 ף שאיפ"המנהל אג –    מר משה ביטון 
  סגן מהנדס העירייה  –  מר שמעון גיטליץ

  מנהל מחלקת רווחה –  מר אהרון סלצברג

 חשבת אגף ההנדסה –  גב' שרית אברמוביץ' 
 מנהל מחלקת תחזוקה –    מר בוריס נדורז 
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  מנהל מחלקת בניה ציבורית –  מר אילן אמדורסקי 

 מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי –    גב' רחל בנגום 
 מנהלת מחלקת גנים ונוף  –    ס גב' גלית רוני

  מנהל מחלקת הספורט –  מר מיקי גורנשטיין 

 מנהל מחלקת רישוי עסקים –  מר מוטי צ'ימירינסקי
  מנהל מחלקת כבישים, תב"ל –    מר מתי ברודנר 

 מנהל תרבות הדיור –    מר איציק קבל 
  מנהל רשות החופים –    מר שמוליק לין

 מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות –    מר עופר מור 
  מנהלת היחידה לע"ק, רכזת קהילה נגישה –  גב' אורית מרמרי חזן

  מנהלת מחלקת כבישים, אגף ההנדסה –  גב' אביבה מלכה 

  מנהלת מועדוני קשישים  –    גב' חני גזית 

  מנהלת מחלקת חוזים ותברי"ם –  גב' אורנה גולדפריינד

  תכנון עיר –גב' מיכל שרייבר גלבנדורף 

  פיקוח בניה –    מר יוני יונאי 

  פיתוח סביבתי –    גב' דפנה תמיר 

  מהנדס החברה לפיתוח –    ןמר שי מוליא

  רכזת ועדת תנועה –    גב' זיוה ברק

  מנהלת המוקד –    גב' כרמל וידאל 

  מחלקת רישוי –   מר איגור שסטר 

  ס. מנהל מחלקת שירותים כלליים, חינוך ורווחה –  מר מארק סופרפין 

  GISאחראית  –    גב' סגלית פלד 

 מנהל פרויקטים אגף שאיפ"ה –    מר שרגא קליין 
  , משאבי אנושפיתוח ארגוני והדרכהמנהלת מדור  –  גב' רונית קולודוני

  יועץ נגישות עירוני  –  מר אבי ורשבסקי 

  רכזת נגישות עירונית –    גב' קרן טלקר 

  

  :נציגי ארגוני האנשים עם המוגבלותהפעילים ו

  נציגת לקויי ראייה ועיוורים  –  גב' סוניה מוכתר 

  נציג לקויי ראייה ועיוורים –  מר הרצל מוכתר 

  נציג הנכים הפיזיים –    מר דודי שרוני 

  נציג הנכים הפיזיים –    מר ששון עוזר 

  נציגת הנכים הפיזיים  –    גב' לינט רופא 

 עמותת נחו"ש –    מר אורי סייג 
 תושב העיר ופעיל בקהילה נגישה  –  מר שמעון שטיינברג 

  נציגת לקויי השמיעה והחירשים –    גב' אסתר לוין 

  נציגת ההורים המיוחדים –    גב' קרן פלג 
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כינוס פורום נציגי האגפים לקבלת עדכון שוטף  –ועדת עדכון לעבודות בתב"ר הנגישות .2

 ישיבות. 6סה"כ מהעבודות המתבצעות בשטח, ומסירת הדיווח לראש העיר. 

ועדות נושאיות שמקדמות פרויקטים לפי סוגי ההנגשות הנדרשות  –תתי ועדות הנגישות .3

₪ מיליון  1עלות עבודה כוללת  בתיאום עם מחלקות העירייה ויחד עם נציגי הפעילים.

  .מיליון בשל העדר קבלן מבצע) 2.4(יתרה תקציבית 

 :על פי הנושאים הבאים

מעקב התקדמות העבודות והכנת תוכנית עבודה  –תת ועדת הנגישות למימוש התב"ר  •

  ישיבות. 7סה"כ שנתית. 

 ורים.טיפול ומעקב בתקלות במערכת הרמז –הנגשת רמזורים לעיוורים ולקויי ראיה  •

  ישיבות. 4סה"כ  

 –הנגשת מבנים ומוסדות ללקויי שמיעה  •
 מבנים: מרכז יום בצמרות, מרכז לתשושי נפש בנחלת עדה.  2הונגשו  
 תוספת ציוד במקומות שהונגשו: מרכז יום לקשיש בשמאי. 
 הנגשת כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך.  

דרכות, יצירת הנמכות פינוי מפגעים מהמ –הנגשת צמתים, מדרכות, וחניות נכים  •

  ישיבות. 5סה"כ  במעברי חציה, השלמת הנגשת חניות נכים של ועדת תנועה.

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

 :ישיבות 5סה"כ  
  מוסדות ציבור. 2 

  בתי כנסת. 2 

 מוסדות חינוך.  9 

 ישיבות. 2התקיימו   הונגש רחוב מלכי יהודה. –הנגשת שטחי ציבור  •

במסגרת ההערכות להנגשת מבני הציבור ביצענו סקרי  –סקר נגישות מתו"ס ושירות  .4

 מבנים ושטחים ציבוריים. 40 - נגישות ב

 המשך שיפור ההנגשה בחופי הים סביב סככות ההצללה. –הנגשת הטיילת .5

ת המבוצעות במרחב העירוני ויידוע ריכוז הנתונים על ההנגשו –GIS -שכבת הנגישות ב .6

 מחלקת המחשוב על מנת לעדכן את שכבת הנגישות באתר.

  תהטמעת תהליך הנגשת השירות העירוני, יצירת תשתית עירוני –נגישות  השירות  .7

  ישיבות. 4התקיימו שתפעל על פי התקנות המחייבות בחוק.    

  בעת מתן וחידוש רישיון עסק. ליווי וקידום בדיקת תוכניות – רישוי עסקים.   8

  בדיקת הבקשות המגיעות לוועדת התנועה לאישור  –.   ועדת תנועה לחנית נכים9

  חניות נכים שמורות, כולל קבלת פניות של תושבים והגשתם לבחינה בוועדה.  

 .ישיבות  6התקיימו  
  ול מול ריכוז פניות תושבים בנושא נגישות, טיפ –. טיפול וליווי בפניות תושבים10

  הגורמים הרלוונטיים וליווי עד לגמר הטיפול, לשביעות רצון הפונה. 

  פניות. 70סה"כ 

  על פי החוק המחייב להוציא היתרי בנייה לנגישות –היתרי נגישות בבתי בספר.  11
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  לבתי הספר קידמנו היתרים במחצית מבתי הספר. 

  הקמת צוות של עובדי אגף ההנדסה אשר למדו קורס  –פורום מורשי נגישות. 12

  לקבלת המשך הכשרה מורשה נגישות, בראשות יועץ הנגישות העירוני,      

  לתפקידם ויהפוך אותם לצוות מקצועי בעירייה. 

  

  :פעולות הסברה והעלאת מודעות  .ב

במסגרת הדרכות נגישות השירות והיכרות עם  –השתלמויות בנושא נגישות השירות  .1

עובדים לתערוכת "דיאלוג בחשכה" במוזיאון  250-האנשים עם המוגבלות, הוצאנו כ

 . הילדים בחולון
יחידת הנגישות  –העירוני מפגשים עם קבוצות או יחידים להצגת תחום הנגישות .2

עבודה ויעדים  מארחת אנשים להצגת תחום הנגישות העירוני, דרכי חשיבה, עקרונות

 להשגה. מלווה ונותנת יעוץ לתלמידים וסטודנטים שכותבים עבודות בנושא נגישות.

חברה בוועדה לקידום המודעות לאנשים עם מוגבלות, פעילות  –ועדת קהילה נגישה  .3

 מפגשים. 18התקיימו שוטפת להסברה ויצירת שוויון זכויות והזדמנויות. 

עשים הטובים ארגון הפנינג עירוני בשיתוף במסגרת יום המ –יום המעשים הטובים .4

"קהילה נגישה" ועמותת בית הגלגלים, להתנסות בעולמם של אנשים עם מוגבלויות 

 ישיבות. 4סה"כ פיזיות. 

פעם ראשונה הונגש אירוע עירוני גדול עבור  –להרצליה 90-הנגשת אירוע חגיגות ה .5

 ציבור האנשים עם לקויות השמיעה.

יחידת הנגישות קיבלה את ההזדמנות להיות מיוצגת בפרלמנט  –פרלמנט הילדים .6

הילדים, כחלק מהנושאים שהם בחרו לקדם. לשם כך נפגשנו על מנת ללמד ולהתוות 

 דרך בנושא הנגישות ביחד.

תוכנית חינוכית בשיתוף "קהילה נגישה", אזרחות פעילה ואנשים עם צרכים  –מוז"ה .7

 מיוחדים במוזיאון הרצליה. 

העירוניות ומקדמת  תמייצגת את יחידת הנגישות בוועדו –עירוניות תבוועדוחברה  .8

דרכם את תחום הנגישות. ועדת הרווחה, ועדת הבריאות, הועדה לבטיחות בדרכים 

 ופורום הדרכת השינויים בחוק הבנייה מטעם משרד הפנים.
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  ועדת רווחה
  

  הנהלת העיר.ה ויו"ר הוועדה, חברת מועצ  טובה רפאל 

  מזכיר הוועדה ויועץ רה"ע לענייני דיור ציבורי.  נורייעקב 

  

חברי הועדה מונו על ידי מועצת העיר וכמו כן מתנדבים מאירגונים וסקטורים שונים מרחבי 

  העיר.

  

הנחות סיוע לשכ"ד,  ה  ומכרזים. חברה בועדות: , חברת המועצה ויו"ר ועדות רווחטובה רפאל 

  על"ה, דירקטוריון תאגיד מי הרצליה ובית אבות הרב קוק. תאגידריון ורקטידבארנונה וביטחון, 

  

מלווה את כל הפרוייקטים המצוינים המזכיר הועדה ויועץ רה"ע לענייני דיור ציבורי  –יעקב נורי

  בדו"ח.

  

 960-כ חולקו  –חג הפסח בחסות רה"ע ראש השנה ובלנזקקים לקראת  חלוקת סלי מזון .1

גיוס תורמים, הכנת מפרט סלי מזון, פרסום, הכנת :.  מבצע החלוקה כללבכל חג סלי מזון

רשימות הנצרכים באישור מח' הרווחה, חלוקת סלי המזון והוצאת מכתבי תודה לתורמים 

 ותעודות הוקרה למתנדבים/ות.
  

חלוקת שי לחגים, גיוס תרומות, רכישת השי,  -,עולים ואחרים קשישים למען קשישים .2

ובית שמאי  ית שירנה, מעון טיראן, בית אבות הרב קוקבבחלוקת השי לריכוזי הקשישים 

 דיירים. 300  -סה"כ כ
  

ארגון . , ראש העירייהמר משה פדלוןבחסות בר/בת מצווה לילדים/ות ממשפחות חד הוריות  .3

בבית הכנסת "היכל ילדים/ות ממשפחות חד הוריות  59 –אירוע בר/בת מצווה משותפת ל 

, בשיתוף מר שמוליק לוי, יוזם הרעיון משפחתם הראשונית, כולל השרוןמלון מרדכי" וב

ושותף פעיל. הארוע כולל: איתור הילדים, גיוס תורמים ארגון ושליחת הזמנות, תכנון החגיגה 

  וגיוס אמנים לאירוע.

 

תתי ועדות גם חברי , בנוסף התכנסו 2014 פעמים בשנת 3 התכנסה –ועדת רווחה עירונית  .4

  סלי מזון, סוכת עדות ישראל, חגיגת בר/בת מצווה. ,נגישותבנושא: קשישים, 

הצגת עבודת מחלקת הרווחה והתחום המשפטי מאחורי עבודת –הנושאים שהועלו בועדה 

העובד הסוציאלי. חלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות, סוכת עדות ישראל והקמת סיירת 

  עירונית לטיפול בקשישים ערירים בבתיהם. 

 

הקמת  אירוע עירוני בשדרות ח"ן בחסות ראש העירייה מר משה פדלון.–סוכת עדות ישראל  .5

הפעלות ילדים,  סוכה עירונית בחג הסוכות לטובת תושבי העיר בשיתוף המחלקה לתנו"ס
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הופעות ועוד . מתנדבים המגייסים את נציגי העדות בסוכה כולל האמנים ושירה בציבור.  

 יינית .ארוע זה הפך לחלק מהפולקלור והמסורת ההרצל
  

  כולל פניות חוזרות בנושאים שונים.טופלו ניות פ 600 -כ  - טיפול פרטני .6

  , פינויים, תשלומים, בעיות שיפוץדיור ציבורי,  –הפניות נושאי  .א

משפחתיות, בעיות של רהוט וציוד חסר, עזרה במילוי טפסים להנחות  ולגופים ו כלכליות

  .אחרים, תרומות ישירות לנזקקים

 קשר בין התושבים לעירייה. –גליל ים –פרויקט זוגות צעירים וזכאים   .ב

בחלק מהמקרים נדרש ביקור בית ודו"ח, תאום עם מח' הרווחה בעירייה  –ביקורי בית   .ג

 ומחלקות וגופים נוספים, כגון: משרד השיכון וחברת עמידר.

 

 

  דירות  16–במימון משותף לעיריית הרצליה ולחברת עמידר  –שיפוץ דירות עמידר  .7

 ,פיקוח ואישור השיפוץ.כתיבת כתב כמויות ומפרט, איתור הדירות,השיפוץ כלל, שופצו

 

יו"ר הועדה, שותפה בתכנון תוכנית העבודה של מח' הרווחה ובליווי שוטף של עבודת  .8

המחלקה לאורך השנה. כמו כן  מקיימת ביקורים שוטפים במסגרות ובמוסדות שונים עליהם 

 ה. מופקדת מח' הרווח
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  ועדת חינוך עירונית
  

  איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת חינוך עירונית
  

     חברי הועדה:

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

  מאיה כץ, מ"מ ראש העירייה, חברת הועדה

  עפרה בל, חברת מועצה, חברת הועדה

  הועדהליאת תימור, חברת מועצה, חברת 

  משה וענקנין, חבר מועצה, חבר הועדה

  תום סטרוגו, חבר מועצה, חבר הועדה

  צבי הדר, חבר מועצה, חבר הועדה

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

  רחל חסון, מנהת תיכון ראשונים, נציגת בתי הספר העל יסודיים

  , תנו"ס ובריאותד"ר אבי בנבנשתי, סמנכ"ל לנושא חינוך, רווחה

  ניסן משכיל, יו"ר ועד ההורים העירוני

    סתיו דהן, נציגת מועצת הנוער העירונית

        

ישיבות במסגרתן למדו חברי הועדה להכיר את הדגשים העירוניים  3קיימה הועדה   2014בשנת 

  והפעולות והפעילויות הנגזרות ממנו.  2014לתשע"ד/ה תקציב 

  דיונים ופעילויות בנושאים בהם קיימת קדימות עירונית:באופן ממוקד קויימו 

זהות ערכים של התלמיד מתן הזדמנות שווה לכל ילד שמתקשה, צמצום פערי לימוד,  •

קידום החינוך הערכי בבתי הספר היסודיים, חט"ב ותיכוניים, התייחסות לרצף גני ילדים 

  ומעונות.

בת אופניים בטיחותית בקרב בני קידום סביבה בטוחה בגישות לבתי הספר, קידום רכי •

 נוער.
 מנהיגות נוער תנועות הנוער, מועצת תלמידים. •
 פרלמנט הילדים. •
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  ועדות הנחות בחינוך

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

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

  לימודים ארוך בגני הילדים העירונים יום  )א

 ללומדים במרכז מטרה להוראה מתקנת ואבחונים לתלמידים  )ב

 סיוע ברכישת ספרי ועזרי לימוד  )ג

 החזרי הוצאות נסיעות על רקע כלכלי  )ד

 הנחות בצהרונים בבתי הספר  )ה

 מלגות לנסיעת תלמידים מבתי הספר לפולין  )ו
  

  קריטריוניים להנחות:

  טבלת הכנסות לזכאות משפחות  )א

 טבלת הכנסות להורה עצמאי (משפחות חד הוריות)  )ב

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

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

 

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

  מסגרות יול"א בגני הילדים מנוהלות ע"י בית פוסטר

  128בקשות אושרו  181ישיבות הוגשו  4קיימה  הועדה

  לחודש.₪  990עלות מלאה לתשלום עבור השתתפות ביול"א לילד 

  ) כסבסוד עירוני14יוני -(ינו' ₪  425,000הוענקו הנחות בסכום כולל של  

  ) כסבסוד עירוני.14דצמ' -(ספט'₪   186,045הוענקו הנחות בסכום כולל של 

  

  ההנחות מגולמות בתוך תקציב מרכז מטרה – ועדת הנחות הוראה מתקנת

  בקשות 93אושרו  –בקשות  122התקבלו  –ישיבות  3הועדה קיימה 

      ₪  128,600  –סה"כ תקציב ההנחות שאושרו 

  

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

  ₪  83,476סה"כ היקף ההנחות 

  ישיבות ועדה 4התקימו 

     בקשות 279בקשות אושרו   284הוגשו 

  

  ועדת סיוע בהחזרי נסיעות על רקע כלכלי  ג.

  תלמידים 83אושרו  –בקשות   85הוגשו   

  ישיבות ועדה 4התקיימו   

  ₪ 53,679  סה"כ ההנחות שאושרו  
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  איבחונים במרכז מטרה  לחט"ב ותיכוניים –ועדת הנחות   ד.

  האיבחונים מיועדים לתלמידי חט"ב ותיכוניים  
    
  ישיבות 3התקיימו   

     
  ₪    28,820הוענקו הנחות בסכום כולל של    

  
  ₪  2,200עלות איבחון  באמצעות ועדת ההנחות בסך של   

  
  בקשות 32בקשות הנחה  אושרו  37הוגשו   

  
  בית פוסטר, חב' אפטר סקול, חב' המשכיל -צהרונים בבתי הספר -ועדת הנחות  ה.
  

  משגת לשלם את עלות הצהרון בבתי הספרמיועדת לילדים שידי משפחתם אינה 

  ישיבות ועדה 4התקימו 

  ₪  199,125עלות ההנחות שאושרו   

  בקשות 50בקשות  אושרו  72הוגשו 

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

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

  ישיבות ועדה 2התקימו 

  ₪  107,825עלות ההנחות שאושרו   

  בקשות 21אושרו  - בקשות  38הוגשו 

    

  נסיעת תלמידים למסע לפולין –ועדת מלגות 
  

כהשתתפות לתיכון ראשונים, תיכון העירוני החדש,תיכון היובל ותיכון ₪  50,000אושרו 
  הנדסאים.
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  משטרת ישראל למען הנוער  -פרוייקט מיל"ה
  

הינו פרוייקט משותף למשרד לביטחון פנים  )ישראל למען הנוערמשטרת ( תוכנית מיל"ה

  ולמשטרת ישראל, עיריית הרצליה , במסגרת התקנית הכוללת של עיר ללא אלימות.

התוכנית מיועדת לבני נוער שמעדו וביצעו עבירות פליליות. מטרתה להוציא את הילד או הנער 

  בחברה הנורמטיבית ולשלב אות בחזרהעובר חוק וסיכון מהעולם הפלילי ו

 התוכנית מיועדת לכלל המגזרים, לרבות מגזרים ייחודיים . 
, גורמי הרווחה והשירותים עיריית הרצליה ורשויות נוספותהם  בפרוייקט הנוספיםהשותפים 

החברתיים (שירות מבחן לנוער) גורמי חינוך, תרבות והספורט, גורמים ממשרד הביטחון, עמותת 

  )."אחרי" (הכנה לצה"ל 

מיל"ה קיימים נושאי חובה שבכל תוכנית יועברו לדוגמא, הרצאות בתחום הנוער,  לפרוייקט

הסכנה בשימוש סמים ואלכוהול , הרצאות בנושא מורשת וערכים, תכנים עיוניים המשלבים 

פעילויות חווייתיות כגון סיור במרכז גמילה "רטורנו" מרכז למנהיגות אריאל, דיאלוג בחשיכה, 

פעילות על עבודת צוות, מסע אלונקות,  –, "צל הדרך" פעילויות התנדבות בקהילה פיינטבול,

קבלת החלטות, הרצאות בנושא "הכבוד", מורשת קרב, הרצאות בנושא העצמה עצמית, הרצאות 

  ועוד. בנושא אחריות פלילית עבירות סמים ביקור בביה"ח לוינשטיין

כל במהלך  מפעילים ת הרצליה וכל הגורמים הרלוונטים תחנת משטרת גלילות בשיתוף עיריי

"כבוד" בנושא הפעילות הוא הערכים של  השנה פעילויות חינוכיות כאשר הדגש השנה הוא

  "קבלת אחריות" "מנהיגות ועבודת צוות".
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  ועדת הגוי מחשב לכל ילד

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

למפעל הלאומי לפיתוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלה ולעירייה במסגרתו פרוייקט משותף 

מוענקים מחשבים לבתי תלמידים במשפחות נזקקות , בפעולה זו אנו מקדמים את זכות הילדים 

לשוויון, הזכות לקבל כלים מעודכנים הדרושים היום לכל תלמיד ותלמידה בכדי ללמוד היטב 

ו ניתן להגיע למאגרי מידע ולתכנים השתתפות באתרי ולהכיר את השפה והכלי שבאמצעות

הכתות ובתכנית שיעורי בית שייסייעו להם בלימודים, בהעשרה אישית ובפעילות חברתית 

מחשבים לילדים בעלי  3תלמידים קורס מחשבים וחולקו מחשבים לבתיהם +   16.בתשע"ה עברו 

  צרכים מיוחדים.

  

  

  ועדת מלגות עירונית
  

  , סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת מלגות עירוניתאיה פרישקולניק
  

  העיר הרצליה משקיעה משאבים רבים במערכת החינוך העירונית.
  

המשך השקעה ברכישת השכלה גבוהה ופתוח אקדמי בקרב צעירי הרצליה תעשיר את העיר 

בתושבים צעירים משכילים ואיכותיים שתורמים לחברה ולמדינה למשאב הלאומי היקר לנו 

  .המשאב האנושי –ביותר 

  חברי הועדה:

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

  "מ ראש העירייה, חברת הועדהסגנית ומ –מאיה כץ 

  סגן גזבר העירייה, מנהל מח' תקצוב וכלכלה, חבר הועדה –יונה טאוב 

  עו"ד מיכל פרנקל, הלשכה המשפטית, חברת הועדה

  אחראית על שיבוץ הסטודנטים לתרומה לקהילה, חברת הועדה -יעל פדר

  קצינת ביקור סדיר, חברת הועדה –יונת קופל 

  מלגות לסטודנטים מרכזת ועדת - רבקה אמיר

  בקשות סטודנטים.  104הוגשו   2014בשנת 

  ₪ .  310,000בקשות בסך של  72אושרו  
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   2014יולי  –מבצע צוק איתן  

  
הערים הגדולות  15העירייה התגייסה יחד עם פורום  2014בתקופת מבצע צוק איתן בחודש יולי 

  מישובי הדרום.לארח קבוצות של ילדים ובני נוער לימי הפגה ורענון 

ילדים ובני נוער שהגיעו בקבוצות גדולות  1450במהלך כל תקופת הלחימההתארחו בעיר 

  מהישובים אשדוד, אשקלון ושדרות.

לכל יום אירוח פותחה תכנית ע"י מחלקת תנו"ס שהתבססה ברובה על המשאבים העירוניים 

  המגוונים:

  
הספורטק, מועדון הכוכב השמיני, מתנ"ס התאטרון העירוני, האנסמבל, הסינמטק, המרכז הימי, 

  ים, פרוייקט פנאי ימי ספורט ועוד.-בית פוסטר, מוז"ה, מתנ"ס נוף

  כל יום אירוח כלל גם ארוחות ואירוח.

  כמו כן בתי הספר והגנים קלטו ילדי תושבי הדרום שהגיעו להתגורר בעיר בתקופת המבצע.
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  ועדת הבריאות העירונית

  גב' רות רזניקיו"ר הועדה 

  כללי:

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

נציגי ציבור ומנהל יחידת הבריאות העירונית, נציגי הסיעות במועצת העיר, ראשי אגפים ומחלקות 

ממשלה: בריאות, חינוך, שונות ביניהם נציג ועד ההורים המרכזי, וטרינר עירוני נציגי משרדי 

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

  תושבים.

  

  מטרות:

מטרת ועדת הבריאות להתוות מדיניות ציבורית כעיר בריאה ולהעלאת המודעות לשיפור איכות 

בתיאום עם ראש העירייה ובשת"פ עם  החיים ולקידום הבריאות לאוכלוסייה, ע"פ צרכי הקהילה

  כל חברי הוועדה ומוסדותיה השונים.

  

  

  פעולות הועדה:

הרצליה הצטרפה לפני ארבע  עשר שנים לרשת הערים הבריאות בישראל. אנו הובלנו מספר 

  תוכניות ופרויקטים, כגון:

  מרפאת מתבגרים בשיתוף עם קופ"ח לאומית. .1

 ובמוסדות חינוך.תכניות לאורח חיים בריא לכל המשפחה  .2

 תכנית כלל עירונית לבריאות השן. .3

 מרכז עירוני לקידום בריאות ומרפאת מתבגרים. .4

 תוכנית להפעלת מתנדבים, עמותות וארגונים  .5

 מועדון צב"ר, לנפגעי בריאות הנפש. .6
  

  מנהל יחידת הבריאות נבחר להנהלת רשת הערים הבריאות. 

ישיבות יו"ר הועדה מקיימת פגישות עבודה עם ראש  2-במהלך השנה התכנסה הועדה המורחבת ל

העירייה  מר משה פדלון, מנכ"ל העירייה מר יהודה בן עזרא, ד"ר דן בר יועץ לענייני רפואה, ד"ר 

מנהל  -תנו"ס, בריאות, מר עדי חמו רווחה, אבי בנבנישתי  סמנכ"ל ל חינוך , וראש אגף חינוך,

  יחידת הבריאות העירונית.

  ביזמת ובהשתתפות ראש העירייה:

  פגישות עם הנהלת אנוש, מד"א, קופת חולים כללית •

 ביקור  ראש העירייה במועדון צב"ר (לשעבר אנוש) •

 פגישות עם המרפאה לבריאות הנפש •

  תוכניות לפרופיל עירוני עם רשת ערים בריאות (שהתעכבו עקב מלחמת צוק איתן) •
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  הוק-ותתי ועדות אדתתי ועדות   .א

מרכזים רפואיים, לשכת  ועדת בריאות מקצועית (המורכבת מנציגי קופ"ח, •

  הבריאות המחוזי).

 ועדת בריאות השן. •

 ועדת בריאות לאוכלוסייה מבוגרת לקידום הבריאות בגיל השלישי. •

 הקמת והפעלת מועדון שוחרי בריאות. •

 ועדה להרצליה עיר ללא עישון. •

 האשה.ועדה לקידום בריאות  •

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

  הוק- פעולות בועדות אד

  פסטיבל בריאות לכל המשפחה.-הרצליה חוגגת בריאות •

 אירועים קהילתיים ימי בריאות קורסים לאוכלוסיות שונות. •

 במרכז העיר-יוגה בשקיעה •

 קידום נושא המרפאה לבריאות הנפש •

 שירותי בריאות חירום בעיר •

 פרוייקט טאיצ'י בבית הראשונים. •

 התרמות דם ע"י מד"א בהרצליה •

 בעיות בריאות ותיאום עם רופאים וגורמים עירוניים. •

 השתתפות בכנס לערים בריאות והצגת העיר הרצליה. •

 "הפעלת נוער שוחר בריאות" •

 מרפאת מתבגרים לנוער •

 המרכז העירוני לקידום הבריאות •

 שיתוף פעולה בית חולים מדיקל סנטר, בית חולים מאיר. •

 קורסי עזרה ראשונה במרכז הבריאות לאוכלוסיות שונות. •

 קורסי ליצני רפואה לבני נוער. •

  קורסים להכשרת מתנדבים לקידום בריאות האישה •

  

 שיווק ופירסום:  .ב
  כתבות לעיתונות המקומית בסיוע לשכת דובר העירייה.   

  בדבר אירועים.מודעות שונות     
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  אירועים מרכזיים  
  

  "שישי בריאותי" בהיכל בעיר .1

  . של רשת ערים בריאות 24הרצליה משתתפת בכנס שנת ה .2

  רות רזניק משמשת יו"ר מבצע "הקש בדלת" האגודה למלחמה בסרטן. .3

  ימי בריאות בקהילה ובמוסדות החינוך, מתנ"סים מרכזים קהילתיים . .4

  בתיה"ס מקדמי בריאות, מתנ"סים מקדמי                   2גני ילדים מקדמי בריאות,  .5

  בריאות.   

  שבוע בריאות הנערה, האשה, האשה בגיל הזהב. .6

  מועדון בריאות לחולי סוכרת, הרצאות, סדנאות , בי"ס לסוכרתיים במרכז הבריאות. .7

  אלימות נגד נשים.לחימה - מופעל ע"י עמותת לא-קו חירום בן בת את לא לבד .8

  קבוצות תמיכה לחולי סרטן חלקן של עמותת סליחה לחולות קשות.    .9

  תיאום ותמיכה בכנס אגודה לסכרת. .10

  משתתפים בכל    150- הרצאות מקצועיות "רק הבריאות" אחת לחודשיים בסינימטק כ .11

  מפגש.    

  צליה.שיתוף יו"ר הועדה ומנהל יח' הבריאות במפגשי העמותות למען הבריאות בהר .12

נציגי הועדה השתתפו בכנס השנתי הארצי של רשת הערים הבריאות בישראל  .13

  באשדוד.

  הרצליה מארחת את הכנס הארצי של עמותת פרקינסון.  .14

  שבוע חינוך לבריאות במוסדות החינוך. .15

 י' תיכוניים בהרצליה-חלוקת תעודות קורס ליצני רפואה לבוגרי כיתות ט' .16

חינוך הרצאות ע"י יו"ר ועדת הבריאות לתלמידים במסגרת שבוע הבריאות במוסדות  .17

 ולהורים.

משתתפים באופן קבוע בימי שני   60- מועדון שוחרי בריאות לגיל השלישי המונה  כ .18

  בסנימטק.

  על לפעילותם והתנדבותם. .19
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  מכלול אוכלוסיה וועדת פס"ח

  

  חברת המועצה טובה רפאל -יו"ר המכלול ופס"ח 

  רוני גאון - סגן  ראש מכלול

יצחק פלח,  –עדי חמו, מנהל תר"ח  –אהרון סלצברג, מנהל מטה בריאות  -מנהל מטה רווחה

  .ליפסמה אמיתי–מנהל מתקן משפחות 

  

ישיבות צוות מכלול אוכלוסייה וועדת פס"ח, בנושא היערכות  10התקיימו  2014בשנת  .1

  לשעת חירום בכללן בתקופת "צוק איתן" .

 

  התקיימה היערכות לביקורת פס"ח של משרד הפנים. .2

 

במהלך מבצע "צוק איתן" המכלול היה ערוך לכל תרחיש שיידרש, הופעל קו חם במוקד  .3

  העירוני למתן מענה לתושבים ע"י פסיכולוגים ועוס"ים .

 

המכלול תורגל על ידי הפעלתו בשני תרגילים עירוניים במהלך "צוק איתן", בשכונות נווה  .4

  גן רש"ל.עמל ו

 

 הוכן תיק אב למכלול. .5
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  אגף 

    הנדסה
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  מחלקת פיקוח על הבנייה

  

  :4201שנת ב פעולות המחלקה

 

  פיקוח שוטף ויזום של הבניה המתרחשת בעיר. •

  הכנת כתבי אישום בתאום עם התובע העירוני. •

  טיפול בתלונות הציבור בנושאי בניה. •

ברחבי העיר תוך שימת דגש על גדרות פיקוח הדוק על המרחב הציבורי של אתרי הבניה  •

 ושלט בעלי עניין באתרי הבניה.

שיתוף פעולה עם מחלקת שאיפ"ה + סיורים יזומים בנושא המרחב הציבורי של אתרי  •

 הבניה.

  טיפול מודגש בבניה חדשה לא חוקית, בניה בחוף הים, והשתלטות על שטחים ציבוריים. •

  ם בגין אי קיום צווי בית משפט.הפרת צווים של בית המשפט והגשת כתבי אישו •

הכנסה לשימוש של טאבלטים למחלקה לצורך יעילות הפעילות בשטח ומתן פתרון זמין  •

  ומידי. 

  שימוש בתצלומי אוויר ופיענוחם ע"י חברה חיצונית. •
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  מחלקת תאום ובקרה 

  
  

  הונפקו אישורי תאום תשתיות והיתרי עבודה כדלקמן: 2014בשנת 

  

     (רשתות מ"ג, מ"נ, חיבורי בניינים) חב' החשמלפעילות 

 219 - היתרי חפירה ואישורי משטרה •

 25 - )ת"אאישור תכניות שינויי רשת החשמל (תכניות  •

    

  
  106 -  (הנחת קווי ביוב ומים, חיבורי בתים) "מי הרצליה" תאגידעבודות 

  16 -  פיתוח רשתות   ביוב ומים עירוניות -פרויקטים –מהם 
      

 15  - בזקעבודות תשתית תקשורת של חב' 

  HOT -  12עבודות תשתית תקשורת של חב' 

  12  - פרטנר -סלקום עבודות תשתית תקשורת של חב' 

     
  12 -  הרצליה החברה לפיתוחהיתרי עבודה ואישורי משטרה עבור 

  48 -  היתרי עבודה ואישורי משטרה עבור גורמים פרטיים

  5 -  משטרה עבור מח' כבישים של אגף הנדסההיתרי עבודה ואישורי 

  39 -  היתרי עבודה ואישורי משטרה עבור אגפים שונים בעירייה

  

  493 -  :סה"כ היתרים ואישורים מסוגים שונים
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  מחלקת רישוי בניה
  

    :בניה  בקשות להיתר .1
 היתרי בניהבקשות שהוגשו רשות

*שטחים היתרים *שטחים (מ"ר)בקשות 

 (מ"ר)
יח"ד 

 חדשות
 455 88,630 281,63461  743* הרצליה

 9 2,900 495,01030  כפר שמריהו

 464 91,530 500*792286,665  סה"כ
  . 2014שהוגשו והיו  בטיפול מח' רישוי עד אוגוסט   38בקשות  לתמ"א  43* מספר  זה כולל 

  * השטחים מתייחסים לשטח עיקרי בלבד.

  .2014(מחצית שניה), ההיתרים יוצאו במהלך שנת 2013* חלק מהבקשות שהוגשו ואושרו בשנת 

  

 פעילות מחלקת רישוי במסגרת ועדה מרחבית הרצליה: .2

 
  ממוצע תיקים לחודש סה"כ בקשות סוג ועדה

  61,8 742בדיקה והכנה לועדת משנה 

  18,5 222בדיקה והכנה לועדת רשות רישוי 

  _ _  לועדה בסמכות מהנדס העירבדיקה והכנה 

  80,3  964סה"כ בקשות שנידונו :                                                    

  

 ועדת ערר:  .3
השתתפות בדיונים ומתן (הפעילות כוללת      51:   2014בשנת סה"כ עררים שהוגשו 

  ) .תשובות בכתב

  

  : רישוי עסקים .4

  190   –סה"כ בקשות לרישוי עסקים שנבדקו במחלקת רישוי 

  

  ₪ 6,282,858,60      –: אגרות בניה בלבד  הכנסות לתקופה .  5

מדרכה, ביוב,  לרבות היטלים מ : כביש, 2013היטלי פיתוח בגין היתרים שהופקו בשנת  

  ניקוז ומים מופיעים בדוחות במח' גביה.
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  מחלקת כבישים
  

  מבוא:

המחלקה החל משלב התכנון דרך על ידי  הפרויקטים המטופלים על ידי מחלקת כבישים מנוהלים

תהליך המכרז וכלה בביצוע, תוך שיתוף תאגיד המים והביוב, הניקוז, הפיתוח הסביבתי ומחלקת 

 צוות המחלקה שעסק במגוון העבודות השונות שטופלו במהלך השנה חשמל ומאור באגף ת.ב.ל.

  : עובדים ארבעהמונה 

  

  מנהלת מחלקת כבישים –אינג' אביבה מלכה   .1

    פקידה טכנית -  גב' אהובה מולדובן. 2

 מהנדס כבישים – דמיטרי גנקיןאינג'  .3

  מהנדס כבישים –אינג' אדי בנדיט  .4

  

 שבוצעו  ם והיקפי העבודותמהותים, הוכן בצורת טבלה המציגה את הפרוייקט דו"ח הפעילות

  ם.במסגרת

  .שהעירייהים מוצגים נתוני היקף החוזכמו כן 

  

  חלקים: חמישהחולק למדו"ח הפעילות  השנתי 

  מהלך השנה.בשהושלמו או במהלך ביצוע או לקראת ביצוע פרוייקטים  -חלק ראשון

  .והם לקראת מכרז 2014פרוייקטים  שתוכננו במהלך שנת  -חלק שני

  .המחלקהשלא מן המניין שטופלו על ידי עבודות  -חלק שלישי

  שתוכננו ובוטלועבודות  -רביעיחלק 

  .2014עבודות שוטפות בשנת  -חמישיחלק 

  במסגרת פרויקטי הנגשת צמתים לנכים ושיפורים גיאומטריים. עבודות -שישיחלק 
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  2014פרוייקטים שהושלמו או במהלך ביצוע או לקראת ביצוע  –חלק ראשון 
שטחי   שם פרוייקט מס' תב"ר

  כביש
שטחי 

מדרכות 
  וחניות

  היקף ביצוע  היקף חוזה

מתחם  נוף ים ב  1322
 –נוף ים צפון 

שלב ב' (רחובות 
הפועל והנשיא 

יצחק בן צבי 
  -בקטע הפועל 

  

1,700  4,250  6,000,000  3,950,000  
(ללא עבודות 

  תאגיד)

  7,600,000  11,400,000      מכללות  1587
בן  –סוקולוב   1725

  גוריון
    8,500,000  12,500,00  

            
            
            

  
  

  
 והם לקראת מכרז  2014ת פרוייקטים  שתוכננו במהלך שנ -חלק שני

' מס
 תב"ר

שם 
  פרוייקטה

מהות 
  פרוייקטה

שטחי 
  כביש

  )מ"ר(

שטחי 
 ותמדרכ

וחניות 
 מרוצפות

  )מ"ר(

עלות 
 תאורה

(₪)  

עלות 
  רמזורים

(₪)  

  תב"ר
(₪)  
  

מתחם  1446
נוריות 
  מזרח

פיתוח 
  רחובות

דב גרונר 
  אנצו סירני

1,500  400     - ---  4,100,000  

תדהר, קורן  1455
 ואנה פראנק

פיתוח הרח' 
 ושביל אופנים

1,780  1,230     -- ---  4,100,000  

פיתוח   גליל ים 1547
תשתיות 
  למתחם

16,000  21,000    5,000,000 16,000,000 

  פיתוח הרח' ז'בוטינסקי 1602
בין הנדיב 
  למנחם בגין

11,500  16,200    5,000,000 26,500,000 

תחנה  1670
  מרכזית

  5,000,000          פינוי התחנה

תכנית אב   626
לשבילי 
 –אופניים 

סלילה 
ופיתוח 
שבילי 
  אופניים

רחוב 
הבריגאדה 

 –היהודית 
 -אנה פראנק 

  קורן

  אורך: 
270 

רחובות+ 
שב"צ 

160  

  450,000  0  5,000,000   

               

  0 7,501,000  15,183  8,874  סה"כ מצטבר
  

84,550,000 
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  שלא מן המניין עבודות  -חלק שלישי

  מס'
 תב"ר

שם 
  פרוייקטה

שטחי   פרוייקטהמהות 
  כביש

  )מ"ר(

שטחי 
  ותמדרכ

וחניות 
 מרוצפות

  )מ"ר(

עלות 
 תאורה

(₪)  

עלות 
  רמזורים

(₪)  

  היקף ביצוע
  ש"ח

מחלף הרב  1018
 מכר

  לווי תכנון הפרויקט,
  מפת הפקעות, תצ"ר

          

  BRT  לווי תכנון הפרויקט            

פרוייקטים  1130
תחבורתיים 

  שונים

הסדרת צמתים וביצוע 
שינויים גיאומטריים 

  ברחבי העיר

        200,000  
  
  

  200,000  0 0 00  סה"כ מצטבר
  
  

            

  שתוכננו ובוטלו עבודות  -רביעיחלק 

  מס'
 תב"ר

שם 
  פרוייקטה

שטחי   פרוייקטהמהות 
  כביש

  )מ"ר(

שטחי 
  ותמדרכ

וחניות 
 מרוצפות

  )מ"ר(

עלות 
 תאורה

(₪)  

עלות 
  רמזורים

(₪)  

  היקף ביצוע
  ש"ח

רחוב קרן  1383
היסוד בקטע 

 -מחלף רבין 
  וינגייט

פיתוח הרחוב כולל שביל 
  אופניים

אורך: 
 מ' 950

  1,800,000 0  20,000,000  

רחוב יהודה  1401
הנשיא בקטע 

רבי  –רזיאל 
  עקיבא

סלילה ופיתוח הרחוב 
שצפ"ים ומשק כולל 
  תת"ק

1,700  2,595  1,350,000 
(כולל 

הטמנת 
רשת 
חח"י 
  ובזק)

0  5,350,000 
(ללא עבודות 

  תאגיד)

תכנית אב   626
לשבילי 
 –אופניים 

סלילה 
ופיתוח 
שבילי 
  אופניים

רחוב הנדיב בקטע רש"י 
  בני בנימין –

  אורך:
1,000 

  מ'

  650,000  0  1,650,000 
(אומדן 

ראשוני, 
לפיתוח 

שביל 
אופניים 

  בלבד)
פיתוח רח'  1460

  אוסישקין
סלילה ופיתוח הרחוב 

  ומשק תת"ק
אורך 

420  
שטח:
1680  

2520      3,000,000  

מתחם גבעת  1314
  החלומות

סלילת רחוב גבעת 
החלומות ופיתוח גינה 

  ציבורית

1,100  2,250  395,000  0  2,000,000  

סמטת/שד' ה  1400
- 93  

  1,375,000  0  135,000  900  800  סלילה ופיתוח הסמטה

אז"ר  1503
  וההסתדרות

  2,000,000        1980  סלילה ופיתוח
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רחובות  1363
יהודה המכבי 

  וזוהר טל

הסדרי תנועה ופיתוח 
  הרחובות

1,190  1,780  1,700,000  
(כולל 

הטמנת 
רשת 
חח"י 
  ובזק)

0  6,000,000  

מתחם  1361
הראשונים 
,אבן אדם 

ואוצר 
  הצמחים 

משק תת"ק ושדרוג 
  רחובות ושצ"פ

1,750  
  

2,600  400,000  0  2,500,000  

מתחם נוף ים  1322
שלב ג'  –צפון 

רחוב הנשיא 
יצחק בן צבי 
בקטע שער 

 -הים 
  שפרינצק

שדרוג רחוב הנשיא 
יצחק בן צבי והתאנה 

  כולל שצ"פים

1,700  4,250  535,000  0  3,950,000  
(ללא עבודות 

  תאגיד)

 30,000,000  3,800,0000    סה"כ מצטבר

  
  
  

  1420עבודות שוטפות בשנת -חמישיחלק 
  

  מדור ניהול חשבונות ומזכירות

 טיפול בחשבונות קבלנים, מתכננים וספקים שונים.  -

  .מפות טופוגרפיות 600 –של כ בדיקה ואישור  -

  .) 4( טופס  תעודות גמר לאחר בדיקה בשטח 300 -כ  הוצאת -

  .בהיטלי כביש ומדרכה ציבוריות וקביעת חלקות לחיוב בעליםהכרזת רחובות כדרכים  -

  .שונותאומדנים לעבודות  -

  .מהנדס העיר כבישים וריכוז חומר ממחלקות אגףפיתוח הכנת חומר למכרזי  -

  ים.רמזורם ו/או הצעות מחיר להקמת מכרזי פרסוםהכנה ו -

  הכנת כתבי כמויות לעבודות קטנות. -

  שעות בממוצע שנתי. 1,500 –יקף של כ בה תושבים  ותלונות טיפול בפניות -

 .מכון ההעתקות ובדיקת חשבונות שמש טיפול בהזמנת העתקות -

  טיפול בחשבונות מעבדות קרקע. -

  .ת בגין חיוב בהיטלי כביש ומדרכהטיפול בתביעות משפטיו -
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  שוטף כללי

  
  בתהליך תכנון הפרויקט.טיפול בפלישות והפקעות  -

 .הקשורים לוועדת התנועה העירוניתטיפול  בנושאים שוטפים  -

 במגרשים בבנייה. 4ביצוע מדרכות בטרם אישור טופס  -

 טיפול בפניות תושבים באמצעות תוכנת המוקד העירוני ונציבות תלונות הציבור. -

בדיקת תכנון תנועה וכבישים והעברת הערות, קבלת עבודות בתום       –החברה לפיתוח הרצליה  -

 ביצוע.  

 , קביעת גובה ערבויות לאבטחת מילוי בורות0ניות במגרשים בקו מגרש בדיקה ואישור ח -
  עבור מחלקת רישוי בניה. –חפירה     

 מתן חוות דעת בנושאים תנועתיים למחלקת רישוי הבניה. -

 מענה לשאילתות מגורמים שונים באמצעות לשכת הדובר. -

 יות.טיפול בתביעות משפטיות בגין נזקי רכוש וגוף במסגרת עבודות קבלנ -

  2018, הר/מק/2101טיפול בתכנון ואישור נספחי תנועה לת.ב.ע, כגון: הר/מק/ -

  
  
  

  הנגשת צמתים לנכים ושיפורים גיאומטריים - שישיחלק 
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

₪ )עלות (      שם העבודה      

  200,000  הנמכות ברחבי העיר+ הנגשת חניות נכים 

  1,500,000  ניל"י –רמות ים 

  150,000  ציבוריותרחבי העיר טיפול בחניות 

  500,000  רחבי העיר שינויים גיאומטריים

 2,350,000 סה"כ
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  מחלקת תכנון עיר
  

 

  ועדות: .1

  ישיבות מליאה. 4 -וישיבות ועדת משנה לתכנון ובניה  20התקיימו  2014במהלך שנת 

ניתוח הכנת החומר לדיון בועדה, הכנת המלצות, כוללת:  עיר עבודתה של מחלקת תכנון

  התנגדויות ותפעול שוטף של עבודת ועדת בנין עיר בכל הקשור לתכניות בנין עיר.

  

  :הכנת תכניות בנין עיר .2

מול  קידום ובקרה המחלקה אחראית על תכנון, הזמנת יועצים, עריכת מסמכי התכנית, מעקב

  גורמי חוץ, וועדות התכנון.

  בסמכות מחוזית,  50בסמכות מקומית,  35תכניות מהן  85 טופלו  2014א. במהלך שנת 

למגורים, תעסוקה, מוסדות ציבור, תכניות מתאר כלל עירוניות, תכניות מתאר  ובכלל זה:     

  תוכניות נושאיות  ועוד.

  

/ב גליל ים מפורטת ב' 1985הר/ - במחלקת תכנון עיר 2014 -תוכניות גדולות שטופלו ב

ידות דיור. שטחי ציבור, איזור תעסוקה יח 2,900-הנמצאת בהפקדה. מתוכננים בה כ

  ומסחר, והמשך של פארק גליל ים.

יחידות דיור עם אזור תעסוקה, איזור  3,900  -אפולוניה מתוכננים לבניה כ 2053הר/

  מלונאות, מסחר, שטחי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים וגן לאומי אפולוניה.

  יור, מסוף תחבורתי, שטחי ציבוריחידות ד 1,500 - קריית השחקים הוספת  כ 2051הר/

  ומסחר תוך המשך אורבני לפארק. 

  הוספת זכויות בניה  באיזור התעשיה . - 1900הר/

/שמ תכנית השימור, תוכנית  שתעלה בעתיד את ערך הנכסים  באיזורים שבהם 2000הר

  תתבצע התוכנית (ראה נווה צדק בת"א השוק הטורקי בחיפה שד' רוטשילד וכו).

תחרות צפון הרצליה , תכנית שמכוחה יתווספו  בניני דירות ויוסדר האיזור של /א 2035הר/

  שדה התעופה וגן רש"ל.

  

, 4/19, תמ"א/4/א/23תכניות מתאר ארציות: תמ"א/ 8טופלו  2014במהלך שנת      

  .5, תמ"מ 37/2/ח, תמ"א 37,תמ"א 35, תמ"א/13/9, תמ"א 4/16תמ"א/

תכנוני צמוד, הזמנת מתכננים ויועצים, הנחיה בעריכת  המחלקה דואגים לליוויעובדי      

, מעקב אחר מילוי תנאים גורמי חוץמחלקות העירייה ומול מסמכים, קידום ותאום מול 

  ודיווח על מצב סטטוטורי.

  

  תכניות בנין  16נקלטו במערכת המיחשוב (אלפא נומרית)  2014 במהלך שנתב.  

  תכניות קיבלו תוקף. 4חדשות,  עיר           
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 שיתוף הציבור בהליכי תכנון עיר מעבר לנדרש בחוק התכנון והבנייה : .3
באתר האינטרנט העירוני הוקצה מקום למידע על תכנון העיר. באתר זה מתפרסמות מצגות 

  של כל התכניות שהוצגו לציבור.

  

  פרוייקט יעודי קרקע : .4

יעודי קרקע" הכולל מחשוב המידע באחריות ובניהול המחלקה נמצא פרוייקט "מחשוב 

תכניות בנין עיר בצורה גראפית ואלפא נומרית, בקרת איכות המידע,  2000התכנוני של מעל 

  הטמעת המידע ובניית תשתית של זכויות ונתונים אמינים ומהימנים לאזרח ולבעל המקצוע.

  

רקע מאתר ניתן להפיק מידע ממוחשב מן המערכת, כולל קבלת נתוני תכנון ויעודי ק  

  האינטרנט העירוני.

המידע במערכת "יעודי קרקע"  ובאתר האינטרנט נמצא בעדכון מתמיד לגבי כל תכנית חדשה 

משלביה הראשונים של ההכנה ועד לאישורה הסופי. כמו כן, מבוצעת בקרה תמידית על 

החומר החדש שנקלט ועל החומר הקלוט הקיים במערכת, ובמידת הצורך מבוצעים תיקונים 

  של החומר הנ"ל.

  
 טיפול בנושאים מיוחדים : .5

  ייצוג הועדה המקומית בנושאים מרכזיים על סדר יומה, כגון:

  התנעת תכנית המתאר העירונית -

 תכנית חזית הים -

, בנושאי בנייה ירוקה, 15- ייצוג עירית הרצליה בדיונים מקצועיים של פורום ה •

  הפחתת פליטת גזי חממה וכן טיפול בפסולת.

בנושאי תכנון שונים מול הרשויות הסמוכות (רמת השרון, רעננה, מ.א.  תיאום •

  דרום השרון)

 
  מעקב סטטוטורי : .6

  טיפול בהפקדה ובמתן תוקף , על פי הקבוע בחוק  התכנון והבניה,  הודעות אישיות לבעלי      

התכנון  ייצוג הועדה המקומית בועדות הקרקע ולבעלי חלקות הגובלות,  פרסום באתר,

  ארצית ומשרדי הממשלה השונים). ועדה מחוזית, ועדת ערר מחוזית, מועצה ,השונות

  
  :תכנונימידע  .7

  בקשות לתיק מידע ( מפה טופוגרפית). 547  הוגשו  .א

 בקשות לדפי מידע. 116  .ב

  בקשות לחידוש מידע ( הליך מקוצר) 136  .ג

מידע לציבור ולגורמים מקצועיים בנושאים: תכניות בנין עיר בהכנה, עקרונות תכנון ד.    

  חומר רקע  וכד'. 

  הכנת קבצים ממוחשבים למתכנני חוץ לגורמים שונים ברשות מקומית.ה.   

 מידע תכנוני בנושא הקצאות קרקע למבני ציבור.ו.    

  ליווי אדריכלי : .8
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 1839ליווי אדריכלי ואישור תכניות בינוי ועיצוב אדריכלי במתחמים קיימים/חדשים: הר/

קריית החינוך  – 1621"זרובבל", הר/ - 1819"הבריגדה היהודית", הר/ 1960"המסילה", הר/

/א בנין העירייה  ותכנית 1730"המטווח האולימפי"  - 1581(מרפ"ד) ובמתחם ותיק: הר/

תע"ש השרון  תכניות אלו נסרקות   1גליל ים , מש/ –/א 1985הר/ הבינתחומי  1920/1הר/

  באתר העירייה לאחר אישורן. 

  

  ליווי וטיפול סטטוטורי בתכניות לצרכי רישום :  . 9

תצ"רים ביוזמה  28 -תצ"רים ביוזמת אגף ההנדסה, וכ 17 מחלקת תכנון עיר מטפלת ומלווה 

  פרטית.

  

  

  השבחה .10

  מגביית היטל השבחה. ₪ מיליון  165 -כ 2014 -צפי ההכנסות  הכספיות  ב
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  המחלקה להתחדשות עירונית
  

  רקע .1

  . 2014המחלקה להתחדשות עירונית נפתחה והתחילה לפעול בחודש אוגוסט של שנת 

  המחלקה אחראית על כלל סדר היום התכנוני של ההתחדשות העירונית בעיר. 

  

  31/12/2014-01/08/2014-כל הנתונים בדו"ח מתייחסים לתקופה שבין ה

  

  תחומי פעילות .2

  38תמ"א  •

 פינוי בינוי •

 תכניות בניין עיר להתחדשות עירונית  •

 חידוש מתחמים עירוניים במרחב הציבורי   •

 שיתוף ציבור והסברה  •

 חידוש מתחמי מסחר  •

 קביעת מדיניות לקידום התחדשות עירונית •
   

  חזון .3

המחלקה להתחדשות עירונית תפעל לחידוש הרקמה העירונית הקיימת והמרחב העירוני 

תוך התוויית מסגרת תכנונית, תהליכים תכנוניים, ויצירת סט כלים ייחודי. אילו ייצרו 

והמקום ומציעה מגוון פתרונות דיור ויהוו  סביבה עירונית איכותית, התואמת את רוח הזמן

  בסיס לחיזוק מרכז העיר.

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

  על קשר הדוק עם קהילת התושבים בעיר.

  

   מטרות .4

 חידוש ושיפור המרחב העירוני והתאמתו לצרכים המשתנים.  .א

 ר תוך התוויית מסגרת תכנונית התואמת את העיר הרצליה.  בעי 38קידום תחום תמ"א   .ב

 קידום מתחמים ייעודיים לפינוי בינוי.  .ג

 מתן מענה והסברה לתושבים.  .ד

התוויית פעולות לחידוש רחוב סוקולוב והרחובות הסמוכים לו כחלק מתפיסת אזור   .ה

 מרכז העיר כליבה של ההתחדשות העירונית.
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  תחומי פעילות .5

  

  38תמ"א 

  

  כללי

 פתיחת בקשות להיתר וטיפול בבקשה עד להוצאת היתר. .1

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

 התוויית מדיניות לקידום הפרויקטים. .3

 פרוגרמה לצרכי ציבור ותשתיות נוספות. -עדכונים .4
  
  

  )31/12/2014-01/08/2014נתונים (הנתונים מתייחסים לתאריכים 

  38בקשות לתמ"א  56נפתחו 

  38בקשות מכוח תמ"א  42נדונו  בוועדה המקומית 

  38בקשות מכוח תמ"א  36אושרו בתנאים 

  

  תכניות בניין עיר

  המחלקה להתחדשות עירונית אחראית על קידום וליווי תכניות בניין עיר לפי החלוקה הבאה:

 תכניות למתחמים של פינוי בינוי .1

 38תכניות המשלבות זכויות מתמ"א  .2

 מים קיימיםתכניות לחידוש מתח .3

 תכניות אסטרטגיות נושאיות להתחדשות עירונית .4

 תכניות להתוויית מדיניות להתחדשות עירונית .5

 תכנית המתאר העירונית .6
  

  תכניות בניין עיר. 40- כיום מטפלת המחלקה בכ

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

הכנת התכניות לדיונים בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית, ת, ומסמכי התכניעריכת בקרה על 

  בשלבים הסטטוטוריים השונים.טיפול  ,מול גורמי חוץ קידום ובקרה מעקב

  

  הסברה, שיתוף ציבור וקשר לתושב

שיתוף הציבור ומעורבות התושבים בעיר עומדים בבסיסם של תהליכי התחדשות עירונית בהתאם 

  מחלקה ליצירת מערך הסברה בהיר ונגיש לתושב ולשאר בעלי העניין בתהליכים.לכך פועלת ה

   



54  
 

  מפגשים לשיתוף ציבור

  במהלך התקופה המצויינת נערכו שני מפגשים לשיתוף ציבור:

 38ערב יזמים תמ"א  .1

 כנס תושבים בשכונת נווה ישראל .2
  עירונית. סיכומי המפגשים מתפרסמים באתר האינטרנט העירוני בדף המחלקה להתחדשות

  

  אינטרנט

הקמת עמוד האינטרנט של המחלקה להתחדשות עירונית. העמוד כולל מידע לתושבים,  .1

 מתכננים ויזמים שרוצים לקדם פרוייקטים בעיר.

 לצורך איתור ומיקום פרוייקטים שנמצאים בתהליך. -38של תמ"א   GISהעלאת שכבת  .2

  

  קבלת קהל

ימים. בנוסף מתקיימות  3ו מתפרשות על פני שעות בשבוע. שעות איל 9המחלקה מקבלת קהל 

  פגישות מתואמות מראש עם פונים וקהל בשעות העבודה השוטפות.

  פניות במסגרת קבלת קהל. 700-600- במהלך התקופה שצויינה התקבלו במחלקה כ

  בנוסף נענות מדי חודש כעשרות פניות טלפוניות ופניות בכתב.
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  המחלקה לפיתוח סביבתי
  

אחראית על התכנון הנופי במרחב הציבורי. הפרויקטים המנוהלים על ידי מטופלים החל  המחלקה

בשלב הפרוגרמה, התכנון, המכרז וכלה בביצוע, תוך שיתוף, מחלקות אחרות הרלוונטיות בנושא 

  הפרויקט.

הננו מעורבים בתכנון תוך שימת דגש על העיצוב  בפרוייקטים המנוהלים ע"י מח' אחרות באגף,

  במרחב הציבורי, בביצוע, ובבדיקה ואישור החשבונות .

  

    פעילות המחלקה כוללת:

 ניהול פרויקטים. *
ליווי, תכנון וביצוע פרוייקטים המנוהלים ע"י מחלקות אחרות באגף, בתחום הפיתוח הנופי,  *

  כולל בדיקת חשבונות.

 בדיקת תכניות של החברה לפיתוח הרצליה ואגף תב"ל. *
 .4שטח כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה, ומתן אישור לטופס בדיקת תכניות פיתוח  *
  מדור מזכירות וניהול חשבונות *

  
  משרות: 4  - צוות המחלקה מונה ארבע נשים, 

  מנהלת המחלקה. - רחל בנגום, מעצבת סביבתית  .1

אחראית בעיקר על בדיקה ואישור תכניות פיתוח שטח בהיתרי  –נירה אג'י, הנדסאית נוף  .2

  בניה.

  ניהול אדמניסטרטיבי. - מירי מזור,  .3

  ליווי פרויקטים. –אדריכלית נוף  –דפנה תמיר  .4

  

  פרוייקטים בניהול המחלקה 

 סטטוס  פרוייקטשם הפרוייקט
  

 פארק שלב ג
  

 הושלם הפרויקט הושלמה בדיקת החשבון סופי
  

פיתוח חצר בי"ס תיכון 
 הראשונים

  
 לקראת סיום ביצוע

  
 הסדרת ניקוז בסמטת רחל

  
 ביצוע הושלם , חשבונות הושלמו

  
 2פארק שלב ג' 

  
 בתכנון

  
  פארק גליל ים

  
  לקראת הגשה להיתר בניה –בתכנון 

  
  שביל נוה ישראל

  
  בתהליך היתר בניה 

  
 ספורט תיקון מגרש -בי"ס רעות

   

  
  הושלם ביצוע

  

  פרוייקטים בניהול מחלקות אחרות 
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  שם 
 הפרוייקט

  סטטוס
 פרוייקט

  
 א' 1985מתחם גליל ים ת.ב.ע 

  
 בתכנון

  
 1903הרצליה הילס הר 

  
  בתכנון

 
  

 1920מכללות ת.ב.ע 
  

 בביצוע
  

 רחוב כנפי נשרים
  

 הושלם ביצוע
  

הסדרת קירות אקוסטיים בצומת 
  531דרך ירושלים כביש 

 

  
 לא יבוצע –תכנון 

  
צומת רח' סוקולוב/בן גוריון 

  שינויים גאומטריים ועבודות פיתוח 
 

  
 בתכנון

  
  בין הרצליה 20גשר מעל כביש 

  ב' לפארק
  

  
 בתכנון 

  
  שצפ"ים

  1960תב"ע 
 

  
 בתכנון 

  
  רחוב מולדת 

  

  
  בתכנון

  
  אלוני ים 2030ת.ב.ע 

  
  בתכנון

  
  1960ת.ב.ע  -רח' דן שומרון

  
  בביצוע

  
  מבנה העירייה החדש

  
  בתכנון

  
  
  
  
  
  

הנחיות לתכנון ובדיקת תכניות פיתוחו של מבנה ציבור(חברה לפיתוח הרצליה 

  בע"מ, אגף תב"ל וגורמים פרטיים)
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  גני ילדים החב' לפיתוח
  

 ההגנה •
 הפיוס •
 פורצי הדרך •
 דורי •
 

  גני ילדים אגף תב"ל
  

 יהודה הלוי •
 אלתרמן •
 גורדון •
 המקובלים •
 שמחה הולצבר •
 שמעוני •

 
  בתי ספר

 
 בי"ס אילנות •
 טובבי"ס לב  •
 בי"ס נוף ים •
  

  גורמים פרטיים
  

 מעון לנשים מוכות •
 בי"ס לאומנויות •
  
  

  נירה –נספח להיתרי בניה  –בדיקת תכניות פיתוח שטח 

  תכניות פיתוח 110נבדקו ואושרו 

  
  

  
  מירי –מדור מזכירות וניהול חשבונות 

  

  נכנס/יוצא ועוד ...עבודות מזכירות שוטפות, כגון: מענה לטלפון, טיפול ביומן, מעקב דואר   -

  עריכת טבלאות מעקב תקציבי של פרוייקטים.  -

  הדפסת אומדנים לעבודות שונות. -

 טיפול בעריכת חישוב שכ"ט למתכננים / מפקחים מול חשבת האגף. -
  הוצאת הזמנות עבודה למתכננים / מנהלי פרוייקטים ובכלל .  -

 הכנה ופרסום מכרזים ו/או הצעות מחיר לעבודות שונות. -

  פול בפניות ותלונות תושבים. טי -

  טיפול בחשבונות קבלנים, מתכננים, מנהלי פרוייקטים וספקים שונים. -

 טיפול בהזמנת העתקות שמש ובדיקת חשבונות מכון ההעתקות. -

 טיפול בחשבונות מעבדות קרקע. -
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  שונות 
  

  מתן מענה לפניות ותלונות תושבים. -

 מתן מענה לפניות נציבת תלונות .  -

 בתכניות בנין עיר.מעורבות  -

  ופילרים נוספים לבזק וחברת החשמל. N.G.Nבדיקה ואישור מיקום תט"זים, ארונות  -

  ועדת נגישות עירונית  -

 ועדת פיסול        -
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    אגף משאבי אנוש
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 אגף משאבי אנוש  
  
  
    אגף משאבי אנוש -מטרות על . 1

  טיפוח והשבחת המשאב האנושי במערכת העירונית.  .א

 דאגה לעובד לאורך מחזור חייו בארגון.  .ב

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

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

 דאגה לרווחת הפרט.  .ה

 התמקצעות ומקצועיות העובדים.   .ו

 הובלת תהליכים של פיתוח ארגוני.  .ז

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

 ניהול מצבת כוח אדם.  .ט

 חיצוניים.  התאמת עובדים לתפקידי הרשות במטרה להבטיח שירות מטבי ללקוחות    .י

 קיום קשר רציף עם גורמי חוץ.  .יא

 שמירה על מערכת יחסי עבודה תקינים.  .יב
  

 4201עקרי הפעילויות שביצע האגף בשנת . 2
  מיון וגיוס עובדים חדשים.  .א

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

 מתהליך קליטתם.

 טיפול בעובדים המסיימים את עבודתם , פרישה לגמלאות , פיטורין  והתפטרות.  .ג

פיתוח ושיפור הידע המקצועי באמצעות השתלמויות , ימי עיון , סמינרים , השלמת   .ד

 אית , תואר ראשון ושני.והרחבת השכלה , רכישת השכלה אקדמ

 בדיקת אפקטיביות והדרכות בתחומים שונים.  .ה

 בדיקת תלושי שכר למול תיקי העובדים.  .ו

 פיתוח ארגוני.  .ז
  

  הפעלת הסכמים קיבוציים   -ניהול כוח אדם . 3

  

                            תנאי שכרם ועבודתם של חונכים וסיעות צמודות במסגרת החינוך הרגיל והמיוחד א.

מרכז השלטון המקומי באישור הממונה על השכר, אשר את תנאי השכר ועבודתם של החונכים 

לתלמידים בודדים בעלי בעיות מוטוריות במסגרת החינוך הרגיל והמיוחד וכן לסיעות צמודות 

לתלמידים בודדים שהוגדרו כבעלי בעיות רגשיות נפשיות והמשובצים בכיתות במסגרת החינוך 

  .שה"המיוחד "הקל והק
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 6ימי חופשה פנימית ( לסיעת המועסקות  4 –בתוך כך תהינה זכאיות החונכות והסיעות כנ"ל ל 

  ימי החופשה השנתית . 22 –ימי עבודה בשבוע), בנוסף ל 

לימודים סדירים בבית הספר באחד  םהחופשה הפנימית תנוצל בימים בהם  לא מתקיימי

  מהמועדים: סוכות , פסח או חנוכה.

  חודשים בשנה. 12תהינה זכאיות לשכר בגין העובדות 

  .10%העובדות תהיינה זכאיות לתוספת סיעות בשעור 

  

  תנאי שכרם ועבודתם של מזכירים ראשיים/ מנהלנים בבתי הספר בניהול עצמיב. 

משרד החינוך פועל למעבר בתי ספר לניהול עצמי במתכונת חדשה ומעודכנת , במסגרת זו 

  ספים סגור .מנוהלים בתי הספר כמשק כ

לאור זאת הוטלו על מזכירי בתי הספר ו/ או המנהלנים משימות נוספים באשר לביצוע פעולות 

  כספיות.

מזכיר ראשי אשר יעבור קורס מנהלנים שמאושר ע"י משרד החינוך ו/ או מרכז השלטון המקומי 

שנים יהיה  3ובתום  10ו/ או קורס הנה"ח ויעמוד בהצלחה בבחינות, יוכל להתקדם עד לדרגה 

  .10זכאי לדרגת שהייה +

  .11שנים יהיה זכאי לדרגת שהייה + 3כדרגה אישית, בתום  11מינהלן יהיה זכאי לקבל דרגה 

  כתות . 19עובד המועסק בבי"ס המונה  –מזכיר ראשי 

  כתות ומעלה. 20עובד המועסק בבי"ס המונה  –מנהלן 

  

  לבורנטיםג. 

ללבורנטים ₪  1000סיכמו על מענק חד פעמי בסך של משרד האוצר, משרד החינוך וההסתדרות 

  חודשים. התשלום בכפוף לחלקיות המשרה. 6המועסקים לפחות 

ימי חופשה נוספים מעבר  2 –) יהיו זכאים הלבורנטים ל 31/12/14( עד  2014בנוסף סוכם כי בשנת 

  ימי חופשה פנימית). 12לחופשה הפנימית ( סה"כ 

  

     ר ב' עדכון בנושא מצילים דוד. 

עפ"י הודעת מרכז השלטון המקומי ניתנה לכל מציל דור ב' תמורת עבודתו ביום מנוחה שבועי או 

  חג, בגין כל שעת עבודה ביום מנוחה, שעת חופשה אחת. 

שעות החופשה יזקפו לזכות העובד ויצטרפו למניין ימי החופשה הצבורים שלזכותו והוא יהיה 

  במסגרת עונת הרחצה .זכאי לנצלם בתקופת עבודתו, שלא 

  

  תהליך בקשה למעבר מדרגה לדרגה, הסכם חדש מנהלי מח' חינוךה. 

למנהלי מח' חינוך ובעלי תפקידים ייעודיים ברשויות  2012 –בהמשך להסכם השכר שנחתם  ב 

 3כגון: מנהלי גני ילדים, חינוך יסודי ועל יסודי, סוכם על קידום עובדים בדרוג וזאת לאחר קבלת 

חיוביות על עבודתו של מנהל מח' החינוך, כמו"כ על מנהל מח' החינוך לעבור השתלמויות  הערכות

שנים, בהתאם לכללים שייקבעו ע"י  3שעות במשך תקופה של  210מקצועיות בהיקף כולל של 

  מרכז השלטון המקומי ובהיוועצות עם משרד החינוך ועם הסתדרות המורים.
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  דרגות אישיות לעובדים מצטיינים ו. 

מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם משרד הפנים, הציב כללים מנחים לגבי מתן דרגות אישיות 

  לעובדים ברשויות. 

מתן דרגה אישית לעובד שהגיע לשיא מתח הדרגות הצמוד לתפקידו ואין עוד ביכולתו להתקדם 

  בסולם הדרגות. 

  ד מצויינות לתגמול עובדים מצטיינים.מטרת הענקת הדרגות האישיות: עידו

לקידום תהליך זה הוקמה ועדה לעידוד מצוינות והענקת דרגות אישיות בהרכב של מנכ"ל 

  העירייה, משנה למנכ"ל למשאבי אנוש, יו"ר ועד העובדים ונציג ציבור. 

 - בכפוף לעקרונות והקריטריונים שנקבעו למתן דרגה אישית, תתאפשר הענקת דרגות אישיות ל

   5%עד  3%

מקרב עובדי הרשות, בהתחשב בגודל הרשות, למספר העובדים המועסקים בה ובכפוף ליכולת 

  התקציבית של הרשות. 

  עובדים מצטיינים שעמדו בכל הקריטריונים המזכים. 61 –ניתנו דרגות אישיות ל  2014בשנת 

  

  מיון וגיוס עובדים. 4

  עובדים מנהליים חדשים בחלוקה כדלקמן:  210גויסו לעבודה בעיריית הרצליה  2014בשנת  

  אגף/ מחלקה  מספר עובדים

  מוקד עירוני   4

  מחשוב ומערכות מידע   2

  הנהלה כללית   11

  פארק הרצליה  1

  מרכז הצעירים  3

  הנדסה  10

  שאיפ"ה  7

  איכות הסביבה  2

  מינהל כספי  8

  חינוך כללי, עובדי מינהל  2

  תב"ל  11

  שירות פסיכולוגי  2

  שרותים חברתיים  17

  סייעות לגננות כולל סייעות מתגברות  37

  סייעות בחינוך מיוחד וסייעות לגננות בחינוך המיוחד  כולל חונכות צמודות   68

  סייעות רפואיות  6

  תרבות נוער וספורט  8

  ספרייה עירונית + ספריות לוין   2

  חינוך, בתי ספר עובדי מנהל מזכירות + אבות בית + לבורנטים  9

  סה"כ עובדים   210

  



63  
 

יש לציין כי בשנה זו נוספו לעירייה משרות חדשות ובעקבות כך נפתחו תקנים חדשים למשרות 

  אלה :

מח' התחדשות עירונית באגף ההנדסה, המטפלת בכל מכלול הפעילויות התכנוניות של  .1

 העיר בתחום ההתחדשות עירונית, לרבות פינוי בנוי, עיבוי פינוי וכו'.

מרכז העוסק ונותן מענה לצעירי העיר בתחומים שונים כגון  –מרכז הצעירים הרצליה  .2

רבות קהילתית. המרכז מהווה במה יזמות, קידום סטרטאפים מקומיים, מנהיגות ומוע

לצרכי הצעירים בעיר והעלאתם לסדר היום, כמו"כ נועד המרכז להעצמת יזמים צעירים 

 תושבי העיר.

גני ילדים  2נפתחו בשנה זו בעיר הרצליה, כמו"כ נפתחו  3גני ילדים חדשים לגילאי  12 .3

  בתחום החינוך המיוחד .

משרות פנויות והופעת המועמדים בפני ועדת בחינה גיוס כ"א בוצע בתהליך של פרסום מכרזים ל

אשר בחרה באופן מקצועי במועמד המתאים ביותר. במקביל פורסמו מודעות דרושים באתר 

אינטרנט העירוני, כמו"כ גויסו עובדים באמצעות פניה ללשכות התעסוקה או לחברות כ"א ה

  עוסקות בתחום. ה

  

   4120להלן פירוט התפקידים שאוישו במהלך שנת 

 מוקדניות 4 •

 סמנכ"ל תקשורת לשכת ראש העירייה •

 משרת אמון –עוזר לראש העירייה  •

 מזכירה למנהלת סוקולוב המרכז החדש  •

 מרכז הצעירים: מנהל, רכזת מרכז היזמות הטכנולוגי, מזכיר •

 מזכירה מ"מ אגף משאבי אנוש •

 פקידה אגף משאבי אנוש •

 מזכירה למח' משפטית •

 מזכירה מ"מ ללשכת מנכ"ל •

 מזכירות בלשכת ראש העירייה ( כולל אחה"צ) 2 •

 פקידות בלשכת סגנית ראש העירייה 2 •

 מזכירה ליחידת המחשוב •

 יחידת המחשוב –אחראית תמיכה מוסדות חינוך  •

 פקידת קבלת קהל מח' גביה •

 חשבי שכר 3 •

 רכזת פקוח תקציבי •

 מ"מ מנהלת תחום בקרת תאגידים •

 נציגות שירות טלפוני 2 •

 אגף ההנדסהאדריכלית פרויקטים  •
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 מפקח בניה •

 מזכירה בחשבות אגף ההנדסה •

 בודקי תוכניות במח' רשוי 2 •

 מזכירת פרונדסק אגף ההנדסה •

 38מנהלת מדור תמ"א  •

 מתכנן ערים •

 מתכנן קהילתי מח' התחדשות עירונית •

  סגנית מהנדס העיר לתכנון •

 חצרן לאגף תב"ל •

 מחסנאים 2 •

 פקידות למח' תחזוקה 2 •

 פקחים שיטור משולב 5 •

 מזכירה לסגן מנהל אגף תב"ל •

 פארק הרצליה –מפקח גינון ואחראי מערכות מים  •

 מצילים ( בעונת הרחצה) 4 •

 מפקחים 2 •

 מזכירה לאגף שאיפ"ה •

 מ"מ רכזת תעשיות היחידה לאיכות הסביבה •

 מפקח ליחידה לאיכות הסביבה •

 מזכירת מח' שרותים כללים •

 רכזת רישום ושיבוץ במח' הגיל הרך •

 טיפולי זוגימ"מ מזכירה מרכז  •

 עובדים סוציאליים 9 •

 מרכזות מועדוניות 4 •

 אם בית במועדניות 3 •

 סיעות רפואיות 6 •

 ספרנית מדור ילדים •

 ספרנית השאלה בספריה העירונית  •

 פסיכולוגים 2 •

 מנהלי אולמות ספורט 2 •

 מנהלת למוזיאון הרצליה •

 מנהל משכן אומנים •

 עובדים למדור תרבות תורנית 3 •
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 מזכירה מ"מ למח' ספורט •

 לבורנט מרכז מדעים •

 מנהלת חשבונות חט"ב זאב •

 מזכירות לבתי ספר 5 •

 אבות בית לבי"ס  2 •

 סיעות לגננות כולל סיעות מתגברות 37 •

 סיעות בחינוך המיוחד וסיעות לגננות בחינוך המיוחד כולל חונכות צמודות. 68 •
  

 עובדים.  210סה"כ 
  

  ) : 30/6/14עד  1/9/13 –( מ  2013-2014כמו"כ נקלטו בשנת 

  

  עובדי הוראה בבתי הספר התיכוניים  58

  עובדי הוראה, מורים בשעות אפקטיביות. 336

  

   

  2014להלן רשימת המכרזים שפורסמו בשנת 

  בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך

 X2מנהלת חשבונות  •

 X2רכזת רישום ושיבוץ לגיל הרך  •

 המשפטיתמזכירה למח'  •

 חשמלאי מוסמך •

 רכז הדרכה במרכז לחינוך וספורט ימי •

 מדריכות למועדונית בי"ס יסודי •

 X2מרכז מועדוניות גילאי בי"ס יסודי  •

 מדריך ראשי למועדונית בי"ס יסודי •

 X2פסיכולוג  •

 אחראי תמיכה ושירות מחשוב מוסדות חינוך •

 X2טכנאי מחשבים לתיכון דור  •

 רר לארנונהמזכירת ועדות העירייה וועדת ע •

 בודק תוכניות אזורי במח' רשוי בניה •

 סגן מנהל מח' רווחה •

 מנהל תחנת הצלה •

 מנהל מדור ארגון ומינהל  •

 אחראית למדור עיון בספריה הראשית •
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 מנהל ספריה סניף נווה ישראל •

 רכז סטודנטים  •

 X2מצילים ראשיים  •

 מ"מ עו"ס נערות וצעירות •

 עו"ס לתחום פרט משפחה וילדים בסיכון 4 •

 תיכון הראשונים  –מ"מ מזכירה פדגוגית  •

  פקיד כח אדם •

 מפקחים עירונים •

 חשמלאי מוסמך •

 מנהל אולם ספורט הראשונים •

 רכז תחום בתי ספר על יסודיים •

 מנהלת מדור פקודות יומן  •

 סגן מהנדס העיר לתכנון •

 מתכנן קהילתי במח' להתחדשות עירונית •

 חשב שכר •

 הרצליהמפקח גינון ואחראי מערכת המים בפארק  •

 מהנדס פקוח ובקרה •

 38בודק תוכניות אזורי תמ"א  •

 מנהלת המחלקה להתחדשות עירונית •

 38מנהל מדור תמ"א  •

 מתכנן ערים •

 מזכירת שרות פרונדסק מח' רשוי בניה  •

 עוזר /ת מנהל לשירות הפסיכולוגי •

 מנהלת לשכת מנכ"ל •

 מנהל מח' רכב ובטיחות בדרכים •

 סיירי בטחון •

 ם בהרצליהמנהל מוזיאון בית ראשוני •

 עו"ס מפתן ארז •

 מנהלת מדור הוצאה לפועל מח' הגביה •

 X2מפקח ארנונה  •

 ספרנית לספריה העירונית •

 X3מזכירה ראשית לביה"ס ברנר  •

 מפקח ליחידה לאיכות הסביבה •
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 עו"ס לטפול בגברים במרכז למניעת אלימות במשפחה •

 מנהל היחידה לקידום נוער •

 מנהל אולם ספורט בי"ס ברנדיס •

 X2מזכירת המח' לשרותים כללים  •

 מהנדס ניקוז כבישים •

 מנהלת חשבונות בי"ס תיכון היובל •

 רכזת תחום בתי ספר יסודיים, אגף החינוך והרווחה •

 מנהלת מדור התאמות אשראי •

 אדריכל העיר •

 נציב פניות ותלונות הציבור ( בוטל)  •

 מנהל מרכז הצעירים הרצליה •

 הצעיריםרכז מרכז היזמות הטכנולוגי במרכז  •

 מנהל מדור הקצאות וניהול עצמי •

 מנהל מדור נכסים וקרקעות •

 מח' רשוי על הבניה  38בודקי תוכניות אזורי תמ"א  •

 מנהל מנהיג חינוכי לניהול ביה"ס תיכון היובל •

 X2עו"ס לתחום נכויות  •

 מ"מ עו"ס קשישים •

 אחראי מנב"ס חט"ב בן גוריון •

 מנהל השרות חינוכי פסיכולוגי •

 X2פולי לילדים  עם מוגבלות שכלית התפתחותית מנהל למרכז טי •

 מרכז ועדות עירוניות ובקרת תהליכים •

 מזכירה ראשית לבי"ס אילנות •

 מנהל מח' כבישים •

 מנהל משכן אומנים הרצליה •

 מזכירה לסגן מנהל אגף תב"ל  •

 מ"מ מנהל תחום בקרת תאגידים נשלטים ויחידות סמך של העירייה •

 והדברה)מנהל מח' תברואה ( מחזור  •

 סגן מנהל אגף שאיפה •

 סמנכ"ל תקשורת •

 רכז פקוח תקציבי במח' כלכלה ותקצוב  •

 מזכירה ראשית ומנהלת חשבונות חט"ב זאב •

 מזכירה ביחידת המחשוב •
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 מזכירת אגף תב"ל •

 מרכז לחינוך והסברה ביחידה לאיכות הסביבה •
  

  

   סיום העסקה בעירייה. 5

  עובדים בחלוקה כדלקמן: 181סיימו את עבודתם  2014 בשנת

  

  פירוט  מס' עובדים

   עובדים מינהליים  83

  מורים בבתי ספר תיכוניים   33

  עובדים מינהליים פרשו לגמלאות   49

  ועובדים נפטר 2

  עובדי הוראה פרשו לגמלאות   14

  

  

  נוכחות והיעדרות עובדים מנהליים. 6

ימים בשנה  19,620ימי עבודה לעומת  20,058נעדרו עובדי עיריית הרצליה מעבודתם  2014בשנת 

  החולפת.

  .2013להלן ניתוח ההיעדרויות בהשוואה לשנת 

  

  2014שנת   2013שנת   סיבת ההיעדרות

  15,877  15,490  ימי מחלה

  1,017  1,331  תאונות עבודה 

  3,164  2,799  היעדרות ללא סיבה

  20,058  19,620  סה"כ

  20,110  20,592  חופשה שנתית

  174  158  מילואים שירות

  

  נוכחות והיעדרות עובדי הוראה. 7

נעדרו עובדי הוראה מבתי ספר התיכוניים סה"כ  31/8/14ועד  1/9/13 –בשנה"ל תשע"ד החל מ 

  ימים 1,130

  ( ההיעדרות המחושבת היא אך ורק מימי עבודה בפועל).
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  להלן ניתוח היעדרויות המורים: 

  תשע"ד                                                       חודש

  ימים  שעות  

  61  452  2013ספטמבר 

  128  895  2013אוקטובר 

  102  662  2013נובמבר 

  113  806  2013דצמבר 

  135  915  2014ינואר 

  184  1171  2014פברואר 

  132  875  2014מרץ 

  64  471  2014אפריל 

  125  918  2014מאי 

  85  604  2014 יוני

  1129  7769  סה"כ

  

  

  לימודים והדרכות עובדים  –. פיתוח והעשרת המשאב האנושי 8

האדם לומד כל חייו, במודע או שלא במודע, באופן פורמלי ובאופן לא פורמלי .  כל ארגון ראוי 

לשמו שם לו למטרה את תחום ההדרכה כאחד התחומים  החשובים ביותר בניהול משאבי אנוש, 

מנהל משאבי אנוש בעיריית הרצליה  שם לו למטרה את תחום ההדרכה כאחד התחומים 

  החשובים ביותר. 

  רכה בונה מאגר מידע שמהווה עושר תוכני שלו הארגון זקוק לאורך זמן.ההד

  תהליך ההדרכה מורכב ממספר שלבים:

 איתור צרכי הדרכה .1

 הגדרת יעדים אופרטיביים .2

 בנית תוכניות הדרכה .3

 הערכת אפקטיביות ההדרכה  .4
כנית הדרכות העובדים נגזרות ממטרות העל וממדיניות העירייה כפי שזו מקבלת את ביטויה בת

  העבודה השנתית.

בקבלת פירוט צרכי ההדרכה של האגפים השונים, אגף משאבי אנוש נערך לתכנית שנתית להדרכה 

  בהתאם לתקציב ההדרכה העומד לרשותו.

כל השתתפות של עובד בהדרכה נרשמת במחשב ועל הדרכות יקרות וארוכות טווח מתבצע תהליך 

  משוב. 
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בחלוקה  2014להלן פירוט מגוון הקורסים, ההשתלמויות, כנסים וימי עיון  שנערכו שנת 

  לאגפים: 

  הנהלה כללית 

 כנס ראשי ערים  •

 יום עיון לנציבי תלונות ופניות הציבור  •

 קורס דיני עבודה ויחסי עבודה בשלטון המקומי  •

 דיני ביה"ד למשמעת של עובדי הרשויות •

 יועצי בטיחות בתנועה •

 מערכות תחבורהכנס ל •

 הביקורת הפנימית, חשיבות לאומית לשינוי •

 כנס משאבי אנוש •

 ביקורת מערכות מים ואבטחת מידע למבקרי הרשויות •

   GISאדמינסטרציה וניהול מערכת  •

 ניהול ידע בארגונים •

 יום עיון למנכלים ומזכירים •

 אסטרטגיה וניהול הפרסום •

 כנס שנתי בנושא דיני משפחה  •

 בדיני תכנון ובניההרפורמה החדשה  •
  

  מח' משפטית

 מגמות ועדכונים בפסיקה ובחקיקה •

 סוגיות עכשוויות באכיפת דיני תכנון ובניה •

 101הרפורמה בתכנון ובניה תיקון  •

 יום עיון לתובעים בוועדות מקומיות ומרחביות לתכנון •
  

  אגף מינהל כספי 

 כנס גזברות שנתי  •

 מצוי הכנסות מהיטלים •

 דיני רשויות מקומיות •

 קורס בית הספר לפנסיה •

 נכסי הרשות המקומית •

 יום עיון בנושא ביקורת כספית ועבודות פתוח •

  סוגיות בגביה ברשויות המקומיות •
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  אגף שאיפה

 ניהול סיכונים ברשויות •

 השתלמות שנתית לעוסקים ברישוי עסקים •

 כנס בנושא מתקני משחקים ברשויות •

 השתלמות לפקחי בניה •

 סדנא בנושא שירות לרופאים וטרינרים ראשותיים ורופאי בריאות הציבור •

 השתלמות מקצועית לעובדי האגודה לתרבות הדיור •

 פורום פסולת מחוז ת"א •

 קורס פקוח על קבלני גינון •

 ישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי •

 כנס שנתי לעצים בוגרים •

 יום עיון למתכננים בנושא הרפורמה ברשוי •

 חייבת למנהלי שפ"עהכשרה מ •

 השתלמות שנתית למצילים •
  

  איכות הסביבה 

 רענון לעוסקים באסבסט •

 לימוד משותף לרכזי גינות קהילתיות •

 השתלמות לבודקי קרינה •

 מחזור מחוץ לקופסה •

 כנס בנושא הדברת מכרסמים •

 איכות אויר ושינוי אקלים •

 ברית ערים לאיכות חיים וסביבה •
  

  אגף תב"ל  

 מוסדות חינוךימי עיון לקב"טי  •

 ניהול ומדידה של הבטיחות בארגון  •

 קורס ממונה בטיחות •

 כנס שנתי של המוסד לבטיחות וגיהות  •

 בטיחות בארועים המוניים •

 בטיחות לעגרונאים •

 בטיחות כחלק בלתי נפרד מבריאות העובד •

 הסמכת ממונה אנרגיה •

 קורס מנהל רכש ולוגיסטיקה בכיר  •
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  אגף ההנדסה  

 צוב הכנסות ממשרדי ממשלהגיוס תקציבי ממשלה וי •

 כנס אגוד מהנדסים לבניה ותשתיות •

 תכנית הכשרה למהנדסי עיר •

 מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה •

 הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפליים וציבוריים •

 כנס שמאים •

 קורס בקרי  תכנון •

 כנס אדריכלי נוף •

 ועדת משנה לניהול מוניציפאלי •

 לתכנון ובניה יום עיון למפקחים בועדות •

 הדרכה מקצועית באוטוקד •

 קורס ניהול פרויקטים •

 כנס התחדשות עירונית •

 כנס תשתיות תחבורה ונדלן •

 הנדסת תנועה ממקרו למיקרו •

 נגישות בנושא תקנות בנין חדש •

 כנס יום האדריכל בנושא ערים עתידיות •

 הרפורמה החדשה בדיני התכנון והבניה  •

 הפקוח סוגית אקטואליות בעבודת מנהל יחידת •

 קורס חקירות מתקדם בתחום התכנון והבניה  •
  

  אגף חינוך 

 עבודה בגובה לאבות בית בבתי הספר •

 השתלמות למנהלי חשבונות ראשיים •

 כורים גרעיניים בין מלחמה לשלום •

 ניהול חינוך ברשויות המקומיות •

 השתלמות לטכנאי מעבדה למדעים •

 בטיחות לצוות אולמות ספורט וספורטק •

 ללבורנטיםכנס בטיחות  •

 סמינר ארצי לפסיכולוגיים •

 קורס מינהלניות ביה"ס בניהול עצמי •

 קורס למנהלי חינוך מיוחד •
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  ספריה עירונית וספריות לוין

 כלים טכנולוגים בשירות הספריה •

 העצמה אישית ומקצועית לספרן •

 חדשנות בעולם המידע והתרבות •

 זכויות יוצרים וסימנו מסחר •

 כנס מנהלי ספריות •

 בינלאומי לדיגיטציה של התרבותכנס  •

 הומור ושמחה יהודית •

 שיטוט בסביבה מלאכותית - הדמיה •

 כלים טכנולוגים בשירות הספריה  •

  קהילת המידע השנתי מולטידע •

       

  רווחה

 אמא זה לא משחק ילדים •

 פגיעה מינית בתוך המשפחה •

 נשים מנהיגות •

 כנס גרונטולוגיה •

 הדרך אל האושר ומימוש עצמי •

 להנאה או נמנעים מכאבמכורים  •

 טיפול באמצעות אומנות •

 "סמים" לב לגוף •

 כנס שנתי של רוח נשים •

 לחיות עם המוות •

 פגיעה והתעללות בקרב ילדים נוער וצעירים עם מוגבלות •

 כנס למנהיגויות יישוביים של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים •

 יציאה מהבית לעצמאות לצעירים עם מוגבלויות •

 יד הורים ביחד ולחוד תמ •

 השתלמות מקצועית מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי •

 יום עיון משפחה בחברה משתנה  •

 מבית ומבחוץ על אלימות ומלחמה •

 סמכות הדרכה ומה שבניהן •

 כנס ניצולי שואה  •

 עריכת מכרזים בקנית שירותים ברשויות  •

 כנס עובדים סוציאלים •
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 מוטיבציה וחשיבה חיובית •

 זכאות השתלמות שנתית לעובדות •

 יום תסמונת דאון בינלאומי •

  פגיעה והתעללות בקרב ילדים ונוער •

  

ש"ח בפיתוח המשאב האנושי במגוון  500,000 –השקיעה עיריית הרצליה כ  2014בשנת 

  התפקידים והמקצועות.

  עובדים. 359בשנה זו השתתפו בקורסים 

אקדמי ראשון ושני, ימים הושקעו בלימודים והדרכות לעובדים כולל: לימודי תואר  7334

  קורסים, כנסים מקצועיים והשתלמויות של העמותות לקידום מקצועי ( שחר און).

  

  לימודים אקדמאים לתואר ראשון במדיניות ציבורית:

עובדים לימודים אקדמאים לתואר ראשון בשיתוף מכללת בית ברל  14למדו סה"כ  2014בשנת 

  והאנ' הפתוחה.

  

  . בדיקת אפקטיביות ההדרכות9

במטרה לקבל מידע על אפקטיביות ההדרכות נערכת באגף משאבי אנוש הערכת אפקטיביות 

ההדרכות, אנו בודקים אם ההדרכה השיגה את מטרתה, האם ההשקעה הייתה כדאית והאם 

  עמדנו במשימות שהצבנו לעצמנו בשלב הגדרת היעדים.

  ב איתור צרכי ההדרכה.בנוסף נבדקת השאלה האם ההדרכה פתרה את הבעיות עליהן עמדנו בשל

  

  הבדיקות נעשות בשני נתיבים:

  א. העברת שאלון משוב עם סיום ההדרכה

  ב. העברת שאלון נוסף בתום מספר חודשים לעובד ולממונה הישיר

  

לאחר קבלת הנתונים ועיבודם, מתקבלת תמונה של אפקטיביות ההדרכה, מידת שביעות הרצון 

הכלים שקיבל העובד בהדרכה באים לידי ביטוי של העובד ושל הממונה מתוצאותיה והאם 

  בעבודתו היומיומית.

  

  מראה את אפקטיביות ההדרכה בסיום ההדרכה 1גרף מס' 

  חודשים. 3מראה את אפקטיביות ההדרכה בתום  2גרף מס' 

  .מראה את האפקטיביות ההדרכה מצד הממונה 3גרף מס' 

  

  . נהלי עבודה 10

שוטפת של העירייה ובהעדרם אין ביכולתה למלא כהלכה נהלי עבודה מסדירים את פעולותיה ה

את משימותיה. נוהל עבודה מהווה מפרט המתאר את תהליך העבודה המופעל בעירייה ומשמש 

  ביטוי לאופן בו העירייה בחרה לטפל בכל נושא עליו היא אמונה.
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מתהליך נערכת באגף משאבי אנוש בדיקת שביעות רצון של עובדים חדשים  ISOבהתאם לנוהל 

קליטתם. בתוך כך, נערכת בקרה על תהליך הקליטה בדרך של העברת שאלון משוב לעובד חדש 

בתום תקופת החניכה שהוקצתה ללימוד התפקיד ובנוסף מועבר שאלון שביעות רצון בתום ששה 

  חודשים לעבודתו.

  .2014מראה מדגם של שביעות רצון קליטת עובד ותהליך חונכות  5גרף מס' 

  

  בקרה תקציבית על ניצול ותשלום שעות נוספות. 11

ניהול השעות הנוספות בעירייה מבוצע בראיה תקציבית מערכתית ואגפית, לצורך תכנון וניהול 

מערך השעות, הן מבחינת כמות והן מבחינה תקציבית, מקבל כל מנהל אגף טבלה שנתית של 

שיוכל לתכנן את צבירת השעות  הקצאת שעות נוספות של אגפו ובנוסף , לצורך בקרה ועמ"נ

והתקציב שנותרו לאגפו למניעת חריגה בסוף השנה, מועברים לעיונו אחת למספר חודשים, דוחות 

  וגרפים המצביעים על ניצול השעות הנוספות בחתך של תקציבים וחודשים.

  הדוחות מציגים את נתוני השעות והתקציב ברמת כלל האגפים ובחתך של כל אגף בנפרד.

  .2014גרף ניצול שעות נוספות לשנת  - 4מס' גרף 

  

  . הוספת תהליכים מקוונים ללא נייר12

עמ"נ לתת דגש לנושא איכות הסביבה ולחדשנות, ביחד עם יחידת המחשוב, פותחו השנה שני 

תהליכים ממוכנים נוספים ללא נייר: טופס בקשת חופשה וטופס הצהרה. הטפסים המקוונים 

העובד יכול להכנס לפורטל, מתחת לכותרת טפסים מקוונים ולבחור נמצאים בפורטל הארגוני, 

  בטפסים המתאימים.

עוד טפסים שנמצאים בפורטל הארגוני: טופס הצהרת רכב, טופס דווח כוננות, טופס הצטרפות 

  ללימודים אקדמאים, טפסים לקבלת גמול השתלמות, טופס בגין החזר לימודים של קרן ידע ועוד

  

  עובדים. מידע עדכני ל13

  אגף משאבי אנוש ממשיך ברצף עדכונים המכילים מידע בנוגע לעובדים, המידע מחולק לשניים:

שינויים בכללים ובנהלים הנוגעים לעובדים ובנוסף זכויות וחובות הנגזרות מההסכמים 

  הקיבוציים החלים על עובדי הרשויות המקומיות.

לחודש, לכלל העובדים בצמוד לדוח על מנת לשמור על רצף המידע, מחולק דף המידע אחת  

  הנוכחות האישי.

  

  . פעילות עובדת הרווחה14

פעילות הרווחה לעובדים הנו חלק מתוכנית שנועדה לשפר שביעות רצון העובדים, הגברת תחושת 

  ביטחונם והשתייכותם למערכת, תוך חשיבה שמימושם יוביל לשיפור איכות השירות.

קלים בבעיות בתחום האישי, בעבודה, בעיות עקב משברי עובדת הרווחה מטפלת בעובדים הנת

  חיים, בריאות, שינויים או קונפליקטים בעבודה או מחוצה לה.

  שילוב של שיטות יעוץ טיפוליות, אישיות ומגוונות. -מאפייני השירות

  טיפלה עובדת הרווחה במגוון נושאים כגון: 2014בשנת 
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ם המועסקים במשרה מלאה ומבקשים המלצה לוועדה לאישור עבודה נוספת לעובדי  .א

 לעבוד בעבודה נוספת מחוץ למסגרת העירונית

ביקורי בית וביקור עובדים חולים המאושפזים בבתי חולים, כולל משלוח זרי פרחים   .ב

 לעובדים לאחר ניתוח וכן ביקורי תנחומים לעובדים שאבדו את יקיריהם.

מחלה תקופה ממושכת  יעוץ והמלצה לתרומת ימי מחלה לעובדים הנעדרים מפאת  .ג

 וסיימו את ימי המחלה שעמדו לזכותם.
  

עובדת הרווחה עובדת בשיתוף פעולה מול גורמי העירייה השונים, כולל מנהלי אגפים, ועד 

  העובדים, ממונה בטיחות עירוני ומח' הרווחה.

  בנוסף נמצאת בקשר הדוק עם עמותת "עזר מציון" וחסדי שמואל.

  

  עפ"י נושאים: 2014טיפלה עובדת הרווחה בשנת להלן חלוקת המטלות בהם 

  מספר פניות  נושא

  40  בריאות עובדים

  4  בריאות בן משפחה

  משפחות עובדים 16  טיפול במקרי מוות של קרובי עירייה

  25  בעיות כלכליות

  10  יעוץ רגשי במצבי משבר ( כללי) 

  22  בקשות לעבודה נוספת
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