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  הלשכה המשפטית לעירייה 
   

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 העיריה 

היא מעניקה יעוץ משפטי, לרבות הכנת מסמכים משפטיים וחוות דעת בתחומי פעילותה השונים, 

לראש העיריה וסגניו, למועצת העיר, וועדותיה ולהנהלת העיר. כמו כן היא מטפלת בחקיקת העזר 

  העירונית, בהכנת חוקי עזר ותיקוני חקיקה.

  

הסדרת מקומות רחצה  –אושר תיקון צו העיריות (עבירות קנס), תיקון חוק עזר  2014בשנת 

, תיקון חוק עזר להרצליה 2007 –הארכת חוק עזר סלילת רחובות התשס"ז  , 1967 –תשכ"ח 

  .2014 –(העמדת רכב וחנייתו) התשנ"ד 

  

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

בעריכת ההתקשרויות השונות של העיריה ובכלל זה עריכתם וניסוחם של מכרזים וחוזים 

מכרזים   47שהעיריה צד להם. במסגרת היעוץ שניתן לועדת מכרזים נבדקו בלשכה המשפטית 

  המכרזים.פומביים, אשר נדונו בועדת 

  

היועצת המשפטית של העיריה ועורכי הדין בלשכה המשפטית משתתפים דרך קבע בישיבות 

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

ועדת מכרזים, ועדת ביקורת, ועדת הנחות, ועדת תמיכות, ועדת הקצאות, ועדת פיטורין, והועדה 

  קומית לתכנון ובניה.המ

  

להלן פירוט מספר התביעות שהעיריה צד להם (למעט תביעות המטופלות ע"י חברת הביטוח 

  :  2014ותביעות במסגרת הליכי גביה), אשר נפתחו בערכאות השונות בשנת 

  

       2               -בג"צ 

                 10                         -בימ"ש עליון  

     28     -ימ"ש לעניינים מנהליים בימ"ש מחוזי בשבתו כב

             28             - בימ"ש מחוזי  

         16           -  בימ"ש שלום  

     19         -  ביה"ד האזורי לעבודה 

  

  
  התביעה העירונית מנהלת את ההליכים הפליליים המתחילים בבית המשפט לעניינים מקומיים. 

  : 2014להלן הדו"ח הסטטיסטי לשנת 
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  רים שהוגשו לתובע העירוני בגין דוחותמספר ערעו  .1

  575    -      דוחות פיקוח כללי  

  7,926    -         דוחות חניה  

    

  מספר תיקים שנפתחו בבתי משפט  .2

  32   -    פיקוח בניה –כתבי אישום   

  31   -    רישוי עסקים –כתבי אישום 

  628   -    פיקוח כללי –כתבי אישום 

        ב"ש צוי הריסה ללא הרשעה 

  

  

  4   -      צוים למניעת פעולות

    1    -        חוק חינוך חובה

                        

  696   -    סה"כ תיקים שנפתחו בבימ"ש

    

  5   -    ערעורים בבימ"ש מחוזי ת"א

  

  .  ש"ח.1,206,827  -סה"כ הכנסות מקנסות שנפסקו בביהמ"ש ואשר שולמו בפועל   .3
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  אגף

   תב"ל
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  סיכום פעילות אגף תב"ל
  
  

אגף תחזוקה, ביטחון ולוגיסטיקה (תב"ל), מלווה את כל פעולות העירייה במתן שרות  •

לתושבים ולמוסדות החינוך והיווה גיבוי תחזוקתי ולוגיסטי לפעולות יתר האגפים והיחידות 

 בעירייה. 
  

לתת שרות מיטבי לתושבים, למוסדות החינוך השונים  2014אגף תב"ל, המשיך בשנת  •

, בתחומי החשמל והמאור, הכבישים והמדרכות, הלוגיסטיקה והרכש, ולמוסדות העירייה

הרכב העירוני ובטיחות בדרכים, התחזוקה והבנוי, הבטיחות, הביטחון השוטף, המקלטים 

והכנה לשעת חירום, אירועים עירוניים, רכש ציוד מסוגים שונים, ביצוע ההובלות והפעלת 

 יח' החשבות.

 

וג מוס"ח בהתאמה פדגוגית ובמסגרת השיפוץ השוטף במסגרת תוכנית רב שנתית לשדר •

בוצעו גם השנה שיפוצים נרחבים, תוספות בנייה ועבודות שונות בבתי"ס, אולמות ספורט, 

  חטי"ב, תיכונים, גני ילדים.

  

 בוצעה במלואה עפ"י תוכנית העבודה שהוכנה בתחילת השנה. 2014תוכנית העבודה לשנת  •
  
  
  

  מחלקת התחזוקה
  כללי

  
  

  טיפלה מח' התחזוקה בנושאים הבאים: 2014 בשנת  .א

תקלות שבר, תחזוקה מונעת, התאמות ושיקום מבנים, מתקנים ואולמות ספורט 

תוכנית אב רב שנתית, שיפוצי קיץ במוסדות חינוך, עבודות בטיחות, שיפוץ בתי כנסת 

  ועב' נגישות.

  
  בתי ספר עירונים הכוללים: לקוחות מחלקת התחזוקה הינם:  .ב

ארז, אולמות ומגרשי ספורט שליד בתי -וולפסון ומפתן אופק, נתיב,- מיוחדיםספר -בתי

מתקני רשות החופים, מחנה  מרכזי קהילה ותרבות, מועדוניות, 6גני ילדים,  120הספר 

מקלטי מחלקת  מוסדות העירייה ומוסדות שונים, הדרכה לנוער, מוזיאונים עירוניים,

  וונה של אגף הרווחה. הביטחון ומגורים של מטופלי סעד לפי הכ

  
צוותי עבודה מקצועיים  מחלקת התחזוקה מבצעת את פעילותה באמצעות:  .ג

עובדי כפיים של קבלן חוץ, באמצעות  המאוישים על ידי עובדי העירייה,

  קבלני חוץ ובשיתוף החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.
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ומצם המפעיל במספר נושאים בראש המחלקה עומד צוות ניהול טכני והנדסי מצ

  , בפיקוח ובהנהגת מנהלי ת.ב.ל.הומבקר את כל פעילויותי

  

  תקלות שבר .1
  

  " באמצעות מזכירות מחלקת התחזוקה10תקלות שבר נקלטות במחשב בתוכנת "עוצמה 

  ובו נרשמים האירועים השונים ומועברים לצוותי העבודה של התחזוקה בשטח וקבלני חוץ. 

  רשימת תקלות שבר עיקריות המטופלות הם כדלהלן: 

פיצוצי צנרת מים, סתימות ביוב, עבודות  מערכות אינסטלציה בתחום המים והביוב כגון: 

זגגות ואלומיניום, תיקון דודי חשמל, טיפול בקולרים, מתקני מים קרים, טיפול במזגנים, 

ך, מעקות וגדרות פנימיות, עבודות בטיחות שבאחריות מח' תחזוקה בתחום מוסדות חינו

  טיפול בגגות וכו'.

  

  תחזוקה מונעת  .2
  

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

ביקור תקופתי של צוות עבודה לפי תוכנית תחזוקה מונעת , הנושאים המטופלים בתחזוקה 

  המונעת הם:

  לקראת החורף ניקוי הגגות והמרזבים  מבני העירייה כולל מוסדות חינוך. 

  מבטון ומתכת. םתיקון אלמנטים קונסטרוקטיביי

  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 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 .3
 

  כללי.
  

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

  ביצוע עבודות :

  השלמת משטחי גומי בגני ילדים ומועדוניות. 

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

  איטום גגות ומרזבים במוסדות חינוך ומתנ"סים. תיקון,

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

  ולמות ספורט.מועדוניות, מתנ"סים וא

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

  עבודות פיתוח בגני ילדים ובתי ספר.
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  בתי ספר.
  

  תחזוקת מתקני משחק חודשית.  ספר-בתי

  בדיקת דודים.

  התקנת תשתיות תקשורת.

  תיקוני איטום גגות.

  בדיקת תקרות אקוסטיות.

  עב' זגגות ואלומיניום.

  שדרוג חצרות.

  בטיחות. עב'

  ספר.-ייצור והתקנת שלטים בבתי

  התקנת סורגי מילוט במוס"ח.

  עב' אינסטלציה.

  התקנת הצללות.

  עב' צבע.

   - במתחם הקרוואנים  אילנות

  מזגנים כולל פירוק והתקנה. 2העברת 

  ניתוק וחיבור תשתיות.

  טיפול בקולרים.

  עב' צבע.

  החלפת מנעול מולטילוק. + פתיחת ארון חשמל

  אינסטלציהעב' 

  אספקה והתקנת פלטות מינרליות +הדבקת פאנלים בכיתות לימוד.

  התקנת סטופרים לחלונות כולל אספקת מעצור.

  החלפת רפפות.

  העברת מבנה יביל מבי"ס רמב"ם למתחם הקרוואנים.

  .PDDצביעת כיתות 

  תיקון גדר.

  העברת מזגנים בין הכיתות כולל פירוק והתקנה.

  תוספת בניה.בבי"ס אילנות (שיפוץ)+

  בדיקת אפיון רשת מים.

  קידוחי ניסיון בובקט עבור ייעוץ לביסוס.

  המשרד לביטחון פנים.–חוות דעת מומחה מקרקעין 

  העתקה לגבול המגרש. + הגדלת חיבור חשמל

  תכנון פיתוח נוף.

  עב' פירוקים.

  עב' נגישות.

  עב' תיקונים.  אלון
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  תיקון אבנים משתלבות.

  ביצוע תעלת נירוסטה.

  פיקוח וייעוץ לטיפול בנושא קיר מסוכן.  בר אילן

  אספקה והתקנת מתקני קולר.

  עב' שיפוץ.

  החלפת צנרת מים (תשתיות).

  התקנת מזגן בחדר אב הבית.ברנדייס                    

  תכנון קונסטרוקציה לקירות תומכים.

  מזגנים. 11התקנת 

  עב' מיזוג אויר

  יציאה לחצר.איטום מעל דלת  + תיקונים  ברנר

  תיקון מזגן במקלט.

  עב' מיזוג אויר.

עבודות שיפוץ. גורדון                   

  עבודות פיתוח. ויצמן                  

  אספקה והתקנת דלת לביתן שומר אחורי.

  אספקה והתקנת פסים נגד החלקה.

  בדיקת יציבות לרעידות אדמה.

  הקמה והתקנת מדרגות פיגום.

  פיגומים.השכרת 

  תיקוני טיח, שפכטל וצביעת כניסה מזרחית.

  צביעת קונסטרוקציה פלדה.

  תכנון לחיזוק כנגד רעידת אדמה של המבנה.

  התקנת לוחות לבד.

  

  עבודות פיתוח.  הנדיב

  ביצוע העתקת תכניות לפרויקט תוספת שירותים.

  בדיקת אפיון רשת מים.  בי"ס הרצל  הישן 

  ייעוץ בטיחות לשיפוץ.

  ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית.

  העתקת צופר. 

  התקנת קופסאות חיבורים נגד גשם.  שז"ר 

  יוחנני

  

  התקנת מזגנים.

  החלפת מעקה בטיחות מעל מגרש הספורט.

  המשרד לביטחון פנים.-חוות דעת מומחה מקרקעין

  התקנת מזגן עילי בחדר קרמיקה.

  תכנון אדריכלי והנדסי.

  עב' בטיחות.
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  לילד נכה. ביצוע שביל

  התקנת דלת+חלון.

  התקנת גדר.

  הכנת תכניות לשיפוץ +תוספת בניה.  טוב-לב

  החלפת מעבה במזגן.

  התקנת צנרת מים.

  התקנת צנרת ביוב.

  הסבה לכיתות שמע.

  עב' מיזוג אויר.

  החלפת קרמיקה בקיר.  נתיב

  התקנת ברזיה.

  עבודות תיקונים בגג.

  איום סביב ביתן שומר.

  למניעת החלקה כולל בדיקה ואישור מכון התקנים.ביצוע טיפול 

  התקנת קו ביוב.

  ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית.

  ייעוץ לשיפור בידוד אקוסטי בחדר מוסיקה.

  תוספות ושינויים.

  התקנת פסים נגד החלקה.

  מקלט. + ביצוע מדידת פנים כללית למבנה  מפתן ארז

  ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית.

  מיזוג אויר.עבודות 

  טיפול בקולרים. 

  ספר.-תוספת בניה בבית + תכנון שיפוץ

  

  צבי  - בן 

  

  עבודות תשתית.

  ניקיון ברזל וצביעת ברזל וקירות חוץ במעבר. חפירה, הכנה לצבע,- בחומה

  אספקה והתקנת סורגי מילוט בחלונות בכיתות.

  מעקות ומאחזים.

  התקנת סככת צל.

  ביצוע גישורים.

  ממ"דהתקנת חלונות 

  בי"ס נוף ים 

  

  שכ"ט עבור ניהול ופיקוח פרויקט פיר מעלית.

  עבודות שיפוץ+תוספת לעבודה במשק חי.

  השלמת עבודות.

  התקנת מתקני משחק.

  הזמנת מסגרת לעבודות תשתיות.

  עבודות אספלט במגרש ובשביל ריצה.
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  עבודות צבע בחזית פינת חי.

  התקנת הצללה.

  בי"ס אופק 

  

  בריצוף משתלבות.תיקוני שקיעות 

  צביעת מעקות בטיחות חלודים.

  החלפת צילינדר פרפר לדלת.

  איטום ברגים בגג איסכורית שבפינת חי בגן.

  הסבת מקלחון לשירותים.

  עבודות תיקונים שונים.

  התקנת מקרן ותשתיות.

  +תוספת בניה. הכנת תוכנית לשיפוץ

  בנזילה.טיפול  תיקון + + פירוק והרכבת משאבה  בי"ס רמב"ם 

  בדיקה ייעוץ ואישור מהנדס לתקרות אקוסטיות.

  ניקוי וחיטוי מאגר. + אחזקה שנתית -שירות למערכת משאבות וכיבוי אש

  תיקון נזילה ואיטום מאגר.

  העברת מבנה בי"ס למתחם הקרוואנים.

  טלפון של מנהל החטיבה הצעירה למבנה יסודי. + העברת נק' מחשב

  עירה.התקנת ידיות בהלה בחטיבה הצ

  עב' צבע בחטיבה הצעירה.

  תיקוני גבס ופאנלים בקיר.  בי"ס וולפסון 
  
  

  
  הזמנת מסגרת לעבודות אינסטלציה.אולמות ספורט        

אולם ספורט 

  הנדיב

  החלפת מערכות ביוב.

  אספקה והתקנת דלת יציאה כולל פירוק קיימת והתאמת פתח.

אולם ספורט בן 

  גוריון

  ליטר. 150מע' שמש מחב' כרומגן  2הוספת 

  שסתום ביטחון ואל חזור. + התקנת דוד חשמל

  התקנת שעון שבת בלוח חשמל כולל חיווט.

-אולם ספורט בן

  צבי

  אספקה והתקנת פלדלת.

  תיקוני טיח וצביעת קירות פנים.

  החלפת מפוח מעבה.

  ניקוי תעלות.  אולם ספורט רעות

אולם ספורט 

  יוחנני

  נזילה בצינור מים וחיבור צנרת דוד.תיקון 

  החלפת מנגנון בהלה. + פריצת דלת

  שכפול מפתחות. + החלפת מנעול דלת אש לאחר פריצה +החלפת צילינדר

 אולם ספורט הנגיד 

אולם ספורט 

  גורדון 

אולם ספורט נוף 

  ים 

  תיקון זכוכית שבורה.

  החלפת מנגנון והחלפת צילינדר. + כיוונה + פריצת דלת

  

  החלפת מדחסים.

  .3אספקת ברזיה מעיין 
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  קידוח בבטון קרמי. + העתקת נק' חשמל + התקנת מזגן

  בדיקה אישור וייעוץ מהנדס לתקרות אקוסטיות.

אולם ספורט 

  סמדר

  אספקה והחלפת מדחס במזגן.

אולם ספורט 

  ברנדייס

 אולם ספורט ברנר 

  החלפת מנעול בהלה.

  התקנת מחיצה.פירוק והרכבת תקרה אקוסטית לאחר 

  איטום חלונות לאחר נזילה.

אולם ספורט 

  ראשונים

 

  איטום ברגים בסיקפלקס בגג.

  כ"ס. 3.5החלפת מנוע מאייד 

 התקנת מזגן.- בחדר מנהל האולם

אולם ספורט  

  הרצל

  ניקוי תעלות ניקוז בגג האולם.

אולם ספורט 

  היובל

  עבודות צבע בחזית האולם וכיסוי גרפיטי.

  לצורך קבלת אישור כיבוי אש.-מסתור מזגניםבדיקת קונס' 

ריתוך  + חיתוך צינור והשחזתו + תיקון מסעפי יד-עפ"י דו"ח ליקויים של התמ"ת

  צביעה. + צינור ומאחז יד עליון

  תיקוני תקרה בחדר מחול.

  

    חטיבות

  עבודות צבע בכיתות.   חט"ב בן גוריון

  החלפת מאיץ במזגן בחדר מנהלת.

חט"ב שמואל 

  הנגיד

  

  

  חטיבת יד גיורא 

  

  

  

חטיבת רעות 

  הרצל - בוסתן 

חטיבת זאב 

  (אשכול פיס)

  מזגנים. 3-שינוי מעבר צנרת ב

  .3-תיקון מזגן בכיתה ח

  אספקה והתקנת סורג .

  עבודות תיקונים בדלתות.

  חיווט והפעלה במקלט. + הרכבת משאבת מים

  .5- תיקון מזגן בכיתה ט

  אספקה והתקנת מזגן. –בחדר חשמל 

  אספקה והתקנת מזגן.- במקלט

  .2-החלפת תריס למזגן בכיתה ז

 תיקון צ'ילר במזגן.

  התקנת מזגן. -חדר רכזת שכבה  תיכון הראשונים

  השלמה במסגרת "עוז לתמורה". - חידוש צבע ע"ג משטחי מתכת

 עבודות צבע.
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  התקנת סורגים בחלונות +סורג מילוט. תיכון הנדסאים

  סידור מזגנים.

  עב' צבע.-שדרוג חדרי מוסיקה  תיכון חדש

  איטום קיר בספריה.

  בדיקת קונסטרוקציה לפי סקר בטיחות.

  ).1תיקונים לפי דו"ח בטיחות (קדימות 

  מרכז מדעים

  

  

  

  תיכון דור 

  עבודות איטום בגג.

  פריצת מנעול ישן והתקנת מנעול תלייה חדש.

  .P.V.Cהחלפת 

  חיתוך ותיקון בטון של ספסל.

  משאבת מים וכיבוי אש.פירוק והרכבה של 

  תרמוסטטים. 2החלפת ברז קולר+

  סגירה בין כיתות ע"י גבס כפול ואיטום חלון.

  ניקוי וחיטוי מאגר. + שירות שנתי למשאבות המים וכיבוי האש

  עב' בטיחות.

  בחדר ליד הקיוסק.- החלפת מאיץ שבור במזגן

  תיקון קולר.

  החלפת מניפה שבורה.-24בחדר מס' 

  
  גני ילדים

  
  התקנת מזגנים.  כללי- גני ילדים

  בדיקת מתקני משחק בחצרות.

  קריאות שירות עבור תקלות במערכת התראה.

  גנ"י יבילים. 2ייעוץ בטיחות ונגישות לפרויקט הקמת 

  התקנת ספוג על ידיות מקלט בגנים לפי דו"ח בטיחות שלב ב'.

  בטיחות.תוספת לסט מגני אצבעות משני צדי תאי השירותים בגנים לפי דו"ח 

  התקנת שרשרת מעצור לדלתות במקלטים בגנים.

-אספקה והתקנת סגר על סולם במקלט + אספקת נעילה וחיתוך ברגים במחסנים

  לפי דו"ח בטיחות שלב ב'.

  ביצוע בדיקות תלת שנתיות למתקני חצר בגנ"י ע"י מכון התקנים.

, שיבולים, כליל החורש, נופר, רקפת, תרזה -התקנת מגני בלימה לעמודים בגנים

  לילך, יסמין.

  החלפת ומילוי חול בגנים.

  יפה, נירים, ערמונים, עומר, ערמונים, הדר, שקד וצופית. -בדיקת מתקני חצר בגנים

  התקנת ספוג בולם אנרגיה בדלתות מקלטים ספוג + סרט חבלנים.

בגנים החדשים שנבנו אמנון  - תשלומי מקדמות וחשבון משלים לחברת חשמל

ם,כנרת,שקמים,שיזף,סתוונית,ענבר,כפיר,ארגמן,זוהר,כוכב,דולב ותמר,לוטם,אג

  וטל.
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  חיטים, מרגנית, כלנית, עצמון, לבנה, נורית ואירוס. -בדיקת מתקני חצר בגנים

  התקנת שלטים בגנים.

  גנ"י. 11-ביצוע מגני בלימה לעמודים ב

שדמה, סייפנים, אפיק, פלג, קמה,  -ביצוע בדיקות תלת שנתיות למתקני חצר בגנ"י

  חן וצבר.- שיבולים, אילנות, חבצלת, בת

  ביצוע דלת הפרדה בין המטבח לחלל הגן לפי הוראות דו"ח בטיחות. -שלב א'

  אילנות, ורדים, תרזה הדס ויובל. -אספקה והתקנת ספוגי בלימה בגנ"י

לוטם, פטל, סתוונית, אמנון ותמר, -בירורים מוקדמים לצורך הענקת תו תקן בגנים

  , עפרוני, זמיר ודרור.פרדס, בוסתן

  נירים, ערמונים, עומר, סביון ואלון.-תיקון ליקויים לפי דו"ח בטיחות בגנים

  לפי דו"ח בטיחות.-גידור ארונות מים

  -בדיקת מתקני חצר בגנים

  ורדים, פטל, רקפת, נרקיסים, לילך, סביון וחצב.

  בוסתן, פרדס, מוריה, ציפורן, זמיר, עפרוני ודליות.

  לפי דו"ח בטיחות. -שלב ב'-בגנ"י פירוק סורגים

  גנים לאחר החלפת גופי תאורה. 36- צביעת תקרות ב

  התקנת מחזירי שמן בדלתות מעץ בשירותים לפי דו"ח בטיחות.

  התקנת מתקני דגלים בגנים.

  גן קמה ושדמה

  גן בוסתן ופרדס

  גן גאולת ישראל

  

  

  גן מורן

  תיקון חלונות ודלתות במקלטים.

  נגד נחשים. - מסביב לגן והרכבת רשת חדשה פירוק גדר ישנה 

החלפת מראות, התקנת לוחות לבד, גדרות + שערים בחצר + -עב' תיקונים כולל

תיקוני ריצוף + ניתוק קולר +עב' צבע פנים +תיקוני צבע חוץ +צביעת מתקני חצר 

  + החלפת חול בארגזי חול + ניקוי יסודי בחצר + החלפת דלת כניסה.

  מאחז יד בשירותים.אספקה והתקנת 

  החלפת דלתות כניסה ובחצר + תיקון דלת פח. -גן דליות גן חצב ודליות

  חיבור מים לגן חדש.  גן אגם וכנרת 

  ביצוע עב' בזק.

  חיבור מים לגן חדש.  גן סתוונית וענבר 

גן אמנון ותמר 

  ולוטם 

  העתקת כבל ע"י חברת חשמל.

  חיבור מים וביוב לגן חדש.

  חיבור מים לגן חדש.  גן שקמים ושיזף 

  חיבור מים וביוב לגן חדש.  גן כפיר וארגמן

 גן אורנים וברושים 

  גן אלמוג והגפן

  החלפת חול + אספקת חול לארגז.-בגן ברושים

  תיקוני איטום.

  תיקון קירות לאחר הורדת דלתות הזזה לפי דרישת דו"ח בטיחות.  גן אלומות ורותם

  חול. החלפת - בגן אלומות

התקנת סורג מאחורי המחסן ובית הבובות לפי דרישת דו"ח בטיחות  - בגן תרזה  גן תרזה ותדהר

  ומכון התקנים.
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  תיקון חלונות ודלתות במקלטים.

  התקנת מזגן חדש. -בגן רקפתגן רקפת ונרקיסים 

 הרכבת סורג לפי הוראת דו"ח בטיחות. - בגן נרקיסים
  חיתוך דלת ארון + הדבקת קנט חרסינה תואם.- אביביםבגן   גן אילת ואביבים

התקנת סורג מאחורי המחסן ובית הבובות לפי דרישת דו"ח בטיחות  -בגן תבור גן גולן ותבור

  ומכון התקנים.

  תיקון חלונות ודלתות במקלטים.

 התקנת סככת צל.-בגן תבור
  תיקון מע' התראה בשער. - בגן אפיק  גן אפיק ופלג

  מזגן.אספקה והתקנת 

  החלפת גופי תאורה בשני הגנים.  גן אגוז וארז

 התקנת מזגן + סידור צנרת בממ"ד. -בגן אגוז
  פריצת דלת + החלפת צילינדר.  גן הרדוף

  התקנת מתקן סל.

גן שחף (בבי"ס 

  ברנדייס)

  תיקוני רטיבות וצבע בתקרה לאחר הצפה בקומה העליונה.

  מבריק.שירות לניאגרה סמויה לחצן מיני ניקל 

  שינוי כיוון פתיחת השער + גדרות + שינוי מע' השער.-בגן יערה  גן חופית ויערה 

  תיקון מנעול בשער + תיקוני חורים וצבע בקירות פנים.. - בגן צבר גן בת חן וצבר

  בדיקה ייעוץ ואישור תקרות אקוסטיות בשני הגנים.  גן שחר ותלתן

  החלפת קו מים.  גן מעיין

  עב' הנגשה.

  אספקת שלט מיוחד למזגן.

  הצבת גדרות בחצר הגן.  גן אלה

  ביצוע תשתיות תקשורת.  גן מוריה וציפורן 

  החלפת גופי תאורה.

  תיקון גגון מחסן בחצר + תיקוני בטון וצבע חוץ. - בגן ציפורן

גן פטל (במתנ"ס 

  בית פוסטר)

  בדיקה ייעוץ ואישור עבור תקרות אקוסטיות.

  הצללה בשני הגנים.התקנת   גן אלון ודקל

  התקנת שער דו כנפי בגנים.

  תיקון דלת שירותים+ אספקת חול לארגז החול. - גן אמירים גן אמירים וצאלים 

גן תהילת ישראל 

  (מנורה) 

  ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית.

גן עגורים(בבי"ס 

  ברנדייס)

  תליית גופי תאורה בגן לפי דו"ח מהנדס.

גן אנפה (בבי"ס 

  )ברנדייס

  הזזת קולר+ נק' חשמל ומים בחצר.

  התקנת סורגים סביב קולר וארון כיבוי אש.

  החלפת גופי תאורה. - בגן עין התכלתגן כרמל ועין 
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  התכלת

  עב' שיקום בטונים וצבע חוץ.  גן גליל וגלעד

  .1קדימות  –תיקוני רטיבות בגן לפי דרישת דו"ח בטיחות  -בגן גליל

  + תיקון מזגן.

  גן ארבל וכנען 

  

  

  התקנת סגרים בחלונות

  עב' איטום. 

  פינוי ופירוק מחסן טרומי. - גן ארבל

  התקנת דשא סינטטי בשני הגנים  גן זמיר ועפרוני

  תיקוני עובש ורטיבות בתקרת השירותים + צבע. - בגן הדר  גן הדר ושקד

  הארכת צינור מרזב.  גן כלנית ומרגנית

  גן תות וארגמן

  

(בבי"ס גן לוטם 

  אילנות)

  מגני בלימה לעמודים בשני הגנים. 13התקת 

  בשני הגנים.-התקנת סורגים

  התקנת גגון

  בדיקה ייעוץ ואישור תקרות אקוסטיות בשני הגנים.  גן צליל ומיתר

  עב' לאחר שריפה.

  תיקון דוד חשמלי. - בגן צליל

  השלמת פלטות מינרליות כולל חיזוק. -בגן מיתר

גן נירים, ערמונים 

  ועמר

  אספקה והתקנת מזגן והתקנת הצללה. -בגן נירים

  כ"ס. 5החלפת מעבה - בגן צבעוני  גן ערבה וצבעוני

גן טל, התאנה 

  ותמר

  אספקה והתקנת דלת. - בגן טל

  גן לילך

  

  החלפת גופי תאורה.

  תיקון מזגן.

גן אביב (בי"ס 

  רמב"ם)

  התקנת מערכת התראה.

  התקנת סככת צל.

  ותוכנית טופוגרפית בגן. ביצוע מדידה  גן כנרת 

גן יפה (בי"ס 

  וולפסון)

  בדיקה ייעוץ ואישור עבור תקרות אקוסטיות.

גן שיטה ודולב 

(בגנים יבילים 

  ברש"י)

  בדיקה ייעוץ ואישור עבור תקרות אקוסטיות.

  עבודות תקשורת.

  גנים יבילים וממ"דים. 2שירותי ניהול ופיקוח להקמת 

  התקנת משטחי בטיחות בחצרות.

  נון מערכת חשמל.תכ

  עבודות חשמל.

  עבודות צבע.

  אספקה והתקנת מנעול חשמלי כולל לחצן וחיווט המערכת.
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  התקנת מערכת התראה ומחזיר שמן.

  תכנון קונסטרוקציה קירות תומכים + רמפה + מדרגות מסביב לגנ"י.

  חיבור מים וביוב למבנים.

  במשרד לביטחון פנים.-ביקורת ציוד כיבוי

  כ"ס. 3.5מזגן עילי חד פאזי מפוצל אספקת והתקנת 

  התקנת לוחות לבד. 

  איטום תעלה ומרזב בגן.-בגן שיטה

  
  מועדוניות

  
התקנת זכוכית פלקליר.מועדונית שחק 

  התקנת מזגנים.  מועדונית נווה הילד

 החלפת צילינדר בפלדלת.
ויציקת יסוד לפי דרישת מכון  הזזת עמוד הצללה+פירוקמועדונית איילת השחר

  התקנים.

  התקנת מזגן.

  

  

  מוסדות העירייה

  

  תחזוקת מעליות.  כללי -מוסדות עירייה

  עב' אינסטלציה.

  פיקוח על עב' מיזוג אויר.

  עבודות צבע.

  עב' התקנה ותיקון דלתות.

  באגף הרווחה, בית העלמין ויח' מחשוב. –עב' מיזוג אויר 

  התקנת פסים נגד החלקה. -במשרדי האגף אגף ת.ב.ל

  שיקום בטון בחזית אחורית.

  תיקון מדרגות.- בכניסה להנהלה

  החלפת פלטות בתקרה אקוסטית כולל איטום. -בחדר ישיבות

  שדרוג שירותי ההנהלה.

  צביעת דלת ומשקוף, אשפתונים וספסל בכניסה. -בחדר ישיבות

  אספקת והתקנת מזגן במשרד של טלי. -בחשבות

  לצריכה.החלפת צנרת מים 

  אספקה והתקנת מזגן. -מח' נגריה

 אספקת והתקנת מזגן במשרדים של שוש, -מח' לוגיסטיקה

  אפרת ונגה.

  ריתוך צירים וחיזוק ג'מבו. – 3במחסן 

  החלפת פלטות למדפים. -במחסן
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  מזגן. + התקנת פרקט -מוקד ביטחון

   -מח' תחזוקה

  .2013הכנת כתב כמויות ומפרט טכני למכרז תחזוקה ותשתיות 

לפרויקט עוז  + ליווי בטיחותי לפרויקט במזנון תיכון היובל

  לתמורה הכנה והגשת תכניות לשירותי הכיבוי.

  חידוש צבע לעמודי תאורה.

  תיקון ליקויים בתקרות אקוסטיות לפי דו"ח יועץ.

  השכרת תרנים ליום העצמאות למחלף הסירה.

  התקנת מזגן.-מועדון "מיקי שושן" -במח' ביטחון

 דלת ותיקונה. כיוון
  החלפת גופי תאורה. -בלשכת ראש העיר  בניין העירייה

  השלמת פרקט.

  השחלת כבל טלפון בזק עבור שלוחה חכמה.

  עב' גבס וחשמל.

  החלפת מזגן.

  אספקה והתקנת פסים נגד החלקה.

  אספקת והתקנת מזגן.- לשכת ס' ראש העיר

  תיקון מזגן.

  צביעת קירות פנים. - במזכירות ס' ראש העיר

  אספקת שלט למזגן.  מדור ועדות

אספקת והרכבת מחיצות גבס כולל בידוד  - יועצת משפטית  לשכה משפטית

  ופנלים.

 עב' צבע.
 כספות. 3פירוק  + כספות 2פריצת   מוקד עירוני

 התקנת פרקט למינציה. -בחדר של צדיקוב  תרבות תורנית
  עבודות צבע.  קשרי חוץ

 תיקוני דלתות.
  התקנת דלתות הזזה.  יחידת המחשוב 

  מזגנים. 2אספקה והתקנת 

  התקנת טבעות נעילה במחסן אופניים.  פארק הרצליה

  עבודות אינסטלציה.

  תיקון נזילה.- בקפה תפוז

  התקנת פסים נגד החלקה. -בבניין האגף  אגף שאיפ"ה

  צביעת תותח לאירועי יום הזיכרון. -בגן בן שפר

  התקנת סיפון שירותים.

  תיקון נזילה בניאגרה. - הסדנאות במגרש גרירה ברח'

  עב' שונות במבנה השירותים.-גינה ציבורית אהוד מנור

  תיקון נזילות. -מח' וטרינרית



99 
 

  עב' אינסטלציה. -14ברח' הסדנאות 

  תיקון מזגן.

  פתיחת סתימה. -במחסן אשפה

  מזנים עיליים. 3אספקת והתקנת  -באיכות הסביבה

  כללי-רשות החופים

  כללי

  

  

  

  

 

  אינסטלציה.עב' 

  צביעת מבנים, סככות ותחנות בחופי הים.

  עב' מסגרות.

  טיפול בברזיות.

  שכ"ט והכנת אומדן לעב' בחופים.

  עב' אינסטלציה. התקנת שערים, -חוף הנפרד

  עב' אינסטלציה. - חוף זבולון וחוף הנכים

  תיקון פיצוץ צינור מים. -חוף זבולון והנפרד

  שיקום חדר חובש. -חוף הנפרד

  התקנת דלתות. -נוף ים + בולוןחוף ז

  וצבע. החיפוי גג שירותים כולל תיקוני קונסטרוקצי-חוף זבולון

  סגירת מבנה נטוש.

  גדרות כולל בזנטים. 2גדרות והתקנת  2תיקון 

  תיקון נזילה.

  תיקון שער. -בחוף השרון

 ליטוש שיש כולל חידוש כיתוב.
  אגף משאבי אנוש

  המועצה הדתית 

  במשרד של סמדר. -התקנת מזגן 

  תיקון פיצוץ צינור מים +ברז אלכסון.

  באולם ישיבות. –התקנת  צילינדר פרפר בדלת יציאת חירום 

  תכנון+ פיקוח עליון לעב' גבס בתקרה

  עב' שיפוץ.  אגף גזברות

  תכנון חשמל.  מרכז הצעירים

  פריצת ותיקון דלת.

  החלפת מנעול בדלת אש.  אגף מהנדס העיר

  עבודות שיפוץ.  39בסוקולוב משרדים 

  אספקת והתקנת מזגן.חנות יד שניה

 אספקת והתקנת פלדלת כולל סורגים.
בדיקה וייעוץ הנדסי.  מרכז לאומניות גורדון

שבט -צופי גורדון

  רשפים

  טיפול בברזיה.

 עב' צבע.
  אספקת והתקנת דלת למשרד של אהרון.  ועד עובדים

  התקנת מזגן עילי.

  במזכירות.התקנת מזגן 

  תיקוני ריצוף בכניסה.  משמר אזרחי
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  החלפת מנעול בדלת.

) למרכז קהילתי 2העתקת מזגן משיטור קהילתי (רח' זיסו   שיטור קהילתי

  ).35אילנות (רח' האילנות 

תליית אביזרים בקירות, תיקון אסלה, התקנת נק' טלפון, ניקוי   ניצן בייבי

בארגזי חול ובניית סיליקון, השלמת פאנלים, החלפת חול 

  מחיצות גבס.

הבית הלבן (בי"ס הרצל 

  הישן)

  עב' שיפוץ לטובת העברת דרך הגלים ועמותת אתיופים.

  הזמנת התנעה למפקח השיפוץ.

  התקנת תשתית כבל בזק אפור.

דרך הגלים (בי"ס הרצל 

  הישן)

  תיקון מזגן.

  אספקת והתקנת מפוחים בשירותים. ספורטק 

  שירותים.עב' צבע בחדרי 

  החלפת מעבה למזגן.

  אספקת והתקנת משתנות לבה.

  עב' צבע במשטחי עץ.

 פתיחת סתימה בשירותים.
  התקנת מזגנים.הוראה מתקנת

  תיקוני טיח  לאחר רטיבות בחלון הקיר הפנימי שהמחסן.

  פריצת דלת + תיקון פלדלת.

  עב' תיקון דלתות.

 עב' צבע.
  החלקה.אספקה והתקנת פסים נגד   בית המתנדב

  תכנון מערך מיזוג אויר.

  עב' אינסטלציה.  שירות פסיכולוגי

  .P.V.Cהתקנת   19ויצמן  -מועדון ניצן

  התקנת מזגנים.

  החלפת מנגנון מיוחד בדלת.

  תיקונים שונים.

  איטום גג.  מועדון ימי

  יציקת מדרגות בכניסה לקרוואן לפי דו"ח בטיחות.  מרכז לנערות

  מסגרות במגרשי הספורט.עב' אצטדיון עירוני

  עב' אינסטלציה.

  אספקה והתקנת מזגן באצטדיון.

 עב' גבס.
התקנת סורגים.נוף ים-מועדון גמלאים

אספקה והתקנת דגלים.  מחלף הסירה
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  איטום גג.- במעון יום לקשיש  מועדון נחלת עדה

  חיבור מעקה.

  אספקת והתקנת מזגן.

  עב' צבע במבנה בטון.  פארק נחלת עדה

  חידוש צבע לגדר צפונית.

  אספקת והתקנת תריס מעץ.  ראשונים-מוזיאון בית

  מוזיאון יד לבנים

  

  

  אספקת והתקנת משאבה מנירוסטה.

  החלפת מפוח מעבה בחדר תזמורת.

  פתיחת סתימה בכיור.

  ניקוי קירות חוץ.

  עב' אינסטלציה.

  אספקת והתקנת מזגן.  מנהל נשים

  שיקום חדר.

  עילי.התקנת מזגן   מתי"א

תיקון תקרה מינרלית + חיזוקים והשלמת פלטות חסרות 

  ובנדים.

  חיבור ביוב. - 151במקלט   מקלטים

  אספקה והתקנת מזגן. - 121מקלט 

  חיבור. + התקנת שעון מים - ברח' ברנר

  אספקת סגר לסולם לפי דו"ח בטיחות.

  עב' מיזוג.- 150במקלט 

  פירוק והתקנת מזגנים. - 170במקלט 

  חיזוק שולחן ספרים והתקנת גלגלים.  הגדולבית הכנסת 

  תיקון זכוכית שבורה והתקנת מראה.- בשירותים

  פתיחת סתימה.

  ביצוע רמפה.

  עב' אינסטלציה בשירותים.

  תיקון מזרם שירותי גברים.

  אספקת והתקנת לוח מודעות.

  בתי כנסת בהרצליה

  

  תיקון גג. - אלי צרפתי

  דלתות. התקנת + ביצוע משטח גרנוליט -היכל שלמה

  עבודות צבע.  - ארם נהריים

  .יםעב' טיח פיגמנט - אספקת חומרים עבור - כתר תורה

  הנגשת שירותי נשים וגברים.

עב' ביוב + תכנון אדריכלי לפיתוח נוף בסמוך -נר קדושים

  למבנה שירותים.

  התקנת צילינדרים. -בנחלת עדה

  ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית.-32ברח' הפרטיזנים 
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תשתית תקשורת עבור חיבור למעלית + תכנון מע'  -ןבר איל

  חשמל + תכנון מעלית.

  קיר תומך. - 92ברח' כצנלסון 

  עב' נגישות.

  עב' צבע. -+נר קדושים שארית ישראל

בניין אגף החינוך 

  14בן גוריון  - והרווחה

  תחזוקת שנתית למעלית.

  עב' מיזוג במסגרת שדרוג. -באגף הרווחה

  התקנת מנעולי מאסטר. -2קומה - במח' רווחה

מע' מחשבים וטלפונים, חלונות ומערכת  -שדרוג אגף הרווחה

  חשמל, החלפת מנגנוני נעילה בדלתות, עבודות צבע וטיח.

  אספקת והתקנת מזגן.- בחדר של יהודית שוורץ

  שיפוץ חדרי חשבות.-באגף החינוך

  הכנת משטח בסיס מבטון לכספת.

  שיפוץ במשרד של אורה לנדא.

  המח' לשירותים כלליים.עב' צבע 

  עב' צבע בחשבות.

  אספקת והתקנת מזגן במח' שירותים כלליים.

  עב' צבע. + אספקה והתקנת מזגן -במח' הגיל הרך

  עב' תיקוני טיח וצביעת קירות פנים. -21,28בחדרים 

  הזזת יחידה פנימית של מזגן. - 20בחדר 

תוספת חיבורים וכיסוי משטח פח  –בדיקה וייעוץ הנדסי 

  מניעת רעשים בגשר.ל

  עב' צבע במשרד של דני ליברמן. -תנו"ס

  עב' צבע.  – במשרד של עדי ודסי

  פירוק והרכבת ריהוט. - מדור ספורט

  תיקון נזילות. -ביח' הבריאות

  עב' צבע.-המרכז לטיפול זוגי  4ההסתדרות 

  מזגן. 2התקנת  -המרכז לשלום המשפחה

  שערים חשמליים. 2אספקת והתקנת 

  הידראולי. התקנת סגר

  .PDDעב' צבע בכיתת   מתנ"ס בית פוסטר

  ניקוי גג +תיקון אבנים משתלבות.  מתנ"ס יבור

  רצפת עץ קיימת והתקנה מחדש.+PVCפירוק רצפת 

  תיקון רטיבות בקיר מערבי.

  הנמכת תקרה אקוסטית.

  החלפת מראה שבורה.

  ציפוי בטיחות. + אספקת והתקנת מראה

  אטמים. החלפת + החלפת אל חזור קליטה



103 
 

  עב' צבע בספריה.  מתנ"ס נווה ישראל

  חיווט והפעלה במזגן. + הרכבת משאבת מים - 210במקלט   ים-מתנ"ס נוף

  סגירת מעבר בין אולם ספורט למתנ"ס לפי דו"ח יועץ בטיחות.

  עב' ריצוף. -במקלט יד שרה

  החלפת ידית בדלת אלומיניום בכניסה. –בספריה 

  כ"ס. 2.5מזגן התקנת   המרכז לבריאות הנפש

  עב' שיפוץ במשרדים.

אנסמבל תיאטרון 

  הרצליה (בית האזרח)

במשרדים החלפת תקרה אקוסטית כולל סגירה היקפית של הגג 

  העליון.

  הכנת תשתיות במקום הזמני.

  צביעת גג אזבסט במשרדים + תקרה פנימית.

  צביעת קירות.

  איטום חדר מדרגות חיצוני.

  שדרוג שירותים.

  תאי שירותים ומקלחות. - הכנת תוכנית העמדה  נורדאובריכת 

  החלפת מגן אצבעות.  מעון קשת

  התקנת דלת רשת כולל כנף.

  .1קדימות -תיקון ליקויים לפי דו"ח בטיחות

  בדיקת בטיחות למעלית .  מרכז פסג"ה

  ספריה עירונית

  

  

  בדיקת בטיחות למעלית.

  עב' איטום.

  החלפת מפוח בתא מעלית.

  עב' שיפוץ.  לעולה מועדון נוער

  עב' צבע.

המרכז לתיאטרון 

  עירוני

  הרחקת יונים וסגירה הרמטית של היקף הגג.

  התקנת ידית בהלה לדלת.

רח' בן גוריון 

  וז'בוטינסקי

  צביעת עמודי תאורה בגובה.

  חידוש צבע לעמודי תאורה.  מעונות שרה

ברח' נעמי שמר(מחסני 

  צה"ל)

  התקנת קו מים.

  התקנת פלדלת.  ברח' בר כוכבא 

  התקנת רמפה.  רח' בן סרוק

  ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית.  רח' דן שומרון

  ביצוע מדידה ותוכנית טופוגרפית.  רח' מעפילי מרוקו

  התקנת מאחז יד.  25רח' הר נבו 

  צביעת חדר מדרגות לאחר שריפה.  5רח' הצנחנים 

  עמודים.ביצוע מדידת פנים בקומת   גן רש"ל - מבנה ציבורי
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  צביעת עמודי תאורה, מעקות בטיחות וגידור עירוני.  ברחובות העיר

  

  

  שיפוצי קיץ והערכות לקראת שנת הלימודים

  

  שיפוץ במוסדות חינוך: 2014מחלקת 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:

-ים, בי"ס בן-שיפוץ יסודי, בניית מרחבי לימוד חדשים ושדרוג החצרות בי"ס אילנות, בי"ס נוף

  צבי ובי"ס ויצמן.

  גני ילדים. 30-עבודות צבע פנים וחוץ ב

  גני ילדים.  120 -החלפת חול בארגזי חול ב

  ספר.-בתי החלפת ושדרוג מערכות מיזוג אויר ב

  תיכון לחיים ושירות פסיכולוגי. -שיפוץ כללי בבי"ס הרצל הישן 

  שיפוץ הבית הלבן.

  .39שיפוץ משרדים ברחוב סוקולוב 

  גני ילדים ברחוב רש"י. 2בניית 

  שיפוץ ושדרוג חדר מורים.- בי"ס רעות בוסתן

  שדרוג כיתות במבנה חטיבה צעירה. -בי"ס רמב"ם

  גלית ומחשבים.שיפוץ חדרי אנ -בי"ס גורדון

  בניית רמפה לנכים לגישה לאולם מבית הספר. -אולם ספורט יוחנני

  שדרוג שירותי נכים. -בי"ס יוחנני

  הסבת חממה לכיתות לימוד ושדרוג כיתות כולל הנגשה חיצונית. -בי"ס נתיב

  בניית שירותים חדשים. - בי"ס הנדיב

  שדרוג פינת חי. -ים-בי"ס נוף

  טוב.-אופק ולב סמדר, ים, רעות,- היובל, נוף-רספ-ביצוע כיתות שמע בבתי
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  מחלקת הביטחון
  

בנחישות וללא לאות על מנת לתת פועלת במהלך כל השנה עיריית הרצליה  -מחלקת הביטחון 

  לשיפור איכות חייהם.עושה רבות לתושבי העיר ולבאים בתחומה תחושת ביטחון ו

וחתירה למצוינות, כהמשך לחזון עיריית כל זאת מתוך תחושת שליחות, אחריות, שייכות ו

  הרצליה.

 מל"ח / פס"ח: .1
 בוצע מיפוי מחדש של בעלי תפקידים לאתרים השונים במערך החירום.  .א

עודכן תיק ראשוני לאירוע רעידת אדמה במסגרת ועדה עירונית אשר הוקמה ע"י   .ב

 ראש העירייה.

מל"ח מחוזית, עודכנו תיקי מל"ח לבעלי תפקידים ונערכה ביקורת ע"י רשות   .ג

 אשר עברה בהצלחה.

 .24נבנתה תוכנית לקליטת מפונים ע"פ תקנה   .ד

 .7בוצע תרגיל עירוני במסגרת נקודת מפנה   .ה

 בוצעו הסמכות:  .ו

 חילוץ באירוע רע"ד. –קורס סע"ר  )1

 קורס ממונה הג"א עירוני. )2

 

 שיטור משולב, וסיירת ביטחון: –יחידת האבטחה  .2
 פח"ע ומניעת אירועים פליליים.שיטור משולב המשיך לעסוק במניעת   .א

סיירת ביטחון המשיכה לעסוק בשמירה על העיר וכמובן בעיקר הפרעות מנוחה   .ב

ספר וראינו השנה ירידה משמעותית בפריצות -בגנים הציבוריים ומארבים בבתי

 הספר.-לבתי
  

 שונות: .3
+ מתקנים גני ילדים במערכות כיבוי אש בבתי ספר בציוד והמשך טיפול מסיבי   .א

והערכות להתקנת מערכות גילוי אש ועשן בכל גני הילדים בעיר, וכן  נייםעירו

  .הערכות לביצוע סקר בטיחות אש בכל בתי הספר ברחבי העיר

 המשך ביצוע טיפול מונע ויסודי של מחסני החירום של הרצליה וגם של צה"ל.  .ב

 תחזוקת המקלטים הציבוריים הרב תכליתיים בעיר באופן שוטף.  .ג

 התקנת מערכות אב"כ במקלטים בעיר.המשך פרויקט   .ד

הצבת מאבטחים ופיקוח על עבודתם במוסדות החינוך וכמו כן ביצוע   .ה

 וגננות בעיר. רכזי ביטחוןספר, - ת למנהלי בתייוהשתלמו

 פרויקט תיקי שטח ממוחשבים לבתי ספר וגנ"י.  .ו
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  המשך פרויקט התקנת מצלמות ברחבי העיר.  .ז

  

  

  שיטור משולב

  

אנשים ורכבים חשודים,  השיטור המשולב באירועים רבים כגון: חפצים,במהלך השנה טיפל צוות 

הפרעות מנוחה, התפרצויות לרכבים ודירות, סיוע לפיקוח העירוני, ביצוע מחסומים וחסימות, 

  תאונות דרכים ואלמ"ב (אלימות במשפחה).

נוב, אלמ"ב כמו כן לזכות השיטור המשולב עוד עיכובים ומעצרים רבים על: סמים, תפיסת רכוש ג

עסק בעיר (קניונים), אבטחת אירועים עירוניים, סיורים במקומות הומי קהל, -וגנבים מבתי

  ספר במהלך המסיבות, פורימון, עדלאידע וכו'.-סיורים סביב בתי

  

  סיירת ביטחון

  

 22:00-07:00שעות וכן רכב נוסף המסייר בין השעות  24סיירת הביטחון כוללת רכב אשר מסייר 

  בוקר.ב

  במהלך השנה טיפלה סיירת הביטחון במספר רב של אירועים כגון: 

ספר, גנ"י ומוסדות העירייה השונים, חפצים אנשים ורכבים -הפרעות מנוחה, גלאי פריצה בבתי

חשודים, סיורים במקומות הומי קהל, ביקורות למאבטחים במוס"ח במהלך היום ופעילות יזומה 

  הספר בלילה.- בבתי

ות מארבים בה נערכו מספר רב של מארבים בבי"ס למניעת נזק לרכוש בעקבמהלך השנ ,כמוכן

  אלו: 

  סיירת הביטחון תפסה גם מס' נערים אשר גרמו נזק לרכוש בבתי ספר בעיר.

  סיירת הביטחון אבטחה את כל אירועי העירייה: ספורטק,  שד' חן וכו'. ,כמוכן

בטחת מסיבות בביה"ס ע"י סיורים אירועים של תנועות הנוער, סיורים במקומות הומי קהל א

  מסביב לביה"ס ואבטחת תהלוכות פורים.

  

  

  מדור אבטחה

  
  עובדים. 3 -במשרד הקב"טים 

  קב"ט מוס"ח. -שלומי לוי 

  קב"ט מוס"ח. - עוז נהרי 

  .מזכירת מדור אבטחה ומדור מקלטים- רינה מחלוף 
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  נתוני יסוד בעיר הרצליה

 - ביה"ס (איחוד של חט"ב רעות והרצל) ו 33:  באוגוסטשהחלה  תשע"דבהרצליה בשנת הלימודים 

ביה"ס בגזרה המערבית באחריות  16הקב"טים, חלוקה של  2גנ"י, העיר הרצליה מחולקת בין  133

 - גנ"י בגזרה המערבית ו 56שלומי לוי,  –בגזרה המזרחית  באחריות קב"ט  17 -עוז נהרי  ו - קב"ט 

  הגזרות רח' בן גוריון לאורכו. 2בגזרה המזרחית, גבול הגזרה בין  גנ"י 70

  
  

  ביצעו הקב"טים את הפעילויות הבאות: 2014בשנת 

  

חברת אבטחה "שלג לבן" המשיכה עבודתה  01/09/2014"ד בתחילת שנת הלימודים תשע  .א

 באבטחת מוסדות החינוך, מתקנים עירוניים ואירועים עירוניים.

 

רואיינו מועמדים לאבטחת מוס"ח במשרד הקב"טים.  מאבטחים:מעקב אחרי הכשרת   .ב

 מועמדים לאבטחת מוס"ח. 60במהלך השנה רואיינו 
מגנומטר, נעליים, מכנסיים,  חברה, בביקורת האבטחה נבדקים הדברים הבאים: ביגוד

מחסניות, כובע חברה, כובע לשע"ח (צהוב), פנקס כיס  2חולצה, חגורת מאבטח, נשק 

ן נכנסים / יוצאים, תיק אבטחה מעודכן, ידיעת נהלי האבטחה ע"י למאבטח, יומ

  המאבטח, האם תודרך ומתי, אחת לכמה זמן מבוקר על ידי מפקח החברה.

  

במהלך השנה במשך כל שעות הלימודים  למאבטחים במוס"ח: ערנותתרגיל   .ג

למאבטחים, במהלך היום נזרק חפץ חשוד לשטח  ערנותמתקיימים תרגילי 

  בטח שמבצע סריקה אמור לגלות את החפץ. ביה"ס והמא

  למאבטחים במוס"ח. ערנותתרגילי  200במהלך השנה התקיימו 

  

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד שנה במהלך ה: כל ביה"ס מתרגלים "סבביהתרגילי חפץ חשוד   .ד

 חשוד. תרגיל חפץהחינוך 
  תרגילי חפץ חשוד במוס"ח. 33במהלך השנה התקיימו   

  

מבצע תרגיל ירידה למקלט וירי טילים כל ביה"ס  :ירי טילים /תרגילי  ירידה למקלט   .ה

, התרגיל ע"י קב"ט הרשות, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוךבמהלך שנה"ל פעם אחת 

  ספטמבר בשנה"ל. - בוצעו במהלך חודש  פברואר 

  .תרגילי ירידה למקלט 66במהלך השנה התקיימו 

  רגיל ירידה למקלט.כמו כן, גנ"י ביצעו  פעמיים תרגיל ירי טילים ות

  

כל ביה"ס מחויב לבצע במהלך שנה"ל תרגיל אחד תרגילי רעידת אדמה בביה"ס ובגנ"י:  .ו

 של רעידת אדמה עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
  .133רעידת אדמה בביה"ס ובגנ"י תרגילי  33במהלך השנה התקיימו 
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עם בחודש כל ביה"ס / גנ"י  מחויב פ: ביקורת מרכיבי ביטחון בביה"ס ובגנ"י  .ז

לבדוק ע"י רכז ביטחון ביה"ס /  גננת  גנ"י את מרכיבי הביטחון עפ"י חוזר מנכ"ל 

ותוכנית עבודה השנתית, במקרה של תקלה רכז ביטחון / גננת  מדווח למחלקת 

  הביטחון מדור אבטחה.

  
  כל ביה"ס  מחויב לבצע פעמיים בשנה תרגיל פינוי :(יציאה לשטח פתוח) יתרגילי פינויח. 

פעם ע"י רכז הביטחון ופעם הקב"ט עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך ותוכנית עבודה 

  שנתית.

  תרגילי פינוי בגנ"י. 266 - תרגילי פינוי בביה"ס ו 66במהלך השנה התקיימו  

 
ביה"ס  מחויב לבצע פעם בשנה תרגיל שריפה ע"י רכז הביטחון עפ"י  כל:תרגיל שריפהט.    

  חוזר מנכ"ל משרד החינוך ותוכנית עבודה שנתית.

  תרגילי שריפה. 33במהלך השנה התקיימו           

 

כל ביה"ס שיש בו מעבודות לכימיה מחויב לבצע פעם בשנה תרגיל שריפה :תרגיל חומ"ס  .י

"ל משרד החינוך ותוכנית עבודה שנתית.                                  ע"י רכז הביטחון עפ"י חוזר מנכ

 תרגילי חומ"ס. 6במהלך השנה התקיימו 
  

בוצעו ביקורות והעברת גנים פרטיים  –מבצע "צוק איתן"  –במהלך החופש הגדול   .יא

הלות וקייטנות למתקנים עם מרחבים מוגנים, ניתן תדרוך לגננות ומנהלי קייטנות להתנ

 בשע"ח.

 

כל ביה"ס / גנ"י מחויב לבצע תרגיל הג"א ארצי עפ"י חוזר :תרגיל התגוננות ארצית  .יב

 מנכ"ל משרד החינוך מתווה התרגיל ייקבע  ע"י משרד החינוך.

  
  במסגרת תכניות אבטחה  מדור אבטחה מאבטח אירועים עירוניים לדוגמא:  .יג

  בספורטקהרקדות   אירוע לגני ילדים באצטדיון ליום העצמאות

  אירועים בספורטק  אירועי יום הזיכרון

  אירועי הכוכב השמיני  אירוע יום עצמאות

  אירועים בשד' חן  אירוע גן בן שפר

  אירועי הגדה במתחם שער העיר  אירוע ספורט חצות

  אירועי בריאות בעיר  אירוע בפארק 

  אירועים בביה"ס  אירוע במתנ"סים

  פורים אירועי קרנבל  אירועי הקפות שניות

  אירוע לעובדי עירייה  אירועים לתנועות נוער
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כמו כן, מחלקת הביטחון מנפיקה אישורי כניסה למוס"ח לעובדי קבלן שונים וזאת  לאחר   .יד

 על טופס העדר רישום פלילי ואישור מהמשטרה על העדר עבירות מין.     חתימה 

  ישיבות שוטפות עם מפקחי חברת האבטחה "שלג לבן":    .טו

הבעיות   מתקיימת ישיבה עם מפקחי חברת האבטחה, בישיבה מועלות  ראשוןכל יום   

 בוערות של השבוע ודרכי פתרון אפשריים.ה

 עיריית   קיים שיתוף פעולה מלא בין תחנת גלילות יחידת מוס"ח ומחלקת הביטחון  .טז

  –רצליה, אפשר לומר כי זהו אחד השת"פים הפוריים בארץ ביחסי עירייה ה

  משטרה.

  

 מים כנסים במהלך השנה:יהקב"טים מקי  .יז
 נושא הכנסשם הכנס מס'

 היערכות לפתיחת קייטנות יוניכנס מנהלי קייטנות 1
 הנחיות לרכזי טיולים במוס"חכנס רכזי טיולים 2
 היערכות לפתיחת שנה"לכנס מנהלים יסודיים 3
 היערכות לפתיחת שנה"לכנס מנהלים על יסודיים 4
 השתלמות עב"טים חדשים במוס"חחדשים ביטחוןרכזי כנס  5
 הנחיות לקב"טים במחוז ת"אכנס קב"טים 6
 היערכות לפתיחת שנה"לכנס גננות 7
 הכנות לפתיחת שנה"לכנס מאבטחים 8
 היערכות ליום הג"ארכזי ביטחוןכנס  9

 הנחיות אבטחהכנס מאבטחים 10

 
  

מערכות  שדרוגטיפול שוטף במערכות האזעקה ומערכות הכריזה לאורך כל שנה"ל:   .יח

מערכות האזעקה בביה"ס עפ"י  שדרוגכריזה בביה"ס בהם מערכות הכריזה ישנות, 

 מיפוי הקב"טים ודרכי השטח.

  והחלפת מערכות לא תקינות.אינטרקום  טיפול שוטף במערכות  .יט

לאורך כל שנה"ל: החלפת חלקים ושדרוג   טיפול שוטף בכל לחצני המצוקה בגנ"י  .כ

 מערכות ישנות לחדשות.
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  מדור מחסני חירום

  נתונים:

  

מדור מחסני חירום במחלקת הביטחון אחראי ומתפעל את מחסני החירום (פס"ח ומל"ח)  .1

 של עיריית הרצליה וכן את מחסני צה"ל העומדים לרשות העירייה.

 מספר המחסנים ומיקומם: .2

 

 ממוקמים בתחנת כיבוי אשממוקמים באגף תב"למס"ד

 פלוגות א' + ב' 998גדוד מחסן פס"ח/מל"ח מרכזי 1
מחסן מל"ח / פס"חמחסן נפת הרצליה 2

 סככת כבאיותפלוגה ג' 998מחסן גדוד חילוץ  3
 מחסן ציוד מקלטים 4
  פלוגת רפואה  5

  מחסן גנרטורים  6

  מחסן צמ"ה, מים וכיבוי אש  7

 
 אדם:-כח .3

  תפעול המחסנים נעשה ע"י שלושה עובדים:

באחריותו תפעול המחסנים והפעלת צוות  –מנהל מדור מחסנים  –אדי -חיים בן  .א

  העובדים. 

 מחסנאי המבצע את כל מטלות המחסנים כנדרש. –ארז כהן   .ב

מחסנאי המבצע את כל עבודות המחסן כנדרש + סיוע למנהל מדור  –דוד אדרי   .ג

 .וטפת, בהתאם לצורךמקלטים בתחזוקה ש
  

 התפלגות הציוד במחסנים: .4
ציוד לתחזוקת מקלטים, ציוד מל"ח, ציוד חילוץ צבאי, ציוד שהייה וחירום,   .א

  לאנשי המחלקה, ציוד כיבוי אש.

 אוהלי אח"י (אחסנה יבשה). 2  .ב

 .טיהור -  כבאיות 6  .ג

 עגלת מים , מכליציוד צמ"ה הכולל גנרטורים, משאבות למיניהן, גרורים, חפ"ק ,  .ד

 תאורה, רתכות וציוד נוסף.

 ציוד אב"כ.  .ה

 רכבי חירום. 2  .ו

 מכלית דלק.  .ז

 ציוד של תאגיד המים  .ח
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 עיקר הפעילויות הנעשות במחסנים: .5
  כולל תיקון ליקויים. –ענון וטיפול בציוד צמ"ה (משך כל השנה) יר  .א

 השונים במחלקה. קליטת ציוד וניפוקו לגורמים  .ב

 מעקב רצוף אחר ציוד הדורש ביקורת איכות.  .ג

 ן שירות לעובדי המחלקה.מת  .ד

 .שלושה חודשיםטיפול והפעלת כל ציוד הצמ"ה אחת ל  .ה

 תחזוקה כללית כגון: ניקיון, צביעה, החלפת קרטונים, ניילונים ושילוט.  .ו

 .ולציוד כללי טיפול מונע לציוד מכני ברגיעה  .ז

 טיפול בתלונות התושבים בנושא מקלטים פרטיים.  .ח

 .ריתוק רכבי עירייה וקבלנים לשעת חירום  .ט

 הוצאת הזמנות לספקים.  .י

 הזמנת ציוד מספקים חיצוניים.  .יא
  

  ביקורות וטיפולים: –אוהלי אח"י . 6

  במחסנים קיימים שני אוהלי אח"י שבהם מאוחסנים מנשאים עם ציוד.

  כדי לשמור על תקינות הציוד באוהלים אנו מבצעים שלוש ביקורות בשבוע לתקינות 

  פנים האוהלים ותקינות המאיידים.

  מים מהצנרת ופעולת המאיידים.- הבדיקות כוללות בדיקת צנרת, יציאת עודפי

  וכן בדיקת לחות בעזרת מכשיר בדיקה חשמלי שמראה את אחוזי הלחות בתוך 

  האוהלים.

  לכל הפעולות הנ"ל נעשה רישום רצוף ומבצע הבדיקה חותם על תקינות הבדיקה.

  שמירת המסילות המקיפות אותם.בין השאר עובדי המחסן דואגים לניקיון האוהלים ו

כמו כן פעמיים בשנה מוציאים מהאוהלים את הציוד, בודקים ומפעילים את הכלים ובמידה 

, הטיפולים בציוד אח"י מבוצעים ע"י פיקוד העורף בסיוע ויש ליקויים דואגים לתקן אותם

  שלנו כנדרש.

  ולים.פעולה זו מתבצעת באחריות הפיקוד, אנו מסייעים ככל הנדרש בטיפ

  

  כבאיות:. 7

 כבאיות, לכבאיות נעשים טיפולים חודשיים הכוללים ניקיון, בדיקת 6בסככות נמצאות  

מים במצברים וברדיאטור, בדיקות טעינה של המצברים ובדיקות כלליות כגון אורות  

  וינקרים, בלמים, אויר בצמיגים וכו'.        

  ה לכבאיות.צביעת הכבאיות בהתאם לצורך ואחזקת הציוד הנלוו

  בסככות נעשות עבודות ניקיון ותחזוקה שוטפת.

  

  מחסני מל"ח / פס"ח:. 8

 למחלקה יש שלושה מחסנים לציוד מל"ח פס"ח, במחסנים מאוחסן כל ציוד החירום של

  העיר הרצליה. 
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 - אביזרים, ריהוט וציוד המיועד לשהייה זמנית וממושכת לתושבי העיר בשעת -הציוד כולל

מיטות, מזרונים, שמיכות, אלונקות, ציוד תאורה, ציוד מטבח וכו' כמות הציוד חירום כגון: 

  תושבים. 3,000- מספיקה ל

  במשך כל השנה דואגים לתחזק את הציוד והמחסנים וזה כולל את כל הטיפולים  

  הנדרשים כדי שהציוד ישמר ויהיה כשיר וזמין לשע"ח.

  .יוד מתקדם יותר ומתאיםורוכשים צ כמו כן מחדשים ציוד שיצא מכלל שימוש

  

  :ניםלהלן הפעילות שנעשתה במחס

  ציוד, הפריטים הוצאו מאריזתם נבדקו ונעשו בהם טיפולים מונעים.בוצע ריענון ל)    1      

  )    במשך השנה נעשו ספירות מדגמיות וספירת מלאי שנתית.2      

 טופל והוחזר למדף כשהואים שהתרחשו במשך השנה, הציוד הוחזר אירועציוד ל הוצא)  3 

  ארוז ותקין.

  במחסנים מתבצעת מידי יום עבודת תחזוקה הכוללת ניקיון והחלפת אריזות פגומות    )  4

  בחדשות וכל הנדרש לתחזוקה ברמה גבוהה.            

  קליטת ציוד וניפוקו. )5

 הוצאת החפ"ק לפעילות בשטח. )6

בכל  ברזיםטופלו כל הנגררים, גנרטורים, משאבות, רתכות, מכלי מים, כולל החלפת  )7

 מכלי המים.

 ., נעשו שיפורים באחסון הציוד וכך נמשיךארגון המחסן במתכונת חדשה ונגישה יותר )8

 מחשוב המלאי במחסנים. )9

 נצבעו מחדש כל מכלי המים והגנרטורים. )10

 טופלה הצנרת למשאבות ולמכלי המים. )11

צוק איתן נמסר ציוד לטובת הרשות והתושבים וכן לטובת פיקוד העורף, הציוד במבצע  )12

 הוחזר וטופל.
  

  מחסן מקלטים:

  הציבוריים.      הספר והמקלטים-במחסן המקלטים קיים ציוד המיועד לטיפול במקלטים של בתי

  ועוד.הפריטים כוללים בין השאר צבעים שונים, כלי העבודה, פרזול, אינסטלציה, תאורה 

  במשך השנה נקלט ציוד במחסן ונופק ציוד עבור ביצוע עבודות במקלטים במחסן זה קיימת 

  יומית והמחסן מתוחזק כל ימות השנה ברמה נדרשת.- פעילות יום

  עובד המחסן סייע למנהל מדור מקלטים בתחזוקה, צביעה והחלפת / השלמת ציוד למקלטים.

  ממקלטים ועוד. התקנת והחלפת תאורות חירום, שאיבות מים
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  מחסן נפת הרצליה:

  מפקדת נפת הרצליה.

  במחסן מאוחסן ציוד אישי לבעלי תפקידים.

  באחריותנו הטיפול ותחזוקת הציוד.

  הציוד הדורש ריענון הוחלף בחדש.

  

  :998 -מחסן גדוד חילוץ

  במחסן ציוד המיועד לחילוץ והצלה.

  שוטפת בכל ימות השנה.במחסן קיים ציוד רב ומגוון המצריך טיפול ותחזוקה 

  כולל עזרה בפעולות שונות שמבצעים חיילי הפיקוד.

  המחסן רוענן וכמו כן הוכנס ציוד חדש.

  הוחלפו מנות קרב, הוכנס ציוד חדש.

פטישים, מקושים, אתי חפירה, הכלים נוקו ונצבעו בצבע  –עובדי המחסן טיפלו בכלי עבודה כגון 

  מיוחד לשמירתם.

  

  חלקה:מחסן ציוד לאנשי המ

  המחסן קולט ומוציא ציוד אישי ואביזרים המיועדים לצוות המטפל בנושאי הביטחון.

  בין השאר מאוחסן במחסן הציוד הבא הכולל: ביגוד ואמצעי עזר ללוחמים החל מפנס וכלה   

  באזיקים.

  מזון, ציוד משרדי ועוד בשוטף. –המחסן דואג להזמין ולמסור ציוד מתכלה כגון 

  

  ם:צמ"ה ומכלי מי

  במחסני הביטחון מאוחסן ומטופל הציוד הבא:

  גנרטורים. )1

  משאבות מים וביוב. )2

  מכלי מים. )3

  רתכות גנרטור. )4

  כלי הנעה הידראוליים. )5

  ציוד כיבוי אש. )6

  צנרת מים מכל הסוגים והגדלים. )7

  חפ"ק. )8

  רכבי חירום. )9

  הציוד עובר ביקורות, חידושים וטיפולים בהתאם לתוכנית עבודה.
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  שנעשות:להלן פעילויות 

  

  :גנרטורים  .א

  - גנרטורים 15סה"כ 

טיפול לכל הגנרטורים הכולל: בדיקת מים, שמן  שלושה חודשיםאנו מבצעים אחת ל

  וצביעת 

  אחת לשנה נעשה טיפול מקיף הכולל: מסגרות, מצבר.

  צביעת גנרטורים ככל הנדרש, החלפת שמן, ניקיון פילטרים, בדיקת רצועות מנוע.

  בדיקת אויר בצמיגים ושימון חלקים. הפעלה ובדיקה תחת עומס,

  

  משאבות מים וביוב  .ב

  משאבות המופעלות בעזרת מנועי בנזין. 6סה"כ  

  למשאבות הנ"ל נעשה טיפול חודשי הכולל:

  הפעלה, ניקוי מערכת וצנרת, בדיקת המשאבות תחת עומס עבודה.

  טיפול שנתי: כולל חיזוק ברגים, ניקוי פילטר אויר והחלפת שמן מנוע.   

  משאבות יצאו פעמים רבות לעבודות שטח כולל סיוע למחלקת הביוב.ה

  ליטר. 5,000משאבות חדשות עבור מכלי מים  5נרכשו 

  

  יח', הטיפול הנעשה בהן זהה לטיפול במשאבות 11סה"כ  משאבות חשמל  .ג

  .הבנזין

  חלק מהמשאבות פועלות במשך כל השנה, היתר נשמרות לחירום בלבד.

  

  יח'. 8 –ליטר ללא עגלה סה"כ  1,000מכלי מים   .ד

  יח'. 14 –ליטר על עגלה סה"כ  1,000מים  מכלי  

  יח'. 5 –ליטר נישאים סה"כ  5,000מים  מכלי  

  וצביעה מחדש של  הטיפולים שנעשו: בדיקת ברזים, ניקיון יסודי פנים וחוץ  

  .כל המכלים  

  

  חפ"ק ועגלת תאורה:

נמצאים בהשגחה מתמדת של אנשי המחסן, זה מתבטא בבדיקה תקינות  עגלת התאורה והחפ"ק

  של כל המכשירים כגון טלפונים, תאורה, כלים ועוד.

  כן הציוד מתוחזק לאחר כל תרגיל או אירוע.-כמו

בגמר הפעילות בשטח חוזר החפ"ק למחסן, צוות המחסן דואג לפרוק את כל הציוד מהעגלות, 

  להחזרתו למקום המיועד לו.מבצע בדיקות לתקינות הציוד ו
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  רכבי    חירום

למחלקה  נוספו שני רכבי חירום עם מערכת כריזה ותאורה, הרכבים מטופלים ומתוחזקים 

  ומוכנים בכל רגע ליציאה לשטח.

  כמו כן חפ"ק נייד נמצא בתהליך אבזור , הרכב מטופל בשוטף.

  

  ריתוק רכבים בעיריית הרצליה:

  חסנים על ריתוק רכבי העירייה, הליסינג והקבלנים.בין השאר אחראי ראש מדור מ

  ר. דצמבר  לינואעבודת הריתוק מתבצעת בין חודשים  

הטיפול מחייב קבלת מסמכים ואישורים מהגורמים השונים וכן עבודת ניירת ובדיקות ארוכות עד 

  לסיום הדו"ח.

  
  מקלטים פרטיים:

  השייכים לבתים פרטיים.מדור מחסנים מטפל בבעיות המתעוררות במקלטים 

ידי דיירים במקלט, פלישה למקלטים, נעילת -הבעיות העיקריות הם אחסון של ציוד פרטי על

, כמו כן מתבצעות ביקורות לבקשת תושבים לבדיקת המקלט בפני הדיירים ושאלות כלליות

  .תקינות המקלטים

תהליך מייגע וארוך עד  כל הפניות של התושבים מגיעות אלינו לטיפול, בדרך כלל הטיפול הוא

  לסיומו וזה דורש טלפונים, התכתבויות וכד'.

  כל הפניות עד כה טופלו על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון התושבים.

  עד לפתרונן. של תושבים, כל הפניות טופלופניות טופלו מאות במהלך השנה 

  

  

  מחסן ציוד חירום בנושא חלוקת מים לתושבים:

, משאבות מים, מכלי מים  1K.V.Aמגוון הכולל גנרטורים בהספק של  במחסן זה מאוחסן ציוד

  ליטר וכן ציוד נוסף ומגוון. 7,000אישיים לתושבים, מכלי מים מתנפחים עד 

  אנו מתחזקים את הציוד הנ"ל כנדרש במשך כל השנה.

וטופל  תרגילי חירום בשיתוף עם התאגיד, בתרגילים אלו יצא ציוד מגוון, הוחזר 2כמו כן בוצעו 

  בהתאם לנהלים.
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  בטיחות אשמדור 

  

  על מדור זה אחראית ענת עוזר בנוסף לתפקידה כמזכירת מח' הביטחון.

אחזקה והתקנה, חברת "קרן אש" זכתה במכרז  –יצאנו למכרז כיבוי אש  2014בשנת 

והתחלנו לעבוד עמה במקביל לעבודה עם חב' "אמין הנדסת אש", החברה שתחזקה את 

  נושא כיבוי האש עד כה, עד אשר תסתיים אחריות חב' אמין על המערכות והציוד.

אש במוסדות העירייה ובמוסדות  חינוך, -ניתן טיפול לכל מערכות כיבוי 2014בשנת  

  ספר, גני ילדים, מתנ"סים, אולמות ספורט, מקלטים ומועדוני נוער   בעיר כדלהלן:-בתי

  :אש  ידני –מערכות כיבוי   .א

  מטפים, גלגלונים, הידרנטים, זרנוקים  ומזנקים כל ציוד כיבוי האש: נבדק וטופל

  .ינוך בעיר ובמוסדות העירוניים, עפ"י תוכנית עבודה שנתיתבכל מוסדות הח

 :  מערכות גילוי עשן  .ב
  ובמוסדות עירוניים    במוסדות החינוךגילוי עשן ואש נבדקו וטופלו כל מערכות 

  .וזאת בהתאם לתוכנית עבודה שנתית

 ):מערכות גילוי וכיבוי במים (ספרינקלרים  .ג
מוסדות החינוך בעיר ובמוסדות העירוניים,  בכלנבדקו  וטופלו מערכות הספרינקלרים  

הושלם ציוד חסר והוחלפו חלקי מערכות לקויים ופגומים לפי  הצורך עפ"י  דרישת מכבי 

  אש  ויועץ הבטיחות במוס"ח.

במהלך השנה נערכו בדיקות וביקורות לציוד כיבוי אש ובטיחות אש במוסדות החינוך בעיר   .ד

 ע"י:

 כיבוי אש הרצליה. )1

 ת במערכות כיבוי אש בעיר עבור העירייה.והמטפלו"קרן אש" "אמין הנדסת אש"  )2
עפ"י הממצאים הוגשו דו"חות ביקורת, הליקויים תוקנו, הושלם ציוד חסר, הוחלף 

 ציוד פגום והותקנו מערכות חדשות בהתאם לצורך.
  בגמר כל טיפול נתקבל אישור תקינות הציוד עפ"י תקן מכון התקנים הישראלי.

 .והושלם ציוד כיבוי אש ותקנו מערכות גילוי אש ועשן בבתי ספר אשר עברו שיפוצי קיץה  .ה

 .חדשה במתנ"ס נחלת עדה, כולל אישור מכון התקניםש ועשן אגילוי הותקנה מערכת   .ו

 , כולל אישור מכון התקנים.מועדון הכוכב השמיניהותקנה מערכת גילוי אש ועשן חדשה ב  .ז

 במועדונית ברושים, כולל אישור מכון התקנים.הותקנה מערכת גילוי אש ועשן   .ח

 הותקנה מערכת גילוי אש ועשן באצטדיון העירוני, כולל אישור מכון התקנים.  .ט

 , כולל אישור מכון התקנים.במנהל נשים ומתי"אהותקנה מערכת גילוי אש ועשן   .י

 ., כולל אישור מכון התקניםבגנים אמירים וצאליםהותקנה מערכת גילוי אש ועשן   .יא

 עו תוספות ואישור מכון תקנים בבית הגמלאי ברח' סירקין.בוצ  .יב

 בוצעה עבודה מקיפה להשמשת המבנה לאכלוס במועדון הגמלאי בצמרות.  .יג



117 
 

חיבור  –בוצעה בדיקה מקיפה בכל גני הילדים בהם מותקנות מערכות גילוי אש ועשן   .יד

בתקלות,  המערכות למוקד הביטחון ולכב"א הרצליה וכן הדרכת הצוות בגן לטיפול מיידי

 עד להגעת טכנאי.

 הוחלפו וטופלו חלונות עשן באולם ספורט ראשונים.  .טו

  פורקו והותקנו מחדש מערכות גילוי אש ועשן בבתי ספר שעברו שיפוצים.  .טז

 הוחלפו והושלמו מטפי כיבוי אש בכל המקלטים בעיר.  .יז

 בוצעו תוספות ועבודות כיבוי אש בהוראה מתקנת.  .יח

 ובדיקות בהתאם לשיפוצים ולדרישה.בוצעו סקרים, טיפולים, התקנות   .יט

 .2014הוכן מכרז כבוי אש אשר יצא לדרכו בינואר   .כ

 

  מדור מקלטים

  טיפלנו במקלטים הציבוריים ודו תכליתיים ובמוסדות החינוך. 2014במהלך שנת 

  - מקלטים ציבוריים לפי הפרוט דלהלן: 115בעיר הרצליה ישנם 

  מקלטים 52הספר =  –בבתי  .1

 דו תכלתיים. מקלטים  63ציבוריים        =  .2
ומבוקרים אחת  המקלטים מטופלים באופן שוטף ע"י צוות המקלטים ממחלקת הביטחון

  לחודשיים  לקריאת מוני החשמל  ובדיקת ליקויים בולטים.

  רוב המקלטים מאוישים ע"י מועדונים , מתנ"סים ,אגודות , ואומנים.

  העירונית ובפיקוח מחלקת הביטחון. חתומים על חוזים במחלקת הנכסים

וצוות המקלטים  מחזיקי המקלטים מדווחים למח' הביטחון על הליקויים במהלך השנה

  במחלקה מטפל מיידית במפגעים במידת האפשר. 

  .במהלך השנה טופלו המקלטים עפ"י תוכנית עבודה שנתית

  נה.ונמצא תקי במהלך השנה בוצעה ביקורת גז ראדון בכל המקלטים בעיר

  בוצעה צביעת חוץ כללית של מקלטי העיר.

  בוצעו קריאות מוני חשמל.

  

במהלך מבצע "צוק איתן " כל המקלטים הציבוריים בעיר  –ספטמבר  –במהלך חודשים יולי 

  היו פתוחים לתושבים (פרט למקלטי ביה"ס).

  במהלך כל השנה הכנסת נתונים לתוכנת מקלטים.

  אויר לכל המקלטים בעיר. סיום פרויקט הכנסת מערכות לסינון

הטיפול הנכון והנחוץ במקלטים דורש ביקורות רבות ותכופות וטיפול בליקויים המתגלים, 

  הקורים  כתוצאה מבלאי טבעי או כתוצאה מוונדליזם.
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  מדור מל"ח / פס"ח

  

  התבצעו בין היתר ע"י מדור מל"ח / פס"ח פעילויות  אשר התחלקו ל: 2014במהלך שנת 

  .שוטפותפעילויות   .א

 .ארגון כנסים, השתלמויות ותרגילים לגורמים שונים  .ב

 .השתתפויות בכנסים והשתלמויות  .ג

 .6הכנה וביצוע תרגיל נקודת מפנה   .ד

 עובדי עירייה, סיירים ומפקחים. 35 –בוצע קורס חילוץ (סע"ר) ל   .ה

 בוצעו קורסים לממונה הג"א אגפי.  .ו

 .משרה 1/2עדיין ממונה מל"ח / פס"ח עובד רק ב   .ז
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  לוגיסטיקהמח' ה
  

  :יםהעירייה השונ ול מוסדותטפול ברכוש שנתקבל/נופק למחסנים מ .1

  

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

 .אחר בדיקתול העירייה חלוקת ציוד למוסדות  .ב

ממוסדות העירייה ואחסונו במחסן בלאי עד להחלטת ועדת  קבלת ציוד בלאי  .ג

 .בלאי עירונית

  מ/ל מוסדות העירייה:. ציודדוגמאות לקבלה, טיפול ואספקת   .ד

  קליטת ציוד מבתי ספר לאחסון זמני בשל שיפוצים שנערכו במבנים. •

 קבלת ואחסון ריהוט חדש במחסנים העירוניים כמלאי רזרבה לגני ילדים •

  גני ילדים חדשים שנפתחו  22קבלת ואחסון ריהוט חדש במחסנים עבור  •

דות חינוך של בתי ספר טרום שיפוצי קיץ  (קליטה במחסנים טיפול בציוד של מוס •

 העירוניים וחלוקה בתום השיפוץ)

 : פארק הרצליהס גני ילדים בקט  .ה

  .סקקבלת ציוד עבור הט •

  .סיוע בהתארגנות בהכנה ובחלוקת חבילות לכלל גני הילדים •

  סיוע בחלוקה בפועל במהלך הטקס. •

 .אירועי יום הזיכרון וחגיגות יום העצמאות  .ו

 בדיקת מלאי עדכני של כל פריטי הציוד הנדרשים לשימוש באירועים הנ"ל. •

 הכנת הזמנות למלאי פריטי הציוד הנדרשים לשימוש באירועים הנ"ל. •

כלל הציוד הרלוונטי לאירועים השונים וסידור המחסנים של וניפוק  הטיפול בקליט •

 .בתום האירועים

 .למחסן טיפול בקבלת דגלי לאום ודגלים עירוניים חדשים •

 לשימוש חוזר / בלאי.מיון דגלים שאינם חדשים  •

 .הכנת הדגלים לתלייה ברחבי העיר וחלוקתם •

לפי מצב  ן, פרוק ומיובתום האירועים טיפול בקבלת הדגלים שהוחזרו למחסן •

 .תקינותה

 
  : ספירת מלאי שנתית במחסני העירייה.  2

  28.12.2014-04.01.2015במהלך הימים  ספירת המלאי השנתית נערכה בדצמבר 

והבטיחות בפיקוח חברה חיצונית לוגיסטיקה ההספירה נערכה ע"י עובדי מח'   .א

  (מנפאואר גרופ ).

  .מהלך הספירה ע"י חברה חיצוניתלנערך פיקוח, ספירה מדגמית וסיוע   .ב
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  .ולאחר בדיקת הפרשים סיומהחתימה על דוחות הספירה ב  .ג

 מוסדותמדגמיתמקדימה, עדכון ספירה  גון:כהכנות והערכות לקראת הספירה   .ד

ציגי החברה נ, פגישות עם )סגירת המחסן(לצורך העירייה במועד הספירה 

  .רלוונטיותהכנות השנבחרה לתאום ההחיצונית 

בתום הספירה בפועל נבדקו אי התאמות ונתוני הספירה עודכנו במערכת   .ה

 המחשוב.

  

  : הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד.  3

  .הליך הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתן על כל פרטי הרכוש המתקבל במחסן המרכזי המשך

  

  : אספקת ציוד משרדי וחומרי ניקוי.  4

חסן והבטיחות (מהמ לוגיסטיקההאספקת הציוד המשרדי וחומרי הניקוי מתבצעת ממחלקת 

וני עירהאינטרנט ה, באמצעות אתר יםהעירייה השונ מוסדותישירות לאגפים ול), רכזיהמ

  .להזמנת טובין

  :אופן יישום ההליך כולל

  .קליטה של הציוד שמתקבל מהחברות השונות  .א

 .פקת מדבקות ברקוד והדבקתםנה  .ב

רישום הפריטים במערכת המחשוב ועדכון דינאמי של מלאי מינימוםמקסימום   .ג

  .של הציוד המשרדי

חלוקת הציוד המשרדי בפועל ליחידות העירוניות לאחר קבלת   .ד

 .תקציב ע"י החשבים האגפייםהזמנותמאושרות 

 
 :טיפול בהזמנות ציוד משרדי / חומרי ניקיון / טיונרים וראשי דיו.  5

חב' דהיינו  חברות שנבחרו באמצעות מכרזההזמנת ציוד מתבצעת ישירות מ  .א

(חומרי ניקיון), חב' גרפיטי (מוצרי נייר,  , חב' א.א.עקרביץ (ציוד משרדי)

  טונרים, ראשי דיו).

  .המכרז והמחירים שנקבעו בחוזה בכפוף לתנאי  .ב

 .בהתאם לכמות שירדה מנקודת הזמנה מינימאלית  .ג

 ע דרישה אוטומטית להזמנת טובין והעברה לאישור חשבות האגף.ביצו  .ד

ע"י מחסנאי, בדיקת חשבוניות לאחר קבלת הציוד בפועל מהספק וחתימתן   .ה

 מזכירת המחלקה ומנהל מח' הלוגיסטיקה.

טיפול בדרישות של הזמנות ציוד משרדי מתבצע גם ליח' שאינן מתוקצבות   .ו

 והבטיחות. לוגיסטיקההלקבלת ציוד ממח' 
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  :מצרכי מזון וכיבוד ליח' עירוניות.  6

 "יינות ביתן" סניף רעננה. –בחירת ספק זוכה   .א

אספקת מצרכי כיבוד ושתייה למוסדות העירייה מתבצעת באמצעות  "יינות   .ב

 ביתן" סניף רעננה 

האספקה מתבצעת בהתאם לקבלת הזמנות  למחלקת הלוגיסטיקה מהיחידות   .ג

העירוניות השונות והנפקת הזמנות ממוחשבות ליינות ביתן באמצעות מחלקת 

 הלוגיסטיקה

מגיעים ישירות ליחידה המזמינה מצרכי הכיבוד והשתייה באריזות סגורות   .ד

בהתאם לבקשה חודשית של היחידה ולהעברת הזמנה ממחלקת הלוגיסטיקה 

 ל"יינות ביתן".

 .2014הכנת הזמנות מסגרת לשריון סכומים חד פעמיים לכל אגף / יחידה לשנת   .ה

 
  עדכון אישורי ביצוע עבודה: . 7

  די חוץ של מח' התחזוקה, זיכוי חומרי עבודה מיתרות קיימות במחסני עבודה של עוב

לצורך יכולת מעקב עדכנית על שימוש בחומרי מח' חשמל ותאורת רחובות מח' הנגרייה, 

  .עבודה

  

  . למחסני העירייה טיפול בכיסאות המתנה מושבתים המוחזרים מהיח' השונות. 8

 ץ.שיפולשליחת כסאות המתנה המוחזרים מהיח' השונות לחידוש   .א

 .רלוונטיותאספקתם בהתאם לדרישות   .ב

 
  סיוע למשפחות אבלים   .9

  א. סיוע בהקמת אוהלים ופירוקם בסיום ימי השבעה        

  ב. העברת שולחנות, כסאות, מזרונים, תנור/מאוורר, מקרר,  מיחם, כלים חד           

  פעמיים ומצרכים להכנת שתייה בהתאם לצורך.           

  

  :ריים ם סלולטיפול במכשירי מירס ומכשירי. 10

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

של עובדים,  מכשירים, התקנת דיבוריות, רכישת אביזרים למכשירים, טיפול בפניות שונות

 חב' הוט מובייל, ולסמנכ"ל העירייה ועוד.–תאום בין העובדים לחברה הזכיינית 

 : של מכשירים סלולריים לעובדים ומנהליםהתבצע פרויקט שדרוג חלקי    .א
  מסירת מכשירים סלולריים למנהלים שברשותם מכשירי מירס    -  22.07.2014

לסמסונג   L3שדרוג מכשירים סלולריים לעובדים ( החלפת דגם מסוג  – 28.07.2014-27

  ) 3גלקסי 

 שדרוג מכשירים סלולריים למנהלים  - 28.07.2014
  –שדרוג מכשירים סלולריים  -           14.09.2014
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  השלמה לעובדים/מנהלים ששהו בחופשה בעת ימי השדרוג                       

  

  :בהתבצע פרויקט שדרוג מכשירי מירס  לעובדי ומנהלי הרשות

  פרויקט  שדרוג מכשירי מירס  לכלל עובדי ומנהלי    – 24.03.2014-23.03.2014

  ) i686הרשות שברשותם מכשירי מירס ( שדרוג  לדגם  

  

  : טיפול בנושא מכשירי פקסימיליה ביחידות שונות של עיריית הרצלייה.11

ממשיך הליך הטיפול לאחר שינוי ההליך וביטול הביטוח הקולקטיבי של עיריית הרצליה 

  , למכשירי הפקסימיליות

 "צילומעתיק"מח' לוגיסטיקה בתאום והתייעצות עם חברת  -במקרים של תקלות במכשירים 

: מחליטה לפי שיקול כדאיות על הטיפול האפקטיבי היעיל ביותר בהתייחס למהות המקרה

  תיקון ו/או רכישת מכשיר חדש.

 טיונרים ריקים של מדפסות ופקסים לחב' אפיק,  מכלימתבצעות מכירות של   .א

 ישות של מכשירים חדשים ליח' שונות התבצעו רכ  .ב

 התאם להזמנת מסגרת ליח' שונות בהתבצעו תיקונים של מכשירים   .ג
  

  : ניקיון שוטף של כלל יחידות העירייהטיפול בנושא . 12

  .טיפול בכל הקשור לניקיון שוטף של יחידות העירייה  .א

הניקיון מתן שרות ליחידות העירייה בנושא בירורים, תלונות שונות מול חברות   .ב

  .הרלוונטיות

בדיקת טופסי משוב שמתקבלים מהיחידות, הליך מעקב איכות ופיקוח על עבודות   .ג

הניקיון המתבצעות ע"י הקבלנים השונים באמצעות סיורים עם נציגי החברות השונות 

  .ביחידותואנשי הקשר 

 אישור חשבוניות וחתימה עליהן, קיזוזים וקנסות עקב ליקויי ניקיון לפי שיעורים  .ד

  הכתובים בחוזה.

  ביצוע ניקיונות בבתי ספר וגני ילדים לאחר עבודות שיפוץ, צבע ושדרוג חצרות.  .ה

התבצע פרויקט ניקיון ופינוי אשפה ממקלטים ציבוריים   -  2014בחודש יולי אוגוסט   .ו

  בתקופת "צוק איתן ". םלצורך השתמשת

הניקיון ע"י רואה נבדקו תלושי השכר של העובדים המועסקים בחברת  2014בחודש יולי   .ז

 חשבון של משכ"ל ויחידת "זכויות עובדים" של החברה.

 
  :אספקת מחסומים מהאגף.13

  שונים םמהמחסן המרכזי לאירועיאספקת מחסומי ביטחון 

  

  :טיפול במזגנים המותקנים ביחידות העירייה. 14

ביטוח המתבצע טיפול ומעקב אחר מזגנים המותקנים ו/או נגרעים מיח' העירייה לצורך   .א

 .עירוניה
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מבטחת  את המזגנים המיני מרכזיים והמפוצלים ביחידות העירוניות  –חב' שון רון   .ב

 מזגנים מיני מרכזיים ) 68מזגנים מפוצלים + 3000ובמוסדות החינוך (

 
  טיפול בנושא החמ"ל העירוני: . 15

 אחזקת החמ"ל באופן "שוטף" ותפעולו בתרגילים והדרכות לצוות המכלולים.  .ג

 ועריכת נהלים. עדכון  .ד

  מפגשים בנושא הכנה לביקורת המוכנות השנתית  2התקיימו  – 4.3.2014,  4.2.2014  .ה

 וכן לצורך הכנת תיקי פק"ל למכלולים השונים .

)בנושא הבהרות להכנת תיקי אב 1+2פגישה בחמ"ל העירוני לראשי המכלולים (מספרי   .ו

 למכלולים 
 2014אוגוסט –חודשים יולי  -" מבצע  "צוק איתן

 אחזקת החמ"ל במהלך תקופת "צוק איתן" ותפעולו לצוות המכלולים  .ז

שבועות על ידי עובדי  3כולל סופי שבוע לתקופה של  24/7איוש החמ"ל העירוני היה   .ח

 הרשות ופיקוד העורף , כלל גם סיוע באמצעים וציוד לפיקוד העורף
ובצים במכלול עובדי הרשות שאיישו את החמ"ל בפועל  בתורנויות כללו עובדים המש

 מבצעים והשולחן המרכזי (ריכוז הנושא ע"י שמואל עקרב, נגה קלאתי ואפרת נאור ) . 

במערכת רח"ל ( על ידי העובדות נגה קלאתי  –פרסום תמונת מצב יומית לרמה הממונה   .ט

 ואפרת נאור  שהוסמכו לעבודה במערכת זו)
  מכלול מבצעים והשולחן המרכזי הדרכה לעובדי /ות – 14.07.2014 

 תמ"צ (תמונת מצב לאומית) –בנושא תוכנת חירום 
 התייצבות בעלי התפקידים בחמ"ל העירוני ובאגפים השונים –תרגיל "פתע"  - 14.07.2014

 תוכנת מוקד   –הדרכה לעובדי/ות  מכלול מבצעים והשולחן המרכזי  בנושא  – 23.07.2014  .י

 ל העירוניתרגיל בחמ" - 24.07.2014 -  .יא

 התייצבות בעלי התפקידים בחמ"ל העירוני ובאגפים השונים  –תרגיל פת"ע – 31.7.2014  .יב

התכנסות בחדר הישיבות לצורך תחקיר והפקת לקחים של אגף ת.ב.ל מתרגיל  – 7.8.2014  .יג

 ה"פתע"
  

  : העירונירכוש ניהול ה.  16

  ניהול ומעקב אחר הרכוש העירוני.  המשיך להתבצע הליך 2014במהלך שנת 

  מיופה כוח בנושא הרכוש שברשותה כל יחידה ל

דוחות רכוש שנתקבלו נבדקו ועודכנו בדוח היח' לאחר עריכת בירורים עם היח'   .א

 הרלוונטיות.

 התבצעו הדרכות טלפוניות ליחידות שונות  בנושא עריכת ספירת רכוש עצמית  .ב

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

 עודכנו רכישות ציוד ורהוט לגני הילדים החדשים שנפתחו  .ד
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  :עדכון רכישות + תרומות + דוחות מסכמים.17

  .העירייה  ליחידות השונות יעודכנו רכישות/תרומות של רכוש שנרכש ע"  .א

  רכוש שוניםעודכנו והוקלדו דוחות  ,נבדקו  .ב

  

ובציוד המועבר בין היחידות /  מהיחידות השונות ומאוחסן באגףפול ועדכון בציוד המוחזר יט.18

  : השונות

  נרשם ועודכן ציוד לא שמיש שהוחזר מהיחידות השונות למחסן המרכזי/מחסן בלאי  .א

  .יחידות השונות אודות קבלת הרכוש שהוחזר בפועלעודכנו ה  .ב

 עודכן ציוד שהועבר בין היחידות השונות.  .ג

 
  :של רכושועדת בלאי/מכירה ותרומה  .19

 מכירת רכוש:   .א
. הציוד מחסני העירייהן בהמאוחסברזל התבצעו מכירות של ציוד ישן ולא שמיש/פסולת  )1

  .לקבלנים שונים עם זיכוי כספי לקופת העירייה נמכר

הצעות מחיר  המכירות על פי אישור ועדת בלאי, בהתאם למחירון שנערך ולאחר קבלת )2

 .בנדון

מחסניות וטיונרים ריקים של מדפסות ופקסים שהוחזרו התבצעו מכירות למחזור של  )3

 ממשרדי העירייה השונים.
  

 ועדת בלאי:   .ב
  26.05.2014כנסה  ביום בלאי התת  ועד

  ,חברי הועדה ומוזמנים נוספים. מ"מ יו"ר ועדת הבלאיהועדה התקיימה בהשתתפות 

  .נערך סיור במחסני העירייה ובדיקת רכוש הבלאי המאוחסן )1

 .בנושא הציוד הלא שמיש המאוחסן במחסנים העירוניים נתקבלו החלטות )2

 .פרוטוקול ורשימת ציוד רלוונטית עם החלטות שנתקבלו נשלחו לחברי הועדה )3

שונה שאינו שמיש המאוחסן במחסנים העירונייםופסולת ברזל התבצעו מכירות  ציוד  )4

 .בהתאם להחלטות הועדה

מדתם ( למניעת העברת החלטה לבצע מכירת מחשבים  לאחר הוצאת דיסקים והש )5

 התוכן/מידע המצוי בהם )

 - המאוחסנים באגף המנהל הכספי  –אושרה  גריעתם של כרטיסי חנייה ארציים מנייר  )6

בהתייחס לבקשת מנהל חשבונות ראשי ,ועקב החלטת מרכז השלטון המקומי (רצ"ב) על 

 31.12.13הפסקת שימוש בכרטיסי החנייה  החל מיום 

 ההשמדה התבצעה בפועל  )7

אושרה תרומות ציוד מחשוב ( מחשבים , מסכים , מדפסות) לעיר נתיבות בהתייחס   )8

 לבקשתם  ,
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התרומה התבצעה   לאחר טיפול יח' המחשוב  בנושא  בדיקה ופירמוט המחשבים לצורך  )9

 מניעת העברת  מידע שאוחסן בהם , וכן טיפול בהעברת רישיונות,
  

  :ביצוע חלוקת תלושי חלב לעובדי כפיים

התבצעה חלוקת תלושי חלב לעובדי תחזוקה במחלקות שונות של עיריית הרצליה   .א

 .בהתאם לדוחות נוכחות אישיים

מתבצעות  ,לרשת ממנההחשבוניות המסכמות לצורך תשלום בהתאם ואושרו בדקו נ  .ב

 הרכישות בפועל.
  

  :חברות חיצוניות טיפול שוטף ותשלום שכר לעובדי

עות משכ"ל המשיכה חב'  רם ק.ר.ם בע"מ כזוכה במכרז להעסקת עובדים זמניים באמצ  .א

 .01.11.2012בעיריית הרצליה החל מיום 

(כולל חברה חיצונית הטיפול ומעקב "שוטף" בנושא העובדים המועסקים באגף תב"ל ע"י   .ב

  ).תשלום חודשי של שכר העובדים לחברה

  ליטת עובדים חדשים וסיום עבודה לעובדים שהפסיקו עבודתם.טיפול בק  .ג

 .חודשי של סה"כ ימי עבודה ושעות נוספות של העובדים לצורך תשלום שכרם ריכוז  .ד

 תלושי השכר של העובדים בהתייחס לדיווח בפועל לצורך תשלום לחברה. בדיקה ואימות

 תאום בין העובדים לבין החברה החיצונית ואגף משאבי אנוש.
  

  :)(נגה, אפרת צוות מאמתי איכות עירוניע"י  תאום איכות 9002איזו 

העיר וחברת  נערך מפגש הכנה לקראת מבדקי איכות בהשתתפות מאמתי האיכות, מזכיר  .א

 .אופק

נהלים והוראות עבודה לאימות מול מנהלי מחלקות שונות ולמסירה למזכיר  קביעת  .ב

 .העיר

 .רלוונטיות בעירייה נהלים עם מנהלי יחידותופגישות אימות איכות   .ג

  .מזכיר העיר וןעדכו רת מכון התקניםוקיכהכנה לב ,שינויים ועדכונים ים,בדיקת נהל  .ד

 .קורת מכון התקנים באגף תב"ליהערכות לב  .ה
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  נושא הבטיחות
  

  נושא בטיחות עירונית   .א

  סקר בטיחות  .ב

 בתי ספר וגני הילדים.–נערכו סקרי בטיחות למוסדות חינוך  •

 עירונים.התבצעו סיורים לבדיקת תיקון ליקויי בטיחות בבתי ספר וגנים  •

ניתוח ועריכת תוכנית טיפול בליקויי הבטיחות במוסדות החינוך שנתגלו במסגרת סקרי  •

 הבטיחות שהתבצעו עי הסוקר החיצוני.

 התבצע טיפול/תיקון ליקויי בטיחות במוס"ח לפי סיווג רמת קדימות. •

התקיימו סיורים בגני הילדים העירוניים בהשתתפות ממונה הבטיחות ונציג/ת מדור  •

 .עת דליקות (תחנת כיבוי אש הרצליה)מני

 התקיימו סיורים עם היח' למניעת דליקות בנושא כיבוי אש. •

 התקיימו סיורים לבדיקת לקויי בטיחות ביחידות עירוניות שונות. •

 התקיימו סיורים בקייטנות לצורך מתן אישורי בטיחות. •

 אישורים נדרשים.מסירת גני ילדים חדשים לאחר סקר /ביקורת ליקויי בטיחות / בדיקת  •
  

  נושאים כלליים:   .ג

 טיפול בנושא אישורי חובה למוסדות חינוך ולחינוך מוכר שאינו רשמי. •

הליך הכולל עדכון כלל הנתונים  -" 10ניהול נושא הבטיחות באמצעות תוכנת "עוצמה  •

 במערכת.

 טיפול בעריכת בדיקות בטיחות ליח' בהם התבצעו שיפוצי קיץ. •

 

 אירועים המוניים:   .ד
 התקיימו פגישות סיורים וטיפול בפועל בנושא בטיחות באירועים המוניים •

כמו אירועי עדלאידע בגן וריזלנד, יום הזיכרון, יום העצמאות, טקס יום העצמאות גני 

  ילדים בפארק הרצליה, אירוע "גלגל הזהב" ו"הקונצרט הגדול".

עיר,  יריד שבוע הספר, טיפול בנושא הבטיחות באירועי שונים כמו יריד אומנים במרכז ה •

חגיגות המימונה, תערוכה במוזיאון הראשונים , מסיבת צעירים בחוף אכדיה, קונצרט 

  בפארק ועוד. ןהקונסרבטוריו

  טיפול הכולל הכנת תוכנית בטיחות לאירוע וקבלת אישורי תקינות מקצועיים.
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 ציוד מגן אישי לעובדים:   .ה
  לבטיחות לפי צרכים של היח' העירוניות.סווגו והוגדרו אמצעי מיגון  אישי  •

נערכה והופצה ליח' העירוניות רשימה המסווגת למקצועות ואגפים לפי איברי הגוף  •

  הטעונים הגנה.

 התקיימו פגישות בנושא ציוד מגן אישי עם חברות שונות. •

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

 ישי השנה לעובדי אגף החינוך והרווחה.לא נרכש ציוד מגן א •

 

  : מינוי של נאמני בטיחות עירוניים  .ו

 מונו עובדים לנאמני בטיחות עירוניים מיחידות / אגפי העירייה. •

יצאו לסיור בטיחות בחודש  –נאמני הבטיחות שמונו וחברי וועדת בטיחות עירונית  •

. הסיור כלל הרצאה בנושא אחריות פלילית של חברי הוועדה ותפקיד נאמני  2014דצמבר 

 הבטיחות וכן סיור במערך הבטיחות של מפעל "נסטלה" בקריית גת. 

 

, 14.3.2014,  15.1.2014ועדת בטיחות עירונית התכנסה בתאריכים   .ז

23.4.2014 ,28.5.2014 ,16.7.2014 ,11.2014.5. 
  

 
  : הדרכות בנושא בטיחות לפי סקטורים   .ח

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:

  – 2014דצמבר 

 כנס בטיחות להנהלת העירייה בנושא:  •
אחריות פלילית של מנהלים והדרכה על תוכנית לניהול בטיחות ברשויות שנכנסה לתוקף 

  .2014 בשנת

  סיור לימודי לחברי וועדת בטיחות ולנאמני בטיחות  – 2014דצמבר 

 הדרכה לכונני חורף במשורי בנזין  - 2014דצמבר  •

 ימי הדרכות למפקחי אגף שאיפ"ה 4 – 2014דצמבר  •

 הדרכה למפקחים על קבלנים באתרי בנייה – 2014דצמבר  •

 הדרכה לעבט"ים בבתי ספר : בטיחות במוסדות חינוך . -2014נובמבר  •

 אדם הולך " –הדרכה למחסנאים ולעובדי ארכיב בנושא "מלגזה  -2014אוקטובר  •

 הדרכה של מכון התקנים לעובדים המטפלים במתקני משחק במוס"ח -2014אוקטובר  •
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 הדרכה למנהלי אולמות ספורט וצוותי תחזוקה .  -2014יולי  •

 ואתתי"ם . הדרכה לעגרונאים -2014יולי  •

 הדרכת עבודה בגובה. – 2014יוני  •

 סיכונים ביולוגים וכימים . –הדרכה ללבורנטים  -2014יוני  •
  

  בודה תאונות ע  .ט

  נערכים תחקירי תאונות עבודה ו"כמעט תאונה":  •

כל תאונות העבודה נחקרות, כולל עדויות של עובדים שנכחו בזמן האירוע, מתועדות  •

 בדו"ח רלוונטי ומדווחות למשרד התמ"ת.

 המטרה: להפיק לקחים מכל אירוע בטיחותי. •
  

 
  

  מח' הנגרות
  
  
  
  
  וויצמן, נוף ים, בן צבי, אילנות. . תכנון  ריהוט כולל ביצוע עבור בתי ספר: 1
  
  . תכנון ריהוט כולל ביצוע עבור שירות  הפסיכולוגי. 2
  
  גני ילדים.  14. תכנון ריהוט כולל ביצוע עבור  6
  
  . עבודות בטיחות  בגני ילדים . 7
  
  . עבודות שוטפות במוסדות ציבור ובמשרדי העירייה .  8
  
  . עבודות שותפות . 9
  

  כולל כיורים בכול הפרויקטים כולל תכנון עבודות חשמל כולל מחשבים .. עבודות שיש  10
  

   2014לשנת ₪  4.000.000סכום עלות העבודות כ 
  
  

   



129 
 

  

  חשבות  האגף
  
  

  תקציב ובקרה  .א

  (שוטף ותקציבי תב"רים)בניית תקציב עבודה שנתי .1

  ריכוז עבודת מחלקות האגף השונות בתחום זה (סעיפים גמישים) הכנת תחשיבים

  ותקצוב סעיפים קשיחים שונים, כגון: אחזקת רכב, חשמל למאור רחובות, עלות

  התקשרויות שנתיות (תחזוקת מיזוג אויר, ציוד משרדי ועוד).

  הכנת אומדנים  ריכוז תוכניות לפרויקטים אגפיים וכלל עירוניים שמבוצעים ע"י האגף,

  תקציביים שנתיים ורב שנתיים.

  
  בקרה תקציבית שוטפת .2

  במתכונת חודשית, דו שבועית ויומית תוך מתן משוב להנהלת האגף ומנהלי מחלקותיו.דיווח 

  

  ניהול התקשרויות  .ב
  

  אגפיות .3

ריכוז אומדנים ומפרטים והכנת החומר לקראת יציאה למכרזים (פומביים וזוטא), קבלת 

  הצעות מחיר והתקשרויות שנתיות בנושאים שבטיפול האגף.

בדיקת עלויות חוזים קיימים ובהתאם לתנאים ועלויות משתנות (חומרי גלם, תנאי 

  השוק וכו'.

  

  כלל עירוניות .4

כגון : ניקיון אגפי  –עריכת מכרזים לנושאים  כלל עירוניים חוצי ארגון שבאחריות האגף 

אספקת ציוד משרדי,  אספקת חומרי ₪, אתרים)  50 -העירייה ויחידותיה (בלמעלה מ

, הובלות, דלק, אספקת מוצרי נייר, אספקת דיו וטונרים, התקנת מצלמות במוס"ח, ניקוי

   מיזוג אויר, אבטחה וכו'.

  
  

  אישורים כספיים  .ג

  
  אישורי רכש .5

למחלקות האגף ולגורמים עירוניים נוספים המעבירים את דרישות הרכש שלהם דרך 

  אגף תב"ל.

  עיקר הדגש הוא על כיסוי תקציבי, סיווג נאות של ההוצאה וקיום נוהלי העירייה 

  בנושאי רכש (אישורים, הרשאות וכדומה).

  
אישור הזמנות עבודה שמבוצעות ע"י האגף, בדיקת תעריפי מתכננים, בדיקת הצעות  .6

  מחיר, כיסוי תקציבי.
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  אישור חשבונות לתשלום .7

ת חוזיות ו/ או על פי הזמנות שהוצאו ע"י של מחלקות האגף, בהתאם להתקשרויו

  העירייה.

  בנושאים  –נוסף על כך מטפלת המחלקה, מעת לעת, על פי דרישת הנהלת האגף 

  כלכליים, חוזיים ותקציביים על פי הצורך (לדוגמה: סיוע למנהלי מחלקות 

  .בהתקשרויות, בדיקות אפשרות להתייעלות וחסכון כספי בנושאים שונים)

  

  בהכנסות האגףטיפול   .ד

 טיפול בשחרורי כספים עבור הקצבות המגיעות ממשרדי ממשלה. .8

גביית כספים בגין טיפול בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה שבאחריות אגף תב"ל (בעיקר  .9

 רמזורים ועמודי תאורה) עקב תאונות דרכים.
  

  

  
  
  

  מח' הרכש
  

  מח' הרכש טיפלה בנושאים הבאים: 2014במהלך שנת 
  

  רכש

 עבור אירועים. –מחסומים ברזל  100רכישת  •
 עבור אגף תב"ל. –מכלי מים  6רכישת  •
 עבור סגנית רה"ע. - רכישת ריהוט משרדי, כורסאות + שולחן המתנה וכיסא אורח   •
 עבור לשכה משפטית. –רכישת ריהוט  •
 עבור לשכת רה"ע. –כסאות מנהל פרסונה  17רכישת  •
 עבור נזקקים. –רכישת שמיכות פוך  •
 עבור מנהלת סוקולוב. –רכישת ארון ארכיב  •
 עבור מעון יום ירוק. - רכישת ריהוט + מכשירי חשמל   •
 עבור לשכת רה"ע. –רכישת גליוטינה +מכשיר למינציה  •
 רכישת ציוד עבור העדלאידע כגון: מים מינרלים, וסטים זוהרים. •
 רכישת דגלים לרכבי העירייה וליום העצמאות. •
 ונצרט הגדול.עבור הק –רכישת דגלים  •
 עבור שירותים חברתיים. –לוחות לבד  150רכישת  •
 עב' ביה"ס ויצמן. –ארונות לוקרים  7רכישת  •
 עבור מועדון שחק. –רכישת ציוד חשמל  •
 ללשכת רה"ע וללשכת מנכ"ל. –רכישת כספות  •
 עבור מטבח הנמצא בקומת לשכת רה"ע. –רכישת מדיח + כלי מטבח  •
 ירותים באגף תב"ל , שירותים בקומת רה"ע.עבור ש –רכישת מייבשי ידיים  •
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 עבור מוסדות העירייה. –רכישת כסאות מזכירה, מנהל, ואורח  •
 מזוזות. 120רכישת  •
 עבור מטבח תב"ל. –רכישת מיקרוגל  •
 עבור מח' בטחון.  –אפודי מנהלים מקצועי בצבע צהוב  70רכישת  •
 עבור גנ"י. –מאוררים  40רכישת  •
 הצטיידות עבור גן נירים. •
 עבור ספרית מרכז ונוף ים. –רכישת מקררים  •
 עבור גזבר העירייה. –רכישת ספסל  •
 עבור אגף שאיפ"ה. –רכישת מים מינרליים ליום ניקיון בינלאומי  •
 רכישת לוחות לבד לאירוע תפילה באולם ספ' סמדר. •
 עבור הלוגיסטיקה. –ליטר  1/2רכישת מים מינרלים  •
 עבור לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל. –רכישת דקל לאום + סטנד  •
 עבור המוקד העירוני. –רכישת ריהוט  •
 עבור כוננות חורף. –רכישת משור סטייל  •
 עבור ביה"ס מפתן ארז. –רכישת ציוד משדי וכלי מטבח  •

  
  לוגיסטיקה

 קרטונים חומים דו גלי. 1500רכישת  •
התקיים ביום עבור טקס גנ"י ש –יח' ברזל פרופיל לצורך שילוט שם הגן  1000רכישת  •

 העצמאות.
 רכישת ציוד לאבלים כגון: אוהלים, כסאות, מייחמים, תנורים ושולחנות. •
 מארזי מים מינרליים. 150רכישת  •
 עבור משרדי העירייה. –רכישת  הדומי רגלים  •
 עבור גנ"י. –לוחות מודעות  120רכישת  •
 עבור החלפת פלטות לשולחנות תלמיד. –לוחות לשולחן  100רכישת  •
ציוד ליום מעשים טובים כגון: מטאטא כביש, טוריה, מגרפה ומגב רשת לולים  רכישת •

 ויתדות.
 רכישת  פקסימיליה עבור  מאגר הפקסים החילופיים של מח' לוגיסטיקה. •
 עבור העובדים באירועים המוניים. –רכישת אוזניית שב"כ  •
 רכישת נעלי בטיחות לעובדי אגף תב"לושאיפ"ה. •
  רכב

 אוריאנה למנופי הגזם.רכישת תמיסת  •
 לכלל רכבי העירייה. –רכישת דלק וסולר  •
 לכלל רכבי העירייה. –רכישת תוספים ושמנים  •
 רכישת ערכות עזרה ראשונה. •
  חשמל

 רכישת ציוד לתאורת רחובות כגון: גופי תאורה, עמודי תאורה. •
 הצטיידות עבור אירועי יום העצמאות. •
 .עבור מאור רחובות –רכישת מפסק מרכזיות  •
 עבור מקלטים. –רכישת שנאי ונורות חשמל  •
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  תחזוקה

 עבור מנהל המחלקה. –רכישת טלוויזיה  •
 עבור מוס"ח. –רכישת כלי עבודה ואינסטלציה  •
עבור  –רכישת מתקן למגבת צץ רץ, מתקן לסבון ומתקן לנייר טואלט + שלטים לוקובונד •

 גנ"י.
 וס"ח.עבור מ –רכישת מנעולי מנגנון איכות חוזרת רב בריח  •
 עבור גנ"י. –רכישת כלים סניטריים  •
 הגדול. נעבור ביהכ" –רכישת לוח מודעות  •
 עבור בתי כנסת תורה וחיים. –רכישת שולחנות  •
 עבור תיכון מקצועי דור. –רכישת שני ברזים לכיסא חפיפה  •
 עבור תרבות תורנית. –רכישת שלט אלומות + לוחות מחיקים  •
 עבור גאולת ישראל. –רכישת לוח מחיק  •
 עבור מוס"ח. –רכישת פי.וי.סי  •

  כבישים

 רכישת אספלט קר. •
 מראות פנורמית. 5רכישת  •
 רכישת אבן שפה יצוק לניקוז. •
 רכישת מכונת צבע לסימון כבישים. •
  בטחון

 עבור תחזוקת מקלטים. -רכישת ציוד   •
 עבור מח' בטחון. –רכישת משקפות ומכשיר חשמל  •
 בור ממונה בטיחות.ע –רכישת נעלי בטיחות  •
 עבור משמר אזרחי. –רכישת לוחות לבד  •
 עבור החפ"ק. - רכישת מקרר וכסאות מתקפלים   •

  
  אצטדיון

 רכישת צבעים. •
 רכישת תופסני רשת + דגלי קרן. •
  שכר

 רכישת תיקים אישיים. •

  הנהלת חשבונות

 תיקי קרטון ומעטפות. 1000רכישת  •

  גני ילדים

 עבור גנ"י. –ןרכישת כרטיס זיכרו •

 עבור גן מיתר. –רכישת סט סלון שמשוני ולוח לבד  •

 עבור גנ"י שיטה ודולב. –רכישת הצטיידות  •

 עבור גן תלתן. –רכישת מזוזות  •

 רכישת לוחות לבד. •

 עבור גנ"י תאנה ותמר. –רכישת מכשירי תמי בר  •

 עבור מעון יום עירוני קשת. –רכישת ציוד ריהוט  •
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 עבור גן סמדר. –רכישת מקרר  •

 עבור גן כלנית. –וגל רכישת מיקר •

 עבור גן ארבל. –רכישת מחסן  •

 מע' שמע. 16רכישת  •

רכישת מוצרי חשמל, מע' שמע, כלי נגינה וריהוט בסיסי  (הצטיידות תשע"ה) לגנים  •

הבאים: שקמה, שיזף, אמנון ותמר, פרג, לוטוס, שלדג, כוכב, נופר, ברקת, כפיר, 

 סתוונית, ראם, גלבוע, נירים  וניצן.

 גנים חדשים. 16כלי נגינה  הצטיידות •

 עבור מעון קשת. –הצטיידות לחדר ג'מבורי  •

 עבור גנ"י –הצטיידות קוביות נבובות  •

 עבור גנ"י קיימים. –הצטיידות מע' שמע  •

 רכישת מוצרי חשמל הדר ושקד +ציוד בסיסי לגנים. •

 רכישת שולחנות מחשב + כיסוי ברזנט לארגזי החול. •
  

  חינוך מיוחד

 עבור גני לוטם, הגפן, לילך, טל, ארגמן, ענבר וטופז. –הצטיידות תשע"ה  •

 רכישת מערכת שמע. •

 רכישת כיסוי ארגז חול + יוטה מצופה. •

 רכישת מוצרי חשמל. •

 רכישת ציוד מטבח. •

 רכישת ציוד פארפואי לגנים: טופז, ענבר, לוטם, ארגמן, טל והגפן. •
  מוזיאון הרצליה

 רכישת נורות + מצלמת קנון. •

  אגף הנדסה

 מכונת ספירלה, מכונת למינציה ומגרסת נייר. רכישת •

 מנהל, מזכירה ומכונת חישוב. ארכישת כיס •
  אגף החינוך והרווחה

 עבור מנהל תחום על יסודי. –רכישת ריהוט  •

 עבור משרד חשבות חינוך. –רכישת ריהוט  •
  תנו"ס

  עבור שירי רפפורט. –רכישת ריהוט  •

  עבור פעילות קיץ להורים. –רכישת מחצלות  •
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  ספורט 

רכישת ציוד עבור אולמות ספורט כגון: מאוורר תעשייתי, שטיחים, חסני אש לכיסוי  •

הפרקט בעת אירועים, ארונות לוקרים וספסלים, כדורי עף, מטאטא אולמות, שולחנות 

 מתקפלים, מכונת שטיפה, תיקי עזרה ראשונה, עגלה לנשיאת מזרים וכדורים.

  הצטיידות למרכז הספורט החדש. •

   שאיפ"ה

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

 רכישת תגי זיהוי. •

 עבור משה ביטון מ. האגף. –רכישת כורסא נפתחת למיטה  •

 רכישת משקפי שמש. •

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

 למפקחים.
  לשכה משפטית

 רכישת ריהוט. •
  חייליםלשכת קשר 

 תיקי גב למתגייסים. 400רכישת  •
  רשות החופים

 רכישת ציוד לפתיחת עונת הרחצה. •

 עבור המצילים. –משקפי רייבן 22רכישת  •

 עבור המצילים. –רכישת כסאות  •

 עבור אבי טישלר בחוף זבולון. –רכישת מקרר  •
  מרכז מדעים

 כסאות דקל. 15מקרנים ורכישת  8רכישת ציוד מדעי + מגרסת נייר, מערכת הגברה,  •
  שירותים חברתיים

עבור מועדונית  –רכישת ציוד כגון: טלוויזיה + זרוע, מדיח כלים, ספה דו מושבית ושטיח  •

 אמנון ותמר ושחק.

 רכישת טונרים + כסאות מזכירה ותיקי תליה. •

 עבור מועדונית איילת השחר. –לילדים בגיל יסודי  2+3רכישת ספות  •
  חשבת חינוך

 ולוח שעם.רכישת ללוח מגנט  •
  ועד גמלאים

 רכישת מקרר משרדי. •
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  ועד עובדים 

 רכישת כסאות אורח והמתנה דמוי עור. •
  ספריה עירונית 

 עבור ספריה מרכז. –רכישת ריהוט משרדי  •

 עבור חט"ב סמדר. –רכישת ריהוט כגון: כוננית מדפים, תומך ספרים  •
  מרכז הצעירים 

 רכישת לוח לבד ומודעות. •
  מ. תנועות נוער

 שירי רפפורט. –רכישת ריהוט עבור   •
 רכישת ציוד להקמת שבט ארד. •

  איכות הסביבה

 עבור נועה כן.  - מזכירה   ארכישת כיס •

 רכישת ביגוד והנעלה. •
  פארק עירוני

 עבור הפקחים. –רכישת מדי חורף  •

 עבור תחזוקת הפארק. –רכישת כלי עבודה ואינסטלציה  •

 עבור הקונצרט הגדול. –רכישת כסאות פלסטיק ודוכן נואמים  •

 ספסלים. 10שלחנות פיקניק +  15רכישת  •

 רכישת קרם הגנה + ציוד רפואי. •
  יח' מחשוב

עבור  –רכישת ציוד מחשוב כגון: מסך דק, סורקים, סורק אופטי, מחשבים ואל פסק  •

 מוסדות העירייה.
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חשבוניות 
סה"כ סה"כהיקף סה"כ סה"כהיקףסה"כסה"כ חודשים 

חשבוניות אושרוהוגשואושרוהוגשו
1611521,305,770.996363262,009.383912,245,147ינואר

1371351,471,508.5010096771,354.952151,041,460פברואר
1481481,354,477.488177694,669.922171,133,113מרץ

1271271,180,729.774545245,382.661781,142,849אפריל
1341321,305,279.846868412,419.932901,939,179מאי
1741731,564,561.658484342,038.292641,487,847יוני
1331331,307,416.92107107198,107.844922,023,513יולי

6161485,166.688888447,185.53211713,959אוגוסט
8787402,653.491081081,159,721.522421,291,204ספטמבר
1151091,178,154.907170152,884.993591,577,988אוקטובר
103103897,119.468483342,209.902051,248,352נובמבר
102102878,507.408580387,759.283241,660,437דצמבר

14821462₪סה"כ  13,331,347.089849695,415,744.19₪         338817,505,049

דרישות להזמנת טוביןהזמנות עבודה 

סיכום דוח שנתי לשנת 2014
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  מח' הרכב
  

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

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

  

  טיפלה מח' הרכב בנושאים הבאים: 2014בשנת 

ותקנות  שוטף של מערך צי הרכב העירוני בהתאם לנהליםהתקין וה הבאחריות מח' הרכב תפעול .1

 התעבורה.

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

 סדרי הבטיחות, בהתאם לתקנות.הטיפול ב .3

 .והדרכתםדיקתם קבלת נהגים חדשים/ ב .4

 פתיחת תיק נהג .5

 ובאחריות מח' הרכב. 194מס' נהגים בעיריית הרצליה  .6

 .קבלת עדות על מעורבות בתאונות דרכים .7

 טיפול בנושא תביעות מול חב' הביטוח. .8

 .2013–מעורבות בתאונות דרכים ב  55סה"כ  .9

  פילוח של תאונה נמנעת ותאונה בלתי נמנעת.ובתאונות  מעורבותסיכום שנתי ועריכת דו"ח על  .10

 מעקב וטיפול בתוקף תעודות ביטוח לכלי הרכב העירוני. .11

 מסירת רכב לנהגים והדרכתם. .12

  :הנהלת העירייהנחיות בהתאם לה, רכישת רכבים .13

 קטנוע עבור מח' גביה. 1רכשה   .א

 אגף שאיפה.קטנועים עבור  4רכשה   .ב

 קאיה עבור אגף שאיפה. 1רכשה   .ג

 טנדר איסוזו עבור אגף שאיפה.  3רכשה   .ד

 רכשה שילדת מנוף תאורה עבור מח' חשמל.  .ה

 רכשה רנו קנגו עבור אגף חינוך ורווחה.  .ו

 מיול עבור הפארק העירוני.  1רכשה   .ז

 סקודה מחב' ליסינג עבור ראש העיר . 1בשכירות   .ח

   נגררת עבור רשות החופים. 1רכשה   .ט

 משאית ולוו עבור מדור הובלות. 1רכשה   .י
  

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

תקופתיים+ רישוי שנתי +  טיפולים ותיקונים לא שגרתיים תוך שמירה קפדנית על ההסכם 

 החתום שבין עיריית הרצליה לחב' הליסינג.

 איתור תקלות ברכבים. .15



138 
 

 בהתאם לנהלים. כיםלמוס יםת הרכבוהפני .16

 , תוך השוואת מחירים בין המוסכים .ביצוע פיקוח על תיקוני רכב במוסכי חוץ כנדרש .17

 רכבים תורניים: מתן שירות חילוץ רכבים ותורנים בזמן תקלה בכל עת. .18

 נוהל יומן יומי על פעילות ואירועים ועל תקלות ברכב עירוני. .19

 אם לאפשריות והתקציב המאושר לביצוע, עפ"י נוהל קיים.עריכת הזמנות והקלדתם בהת .20

 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. .23

 מסירת חשבוניות לאישורים בהתאם לנהלים המחייבים. .24

 מכתבים והדפסתם כנדרש. עריכת .25

 פתיחת תיק תאונות דרכים ועריכתו למעקב וביצוע טיפולים מול חב' הביטוח. .26

 עריכת דוחות חודשים ופרויקטים עתידיים. .27

 טיפול בשירותי גרירה וחילוץ. .28

 טיפול ברכבים שנפגעו בתאונות. .29

 א. העברת הרכב לתיקונים במוסך המתאים בתיאום עם חב' הביטוח והגשת דו"ח  .30
 על תאונה.            

 ב. הזמנת שמאי רכב להערכת נזקים ואישור על ביצוע התיקון.

 העברת כלי הרכב העירוני מבחון רישוי שנתי עפ"י החוק. .31

 א. ביצוע שיפוצי מכלולים לרכב עירוני כנדרש. .32
 ב. שיפור חזות פחחות + צבע.

 מפרט הנחיות למפעלים ארגונים בהם מופעלים כלי רכב תחת פיקוח קצין  -6נוהל  .33
 בטיחות בתעבורה ינהיג פתרון מעשי לנהיגה אחראית.

 מס' תלונות שהוגשו ע"י התושבים על נהיגה שלא כדין. 18סה"כ  .34

 ונשלחו תשובות לתושבים. 18מהם טופלו סה"כ  .35
  

 בטיחות: .36
  קצין הבטיחות בתעבורה אחראי על שמירת כל נושא הבטיחות בתעבורה עפ"י דיני   .א

  תעבורה בכל עת .         

  פיקוח על כך שהנהגים המועסקים ע"י המפעיל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר   .ב

 הוראות פקודות התעבורה והתקנות על פיה ( להלן דיני  התעבורה ).         

 יהיה תקין בכל עת. פיקוח על כך שרכב המפעל  .ג

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

 פיקוח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה.  .ה

 טון ומעלה. 10קטנועים ומשאית  –עריכת נהלים בנושא שימוש ברכב עירוני   .ו
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 בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים: .37
 רישיונות רכב בהתאם לחוק .קבלת   .א

 קבלת רשימת נהגים.  .ב

 קבלת תעודות ביטוח.  .ג

 עריכת מעקב על תוקף הניירת בכל עת.  .ד

 אישור קצין בטיחות ע"י משרד התחבורה.  .ה

 מח' הרכב עורכת ביקורות באקראי בבתי הספר בהם אוספים הקבלנים את התלמידים.  .ו

נערך בינם לבין עיריית הביקורות נערכות לוודא כי הקבלנים מיישמים את ההסכם ש  .ז

  בהתאם להוראות משרד החינוך ומשרד החבורה. ההרצליי

מח' הרכב מפקחת על הנושא כאמור עפ"י דרישת החוק והנחיות משרד התחבורה ובהתאם   .ח

 לנוהל העירוני.

 כל הרכבים העירוניים מצוידים באפוד זוהר עפ"י חוק. .38

 

 תחנת דלק עירונית: .39
  .משרה 50%–מח' הרכב מעסיקה מתדלק בתחנת דלק עירונית ב   .א

מח' הרכב אחראית על אספקת דלק ותפעול התחנה העירונית באופן שוטף ובה מוצב בקר   .ב

 אלקטרוני.

 משאבות דלק. 4הבקר הממוחשב בעל   .ג

 .  95סוגי דלקים: סולר , בנזין  2תחנת הדלק העירונית מספקת   .ד

 מכלים:  3לתחנת הדלק   .ה

  ליטר ( תת קרקעי ). 20,000סולר בקיבולת מיכל  )1

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

 

 התחנה מנפקת:  .א

  מים למצנן. )1

 מים מזוקקים למצבר. )2

 שמנים לכלים מכניים. )3

 ליטר סולר לחודש. 7,800 –מספקת כ  )4

 חודש. אוקטן 95ליטר בנזין  9,000 –מספקת כ  )5

 למילוי אוויר בצמיגי כלי הרכב.בתחנה מותקן מדחס  )6

 

תחנת הדלק העירונית מוכנה תמיד למצבי חירום ובמלאי הדלק , תענה תשובות לכל   .ב

  הדרישות של העירייה.

 כל הרכבים העירוניים בעלי פזומטים , הפעלה מבוקרת וממוחשבת בתחנה העירונית.  .ג
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שמספק דלק ליטר ברשות החופים  3,000באחריות מח' הרכב מיכל סולר בקיבולת   .ד

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.

מח' הרכב מעבירה מדי חודש לגזברות העירייה סכומי עלות וצריכת דלק של כל רכב   .ה

 י.בנפרד לצורך חיוב תקציב

 מח' הרכב בודקת חשבוניות פזומט המחייבים לתשלום על צריכת דלק בתחנות חוץ.  .ו

עריכת נתוני צריכת דלק בתחנה העירונית ותחנות חוץ והעברתם להמשך טיפול ותשלום   .ז

 בגזברות העירייה.

 עריכת דו"ח ממוחשב של אספקת הדלק לרכבים הכולל ממוצעים של כל אגף בנפרד.  .ח

 למנהל חשבונות ראשי בעירייה בנושא קריאת ק"מ וצריך דלק.עריכת דיווח שנתי   .ט
  

  סיכומים: -עלויות אחזקת רכב עירוני 

  

      ₪  1,023,167.75  סה"כ עלות תיקוני רכב  .1

    ₪  1,418,048.00  ליטר שהם  201,031  עירוני  לרכב דלקסה"כ צריכת   .2

      ₪  1,364,670.00  רישוי, ביטוח וליסינג  .3

  

  

   



141 
 

  תחזוקת כבישים ומדרכותמח' 
  
  

  מפגעים שנשלחו מהמוקד העירוני. 5000 - טיפול בכ .1

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

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

 ומנציב התלונות.

  תיקוני אספלט בכבישים ובמדרכות. .4

  לפני החורף. ניקוי קולטנים למי גשמים, .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

 ציבוריים.התקנת מעקות בטיחות, לפי החלטות וועדת התנועה ובגנים  .10

 סימון אבני שפה ושילוט באיזור הפארק ובאיזור המלונות. .11

  רמזורים צהוב מהבהב להולכי רגל. 25 - התקנת כ .12
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  ממונה אירועים ופרויקטים
  

  של ס' ר' אגף תב"ל וממונה פרויקטים:  2014- להלן סכום הפעילות השנתית ב

  אירועים: .1

אירועים עירוניים  168-היה מעורב בהם, עומד על כ סה"כ אירועים שאגף תב"ל  .א

  ובמוסדות חינוך.

סיוע בהפקת טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, הכנות לאירועי יום העצמאות:   .ב

הקמת במות וניוד אמצעים (ספסלים, כסאות דגלים וכו') וכן כל עבודות ניוד 

 לאידע.ציוד ממוסדות חינוך ועירייה וכן היערכות לוגיסטית לאירועי עד

  תכנון ארגון וביצוע מערך הלוגיסטיקה של הבחירות לרשויות המקומיות.  .ג

  

  גדרות: .2

עבודות גידור ושערים במגרשי ספורט, מוס"ח ואתרים שונים בעיר, כולל גידור מגרשי 

  ₪. 1,740,000-הספורט החדשים בחט"ב בן גוריון בעלות של כ

  

  הצללות: .3

  ₪. 1,340,000-ובגינות ציבוריות בעלות של כ עבודות התקנת יריעות הצללה במוס"ח

  

  שיפוצי קיץ: .4

סיוע בניוד ריהוט וציוד מבתי ספר במסגרת שיפוצי קיץ כולל מעבר בי"ס אילנות. הנפקת 

  אמצעי אריזה שונים במסגרת הניוד.

  

  הובלות: .5

  ₪. 665,000 -הובלות ופינוי ציוד ממוס"ח ומוסדות עירייה בעלות של כ

  

  :פרויקטים מיוחדים .6

  גני ילדים. 22היערכות לוגיסטית לבניית   .א

 היערכות לוגיסטית להעברת בי"ס ויצמן לאחר השיפוץ.  .ב
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  מחלקת חשמל ומאור
  
  

במות מרכזיות ולאורך רח' סוקולוב ושד' חן וכמו  -אירועי קיץ ויום העצמאות  .1

 כן במערב העיר.

 הכנות בטיחות לבי"ס וגנ"י במהלך יולי אוגוסט. .2

 אחזקה ותיקון פנסים. -רחובות   תאורת .3

 תיקון תקלות בבתי"ס, גנ"י ומועדוניות. - אחזקה במוס"ח  .4

 נפילות עמודי תאורה. - עבודות בטיחות  .5

 חיבור מרכזיות חדשות. .6

 ליווי פרויקטים של גנ"י חדשים ושל בתי"ס ששופצו. .7

 עבודות תחזוקה ובטיחות באצטדיון. .8

 לקיחת חלק בתכנון עתידי של פרויקט מרינה לי וגליל ים. - חדשות  תב"עות .9

 ניתוק בסוף העונה וחיבור בתחילתה. - מבני הצלה בחוף הים  .10

  תחזוקת אולמות ספורט ומגרשי ספורט. .11
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  אגף החינוך, הרווחה, 

התרבות, הנוער, הספורט 

  והבריאות
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התרבות, הנוער, הספורט אגף החינוך, הרווחה, 

  והבריאות

  סמנכ"ל האגף -ד"ר אבי בנבנישתי  

  

  

  תוכנית אופרטיבית לשלוש השנים הקרובות –מערכת החינוך בהרצליה 

  
תכנית אופרטיבית תלת שנתית 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 

שך נפרט את התוכנית האופרטיבית הפעולה המרכזיים של מערכת החינוך בעירנו. בהמ

  הנובעת מהחזון ומעקרונות הפעולה. 

  

  העיר הרצליה

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

  מהמובילים בארץ. להרצליה מספר מאפיינים מובהקים: 

נה המאגדת בתוכה מפעלים מהחשובים במדי הרצליה מהווה מרכז כלכלי מדעי וטכנולוגי

בעיר שוכנת המכללה הבינתחומית רבים מהמובילים בארץ בתחומי הטכנולוגיה העילית.

  המובילה בתחומים רבים בהשכלה הגבוהה. 

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

  רבה על דפוסי הפנאי של תושביה ואורחיה.

הכולל בתוכו מוסדות תרבות ואומנות  ה מהווה מרכז תרבותי וספורטיבי חשובהרצלי

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

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

מתנס"ים, מתקני ספורט לפעילות תחרותית ולעידוד  ייצוגיות, מערכת ספריות עירוניות,

  לתרבות הפנאי. 

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

  .לכל רבדיה שונות זו מעשירה את העיר ומחייבת התייחסות דיפרנציאליתייחודיים.  

  

  מערכת החינוך בעיר

תן לתלמידיה את הכלים להתמודד בהצלחה עם יהחינוך שלנו תשלנו הוא שמערכת החזון 

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

  איכותי בין מצוינות לימודית, לרגישות חברתית ולמחויבות לאומית.

ת למעגל המאפיין המרכזי של מערכת החינוך בהרצליה הוא החשיבה הכוללנית המתייחס

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, כאדם בעל עמוד 
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יתן, שיוכל להתמודד בהצלחה עם האתגרים המורכבים שמציב בפניו שדרה ערכי וחינוכי א

 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, חזון עירוני 

מתווה את העשייה החינוכית בעיר, ותפיסה ניהולית שיטתית המתרגמת את החזון משותף ה

  לעשייה חינוכית איכותית המתכללת את תרומתם של כול השותפים.

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

גיטאלי החדש, והמפלסת להתאים עצמה באופן המיטבי להתפתחויות שחלות בעולם הדי

  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.

ך הוא עסק רציני' ויש להתייחס גם למערכת החינוך לפי תפיסת העולם החינוכית הזו 'חינו

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 שיטתי במידע 

יהולי מחייב שילוב של התווית ועל קביעת מדדים ברורים להתקדמות והצלחה. המעשה הנ

  חזון  ברור, וגיבוש דרכי פעולה שיטתיים ומסודרים.

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

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

ינוך הפורמלי, הלא פורמאלי ובמערכת הרווחה העירונית. יש לאורך כל שעות היממה, בח

  לתאם ולתכלל את כל פעילות המערכת העירונית לאור עקרון זה.

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

  של  התלמידים ומשפחותיהם.

הכוחות הפנימיים במערכת ולתת להם : יש לקדם ולחזק את העצמה ומיצוי כוחות פנימיים

  אחריות וסמכות לתרום למערכת העירונית.

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

העירונית כדי להעשיר את המשאבים העומדים לרשות המערכת. כך למשל שותפות עם 

ן נציין במיוחד את השותפות הנרקמת עם המרכז הטכניון, הביטוח הלאומי, מכון וויצמן. כא

  הבינתחומי בהרצליה, שיהווה שותף אסטרטגי לקידום מערכת החינוך בהרצליה. 

  

  החזוןהשותפות עם המרכז הבין תחומי כציר חשוב ומרכזי בהשגת 

נדבך מרכזי בתפיסה החינוכית העירונית הוא בהידוק קשרי הגומלין בין הפעילות האקדמית 

, המרכז הבין תחומי ת המתקיימת  באחד ממוסדות החינוך החשובים במדינהוהחברתי

  לבין מערכת החינוך העירונית.  הרצליה

נפעל באופן שיטתי להידוק הקשרים ושיתופי הפעולה בין מוסדות החינוך ואנשי החינוך בעיר, 

  לבין תחומי הידע והמחקר במרכז הבין תחומי הרצליה.
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החינוכית והחברתית בעיר יכולה להיתרם רבות מהעושר האנושי, אנחנו סבורים שהעשייה 

ומהמחויבות החברתית שמאפיינים את הפעילות החינוכית והחברתית המתקיימת במרכז 

  הבין תחומי.

אנחנו מאמינים שתהליך של דיאלוג פורה ושיתוף פעולה אסטרטגי עם המרכז הבין תחומי 

יאים חדשים של יזמות, חדשנות ויצירתיות, יכול להצעיד את מערכת החינוך בהרצליה לש

  שיסייעו לנו לקדם את השגת החזון החינוכי העירוני. 

  

  תחומי פעולה

 העמקת התהליכים הפדגוגיים של למידה משמעותית לתלמידי העיר .1
להתפתחויות הטכנולוגיות המואצות המאפיינות את העידן החדש,  דרכי ההוראהנתאים את 

ונמקד אותם בתרומתם לקידום החזון העירוני. נמשיך להטמיע את הלמידה המתוקשבת, 

הפדגוגיה הדיאלוגית, והלמידה הפרוייקטנטית, כחלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה בעיר. 

, ממעביר ידע בגישות המסורתיות, המורהלשינוי מהותי בתפקידו של נמשיך לפעול באופן עקבי 

נפעל לשינוי התפיסה  למדריך, מנחה, מאפשר, ומלווה, ובכך לאפשר לו להיות רלוונטי ומעודכן.

נרחיב את סביבת המסורתית שלפיה הלמידה מתבצעת אך ורק במסגרת הכיתה המסורתית. 

פתוחים, בחצר בית לאתרים נוספים: במסדרונות בית הספר, בחללים  הלמידה של התלמידים

  הספר, במוסדות התרבות האומנות והספורט בעיר, ובבית.

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

  ותלמידים מצטיינים תלמידים מתקשים, תלמידים על סף נשירה

ו. מערכת החינוך העירונית מערכת החינוך מחוייבת לתת מענה למגוון ולשונות הרבה של תלמידינ

רואה בקידומם הלימודי הרגשי והחברתי של ילדים לקויי 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.

הצבנו לעצמנו מטרות ברמת בית הספר, ברמת התלמיד, וברמת ההורים שתכליתם לקדם את  

גורמי החוסן של התלמידים ומשפחותיהם, ולהקנות לצוותים הבית ספריים את הכלים 

  היישומיים הנחוצים לעבודה עם תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

את התכניות הפועלות במערכת החינוך אנחנו נפעל בתהליך תלת שנתי להרחיב ולהעמיק 

 הפועלת בחטיבות הביניים תכנית כנפיים העירונית, ולקדם תכניות חדשות. נפעל להרחבת

הפועלת בחלק מבתי הספר  תכנית א.י.ל (אני יכול להצליח)בשכבה נוספת (שכבת ט'). נרחיב את 

נוספת (שכבת ט)  היסודיים לכלל בתי הספר היסודיים שלנו, ונרחיב את פעילותה בשכבה

תכנית בחטיבות הביניים העירוניות. בבתי הספר התיכונים נבדוק את ההיתכנות של הפעלת 

 במרכז מטרהלקידומם של התלמידים לקויי הלמידה. נחזק ונרחיב את הפעילות  מהות

לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז כדי לתת מענה לביקוש העירוני הגובר 

לתהליכי האבחון והטיפול האיכותיים של המרכז. כמו כן, תיבדק האפשרות להקמת סניפים 

  נוספים של מרכז מטרה בתוך בתי הספר היסודיים.

העירונים  מרכזי הלמידהם של אנחנו נפעל בתהליך תלת שנתי להגדיל באופן משמעותי את מספר

הפועלים במערכת החינוך העירונית. אנו סבורים שמוטלת עלינו האחריות והחובה לסייע ולקדם 
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את התלמידים המתקשים, ובכך להקל על הנטל הכלכלי על ההורים שנאלצים לממן שעורים 

  פרטיים לילדיהם המתקשים.

ים הדיפרנציאליים של תלמידי החינוך בנוסף, יש לנו מחויבות רבה לתת מענה איכותי לצרכ

המיוחד, ולסייע בשילובם החברתי בקרב אוכלוסיית התלמידים במערכת החינוך העירונית. 

נעמיק את תהליכי השילוב של תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי הספר הרגילים בכל 

 הם בגנים הרגילים.מקצועות הלימוד, ונפעל לשילובם של הילדים בגני החינוך המיוחד עם עמיתי

במערכת החינוך שלנו פועלים שני בתי ספר ייחודיים לחינוך המיוחד שנותנים מענה איכותי 

  בית ספר אופק, ובית ספר נתיב.לצרכים המיוחדים של התלמידים: 

אוכלוסיית בבית ספר אופק נמשיך במהלך האסטרטגי של התאמתו לצרכים הייחודיים של 

תהליך זה מחייב מתן מענים פיזיים, פדגוגיים ורגשיים לצרכים של  .הילדים על הרצף האוטיסטי

  ילדים אלה.

נפעל להרחבת  הפרעות התנהגות קשותבבית ספר נתיב המתמחה  במתן מענה לתלמידים עם 

המענה שבית הספר נותן גם לשכבות ח' וט'. אנחנו רואים במהלך זה חשיבות רבה בקידום 

  השתלבותם של תלמידים אלה בחברה.

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

, ופיתוח ושיגור לווין 1לשיגור לווין הצלה לחלל דוכיפת  והתרבות. בין היתר, אנו מקדמים תוכנית

  .על ידי תלמידינו במרכז המדעים העירוני 2נוסף דוכיפת 

  השקעה בגיל הרך .3

נמשיך בתהליכים המואצים לקידום משמעותי של העשייה החינוכית בגיל הרך. העיר נתנה מענה 

הרבה לפני מקומות אחרים. אנו ובגני הילדים העירוניים במעונות יום,  0-6איכותי לכל גילאי 

נמשיך ונגדיל את מספר מעונות היום העירונים באופן מדורג, ונגדיל את מספר גני הילדים 

  ם בהתאם לגידול הדמוגרפי של העיר.העירוניי

כחלק מהחזון החינוכי שלנו, המקדם התייחסות לכל הצרכים בכל הגילים, תיבנה תכנית עירונית 

כל  כוללת לקידום תחומי המדע האומנות והספורט בכל גני הילדים  במערכת החינוך העירונית.

את עולמו, וייתן בידיו את הכלים ילד בגנים העירונים ייהנה מסל תרבות וספורט איכותי שיעשיר 

 הנחוצים להתפתחותו הגופנית והחינוכית.

 האומנות והספורט בחינוך הפורמאלי ילוב וקידום תחומי התרבות,ש .4
בחזון החינוכי של הרצליה, שילוב האומנות, התרבות והספורט בתוך מסגרת הלימודים הרגילה 

אף שתלמידנו יהיו מודעים לעושר הוא חלק בלתי נפרד מתהליכי הלמידה של תלמידנו. נש

  בכל תחומי האומנות, התרבות והספורט. התרבותי הקיים בחברה, ויידעו להעריך ולהשתתף

תכנית מצוינות  לכל בתי הספר היסודיים בעיר, את תכנית בתי ספר מנגניםבמסגרת זו, נרחיב את 

, תכנית ק"מ של תרבותבשיתוף מוזיאון הרצליה בשכבה נוספת בבתי הספר היסודיים, ואת  לכל

כך שתכלול את כל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. נגביר את שיתוף הפעולה הפורה עם 

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

הספורט של התלמידים בבתי הספר, ונפעל לקדם את התכנית העירונית לפעילות ספורט בחינוך 
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הפורמאלי בשכבה נוספת בכל בתי הספר היסודיים במערכת החינוך העירונית. במקביל, נפעל 

המשתתפים בפעילויות  , ולהגדלה משמעותית של מספרי התלמידיםפעילות תנועות הנוערלטיפוח 

 של תנועות הנוער.

  קידום תחומי המדע והטכנולוגיה המתקדמת .5

מענה  מתןמייחסת חשיבות רבה לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי, ל מערכת החינוך בהרצליה

לתחומי העניין וההצטיינות של תלמידינו, ולהכשרת עתודה מדעית וטכנולוגית של תלמידים, 

כאן אנו רואים מקום חשוב  של התעשיות המתקדמות, הצבא, והאקדמיה.שיהוו את עמוד השדרה 

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

  ויזמים בתחום התעשייה, כמו סטף וורטהיימר. 

והטכנולוגיה בתחומי המדעים  להגדלת שעור התלמידים שילמד במגמות המוגברותאנחנו נפעל 

  המתקדמת, בדגש על מספר התלמידות המתמחות בתחומים אלה.

שהקימה הרשות: מרכז  בשלושת מרכזי המצוינות בתחום המדעיםנטפח את העשייה החינוכית 

  המדעים לגיל הרך בבית פוסטר, מרכס הפיס למדעים בחטיבת זאב, ומרכז המדעים העירוני.

של תלמידי היסודי וחטיבת  מתקדמת ם וטכנולוגיהנרחיב את תכניות העשרה והחשיפה למדעי

  במרכז המדעים העירוני.הביניים שמתקיימת 

במתחם הנדסאים, תיכון חדש, יד גיורא, מרכז  קמפוס מדעי מתקדםנפעל לקידום הפיתוח של

  המדעים.

תלמידי בתי הספר לידע  חשפויחדשני שבו י טכנולוגיומרכז פארק נקדם את הקמתו של 

הטכנולוגיות הנדרשות במאה העשרים ואחת, ויתנסו באופן מעשי בפיתוח מיזמים  ולמיומנויות

 טכנולוגיים מאתגרים.
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  תוכנית עבודה אופרטיבית

  

  אופי הפעולה  תחום
(שימור, 

הרחבה/קידום, 
  פיתוח)

  יעדים  פעולה

תהליכים של העמקת 
  המשמעותית הלמידה

השתלמויות והדרכה   שימור
והכשרת הצוותים 

  החינוכיים

כל הצוותים החינוכיים 
יעברו תהליכי הכשרה 

והדרכה להעמקת הלמידה 
  המשמעותית

פיתוח תכנית התקשוב   קידום  
העירונית בתיכונים, בגיל 
הרך, ובבתי הספר לחינוך 

  מיוחד

רמת התקשוב בבתי הספר 
התיכונים ובגיל הרך, 

וך המיוחד תעלה ובחינ
ותשתווה באופן משמעותי 

בחינוך היסודי לזו ש
  חטיבות הבינייםבו

הרחבת התכנית לקידום 
תלמידים עם צרכים 

  ייחודיים
  
  )לקויי למידה בבתי ספר(

  

הרחבת תכנית איל לכל בתי   הרחבה
  הספר היסודיים

  

בתי  6-התכנית תורחב מ
בתי  13-ספר יסודיים ל

  ספר.
  

  הרחבה  )ספר לקויי למידה בבתי(
  

הרחבת תכנית איל בשכבה 
  נוספת בחטיבות הביניים

  

שכבות  6-התכנית תורחב מ
שכבות גיל בשש  12-גיל ל

  חטיבות בינים
  

  הרחבה  )לקויי למידה בבתי ספר(
  

הרחבת תכנית כנפיים 
בשכבה נוספת בחטיבות 

  הבינים
  

שכבות  6 -התכנית תורחב מ
שכבות בשש חטיבות  12-ל

  בינים
  

  הרחבה  )למידה בבתי ספר לקויי(
  

הרחבת תכניות האבחון 
  והטיפול במרכז מטרה

  

הקטנת התורים וגידול 
במספרי הילדים שמקבלים 

  מענה במרכז מטרה
  

הקמת מרכזי מהות בבתי   הרחבה  )לקויי למידה בבתי ספר(
  ספר תיכונים

הקמת מרכזי מהות 
  בשלושה בתי ספר תיכונים

  
מתן מענה לתלמידים (

  )מתקשים
  

  הרחבה
  

הרחבת מספר מרכזי 
הלמידה העירונים בפריסה 

  גיאוגרפית רחבה

הגדלת מספר מרכזי 
בכל  10-הלמידה העירונים ל

העיר, והגדלה של מספרי 
התלמידים במרכזי הלמידה 

  אחוז 200 -ב
  )חינוך מיוחד (

  
  הרחבה

  
הרחבת בית ספר נתיב 

  לכיתות ח׳ וט׳
  

מתן מענה לכל הילדים 
בית הנזקקים לשירותי 

  הספר מכיתה א׳ עד ט׳
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  )חינוך מיוחד (
  

  התאמה
  

התאמת בית ספר אופק 
לקליטת תלמידים על הרצף 

  האוטיסטי
  

בית הספר יוכשר לתת 
מענה איכותי לצרכים 
הפיזיים והרגשיים של 

הילדים על הרצף 
  האוטיסטי

  )חינוך מיוחד (
  

  התאמה
  

הקמת גני הילדים בחינוך 
ילדים המיוחד בצמידות לגני 

בחינוך הרגיל כדי לאפשר 
  שילוב מיטבי

  

כל גני החינוך המיוחד 
יוכלו להשתלב עם גני 
  הילדים בחינוך הרגיל.

שרות פסיכולוגי (
  )חינוכי

  

  הרחבה
  

הרחבת המענה שנותן 
השפ״ח לצרכים 

הדיפרנציאלים של מערכת 
  החינוך

  

השפ״ח ייתן מענה מקצועי 
לצרכי המערכת בכל 

  שכבות הגיל
  

  )קידום נוער(
  

  הרחבה
  

הרחבת המענה של היחידה 
  למניעת נשירה של בני נוער

  

הקטנה משמעותית של 
מימדי הנשירה הגלויה 

  והסמויה במערכת החינוך
  

השקעה  -תחום
  בגיל הרך

  

הרחבת התכניות לאוריינות   הרחבה
  דיגיטאלית לילדי הגיל הרך

הכנסת תוכנית ״גוגלה״ 
  לכל גני הילדים

  הרחבה  
  

בניית סל תרבות וספורט 
  איכותי לידי הגנים.

  

כל ילד יהנה מסל תרבות 
  וספורט

  

שילוב וקידום 
תחומי התרבות 

האומנות והספורט 
  בחינוך הפורמאלי

  

  הרחבה
  

הרחבת תכנית בתי ספר 
מנגנים לכל בתי הספר 

  היסודיים
  

בכל בתי הספר היסודיים 
תפעל התכנית בשתי 

  שכבות גיל
  

  הרחבה  
  

נית מצוינות לכל הרחבת תכ
  בשיתוף מוזיאון הרצליה

  

התכנית תפעל בכל בתי 
הספר היסודיים בשתי 

  שכבות גיל
  

  הרחבה  
  

הרחבת תכנית ק׳מ של 
תרבות בבתי הספר היסודיים 

  יםיובחטיבות הבינ
  

כל בתי הספר היסודיים 
ם ישתתפו יוחטיבות הביני

  בתכנית ק׳מ של תרבות.
  

  הרחבה  
  

בחינוך  הרחבת שעורי חנ״ג
הפורמאלי בשכבה נוספת 
  בשיתוף המחלקה לספורט

  

ים יכל בתי הספר היסוד
יקבלו שעת חנ״ג נוספת 

בשתי שכבות גיל בשיתוף 
  המחלקה לספורט

  
  

  הרחבה  
  

הרחבת פעילויות ההסברה 
והשיווק לגיוס תלמידים 

  לתנועות הנוער
  

גידול של מספר התלמידים 
המשתתפים בתנועות 

  20%-הנוער ב

  הרחבה  
  

הרחבת פעילויות המרכז 
  לחינוך ימי בבתי הספר

במספר בתי  50%גידול של 
ספר שיפעלו במרכז לחינוך 

  ימי
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קידום תחומי 
המדע והטכנולוגיה 

  המתקדמת

  הרחבה
  

הרחבת תכניות העשרה 
והחשיפה למדעים במרכז 

  המדעים העירוני
  

ים יכל בתי הספר היסוד
ם יקבלו יוחטיבות הביני

העשרה וחשיפה תכנית 
למדעים במרכז המדעים 

  העירוני

  בינוי   
  

יוקם קמפוס מדעים חדש 
במתחם יד גיורא, תיכון 

חדש, בית ספר להנדסאים 
  ומרכז המדעים

הקמפוס ייתן מענה לבתי 
הספר במתחם ולבתי 

הספר התיכונים וחטיבות 
  ם בעיר.יהביני

  

  בינוי  
  

הקמת פארק ומרכז טכנולוגי 
התלמידים יתנסו חדשני שבו 

  בפיתוח מיזמים טכנולוגים

תלמידי בתי הספר 
היסודיים וחטיבות 

יתנסו במרכז  יםיהבינ
  הטכנולוגי
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  המחלקה לחינוך הגיל הרך 
  

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

  גני ילדים עירוניים מ"מ , ממ"ד ועירוני חרדי  120מערך גני  הילדים כולל 

  ילדים. 3,516בסה"כ 

  

     –מנהלות גן במערכת  .1

  גננות בגנה"י העירוניים:  163

  גננות בגנים הממלכתיים.  153

  גננות בגנים הממ"ד.    10

  

   - סייעות במערכת .2

  סייעות בגני הילדים :  190

  סייעות מובילות 144

  סייעות פדגוגיות בגנים משולבים      4

  סייעות בתגבור הגנים לגילאי שלוש   42

 

   - מעונות בפיקוח משרד החינוך .3

  רב תכליתי) 1ארגוני נשים (-מעונות יום 4

 

   -מעון בפיקוח החברה למתנ"סים ובחסות עירונית  .4

  מעון יום 1

 

   - מרכזי העשרה והדגשים חינוכיים בגנים .5

 .לגיל הרך בבית פוסטרמרכז מדעים א. 
  

   - תוכנית שפה ותקשורת לילדים בסיכוןב. 

  125מס' ילדים משתתפים            

  7מס' מדריכות            

  1רכזת תוכנית            

  במימון רשותי.     

  

  סל תרבות עירוני מורחב (במימון הורים ורשות):. ג

  עננה":בניצוחה של ה"סימפוניית ר סדרת קונצרטים"פעמה"  )1

  קונצרט קאמרי בגן הילדים. -

  קונצרט בהרכב סימפוני באולם קונצרטים.  -
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  כיתות גן (כולל חינוך מיוחד). 129   

     

  , בביצועה של זמרת האופרה הישראלית שירלי הוד:"אופרה לגיל הרך" )2

  התוכנית כוללת שני מופעי אופרה  שונים במהלך שנת הלימודים בגן  -

  הילדים.    

  כיתות גן (כולל חינוך מיוחד) .   129   

  

  תכנית לעידוד קריאה: – "ספריית פיג'מה" )3

לביתו של כל  ילד,   3-6התוכנית כוללת חלוקת שמונה ספרים מותאמים לגילאים 

  ושמונה ספרים נוספים להעשרת ספריית הגן. 

  כיתות גן (כולל חינוך מיוחד).  133 

 

  :הצגות מאושרות ע"י משרד החינוך )4

  אחת בגן. הצגה -

  הצגה שנייה באולם תיאטרון כולל הסעות. -

  כיתות גן. 120   

 
  "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.           

 
  אומנות באה לגן". "ה

  -גנים 10מנחת אומנות מדריכה את הילדים בסגנונות אומנות שונים חזותיים ב        

  גנים בסיור במוזיאון   40במימון משרד החינוך. במסגרת התוכנית משתתפים         

  לאומנות עכשווית בהרצליה, במימון הרשות.       

  

  ם חינוכי מיטבי""אקלי. ו        

  השתלמויות לגננות , הדרכה תוך גנית בנושא אקלים גן מיטבי ומניעת אלימות לכלל                

  הגננות בעיר.             

  

  איכות הסביבה.  ז        

  גינה אורגנית,   פיתוח נושא מודעות סביבתית בגני ילדים בנושא כגון: מחזור ,              

  "טיפוח  סביבות אקולוגיות בגנים".  התוכנית כוללת עבודה בגנים  עם ערכות               

  מותאמות לנושא איכות הסביבה, במימון הרשות.              
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  דגשים מרכזיים לשנת הפעילות תשע"ה:

  

  עבודת צוותי ראשי צוותים של גננות ע"פ אשכולות גיאוגרפיים. 1

  עבודה ע"י ראשי הצוותים, בהטמעת התקנוןהובלה וליווי גננות בתהליכי 

  ובהערכות ליום חשיפה להורים.

  

   -גנים המשתתפים במסגרת גן ניסוי ויוזמות ייחודיות .  2

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

  מקיים גינה לימודית וחממה . –גן אלמוג 

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

  

  תקשוב בגנה"י .3 

  שימוש ולמידה מושכלת  במחשב  לצורך יצירה ועיצוב הסביבה  הלימודית.

  התנסויות בתקשורת עם הגן, הבית והקהילה.

  כיתות גן. 120מחוברים לאינטרנט 

  

  לילדים בסיכון –לטיפוח שפה ותקשורת  תוכנית .4

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

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

    שעות אפקטיביות). 135המועסקות ע"י הרשות (

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

  

    טיפול בילדים עם התנהגויות תוקפניות-תוכנית מס"ע .5

  התוכנית פועלת בגנים בהם ילדים מאתגרים/בעלי צרכים מיוחדים, המקשים באופן  

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

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

      הדרכת להורי הילד. במימון הרשות.

   

    תוכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות ולהפחתת האלימות בגן. 6

    גנים בשכונות המוחלשות בעיר הרצליה. 20התוכנית פועלת ב 

  לצוותי החינוך.  (NDFA) תפקודית- התפתחותית-וירוהתוכנית עוסקת בהקניית הגישה הנ

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

    לבנות את תפקודיהם ביעילות. במימון הרשות. הילדים, באופן שמאפשר

  

  גן בתי ספר –תוכנית רצף . 7

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

  ותכנים בבית הספר ובגן.          
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    ב. הכרת המי ומניות המצופות מבוגר גן בתחום האוריינות והחשיבה המתמטית     

  (הכרת אותיות מניה וכד').         

    חות מהגן לביה"ס.ג. פיתוח סביבה חינוכית תואמת התפת     

  

  פיתוח סייעות גני ילדים השתלמויות .8

  . ("סייעות בראשית") מיועדת לסייעות בראשית דרכן -שעות   40השתלמות  א.    

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

  עות ותיקות.חלק א' ") מיועדת לסיי-("טיפוח אקלים מיטבי –שעות  90השתלמות   ב.    

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

  .חלק ב'") מיועדת לסייעות ותיקות -("טיפוח אקלים מיטבי -שעות  120השתלמות  ג.     

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

   "אורח חיים בריא" –שעות  24השתלמות ד.      

  סייעות)  30השתלמות ביוזמת מחלקת הבריאות. (         

  וההתנהגות" הלמידה כישורי "קידום –שעות  40השתלמות ה.     

 20הכשרת הסייעות בגנים בהם פועלת התוכנית בהנחיית מדריכת התוכנית בעיר (         

  סייעות)  

  

  יול"א –גני יום לימודים ארוך . 9

  ובחופשים ע"פ לוח חופשות 16:45-13:30הלימודים מהשעה גנים הפועלים להארכת יום 

  חודשים בשנה.  10מוסכם, 

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

  

  שגרה

  תוכניות ליבה
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  2014 - החינוך היסודי 
  

  להלן מצבת בתי הספר היסודיים בעיר בשנה"ל תשע"ד

  

מס' כיתות כולל   שם ביה"ס

  כתות חנ"מ

  מס' תלמידים

  185  8  אילנות

  601  21  אלון

  432  16  צבי-בן

  466  14  ברנדיס

  351  14  ברנר

  606  18  גורדון

  583  20  הנדיב

  113  6  הרצל

  192  16  וולפסון

  423  16  ויצמן

  475  17  יוחנני

  744  23  טוב-לב

  396  13  ים-נוף

  510  18  שזר

  308  12  אילן-בר

  139  6  רמב"ם

  6524  238  סה"כ

  

  

  הקצאת שעות 

אפקטיביות לצורך לימודי העשרה, פיצול כתות ש"ש  894לבתי הספר היסודיים הוקצו  סה"כ 

  עמוסות, פעילות פרלמנט הילדים ותגבור לימודי של מקצועות הליבה.

התנהגותית חברתית  משעות אלה הוקצו לטובת תוכנית עוצמה. זוהי  תוכנית שעות 60 -כ

לתלמידים מאתגרים. לכל מורה שהשתלמה יש קבוצת תלמידים, אשר זקוקה לליווי, הדרכה 

והנחיה התנהגותית. המורה נפגשת אחת לשבוע עם קבוצת העוצמה שלה. במסגרת ההשתלמות 

הגדרת מטרות ותצפית  - לומדות המורות את התכנים הבאים: עקרונות הגישה ההתנהגותית

חיזוקים ודרכי הפעלה, עקרונות הגישה  -, עקרונות הגישה ההתנהגותיתבהתנהגות

היכרות עם מחשבות אוטומטיות ומחשבות מתווכות, בניית תכנית התערבות  -הקוגניטיבית

  עקרונות מנחים. - בניית תכניות התערבות מערכתיות, שליטה עצמית -לתלמיד, ניהול כיתה
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  . 2000סגרת לימודי מצוינות למצוינות במדעים ובמתמטיקה במ ש"ש 660

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

נותנת מענה לתלמידים מצוינים במערכת החינוך ויוצרת תרבות תוכנית זו  מצטיינים ומחוננים.

המשתלמים מתוגמלים ו', ומורי התוכנית - בכתות ה'ספרית. התכנית פועלת -של מצוינות בית

לכל קבוצת ₪  300על עבודתם מהרשות. הורי התלמידים משלמים השתתפות עצמית, סך 

  התכנית פועלת בשיתוף מוסדות מחקר ואקדמיה מהמובילים בישראל ובעולם.למידה. 

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

ו'. -תן מפעיל לימודי סיוע והעשרה המיוחדים לתלמידים נזקקים מכתות ד'שעות, באמצעו 21

ההורים משתתפים בסכום סמלי בעבור לימודי העשרה אלה, ובתמורה לסכום זה מקבלים 

  הילדים גם חוגים וסיורי העשרה נוספים.

  

  הקשר הרב דורי

  הופעלה כפיילוט בארבעה בתי ספר: ברנר, אילנות, הרצל ורמב"ם.

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

  בית התפוצות ובתמיכת משרד החינוך.

נפגשים המבוגרים , במסגרתה היוצרת קשר הדדי בין תלמידים לבין בני הגיל השלישיתוכנית זו 

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

יחדיו כותבים , את מיומנויות המחשב והאינטרנט המבוגריםאת  מלמדים התלמידיםית בתוכנ

  .תלמיד ומבוגר מול מחשב :אישית הינהההנחיה . ומשמרים פרקים מסיפור חייו של המבוגר

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

  מדריכה מרכזת.ליווי המורים המובילים, נעשה ע"י 

  ₪. 35,000 –עלות כל ההנחיה ועבודת המורים בתוכנית בפיילוט 

  

  פרלמנט הילדים

אחד היעדים לשנה"ל תשע"ד הוא להרחיב את ההשתתפות, התרומה והיוזמה של חברת 

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

תלמידים מכלל בתי הספר), קבלו כלים של מנהיגים צעירים, ולקחו  110- חלק בפרלמנט זה (כ

  חלק בקיום פעילויות חברתיות ערכיות לכלל התלמידים בבתי הספר שלהם.

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

עילויות משותפות עם מדריכי ההחלטות בעיר, במפגשים דיאלוגים עם מנהיגים בוגרים בעיר, בפ

  ערכי של כלל תלמידי העיר הרצליה.-יה נרחבת המשפיעה על אורח החיים החברתייהנוער ובעש

  כל הילדים מחולקים לועדות חברתיות פעילות הנפגשות אחת לשבועיים.

   ₪ 100,000סך עלות ההנחיה, הדרכת המורים, מפגשי ילדים בועדות וימי שיא: 

  

  קרן קרב"" –לימודי העשרה 

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

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

חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון -של משרד החינוך וקרן קרב ופועלת לשינוי חינוכי
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ך. בבתי הספר זדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוה

משולבים הלימודים הבאים: דרמה, חקלאות, שירה, בע"ח, רובוטיקה, תיאטרון, טבחים 

  צעירים, מוסיקה, מחשבים, גינה אקולוגית, אשכולות חשיבה, קרקס, תנועה ועוד....

  

  בתי ספר מנגנים

גנים, כל תלמידי שכבת ד' מנגנים. בחלק מבתי הספר גם תלמידי כתות ה' בבתי הספר המנ

, וההורים משלמים דמי השתתפות ודמי השכרה 20,000הצטרפו השנה. הרשות מממנת סך של 

  לכלי עליו מנגן התלמיד.

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

  

  תוכנית מפתח תשע"ד

. כל תכנית לחינוך מוסיקלי ולקשר עם הקהילה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית

התלמידים לומדים במהלך השנה את היצירות הנבחרות, ועל היוצרים (ע"י המורות למוסיקה), 

במפגשי הכנה פוגשים את נגני התזמורת הפילהרמונית בבתי הספר, ולסיום יוצאים לשני 

  ג').-ו') או בסמינר לוינסקי (כתות א'- ות ד'קונצרטים בהיכל התרבות (כת

לכל תלמיד. ₪  25בתי ספר. השתתפות בתי הספר במימון התוכנית היא  13 -התוכנית פועלת ב

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

   

  בתי ספר ירוקים

מהווה ה ו את כל שלבי ההסמכהבתי ספר ירוקים הינם בתי ספר אשר קיבלו תו תקן על כי עבר

  בתי ספר ירוקים: 6. בעיר קיימים הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר

  אילנות, אלון, ברנר, יוחנני, נוף ים ורמב"ם.

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

הספר. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על פיתוח בר קיימה בבתי מיישמים עקרונות 

הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי 

  .בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה

  

  ג'-באמנות" לכיתות ב'  מצוינות לכל"

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

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

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

  ₪. 318,000תקצוב התוכנית עומד על 

  

  פר"ח

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

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

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

  חונך המגיע בשעות הבוקר לביה"ס.בהרצליה מלבד החונכים בשעות אחה"צ, ישנו גם סטודנט 
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  מופעל בשלושה בתי ספר: רמב"ם, אילנות ובר אילן.

  

  :צהרונים בעיר 13הפעלת 

בעיר הרצליה פועלים שני מפעילי צהרונים: בית פוסטר ואפטר סקול. פעילות הצהרונים 

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

יפוג  6/2014לימי החופשה, עפ"י לוח החופשות של הצהרונים כפי שנקבע בתמ"ת. בחודש 

החוזה שנחתם עם החברות המפעילות, ונצא למכרז מחודש בו יוכלו לקחת חלק מפעילים 

  נוספים.

  תלמידים בסיכון, המוכרים ברווחה מקבלים סיוע מימוני להשתתפות.

  בוועדת ההנחות.₪  185,000' בעלות כוללת של ג-בשנה"ל מומנו תלמידים מכתות א'

   

  תוכנית שיט

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

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

ת, חברתית המקנה ערכים של למידה שיתופית, של התמצאות  בים, לצד פעילות ספורטיבי

  התחשבות, הקשבה, נתינה ועוד.

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

 .תוכנית פועלת בשיתוף חברת החשמל לישראל ומשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי
בסביבה צורכת חשמל, ומורכבת  התוכנית מעודדת שינוי תרבות התנהגות ואורח חיים

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

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

 –הספר שלהם  מקבלים חומרי למידה והעשרה, המסייעים להם להעביר פעילויות בתוך בתי

  לכלל התלמידים.

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

  בשנה.

  

  :בתי הספר 15תוכנית ללימוד מורשת הרצליה בכל 

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

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

  בדגש על היכרות עם אישים שתרמו להקמתה ופיתוחה של העיר. 

  ₪. 97,000מימון הרשות לתוכנית עומדת על סך 
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  חינוך על יסודי

  
  

 
  תכניות ייחודיות בחטיבות עליונות.   א 

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

 מעגלי שיח לשיפור אקלים ביה"ס ולחיזוק מחנך הכיתה כמבוגר   –תכנית הדיאלוג  .2
 , פיתוח מיומנות הנדרשות להצלחה  משמעותי. הרחבה לפדגוגיה דאלוגית       

תיכון הראשונים ותיכון היובל, תכנית "להיות איתך", תיכון חדש. תכנית נחשון 

  התווספה לתיכון חדש ולאלה הקיימות בתיכון היובל, הראשונים והנדסאים. 

  תלמידים לקויי למידה תלמידי מב"ר אתג"ר -קידום ילדי האמצע

  כון לחייםתי -"רשת אורט" תכנית מסלולים 

  ברנקו ויס תכנית תמיכה 

  שיעורים מצולמים ברנקו ויס תכנית להוראה מקדמת 

   30/70להעשרה  פיתוח תכניות לימודים 

  חטיבת ביניים עד תיכון רצף מתמטיקה 

 30/70מובילים פדגוגיים  

 תכנית מנטורים 

השתלמות למנהלי מרכזי מהות פתיחת מרכזי למידה לתלמידים לקויי למידה  •

 מהות""מרכז 
  פתיחה בשני בתי ספר בתחילת שנה ובית ספר נוסף בחודש פברואר 

   

  חטיבות ביניים  .ב

תכנית דיאלוג פועלת בכל אחת מחטיבות הביניים. התכנית כוללת מעגלי שיח    - דיאלוג •

 פעמים בשבוע. 3הפותחים את יום הלימודים. השיח מתקיים בחצאי כיתות. 

  מטעם המכון הדמוקרטי. בתי הספר מקבלים הנחית מנטורים

המוכשרים ביותר מכל  20%התלמידים עוברים תהליך מיון לאיתור  תכנית מצוינות •

ש"ש העשרה בתחומי המתמטיקה   2-4בין   התלמידים המאותרים מקבלים שכבה.

  ש"ש לתגבור והעשרה 55והמדעים לכל חטיבות הביניים בעיר ניתנו תוספת של עד 

הנחיה לצוות המורים וההנהלה בגיבוש חזון ותהליכי בית ספר סמדר מקבל ליווי ו

  עבודה.

  

  :השתלמויות ייחודיות  .ג

  שיעורים מצולמים •

 השתלמות מנטורים ומובילים פדגוגיים •
בתחומי הסייבר והמחשבים עם מטה  –כל חטיבות הביניים  נכנסו לתכנית עירונית   

8200  

  העמקה והרחבה בתכנית אייל וכנפיים •
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  אזוריות בחטיבות הבינייםבניית  כיתות על  •

  כדור סל "בני הרצליה"–פתיחת כיתת ספורט  –חטיבת הביניים סמדר  •

 ונחשון 8200פתיחת כיתה סייבר "גבהים" יחידת  •

  פתיחת כיתת מחול  •

  צילום ועריכה -פתיחת כיתת קולנוע •

  פתיחת כיתת ספורט ימי   •

   מיקרוסופט.כיתה על אזורית במחשבים בשיתוף   –חטיבת הביניים רעות  •

ח'. -כיתת מנהיגות מדעית פועלת בשכבות ז' –גיורא -חטיבות הביניים יד •

  נחשון) (תוכנית

  יד.-כיתת מחוננים וכיתת כדור –חטיבת הנגיד  •

 כיתת ספורט כדורסל. –גוריון -חט"ב בן •

 כיתת מדעים –חט"ב זאב  •

 
 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 •
   

  פנימיות יום בחטיבות  .ה

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

בנוסף פועלת "על גלים" לתלמידים שהומלצו ע"י מנהלת  הניתן הוא לימודי ורגשי. המענה

  בית הספר. 

  

  תכנית לילדים בסיכון בתיכון  .ו

  איתור התלמידים בסיכון בתחילת כיתת ט'. •

  רגשי, חברתי ומשפחתי של הילד בסיכון. ליווי לימודים, •

  מכינה לתיכון. •

  תגבור לימודי. •

  הדרכת מורים. •

  התלמידים.אבחון  •

  עוזרי הוראה. •

  בניית תכנית רגשית. •

 השתלמות עירונית לכל מחנכי כיתות מב"ר אתגר. •
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  פירוט תקציבים חלקיים לפעילויות ייחודיות

  

שעות תגבור 
 אפקטיביות

 
386,248 

 
250,000 

           -   
         

250,000  
תשלום למורים שעושים 

 תגבורים לבגרויות חורף וקיץ
 לתיכוניים

פרויקט  
העלאת זכאות 

 לבגרות 
 

91,450 
 

180,000 
    16,000 

         
164,000  

החל מתשע"ד באמצעות 
  מרכזי למידה .  - מתנ"ס 

 תגבור בגרויות בתלום הורים
ליקויי למידה  

 מהות -
 

-  
 

480,000 
  160,000 

         
320,000  

- תקן בתיכון חדש החל מ
. תיכון נוסף החל 9/2014
 , 2015מינואר 

  ליווי מהות
-  

 
98,000 

    32,667 
          

65,333  
ליווי לתכנית מהות. מצ"ב 

 פירוט
שיעורים 

מצולמים 
 - בתיכוניים 
 ברנקו וויס

 
-  

 
53,100 

    17,700 
          

35,400  
 6-שיעורים מצולמים ב

תיכוניים מבוצע באמצעות 
 חברה ברנקו וייס

 -כיתת אתגר 
 עוזרי הוראה 

 
120,000 

 
150,000 

    30,206 
         

 עוזרי הוראה, עו"ס  119,794

  כיתת אתגר 
60,360 

 
40,000 

    10,000 
          

 תיכון לחיים -התכנית ליווי   30,000

ליווי מורי 
מתמטיקה  

 רצפים
 

110,000 
 

100,000 
    34,000 

          
66,000  

שמירה על רצף מתמטיקה בין 
 חטיבות לתיכוניים. 

תגבור 
לימודים 

בשעות 
 אפקטיביות

 
890,507 

 
830,444 

 
266,252 

 
719,302 

 -תוכנית אייל 
הקצבות 

 לבינתחומי 
 

330,893 
 

330,893 
 

110,298 
 

220,596 

814.108 - 
 -מרכזי למידה 

 כנפיים
 

455,688 
 

760,000 
 

220,000 
 

540,000 

ליווי "דיאלוג 
משמעותי" 

המכון 
 הדמוקרטי

 
258,600 

 
150,000 

 
50,000 

 
100,000 
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  לחינוך מיוחדהמחלקה 

  

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

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

התלמידים במסגרות החינוך המיוחד ברשות ומחוץ לרשות וכן במעקב וטיפול שוטף 

ק בשיבוץ ומעקב אחר הסייעות הן במחלקה לחינוך מיוחד קיים מדור סייעות העוסבתלמידים. 

  הטיפוליות והן הצמודות בכל מסגרות החינוך שבכל שכבות הגיל.

  

  דיונים חוזרים).63תלמידים (  411ועדות ל  51התקיימו   2013-2014בשנת  

  

  נתונים מספריים:

  

  תלמידים  110   - מיוחדיםגנים  11

  ושפה. גנים לילדים מעוכבי התפתחות 8

  ).P.D.Dתקשורתיים (גנים  3

  

  תלמידים 127 -  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. 82  -  ט') –כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל חט"ב (ז'    8

  כיתות לילדים עם קשיים רגשיים . 7

  כיתה לילדים על הספקטרום האוטיסטי. 1

  

  תלמידים 50 - יב')   –כיתות מיוחדות בתיכון רגיל (י'  5

  כיתות מיוחדות לילדים לקויי למידה . 4

  כיתה לילדים על הספקטרום האוטיסטי . 1

  

   –בתי ספר לחינוך מיוחד 

  

  תלמידים.  43  - כיתות  6                     –אוטיזם  :בי"ס "אופק"

  תלמידים 27  –כיתות  4 - פיגור בינוני עד קשה                          

                          

  .תלמידים 73 - בי"ס "נתיב"  (בעיות התנהגותיות/רגשיות)  

  

 מידים.תל 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. - 106

  

  שעות אפקטיביות

  

  ש"ש עבור העשרה אקדמית ופאראפואית  40לבי"ס "אופק"  הוקצו 

  ש"ש למרכז למדה 20לבי"ס "נתיב" הוקצו 

  

  יוזמות והעשרה 

  

  פרויקט צילום, שייט, שילוב ריקודי עם תלמידי החינוך הרגיל         –לבי"ס "אופק" 

  פרוייקט מוסיקה, ג'ודו, שחמט, שייט           - לבי"ס "נתיב" 

  טיפול באמצעות בעלי חיים וטיפול באמצעות ספורט   -לגני החינוך המיוחד

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

  הצגה לגני החנ"מ בהשתתפות המשפחות                                    
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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 מיוחד)  21והורים מגיל לידה עד 

  ושירותי הדרכה וייעוץ לצוותי חינוך וטיפול במערכות החינוך ובשירותים הנלווים.

  יעודנו:

הבטחת התפתחות והסתגלות תקינה של הילדים במערכות החינוכיות השונות 

  נפשית של כל הנמצאים במערכות אלו. ומשפחותיהם וקידום רווחתם ה

פסיכולוגים  39ידי עיריית הרצליה -בשנת הלימודים תשע"ד הועסקו על:  פריסת השרות

  תקנים .  2.6חינוכיים , קליניים  והתפתחותיים ושלוש מזכירות ב

  תחומי פעילות עיקריים:

שירותים פסיכולוגים  מגוונים מקצועיים וזמינים לילדים ומשפחותיהם, ייעוץ והדרכה   .א

  לעובדי מערכות החינוך ומערכות משיקות. 

עירונית, בתהליכי ביצוע - מעורבות פעילה ויוזמה בתהליכי קביעת מדיניות חינוכית  .ב

ם ומעקב   בכל הקשור להיבט פסיכולוגי, בדגש  על שיתופי  פעולה עם הגורמי

  הרלוונטיים ושמירה על  ייחודיות מקצועית.

  התמקצעות והתעדכנות רצופים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך לשירות מקצועי מעולה.  .ג

  נתונים מספריים: .2

  :א.  פריסת השרות בתשע"ד

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

  מעונות יום שירות פסיכולוגי חלקי.    5  

  מעון עפ"י קריאה   1  

  

  טרום חובה  וחובה עירוניים ניתן  טרום חובה, -גני טרום  91 -ב      גני ילדים:    

  שרות פסיכולוגי אינטנסיבי.     

  אקסטנסיבי. - גנים ניתן שרות פסיכולוגי חלקי  16 –ב   

  שירות פסיכולוגי על פי קריאה לגני  חב"ד ורשתות חרדיות שלא       

  בחינוך המוכר שאינו רשמי. נכללות        

  

  בתי ספר יסודיים ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי  16-ל    בתי ספר:  

  (כולל  בתי ספר לחינוך מיוחד  והחינוך העצמאי) .      
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  שירות פסיכולוגי אקסטנסיבי.לבי"ס יסודי אחד                               

  חטיבות ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי (כולל בי"ס ח"מ) .7 -ל                                

  בתי ספר תיכונים ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי.7 -ל                                

  שירות פסיכולוגי אינטנסיבי  –גנים טיפוליים  10מסגרות חינוך מיוחד:    

  כיתות חינוך מיוחד עירוניות: שירות פסיכולוגי אינטנסיבי 26  

  שירות    –בי"ס לילדים הסובלים מהפרעות רגשיות  והתנהגותיות           

  אינטנסיבי.      

  שירות מלא. –קשה - ביה"ס לילדים הסובלים מפיגור בינוני      

  בגרים  ולילדים בסיכון רגשי יחידה לטיפול פסיכולוגי למת      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 -ב. התערבויות בסל שירותים ציבורי : תשע"ב

  ילדים387        . מספר הפניות חדשות בשנה זאת1   

  ילדים 345          . הערכות  פסיכולוגיות2   

  ילדים  176       . אבחונים פורמליים                                                    3   

  שפחתיות. התערבויות טיפוליות פרטניות/מ4   

  ילדים  232            לילדים בסיכון גבוה      

  הורים 479            . הדרכות הורים5  

  גן ילדים 1    . תכנית לקידום  אקלים רגשי חברתי בגן                       6  

  

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

  גנים 4            תוכנית ליווי התפתחותי

  ילדים 32     טיפול פסיכולוגי ביחידה לטיפול בנפגעי פגיעות מיניות     

  קבוצות  2  קבוצת הורים לילדים  בגנים עם הפרעות ויסות                       

  זוגות הורים 15עבודה טיפולית עם הורים בשיתוף מ.ט.ר.ה                  -מעגלי טיפול

  קבוצות 2 ודיים והתפתחותיים            קבוצות הורים לילדים עם קשיים תפק
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  המרכז להוראה מתקנת הרצליה   –מ.ט.ר.ה 

  "החינוך הוא דרך , האדם מטרה" ( א.ד. גורדון)

  

המרכז להוראה מתקנת הרצליה קיים ופועל כחלק ממערך עירוני לימודי וטיפולי המסייע 

מוצאים מענה  םבעיר.  תלמידים עם צרכים לימודיים ייחודיי ילמערכת החינוך הפורמאל

  במרכז.  

  מגיל הגן ועד התיכון. הבמרכז לומדים ומטופלים תלמידי העיר הרצליי

,ושלוחה לימודית בבית  49, שלוחה טיפולית ברח' אבן גבירול 15המרכז נמצא ברח' בר אילן 

  ספר הנדיב.

  הנושאים המרכזיים בהם פועל המרכז.

  

  בשנה) 200-כ(- אבחונים

במרכז נעשים אבחונים דידקטיים , פסיכו דידקטיים ואבחונים נוירו קוגניטיביים  •

  בהתאם לפניות ולצורך של בתי הספר היסודיים וחטיבות העליונות.

  האבחונים נעשים על ידי מאבחנות דידקטיות ופסיכולוגים חינוכיים וקלינים. •

  לאחר האבחון במידת הצורך. פסיכיאטר מלווה את המרכז ונותן מענה •

  

 תלמידים בשנה) 350-(כ –תחום לימודי 
הוראה מתקנת  בתחומי הלמידה (תהליכי קריאה, הבנת הנקרא, מיומנויות למידה,   •

  מתמטיקה ואנגלית) .

במרכז ניתנים שעורים באסטרטגיות למידה במהלך כל השנה  –אסטרטגיות למידה   •

 לתלמידי יסודי וחטיבות עליונות.

  גברת מסוגלות לכיתה א'.ה  נה לילדי הגןמע •
  

  

 בשנה) 100-150( –תחום רגשי 
התחום הטיפולי (תרפיה באומנות  חזותית, טיפול וחינוך באמצעות בעלי חיים, טיפול  •

 בתנועה, ביבלותרפיה  וטיפול בגינון). 

 התחום הרגשי מלווה בלווי הורים באופן קבוע. •

 קבוצות טיפוליות  לכישורים חברתיים. •

 

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

 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 •
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צוות המורים והמטפלים  כולם אנשי מקצוע, מומחים בתחומם, העומדים בקשר קבוע עם 

  ההורים ופועלים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי בבתי הספר.

אנשי צוות בתחומי הלמידה והטיפול השונים, כמו כן מזכירה ואב הבית.  בנוסף  50 -במרכז כ 

  שתי מדריכות .

  

  ניתנים במרכזמספר הטיפולים/שעורים ה

  -מספר הטיפולים והשעורים הניתנים בשבוע הוא כ

    200 -מיומנויות שפה 

    100 -מתמטיקה 

    100 - אנגלית 

    200- אבחונים 

  150 -טיפולים 

  ילדי מועדונית 

  

  

  

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

  שקל.   150,000 –הלימודים האחרונה הנחות בגובה של כ 
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  מדור ביקור סדיר 
  

  מדור ביקור סדיר מטפל בילדים בסיכון לנשירה, אי ביקור סדיר ואכיפת חוק חינוך חובה.

  

  כח אדם וחלוקת עבודה:

  

  בתי ספר ורכזת היחידה. 10-קצינת ביקור סדיר ב         –משרה   100%יונת קופל  

  בתי ספר ורכזת מועדוניות משותפות  8-קצינת ביקור סדיר ב         –משרה  100%גליה מרום 

  חינוך  רווחה.                                                    

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

  בתי ספר אחראית על הלומדים מחוץ  6-קצינת ביקור סדיר ב -משרה   50%נועה נדב בר אבן 

  לעיר ומסגרות דתיות.                                                   

  

  נושאי הטיפול ונתונים מספריים:

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

 תלמידים) 150-שמגיעים ממשרד החינוך, מהרשות, מבתי הספר וגורמים נוספים (כ

 טיפול בנושרים ומניעת נשירה: .2

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

 תלמידים). 500-ה  (כבמסגרות לצורך איתור וטיפול למניעת נשיר

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

 זכויות התלמיד והפעלת חל"ח.

מציאת מסגרות לימוד מתאימות וחלופיות לתלמידים ושילוב תלמידים חדשים   .ג

 תלמידים). 250-בתוך המערכת העירונית ומחוץ לעיר, כולל הכוון במעברים (כ

יית תוכניות עבודה והשתתפות בועדות ובצוותים אגפיים בראייה כוללת לגבי בנ  .ד

 תלמידים). 100-תלמידים ספציפיים (כ

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

  תוכניות נוספות שפועלות:

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

קבלה, ניתוב הקשר בין צוותי המועדוניות לביה"ס ומעקב אחרי התלמידים, ביקורים 

במועדוניות, שיבוץ חיילות לעבודה בביתי הספר וריכוז הקשר מול הפיקוח ומשרד 

 תלמידים). 75-החינוך (כ
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מתן שעות מניעת נשירה (מנ"ע) מתקציב ביקור סדיר, הפעלת מערך סטודנטים  .2

 20-שעות שנתיות ושילוב    כ 600-לצורך תגבור תלמידי ושילובם במערכת (כומתנדבים 

 סטודנטים).

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

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

מודים הנותן מענה לתלמידים מסלול לי –ליווי תלמידי כיתות אתגר. כיתות אתגר  .4

בעלי הישגים לימודיי נמוכים לצד מוטיבציה ורצון להצליח. בכיתה זו ניתן תגבור 

- תלמידים סה"כ ברשות כ 25לימודי על בסיס כיתתי ואינדיווידואלי. כל כיתה מונה עד 

 תלמידים. 225

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

 15-למידה אחר ובאמצעותו צמצום פערים לימודיים וחיזוק ההשתייכות למסגרת     (כ

 תלמידים).
  

  נתוני  נשירה תשע"ד

 13מתוכם שובצו בתוכנית היל"ה,  10תלמידים נשרו מהתיכונים בהרצליה:  26סה"כ  .1

 .מתוכם נרשמו לבי"ס לא מוכר "רועי קריב" 3מתוכם לא לומדים / עובדים, 

 
  נשירה כללייםנתוני 

 .תלמידים 33סה"כ משובצים בתוכנית היל"ה ובתי ספר אקסטרניים  .1

 תלמידים שאינם לומדים. 28סה"כ  .2
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 פורטל חינוכי הרצליה 
  

הפורטל הוא  שער הכניסה לאגף החינוך, המוסדות בעיר והיחידות הפועלות בו בדגש על ריכוז 

 לשירותים השונים, תשלומים וטפסים.מידע אינפורמטיבי ולימודי, ודרכי תקשורת 

מציג הפורטל  ,ופלטפורמה חדשנית לניהול ושיתוף ידע ומידע בין האגף, הישוב והקהילה מודלכ

בזמן אמת ובשקיפות מלאה, תכנים רלוונטיים  על העשייה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 

ראקטיביים טאינבהתאם לקהלי היעד השונים, ומנגיש אמצעי תקשורת זמינים ובחלקם 

  ם למוסדות ושירותי החינוך בעיר.יוסינכרוני

  

 מטרות הפורטל .1

להציג ולשתף בסביבה אחת מידע על כל הנושאים והשירותים הקשורים בחינוך  ●

לשפר את הקשר בין הקהילה  לאגף החינוך בעיר ולשפר את ובהשכלה בעיר בכדי 

 הקשר בין היחידות השונות באגף  (פנים אגפי). 
 פריים.ילאפשר ניהול וביצוע תהליכי למידה באמצעות האתרים הבית ס ●

 

 קהלי יעד .2

 

 (תושבים, הורים...) הקהילה ●
מטרת הפורטל להציג ולשתף מידע על יחידות החינוך, לאפשר גישה לכלל אתרי בתי 

הספר בעיר, לפעילות המחלקות השונות באגף החינוך, למידע על תכניות חינוכיות, 

תכניות בריאות וספורט, הורדת טפסים, תמונות וסרטונים, למידעונים, תקנונים 

ים כמו רישום לבתי ספר ומרכזי וטפסים. הפורטל  מאפשר קישור לשירותים שונ

למידה, ולשירותים מסייעים כמו השירות הפסיכולוגי החינוכי, קידום נוער, מרכזי 

למידה, יחידת ביקור סדיר, מרכז מ.ט.ר.ה, מרכז הורות עכשיו, יחידת הרווחה, מתי"א 

  ואגודת ניצן.

 

 התלמידים ●
, לספריית שידורים פריים, למרכז משאבים לימודייםילאפשר גישה לאתרים הבית ס

 מקוונים בתחום המדעים, להנחיות על התנהלות בטוחה ברשת ועוד.
פריים, להתעדכן יבאמצעות הפורטל יכולים בני הנוער להגיע אל האתרים הבית ס

בתכניות לימודים נוספות כדוגמת קורסי הכנה לבגרות, תכניות העשרה, ערוצי 

  עוד.תקשורת  לתלמידים הזקוקים לסיוע, אירועים ו

 

 (מורים ומנהלים)  אנשי החינוך ●
מטרת הפורטל לסייע בהפצת מידע על השתלמויות, משאבי הוראה מתחדשים 

 וחדשניים ומקורות מידע רלוונטיים.
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  עובדי אגף החינוך ●
מטרת הפורטל לשמש כערוץ תקשורת פנים אגפית ופנים ארגונית, לאפשר ערוצים של 

שונות ומחוץ להן, לאפשר יצירה של תהליכי שיתוף והפצת מידע וידע בין היחידות ה

ניהול אפקטיביים בכדי לתת לתושבים מענה ושירות טוב ככל שניתן עבור צרכיהם בכל 

  עת ובזמן אמת.

 

 מבנה הפורטל  .3
 .022עבר הפורטל תהליך של הקמה וארגון מחדש על פלטפורמת   2014בתחילת 

  מבנה האגף אופיין ואורגן בהתאם  לעץ האגף. 

 
, מאורגן על פי הוא השער לכל המידע באגף החינוך :הראשי של הפורטל האתר

קטגוריות (תפריט ראשי) ובנוסף בדף הבית מוצג מידע משתנה ורלוונטי בזמן אמת 

 בהתאם לצרכי האגף והקהילה.
קטגוריות ראשיות המקשרות לקטגוריות משנה (פרוט בהמשך).  10כל המידע מאורגן ב

ה/מדור מכיל תכנים אינפורמטיביים, תדמיתיים, פירוט המידע על כל מחלקה/יחיד

  תכניות ופעילויות, השירותים הניתנים בתחום זה ואמצעי התקשורת הקיימים. 

 
 :הפורטל מכיל ומקשר אל כל אתרי בתי הספר בעיר

 אתרים של בתי הפר היסודיים. 16
 אתרים של בתי הספר העל יסודיים.  13

אתרי בתי הספר מנוהלים על ידי בתי הספר, משרתים את התלמידים והמורים 

בתהליך הלמידה וההוראה ומציגים מידע שותף גם עבור ההורים. בכל אתר בית ספרי 

  קיים איזור המשותף לכולם ובו מוצג מידע מהפורטל הראשי השייך לכל בתי הספר.

 
המכילים מידע ספציפי (פנים  קיימים תתי אתרים בפורטל אתרים סגורים בסיסמה:

ארגוני) עבור קהל יעד מוגדר כדוגמת אתר חשבת החינוך, ילדים ונוער בסיכון, אתרים 

אלו מאפשרים גישה רק באמצעות סיסמה הניתנת למורשים בלבד. אל אתרים אלו 

  ניתן להגיע מתוך הפורטל הראשי.

 
פורמת הפורטל) הוקמו מספר אתרים (תחת פלט 2014בשנת  תתי אתרים בפורטל:

המנוהלי על ידי היחידות/ המחלקות עצמן כדוגמת אתר מרכז המדעים, אתר מדידה 

והערכה, אתר מניעת אלימות ופשיעה ועוד. אל כל האתרים ניתן להגיע מהפורטל 

  הראשי ואתרים לו מכילים אף הם קישור חזרה אל הפורטל הראשי.
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משתפת מידע אינפורמטיבי ותדמיתי על המחלקה, ערוצי  קטגורית החינוך המיוחד .3.5

קישור לאתרי בתי הספר של  תקשורת, מידע על התכניות השונות (מתעדכן בזמן אמת),

  טפסים ייעודיים להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. ,החינוך המיוחד

 

 משתפת מידע על (כל היחידות, המרכזים והשירותים). קטגורית היחידות המסייעות .3.6

 השירות הפסיכולוגי ■

 קידום נוער ■

 מרכז הלמידה ■

 יחידת ביקור סדיר ■

 מרכז מ.ט.ר.ה ■

 הורות עכשיו ■

 הרווחהיחידת  ■

 מתי"א הרצליה ■

  אגודת ניצן ■

 

משתפת מידע אינפורמטיבי ותדמיתי על המחלקה, ערוצי  תרבות נוער וספורט קטגורית .3.7

רועים, מידע על אשכול יתקשורת, מידע על התכניות השונות (מתעדכן בזמן אמת), לוח א

בני פיס, מרכז הורות עכשיו, פעילויות של הסינמטק בתחום החינוך, פעילות של אגודת 

  הרצליה, קישור לאתרי הספריות ולאתר בית הראשונים.

 

משתפת מידע אינפורמטיבי ותדמיתי על המחלקה, ערוצי  קטגורית בריאות ורווחה .3.8

תקשורת, מידע על התכניות השונות במוסדות החינוך ותכניות למען חינוך לבריאות ואורח 

ור לאתר הרווחה וטפסים רועים בתחום הבריאות, קישיחיים בריא(מתעדכן בזמן אמת), א

  אותם ניתן להוריד מהאתר.

 

מכיל משאבים בתחומי הלימוד השונים, מידע על בטיחות  קטגורית מרכז המשאבים .3.9

  והתנהלות ברשת האינטרנט ועוד.

 

מכילה אמצעי תקשורת עם צוות הפורטל, אגף החינוך והעיריית  קטגורית צור קשר .3.10

 הרצליה.

 

 הפורטל במדיה .4

רועים במסגרת בתי יטונים תדמיתיים ותיעוד מהפעילויות והאמכיל סר -יוטיוב  .4.1

 הספר והאגף.  



 

 

 

עים במסגרת בבתי הספר 

  אמת. 

רועיויות והא

רסומים בזמן 

 אשי)
 פורטל
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ות על הפעילו

תף מידע ופר

קה באתר הרא

 המקרים בפ

בומים ותמונו

שורת בו משו

(סטטיסטיק

ותית במספר

מכיל אלב -ה 

 

ערוץ תקש -ק 

-ות בפורטל

משמע עלייה 

פיקאסה .4

והאגף.  

פייסבוק .4

פעילו 

ניכרת ע

 

4.2

4.3

 

5.
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  המחלקה לשירותי

  רווחה וקהילה
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 2014לשנת    –פעולות ונתונים כמותיים  - סיכום שנתי 
  המחלקה לשירותים חברתיים: הרצליה    שם  מנהל:  אהרון סלצברג 

 מספר מקבלי שרות  
שרות 
 מחוזי

הערות ופירוט201220132014פעולות

   300400550טיפול רב כלי בילדים עם קשיי תפקוד ובעיות רגשיותילד ונוער
איתור מוקדם -מעונות  7 68 75 77מעקב אחרי ילדים בסכנה ובסיכון המסודרים במעונות יום     והגברת מודעות לדווח 
+ מועדונית לילדים  5 -, לגיל בי"ס 1 -לגיל הרך  100 135 150 מועדוניות טיפוליות כולל בית חם  ונתיב  9הפעלת   

 עם צרכים מיוחדים 
פיתוח תכניות לטיפול אישי לילדים שחזרו מסידור חוץ   

 ביתי או שנעשה ניסיון למנוע הוצאתם 
מענים פרטניים וקהילתיים  270 250 80

 בפנימיית יום   20מהם :  66 80 76מעקב וטיפול בילדים המסודרים מחוץ לבית   
   10 19 14 מעקב לטיפול בילדים המסודרים במשפחות אומנה   
 בדיקה , קשר לבניית טיפול ' וניהול טיפול   17001860 1500כולל עולים ( לא גיל רך )  - מעקב אחרי ילדים בסיכון   
החלטה לנזקקות , בנית תוכנית  - קבלת מידע  700 630 310ביצוע חקירות ע"י פקידי סעד לחוק נוער   

 התערבות 
ייצוג  -הכנת הילדים וההורים  - הכנת תסקיר ,  100 98 90ייצוג קטינים בביהמ"ש לנוער + יישום החלטות שופט   

 קטין 
 ישיבות  12 12 12השתתפות בפורום טיפול בפגיעות מיניות   
 מימון והדרכה  70 60 45חונכות ילדים  כולל הדרכה וריכוז   
   30 30 30ניהול מערך השמה לסידור חוץ ביתי   
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 מספר מקבלי שרות  
שרות 
 מחוזי

הערות ופירוט201220132014פעולות

  סטודנטים בונים  
 פרויקט אם לאם

181515 

  6012080 הוועצות מח' חינוך השתתפות עו"סים בוועדת   
   33 40 44תכליתי  –הפעלת מעון רב   

השירות 
 לזקן 

קבוצתי , יעוץ , הכוונה וסיוע  -טיפול פרטני  2646 2550 2926טיפול בקשיש ומשפחתו 
 חומרי .

 115תשושי נפש ,  47עמותת ע.ל.ה מהם  162 154 151הפעלת מרכז יום לקשיש   
 תשושים      

  2040 1920 1774מתן עזרה לקשישים סיעודיים   
 מטזיות  -ע.ב  66 46 28מתן שירותים תומכים לזקן בקהילה   
   28 27 27השמה במסגרת חוץ ביתית   
פרויקט לנצולי שואה 150 200 150הפעלת סדנאות וקבוצה טיפולית   

   35 50 35אספקת ארוחות חמות  
מרכז למניעת אלימות  65 70 87טיפול למניעת אלימות נגד קשישים  

מתנדבים  - 10-בנוסף ל  140 140 100אוזן קשבת  -הפעלת מוקד קשר  

   12 26 19  הנפקת תעודת עיוור לקשישים  
   45 45 50 השתתפות זקנים בתוכנית לטלויזיה הקהילתית  
  120 100 100 הפעלת מועדון תרבותי , חברתי לנפגעי השואה  
   0 0 1  הפנייה לנופשון  
 בתי אב  700 650 650שכונה תומכת  

   38 37 45משפט  -כתיבת תסקירים מוזמנים מבית  
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 מספר מקבלי שרות    
שרות 
 מחוזי

הערות ופירוט20132014 2012פעולות

פרט 
 ומשפחה 

   81711001320סה"כ פניות לטיפול ( כולל עולים ) 

 נטנסיבי להבאת פניות חיוביות יסיוע א 340 320 320טיפול מניעתי בזוגות צעירים  
 רופאי שיניים מתנדבים  50ע"י  50 100 90 פניית פונים  –מערך מתנדבים לטיפולי שיניים   
 קרן רהמ"ש , וקרן כספית מקומית  125 120 100פניות לקרנות סיוע חומרי לפונים   
 ע"י סידוב אופטמטריסט מתנדב  100 70 55אופטמטריסט מתנדב  
סדרי דין  -הכנת תסקירים לערכאות משפטיות   

 ואפוטרופסות 
 בהמתנה  12 -כ  452 432 405

   109 102 98 מעקב אחרי יישום החלטות בתי המשפט   
   11 16 19צווי הגנה   
הפעלת שירות מרכז קשר אזורי לסדרי ראייה בין   

 ילדים להורים 
ילדים   56 -סה"כ ל    40

המרכז  
לשלום 

המשפחה 

הפעלת מרכז אזורי לשלום המשפחה לתושבי 
 הרצליה 

 משפחות   64-סה"כ ל 99 102 101

  8 7 16גברים בטיפול קבוצתי   
  24 32 26גברים בטיפול פרטני   
  7 8 11נשים בטיפול קבוצתי   

   49 45 43  נשים בטיפול פרטני  
  22 21 22ילדים עדים לאלימות בטיפול פרטני   
  - - 7ילדים עדים לאלימות בטיפול קבוצתי   
 בנוסף לטיפולים אחרים באותה משפחה  20 24 -הדרכת הורים במשפחות אלימות  
  29 29 41 הפניית מטופלים מהרווחה למרכז לשלום המשפחה   
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  - 2 6  הפנייה למקלטים ואכסניות 

   20 18 20  מתן ייעוץ קצר מועד   

  40 35 50פרויקט אוניברסיטה  בעם  

  - - 12סדנא משותפת הורים ילדים  

פרט  
 ומשפחה

נשים בעלות תיק פעיל במחלקת   - - 8קבוצת "יחדיו" מקבלי שירות  

 הרווחה 

  

  

מספר מקבלי   
 שרות

   

שרות 
 מחוזי

הערות ופירוט20132014 2012פעולות
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  המחלקה

  לתרבות, נוער ולספורט
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  המחלקה לתרבות, לנוער וספורט

  
  היכל אמנויות הבמה

  

היתה שנת פעילות עשירה ומגוונת במיוחד. לצד מיטב בהיכל אמנויות הבמה  2014שנת 

הם סיראנו דה ברז'אק, צלילי המוסיקה, אמא קוראז', פרח ימופעי התיאטרון בארץ, בינ

השכונות ועוד) אירחנו להקות מחול בינלאומית מהולנד, סין, שיקגו וסאו פאולו. 

יכל כמרכז תרבות מופעים בלעדיים אילו בהיכל בהרצליה סייעה לחיזוק מיצובו של הה

איכותי, תוסס וחשוב. לצד כל אילו המשיכו פעילות של הרכבי מוסיקה קלה, מוסיקה 

 300,000 -קלאסית, מופעים לילדים וסטנד אפ. מספר ממבקרים הכללי השנה הגיע לכ

כל זאת לצד ביסוס הפעילות בקהילה בבתי ספר, מרכזי  מופעים. 379-מבקרים בכ

  תיאטרון ועוד. טנתיפנסיונרים, הפעלת קי
  

  התפלגות כמות המבקרים 
  

מספר מבקרים  פרויקטים עיקריים חודש בשנה
  בחודש

 

  הצגת סדרה למנויים –אנטי (ת. גשר)  ינואר
 ערבי זמר 

29,000 

 פברואר

סדרת  –להקת המחול הקיבוצית (חסר השלם)  
  מחול למנויים

  מופעי ולנטיין –"אוהבים בכל הסגנונות"  
 ערבי זמר 
 מחול –השאולין (סין) לוחמי  

24,000 

 מרץ

הצגת סדרה  –הם יורים גם בסוסים (ת. הקאמרי)  
  למנויים

 INTRODANS  (הולנד)–  ביקור להקת המחול
  ההולנדית במסגרת סדרת מחול 

 הצגת בחירה למנויים –קיזוז (קאמרי)  

26,000 

 אפריל

הצגת בחירה  –אישה, בעל , בית (בית ליסין)  
  למנויים

  המוסיקה (מחזמר לכל המשפחה)צלילי  
 מחול –להקת מאגי מארן (צרפת)  
 ערבי זמר 

25,000 

 מאי
הצגת סדרה  –סוסים על כביש גהה (בית ליסין)  

  למנויים
ביקור  –להקת המחול של סאו פאולו (ברזיל)  

 בינלאומי במסגרת סדרת מחול 

30,000 

 יוני
הצגת בחירה  –אמא קוראז' וילדיה (קאמרי)  

  למנויים
  הצגת בחירה  –פרח השכונות (ת. באר שבע)  
 ערבי זמר 

25,000 

  הצגת בחירה למנויים –אוצר יקר (בית ליסין)   יולי
 הצגת בחירה למנויים –מדליה להארי (בית ליסין)  

22,000 
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 8,000 קייטנת תיאטרון לילדים. שני מחזורים  אוגוסט
 10,000מופעים שונים • ספטמבר

 אוקטובר

 River North dance Chicago  (ארה"ב)–  ביקור
  בינלאומי במסגרת סדרת המחול 

  בחירה למנויים –צלילי המוסיקה (מחזמר)  
 הצגת בחירה   –הכיתה שלנו (הקאמרי)  
 הצגת בחירה  –מדליה להארי (בית ליסין)  

25,000 

 נובמבר
הצגת סדרה  –סיראנו דה ברז'ראק (קאמרי)  

  2014/5פתיחת עונת -למנויים
 ערבי זמר 

28,000 

 דצמבר

  הצגת בחירה  –תעלת בלאומילך (ת. הקאמרי)  
  הצגת בחירה  –כולם רוצים לחיות (קאמרי)  
סדרת מחול  –להקת המחול ענבל פינטו (אבק)  

 למנויים
 ערבי זמר 
 מופעי חנוכה לילדים 

48,000 

  
 סה"כ

 300,000 

  
  
  
  
 

  התיאטרון העירוני הרצליה
  

  

  קבוצות וסדנאות לימוד והפקה

  תלמידים.  450 -קבוצות לימוד לפי חלוקת גילאים. כ 26 -

לילדים,  בני נוער, מבוגרים, גמלאים ואוכלוסיות בעלות  –סדנאות נושא והפקה  30 -

  צרכים מיוחדים 

  

  כיתות אומן ומפגשים חד פעמיים:

, קסמי תיאטרון, קולנוע, קרקס ולהטוטים, מוסיקה וקצב -סדנאות בחופשת הפסח 5 -

 משתתפים  35 - ' כו- תלמידי א'ל קומדיה

 משתתפים  45כ  –סדנאות תיאטרון תנועה בחופשת הקיץ  4 -

 משתתפים  70כ  –סדנאות משחק מול מצלמה ,במהלך השנה  9 -

 משתתפים 45כ  –סדנאת פילאטיס בחופשת הקיץ  -

 משתתפים  45כ  –סדנאת בלט קלאסי בחופשת הקיץ  -

 ם משתתפי 50כ  –סדנאות איפור במהלך השנה  10 -

 100 -יום סדנאות לתלמידי מגמות התיאטרון בחטיבות הביניים כ -

 משתתפים

  סדנאות שונות  20תלמידים ב 300סה"כ בסדנאות וכיתות אומן השתתפו כ  -
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  הצגות 
  

תאריך 
קיבולת  אולם שם המופע ושעה

 הערות  האולם
07/01  
17:30 

היה או לא היה בארץ 
  205היכל בעיר  אבגדה 

28/01  
  249היכל בעיר  אגדת הצעיף הלבן  17:30
20/02  
17:30 

היה או לא היה בארץ 
  251 היכל בעיר אבגדה 

  קילומטר של תרבות 530היכל בעיר  אגדת הצעיף הלבן  31/03
 הצגות  2

  קילומטר של תרבות  530היכל בעיר אופמפום מוכר הקומקומים  01/04
 הצגות  2

  קילומטר של תרבות  530היכל בעיר  אגדת הצעיף הלבן  02/04
 הצגות  2

03/07  
אשכול  חיים באגדות  18:30

  212 פיס
03/07  
אשכול  חיים באגדות  20:30

  204 פיס 
     

05/07  
18:30  

  חיים באגדות 
אשכול 

  פיס 
215    

05/07  
18:30  

  חיים באגדות 
אשכול 

  פיס 
220   

15/07  
  

היה או לא היה בארץ 
  אבגדה 

 קייטנות בתי הספר   265 היכל בעיר 
15/07  
17:30  

היה או לא היה בארץ 
  אבגדה 

   220 היכל בעיר 
30/07  
20:30  

   127 היכל בעיר   גן ריקי 
02/09  
20:00  

  100  היכל   תיאטרון עולים 
  
 

  530 היכל בעיר   אגדת הצעיף הלבן   20/10
  קילומטר של תרבות 

 הצגות  2
  530 היכל בעיר   אגדת הצעיף הלבן   21/10

  קילומטר של תרבות 
 הצגות  2

  530 היכל בעיר   אגדת הצעיף הלבן   22/10
  קילומטר של תרבות 

 הצגות  2
12/11  
    75 היכל בעיר   גן ריקי  20:30

19/12  
מרכז  בלונים  11:00

התיאטרון 
70  

19/12  
  280היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  12:00
19/12  
  280היכל בעיר   הדוד פומפה  13:30
19/12  
  280 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  15:00
21/12  
  280היכל בעיר   ממלכת הילדים של מתיא 10:00
21/12  
  בלונים  11:00

מרכז 
  70 התיאטרון

21/12  
  238היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  12:00
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21/12  
  204היכל בעיר  יוצא לנדוד בדרכים  גליצו 16:00
21/12  
  280היכל בעיר  הדוד פומפה  17:30
21/12  
  בלונים  17:30

מרכז 
  70 התיאטרון

22/12  
  253היכל בעיר  הדוד פומפה  10:00
22/12  
מרכז  בלונים  11:00

התיאטרון 
70  

22/12  
  241היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  12:00
22/12  
  224היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  16:00
22/12  
  248היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  17:30

     
22/12  
מרכז  בלונים  17:30

התיאטרון 
70  

23/12  
10:00  

    254 היכל בעיר   גליצו יוצא לנדוד בדרכים 

23/12  
12:00  

   223 היכל בעיר   הדוד פומפה 
23/12  
16:00  

   250היכל בעיר   הדוד פומפה 
23/12  
17:30  

   280היכל בעיר   ממלכת הילדים של מתיא 
23/12  
17:30  

  בלונים 
מרכז 

התיאטרון 
70   

 10,000- כ  סה"כ   
  צופים

  
  
  

  אירועים עירוניים

  

  עדלאידע עירונית  -

 טקס ומופע לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה -

 אירוע יום העצמאות לגני הילדים בעיר  -

  ערב שירי לוחמים  -

  טקס יום הזיכרון לחללי צ.ה.ל -

 אירועי יום העצמאות -

 אירועי שבוע החינוך  -

 אירועי "קילומטר של תרבות" לבתי הספר הממלכתיים -

  שנה להרצליה במעמד נשיא ישראל שמעון פרס 90המופע הגדול לציון  -
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  פעילויות מיוחדות

 
 משתתפים  110סה"כ  -מחזורים. 2 –בנושא תיאטרון קייטנת קיץ  -
מחזורים בני שבוע של סדנת אומניות הבמה לבני נוער  2  –"האקדמיה לתיאטרון"    -

  משתתפים  45סה"כ  –מהעיר 

 מופע סיום של שנת הפעילות של תיאטרון הרצליה  -

 "אגדת הצעיף הלבן", צפייה בהצגות  -

 "יוקרה"  צפייה בסרטים -

 סדנאות + הצגה  –אירועי קיץ במתחם אגדה  -

 הצגות במסדרת קייטנות בית הספר  -

 

  פסטיבלים

  
   - "  פסטיבל חנוכה להצגות ילדים"   -    

  אנשים  3600בהצגות צפו כ  –הצגות חדשות ומקוריות של התיאטרון 3  

פסטיבל ארצי לסרטי נוער בשיתוף עם  - "   2014פסטיבל הרצליה לסרטי נוער "   -

  משתתפים  1000 -כ שרד החינוך.מ  

  השתתפות הצגות של התיאטרון העירוני בפסטיבלים ברחבי הארץ:    -

 .ת"א "צוותא"  •
         

  שיתופי פעולה

  
 מגמת תיאטרון בית ספר חט"ב בן גוריוןהפעלת  -

 רעות בוסתן  מגמת תיאטרון בית ספר חט"בהפעלת  -

 שמואל הנגיד מגמת תיאטרון בית ספר חט"בהפעלת  -

 הפעלת חוגים בבית ספר הרצל במסגרת יול"א -

 מחזורים. 2 - קייטנת תיאטרון  -"היכל אמנויות הבמה " -

 במסגרת אירועי שבוע הספר  מנהלת המרכז החדש -

 מועדון הנוער. -

 סינמטק הרצליה. -

 אנסמבל הרצליה . -

 אגדה  -

 בית הגמלאי. -

 מתנ"ס נחלת עדה -

 היכל בעיר -
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  פעולות התנדבות

 ערב בנות/בני מצווה  -

 השתתפות ב"פורימון" לילדי שכונת נחלת עדה בפורים  -
  

  

  
  מוזיאון לתולדות הרצליה "בית ראשונים"

  
  

  ביקורים •

בתי ספר יסודיים כולל דתיים וחינוך   15- מ  בקרו בבית ראשונים תלמידים 2014בשנת 

  מיוחד. התלמידים מגיעים לפעילות של ארבע וחצי שעות ביום.

  לכל שכבה תכנית מותאמת גיל.

  
  מגיעות פעמיים בשנה לתכנית רב שנתית:  ד'כיתות 

  תכנית א': "ממושבה לעיר".

  תכנית ב': על מים, צמחים ואנשים".

  ': "ערכי המתיישבים הראשונים בהרצליה וערכינו היום".וכיתות 

  תלמידים. 4000סה"כ כ

   
  ', תלמידים משש חטיבות ביניים.חכיתות 

  תהליך התהוות הזהות הישראלית. -תכנית פעילות: "המרוץ למדינה"

  תלמידים. 850   סה"כ

  
סטודנטים , גמלאים,   שוטרים, את המקום פוקדים על בסיס יום יומי קבוצות חיילים,

  ומשפחות בביקורים פרטניים.  קבוצות מבקרים מחו"ל (ערים תאומות),

  

  ארכיון •

ארכיטקטים, קבלת קהל על בסיס יום יומי הכולל קבלת חומרים והוצאתם ל: 

  סטודנטים, משפחות "ראשונים", תלמידי בתי ספר, כלל תושבי הרצליה.

  

  תערוכה •
  להרצליה. 90-, רחוב סוקולוב מאז ועד היום, לציון שנת ה"46497"סוקולוב 

  

 ערב יום העצמאות •
 שירה בציבור.      

  

  גינת המוזיאון  •
  לשימוש פעוטות.  מופעל פעלטון

  
    צי' וציקונג.-בימי שלישי ,רביעי ושישי מתעמלים ביוגה טיי

  . 10,000-סה'כ המבקרים כ
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 בית אמני הרצליה- פעילות בגלריה העירונית 

  

  תערוכות בגלריה העירונית  

  תערוכה משותפת 'מן החומר אל האור'    12.01.14 -12.12.13

  יעקב ברנשטיין ויורם גרינוולד - תערוכת ציור ופיסול        6.2.14-26.14

  פליקס לופה -תערוכת צילום       20.3.14 -  2.3.14

  מנהל נשים     31.3.14- 23.3.14

  אין תערוכות -חודש אפריל 

  תערוכה משותפת 'לתפוס את האוכל'      22.05.13 -  08.05.14

  תערוכת קרמיקה משותפת       26.6.14 -8.6.14

  -תערוכה משותפת 'שקוף'       25.7.14 -  6.7.14

  תערוכה קולקטיבית 'דרך הלב'.          22.8.14 - 3.8.14 

  תערוכה משותפת 'טרי וחם'      24.9.14 -  4.9.14

  תערוכה משותפת  'דיוקן הרצליה'      30.10.14 - 05.10.14 

  תערוכת ציורים וצילומים  'סימנים'     6.11.14-27.11.14

  'מקום פרטי'-וכת מיצבים תער     26.12.14 - 7.12.14

   

  

תערוכות צילומים וציורים של חברי ארגון האמנים בפואייה של תיאטרון 

  האנסמבל  בתיאום ובהפקת הגלריה העירונית

  תערוכת צילומים        1.5.14 -  1.4.14

  דולי דרזנר היכל בעיר      1.5.14-1.6.14

  תערוכת ציורים בהיכל בעיר דורית צינמן      30.6.14 -  1.6.14

  פרלה נשיא תערוכת ציורים בהיכל בעיר       1.8.14 -  1.7.14

  עדנה ברנע תערוכת ציורים     30.9.14 - 15.8.14

  רועי גלבוע תערוכת ציורים      30.10.14-  30.09.14

  גיורא רונן תערוכת ציורים     1.12.14 - 4.11.14

   שרה דרסה תערוכת ציורים     1.12.14-30.12.14
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  הרצאות ופעילות נוספת בגלריה

  סדנת מחשבים בגלריה     9.1.14

  סדנת מחשבים בגלריה    16.1.14

  האמן יעקב פאפו הדגים את שיטת עבודתו בציור    19.1.14

  הרצאה על השירה שלה -מיה בזרנו     20.2.14

  הדרכה באינטרנט     16.7.14

  
  
  

 משכן האמנים, הרצליה

  

  תערוכות

  | וידויים | תערוכה קבוצתית.  11.1.14-2.3.14

15.3.14-1.5.14  |Sommerstrasse  .יונתן גולדמן/ ניקה פרו/ עמיר רוזנברג |  

9.5.14-9.7.14  |On a Move  יעל בלבן/ רוס ספיטקובסקי/ ניר הראל/ ג'וליה בווינקל/ בנץ |

  פרידמן.

  

  תכנית רזידנסי

ציור, פיסול,  –תחומי היצירה לכל אורך השנה מתארחים במשכן האמנים אמנים מכל 

לתקופות יצירה קצובות בזמן, בשלוש דירות האירוח  –ארט, שירה ופרוזה - צילום, וידאו

שבמשכן. כמו כן, פועלות במשכן באופן קבוע ארבע סדנאות יצירה המושכרות לאמנים 

  במחיר מסובסד.

  

  פרויקט "חממה"

ים צעירים, התארחו שלושה במסגרת תכנית השהייה של משכן האמנים המוקדשת לאמנ

אמנים בדירות האירוח במשך חודש, חקרו את סביבתם והציבו לעצמם שאלת מחקר 

שניצבה בבסיס התערוכה המשותפת שהציגו בגלריית  –"להיות כאן עכשיו"  –מרכזית 

  .Sommerstrasseהמשכן, 

  

  שיח גלריה

  | טל קובו, שאשא דותן, אורית ישי, ליאת אלבלינג. 11.1.14

  | קרני ברזילי. 7.2.14

  | קרני ברזילי. 14.2.14

  | טל קובו, ניקה פרו, יונתן גולדמן, עמיר רוזנברג. 15.3.14

  | טל קובו, ניקה פרו, יונתן גולדמן, עמיר רוזנברג. 20.3.14

  גיל, אורית חופשי, תמר שקין, איילת כרמי.-| קרן בר 26.3.14

  | אורלי הופמן. 9.5.14

   רוס ספיטקובסקי. | יעל בלבן, 4.7.14
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  יום עיון

  קפלן.-|  וידויים: שאלה של מגדר? | ד"ר רויטל משעלי 21.2.14

  

  ערבי ספרות

  ד"ר יחיל צבן: סדרת הרצאות בנושא "אוכל בספרות הישראלית".

  | בנזיד עדשים: אוכל ומשמעותו בספר בראשית. 11.11.14

  | טעמה של גלות: אוכל בסיפורת של ביאליק, עגנון ויל"ג. 25.11.14

  | מבט סאטירי על אוכל בישראל: חנוך לוין ואפרים קישון. 9.12.14

| משה סקאל ודורי מנור | הכאב של שתי המולדות: קווים לדמותו של הסופר בן  23.12.14

  זמננו.

 
 קתדרה 

  מפגשים X 2משתתפים  200        שישי בקמפוס

  טיולים  X 6משתתפים  50        ארץ ישראל יפה

    טיולים X6משתתפים  50                  ארץ קדם ותקומה

  טיולים X 4משתתפים  50       2ארץ קדם ותקומה 

  מפגשים X  6משתתפים  15        חומות חימר

    מפגשים X  6משתתפים  62        לקראת שבת

  מפגשים X 2משתתפים  30      מסע אל ארץ העברית

  סיורים X 6משתתפים  25        אמנותסיורי 

  מפגשים X 2משתתפים  31      אמנות אוצרת נשימה

    מפגשים X 21משתתפים  40        מועדון הצילום

  מפגשים X 16משתתפים  26      מועדון הצילום החדש

  מפגשים X 8משתתפים  105        ערב טוב עולם

    מפגשים X 2משתתפים  25        חותם אנושי

 )מפגשים X 12קבוצות 10 משתתפים( 120         ספרדית

  מפגשים) X 12קבוצות 10 (משתתפים  120        איטלקית 

  

      משתתפים  949          סה"כ

 
 

 
  



193 
 

  על הים 60בית הגמלאי ומועדון 
  

 בית הגמלאי : .1
  משתתפים.  45טיולים ברחבי הארץ בכול טיול יצאו במוצע  10: התקיימו  טיולים

  משתתפים.  45נופשים בארץ .בכול נופש יצאו  2: התקיימו  נופשים בארץ

  משתתפים.  45: התקיים טיול אחד לחו"ל .לטיול יצאו   טיול לחו"ל

הרצאות . בממוצע  3-4סדרות של הרצאות .כול סדרה  6: התקיימו  הרצאות

  משתתפים. 70השתתפו בכול סדרה 

  חוגים : 

  משתתפים.  25תנך : 

  משתתפים ( סדנא ).  20לוגותרפיה: 

  משתתפים. 15עברית : 

  תלמידים.  60שבע כיתות אנגלית כ  –אנגלית 

  משתתפים.  25ספרדית : שתי כיתות 

  משתתפים. 14יידיש: 

  משתתפים.  25ציור : שלוש כיתות .

  משתתפים.  12ויטראז: 

  משתתפות.  50 –מלאכת יד : שתי קבוצות 

  משתתפים. 40מקהלה : 

  משתתפים.  50כ –חשבים : סדנאות מתחילים ומתקדמים לאורך השנה מ

  משתתפים .(סדנא). 10קלפי מודעות : 

  תלמידים.  50- פלדנקרייז : שלוש קבוצות 

  תלמידים .  15פלדנקרייז ( מורה נוספת ) 

  תלמידים. 15התעמלות כסאות : 

  תלמידים. 15התעמלות מזרונים : 

  משתתפים.  17פילאטיס : 

  משתתפים.  10נסה : ביודא

  משתתפים.  50- 40רמי שולחן : 

  משתתפים.  16ברידג : 

  משתתפים.  40-50אחת לחודש הצגה /מופע .בממוצע  הצגות :

  תערוכת גמר חוג ציור וויטראז .  תערוכות :

  תערוכת ציור עמותת פרקינסון. 

  כול מסיבה. ל 80-100חנוכה, פורים ,טו בשבט ,יום ירושלים .במוצע  מסיבות חגים :

  משתתפים.  280 מסיבת סוף שנה :

שלוש פעמים בשנה חנוכה,פסח וחופש –פעילות בינדורית סבים ,סבתות ונכדים 

  משתתפים בכול פעם.  50- גדול. כ 

  .  1200-לקוחות בית הגמלאי : כ
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  על הים  60מועדון  .2

  

  יצאו בכול טיול.  45טיולים בשנה : כ  10 טיולים :

  יצאו לכול נופש.  45נופשים בשנה : כ  2 נופשים :

  חוגים : 

  משתתפים.  15שיפור תפקודי מוח : סדנא 

  משתתפות. 12-התעמלות בריאותית 

  משתתפים. 8שחמט : 

  משתתפים. 15צרפתית מדוברת : 

  משתתפים. 13צ'י קונג : 

  משתתפים. 16ברידג' מודרך : 

  משתתפים. 15ספרדית מתחילים ומתקדמים : 

  משתתפים. 16ולחן : משחקי ש

  משתתפים. 20לוגותרפיה : 

  משתתפים. 20ברידג חופשי : 

  משתתפים. 20אנגלית מדוברת : 

  משתתפים.  20אנגלית מתחילים ומתקדמים (שתי כיתות ) 

  משתתפים.  30תנ"ך : 

  .  120לקוחות : 

  

   
  
  

  הרצליה הקונסרבטוריון העירוני

  
  פעילות שוטפת

הכלים, שיעורי העשרה קבוצתיים, נגינה בהרכבים ותזמורות, לימודי נגינה פרטניים בכל 

  משתתפים. 700פרויקטים ומוקדים בבתיה"ס: סה"כ כ 

  אירועים פנימיים

  משתתפים. 1,200אירועים:   40 - קונצרטים כיתתיים 

  משתתפים. 450אירועים:   5 –קונצרטים מחלקתיים ומרכזיים וכיתות אמן 

  משתתפים. 350קונצרטים בשלוחת לב טוב:  

  קונצרטים מרכזיים

  משתתפים 70קונצרט אתני: 

  משתתפים 70קונצרט שנתי, פרויקט אנסמבל: 

  משתתפים 200קונצרט שנתי חגיגי באולם היכל בעיר: 

  משתתפים 1,000מופע תזמורות מרכזי בפארק: 
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  משתתפים 70הופעות תזמורת הנוער והרכבים בכנסים ארציים: 

  ירועים מרכזיים בעיר ובארץהופעות תזמורות והרכבים בא

  

  השתתפות באירועים חיצוניים

  הרכבים בכנסים בבית חיל האוויר: 

  הופעת הרכבים בטקסים ואירועים עירוניים.

  הופעות תזמורות הפרויקטים בבתיה"ס באירועים קהילתיים
  
  
  

  מחול מדורפעילות 
  

   ייצוגיות להקות

  גוריון בן ב"בחט  להקות 9, רקדנים 300 - הכוכבים שבעת להקת

  ישראל נוה ס"במתנ -  זוגות 10 -במעגל גלגל להקת

   -פוסטר בית ס"במתנ רקדנים 25 -קסם נוה להקת

   עדה בנחלת רוקדים 40 – הרצליה הורה להקת

  

  מיוחדים חוגים

  ישראל בנוה ועומדים יושבים 28 -במעגל גלגל

   התשעה ביד רוקדות 40 -גיל לכל ומחול גיל

  בתי ספר   4פרויקט  ביה"ס רוקד 

  בתי ספר יסודיים ריקודים סלונים 4 -פרוייקט כיתות רוקדות ב

  רוקדים גנים 37 -רוקד גן

   התשעה יד – רקדניות 150 - לפלמנקו עירוני מרכז

  היובל תיכון תלמידות 600 -מנור לאה למחול עירוני מרכז

  גוריון בן ב"חט זוגות  12 -סלונים לריקודים חוג

  

  מחול מגמות

  79 - לאומנויות -גורדון

  50 - גוריון בן – ביניים חטיבות

  60 -רעות                             

  75 -זאב                             

  35 - הנגיד שמואל                             

  60 - היובל                             
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  עם ריקודי -עירוניים חוגים

  רוקדים 80 -גוריון בן ב"חט

  רוקדים 40 -  התשעה יד ס"מתנ

  רוקדים 35 -  עדה נחלת ס"מתנ

  רוקדים 60 -ישראל והונ ס"מתנ

   בספורטק עירונית הרקדה

   שבת מידי רוקדים 300-400

  בספורטק וילדים הורים הרקדת

  בספורטק שבת מידי רוקדים 60-70

  תושבים עם רוקדים

  הרצליה בפארק רוקדים 80  שלישי יום כל

   והעשרה אירועים

  60 -אגווה להקת - ביובל המחול למגמת  אמן כיתת

  60 - ביובל המחול למגמת 60 –להקת שיקגו 

   2000 - הרצליה בפארק"  הזהב גלגל" כנס

   1400  - הכוכבים שבעת פרימיירה

   1750 - למחול עירוני מרכז פרימיירה

  בפסטיבל משתתפים רקדנים 150 -כרמיאל פסטיבל

   760 -לפלמנקו המרכז פרימיירה

  

  

  

  

  "הכוכב השמיני" הרצליהמועדון הנוער 

  

ו'. בימים א',ב',ד',ה' בין  –מועדון הנוער הכוכב השמיני פועל שישה ימים בשבוע בימים א' 

  . 1:00 – 21:00וביום ו' בין השעות  20:00 – 16:00, ביום ג' בין השעות 22:00 – 16:00השעות 

  

   -אירועים   .א

וניתן לשלב בהם  12-18לגילאי  האירועים המתקיימים במועדון הם אירועים לנוער בלבד

 -כ 2014  שנת הורים או צוותי הדרכה והוראה של אותם הנערים. סה"כ התקיימו במהלך

אלף בני נוער  25,470אירועים קטנים וגדולים (מצ"ב טבלה מפורטת) בהם צפו  181

  .2014במהלך  ומשתתפים נוספים, ביקרו במועדון
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  דוגמא בולטת לאירועים הפנימיים הם הסדרות:

המועדון יוצר ומפעיל סדרות קבועות אשר מתקיימות אחת לחודש באופן קבוע במהלך כל 

בני נוער ומבקרים. אותם בני  3,890 –אירועי שיא שכללו כ  16 –השנה. השנה התקיימו כ 

  נוער מאופיינים בזיקה גדולה יותר וחיבור למועדון.

  

  מס' משתתפים  חודש הפעילות מס' מפגשים  שם הסדרה

  1480  דצמבר -ינואר  4  ג'אז

  80  דצמבר -ינואר  2  מחול

  350  ויוני מרץ  2  סולנים

  1800  דצמבר -ינואר  6  תחרות להקות

  180  דצמבר- אוקטובר  2  פרויקט סולו

  

  

  

  טבלת אירועים 

 מס' משתתפיםיוםשם האירוע תאריך
 250 ה תחרות להקות רבע גמר 02/01/2014

 100 ו הקרנת סרט באולם 03/01/2014

 40 ב הקרנת סרט בבית קפה 06/01/2014

 40 ה אסף אולם - מעגלים 09/01/2014

 150 ו ג'אם סשן במה פתוחה באולם 10/01/2014

 60 א אירוע של מענ"ה באולם 12/01/2014

 50 ב סדנת זרי עוגיות בית קפה 13/01/2014

 30 ד סדנת אסטרולוגיה בבית קפה 15/01/2014

 150 ו אקוסטיקפה 17/01/2014

 120 א השגת מטרות בחיים - הרצאה  19/01/2014

 250 ה ג'ואל פרהם -סדרת ג'אז 23/01/2014

 230 ו סטנד אפ - סקסואלהופעה תירס  24/01/2014

 60 א מפגש שכבג באולם 26/01/2014

 60 ב סדנת אומן חמי רודנר בבית קפה 27/01/2014

 40 ה מפגש מחול באולם 30/01/2014

 300 ו מסיבה 31/01/2014

 40 ב ערב סרט בבית קפה 03/02/2014

 250 ג הרצאה לכיתות י' -תיכון היובל 04/02/2014
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 200 ד נ.א האימון המצטייןכנס  05/02/2014

 300 ה תחרות להקות חצי גמר 06/02/2014

 100 ו הקרנת סרט 07/02/2014

 30 ד ערב בנות בבית קפה 12/02/2014

 230 ו מרתון סטנד אפ 14/02/2014

 100 א הרצאה של הצופים 16/02/2014

 50 ב ערב משחקי וידאו בבית קפה 17/02/2014

19/02/2014 
ערב הורים ותלמידים  -הנגידחטיבת 

 230 ד באולם

 500 ה עמוס הופמן -סדרת ג'אז 20/02/2014

 180 ו ערב מחווה לבוב מארלי 21/02/2014

 200 ד אירוע של החצר האחורית באולם 26/02/2014

 40 ה אולם - מעגלים 27/02/2014

 60 ו טיול פרלמנט 28/02/2014

 60שבת טיול פרלמנט 01/03/2014

 200 ב ערב מגמה באולם - תיכון חדש 03/03/2014

 30 ב מפגש שכבג באולם 03/03/2014

 250 ד מופע אמצע של רוק סקול באולם 05/03/2014

 60 ה אירוע ברייקדאנס באולם 06/03/2014

 120 ו ערב כשרונות של הפרלמנט באולם 07/03/2014

 40 ד ערב פיצה וסרט בבית קפה 12/03/2014

 200 ה תחרות להקות גלגל הצלה באולם 13/03/2014

 70 ו אירוע גיבוש פרלמנט באולם 14/03/2014

 100 א אירוע עמותת "טומארו ישראל" 16/03/2014

 150 ב אירוע יוסי מוזיקה באולם 17/03/2014

 40 ב סדנת יצירה בבית קפה 17/03/2014

 20 ג סדנת פיתוח קול בבית קפה 18/03/2014

 120 ג מסיבת פורים לאגף באולם 18/03/2014

 200 ה תחרות סולנים באולם 20/03/2014

 230 ו סטנד אפ מיכאל הנגבי באולם 21/03/2014

 200 א תיכון חדש ערב מגמה באולם 23/03/2014

 200 ב תיכון חדש ערב מגמה באולם 24/03/2014

 100 ג מפגש גננות מנהלות של אגף החינוך 25/03/2014
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 150 ד ערב מגמה באולם - חט"ב סמדר 26/03/2014

 40 ה מפגש מחול באולם 27/03/2014

 150 ו אקוסטיקפה 28/03/2014

 200 א קונצרט אביב -תיכון הנדסאים 30/03/2014

02/04/2014 
קונצרט הרכבים ג'אז  -קונסרבטוריון

 150 ד ורוק

 200 ו מסיבה 04/04/2014

 70 ב בבית קפהערב קזינו  07/04/2014

 40 ה ערב בנות בבית קפה 10/04/2014

 40 ו ערב סרט באולם 11/04/2014

 50 ד הקרנת סרט בבית קפה 23/04/2014

24/04/2014 
הרצאה על איכות  - חט"ב הנגיד

 200 ה הסביבה

 200 ו סטנד אפ שגיב פרידמן 25/04/2014

 150 ו אקוסטיקפה 02/05/2014

 80 ב העצמאות בעיריום  05/05/2014

 30 ד הקרנת סרט בבית קפה 07/05/2014

 400 ה גמר - תחרות להקות 08/05/2014

 100 ו סרט באולם 09/05/2014

 40 ד סדנת כלי הקשה בבית קפה 14/05/2014

 100 ד הרצאה -חט"ב בן גוריון 14/05/2014

 40 ה ערב בנות בבית קפה 15/05/2014

 80 ו בעומרמדורה ל"ג  16/05/2014

 50 ב ערב מחווה לקלודפליי בבית קפה 19/05/2014

 100 ו סרטיט בול בבית קפה 23/05/2014

 200 ו במה פתוחה באולם 23/05/2014

 100 א המירוץ למיליון 25/05/2014

 100 ב טקס מורים צעירים באולם 26/05/2014

28/05/2014 
הופעת תיאטרון בבית  - תיכון חדש

 60 ד קפה

 20 ד סדנת פיתוח קול בבית קפה 28/05/2014

29/05/2014 
הופעת תיאטרון בבית  - תיכון חדש

 60 ה קפה

 230 ו סטנד אפ אסף יצחקי 30/05/2014
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 50 א אירוע שבועות בעיר 01/06/2014

 150 ה גמר - תחרות סולנים באולם 05/06/2014

 100 ו ערב סרט באולם 06/06/2014

 200 א קונצרט  -קונסרבטוריון 08/06/2014

09/06/2014 
הופעה של התיאטרון -חט"ב בן גוריון

 200 ב באולם

 120 ד ערב מגמת תיאטרון - חט"ב רעות 11/06/2014

 200 ה קונצרט סולנים -קונסרבטוריון 12/06/2014

 130 ו אקוסטיקפה 13/06/2014

 70 א יריד תעסוקה לנוער באולם 15/06/2014

16/06/2014 
הצגה לשכבה של  -חט"ב בן גוריון

 200 ב התיאטרון

17/06/2014 
חזרה גנרלית כל שכבה ט'  -בן גוריון

 200 ג באמפי

18/06/2014 
מסיבת סיום באולם  -בן גוריון

 1000 ד ובאמפי

18/06/2014 
חזרות לטקס סיום  -בי"ס יוחנני

 100 ד באולם

 230 ה באולםטקס סיום  -בי"ס יוחנני 19/06/2014

 200 ב מסיבת סיום תיכון היובל י"ב 23/06/2014

25/06/2014 
מסיבת סיום כיתות ו'  -בי"ס גורדון

 200 ד באולם

 100 ה מסיבת כיתה באולם -תיכון היובל 26/06/2014

 150 ו ערב מחווה לד זפלין באולם 27/06/2014

29/06/2014 
ערב הוקרה למתנדבי הכוכב השמיני 

 150 א באולם

 15 א קייטנת ברייקדאנס 29/06/2014

 15 ב קייטנת ברייקדאנס 30/06/2014

 15 ד קייטנת ברייקדאנס 02/07/2014

 15 ה קייטנת ברייקדאנס 03/07/2014

 230 האירוע להקות באולם - החצר האחורית 03/07/2014

 70 ה אירוע אנימה באולם - אירוע אמאי 10/07/2014

 100 ג נשים מהדרוםאירוח  15/07/2014

 30 דאירוח בני נוער עם מוגבלויות מהדרום 16/07/2014
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 50 ד סדנת שוקולד בבית קפה 23/07/2014

 150 ה מסיבה באולם 24/07/2014

 45 א קטיינת תיאטרון 27/07/2014

 100 א פרוייקט סולו בבית קפה 27/07/2014

 45 ב קייטנת תיאטרון 28/07/2014

 45 ד קייטנת תיאטרון 30/07/2014

30/07/2014 
שמשון עשב  - אירוע מוזיקה רוק סקול

 200 ד באולם

31/07/2014 
קונצרט  -אירוע מוזיקה הרן שאבי

 200 ה סיום באולם

 45 ו קייטנת תיאטרון 01/08/2014

 200 ו סטנד אפ באולם 01/08/2014

 45 א קייטנת תיאטרון 03/08/2014

 45 ב תיאטרוןקייטנת  04/08/2014

 50 ב סדנת סושי בבית קפה 04/08/2014

 50 ד מסיבת פרידה יו"ר מענה באולם 06/08/2014

 45 ה קייטנת תיאטרון 07/08/2014

 100 ו אקוסטיקפה 07/08/2014

 45 ב קייטנת תיאטרון 11/08/2014

 45 ד קייטנת תיאטרון 13/08/2014

 45 ו קייטנת תיאטרון 15/08/2014

 45 א קייטנת תיאטרון 17/08/2014

 80 א טקס סיום ליגת נאפיס באולם 17/08/2014

 45 ב קייטנת תיאטרון 18/08/2014

 45 ה קייטנת תיאטרון 21/08/2014

21/08/2014 
הקרנת סרט  -מחול שבעת הכוכבים

 160 ה באולם

 60 ה אירוח תושבי הדרום 28/08/2014

 200 ו באולםערב במה פתוחה  05/09/2014

 1000 ה יריד פתיחת שנה שחר חסון 11/09/2014

 80 ו הקרנת סרט טד בבית קפה 12/09/2014

 150 ו מסיבה באולם 19/09/2014

 150 ג קונצרט תיכון הנדסאים באולם 23/09/2014
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 100 ד הרצאה יובל עילם באולם 01/10/2014

 100 א הרצאה יובל עילם באולם 05/10/2014

 50 ב סדנת בישול אסיאתי בבית קפה 06/10/2014

 200 ו באולם MTVהופעות אקוסטיות  10/10/2014

 250 ב הפנינג סוכות בבית קפה 13/10/2014

 90 ו הקרנת הסרט "סוף" באולם 17/10/2014

 1000 ה אירוע משמר הגבול באמפי 23/10/2014

 150 ו אקוסטיקפה 24/10/2014

 100 ד יובל עילם באולםהרצאה  29/10/2014

 250 ו סטנד אפ צמד שיניים באולם 31/10/2014

 60 ב ערב האלווין באולם 03/11/2014

 150 דכנס כושר באולם- נ.א האימון המצויין 05/11/2014

 50 השולחנות עגולים תנועות הנוער באולם 06/11/2014

 80 ו ערב גיבוש פרלמנט  07/11/2014

 40 ג אלון באולםנחלי  11/11/2014

 350 ה שמינית גמר תחרות להקות 13/11/2014

 100 והקרנת הסרט "ג'אמפ סטריט" באולם 14/11/2014

 30 ב ערב בנות בבית קפה 17/11/2014

 300 ה שמינית גמר תחרות להקות 20/11/2014

 150 ו אקוסטיקפה 21/11/2014

 60 ב ערב חשיפה לשנת שירות בבית קפה 24/11/2014

 45 ד התנדבות עם "לתת" לנזקקים 26/11/2014

27/11/2014 
הופעה  -שי מאסטרו -סדרת ג'אז

 500 ה כפולה באולם

 230 ו מרתון באולם - סטנד אפ 28/11/2014

 80 ה פרוייקט סולו בבית קפה 04/12/2014

05/12/2014 
סרט "סקוט פילגרם נגד העולם" 

 80 ו באולם

 80 א מענ"ה באולםמליאת פתיחה  07/12/2014

 230 ה הרצאה באולם -תיכון היובל 11/12/2014

 150 ו אקוסטיקפה 12/12/2014

 200 א מסיבת חנוכה באולם -בן גוריון 14/12/2014

 200 ב מסיבת חנוכה באולם -בן גוריון 15/12/2014
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 250 ג מסיבת חנוכה -תיכון הנדסאים 16/12/2014

 200 ד חנוכה באולםמסיבת  -בן גוריון 17/12/2014

 350 ה מסיבת חנוכה - יד גיורא 18/12/2014

 80 ו ערב מחווה לביטלס 19/12/2014

 80 א הדלקת נר של הפרלמנט 21/12/2014

 20 ב שוקו וג'אם בבית קפה 22/12/2014

 150 ד מסיבת חנוכה נחלי אלון 24/12/2014

 230 ה הראל שחל והעותומנים -סדרת ג'אז 25/12/2014

 180 ו סטנד אפ אסף יצחקי 26/12/2014

 150 א קונצרט להקות -יוסי מוזיקה 28/12/2014

 60 ב משחקים וירטואלים בבית קפה 29/12/2014

 200 ג הופעה אלישע בנאי 30/12/2014

 25470 סה"כ
  

  

  במועדון נפגשות קבוצות נוער  .ב
מנהיגות, מוזיקה ועוד . . . התנדבות, סביב נושאים שונים כגון קבוצות הנוער פועלות 

קבוצות ובהן  19 -הקבוצות נפגשות אחת לשבוע לשעתיים במינימום. השנה הוקמו כ 

  בני נוער. 320 -ביקרו אחת לשבוע במועדון כ 

  

  נפגשות לפחות אחת לשבוע לשעתיים –קבוצות התנדבות 

  חודשי פעילות  מס' משתתפים  שם הקבוצה

  דצמבר - אוקטובר  30  אירועים טפרלמנט 

  דצמבר -ינואר   50  י פרלמנט אירועים

  דצמבר - ינואר  35  פרלמנט בית קפה

  דצמבר - ינואר  15  בקליינרים

  דצמבר -ינואר  15  קבוצת צילום

  דצמבר -ינואר  10  וידאוקבוצת 

  דצמבר - אוקטובר  6  פרלמנט ז'

    161  סה"כ
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  נפגשות לפחות אחת לשבוע לשעתיים –קבוצות מנהיגות 

  חודשי פעילות  מס' משתפים  הקבוצהשם 

  דצמבר – ינואר  40  מענה

  דצמבר – ינואר  8  מחוברות

  דצמבר – ינואר  8  איגי צעירים

  דצמבר – ינואר  8  איגי בוגרים

  דצמבר - אוקטובר  10  פרויקט אודי

  דצמבר - אוקטובר  20  משצי"ם

    94  סה"כ

  

  עד שעתיים נפגשים אחת לשבוע למשך שעה –קורסים קבועים 

  חודשי פעילות  מס משתתפים  שם הקורס

  דצמבר –אוקטובר   14  ברייקדאנס מתחילים

  דצמבר –אוקטובר   8 ברייקדאנס מתקדמים

  דצמבר  -אוקטובר   9  בית ללהקות

  דצמבר –אוקטובר   6  היפ הופ

  יולי –אפריל   15  תעסוקה צעירה

  דצמבר -ינואר  12  רקפת

    64  סה"כ

  

 
  

  :מיוחדותפעילויות   .ג

  ניהול והפעלה של בימת הנוער. –יום העצמאות 

  הפעלת שתי במות מוזיקה במרכז העיר. –שבועות 

קבוצות מאורגנות של תושבי הדרום הגיעו לפעילות הפוגתית במהלך  –אירוח תושבי הדרום 

  מבצע צוק איתן.

  בנות 15 –פרויקט תעסוקה של נערות לקראת חודשי הקיץ  -אגף הרווחה 

  ילדים 120 –אוגוסט  -קייטנה בחודשי יולי - תיאטרון העירוני הרצליה 

  משתתפים. 15 –קייטנת ברייקדאנס  -קייטנות לנוער

אירוע שיא אשר פותח את שנת הפעילות ומציג את פעילות המועדון  –יריד פתיחת שנה 

 -ירלשנה הקרבה. וכל זאת לאחר שבוע גיוסים אינטנסיבי בכל החטיבות והתיכונים בע

 משתתפים. 1000כ
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  והעשרה אירועים

  

  .משתתפים 500 - כ –  גורדון באודיטוריום, החרדית לקהילה הצגות 2

   משתתפים 500 -כ – החרדית לקהילה השואבה בית שמחת

  .משתתפים 200 - כ – התשעה ביד תורה שמחת הופעת

  משתתפים. 600 -בגן בן שפר כ –הקפות שניות שמחת תורה 

  .משתתפים 500 - כ –לקהילה החרדית תורה שמחת שניות הקפות

  משתתפים. 20,000 - כ –"עד לא ידע" 

  .משתתפים 1,250 - כ – הדתית לאוכלוסייה חנוכה מסיבת

  .משתתפים 100 - כ, דרום' בשכ וילדים להורים חנוכה מסיבת

  .משתתפים 70 - כ למבוגרים דרום' שכ חנוכה מסיבת

  משתתפים. 1,000 - כ –מסיבת חנוכה לעובדי עירייה 

  .משתתפים 280- כ – בעיר בהיכל – מרוקאית הצגה

  משתתפים 500 -כ – החרדית לקהילה פורים תומסיב

  . משתתפים 80-כ – לילדים דרום' בשכ במועדון, פורים מסיבת

  . משתתפים 1,000 -כ – הדתית לאוכלוסיה –ים מופע

  .משתתפים 80 -כ – דרום' בשיכ מימונה 

  .משתתפים 600-כ, שפר בן בגן, עצמאות שרים

  משתתפים. 250 -כ –עפיפוניאדה 

  .משתתפים 350 - כ, לבנים יד בית באודיטוריום, ירושלים יום

  משתתפים. 2,000 –שבוע החינוך בפארק הרצליה 

  .משתתפים 55.000 -כ=  כ"סה קונצרט בכל 5,000 -כ – X11 הרצליה בפארק קונצרטים

  משתתפים 12,000-כ, בפארק הגדול הקונצרט

  .משתתפים 500-כ –הדתית לאוכלוסיה הקיץ לסיום אירוע

  .משתתפים 500 -כ עמל נווה – כצנלסון בגן קיץ אירוע

  .משתתפים 300 -כ – דתית אוכלוסייה – ונערות לנשים אומנותי מופע

  .משתתפים 6.000=  1.000-כ מפגש בכל, מפגשים X 6 שפר בן בגן מופעים

  .   משתתפים 1500  -כ= 1.000 -ל 700 בין מפגש בכל, X 2 הרצליה באווטלט בציבור שירה

  .משתתפים 1050 - כ=  משתתפים 70-כ מפגש בכל, פעמים X 15 דרום' שכ זמר מועדון

  משתתפים. 800 -כ –אוטובוס סובב הרצליה 

  משתתפים. 200-כ –טכס פרס הרצל 
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 סינמטק הרצליה (קולנוע)
  

  מפולחת למגוון ערוצים: כלל הפעילות הסינמטקית

  .שבת-ימים בשבוע בין הימים ג' 5פעל הסינמטק במסגרות אלו  2014במהלך שנת 

 310חודשים ),  3-מיני מנוי ( מנוי ל 21מנויים שנתיים ,  221כרטיסים,  29,147 סה"כ נמכרו:

  כרטיסיות ילדים. 218 -כרטיסיות סרטים ו

  צופים  20,201 -סרטים שונים)  285הקרנות ( 318: מסגרת סינמטקית

במאים,  - שיחות עם היוצריםהקרנות בליווי  15, מתוכן הקרנות של סרטים ישראלים 75

  שחקנים, מפיקים וכו'. 

סרטים  17סרטים מצרפת,  33סרטים מארה"ב,  106: הקרנות סרטים מרחבי העולם 243

מספרד וקנדה, וסרטים נוספים מרוסיה, מפולין, סרטים  5סרטים מאיטליה,  15מבריטניה, 

מצ'כיה, גרמניה, מיפן מברה"מ, מקנדה, מסין, מאוסטרליה, מהודו, מהונגריה, מדנמרק, 

מאפגניסטן, מרומניה, מערב הסעודית, מנורבגיה, מתאילנד, מדרום קוריאה, מאיראן, 

נטינה, מלוקסמבורג, משוודיה, ממרוקו,  מאוסטריה, מבלגיה, מהולנד, מהונג קונג, מארג

  מאירלנד, מניו זילנד, מטורקיה ומיוון.

שהתלוו להקרנות הסרטים ממיטב המרצים (כגון: ד"ר הנרי אונגר, מאיר שניצר  הרצאות 36

מפגשים במסגרת "סינמטק הרצליה בעין הדג" בשיתוף  20 מתוכםופרופ' ניסים קלדרון), 

מפגשים בסדרת "פסקול ומחול"  3 -") ו פעולה עם דורון פישלר (בלוגר הקולנוע "עין הדג

   (הרצאות מפי המרצה לאמנות המחול גיא באום והמלחין זהר שרון).

הקרנות בעותקים דיגיטליים  21, הקרנות בתלת ממד 10, הקרנות טרום בכורה 20

ליוצרים מוערכים (כגון: אלפרד הי'צקוק, ג'יימס  רטרוספקטיביות ומחוות 10,  משוחזרים

 (כגון: פסטיבלי קולנוע ישראלים ובינלאומייםשיתופי פעולה עם  7 -גולן) ו דין ומנחם 
 הקרנות חד פעמיות 39 -, "צ'ינמה איטליה" ו"דוקאביב") ו 11-פסטיבל הקולנוע הצרפתי ה

  לסרטים נדירים שלא הופצו בארץ מסחרית.

  

  צופים. 3,178 -סרטים)  20הקרנות ( 29מסגרת סרטי הילדים:  

  צופים.   752 -פעילויות)  8מסגרת אחה"צ לגמלאים: (

  צופים. 5,016 -סרטים)  18הקרנות מסחריות ( 320מסגרת מסחרית: 
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  התפלגות כמות המבקרים 

חודש 
 בשנה

פעילויות מול פעילות סינמטקית
 מערכת החינוך

אירועים 
(פרטיים, 

עירייה, גמלאים)

סה"כ 
 מבקרים

 מידע כללי

הקרנות סרטים שיחות 

עם יוצרים והרצאות 

למנויים, ילדים, 

גמלאים והקרנות 

  מסחריות. 

פעילות זו התקיימה 

 .שבת- בין הימים ג'

הרצאות וסרטים 

במגוון נושאים 

הנלמדים מכיתות 

יב' פעילות  –א' 

ענפה מול כלל 

בתיה"ס בהרצליה 

ואף בתיה"ס 

 מהשרון.

  

פעילויות 

המשלבות 

הקרנות סרטים 

הרצאות, כנסים 

 ופרטי.

 

 4,838 1,930 534 2,375 ינואר

 4,248 1,240 570 2,438 פברואר

 4,155 2,139 - 2,016 מרץ

 2,919 910 - 2,009 אפריל

 4,053 1,882 210 1,961 מאי

 4,256 1,340 400 2,516 יוני

 3,276 785 170 2,321 יולי

 4,616 360 - 4,256 אוגוסט

 1,920 175 100 1,645 ספטמבר

 4,968 1,605 530 2,833 אוקטובר

 4,877 1,755 350 2,772 נובמבר

 4,117 1,630 482 2,005 דצמבר

 48,243 15,751 3,346 29,147 סה"כ
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  מערכת הספריות

 ספריה ראשית 
  

  העשרה למבוגרים

 משתתפים  1097  פעולות העשרה למבוגרים 35 התקיימו  

 משתתפים  185  בני ברבש –התקיים חוג כתיבה יוצרת  

  משתתפים  410  בוקר –התקיים חוג מחשבים למבוגרים  

  

  העשרה לילדים

  משתתפים  760  הצגות, תאטרון בובות, שעת סיפר           14 התקיימו  

 משתתפים  453  חוגים לילדים לאורך כל השנה 3  התקיימו 

 משתתפים  96  גני ילדים בספריה הראשית 2 - פעילות ל 

 משתתפים  576  כתות בתי ספר בספריה הראשית  6 - פעילות ל 

 משתתפים  121  מפגשים בגני ילדים  4  - ספריה באה לגן  

  

  

 סניפי המערכת - העשרה  (הצגות, תיאטרון בובות, שעת סיפור)
  

  ישראל הנווספריית 

  משתתפים  281  אחר הצהריים מפגשים לילדים 10התקיימו 

  משתתפים  378  מפגשים לתלמידי בית הספר 5התקיימו 

  משתתפים  147  מפגשים לילדי הגנים 3התקיימו 

  משתתפים  25  מפגש ערב למבוגרים 1התקיימו 

    

  ספריית יד התשעה

  שתתפיםמ  939  בשעות אחר הצהריים מפגשים לילדים 34התקיימו 

  משתתפים  1036  מפגשים לגנ"י (גליל, פעמונית וגילעד) 27התקיימו 

  משתתפים  181  מפגשים לתלמידים ולקייטנות 5התקיימו 

  משתתפים  20  מפגשי ערב למבוגרים 1התקיים 
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  ים-ספריית נוף

  משתתפים  515  אחר הצהריים מפגשים לילדים 17התקיימו 

  משתתפים  826  לילדי בית הספרמפגשים  9התקיימו 

  משתתפים          708  למבוגרים בשעות הערבמפגשים  25התקיימו 

  משתתפים  120  מפגשים לילדי הגנים 2התקיימו 

  משתתפים  1417  חוגים 3התקיימו 

  

  ספריית הרצליה ב

  משתתפים  265  אחר הצהריים מפגשים לילדים 17התקיימו 

  משתתפים  208  חוגים לילדים 4התקיימו 

  משתתפים  321  למבוגריםחוגים  2התקיימו 

  משתתפים  60  מפגש לתלמידי בי"ס ברנדיס 1ים התקי

  משתתפים  30  מפגש עם סופר בשעות הערב 1התקיים 

  

  במסגרת הסיורים  ברחבי העיר וכן נוטלים חלק באירועים עירוניים  מגוונים. 

 

 

 השאלות במערכת הספריות
 

     השאלות  84,430  ספריה ראשית

  השאלות  6,366  ים-ספריית נוף

   השאלות   18,739  ישראל הנווספריית 

   השאלות  7,914  ספריה יד התשעה

   שאלותה  14,335  ספריית הרצליה ב
  

  השאלות  131,784   סה"כ השאלות במערכת 

  

  מבקרים בחדרי עיון

  ספריה ראשית

  מבקרים    29,735  ומחשביםאולם עיון 

 מבקרים    15,336  חדר "אם וילד"
  ספריית נוה ישראל    

  מבקרים    12,968  אולם עיון* 
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  ים-ספריית נוף

  מבקרים    10,808  אולם עיון* 

  כולל ביקורי כתות.  * 
  

  

  2014ספריות בתי ספר שנת 

  

מס'     מספר מפגשים מס' השאלות מס' תלמידים ם ביה"סש

  משתתפים  עם סופר   

 ספריות בתי"ס יסודיים

  234  5  1447  190  אילנות

 400  4  11163  596  ןאלו

  211  3  9487  462  ברנדיס

    8239  434  בן צבי

  283  2  5097  348  ברנר

  511  6  4951  316  בר אילן

  100  1  9738  608  גורדון

  287  2  6633  586  הנדיב

        בשיפוץ -ויצמן 

   402  5  9339  475  ייוחננ

  350  3  12259  747  לב טוב

   323  4  1531  397  נוף ים

 221  5  1567  142  רמב"ם

 573  6  8040  550  שז"ר
    

  ספריות חט"ב 

  98  1  627  553  חט"ב בן גוריון

  160  1  1398  488  דחט"ב הנגי

  128  2  809  442  זאבב חט"

  120  1  1398  370  איד גיורחט"ב 

  120  1  1508  309  חט"ב סמדר

  315  3  2648  389  חט"ב רעות
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 תיכוניםספריות 

  60  1  3952  581  תיכון עירוני חדש

  4444  830  תיכון "ראשונים"

  60                            1                  3440  724  תיכון "היובל"
                                                                                                                                                      

   

  
  

  תחום מניעת אלימות ופשיעה במסגרת עילותפ
  
  

 משתתפים' מס  תוכן  מקום יעד קהל האירוע תאריך
–ינואר 

 2014דצמבר 
הורות 

- בעלייה

תוכנית רב 

  דורית 

משפחות 

עולים, נוער 

  וילדים 

מועדון נוער 

  עולה 
מניעת אלימות 

בקרב משפחות  

התערבות  –עולים 

  טיפולית חינוכית 

 

100  

-יוני -ינואר

2014  
"תשע 

  בריבוע"
   ילדים

  

מתנ"ס יד 

   התשעה
העשרה לימודית 

 +חברתית 
  תלמידים50 

 - ספטמבר

 2014 דצמבר
  ' ח שכבת נוער בתנועה 

 "זאב"
העצמה מנטלית+   חט"ב זאב

מניעת אלימות 

פיזית במרחב 

הציבורי+ בשיתוף 

 הורים

-

 150+תלמידים100

  הורים

 -דצמבר

  2014 דצמבר
סדנאות 

  TVאקטיבי

  ' ט ח'+ שכבת

  

מתנ"ס בית 

 פוסטר
הכשרות לשימוש 

 במדיות חברתיות 
  תלמידים100

  

  80                עיצוב התנהגות   מרכז ימי  כיתות ט'+   פעילות ימית      -דצמבר

  באמצעות ספורט      חינוך מיוחד      2014 דצמבר

                                                  

  
  :בנוסף

  
  משתתפים.  50 -גיוס והכשרה של מתנדבים לסיירת הורים חינוכית   : סיירת הורים

  ההכשרה ניתנת בתחומים מגוונים שעירם מניעת עימותים ותקשורת עם נוער במרחבי בילוי. 

  שעות 50,000  -תורמים ההורים המתנדבים בסיירת ההורים כ במהלך כל השנה    -

  התנדבות
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  תרבות תורנית

  

  הפעילות המחלקה מתבססת על שני מוקדים:

 פעילות שנתית שוטפת .1

 ישראלפעילות חגים ומועדי  .2
בשני המוקדים הדגש הוא כפול: מחד, מתן מענה לאוכלוסייה הדתית על שלל גווניה 

  ומאידך, פתיחת צוהר לתרבות יהודית גם עבור הציבור הכללי ושאינו דתי.

בשנה החולפת המחלקה החלה לפעול ומטבע הדברים רוב הפעילויות היו סביב מוקדי זמן 

ה הקרובה נציע יותר פעילויות לקהל רחב יותר של החגים, ומיעוטן בתקופות הביניים. בשנ

  אנשים.

  להלן, תקציר הפעולות המרכזיות שבוצעו בשנה החולפת:

  משתתפים 150טיול נטיעות,  –טו בשבט  

  משתתפות 100 –ערב נשים עם לימור בן סימון 

 משתתפות 300  -  של טלי אברהמי סרט לנשים 
  נשים 55-סדנת נשים עם אפרת ברזל 

  משתתפות 300 –מופע לנשים  –חנוכה 

  משתתפים 500 - מסיבת פורים קיטרו בגן –פורים 

  משתתפות 200 –סרט לנשים   -פסח 

  משתתפים 500 –מסיבת חול המועד  –פסח 

  משתתפים 200 –ערב הכנה בהלכות פסח, שאלות ותשובות על ידי רב פוסק הלכות   –פסח 

  משתתפים 80 –בבית יד לבנים ערב זיכרון על ידי שני מרצים  –יום הזיכרון 

  משתתפים 550כ  –מרצים  15יום של הרצאות על ידי   - יום העצמאות 

  משתתפים 200תיקון ליל שבועות בכמה בתי כנסת בעיר, כ  –שבועות 

 250פעילות לילדים בחופשת הקיץ, על בסיס פעם בשבוע אחרי הצהריים, כ  –פעילות קיץ 

  ילדים

  משתתפים 50הכשרת בעלי תקיעה לימים הנוראים,  –סדנת שופר 

  משתתפים בכנס סליחות בבית הכנסת מקדש מלך 500כ   -כנס סליחות 

  משתתפים 500מסיבת חול המועד סוכות במתנ"ס בית פוסטר,  –חול המועד 

 משתתפים 500במוצאי שמחת תורה, במתנ"ס בית פוסטר, כ  –הקפות שניות 
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  המחלקה לספורט
  

  מספר משתתפים                הנושא
  

 1300  טריאתלון נשים 
   7000  "הולכים קרוב חושבים רחוק" –צעדת הרצליה 

  1200  סטריטבול  
  1000  טיול אופניים הרצליה/רעננה 

  480  מרוץ הנשים בהרצליה  
  30  אימוני הכנה למרוץ נשים (נתונים על פי פעילות שבועית)  

  150  כדורשת נשים 
  2000  מרוץ הרצליה

   45  ריצה/הליכה -למרוץ הרצליההכנה 
  550  נעים בעיר ( נתונים על פי פעילות שבועית )

  5,000  נעים בעיר  –חנ"ג מוגבר 
  3000  ספורט חצות ועוד... בספורטק 

  80  טורניר הבנים בקט רגל 
    250  טורניר אס"א בכדור עף וקט רגל

  60  חוגי קט רגל נוער בשכונות
   80  רגל (נאפיס)ספורט ועוד... ליגת הנוער בקט 

  40  טורנירי בוגרים בקט רגל
   450  היי סל –אליפות הרצליה בכדורסל 

  350   א.צ.מ- חוגי,שחייה,כדורסל,כושר ותזונה , באולינג
  80  חוגי ספורט במועדוניות הטיפוליות

  60  אירוח תחרויות אופנים ספיישל אולימפיקס
  60  ספיישל אולימפיקס–טורניר כדורסל א.צ.מ 

  240  ספורט גימלאים        יל ישראלטיולים בשב
   60  חוגי פטאנק

  30  השתתפות בליגת הפטאנק
    400  הפנינג וצעדה איזורי לגמלאים בקנטרי

    80  יום ספורט מועדוניות
  40  חוגי ספורט חדשים לגמלאים

    140  יום ספורט טבלאי לכיתות חינוך מיוחד באילנות
  16  מפעלות תרבותחוג  קטרגל בספורטק להוסטל נועם בשיתוף 

  150  כנס ספורט ללא גבולות נגישות לא.צ.מ
  15  השתתפות מדריכים בהשתלמויות אשל

  90  טורניר קט רגל לזכרו של רועי יעיש (בשיתוף דרך הגלים)
    140  אירוח יום ספורט פעילות מוטורית באילנות

         40  רגל  במערב העיר- טורנירי קט
  70  טורניר דניאל סימון בכדורעף

    30  טורניר סטריטבול א.צ.מ 
   550  יום ההליכה העולמי בחוף הים ובפארק

  100  אליפות  גלישת גלים לנוער
        1500  אכדיה- מרוץ נשים סופרפארם במתחם ארנה

  400  מרוץ הבינתחומי לזכרו של עמנואל מורנו   
  300  אירוח משחה פוסידון במרינה

  900  שעורים 10לימוד שחייה כיתות ב' 
                       550  שדה ישובי יסודיים וחטיבותמרוץ 

  600  מחזורים) 3יסודיים ( -ליגה לאתלטיקה קלה
               140  יסודיים  בנים , בנות –טורניר קט סל 
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                 250  יסודיים  בנים , בנות –ליגה לכדור יד 
  50  תיכוניים –אליפות  בתי הספר בכדורגל 

  250  הספר בקט רגל (חט"ב,תיכון ויסודי)אליפות בתי 
  200  כדוריד,כדורסל ושחייה -כיתות  ספורט בחט"ב 
  150  ספורט תחרותי חט"ב –מועדונים בית ספריים 

  200  אליפות 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 –פות הרצליה בג'ודו אלי
    200  בתי"ס יסודיים,חט"ב+אופק 4 –שייט בחינוך הפורמאלי 

  30  סדנאות תזונה כושר וספורט א.צ.מ
  120  גן אהוד מנור-רוכבים לעבודה

  180   מרוץ משפחות בפארק
  90  מונדיאל נוער בקטרגל בספורטק

  280   טריאתלון הילדים בקנטרי

  
  

                                                  
  ספורטק הרצליה

  
  225000מגרשים, סקייטפארק, מתקנים, חוגים , ימי ספורט וקבוצות מאורגנות             

            
                

  
 

 בני הרצליה
   

  ענף הכדורסל
   605  .  בי"ס לכדורסל1
   381  .  ליגת כדורסל2
   665  וקיץ.  מחנות אביב 3
  1000  .   סטריטבול4
  

  ענף השחייה
  345  סקציה   1
  1100  .  לימוד שחיה קבוצה +פרטי2
  22  .  אוכלוסיה מיוחדת3
  16  .   גיל הזהב                                                                             4
  800                                          .   כיתות ב'                                       5
  400  .  תחרות שחיה לפתיחת בריכת אפולוניה6
  

  ענף התעמלות
   254  .  חוג התעמלות1
   83  .  מחנות אביב וקיץ2
  34  .  התעמלות נשים3
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 ענף הטניס
  455  .  חוגי טניס1
  39  .  מחנה קיץ3
   67  .  טניס מבוגרים4
  50  .  אוכלוסיה מיוחדת5
  290  .   פרוייקטים בבתי"ס           6

  

  ענף הכדורגל
   404  .  בי"ס לכדורגל1
   315  .  מחנות אביב וקיץ2
  

     ענף השייט
   199  .  חוגי שייט וגלישה1
  390  .  מחנות אביב וקיץ2

 43  שייט מבוגרים .3
 150  צופי ים  .4
 170  נוער בסיכון .5
 370  פרוייקטים בבתי"ס .6
 200  טיפולית                                                          אוכלוסיה .7

   
  ענף הכדוריד

   190  .  בי"ס לכדוריד1
   158  .  ליגת כדוריד2
  50  .  מחנות אביב וקיץ3
  

  ענף טניס שולחן
   65  )  חוגי טניס שולחן1

     
  

  מרכז המחול
   629  )  בי"ס לבלט 1
   172  )  להקות שבעת הכוכבים2
  72  )  קונסבטוריון למחול סמדר3
  

   ענף רכיבה על אופניים
  12  ) לימוד רכיבה וחוגים1
  

  ענף הוקי רולר 
   21  )  חוגי הוקי רולר1
  

  מרכז לחינוך גופני
   55  )  חוגים1
  

     מועדון כושר
    43  )  פעילות חדר כושר1
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  מועדון התעופה
   11  )  חוגים1
  

   מועדונים בית ספריים
  150  חט"ב                                                                                   ) 1
  
  
  
  
  

  בשיתוף על"ה הרצליה –פעילות גופנית גיל הזהב 
  
  

  750  חוגים קבועים מטעם על"ה הרצליה
  300  חוגים במועדונית גיל הזהב בעיר

  500  אירועים , הרצאות,סדנאות והשתלמויות
  40  חדשיםחוגים 

  10  בענף הטניס שולחן-השתתפות במתנסידה בירושלים

  
  

  אגודות ספורט
  
  

   הפועל הרצליה
  108  כדורגל  
  5  קליעה   
  210  ג'ודו  
  
  

  405  כדורגל       מכבי הרצליה
  230  א.צ.מ) 17ג'ודו (                             
  240  טניס                             
                           

  
   75  טניס שולחן  מכבי בני הרצליה

  
  
  

  עמותות ספורט
  

  35  עמותת מועדון טניס הרצליה
  

  25  עמותת רומנו משקולות
  

  250  עמותת מועדון השחמט
  

  העמותה לספורט עממי מחוז השרון 
  

  450  טורנירים בכדורסל
  220  כדורגל שביעיות

  100  קט רגל 
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             50  בוגרים –ליגת כדור עף 
     30  ספורט עממי הליכה וכושר

  120  כדורשת נשים
  12  חוגי א.צ.מ

  40  מועדון פטאנק
  
    

  
  

  מועדון השחמט
  
  
  

מס'                
  משתתפים

  140  )חוגים 14(חוגי הדרכת שחמט לנוער בהרצליה   .1
  55  קבוצתית ע"ש הטייס סרן איתן אמיתי ז"לתחרות   .2
  80  נבחרות)14 לנבחרות בתי ספר ( 38 -אליפות הרצליה ה   .3
  14  אליפות בנות  .4
  56  דני גלזר ז"ל  סגן ע"ש הטייסלנוער  פורים ותויתחר  .5
  44  שנה להרצליה  90- מהיר - אליפות הרצליה בשח  .6
  160  תחרויות 8- תחרויות בוגרים ונוער בקצב בזק  .7
  60  ומשנית  תחרות ראשית- אליפות העיר הרצליה   .8

  
  56     שתי תחרויות-תחרויות החורף בהרצליה  .9

  23  משחק שחמט סימולטני לנשים "בחודש האישה"  .10
  56  פרחיה ונתן דפני ז"לתחרות ע"ש   .11
שנפלו במערכות  ז"ל ע"ש בני העיר הרצליה -תחרות "הבנים"  , יום העצמאות   .12

  שתי תחרויות האביב-ישראל  
58  

  30  סוכות לנוער תחרות   .13
  5  באליפות הארץ 10השתתפות נבחרת הילדים עד גיל   .14
  5  באליפות הארץ 12השתתפות נבחרת הילדים עד גיל   .15
  270  קבוצות) 22משחקי הליגה (  .16
  32  אליפות פסח פתוחה לנוער  .17
  36  משפחות 18- למשפחות בשחמט 9- אליפות ה  .18
  48  וארצית(שלוש קבוצות)ליגות לנוער עילית   .19
  5  באליפות הארץ 14השתתפות נבחרת הנערים עד גיל   .20
  230  חרויות)ת 10תחרויות לחובבים (  .21
  180  תחרויות) 6ת הרצליה בשח מהיר  (יואליפו  .22
  20  אמן ציפרוני- משחק סימולטני חגיגי לנוער מול רב  .23
  380  ולבוגרים משחקים סימולטניים לנוער  .24
  15  קבוצות) 3השתתפות בגמר אליפות הארץ לבתי"ס יסודיים(  25
  32  בזק - אליפות הרצליה בשח  .26

  48  שתי תחרויות-קיץ פתוחה לנוער-תחרות שח  27.
  30  שתי תחרויות -לנוער  חנוכהשחמט תחרות   28
  16  השתתפות הרצליה- גמר גביע קבוצות הנוער ליגה עילית   29
30  

  הרצליה בגביע המדינה בשחמטהשתתפות שלוש קבוצות 
20  

  
  שחמטאים. 2204-בפעולות מועדון השחמט   2014סה"כ השתתפו בשנת 
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  עמותת בית פוסטר

  אסתר פיק -המנהלת

  התברכה בשינויים ומינוף העשייה במרכזים הקהילתיים ובתוכניות העמותה . 2014שנת 

  לתנו"ס.הפעילות מתפתחת וממונפת תוך שיתוף פעולה מלא עם המחלקה 

  : למתנ"ס נווה עמל התקבלה מנהלת חדשה הגב' הילה אלוני .  שינויים  בכ"א

חבצלת פנחס שהייתה רכזת הקהילה במתנ"ס זה עברה לתפקיד רוחב במטה בתפקיד 

  מנהלת תחום קהילה . 

  פיתוח ומינוף תחומים חדשים 

חבצלת פנחס בתפקידה זה אחראית על רכזות קהילה חדשות וותיקות  –תחום הקהילה  •

ברמה עירונית , בשיתוף המחלקה לחינוך חברתי וקהילתי . ממנפים את הצלחת הקמת 

"עמליה" מנהיגות חברתית בשכונת נווה עמל ומקימים רשתות חברתיות בהרצליה 

תנ"ס נוף ים ומעגל הצעירה , במערב העיר , בהרצליה ב' . הרחבת פורום שכנים במ

  המתנדבים בפרויקט שלם .

תחום חדש ישן "הורות עכשיו"  בניהולה של ענת תמיר הולך ומתפתח ברמה העירונית ,  •

בשיתוף מדור תרבות והשכלת מבוגרים ונציגים מועד ההורים המרכזי . המרכז מהווה 

  דים בכל גיל .כיום כתובת לכל הורה המעוניין לקבל הדרכה ולפתח מיומנויות הורית ליל

בתחום הנוער בניהולו של רן לפלר התחזק שיתוף הפעולה עם חטיבת הביניים זאב ,  •

בשיתוף פרוייקט מצילה , התקיימה פעילות במרכזי ההפעלה בתקופת המלחמה בשיתוף 

המחלקה לחינוך חברתי וקהילתי והורחב מעגל בני הנוער הפעילים במסגרות 

  חויבות אישית ורכז ההדרכה במחלקת תנו"ס .התנדבותיות בשיתוף מנהל יחידת מ

מנהל חדש לתכנית . בתקופת  2015במסגרת תוכנית יול"א נקלט בתחילת חודש פברואר  •

מסגרות בהצלחה  ובמסירות ואחריות של צוותי יול"א וצוות מטה  92המלחמה פעלו 

 מסגרות יול"א עם מינימום תלונות 96נפתחו  2014עמותת בית פוסטר . בספטמבר 

ואיוש מלא של כל הצוותים . התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם המחלקה לחינוך בגיל 

הרך ועם ועד ההורים המרכזי של גני הילדים . השנה הושם דגש על שיפור איכות המזון 

ובשינוי התפריט לתפריט בריא יותר . התכנית להטמעת הרגלי תזונה נכונים פועלת 

  .בשיתוף היחידה לבריאות העירונית 

נפרדנו משני צהרונים שהיו ספינת הדגל בעיר צהרון בביה"ס  –צהרונים בית ספריים •

יוחנני וצהרון בביה"ס אלון . עדיין נמצאים בצהרונים הבית ספריים בבי"ס רמב"ם 

  הצהרון המיועד לתלמידי בי"ס נוף ים . –ובבי"ס בר אילן ובמתנ"ס נוף ים 

נית "ביה"ס של החופש הגדול " באמצעות בשבעה בתי ספר  פעלה תכ –הקייטנות בקיץ  •

עמותת בית פוסטר בהצלחה יתרה למרות המלחמה . מרכזי ההפעלה שפעלו בהמשך 

נתנו מענה לצרכי ההורים בשעת חירום . ההשפעה על קייטנות במתנ"ס נווה עמל 

ובמתנ"ס נוף ים  ניכרת בנתונים המספריים והכספיים . קייטנת על גלגלים הועברה 

ד התשעה וקייטנת על גלגלים בנוף ים הסתיימה שלא במועדה עקב המצב למתנ"ס י

  הביטחוני . 



219 
 

מרכז המדעים הפועל בניהולה של ד"ר סמדר פניני מהווה מרכז הדגמה למרכזים שונים  •

בארץ בחדשנותו , בפעילויות אחה"צ , בפעילות ההדרכה בגני הילדים , בקייטנות 

 ובפעילויות הורים וילדים .
  

הפועלות בעמותה פועלות בשיתוף הגורמים הרלוונטיים בעיר ובשיתוף תושבים .התכניות 
   

  
  
  פעילות חוגים  -מתנ"ס נווה עמל

  
  
  

וממוקם בלב שכונת נווה עמל. המתנ"ס  1980מתנ"ס נווה עמל בית פוסטר, הוקם בשנת 

וחוגים ומוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית. כל  מהווה מקור לשפע של תוכניות

  ששכבות האוכלוסייה וכל הגילאים נהנים מהפעילות המגוונת . 

  

  צוות המתנ"ס

  הילה אלוני מנהלת מתנ"ס נווה עמל.

  רכזת חוגים –אורלי לוי 

  רכזת קהילה וגיל הזהב.  –מאיה קנובלוביץ 

  רכזת גיל הזהב -מרב ריניש

  מועדון מסורתי רכזת –מרים כהן 

  מזכירה –אילנה נהרי 

  רכז נוער –מתן נורי 

  רכז נוער פנ"ן –יקיר שמן 

  מדריכת נוער –ירדן

  רכז עמיתים -אסף ברקוביץ

  קניין ואחזקה –יוסף יוסף 

  אב בית  –מייק מלר 

  אם בית -יפה מוסטקי+ מגי כוכבי

  

  ועד מנהל 

למתנ"ס נווה עמל, ועד מנהל המורכב  מנציגי תושבים, נציגי עירייה ונציגי עמותת בית 

  פוסטר. 

  

  נוער

  פעילות נוער מד"צים, נוער פנ"ן, פעילויות פנאי לבני נוער, סרט פיצה וימי הולדת.

בנוסף, הנוער לוקח חלק בכל אירועי הקהילה, יוזם ולוקח חלק פעיל בהעברת סדנאות 

  וונות, חלקן יצירה שלהם, השתתפות בעדלאידע.ובמשימות מג
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  תחום קהילה

ליווי והעצמה קבוצות מנהיגות חברתית, עמליה, גוונים, טיולים, מסיבות, סדנאות, הרצאות 

  מגוונות. מסיבות חנוכה, טו' בשבט,  פורים, שבועות, ערבי קיץ. יום האישה, ערבי זמר. 

  

  גיל הזהב

  י לגיל הזהב, מועדון מסורתי לגיל הזהב, טיולים וימי כיף. התעמלות לגיל הזהב, מועדון פנא

  קשר בין דורי עם ילדי בית ספר גורדון וילדי בית ספר רמב"ם. 

  

  חוגי ילדים

בלט, ג'אז, כדורגל, אפיקי מדע, אלקטרוניקה, התעמלות קרקע, רובוטיקה, זומבה, לגו 

  אתגרי, קומיקס, קפוארה, קרמיקה, קראטה.

  

  חוגי מבוגרים: 

התעמלות נשים, פילאטיס, התעמלות בונה עצם, זומבה, קרמיקה, , קראטה. ציור על עץ, 

  זומבה, יוגה,חבורת זמר יחדיו, חבורת זמר קול בנשמה, מעגלי אורה ריקודי עם עוורים.

  

  תלהקות ייצוגיו

  נווה קסם.-להקה אתנית

  להקת זמר סי היימן.

  

  אירועים לילדים 

  סיפור,  קייטנות.הצגות לילדים, , שעות 

  

  אירועי סיום שנה

  אירועי סיום שנה בחוגים, ואירוע קהילתי בפארק. 
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   2014טבלה מרכזת את החוגים 
  

  ילדים

2013משתתפים2014משתתפיםחוגי

  15  21  אלקטרוניקה

  18    אנגלית

    16  ג'אז

  30  59  התעמלות קרקע

  9  22  זומבה לילדים

  50  31  כדורגל

    18  סי היימן –להקת זמר 

  9  5  אפיקי מדע

  26  12  מהנסים צעירים

  80  78  מחול

  12    פילאטיס

  13  13  קומיקס

  16  18  קפוארה

  138  117  קראטה

    32  קרמיקה

    16  רובוטיקה

  416 458  סה"כ
  

  מבוגרים

2013משתתפים2014משתתפיםחוגי

  65  62  התעמלות נשים

    9  זומבה למבוגרים

  27    יחדיו–חבורת זמר 

    6  יוגה

  21  16  נווה קסם –להקת 

  168  197  מועדון גמלאים

    31  מועדון מסורתי

  13  15  קול הנשמה –מקהלה 

  6    מעגלי אורה

  13  18  עמיתים

  9  13  פילאטיס

  9  8  ציור על עץ

    7  קיקבוקסינג

  9  12  קרמיקה

  4    ריקודי בטן

  344 394  סה"כ
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  2014אירועים 

  
  

 מס' משתתפים לגילאי אירועחודש
אר
ינו

  

 
2014

 

 70- לכל חברי המועדון גמלאים יוסי ניניו -הרצאה מיורקה

 70 גמלאים סדנת ריקודי בטן

 70 גמלאים מופע לט"ו בשבט

 50 גמלאים יום כיף לאזור

 70 גמלאים עוזי טל- הרצאה 

 25 ילדים הצגה: "בייגלה"

 בפארק קהילה קבלת שבת חורפית

 70 גמלאים דניאל ויינברג –הרצאה 

 70 גמלאים רפואת העור –הרצאה 

אר
פברו

  

 
2014

 

 70 גמלאים מרכז יוזמה –הרצאה 

 70 גמלאים קוסמטיקה - הרצאה 

 55 גמלאים חלום יעקב –הצגה 

 50 ילדים הצגה: "הברווזון המכוער"

 120 קהילה בשבט-טו

 25 נוער סמינר מנהיגות עירוני

 33 קהילה טיול ליפו

 

  70  גמלאים  השוק המתוק –אירועי פורים 

 

  70  גמלאים  מרכז יוזמה –הרצאה 

מרץ
  

 
2014

 

 70 גמלאים גנטיקה  –הרצאה 

 35 גמלאים שביל ישראל

 26 ילדים הצגה: "חנן הגנן"

 51 נוער טיול פסח

  27  קהילה  בורמה- טיול

 84 גמלאים  מסיבת פורים לגיל הזהב

 350 קהילה פורים במתנ"ס
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  70  גמלאים  הופעה חגיגת פסח

 70 גמלאים בנושא כף היד –הרצאה 

 15 ילדים הצגה: "טיול בארץ הבלבול"
אפריל

  

 
2014

 

 25 נוער 2000ימית 

 41 קהילה טיול לנגב

 בבתים פרטיים קהילה מכירה בחצר

 70 גמלאים יוגה צחוק

 70 גמלאים הרצאה

  70  גמלאים  בנושא כף היד –הרצאה 

 45 גמלאים טיול לקסריה

 60 גמלאים מופע קובי אריאלי

אי
מ

  

 
2014

 

 18 ילדים הצגה: "יופי טופי ללא הפסקה"

  17 נוער  בריכת גליל ים

  56 קהילה טיול לגוברין

 60 קהילה ערב שירי לוחמים

 בפארק קהילה קבלת שבת אביבית

 60 קהילה שבועות לילדים

 100 ילדים שנה בחוגיםאירועי סוף 

  250  ילדים  מופע סיום ביה"ס לקראטה

 70 גמלאים פעילות ציקונג

 70 גמלאים סדנא לבישול אוכל בריא

 70 גמלאים יום ספורט

 70 גמלאים  ריו אביירטו

  60  גמלאים  מופע +סיור בבנימינה

 74 קהילה האישה שאיתי

יוני
  

 
2014

 30 קהילה שבועות- "יין בגורן 

 15 קהילה מבשלים עם תמי

 26 נוער בריכת גליל ים
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  42 קהילה  טיול לרמת הגולן

  200 ילדים  סוף שנה ביה"ס למחול

 תושבי השכונה ומסביב לה קהילה סרטים בפארק

 45 גמלאים ביקור במוזיאון הפלמ"ח

 19 נוער סמינר מדצים

 70 גמלאים שעשועי תאטרון

יולי
  

 
2014

 67 גמלאים לירושליםטיול  

  70  גמלאים  מסיבת ראש השנה

 70 גמלאים גרפולוגיה - הרצאה

מבר
ט
ספ

  

2014
 

 70 גמלאים גוף נפש - הרצאה

 23 ילדים הצגת ילדים: "הצב של יואב"

 70 גמלאים   האגודה לבריאות –הרצאה 

 80 ילדים הפנינג חוגים

טובר
ק
או

  

2014
 

 

 70 גמלאים ריו אביירטו

 70 גמלאים בית הגימלאי - מופע

 70 גמלאים בריאות - הרצאה

 24 ילדים הצגה: "בגדי המלך החדשים"

 15 נוער סמינר מועצת תלמידים

  40  קהילה  סליחות בבתי הכנסת בנווה עמל

מבר
נוב

  

 
2014

 

 70 גמלאים ריו אביירטו

 60 קהילה שירה בציבור –חנוכה 

 55 גמלאים אזור

 60 גמלאים צ'זבטרוןמופע 

 17 ילדים הצגה: "כספיון"

מבר
צ
ד

  

2014
 

 15 קהילה הרצאה-מועדון לאישה

 40 קהילה טיול מזמר לדרום

 35 ילדים  שעת סיפור: גברת קרש

  62  גמלאים  מסיבת חנוכה לגיל הזהב
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 300 קהילה מצעד לפידים

 30 ילדים פתיחת המרכז לגיל הרך

  62  קהילה  קווין סיטי- גיל הזהב

  40  ילדים  קייטנת חנוכה במדעים

  25  גמלאים  יום הולדת לגיל הזהב המסורתי

  50  גמלאים  מופע צ'זבטרון בהיכל בעיר

  40  ילדים  משפחה חוקרת במדעים
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  מתנ"ס נוף ים

  .1987מתנ"ס נוף ים הוא מתנ"ס קהילתי של מערב הרצליה שהוקם בשנת 

הכנסות ₪  1,900,000 -מתוך זה כ₪  2,500,000 -המתנ"ס, כהיקף הפעילות השנתית של 

במתנ"ס: חוגים לילדים, חוגים למבוגרים, פורום שכנים, פעילות נוער, מועדון  עצמיות.

בוקר של כיף (לגמלאים צעירים), צהרונים, קייטנות, אירועים קהילתיים, סדנאות, 

סרטים בפארק, ימי זיכרון, הרצאות, מסיבות, שווקים בשכונה, שעות סיפור, הצגות, 

  אירועים בפארקים ובאזור המסחרי ועוד...

  

  :צוות המתנ"ס

  סיגלית פרל, מנהלת.

  וויקי וולך, רכזת חוגים ואירועים

  מזכירת המתנ"ס  יהודית אלעזר,

  אריה גולדברג, אב בית

  צהרוןמנהל  שרון רם, עובד נוער/

  עובדי צהרון 4

  דוד קגן, מנהל אולם הספורט

  44 -שעתיים כ מדריכים

למתנ"ס נוף ים הנהלה הכוללת נציגי תושבים, נציגי עירייה ונציגי עמותת בית  – הנהלה

  פוסטר.

שכנים ושכנות הנפגשים אחת לחודש לערך בכדי לארגן אירועים  12מורכב מ  פורום שכנים:

  בקהילה ולקבוע אג'נדת פעילות עבור המתנ"ס.

  

: קרמיקה, ציור ורישום, פלמנקו, מלאכת יד, עולם החי, אלקטרוניקה, פיסול  חוגי ילדים

בבצק סוכר, כדורסל, ג'ודו, החלקה אומנותית בגלגיליות, כדור רגל, התעמלות מכשירים, 

קסמים, ספורט אתגרי, מודרני ג'אז, תיאטרון, קולנוע, מבוכים ודרקונים, יוגה תינוקות, 

יקס, מהנדסים צעירים, מדעים, אנגלית לפעוטות, קסם מט,  טיסנאות, סייף, קומ- שח

  הצליל, ברייקדנס, עיצוב אופנה נערות.

קיקבוקסינג,  : פילאטיס, התעמלות בונה עצם, התעמלות בריאותית, חוגים למבוגרים

פיירבוקס, טאי צ'י, כדורסל נשים, כדורסל גברים, כדור רגל גברים, כדור רשת, יוגה קאלי, 

  בית ספר לקבלה, שעורי תנ"ך,  מועדון קריאה, לימודי הזהר.מקהלת רוקנרול, 

  ילדים. 55 - ילדים ל 43ג'. השנה עלינו מ -: צהרון רב גילאי כיתות א'צהרון

פיצפונים, סיפור ומאפה,  : הצגות לילדים, סדנאות יצירה, שעות סיפור,אירועים לילדים

  דרור והגיטרה, פארק החי, שוק בשנקל, תערוכות.
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:  "סדרת הרצאות סופרים ספרים ומה שבניהם" הרצאות בנושאים למבוגרים אירועים

מגוונים,  סדנאות בישול,  תיקון ליל שבועות, ערב יום השואה אלטרנטיבי, ערב שירי 

  לוחמים, סדנאות עזרה ראשונה, שירה בציבור, סטנדאפ, טיולים.

  

  אירועים קהילתיים:

  .10עד  4לגילאי : קייטנות וצהרון  בחופשת הפסח:קייטנות 

  פעילות הפגתית במלחמה. 9-12על גלגלים ל  קייטנת קיץ:

  צהרון. קייטנת חנוכה:

  

 נוער:

  אירועים בקהילה. - מחויבות אישית, כיתות ט' י' 

  פעילות עם ילדי הצהרון. – אח אחות גדולים

  עזרה בפארק הפתוח. – פארק החי

  פתיחת משחקייה לגיל הרך אחר הצהריים.  – משחקייה

  אירועים בקהילה אח אחות גדולים. -  אקדמיה לשעורי בית

  : מחול, ברייקדנס, קיקבוקסינג, עיצוב אופנה, סייף.חוגי נוער באולם סמדר

   
  נבחרת התעמלות קרקע, נבחרת גלגיליות, נבחרת הג'ודו, נבחרת הקטסל.נבחרות  :
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   2014טבלה מרכזת את החוגים 
  

  מספר משתתפים   חוגי ילדים 

2014  

  מספר משתתפים 

2013  

  10  לא היה  אמנותי

  21  11  ג'אז

  102  123  ג'ודו

  23  19  ספורט אתגרי

  86  110  התעמלות קרקע

  78  60  כדורסל

  47  42  כדורגל

  16  14  מבוכים ודרקונים

  8  12  מדעים

  12  16  מהנדסים צעירים

  16  24  מלאכת יד

  63  42  גלגיליות

  16  8  פיסול בבצק סוכר

  15  נסגר  טקוואנדו

  20  47  קרמיקה

  10  6  שחמט

  4  4  אמנות אקולוגית

  22  29  עולם החיי

  14  14  קולנוע ואנימציה

  11  נסגר  קסם הצליל

  7  19  ברייקדנס

  10  4  קומיקס

  7  1  קיקבוקסינג

  14  3  טיסנאות

  12  נסגר  דרמה באנגלית

  13  19  סייף

  7  עבר לסמדר  מחול נערות

  לא היה  6  אנגלית

  לא היה  13  אלקטרוניקה

  לא היה  2  בישול

  לא היה  13  קסמים

  לא היה  5  פלמנקו

  664  666  סה"כ
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  מספר משתתפים   חוגי מבוגרים

2014  

  מספר משתתפים 

2013  

  34  26  פילאטיס

  15  16  התעמלות בריאותית

  24  24  יוגה קאלי

  5  עבר לסמדר  יוגה אשטנגה

  16  עבר לסמדר  ניה

  100  100  קבלה

  16  14  מקהלת רוקנרול

  10  10  שעורי תנ"ך

  11  עבר לסמדר  בלט נשים

  6  עבר לסמדר  ביודנסה

  5  5  טאי צ'י

  12  15  מועדון קריאה

  19  29  בוקר של כיף

  7  7  בית מדרש

  8  8  זהר

  9  6  מועדון פינג פונג

  8  8  חוג קריאת שירה

  10  14  קבוצת כדור רשת

  לא היה  4  קרמיקה

  לא היה  20  קיקבוקס מבוגרים

  315  306  סה"כ
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  2014אירועים 

  
 מס' משתתפים לגילאי אירוע חודש

אר
ינו

  

 
2014

 

 ילדים + הורים 10 -כ 3עד   1גיל הרךX 3פצפונים 

 ילדים + הורים 30 -כ 3עד   1גיל הרךX1דרור והגיטרה 

  X 2הצגות בספריה 

  " חנלה ושמלת השבת"

 "מרק דלעת"

 ילדים + הורים 45 -כ ילדים

  ומאפהסיפור 

 " פילים לא רוקדים לבד"
 30 ילדים

 200 משפחהאירוע ט"ו בשבט לקהילה
 20 מבוגרים"מפתח לעצמאות" הרצאה

 10 מבוגריםסדנת בישול
 8 מבוגריםמועדון קריאה 

 15 מבוגריםקבוצת פורום שכנים

אר
פברו

  

 
2014

 

 ילדים + הורים 10 -כ 3עד   1גיל הרך |  X 3פצפונים 

 ילדים + הורים 30 -כ 3עד   1גיל הרך |  X 1דרור והגיטרה 

  X 2הצגות בספריה 

  "והעכבר"האריה 

 "החלילן מהמלין"

 ילדים + הורים 45 -כ ילדים

  סיפור ומאפה

     "הנסיכה שלבשה שקית ניילון"
 ילדים + הורים 18 ילדים

 8 מבוגריםמועדון קריאה 
 8 מבוגריםקבוצת פורום שכנים

 10 מבוגריםסדנת בישול

מרץ
  

 
2014

 

 ילדים + הורים 10 -כ 3עד   1גיל הרך  X 3פצפונים 

 ילדים + הורים 30 -כומעלה 2גיל הרך  |  X 1דרור והגיטרה 

  X 2הצגות בספריה  

  "ארגז הקסמים"

 "שמוליק קיפוד"

 ילדים + הורים 45 -כ ילדים

 ילדים + הורים 18 ילדים   "לבד על המרבד"סיפור ומאפה
  100  משפחות  שוק בשנקל

 24 הורים וילדים  סדנת בישול
 45 מבוגרים" עם קרנית גולדווסר" הרצאה
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  150  מבוגרים  מופע להקת רוקנרול באכול פיס

 40 ילדיםסרט פיצה"שומרי האגדות"
 10 מבוגריםמועדון קריאה 

 מאות משפחהמסיבת רחוב לכבוד פורים

  23  גמלאים צעירים  טעימות בכרם התימניםסיור 

 30 ילדיםמופע תיפוף ירוק

אפריל
  

 
2014

 

 ילדים + הורים 10 -כ 3עד   1גיל הרך | X 3פצפונים 

 ילדים + הורים 30 -כ 3עד   1גיל הרך | X 1דרור והגיטרה 

  X 2הצגות בספריה 

  " הכבשה שבאה לארוחת ערב"

 "טיול בארץ הבלבול"

 ילדים + הורים 45 -כ ילדים

 30 ילדים" מיץ פתל"סיפור ומאפה

 20 גמלאים צעירים"בוקר של כיף" X2מועדון  

  71  ילדים  קייטנת פסח

 10 מבוגריםמועדון קריאה 
 90 מבוגריםטקס יום השואה אלטרנטיבי  

אי
מ

  

 
2014

 

 ילדים + הורים 10 -כ 3עד   1גיל הרך | X 3פצפונים 

  40  מבוגרים  לוחמיםערב שירי 

  מאות  קהילה  ערב יום עצמאות

 ילדים + הורים 30 -כ ילדיםX 1דרור והגיטרה 

   X 2הצגה בספריה 

  "אריה הספריה"

 "הכיסים של ענתי"

 80 ילדים

 30 ילדים    האריה שאהב תות""סיפור ומאפה
 14 הורים וילדיםסדנת בישול 

  12  מבוגרים  קורס מספרי סיפורים

 70 משפחהשוק ב"שנקל"
 10 מבוגריםמועדון קריאה 

  הרצאה

 "הסופרת שרית ישי לוי"מפגש עם 
 40-כ מבוגרים

 25 מבוגרים  X 2מועדון "בוקר של כיף"  

  35  קהילה מטיילת   טיול לפארק אריאל שרון

 30 מבוגריםתיקון ליל שבועות

נייו
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 ילדים + הורים 10 -כ 3עד   1גיל הרך |   X 3פצפונים 

 ילדים + הורים 30 -כ ילדיםX 1דרור והגיטרה 

  40  מבוגרים  הרצאה עם הסופראשכול נבו

  12  מבוגרים  קורס מספרי סיפורים

   מאות משפחהשבועות" - אירוע "הורה

  X 2הצגה בספריה  

  "טיול פלוטו"

 "פילוני צבעוני"

 ילדים + הורים 45 -כ ילדים

 320 ילדים   "מפתח הלב"ומאפהסיפור 
 10 מבוגריםמועדון קריאה 

   משפחותמסיבות סוף שנה של חוגים
 מאות משפחותמסיבת פתיחת הקיץבגן שמואל תמיר

יולי
  

 
2014

 

  ילדיםפתיחת קייטנות קיץ"על גלגלים"

  150  6עד  2גיל הרך  |   הצגת ילדים בפארק ווריזלנד

 ילדים + הורים 40 -כ ילדיםX 1דרור והגיטרה 

 40 6עד  2גיל הרך | הצגת ילדים

ט 
ס
אוגו

2014
  שיחת אקטואליה 

 באב 9לכבוד 
 20 מבוגרים

מבר
ט
ספ

  

 
2014

 

 300 ילדי בית הספריריד חוגים (שני)
  100  6 -  1לגיל הרך  יריד חוגים

 ילדים + הורים 30 -כומעלה 2גיל הרך | X 1דרור והגיטרה 

 ילדים + הורים 20 -כ 3עד   1גיל הרך | X 4פצפונים 

  30  מבוגרים  הרצאהעם הסופר חיים באר

   X 2הצגה בספריה  

  " הבית של יעלי"

 "איתמר פוגש ארנב"

 45 ילדים

  סיפור ומאפה

 " אליעזר והגזר"
  גיל הרך

 5עד  2
 ילדים + הורים 20

 מאות ילדים ומבוגריםשבוע ניסיון בחוגים
 50 משפחותסיור סליחות בשכונה

 60 ילדים"איילת מטיילת"הצגה
  אירוע פתיחת מועדון

  בוקר של כיף

  40  גמלאים צעירים

 ילדים + הורים 20 -כ 3עד   1גיל הרך | X 4פצפונים 
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טובר
ק
או

  

2014
 

 

 ילדים + הורים 30 -כ ילדיםדרור והגיטרה 

  X 1  הצגה בספריה

 "הבית של יעל"

 ילדים + הורים 45 -כ ילדים

 ילדים + הורים 20 5עד  2גיל הרך |    מוכר הכובעים"סיפור ומאפה
 60 מבוגריםפתיחת קורס קבלה

 30 גמלאים צעיריםמועדון"בוקר של כיף"

מבר
נוב

  

 
2014

 

 ילדים + הורים 20 -כ 3עד   1גיל הרך | X 4פצפונים 

 ילדים + הורים 30 -כ ילדיםדרור והגיטרה

  X 2הצגה בספריה 

 "שלולי" |  "מעשה בחמישה בלונים"

 ילדים + הורים 45 -כ ילדים

 ילדים + הורים 20 ילדים    "הצב של אורן"סיפור ומאפה
 500 קהילה2קרנבל יד 

  20  מבוגרים  הרצאה עם הסופרתיהודית קציר

  70  מבוגרים  ערב גבינות ,יין וזמר

 12 מבוגריםמועדון קריאה 

מבר 
צ
ד

  

2014
 

 ילדים + הורים 20 -כ 3עד   1גיל הרך | X 4פצפונים 

  ילדיםדרור והגיטרה

  X 2הצגה בספריה 

  "מר זאב והלפת הענקית"

 "דירה להשכיר"

  ילדים

    מבוגרים  הרצאה עם הסופר |  דוב אלבוים

  ילדיםסדנת פיסול בבצק סוכר לחנוכה

  ילדיםסדנת קישוט סופגניות

  ילדיםמסיבת חנוכה עם  קוצ'י

  ילדים והוריםאליפות אקדמיה לג'ודו

     מסיבת 

  גיל הרך     "השלהבת שכבתה"סיפור ומאפה 
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  אשכול פיס 
  

  מנהלת מרינה רוחלין
  

  2014 דצמבר - 2014 ינואראירועים 
  

  מספר משתתפים  אירוע תאריך

 160שכבה ז חטב זאב –הרצאה של סופרת  5.1
  96  טכנולוגיה ביס גורדון שכבת ו  6.1

 20סטטוס ישיבת מנהלים חטיבות ביניים 7.1
  150  יום מוקד בנושא הזנה שכבת ט חטב זאב  8.1

 100ערב פתוח אקדמיה לתיאטרון ז' 8.1
 120הרצאה לכיתות ספורט חטב זאב 12.1
 75טכנולוגיה ביס בן צבי שכבה 13.1
 30שעות מפגש 6 –"רוח יהודית"  14.1
  330  ערב מגמת מוסיקה תיכון ראשונים  15.1

 150שכבת ח חטב זאב –פרויקט מפתח  16.1
 160הרצאה לקראת התרמה עלו"ת שכבה ז 17.1
  150  מפגש מנהלת הנדסאים עם שכבת ט  17.1

 150יום קולנוע שכבת ח' 19.1
 150 התמכרויות סמים ואלכוהול שכבת ט חטב זאב 19.1
  78  טכנולוגיה ביס בן צבי שכבת ו  20.1

   66  טכנולוגיה ביס נוף ים שכבת ה  22.1

בוקר הורים ותלמידים שכבת ח' אודיטוריום וכל חללי  24.1

 האשכול
300 

 230חטב בן גוריון –הצגה  27.1
 300ערב מגמת מוסיקה תיכון ראשונים 27.1
 160 חטב זאביום מוקד בנושא חומרים קוסמטיים שכבה ז  29.1

 61טכנולוגיה ביס בן צבי שכבת ד 3.2
  40  אולימפיאדה וירטואלית שלב ב נבחרת עירונית  4.2

 100הורי תלמידי מצוינות –הרצאה  7.2
 500 הצגה "תעשה לייק" לכל חטב זאב –יום אינטרנט בטוח  11.2
 500 יום אינטרנט בטוח –פאנל תלמידם ומומחים  11.2
 67ביס נוף ים שכבת ד טכנולוגיה 12.2
  250  הצגה  האקדמיה לתיאטרון ח' + ט'  13.2

  104  טכנולוגיה ביס גורדון שכבת ה  17.2

  160  הצגה שכבת ז חטב זאב "צוללים קדימה"  19.2

  300  ערב חשיפה לתלמידי והורי ו  19.2
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  230  טקס –ביס וולפסון   23.2

 60אודישנים לאקדמיה למחול 25.2
 40פתוח האקדמיה לאמנותשיעור  26.2
 45אודישנים למוסיקה האקדמיה למוסיקה 27.2

 230בוקר חשיפה תלמידי ו גורדון ולב טוב 2.3
 45שיעור פתוח האקדמיה לתיאטרון 2.3
 150 יום מוקד בנושא פיסיקה שכבת ט חטב זאב 5.3
 300 בוקר הורים ותלמידים שכבת ט בכל חללי האשכול 7.3
  150  לשכבת ח' "החברה הטובעים"הצגה   9.3

 150יום מוקד בנושא פולימרים שכבת ח 9.3
 150הרצאה של אורן פרבר 9.3
  80  שוטר –הרצאה לשכבת ז   9.3

  500  פורימון חטב זאב  12.3

 150הרצאה לקראת התרמה שכבת ח 23.3
 230מופע קומפוזיציה  האקדמיה למחול 30.3

  61  טכנולוגיה ביס נוף ים  2.4

 60פעילות "תעשידע" לתלמידי מצוינות 25.4
 500טקס יום השואה 28.4

 60פעילות "תעשידע" לתלמידי מצוינות 2.5
 1000 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טקס קהילתי  4.5
 500 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חטב זאב 5.5
 150שכבת ח –הרצאה בנושא שיניים  8.5

 150הצגה לשכבת ט חטב זאב 11.5
 300 "חלומות מרקש" –בוקר הורים ותלמידים שכבת ז  16.5
  500  "גם אני יכול" תערוכת דגמים לקראת תחרות ארצית  25.5

 300אירוע משפחות שכולות משטרת צבאית 28.5
  200  כנס של מפקחת חינוך על יסודי  29.5

  80  משרד הבריאות –הרצאה שכבת ז   1.6

 230מופע האקדמיה לתיאטרון ט' 1.6
  80  משרד הבריאות –הרצאה שכבת ז   8.6

 200 פתיחת תערוכת סוף שנה האקדמיה לאמנות 12.6
  230  האקדמיה לתיאטרון ח סוף שנה  –הצגה   12.6

  160  מעבדות 5יום שיא במצוינות שכבה ז חטב זאב   15.6

 230אירוע סוף שנה תיכון לחיים 16.6
  150  תעודות שכבת חחלוקת   19.6

 230מופע סוף שנה האקדמיה למוסיקה 19.6
 150חלוקת תעודות שכבת ט 20.6
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 160חלוקת תעודות שכבה ז 20.6
 100הצגה האקדמיה לתיאטרון ז 24.6
 230ביס רמב"ם מופע מסיבת סוף שנה 25.6
 230מסיבת סוף שנה ביס וולפסון 29.6

 25מפגש מנהלים ד"ר אבי בנבנישטי  7.7
 230הצגה תיאטרון מבוגרים 10.7
  230  הצגה תיאטרון מבוגרים  12.7

  230  טקס חלוקת מלגות עיריית הרצליה   13.7

 230אגף החינוך –כנס פתיחת שנה  26.8
 50יום הערכות צוות חטב זאב  31.8

  500  טקס פתיחת שנה"ל החדשה   1.9.14

 230 ספר יסודיים תכנית איילבתי  -כנס מנהלים ומורים 15.9
 230כנס גננות וסייעות גני הילדים הרצליה 16.9
 150הקרנת סרט שכבת ט 5.10

 150הרצאה לשכבת ט התרמה הקש בדלת 19.10
 200הרצאה להורי החטיבה "עמותת מצילה" 21.10
 150 יום חשיפה אזרחות פעילה חטב זאב שכבת ט 23.10
 140 פעילה חטב יד גיורא שכבת ט יום חשיפה אזרחות 23.10
 230כנס מנהלי ומורים בתי ספר יסודיים 3.11
 500טקס לזכרו של יצחק רבין  5.11
 100כנס של מורים לספורט 6.11

 150אגודת התעופה 3.1
 90סרט פיצה 4.1

 200על הבמה 10.1
 100קתדרה "ערב טוב עולם" 15.1
 75סרט פיצה 18.1
 150אמצע שנה תיאטרוןמופע  24.1
 50מופע הרכבים אמיר  30.2

 120לדינו גמלאים 7.2
 155צבי וייס 10.2
 228שרים עם חברים 15.2
 70סרט פיצה 15.2
 110תיאטרון כנף 20.2
 75הרכב בנות מוזיקה 21.2
  300  מסיבת פורים קהילתית  22.2

  100  קומדי בר  1.3

  60  סרט פיצה  1.3
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 100כנף תיאטרון 6.3
  100  לדינו גימלאים  7.3

  80  אלה סולימן  7.3

 30סרט מבוגרים 8.3
 30מסיזומבה 9.3

 80  קתדרה ערב טוב עולם 12.3
 200תיאטרון כנף 13.3
 70סרט פיצה 15.3
 150אגודת התעופה 18.3
 228שרים עם חברים 22.3

 50סרט פיצה 5.4
 20סרט מבוגרים 5.4

 2000יום זכרון 14.4
 58פיצה סרט 19.4
 80ערב טוב עולם 23.4
 228שרים עם חברים 26.4

 125מופע תיאטרון מבוגרים 1.5
 100לדינו גימלאים 2.5
 57פיצה סרט 3.5
  28   סרט מבוגרים  3.5

  150  מופע תיאטרון מבוגרים  4.5

  60  כנס פדגוגי אורה לנדאו  7.5

 60פיצה סרט 17.5
  80  ערב טוב עולם  21.5

  175  ערב מגמת קולנוע תיכון ראשונים  28.5

 228שרים עם חברים 31.5
 228ביה"ס רמבם 4.6
 60ביטלס 6.6
 20סרט מבוגרים 7.6

 185סוף שנה תיאטרון ט' 10.6
 175סוף שנה תיאטרון ח 17.6
 100ערב טוב עולם 18.6
 228קול הבמה 20.6
 100לדינו גמלאים 26.6
 180שנה תיאטרון זסוף  27.6
 228שרים עם חברים 28.6

 200על הבמה 4.7
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 100בית גמלאי 8.7
 50פתיחת תערוכת צילום 10.7
 180אירוע בית פוסטר 25.7

 60פתיחת תערוכת צילום 2.9
  200  אגודת התעופה  3.9

  180  כנס תוכנית אייל  15.9

  180  כנס גננות  16.9

 140הצגת ילדים 15.10
  140  הרצאה להורים   21.10

  20  ועד הורים של גני ילדים  23.10

 160בית ספר להורים הרצאה 26.10
 228ערב שירה 31.10
  200  כנס מורים  3.11

 40סרט פיצה 7.11
 180כנס משרד חינוך 11.11
 40סרט פיצה 21.11
 90הרצאה קתדרה 24.11
 140בית ספר להורים הרצאה 26.11
 229ערב שירה 28.11
 160כנס אשדר 1.12
 40עת סיפור 2.12
 50סרט פיצה 5.12
 228מגמת מוסיקה תיכון ראשונים 8.12

 90ערב תאטרון אקדמיה שנה א' 11.12
 140ערב הוקרה לפצועי צה"ל 11.12
 220מופע הצצה 16.12
 140פרויקט מיל"ה 17.12
 200מסיבת חנוכה קהילתית 18.12
 60סרט פיצה 19.12
  100  נויה מנדל הצגה  25.12

  229  ערב שירה  26.12

  80  הרצאה קתדרה  29.12

 45שעת סיפור 30.12
  174מס' אירועים      

  30026מס' משתתפים  
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  חוגים

  

  2013משתתפים   2014משתתפים   חוג

  19  16  אומנות

  60  45  ג'ודו

    16  ריקודי עם

  79  76  מחול

  9  12  מקהלה

    7  פילאטיס

  13  11  פלדנקרייז

    18  קסמים

  53  99  תאטרון

  19    מוסיקה

  300  252  
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   מרכז המדעים לגיל הרך –מרכז "גילוי" 
  

  כהן -מנהלת ד"ר סמדר פניני
  

  תוכנית גילוי

  קבוצות. 3 -שעות במרכז המדעים. הגן עובד ב 3.5ביקורים בני  5

  וחובה.גני טרום חובה  22 -ילדים, ב  660 -שנת תשע"ד:כ

  גנים. 23 - ילדים, ב 690 -שנת תשע"ה: כ

  פרחי מצוינות

  מפגשים בשנה בגן הילדים, כל מפגש נמשך כשעה. 15

  גנים.  21 -ילדים, ב 600 –שנת תשע"ד: כ 

  גנים. 18 -ילדים, ב 540 –שנת תשע"ה:כ 

  
  ביקורים חד פעמיים

  המדעים.ילדים, הגיעו לביקור יומי, חד פעמי, במרכז  70 -גנים, כ 2

  ילדים,  מתכנית פרחי מצוינות הגיעו לביקור חד פעמי במרכז המדעים. 35 - גן אחד, כ

  קייטנות 

ימים "בית חרושת  5ג', השתתפו בקייטנה בת  –ילדים בגילאי גן  43קייטנת פסח: 

  לצעצועים".

ג', השתתפו בקייטנת המדעים, בנושא  –ילדים, רובם מסיימי כיתות א'  49קייטנת קיץ: 

  "כחומר ביד היוצר".

  ילדים. 14 -קייטנת חנוכה: כ

  השתתפות בארועי מתנ"ס נווה עמל

  בלונים ועוד –הפנינג פורים 

  אירוע עולים לכיתה א'

  הפנינג פתיחת שנה

  התארחנו בסוכה, בנושא רוחות של סתיו –אושפיזין בסוכה

  משפחה חוקרת

ילדים  30 -פעמים). כ 7(סה"כ אירוע משפחה חוקרת, להורים וילדים, מתקיים אחת לחודש 

  (+ הורים) משתתפים בכל פעילות.

  אירועים מיוחדים

  ילדים (ועוד הורים) 80 -השתתפו כ –אירוע בשבוע החינוך "אני בונה צעצועים" 

  תחנה פעילה ותצוגה –שבוע החינוך במרכז העיר 

  הפעלות

  קבוצות) של בית הספר של הקיץ 16הפעלות בחמישה מוקדים (סה"כ  3

  הפעלה בגני יול"א בקייטנת הקיץ

  מסיבות מדעיות

גנים חגגו מסיבות מדעיות במרכז המדעים  (חנוכה, יום המשפחה, סיוםהשנה),  4

  בהשתתפות הורים וילדים. נושאים: חנוכה, מיחזור.

  ילדים והוריהם. 150 -השתתפו כ
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  נוער 
  מנהל רן לפלר

  
וחיזוק מסגרת במתנ"ס נווה עמל השנה הושם דגש בפעילות ברמה מערכתית, קידום 

  ובמתנ"ס נוף ים וחידוש העשייה בתחום הנוער באשכול פיס.

בני הנוער היו שותפים לאירועים קהילתיים כגון: העדלאידע, סרט בפארק, מרכזי העשרה 

  בצוק איתן, תגבור צוותי יול"א בגנים ועוד

  כללי: 

  80 –נוער מתנדב ביול"א 

  50 –ת"פ הורות עכשיו, מצילה) "נוער בתנועה" חטיבת זאב (ש

   15 –נוער דתי וחילוני  –קבוצת הדר 

  55 –הכשרה  ראשונה למתנדבים ביול"א 

   30 –כנס מתעניינים בשנות שירות ומכינות קדם צבאיות 

  פנ"ן:

  ליווי של יקיר בפעילות השוטפת. 

   30 –מפעילי פנ"ן כיתות י' 

   5 –י"ב -צוות פנ"ן כיתות י"א

  ילדים 15 –ן פיצה סרט ראשו

  ג'ימבורי + ימי הולדת פועלים במתנ"ס באופן שוטף.

  מתנ"ס נווה עמל:
  ליווי של מתן בפעילות השוטפת.  

   40 –כיתות ט'  –קבוצות מד"צים 

   15 –" (שת"פ מצילה) כיתות י' TVקבוצת "נוער אק

   15 –קבוצת "חוויה ישראלית" כיתות י' 

   10 –פעילים ומד"צים כיתות י"א 

   4 –מורים צעירים 

  אשכול פיס זאב:

  תהליך איתור מדריך (החל עבודה בדצמבר), ליווי המדריך (גיא דקניט) בצורה צמודה.

   18 –קבוצת מד"צים כיתות ט' 

   5 –זהירות בדרכים כיתות ט'  –קבוצת "אור ירוק" 

  מתנ"ס נוף ים:

  ליווי של שרון באופן שוטף. 

  ובצים להתנדבות במסגרות הבאות: תלמידי כיתות ט' + י' מש 55סה"כ 

אקדמיה לשיעורי בית; חונכות "אח/אחות בוגר/ת"; צהרון; ספרייה; פארק חי; קשר 

  בינדורי; קבוצת מד"צים.
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  הורות עכשיו
  מנהלת ענת תמיר

  
  

בעיצוב דרכו ואישיותו של , בעידן המודרני חשיבותה של המשפחה בכלל ושל ההורים בפרט

  יותר מתמיד., היוםמשמעותית ונוכחת , הילד

  לקראתו רובנו לא הוכשרנו., יש הרואים בהורות כתפקיד החשוב והמאתגר מכולם

במטרה , י עיריית הרצליה ועמותת בית פוסטר"ע 2014 הוקם בשנת"  הורות עכשיו" מרכז

מתוך הכרה בתפקידם החשוב והמשמעותי של , לספק מרחב להעצמת התא המשפחתי

 ההורים.
 לממש את ייעודו ההורי., המרכז הינה לאפשר לכל הורה באשר הוא המטרה העיקרית של

רגשות ורצונות ומתוך כך , יכולות, מתייחסים להורים כאנשים עם צרכים \ אנו רואים

  מסגרות ודרכים לחיזוק ההורות ולפיתוח ההורים., פועלים לפיתוח תכניות

קצוע בתחום החברה צוותי הוראה ואנשי מ, אנו מקדמים עבודה עם מחנכים, בד בבד

לפיתוח שותפות פעילה ופורייה עם ההורים במערכת החינוך. (כרגע במסגרת , והקהילה

 "הורות בנעלי בית")
 ופיתוח מיומנויות, קבלת כלים והדרכה, מספק להורים מרחב ללמידה" הורות עכשיו" מרכז

  בשלושה מעגלים עיקריים:

חברתי בכל אחד משלבי הגיל , התפתחותי, פיזיולוגי, פסיכולוגי, רכישת ידע חינוכי – למידה

  השונים.

מה הערכים , ההורות שלי שמושפעת מהילד שהייתי – " ילדותי השנייה, – היכרות את עצמי

 כיצד?) -גבולות ואהבה.....(מי מחנך את מי, מה האני מאמין שלי כהורה, מי אני כהורה, שלי
  היכרות, שותפות ושיתוף, אמון, ינטימיותא, קירבה, כבוד, יחסים מול תוצאות - יחסים

   מרץ:

  אירוע פתיחה בסינמטק: הרצאה תמיר ליאון "דור המסכים", הקרנת סרט: מנותקים

  מאי:

  הרצאה "כל אחד יכול" נעמה אהרונוביץ

  הרצאה " שלום כיתה א' " מיכל שביב סמינר הקיבוצים

  אוקטובר:

  המדריך למשתמש" מנחה מיכל שביב - סדנה בגן אילת "צעדים ראשונים בכיתה א'

הרצאה " זהירות צונמי" על גיל ההתבגרות ואתגריו במסגרת פרויקט "נוער בתנועה" חט"ב 

  זאב 

  הרצאה " יחסיי אחים ומה שביניהם" דוד בנאי

  נובמבר:

  דרמה אתגר ותקווה" דור הררי - " מתבגרים והורים

  סדנה בגן אילת "תקשורת משפחתית" מנחה מיכל שביב

  

  מרץ - , במידעון החורף שלנו מופיעה התכנית לחודשים ינואר2015חיי ל

  .קיץ כבר בתנור–מידעון אביב 
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  קהילה 
  מנהלת חבצלת פנחס

  
  נווה עמל, הרצליה הצעירה, הרצליה ב' ומערב העיר

  
  שנים. 3 –בשכונת נווה עמל פועלת קבוצת עמליה מזה כ 

נכנסו לעבודה רכזות קהילה כשמטרת  בשכונות הרצליה הצעירה, הרצליה ב' ומערב העיר,

  העבודה היא הקמת קבוצות פעילות בשכונה.

  
בכל שכונה מוקמות קבוצות פעילות בהתאם לצרכי השכונה: ועדת תרבות, ועדת שיפור פני 

  השכונה, ועדת מיזמים חברתיים, ועדת חינוך ועוד. 

  
בודה תוך שיתוף הקבוצות הפעילות יראו כמטרה ראשונה להוציא לפועל את תכנית הע

והפעלת כמה שיותר תושבי השכונה שאינם חלק מהפורום המצומצם, גיבוש תרבות והווי 

שכונתי, קרוב לבבות, חינוך הילדים בשכונה ושיפור איכות החיים, פעילויות התנדבותיות 

  בתוך הקהילה. 

  יעד  מטרות  פעילות
הקבוצות הפעילות יבנו תכניות   גיוס קבוצות פעילות בשכונות.

בקהילה ויניעו תושבים נוספים 
לעשייה למען עצמם ולמען 

  הקהילה. 
הגברת המודעות לערכים 
הקהילתיים של שייכות, 

משמעות, בטחון, שיתופיות 
  ואיכות חיים. 

הקמת לפחות קבוצה פעילה אחת 
  בכל שכונה.

  מתנדבים פעילים. 10מינימום 
לצרכי השאיפה להתרחב בהתאם 

על פי נושאים  תהקהילה לוועדו
  שונים.

  יצירת קבוצות תוך חודשיים.

יצירת תחושת שייכות קהילתית   אירועי תרבות ואירועי מסורת
סביב אירועים ויצירת מסורת של 

חגים ופעילויות, מתן מקום לכל 
, הקהילה לחגוג בהתאם לאופיי

  +.50גיל הרך, מבוגרים 

בכל חודש אירוע בכל אחת 
ונות,  אירועי חגים קבועים מהשכ

על פי לוח השנה. שעות סיפור 
  והצגות ילדים. 

סדנאות ואירועים בשיתוף 
  איכות הסביבה

הגברת המודעות לשמירה על 
הסביבה בה אנו חיים ומודעות 

למחזור מהגיל הרך ועד 
  למבוגרים.

פתיחת שוק קח תן לפחות פעמיים 
בשנה, אירועי התנדבות הקשורים 

סביבה, קיום בשמירה על ה
הרצאות ומפגשים בשיתוף איכות 

  הסביבה.
אירועים של  –קשר בין דורי   מיזמים קהילתיים

ילדים וגיל הזהב, פעילויות עם 
אוכלוסיות מיוחדות, עזרה 

קהילתית פנימית על ידי 
  התארגנות שכונתית.

  

מתבטא ביכולתה   –חוסן קהילתי 
של הקהילה לנקוט פעולות 

לשיפור היכולת האישית 
והמשותפת של התושבים. שיפור 
החוסן הקהילתי מייצר קהילות 

  חזקות יותר.
פרויקטים ואירועים בשכונות 

  סביב נושא מיוחד.
פרויקטים משותפים בשכונות 

סביב נושא משותף לכלל 
הקהילות. הגברת המודעות 

בכל בנושאים רלבנטיים 
השכונות. (שוק קח תן ומחזור, 

  אירועי מסורת ועוד). 

  שני אירועים סובבי שכונות בשנה.
  

הפצת מידע  ועדכונים שוטפים 
לקהילות בכל מה שנעשה 

  בעיר. על ידי רכזות הקהילה.

הנגשת מידע וחיבור לפעילויות 
  העירוניות.

רכזות הקהילה יפיצו את המידע 
באופן שוטף לכלל הקהילה 

ות מיילים לתושבי באמצע
  השכונה. 
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  הרצליה הצעירה

 200מסיבת חנוכה לילדים והורים סדנאות יצירה ומופע קרקסי עם אש כ  18.2.14

 משתתפים. 
  

  הרצליה ב'

  משתתפים 150חגיגת שמחה תורה להורים וילדים כ  16.10.14

  משתתפים 400קבלת שבת וקטיף תפוזים להורים וילדים כ  21.11.14

  
  
  
  
  
  
  
  

  יול"א וצהרונים בית ספריים
  
  
  

   

 שלוחה
צהרון 
 מלא

צהרון 
צהרון מזון חלקי

סה"כ 
9.2013 

צהרון 
 מלא

צהרון 
צהרון מזון חלקי

סה"כ 
9.2014 

 2,311 - - 2,311 2,164 - - 2,164 א"יול

 59 4 2 53 32 2 4 26 נוף ים

 36 36 33 1 2 30 בר אילן

 23 - - 23 22 - - 22 רמבם

 - - - - 181 4 4 173 אלון

 - - - - 149 5 35 109 יוחנני

 - - - - 124 - 8 116 בן צבי

 2,429 4 2 2,423 2,705 12 53 2,640 סה"כ
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  בגני הבוקרחוגים  -תל"ן
  
  
  

  2013  2014  

  מס' ילדים  מס' גנים  מס' ילדים  מס' גנים  חוג

  360  19  599  19  תנועה בהנאה

  286  11  401  13  טבע קט

  510  21  173  8  סיפורלה

  756  27  229  8  תיבת נח

  532  19  678  21  שרביט הדרכה

  1016  37  1351  49  רוקדים בגיל

  923  31  1153  37  מדעים

  1074  37  1313  43  ריתמוסיקה

  30  2  28  1  רם הררי-יוגה

  32  1      ניווט ספורטיבי

  60  2      עולם הדימיון

  51  2      ידיים יוצרות

  51  2      שבלולי

  5681  211  5925  199  סה"כ
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  מוז"ה -  מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
  הילה פלד - מנהלת  

 
 ילדים, נוער ומבוגרים בתערוכות המוזיאון 10,938הנחיתה  בשנת הפעילות תשע"ד מוז"ה

 .(ללא חוגים, סדנאות, קייטנות ואירועים)
  

    (שעות הבוקר)  פעילות על בסיס קבוצתיא. 

  

  . הדרכות במוזיאון:1

משתתפים מודרכים של גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות,  10,938הנחתה  מוז"ה

תיכונים וסטודנטים ומבוגרים להדרכות בתערוכות המוזיאון, חלק מההדרכות כללו 

  סדנאות התנסות בחומרים פלסטיים, בצילום, בווידיאו וברישום.

  

  . השתלמויות וימי עיון : 2

  נות לכל באמנות" בשיתוף מרכז פסג"ה"מצויי –השתלמות מורים שנתית  -  

  "מורים יוצרים"  –השתלמות מורים שנתית  -

 
 . פרויקטים : 3

  "מצוינות באמנות" (במסגרת פרויקט "מצוינות לכל באמנות") 

 לשכבת כיתות ב' / ג' מכל בתי הספר היסודיים בהרצליה 
 תלמידים.  2556סה"כ:  

  ורים במוזיאון.ביק 3 - במסגרת הפרויקט כל תלמיד מגיע ל 

  מפגשים במוזיאון,  3 -כיתות ב', כל ילד הגיע ל 36

  מפגשים במוזיאון. 3 –כיתות ג' כל ילד הגיע ל  35

  ביקורים בשנה.  7668

הפרויקט כולל ארבעה מפגשי השתלמות של מורי האמנות מבתי הספר בהרצליה, במוזיאון. 

  התוכן הנלמדות במהלך השנה.  שיתוף עמיתים, העברת ידע מוקדם על התערוכות ויחידות

  

  "מוז"ה בקהילה" 

עבודה עם קבוצות של  –תכנית שנתית של הכשרת בני נוער במוזיאון ויציאה לקהילה 

שלוש קבוצות שנפגשו  –מעון לאנשים עם עיקוב התפתחותי  –דיירי מעון לבצלר  –אקי"ם 

  משתתפים.   120 -כ – במוזיאון במהלך השנה וכן במעון עצמו. פעילות במתנס"ים

פעילות שבת למשפחות בתערוכות  –כל שבת שנייה בחודש   -פעילות "שנייה למשפחה" 

  משתתפים. 150 - המוזיאון במהלך השנה השתתפו בפעילות כ

 50 - כ –פעילות בתערוכות וסדנת מוזיקה  -אירוח מנהל נשים מאופקים ומשדרות

 משתתפות.
 משתתפים.  60 -כ –ייף אירוח ילדי הדרום במוזיאון ליום כ

 פרויקט מונחה שנתי של אנשים פגועי נפש בשיתוף עמותת "אנוש".     –"בדרך לעצמי"  -
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  קייטנות :

  .12 – 6במהלך חופשות החגים והקיץ מתקיימות במוז"ה קייטנות אמנות לגילאי 

  הנושאים והתכנים של הקייטנות נקבעים עפ"י התערוכות המתקיימות במוזיאון.

  משתתפים  60-כ                                                   למשפחות    -  וריםסדנת פ

  משתתפים    45                                                    קייטנת פסח (חמישה ימים) 

  משתתפים  75               (שני מחזורים בני שלושה שבועות)   קייטנת קיץ

  משתתפים   30                                                     מרתון צילום ווידאו  -חנוכה

  חוגים וסדנאות: 

  

במוז"ה מתקיימים במהלך השנה חוגים, קורסים וסדנאות לילדים לנוער  ולמבוגרים. בשנת 

  רשומים.  166בהם השתתפו   חוגים שנתיים, 16תשע"ד התקיימו 
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  מנהלת שרה לב ורבקה מיכאלי - קתדרה

  
  2014קתדרה מינואר עד דצמבר  דו"ח פעילות

  

  מספר משתתפים  אירוע

  טיולים  X 8משתתפים  50  ארץ ישראל יפה

    טיולים X8משתתפים   50  ארץ קדם ותקומה

  טיולים X 6משתתפים  50  2ארץ קדם ותקומה 

  מפגשים X 7משתתפים  15  הכוח הטמון בנו

    מפגשים X 6משתתפים  62  לקראת שבת

  סיורים X 10משתתפים  26  סיורי אמנות

    מפגשים X 27משתתפים  43  מועדון הצילום

  מפגשים X 20משתתפים  25  מועדון הצילום החדש

  מפגשים X 10משתתפים  103  ערב טוב עולם

  מפגשים X 4משתתפים  8  קורס צילום

  מפגשים X 12קבוצות)  10משתתפים( 100  ספרדית

  מפגשים X 12קבוצות)  10 (משתתפים  100  איטלקית

  משתתפים שנתי 10  אנגלית

  X  2משתתפים  25  חותם אנושי

  X 2משתתפים  190  שישי בקמפוס

  X 2משתפים  30  מסע אל ארץ העברית

  X 6משתתפים  12  חומות חימר ובועות אויר

  X   2משתתפים  30  אמנות אוצרת נשימה

      משתתפים 897  סה"כ
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  קתדרה לעולה

  

  משתתפיםמספר    אירוע

    X7משתתפים  58  האמנות האירופית

  X7משתתפים  43  דמויות מהעבר

    X7משתתפים  41  טבע ונוף

  X10משתתפים  42  היסטוריה ישראלית

  X4משתתפים  53  מוסיקאים יהודיים

  X2משתתפים  62  ערבי מוסיקה וספרות

  X4משתתפים  60  מנוי לקונצרטים

  X8משתתפים  50  טיולים

   X4משתתפים 22  חובבי אידישמועדון 

  X10משתתפים  7  אסטרולוגיה

  משתתפים פעם בשבוע 15  קלפי טארות

  משתתפים אחת לשבוע 12  תיאטרון באידיש

  משתתפים אחת לשבוע 12  עברית מדוברת

  משתתפים פעם בשבועיים 12  סלון יופי

    משתתפים 489  סה"כ

  
  
  

  משתתפים 1,386        סה"כ
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  קהילתית הטלוויזי
  מוטי כהן - מנהל 

  
  

  דו"ח הפקות הטלוויזיה הקהילתית בית פוסטר
  

  ינואר

  אמנית מחזור- שירלי בר

  אמנית -בת ארז

  מרכז לצעירים - פתיחת המרפסת

  כיכרות מעוצבות בהרצליה

  פברואר

  חוג רקמה אתנית במתנ"ס נווה עמל

  בחטיבות בינייםשבוע למידה אחרת  -האחר הוא אני

  סיפור אהבה - הבלוג

  ציפורים בפארק

  מרץ

  סיפורה של ניצולת שואה - כרמלה

  בני הרצליה -שייט לילדים בעלי צרכים מיוחדים

  כנס הסברה על סכנות האינטרנט בחט"ב זאב

  מדריך שייט. -גדי חזן

  מזון לנזקקים בשכונת יד התשעה -לקט ישראל

  וריההחלטות האו"ם בראי ההסט -כנס  אומ"ה

  אפריל

  סיפורם של התימנים הראשונים בהרצליה

  ילדי פקיעין מבקרים בחט"ב יד גיורא

  הסופרת עירית לינור בספריה העירונית

  תערוכת נשים יוצרות

  המאבק נגד עיר התע"ש

  מאי

  פסטיבל המסיכות בונציה

  טיסות לילדים חולי סרטן

  ציפורים בשלולית החורף בפארק

  בהרצליהח"כ מירי רגב מבקרת 

  תערוכת רחוב סוקולוב בבית ראשונים

  6מלכי ישראל  -בתים מספרים

  יוני

  סיפורם במלחמת העולם השנייה -יהודי לוב בהרצליה

  יליד מצרים, היה מושל סיני  -אמיל שרביט

  סיפור לילה בסוקולוב
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  שיגור הלוויין דוכיפת במרכז המדעים

  רחוב החלוץ פינת סוקולוב -בתים מספרים

  יולי

  פיתוח עזרים לנכים

  מגדלי סחלבים

  עשור ללהקת הפולקלור נווה קסם

  מצנחי רחיפה.

  10ההגנה  -בתים מספרים

  אוגוסט

  יריד קניות למען תושבי הדרום בצוק איתן

  סיפורו של עובד זר

  עובדים זרים בהרצליה -זרים

  להקת המחול הורה הרצליה

  ספטמבר

  נער מהרצליה במכינה קדם צבאית - אחד משלנו

  נוך ביתיחי

  שלום כיתה א

  ריקוד בוטו

  2רחוב בני בנימין  -בתים מספרים

  אוקטובר

  פתיחת היכל בעיר

  שי חיון -מר ישראל

  למלחמת יום כיפור 40 -סיפורו של חייל בשבי הסורי

  בטחון לתושבי העיר -עמודים מדברים

  תערוכה חדשה במוזיאון הרצליה -בחזרה לברלין

  הקונצרט הגדול

  נובמבר

  אמנים מארחים -פתוחבית 

  תערוכה בגלריה העירונית

  הרצליה שלי עם ראש העיר לשעבר אלי לנדאו

  כנס רכזי של"ם במתנ"ס נווה עמל

  טברנה יוונית בביתו של אלי צארף

  תערוכת צילומים על ים המלח בהיכל האמנויות

  דצמבר

  סופרת -גלי צבי

  כנס אעלה בתמר בהיכל האמנויות

  סיפורו של רחוב הנדיב

  פרס הרצל

  סיפורו של סטנדאפיסט מתחיל
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  מוקד אלון
         

          
          
  

  2013משתתפים   8/2014משתתפים עד   חוג

    6  אומנות ועוד

    11  השף הצעיר

  50  33  ג'אז

  57  27  ג'ודו

    31  גלגליות

  83  95  התעמלות

  13  6  טיסנאות

  9  10  מבוכים ודרקונים

  16  23  אפיקי מדע

  18  14  מהנדסים צעירים

    8  מלאכת יד

  9  7  מרכז למידה

    13  פילאטיס

  12  17  קול הבמה

    7  קומיקס

  5  15  קראטה

  6    זומבה

  9    קסמים ולהטוטים

  4    שחמט

  291  323  סה"כ
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  מוקד יוחנני
         

          
          
  

  2013משתתפים   8/2014משתתפים עד   חוג

  40  49  ג'אז

  48  56  ג'ודו

  5  4  זומבה

    4  טבע ובעלי חיים

  12  8  מבוכים ודרקונים

  17  8  אפיקי מדע

  11  6  מהנדסים צעירים

    8  קולנוע וטלויזיה

  12  6  תכשיטנות

  8    בישול

  6    טיסנאות

  12    שחמט

  171  149  סה"כ
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  2014יחידת קשר חיילים מחויבות אישית  
  

  
  הכנה לצה"ל

  
  בשלוש תקופות בחייהם הקשורות לשרות בצבא. ההמרכז מטפל בצעירי הרצלייכללי: 

 200 ילמלשב"ים בביה"ס התיכוניים ובמסגרות החינוך בלתי פורמאל –הכנה לצה"ל 

   תלמידים.

  אחרי ויובל עילם) (במסגרות: צור,

  חיילים. 3000במסגרת השרות הצבאי  –קשר עם חיילים 

 -שנים מיום שחרורם כ 3חיילים וחיילות משוחררים נחשבים עד   -קשר עם משוחררים 

  משוחררים ומשוחררות. 2000

  

  פרוט הפעילויות:

  הכנה לצה"ל: .1

 1000-הליכי מיון ושיבוץ צו ראשון, הכרות צה"ל, הכנת כיתות י"א בנושאים:  .א

  תלמידים.

באמצעות שרשרת חיול  מילוי "מנילה", מיצג חילות, הכנת כיתות י"ב בנושאים:  .ב

 תלמידים. 600-יום סימולציה בלטרון

הרצאות מורשת קרב ע"י קצינים במי' בכלי בתי הספר התיכוניים לכיתות י"א וי"ב   .ג

  דים.תלמי  2000

 תלמידים. 350 –סדנאות ע"י קצינים ממכללה לפיקוד טקטי   .ד

 פניות. 150-טיפול בפניות אישיות של תלמידים והורים לפני גיוס ובגיוס כ  .ה

 מתגייסים. 1000- ל הוחלוקת שי עיריית הרצלייארגון   .ו

 70 –קורס הכנה לצה"ל לכיתות י"ב על בסיס התנדבות של קצינים מפו"מ "צור"   .ז

 נערים.

פיקוח ליווי ותמיכה למדנ"יות (מחיל החינוך והנח"ל) הפועלות בביה"ס התיכוניים   .ח

  מפגשים (אחת לחודש). 10 –

  

  טיפול בחיילים: .2

  יות של חיילים או משפחותיהם.פניות איש 150- טיפול בכ  .א

 לשינוי שיבוץ חיילים ומועדי גיוס -מיטב בתל השומר –קשר ישיר עם לשכות גיוס   .ב

מידי חודש נשלחים מכתבי ברכה לחיילי  צהל  שחוגגים  –יום הולדת לחיילי צה"ל   .ג

בחודש זה יום הולדת ובו מוענקת להם  הזמנה למימוש זוג כרטיסים להצגה 

 באנסמבל או בסינמטק בהרצלייה.

 תלונות שטופלו 15-קשר עם  נציב קבילות חיילים   .ד
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הגורמים ועדה שמורכבת מכל  - םהקמת ועדה לטיפול  במלשב"ים שאינם מתגייסי  .ה

קצינות ביקור סדיר, נערה במצוקה ובשיתוף לשכת  קידום נוער, הטיפוליים עו"ס,

  גיוס ומשרד החינוך.

  

  טיפול בחיילים משוחררים: .3

  

  משתתפים בבית חיל האוויר. 350-כנס משוחררים ומשתחררים ל  .א

למכללות  מתן מידע באמצעות חוברות ומיילים לקורסים פסיכומטריים,  .ב

 .תואוניברסיטאו
 שלוח מידע למשתחררים להכוון לימודי ולמקומות עבודהמ

  

  :פניות לקצין העיר .4

  

ישנן פניות רבות של אזרחים אשר  ההיות ובוטל התקן של קצין העיר בהרצליי  .א

מקבלים ביחידה מידע ראשוני ובחלק מהמקרים אני מפנה לקצין העיר בת"א או 

  פניות. 50 –בנתניה 

 15 –סיוע במידע למשתמטים לעריקים ולמשפחות חיילים כלואים בבתי כלא   .ב

 פניות.
  

  כביסת חיילים: .5

חבילות  8500  - שרות כביסה בעלות סמלית ובסבסוד עיריית הרצלייה לחיילים. נמסרו 

  כביסה.

  

  טיפול בחיילים/ות בודדים/ות: .6

  באמצעות הנחה בארנונה מלגות ומענקים. האימוץ וסיוע לחיילים/ות הגרים בהרצליי

  משלוח חבילות שי ומתנות ליחידות צהל  בעוטף עזה

  

  פרסום ושיווק: .7

 מתלמידי כיתות י"ב. 900חשיפת החייל במרינה של הרצלייה לפני  –חיל הים   .א

 קצינים וחיילים מבוגרי התיכונים מתארחים ומרצים בבי"ס. –"מדברים מהשטח"   .ב

 חיל תותחנים צנחנים, גולני, : משמר הגבול ,אירוח יחידות בהרצליה  .ג
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  מחויבות אישית 

  

  מורים בסדנאות ומפגשי העשרה. 35הכנת צוותי מחנכי כיתות י'  .1

 מנחים עו"ס מורים רכזים ועוד. 60מפגש מקומות קולטי מתנדבים  .2

 תלמידים. 35הנחיית קורס ממצי"ם  (מדריכים מחויבות צעירים) משתתפים  .3

 תלמידים. 1000לתלמידי כתה י' משתתפים ימי חשיפה  .4

 תלמידים מכיתות י' 1000הצגות סרטים והרצאות ל .5

 מתלמידי כיתות י'. 1000-טקס סיום פרויקט מחויבות איישת ל .6

 משתתפים. 90חלוקות תעודות הצטיינות למתנדבי החינוך הבלתי פורמאלי  .7

–בכיתות י"א ליווי הנחיה ותמיכה לתלמידים המשלימים את המחויבות האישית  .8

 .200י"ב 
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  יחידת הבריאות העירונית
  

  עדי חמו   - מנהל יחידת הבריאות העירונית 

  

  מטרותיה המרכזיות של התוכנית ובאמתחתנו:

קידום המדיניות הציבורית ע"י ריכוז כל שירותי הבריאות בעיר וע"י תכנון ויצירת  •

מרכז מידע, חינוך סביבה בריאה, בטוחה ותומכת, פיקוח, מעקב, הדרכה, יעוץ ו

 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. •

 העלאת רמת המודעות של התושבים לשיפור בריאותם. •

לוי מוקדם של מחלות ובעיות רפואיות בפרט ובקהילה, רפואה קהילתית מניעה וגי •

  מונעת, הקמת קבוצות לתמיכה עצמית, הדרכה והסברה.

 מניעת תאונות בית וסביבה. קהילה בטוחה ומקדמת בריאות. •

חינוך וקידום הבריאות הן לקהילה והן למוסדות החינוך מגיל הרך (בחינוך  •

: שבוע בריאות, ימי בריאות בנושאים מגוונים הפורמלי והבלתי פורמלי). כולל

 המותאמים לצרכי הקהילה. 

פיתוח ידע והבנה לקבל החלטות שקולות בנושא בריאות ובכך לקדם התנהגות  •

 בריאותית למען אורח חיים בריא. 

גיוס כל הגורמים הרלוונטיים לשותפות בועדת הבריאות העירונית: קופות חולים,  •

וולנטריים, משרד הבריאות, משרד החינוך והחב' בית החולים, אירגונים 

 למתנ"סים, אגפי העירייה ומחלקותיה.

תיאום ופיתוח תוכניות לבריאות בשילוב אגפי העירייה ומחלקותיה השונות, ועדות  •

עירוניות ומשרדי ממשלה: (בריאות, חינוך, רווחה, איכות הסביבה וכו'). ארגונים 

לים, מוסדות החינוך ומסגרות חינוכיות, וולנטריים, קופות החולים, בתי החו

 מרכזים קהילתיים ומתנ"סים.

 קידום נושאים בריאותיים מקומיים וארציים •

 הנחייה ותיאום במוסדות החינוך וארגונים מקומיים וארציים •

 קידום ובריאות העובדים ברשות המקומית •

 ריכוז ועדת הבריאות העירונית. •

ומשפחה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, לגיל הגן,  חינוך וקידום הבריאות קהילה •

 ילדים, נוער, מבוגרים קשישים וכו'
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 חינוך, הסברה והדרכה, יעוץ והכוונה •

 אורחות חיים בריאים במוסדות החינוך •

 שירותי בריאות וחירום •

  

  תוכנית 

  מרכז עירוני לקידום הבריאות לחינוך לאורח חיים בריא

  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.

 תבגרים עירונית.מרפאת מ •
   09 – 9512706, הרצליה 49כתובת: רח' אבן גבירול 

  מרפאת מתבגרים עירונית בשיתוף קופת חולים לאומית

, רופאת מתבגרים. גיל ההתבגרות מתאפיין בשינויים מרכזת המרפאה דר' ענת פינקלשטין

פיזיולוגיים, פסיכולוגיים והתנהגותיים. השינויים הללו מעלים התמודדות עם צרכים 

חדשים וייחודיים לקבוצות הגיל הזה. מרפאת המתבגרים העירונית נותנת מענה לבעיות 

עיר ומספקת שירות ללא ושאלות הנוער. המרפאה מיועדת לבני הנוער בנות ובנים תושבי ה

  שיוך לקופת חולים כשלהיא בחינם. 

צוות המרפאה כולל: רופאת מתבגרים, פסיכיאטר נוער, גניקולוגית, עובד סוציאלי, 

  פסיכותרפיסט, פסיכולוג, יועץ חינוכי, תזונאי.

  16:00 – 19:00ה' בין השעות: -זמני פעילות המרפאה: ימים ב' ו

  פגתית לחדרי המורים ללא תשלוםבריאקטיבי תוכנית חוויתית וה

"יחדיו" סדנת תרפיה ודמיון מודרך לשיפור הבריאות ואיכות החיים (הפעילות מופעלת 

  בביה"ס+ הורים) תוכנית למניעת אלימות 

  כלי המאפשר הפגת מתים ואיזון נפשי וגופני אישי וקבוצתי.

הנילוים להפגת הרציונל, מתח ולחץ מהמאפיינים של החיים המודרניים. הסימפטומים 

מתחים גבוה בחיי היום יום ולהצטברות מתחים לאורך זמן הם גופניים ונפשיים. תרגול 

דמיון מודרך תורם לשחרור מתחים להרגעה מלחץ וע"י כך לחיזוק מערכת החיסון של הגוף. 

מביא לשקט פנימי, לאיזון וריכוז אישי, לבהירות מחשבתית, ולגישה חיובית לחיים. אדם 

  ום עם עצמו תורם ליחסים הרמונים במשפחה בעבודה ובחברה.החי בשל

  בטרם בעיר

  (בטרם בעיר) למען שיפור איכות החיים והבריאות.קהילה בטוחה לילדים 

  המטרה
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הרעיון נולד מתוך ההכרה בתאונות כגורם מרכזי למוות ונכות הניתנים למניעה. בהתבסס 

בהן בקהילה. העיר תפעל להוביל  על התפיסה האומר כי כדי להפחית תאונות, יש לטפל

תהליך של שיפור מתמיד בבטיחות ובבריאות הילדים. הנתמך במגוון 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 ובקופ"ח קידום בריאות לגיל השלישי -תוכנית חי"ל  .1

 בשיתוף אש"ל, עמותת על"ה/מדור לקשיש, מתנ"סים, ארגון בקול. 

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  שא בריאותקורס להכשרת מתנדבים בנו .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 - נו חכמים בשמש"פרוייקט הקיץ "כול .6

קייטנות ומדריכים, חלוקת חומרי הסברה + ימי פעילות לתושבים בנושא חשיפה 

"שוחרי בריאות" הפעלות בקייטנות + חלוקת חומרי הסברה והדרכה  באמצעות לשמש 

  בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן. 

 יים לילדים במרפאת הסדר מכבי דנטסיבסוד טיפולי שינ -תוכנית בריאות השן .7

 השנתי של רשת ערים בריאות.  24הרצליה משתתפת בכנס ה .8

 כולל ילדים + הורים.  1400 - השתתפו כ שבוע הבריאות במוסדות החינוך .9

 בשיתוף המח' לתנו"ס אגודה למלחמה בסרטן.  מבצע הקש בדלת .10

הראשונים בחורף  משתתפים בכל שבוע+בית 80 - כ -בקיץ מחודש מרץ -יוגה בשקיעה .11

 משתתפים באופן קבוע. 80-בימי ב' (בסטודיו ברנר). סה"כ כ
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כולל חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה במוסדות  -הרצליה עיר ללא עישון .12

בהסברה לבריאות  -החינוך קהילה ולקהל הרחב. עמדת הסברה בנושא עישון לנוער

  לנוער. בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .

-משתתפים באופן קבוע+ יוגה צחוק כ 90-בגן בית הראשונים כ טאיצי בריאותישישי  .13

 משתתפים. 15

 ילדים ובני נוער.  3000 -משתתפים כ "תוכנית יחדיו" .14

  מרכז להתרמות דם אחת לחודש .15

משתתפים גנ"י+ תלמידים  13,000 - פרוייקט השיניים הצוחקות כ -חינוך לבריאות השן .16

 ו' (+חט"ב). -בכיתות א'

 בני נוער בכיתות י'. (נאמני בריאות) קורס עזרה ראשונה 1200 -כ- וער שוחרי בריאות"נ .17

 משתתפים+ הורים.  15,000-כ שבוע חינוך וקידום בריאות במוסדות החינוך .18

  משתתפים. 12,000-מגיל הגן ועד כיתה ט' (מגן חט"ב)  כ - תוכנית חינוך לתזונה נבונה .19

 ם. הפעילות מועברת ע"י הגננות וסייעות.גני 100 -משתתפים כ "גן מקדם בריאות" .20

 .2014חודש הבריאות דצמבר "הרצליה חוגגת בריאות  .21

  בתיה"ס מקדמי בריאות).   32, יסודי, חטיבה, תיכון (ביה"ס מקדמי בריאות .22

משתתפים כולל ביה"ס  1500הרצאות, סדנאות, וכו' - לחולי סוכרת "מועדון בריאות" .23

 לסוכרתיים.

 משתתפים. 3000 -עישוןשבוע המודעות למניעת  .24

 משתתפים. 120-כ - קורסי החייאה לתושבי הרצליה .25

 2000- הנערה, האישה ונשים בגיל הזהב משתתפים כ  חודש בריאות .26

. כולל: קורסי החייאה ועזרה ראשונה, הפעלת השתלמויות למנהלי צהרונים ומועדוניות .27

 תוכניות בריאות לילדים. 

 ותת ל.א.את לא לבד בשיתוף עמ קו חירום בן/בת .28

 לרשויות מקומיות.–הצגת תוכנית ערים בריאות  .29

 .יום מודעות השמיעה הארצי .30

 , ביה"ס מקדם בריאות.מפגשי מנהלים לתוכנית בטרם בעיר .31

 משתתפים  250כ סוכרת כנס .32

  בבתיה"ס ומוסדות העירוניים כולל ללוחות הפרסום לבריאות הסברההפקת חומרי  .33

  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 תיק  -מל"ח/פס"ח -בריאות בחירום .37

 מרכז דחק+ מפגש פורום בריאות בחירום.
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להכשרת קבוצות של בני נוער בקהילה לקידום - "שוחרי בריאות פרוייקט בריאות עירוני .38

  הבריאות"

 + ביה"ס מקדמי בריאות מתנ"סים מקדמי בריאות. קידום הבריאות בבתיה"ס .39

, ומשרדי הממשלה, חינוך, בריאות, יצירת שותפויות בין קופ"ח/בתי חולים והרשות .40

 איכות הסביבה ואגודות וולנטריות.

, במתנ"סים , תנועות נוער, מרכזים קורס הגשת עזרה ראשונה וקידום הבריאות .41

קהילתיים ועובדי הרשות וכו' ועובדי מערכת החינוך. לכל התלמידים והמחנכים 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

 / במסגרת חברות ברשת.השתתפות 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.

  בריא לילדים עושים קיץ בטוח ו .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

 ר חוויתי.משתתפים ביום סיו 50 -כ העצמת מתנדבים .55

 משתתפים. 15- למתנדבים בנושא ראייה כ קורס נמ"ג .56

 (אלצהיימר). 70-כ  - כנס עמדא  .57

 . 250-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. – להוריםבי"ס לחינוך לבריאות  .61

 בנושא מניעת עישון אלכוהול  וסמים. –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.
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משתתפים בכל  270-בשיתוף היכל בעיר כ "ממלכת בריאות הילדים" בהיכל בעיר  .66

 אירוע.

 בשיתוף הורות עכשיו ועד ההורים."בית ספר לחינוך לבריאות להורים"  .67

ות של תלמידים במסגרת פרלמנט ילדים. יש ועדת בריא"פרלמנט בריאות תלמידים"  .68

 משתתפים. 25-מבתי הספר היסודיים המונה כ

תוכנית שלפעילות בשיתוף מח' הספורט  המתקיימת החל מחודש אפריל  "נעים בעיר" .69

 בשבוע. 1000ועד נובמבר משתתפים כ

תוכנית פעילות המשותפת למח' הספורט ומח' הגיל הרך המופעלת בכל "נעים בגנים"  .70

 גנים. 15-שנה בכ

 סדנא בנושא תזונה נבונה בעבודה. – ות העובדקידום בריא .71

  2014-2015לאורח חיים בריא  הפקת מידעון בריאות .72
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  הרצליה עיר בריאה ופעילה

  תוכנית אורח חיים בריא לקידום הבריאות בהרצליה

  לשנת תשע"ה

  

  הנושאים

  

תלמידים מגן ילדים ועד  14,000- לכ -תוכנית חינוך לבריאות השן ותזונה נבונה" " .1

 כיתות ט' כולל.
  סיבסוד טיפולי שיניים לילדים במימון עיריית הרצליה, מח' הבריאות העירונית.

  

עידוד התלמידים מגן ועד כיתות י"ב לתזונה  - תוכנית "מועדון ארוחת הבוקר" .2

בריאה בשעות הבוקר וכריך בריא, כולל שילוב תזונאית והעצמת המחנכים לקידום 

 הבריאות.

 

תוכנית העשרה לילדי הגנים והכשרת סייעות וגננות להעצמת  - גן מקדם בריאות"" .3

, וגן ניסוי המחנכים, כולל שילוב אשכולות גנים בתחום תזונה ואורח חיים בריא

 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 הספר  פורום רכזים עירוני מקדמי בריאות .5

יסודי, חט"ב, תיכוניים כולל המפקחות של גני הילדים ובתי הספר, ונציגות הרשות 

 מח' הבריאות העירונית, חינוך ותנו"ס.

 

 "העצמת המחנכים לקידום הבריאות" .6

 קורסי העשרה לקידום הבריאות כגון: גן מקדם בריאות לגננות וסייעות •

  ורים בתוכניות לאורח חיים בריאהשתלמויות מ •
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  כללי

  בחודש ספטמבר נפתח קורס לגננות בשיתוף משרד החינוך מחוז ת"א .1

מתגבשת תוכנית לגני ילדים לאורח חיים בריא בשיתוף משרד החינוך, מח'  .2

 הבריאות העירונית והמחלקה לתנו"ס/ ספורט
  

לחודש בסינמטק אחת  המפגשים יתקיימו - "בית ספר  לחינוך וקידום בריאות" .7

  בהרצליה בשיתוף ועד ההורים המרכזי בנושאים  מגוונים.

                                                         

  תוכנית "בטרם בעיר" לבטיחות הילדים ובריאותם: .8

מניעת תאונות במרחב הציבורי ובבית והגברת המודעות בהסברה ובהדרכה בכל   .א

 ימות השנה ובחגים.

בריא וידידותי לסביבה(עידוד להליכה בטוחה  -הולכים על בטוח  תוכנית  .ב

למוסד החינוכי ברגל) בשיתוף: ארגון בטרם, מח' הבריאות, מח' הספורט, מטה 

 לבטיחות, איכות הסביבה.
  

דמיון מודרך וטאיצ'י בריאותי התוכנית מופעלת באמצעות  לווי  תוכנית "יחדיו" .9

  מוסד חינוכי, גני ילדים ובתי ספר. של מנחה כולל חלוקת ערכת הפעלה לכל

  

שעות  10הכשרת תלמידים בכיתות י' להגשת עזרה ראשונה ( - "נוער שוחר בריאות" .10

  הדרכה לכל כיתה)

  

תוכנית לתלמידים בכיתות ט,י' במסגרת אזרחות - "ליצני רפואה קהילתיים" .11

ים פעילה ומחויבות אישית התלמידים מקבלים קורס הכשרה מקצועי+ שילוב נושא

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' ובחטיבות  - תוכנית "עמיתים" .12

היועצות החינוכיות משרד הביניים המופעלת על ידי מח' החינוך בעיר ובשיתוף 

 החינוך.

 

בחודש מאי לרגל היום הבינלאומי מתקיימות סדנאות  - "הרצליה עיר ללא עישון" .13

 העשרה במוסדות החינוך בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ..
  

לרגל היום הבינלאומי לאיידס מתקיימים סדנאות  – "יום המודעות לאיידס" .14

 העשרה וחלוקת חומר הדרכה  מטעם מחלקת הבריאות העירונית.
  



265 
 

התוכנית מועברת ע"י מדריכי חנ"ג  "העשרה ותיגבור בחנ"ג מוגבר בגני ילדים" .15

 בשיתוף המח' לספורט, והיחידה לגיל הרך.
  

להעצמת המדריכים בתחום אורח  תוכנית –גני יול"ה וצהרונים מקדמי בריאות  .16

 מדריכים בשיתוף מתנ"ס בית פוסטר  150 -חיים בריא, ותזונה נבונה לכ
  

נציגי ועד הורים, מחנכים, מורים, מנהלים והרשות  –"פורום ועדת בריאות"  .17

 המקומית.
  

   50 -בראשות  הגב' רות רזניק, הועדה מונה כ -  "ועדת הבריאות העירונית"  20

אחת לשלושה חודשים ובועדות אד הוק בועדה שותף נציג  מטעם  חברים ומתכנסת

ועדת הבריאות המרכזית נציגי ציבור, מתנדבים, נציגי עמותות, נציגי בריאות 

 נוספים.
  

פינת תור הזהב, מרכז  49ברחוב אבן גבירול  - המרכז העירוני לקידום הבריאות"."21

חב באמצעות עמותות לשירות בריאות ברפואה המופעל ללא תשלום לקהל הר

  שונות.

י"ב -המרכז כולל "מרפאת מתבגרים לנוער" הנותנת שירות לתלמידים בכיתות ז'

ד' בשעות אחה"צ) בנושאי -ללא תשלום וללא שייכות למרפאת קופ"ח (בימי ב' ו

תזונה נבונה, לחצים נפשיים, התמכרויות, שינויים גופניים ונפשיים וכד' ע"י רופאת 

  ת, פסיכולוגית, פסיכיאטר וכו'.מתבגרים , דיאטני

  

  ט' -שירותי בריאות לתלמיד לכיתות א'

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 רופאים, -שירותי בריאות לתלמיד לכיתות י'  .ב

לבריאות, השירות בהתאם לסל התלמיד בהנחיית משרד אחיות לחינוך 

  הבריאות. העסקה והשירות ניתנים ע"י העירייה ומח' הבריאות העירונית.

  

העסקת הסייעות  –(ע"פ נוהל משה"ח /משה"ב)  שירותי סייעות רפואיות לילדים .23

  לילדים 

 21-כסוכרתיים, אאפילפסיה,אלרגיה ובעיות רפואיות מסכני חיים. כיום מועסקות 

  סייעות במימון משה"ח/משה"ב והרשות המקומית.

  

 שירותי עזרה ראשונה רפואית  .24
מתקיימים הכשרות לצוותי החינוך כולל סייעות ואנשי מקצוע במימון מח'  .1

  הבריאות העירונית.
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עידוד לסיוע בעזרה ראשונה וטיפול ע"פ הנהלים, הגברת המודעות לנושא ע"י  .2

 מח' הביטחון.מח' הבריאות העירונית ובשיתוף 
  

בטיחות במוסדות חינוך בכל שנה מתבצעת בדיקה ע"י יועץ בטיחות, הממצאים   .25

  ותיקון הליקויים מתבצעים על ידי אגף תב"ל.

  

 רישיונות לבתי ספר התיכוניים חידוש הרישיונות מתבצע בכל שנה ושנה במשה"ח .26

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.
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