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  אגף שאיפ"ה
  

  
 

בשיפור איכות  משה ביטון –מנהל האגף המשיך אגף שאיפ"ה בניהולו של   2014בשנת  .1

חיי התושבים ע"י     פיתוח ותחזוקת הנוף העירוני, ניקיון העיר וחופי הרחצה, אכיפת 

מפגעים , תידרוך ואכיפת חוקי העזר העירוניים על עסקים,  אכיפת חניה,  הרחבת 

  מיחזור ייעודיים ועוד. והטמעת נושא מיחזור והפרדת הפסולת , הוספת מיכלי

  

  יים:שינויים אדמיניסטרטיב .2

במחצית השנה הראשונה המשיך משה ביטון לנהל את האגף באופן עצמאי ללא   .א

  סגן במקביל לחסכון שנותב למטרות שונות לטובת הפעילות האגפית.

נבחר עודד כץ (במכרז) לסגן מנהל אגף שאיפ"ה  .(בתפקידו  2014בסוף אוגוסט   .ב

  .הקודם מנהל רובע ג' באגף שאיפ"ה)

ביחידה  531קרליץ (שעבד כמפקח כביש  נבחר רועי 2014במהלך שנת   .ג

 למנהל מחלקת  מחזור ותברואה.   –לאיכוה"ס) 

 משרה. 70% –התקבלה מזכירה נוספת למנהלה ב   .ד

במחצית השנה , המגה ליעל את נושא השקיה בעיר החליט מנהל האגף למנות   .ה

את שוקי סיברסקי (מפקח גינון רובע ג') למפקח גינון ואחראי השקיה 

 .העיר ממוחשבת בכל
  

גם בשנה זו נמשכה תנופת המיחזור והפרדת הפסולת בעיר  – מיחזור והפרדת פסולת .3

באמצעות השלמת חלוקת הפחים הכתומים לבתי האב והעסקים בעיר,  השלמת 

למיחזור זכוכית, בנוסף למיכלי  חלוקת פחים כחולים  לאיסוף נייר, הצבת מיכלים

הקיימים בעיר, והוספת מתקני למיחזור ביגוד ברחבי  איסוף בקבוקים וקרטוניות

  העיר.

הובילה הרצליה את אחוזי המיחזור הגבוהים ביותר בארץ במקביל  2014גם בשנת 

  לעלויות הטמנת האשפה. 

הכרה בעיר הרצליה כעיר המפרידה פסולת ממדרגה ראשונה הביאה רשויות רבות 

בבקשת הדרכה כללית ופרטנית אם בכנסים שונים ואם  לפתחו של אגף שאיפ"ה

  באמצעות סיורים , ישיבות והדרכה פרטנית.

  

מגמת ביטול נקודות פסולת ושטחי בור באמצעות  נמשכהגם השנה   –גינון דומם .4

 עם צמחיה חסכנית במים. הפיכת המקומות למוקדי גינון דומם בשילוב
  

 .הטמעת הפרדת הפסולת הרטובה והגזם לשני ימי פינוי  נמשכהבמערב העיר   .5
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המשיך בפעילותו להגברת הפיקוח,  –אתר שקילת הפסולת המפונית מהעיר הרצליה  .6

 הבקרה והזרמת המידע על נושא הפרדת הפסולת בעיר.
  

אכיפת המשך אכיפת איסור העישון, המשך פיקוח ואכיפת נושאים מיוחדים כגון:  .7

 אכיפה בנושא צואת כלבים.  מפוחים בהרצליה .החוק לאיסור הפעלת 
  

סיוע באירועים, חגים, צעדות, וכל הנדרש באכיפת חניה, ניקיון לפני ואחרי, גינון,  .8

 וסיוע בטחוני.
  

המשך סיוע לאבטחה באמצעות נעילת גינות ציבוריות מגודרות ונעילת שערי בתי ספר  .9

 בלילות.
  

תוף פעולה עם יומאמץ מיוחד בחגים: נטיעות בשכונות בט"ו בשבט בש תיגבור .10

הוועדים, שתילה ופעילות בגינות הקהילתיות, חלוקת שתילים לכל ילד בגני הילדים, 

תיגבור ניקיון ופינוי פסולת בפסח ורוה"ש, ניקיון מגרשים לפני ואחרי ל"ג בעומר, 

ון, ניקיון מאומץ בשעות הלילה בתום כריהכנת וגינון גני הזיכרון בעיר לקראת יום הז

 וכל זאת על מנת להעניק לתושבים עיר נקיה ופורחת. –חגיגות יום העצמאות ועוד ועוד
  

ברחבי העיר נוספו פסלי צמחיה  רבים ויפהפיים בכיכרות ובאיי התנועה וגנים רבים  .11

 חודשו ושוקמו לרווחת התושבים.
  

אשר הועברו להנהלת האגף  ומשימותפניות  2,500 -למעלה מ טופלו  4201שנת  .12

 מוועדי שכונות ומהתושבים. מגורמים עירוניים בכירים
נושאי הטיפול עסקו בשיקום והקמת גינות, טיפול בשכונות, נטיעות עצים, קשר עם 

וועדי שכונות, הצבת מתקני ריהוט, מתחמי אשפה, אכיפת חניות כמשימות ברזל,  

  וד.גיזום עצים, הצבת מתקני מיחזור וע

  

התחילה מחלקת החניה שתוגברה במזכירה נוספת בחלוקת תווי חניה  2014מינואר  .13

  שנים. 5מהרצליה" התקפים למשך  שים "אניחד

  תווים ועדין היד נטויה. 14,078חולקו  2014עד סוף שנת 
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  כח אדם

  

מחלקות / יחידות  14- המחולקים  ל מנהלים ועובדים 105 מנה אגף שאיפ"ה 2014בשנת 

  שונות:

  .עובדים 6- חשבת וסגן (מאמצע אוגוסט) מינהלה : מנהל,  עוזרת, 

  עובדים 4-מנהלת ו –מחלקת גנים וריהוט רחוב וגן 

  עובדים  7-מנהל ו –מחלקת רישוי עסקים ושילוט 

  עובדים. 6-מנהל (רופא ווטרינר),  רופאה ווטרינרית ו –מחלקה ווטרינרית 

  עובדים 2-מנהל  ו –האגודה לתרבות הדיור 

רכזת רישוי עסקים, חומ"ס וקיימות, מתכננת סביבתית, רכזת מנהלת,  –היחידה לאיכוה"ס

חדש החל   531חינוך סביבתי מפקח איכוה"ס, מזכירה, בנות שירות לאומי מפקח כביש 

  . 2014מנובמבר 

  עובדים (לא כולל מצילים) 5מנהל,  –רשות החופים 

  עובדים (לרבות עובד עירייה באתר השקילה) 7-מנהל ו -זורמיח

  עובדים 8-מנהל ו –רובע א' 

  עובדים 9-מנהל  ו –רובע ב' 

  עובדים 7- מנהל ומ"מ –רובע ג' 

  עובדים 9-מנהל ו –רובע ד' 

  עובדים  7-מנהל ו –מתחם מרכז 

  נהגים 3 –משאיות מנוף 

  עובדות קבלן. 2ע"ע +  3מנהל +  –מח' חניה 
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  בחתך רובעים:  –כמות פקחים ודוחו"ת חניה 

  

  כמות דוחו"ת חנייה  כמות מפקחים  רובע  

  3,597   7  רובע א    

   4,428  7  רובע ב'

  7,050  7  רובע ג'

  19,452  9  רובע ד'

- מתחם סוקולוב בן

  גוריון

6  10,470  

  דוחו"ת 5,2534  36  סה"כ

  

  

  מיפוי דוחו"ת חניה בחתך נושאים:

  

  425,54-סה"כ נרשמו דוחו"ת חניה           

  דוחו"ת5,916–ביטול דוחו"ת חניה          

  דוחו"ת7,575 - הועברו לתובע העירוני      

  דוחו"ת 4,234-  הסבות

  מכתבים    7,157 –מכתבי ערעור

  בקשות       132–בקשות להישפט

  הודעות   17,470–הודעות רשומות שנשלחו  

  ₪  9,219,347–סה"כ הכנסות מתשלום דוחו"ת

  תווים  14,078–סה"כ חולקו תווי דייר / אני מהרצליה 

  דוחות. 5,906 –סה"כ דוחות שהועברו לטיפול משרד עו"ד (סנדרוביץ) 

  

  .בחתך רובעים: –ברירות קנס

  

  ברירות קנס 257-                רובע א

  ברירות קנס 298-                ברובע 

  ברירות קנס 527-                          רובע ג

  ברירות קנס 119-                           רובע ד

  ברירות קנס   29-        גוריון        -רובע  סוקולוב ובן

  ברירות  115-      נוספים                                      
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. רוב הדו"חות נרשמים על  הפרת חוקי עזר ות קנס / משפטבריר 1,345סה"כ נרשמו 

שילוט    איסור פרסוםי,  עישון במקום ציבור  ,ברירות משפט על מפוחים  בנושא תברואה ,

  ןהפרת חוקי  עזר בחופי רחצה .  

  

  311–ברירות משפט הועברו לטיפול בית המשפט 

  422–סה"כ ערעורים שהתקבלו במהלך השנה 

   354 -סה"כ ברורות משפט שהועברו לגביה מנהלית 

  

פניות תושבים למוקד העירוני 
  בחתך רובעים ומחלקות

  
 

 
 
 
 
 
 

   11,283   סה"כ פניות           –רובע א' 

   10,262   סה"כ פניות           -רובע ב' 

   4,954   סה"כ פניות            -רובע ג'

   753   סה"כ פניות           –רובע ד' 

   792  סה"כ פניות      -רובע סוקולוב

   639                           - מחלקת גינון

       254                   - איכות הסביבה

   2617                         -מח' וטרינרית

   6973               - מח' מיחזור והדברה

     108           - שילוטו  רישוי עסקים

   83                        -  רשות החופים

  1255                       - תרבות הדיור

  

  

  
  פניות תושבים שנרשמו במוקד. 40,000סה"כ טופלו על ידי האגף  

  בפירוט נפרד –(לרבות פניות להדברת מזיקים) 
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  התפלגות פניות תושבים בנושא: הדברת מזיקים:

  
  

  1761        מכרסמים:  

  144        מקקים:

  1168        יתושים:

  279        דבורים: 

  354    מזיקים במוסדות עירוניים          

  194              נחשים:

  1      נמלי אש בשטח ציבורי

           105  הדברת מזיקים ומשימות לביצוע מדביר 

  
  פניות 4,006    -סה"כ    

  
  

  
  
  
  

  חשבות אגף שאיפ"ה
  
  

  טיפלה חשבות האגף באופן שוטף בתחומים הבאים: 2014במהלך שנת 
  
לאורך כל השנה בוצעה בקרה שוטפת על כלל תקציבי האגף –בקרה תקציבית שוטפת  .1

(תקציבים רגילים ובלתי רגילים), תוך שימת דגש על תקציבים מהותיים ספציפיים 

הים,  כגון: פינוי והטמנת אשפה, שרותי אחזקה חיצוניים לניקיון רחובות וחוף

תחזוקת גינות ציבוריות ועוד. עבודת הבקרה לוותה בהוצאות דוחות למנהלי 

 המחלקות, מעת לעת, על היתרות בתקציבים השונים.

  

 –ריכוז העבודה בעת יציאה למכרז מול הגורמים הרלוונטיים  –טיפול בהתקשרויות .2

המחלקה/היחידה המבצעת, הלשכה המשפטית, הגזברות וועדת המכרזים. הכנת 

האומדנים לקראת פרסום המכרז, סיוע וליווי שוטף למחלקה המבצעת באשר למפרט 

המכרז, תנאי הסף, אופן מתן ההצעות למכרז וכדומה, השתתפות בועדות מכרזים 

והכנת החומר לקראתו, טיפול מול הגזברות בהארכות אופציה וערבויות בחוזים 

לושה ובוועדת יועצים מעת קיימים. טיפול במכרזים של משכ"ל, השתתפות בוועדת ש

  לעת, והכנת החומר לקראתן.

טיפלנו בהתקשרויות רבות, בין היתר בנושאים הבאים: איסוף בגדים  2014בשנת 

למחזור, טיאוט רחובות, אספקת ביגוד למפקחים, אספקת מידע מרשם האוכלוסין, 

תחזוקת חנייה סלולארית באמצעות סלופארק, ניהול מסופוני חנייה, ניטור יתושים, 

 ריהוט רחוב וגן ועוד.
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טיפול יומיומי בהזמנות עבודה ובחשבונות של כלל  –אישור הזמנות וחשבונות לתשלום .3

יחידות האגף. בדיקת ההזמנות והחשבונות בהתאם לנוהלי העירייה ובהתאם לתקציבי 

האגף (חוזים/הזמנות/דרישות), ביצוע מעקב שוטף והכנת החומר לקראת אישור כל 

 המורשים בעירייה. הגורמים 

מעקב שוטף אחר ניצול התקציבים, טיפול בבקשות  –תקציבים בלתי רגילים .4

להזרמות התקציב בהתאם לקצב התקדמות הפרוייקטים ובהתאם  לדרישת 

קיימים  המחלקה המבצעת. הגשת בקשות לתב"רים חדשים ולשינויים בתב"רים

 לועדת הכספים העירונית, והשתתפות בועדת הכספים מעת לעת.

ריכוז הכנת התקציב מול מחלקות האגף  –(ת"ר ותב"ר) 2014הכנת התקציב לשנת  .5

השונות תוך התחשבות בתכנית העבודה הקיימת והצפויה של האגף, שינויי חקיקה, 

ים לצורך התקציב מדדים, תעריפים ומדיניות אגף והעירייה בכלל, הכנת התחשיב

  והשתתפות בישיבות התקציב העירוניות הנוגעות לתקציב האגף.

הגשת בקשות לתמיכה ממשרדי ממשלה,  – טיפול בהחייבויות ממשרדי ממשלה .6

בעיקר המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, הכנת המסמכים הנדרשים ואישורם 

וען, דיווח למשרד ידי הנהלת העירייה, תיקצוב ההתחייבויות ומעקב אחר ביצ- על

 הממשלתי על ביצוע ההתחייבויות ומעקב אחר קבלת כספי ההתחייבות.

חשבות האגף טיפלה במהלך השנה במענה לדרישות מבקר  -  ביקורות שוטפות .7

בוקר נושא ניקיון  2014העירייה בעת ביצוע ביקורות במחלקות השונות באגף (בשנת 

ח המבקר מטעם משרד הפנים, הרחובות וטיפול באשפה), ובמענה לדרישות רו"

  הנוגעות לפעילות האגף.

הטיפול נעשה באמצעות ריכוז המסמכים הנדרשים, מענה לשאלות, השתתפות 

 בפגישות עם צוותי הביקורת ועוד.

ביצוע ניתוחים כלכליים שונים בהתאם לדרישת הגזברות והנהלת העירייה בנושאים  .8

 הקשורים באגף שאיפ"ה, באופן שוטף.

ף של כלל פעילות האגף בהיבט הכספי והכלכלי של הפעילות תוך דגש על ליווי שוט .9

 ביצוע בהתאם לכללי ניהול תקין.
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  מחלקת גנים ונוף וריהוט גן

  

דונם בשטחים  1600 –מחלקת גנים ונוף וריהוט גן מבצעת עבודת אחזקה שוטפת בכ 

  מגוננים בכל רחבי העיר הכוללים:  

  ככרות, שטחים מגונניםגנים ציבוריים, פסי ירק,  

  שטחים המיועדים לפרחי עונה. 

  חורשות.  58 

  בתי ספר מיוחדים ומתנ"סים. 7 

  גני ילדים, מועדוניות, מוסדות ציבור ואולמות ספורט.  132 

 מזרקות מים ובריכות אקולוגיות.  7 
 גינות  "טבע עירוני". 3 
 שטחי יער עירוני. 5 
 מתחמי מתקני משחק. 111 

 

דונם שטח ירוק המורכב  מאיי תנועה, כיכרות, שטחים מגוננים, פסי   1600 –סה"כ  כ  .1

ירק, גנים ציבוריים, פינות ירק, חורשות עצים, שטחי טבע  ויער עירוני ומוסדות חינוך 

  וציבור.

הטיפול השוטף בשטחי הגינון, בחורשות ובמוסדות מתבצע על ידי קבלני גינון באמצעות  .2

  מכרז. 

  העיר: עצי שדרה ברחובות .3

עצי שדרה, חורשות, גנים ציבוריים ומוסדות חינוך מתוחזקים ע"י קבלן  30,000–כ       

  גיזום מקצועי  עפ"י מכרז.

  עצי אורן ברחבי העיר הודברו נגד תהלוכן האורן.  1592

  שתילות ונטיעות: .4

 עצים במדרכות, בגנים ובחורשות.  150 -ניטעו  כ 
  פרחי עונה: .5

  פרחי עונה בצמתים מרכזיים, באיי  תנועה ובערוגות בכל רחבי העיר.  250,000–נשתלו כ      

   מוסדות חינוך וציבור: .6
מוסדות חינוך וציבור כגון: גני ילדים,  141 - טיפול גנני ואחזקה שוטפת מתבצע ב 

  מועדוניות, מתנ"סים, מרכזי נוער, שרות פסיכולוגי, מעונות ובתי כנסת.  

 לימודיות בגני ילדים.גינות  10הוקמו   .א
 בתי ספר עבודות גינון והשקיה מסיביות לקראת פתיחת שנת הלימודים : 5 –בוצעו ב   .ב

  ביה"ס הרצל הישן.

  ביה"ס הרצל החדש רעות בוסתן.

  ביה"ס ברנדייס.

  ביה"ס נוף ים.

  ביה"ס ויצמן.
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ינון ג בוצע שיקום ושדרוג גנים ציבוריים ואתרים אחרים הכוללים עבודות .7

  והשקיה/פיתוח/תאורה:

 ביצוע חנייה מגוננת ברח' הר שומרון יד התשעה.  .א
 שדרוג גינון והשקיה רח' הבריגדה .  .ב
 גינון חדש במחלף כפר שמריהו.  .ג
 ביצוע גינון חדש  בבריכת אפולוניה.  .ד
 ביצוע גינון חדש בגבעת האלוקים.  .ה
 גינון חניון המשאיות החדש.  .ו
 שדרוג חזית בית אבות אנה פרנק.  .ז
 הרב קוק. שדרוג רחוב  .ח
 שדרוג רחוב רמות ים.  .ט
 שדרוג מדשאה באי תנועה שבעת הכוכבים.  .י
 שדרוג מדשאה באי תנועה בן גוריון.  .יא
 שדרוג כניסה לעיר רח' בן גוריון.  .יב
 שדרוג גינון והשקיה רח' ארלוזרוב.  .יג
 רחובות. 25 –שדרוג צמחי בערוגות בעיר במקומות שונים בכ  .יד
נגייט, קרן היסוד, מדינת היהודים, פנחס (רחובות: כלנית, חפציבה, רזיאל, פסמן, וי  .טו

, הרב קוק, ניסנוב, אמנון ותמר, 69רוזן, ז'בוטינסקי, אבוקה, גשר איילון, גן גל, גיל 

כניסה לחט"ב זאב, רח' הנגב, רינה, דיצה, בית הקשיש, עולי הגרדום, סנהדרין, בזל 

 ועוד).
  

 חורשה חדשה: 1הוקמה . 8
  המשך נטיעות בחורשת פסח יפהר.  .א

  

  גינות שנמצאות בהליכי היתר:.9

 הקמת מתחם מתקני משחק. –חוף השרון   .א
 רחוב שלווה. –גן שלווה   .ב
 גינת כלבים. –חורשת האירוסים   .ג
  גינת כלבים. –גן תמיר   .ד

  

  מתחמים חדשים של מתקני משחק ומשטחי גומי 2בוצעו . 10

 גן החשמונאים  .א
  גן מגן דוד נחלת עדה  .ב
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  משותפים בשיתוף עם האגודה לתרבות הדיור: גינות חדשות בבניינים 3בוצעו .11

 .39אבן שפרוט   .א
 .11מעפילי מרוקו   .ב
 הר שומרון.    .ג

 
 ביצוע ותחזוקת מתקני משחק ורהוט רחוב וגן:.12

  הגנים בהם מותקנים מתקני המשחק. 111לכל  2014בוצע תו תקן לשנת   .א

  מתחמי מתקני משחק בגינות ציבוריות. 111תחזוקה שוטפת של   .ב

לוחות  80 –אשפתונים, כ  1500 –ספסלים, כ  1600 –תחזוקת ריהוט הרחוב כוללת כ   .ג

מתבצעת ע"י  -פינות המודעה הקטנה, שולחנות פיקניק, שילוט מגוון 50 –מודעות, כ 

  הקבלן באמצעות מכרז).

  ספסלים חדשים ברחובות ובגינות ציבוריות.  91  –הותקנו   .ד

  בות ובגינות ציבוריות.אשפתונים חדשים ברחו  97  –הותקנו   .ה

  מתקני שקי קקי ברחובות ובגנים ציבוריים.   24  –הותקנו   .ו

  נדנדות בגנים ציבורים.  35  –הותקנו   .ז

 בוצע שולחן פינג פונג בחט"ב רעות בוסתן.     .ח
  

  אתרים: 6 –בוצעו עבודות גידור ב .13
  גן בבר. –גידור גינה קהילתיות   .א

  בן סרוק.  -גידור גינה קהילתית   .ב

  גינת כלבים בגינת פינסקר. גידור  .ג

  גידור גן עצמון.  .ד

  גידור אי תנועה הבריגדה.  .ה

 גידור לגינת איציק עובדיה.   .ו
  

  טיפול בעצים מול קק"ל:.14

המחלקה מטפלת בבקשות לכריתות / העתקות עצים מול פקיד היערות האזורי מטעם 

  קק"ל,  כולל פגישות עם תושבים בנושאי עצים ומתן המלצות לטיפול.

  בקשות לבחינה ולטיפול. 250  -הוגשו כ  2014בשנת 

  

  ממשק מול פרויקטים חוץ אגפיים:.15

המחלקה מטפלת בליווי בפרויקטים ההנדסיים המתבצעים בעיר ע"י החברה הכלכלית / 

  אגף הנדסה / אגף תב"ל  ועוד, בהיבט גינון והשקיה.

  לוו הפרויקטים הבאים: 2014בשנת 

 1920בינתחומי   .א
 ניים  חדשים .גני ילדים עירו  .ב
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 גליל ים .  .ג
 זרובבל.  .ד
 מרחב ציבורי רח' אילנות.  .ה
 רח' משכית. –בית דן   .ו

  

  ואתרים: גינות  6 -בוצעו פסלי צמחיה/פסלים דוממים  ב  -פיסול סביבתי . 16

 גליל ים פסל פרפרים. –הרב קוק   .א
 יד מוזגת. –רחל המשוררת  –ככר אוריאל אופק   .ב
 סוס וכרכרה. –ככר אלתרמן השמעוני  .ג
 חלוקי נחל. –פינסקרככר   .ד
 פסל ספירה. –כצנלסון פינת קבוץ גלויות   .ה
 פסל דג. –ככר האילנות   .ו

  

  אתרים: 18 –בוצע דשא סינטטי ב  –ביצוע דשא סינטטי .17

 גומות עצים ברח' סוקולוב.  .א
 .7אבן אודם   .ב
 ככר הנדיב פינת אשר ברש.  .ג
 ככר האילנות הבוסתן.  .ד
 ה.יהשני ככר הדר פינת העליה  .ה
 ככר טיראן.  .ו
 פינסקר.ככר   .ז
 ערוגה ע"ש מסיקה. –אצטדיון עירוני   .ח
 מתחם הרבנות.  .ט
 ערוגה. –שוחט ישראל   .י
 מרכז ספורט רח' אלתרמן. –בריכת אפולוניה   .יא
 שד' חן בגומות העצים.  .יב
 .הבנין העירייה סביב הברזיי  .יג
 גינת תור הזהב בחלק האחורי של בית הכנסת.  .יד
 דון יוסף הנשיא.  .טו
 אי תנועה רמות ים.  .טז
 גוריון. רח' העצמאות פינת בן  .יז
 ערוגת כניסה לעיר רח' בן גוריון.  .יח

 
  עבודות הנגשה:. 18

בוצעו עבודות הנגשה ברח' מלכי יהודה כולל חיתוך שורשים, אספלט חדש, הנגשת   .א

 המדרכה ושביל האופניים.
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  אתרים: 9 –בוצעו עבודות ב  -עבודות שדרוג מערכות השקיה .19 

הסדרת מערכת השקיה עילית ומבוקרת במקום טפטוף  –אי תנועה שבעת הכוכבים   .א

 טמון.
הסדרת מערכת השקיה עילית  -אי תנועה בן גוריון  מפינת הבנים עד פינת ארלוזורוב   .ב

 ומבוקרת במקום טפטוף טמון.
ביצוע מערכת השקיה קבועה, טמונה ומבוקרת בעצים הנטועים במדרכות ללא   .ג

 קטעים: 7 –השקיה סדירה ב 
  מערב. רח' ברנר צפון

  רח' ברנר דרום מערב.

  יהודה הלוי.

  ברנר. –פסמן–רזיאל 

  בן יהודה מזרח.

  בן יהודה מערב.

 רח' יערה.
  

  

 
  ושילוט מחלקת רישוי עסקים

  

המשיכה המגמה לחיוב בעלי עסקים לשלם במועד את האגרות.  עסק שלא שילם במועד 

  קיבל לפחות קנס אחד כולל זימון לבית המשפט. 

המשיכה בשיטת חישוב אגרות שילוט בדגם אשתקד, במקביל להתמקדות רכזת שילוט 

תר באמצעי התשלום והכוונת מפקחי השילוט לאופן ביצוע העבודה בשטח, ושימוש רב יו

  (כרטיסי אשראי).

  

הכינה מחלקת רישוי עסקים את תהליך הרפורמה ברישוי עסקים וכתבה מפרט  2014בשנת 

  הכולל את כלל אגפי העירייה., מסודר עפ"י דרישות משרד הפנים

   

מאחר ומשרד הפנים טרם פרסם את המפרט  הרפורמה ברישוי עסקים טרם הושלמה 

  .הרפורמה בשלב זה עוסקת בפריטי הרישוי האחיד המלא.

מסלול ירוק ושינוי הרפורמה( ייבחן המשך הליך( 2015לאחר הבחירות לכנסת במרץ 

  .הרישיון)

   

 220( מתוך    פרטי רישוי חדשים נוספים 50 -ל  ירוני נמשיך לתת מענה ע 2015בשנת 

  קיימים

  :2014להלן נתוני רישוי עסקים במהלך שנת 
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  181 –סה"כ בקשות לרישיון עסק  -

 179 –סה"כ בקשות שנדונו בועדת רישוי  -

 38 –סה"כ עסקים שטרם הגישו בקשות לרישיון  -

 774 –סה"כ בקשות שנשלחו לאישור גורמי רישוי  -

 30 –סה"כ תביעות משפטיות  -

 55 –סה"כ רשיונות חדשים  -

 55 –סה"כ חידוש רשיונות -

 78 –סה"כ היתרים לכיסאות ושולחנות  -

 0 –סה"כ אישורים להעמדת דוכנים  -

 4 –סהב"כ רוכלות בחוף הים  -

-   

  

  שילוט עסקים 

  

   4           -וועדת שילוט  .1

 192       –בקשות לרישיון שלט  .2

 760    –התראות לשלטים ללא היתר  .3

 62  –ברירות קנס לשלטים ללא היתר  .4

 20,873    –הדבקת מודעות על לוחות  .5
  

  21,891סה"כ נושאי שילוט אשר טופלו במהלך השנה 
  
  

  ₪ 24,251סה"כ הכנסות מהדבקה על לוחות מודעות                 
  

  ₪  2,379,324 סה"כ הכנסות אגרות שילוט                                    
  

  (מיליון ש"ח) 2,403,575    בש"ח הכנסות שילוט סה"כ 
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  מיחזור והפרדת פסולת

  
  

לפקח , לבקר , להטמיע ולהפעיל  בהטמעת מח' מיחזור ותברואה שיעודה אופיינה  2014שנת 

, לפקח על פעילות פינוי האשפה בעיר ולפקח על פעילות  את מערך הפרדת הפסולת בעיר

  המדביר העירוני.

  

 –מחלקת תברואה , מיחזור והדברה מורכבת ממספר עובדים  •
  

שני צוותים עם רכב המחולקים למערב העיר ולמזרחה שמטרתם לאסוף , לאתר   .1

 ולדאוג שפסולת המיועדת למיחזור תגיע ליעדה .
ולבצע הסברה ההפרדה מפקח שתפקידו לפקח ולבקר את הקבלנים הפועלים במערך  .2

 להטמיע את מערך ההפרדה .לעסקים ולכל דורש על מנת 
המחלקה מתפעלת את המוקד האגפי שמטרתו לנתב את הפניות השונות של האגף  .3

 לגורמים הרלוונטים.
המחלקה אחראית ומתפעלת את אתר השקילה העירוני במטרה לבקר ולפקח על  .4

 תנועת המשאיות הנכנסות ויוצאות במהלך יום העבודה ולבדוק את תכולתן.
בנושא הדברת מזיקים, מסירתם למדביר ומעקב אחר ביצוע  ריכוז פניות תושבים .5

 העבודה.
  

 נחתמו הסכמים חדשים עם קבלני ביצוע : 2014במהלך שנת  •
  

כלובים לאיסוף  70נחתם הסכם לאיסוף קרטון ברחבי העיר שכלל הצבה של   .1

 .המוצבים ונגישים לתושבי העירקרטון 
מתקנים  24בו ברחבי העיר נחתם הסכם לאיסוף טקסטיל (ביגוד) שבמסגרתו הוצ .2

 שהיו מוצבים. 4-בנוסף ל

 
במהלך השנה וכהקדמה לחוק לאיסוף ציוד אלקטרוני הוחלט ע"י מנהל האגף להקים מרכז 

לאיסוף ציוד אלקטרוני שייתן מענה לתושבים , המרכז מאפשר לתושבים להביא ציוד 

פינוי מפתח ביתם ע"י אלקטרוני שברצונם למסור , כמו כן ניתנת לתושבים האפשרות לתאם 

  צוותי המחלקה.

החומר שנאסף מועבר לעמותה שמפעילה אנשים בעלי מוגבלות הדואגים למחזר את הציוד 

  האלקטרוני.

  

  בנוסף המשיכה המחלקה להוביל את הפעילויות השונות שהחלו בשנים קודמות כגון:

 מיחזור בקבוקים  .1
 מיחזור נייר לסוגיו  .2
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 מיחזור אריזות  .3
  זכוכית מיחזור .4

  

  מסך הפסולת שנאספה למיחזור ושימוש חוזר 38% -הועברו כ 2014בשנת 

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

כולל בקבוקים ( אריזות
)זכוכית  , מיכלי פיקדון 
4%

עיתון+ נייר 
3% קרטון

3%

גזם
12%

כולל  (אורגאני 
)קומפוסטרים

13%

טקסטיל
שמנים1%

2%
כולל  (אחר 

,  מתכות , אלקטרוניקה 
)מצברי רכב 

0%

פסולת להטמנה
62%

2014 -התפלגות פסולת 
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  האגודה לתרבות הדיור
  

  א. חברים

  2014אגרת חברות לשנת  68%חברים,מתוכם שילמו בנינים   2013רשומים 2014בשנת 

  

  ב. פניות

פניות  30% פניה פרונטלית, 35%פניה טלפונית,  35%-מהן כ פניות מידי חודש 600-כ

 במכתבים ובדוא"ל . הפניות בנושאים הבאים: שאילתות משפטיות,חובות

גבול,שימוש לא סביר ברכוש משותף,בקשה לקבלת  דיירים,מטרדים,בניה לא חוקית,השגת

  שירות יעוץ נושאי, מיספור בתים, וכיו"ב. 

  

  ג. יעוץ משפטי

  . נציגי בתים 700-משפטי לניתן יעוץ 

הייעוץ כלל: שליחת מכתבי התראות, הכנת כתבי  תביעה, הכנת כתבי הגנה, תשובות 

  לשאילתות וכיו"ב וכן הרצאה בסדנה לועדי בתים.

  

  ד. ייצוג משפטי

בניינים קיבלו ייצוג משפטי בפני המפקח על רישום מקרקעין בנתניה, בהשתתפות   23

  ש"ח לתביעה לא כולל  אגרה. 500עצמית של 

  

  ה. יעוץ הנדסי

  בתים החברים באגודה. 73-ניתן ייעוץ וחוות דעת הנדסית ל

  חוות הדעת ניתנה בנושאים: רטיבות בבניין, סדקים וקילופים בקירות, איטום ועוד.

  

  ו.יעוץ אדריכלי

  בנינים.15- ניתן יעוץ וחוות דעת אדריכלית ל

הייעוץ כלל: הקמת מעלית, הרחבה ותוספות בניה, ייעוץ לשינויים ברכוש המשותף, הוצאת 

  היתרים וכיו"ב.

  

  ז. יעוץ גינון

בניינים בנושאים הבאים: תחזוקה נכונה  16 -ניתן ייעוץ מקצועי ע"י אדריכל גנים ונוף ל

ה הגינה המשותפת, ייעוץ בסוגי הצמחים המתאימים לגינה,  שיטות השקיה  ושיפור מרא

  ועוד.

  

  ח. ייעוץ שמאי
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בתים, הייעוץ ניתן בנושאים הבאים: ניצול זכויות בניה, היטלים ועדי  4-לניתן יעוץ שמאי 

  ומיסים, חלוקת הוצאות להקמת מעלית, ליקויי בניה, תוכניות סביבתיות ועוד.

  

  :ט. שיפוצי בתים

  המרכז החדש 

  ₪  5,000בסך  36 מענק לשיפוץ חזית בית ברחוב סוקולוב    

   58+  32פסאז'ים סוקולוב  2מצגות לשיפוץ  2הוצאת   

  

  – שיפוצי בתים משותפים 

הטיפול כלל: ניהול חתימת   -יחידות דיור    351בנינים ובהם  24-טיפול  ב

 הסכם שיפוצים, חלוקת עלות השיפוץ בין הדיירים, בדיקת המחאות

כספיות,העברת תשלום לקבלנים ומפקחים, טיפול בסרבני והתחייבויות 

  תשלום, גישור ובוררות.

  

  . 5+ ורבורג  10+ אשר ברש  36:  י.ל.ברוך בתים 3במסגרת זו  סיימו לשפץ

  

  וכן הקמת מעליות. בתים  9נמצאים  בשלבי שיפוץ

  

ע"פ  %50שיפוצי בתים בהשתתפות כספית עירונית בסך  

  קריטריונים עירוניים.

  

 נערכו פגישות אישיות עם עשרות בעלי דירות. 

  נערכו   אסיפות בעלי דירות בנושא השיפוץ. 

  הוכנו כתבי כמויות לשיפוץ בתים. 

 . 14זיסו  סיום  שיפוץ בנינים:   

 . 21-29 –סיום החלפת צנרת מים ביוב ברשב"ם 

 גידור ברחוב שירת גאולים.  

  הקמת ביתני אשפה . 

 
 כתבי כמויות: 

  .  2014כתבי כמויות ומפרטים לשיפוץ בתים הוכנו בשנת  40

  

  יב. מספור בתים

  בבתים חדשים הממוקמים בעיר מותקן מספר חדש בתיאום עם המשרד. 

 שכתובותיהם שונו.אישורים לבתים  60מתן  
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פרים במתחמים חדשים: מתחם המסילה, דרך ירושלים, אלתרמן, גליל תכנון מס 

  ים. 

  

  יג. יום הזיכרון

  קבלת הצעות מחיר לזרים וגלגלים 

  ריכוז שמות מניחי זרים בהרצליה ומחוצה לה. 

בן  גלגלים ועיצוב זרים בגן 10זרים, 300- פיקוח על ביצוע החלוקה ברחבי הארץ כ 

 שפר
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  היחידה לאיכות הסביבה
  

היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקידום הנושאים הסביבתיים וחיזוק נושא הקיימות בעיר. 

פעילות היחידה כוללת פעילות שוטפת ויומיומית על מנת לתת מענה מהיר לצרכי העיר 

ולתושבים וכן קידום פרויקטים קצרי וארוכי טווח. הפרויקטים נגזרים מצורכי העיר, פניות 

בתיים שונים, חזונה הסביבתי של העיר והיחידה לאיכות הסביבה של תושבים בנושאים סבי

ויכולותיה המקצועית הייחודיות של היחידה, המורכבת מאנשי סביבה בעלי השכלה גבוהה 

בנושאי איכות הסביבה השונים.  ייחודה של  היחידה לאיכות הסביבה נעוץ בכך שפעילותה 

יה, בתחומים המשיקים לה מקצועית. מחלקות העיריבשיתוף מרבית המקצועית מתאפיינת 

שיתוף הפעולה בין היחידה למחלקות העירייה השונות מהווה תנאי הכרחי להטמעת ערכי 

  הקיימות בניהול חיי העיר. 

  

מטרת סיכום הפעילות השנתי המובא לפניכם הוא להכיר את פעילות היחידה לאיכות 

הסביבה וקידום הקיימות בעיר. סיכום  ,הסביבה ואת תרומתה לשיפור איכות החיים

הפעילות השנתי מתואר על פי תחומי התוכן השונים ואנשי המקצוע שמבצעים אותם. 

היחידה לאיכות הסביבה פועלת תחת אגף שאיפ"ה ועובדת מול מחוז ת"א של המשרד 

  להגנת הסביבה, אליו היא כפופה בנושאים רבים מבחינה מקצועית. 

 מזיקיםאסבסט, , קרינהאיכות אוויר, ה עוסקת במפגעי רעש, ריח, היחידה לאיכות הסביב

ותנאים  לעסקיםועוד.  כמו כן עוסקת היחידה במתן תנאים סביבתיים  (כגון יתושים)

סביבתיים בכל הקשור לנושאי התכנון והבנייה כגון תב"עות מקומיות, היתרי בנייה וטופסי 

המרכזיים בעיסוקה של היחידה ובמסגרת  . נושא הקיימות העירונית הינו אחד הנושאים4

הזו היא מרכזת פרויקטים עירוניים רבים כגון  התוכנית העירונית להפחתת פליטות גזי 

(תג הסביבה), חינוך ברשותחממה וצמצום זיהום האוויר, תוכנית לצמצום צריכת משאבים 

משאבים לקיימות בכל מוסדות החינוך ועוד. היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקבלת 

נוספים לפעילות סביבתית באמצעות מילוי קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה 

  ומשרדי ממשלה נוספים בנושאים הסביבתיים הרלוונטיים. 

סביבתי על  אתר הפיקוח סיום ההשנה הוא גם ת שעסקה בהם היחידה יומבין הפעילו

הפסולת והגעה לקרקע טבעית , לאחר פינוי כל מגורים למבניהרצליה הילס, אתר המתוכנן 

חינוכית , פעילות המשיכה היחידה ב, 2014כמו כן בשנת  במסגרת עבודות החפירה באתר.

הלוגיסטי שנעשה על ידי מחלקת  התפעולבנושא הפרדת האריזות לצד קהילתית והסברתית 

  .שאיפ"ה באג"ף מיחזור

  

  תיאור הפעילות במספרים

 פניות בנושא יתושים 65-טיפול בכ •
 דוחות בגין פסולת בניין ומפגעים בעסקים 50 •
ליווי ובקרה על הליך ),מתבצע  12( עסקים מחזיקי חומ"ס בהרצליהשוטפת בביקורת שנתית  •

 עסקי חומ"ס. 25-חידוש היתרי רעלים בכ  
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 מוקדים ופניות בנושאי אסבסט 25-טיפול ב •
  4טופסי  100-היתרי בנייה ו 1,000טיפול במעל  •

 250- כ ופיקוח מול , מעקב, בקרהתנאי איכות הסביבה ברישיון העסק הסדרת •

 במסגרת מעקב שנתי או לאור חריגות ומפגעים סביבתיים   עסקים  

 עסקים 120-הוצאת תנאים סביבתיים ומעקב אחרי ביצועם בכ •
 עסקים 80-סיורים וביקורות בכ •
 עסקים 70-מעקב וחריגה בחריגות שפכים בכ •

 וכו'. , חומ"סזיהום אויר, שפכים, קרינהריח, פניות ציבור בנושאי רעש,  250- טיפול בכ •

מדידות  8-כ,משרדי העירייהמדידות קרינה ב 20, מדידות קרינה בבתי תושבים 10-כ ביצוע •

 ת ריח באמצעות צוות מריחיםומדיד 2-ו , מדידת איכות אוויר בגן ילדיםרעש  
 במוסדות חינוך בעיר בנושאים חינוכיים.מפגשים (הדרכות, סיורים, הרצאות)  400מעל  •
 עשרות מפגשים בגינות קהילתיות בעיר  •
  

  

  

  אירועים סביבתיים 

  

ומצטרפת  כחלק מפעילות הקיימות בעיר פועלת היחידה לקיום אירועים בעלי תכנים סביבתיים

  :2014בשנת  . מבין אירועים אילו ניתן למנות את האירועים הבאיםלאירועים עירונים קיימים

השנה הורחבה מבית היוצר של מתנ"ס בית פוסטר, מסורתי אירוע הקהילתי  -מכירה בחצר .1

הרצליה  ,פרט לשכונת נווה עמל, שכונת נוף ים הפעילות כמעט לכל שכונות העיר והשתתפו בו,

. הפעילות היא פרי יוזמתם של תושבי השכונה בה , נווה ישראל, נחלת עדה ושכונת ויצמןהצעירה

 .המקומיים הם שותפים מרכזיים בתפעול והצלחת האירועהמתנסים 
. אירוע בו המועצות הירוקות של בתי הספר יסודיים חברו יחד ליום שיא אירועי מועצות ירוקות .2

  בפארק הרצליה.

 שקיימה לשכת סגנית ראש העיר אירועי רוכבים לעבודהסיוע ב .3
בחגי ישראל, אירועים לעידוד  -ארגון אירועים רבים בגינות קהילתיות בשיתוף מחלקת הרווחה .4

 הפרדת אריזות ועוד
 השתתפות באירוע טבע עירוני של פארק הרצליה  .5
 אירוע שוק קח תן לפורים והפנינג אריזות בנווה עמל בשיתוף מתנ"ס בית פוסטר .6
 הפקת סיורים לפארק המיחזור חירייה לתושבים (בשיתוף האגודה לתרבות הדיור) .7
עדלאידע בפורים, יום מעשים  יום העצמאות לגני הילדים, :השתתפות באירועים עירוניים .8

 טובים
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  מניעת וצמצום מזיקים

  ביצוע: מנטר היחידה לאיכות הסביבה, (קבלן חיצוני), אורי בולוניה

 פעילות לצמצום מפגעי היתושים בעיר 
רחב המבצע ניטור יתושים קבוע  יהיחידה לאיכות הסביבה מעסיקה מנטר יתושים בעל רקע סביבת

כמו כן עוסק של כל האתרים העירוניים המהווים פוטנציאל להתרבות יתושים. (אחת לשבוע לפחות) 

  המנטר בפניות ציבור בנושא יתושים. 

 :פניות ציבור בנושא יתושים 
על ידי המנטר העירוני (יתר הפניות מטופלות על ידי המדביר העירוני הפועל פניות  65-כ

כתובת ב. המנטר מגיע לכל אתר ועושה סריקה יסודית תחת מחלקת הדברה ומיחזור)

עוברים ייבוש או מועברים לטיפול ה –המתלונן. במקרים רבים מאותרים מוקדי היתושים 

  המדביר העירוני במידת הצורך. 

 רתי וחינוכי בנושא צמצום מפגעי היתוש בעירקמפיין הסב 
  

  

  

  פיקוח סביבתי

  

  פיקוח סביבתי באתר הרצליה הילס 

   2013המשך הפעילות משנת  

, שימש בעברו הרחוק את העירייה להטמנת פסולות מסוגים שונים. כיום, עם אתר הרצליה הילס 

הצורך בבניית יחידות דיור נוספות בעיר, הוחלט לפנות פסולת זו ולשקם את האתר לצרכי מגורים 

וציבור. פעילות פינוי הפסולת הינה מורכבת מבחינה  סביבתית, שכן עשויה לגרום למפגעים 

בק, רעש, התעופפות פסולת ועוד. כמו כן יש צורך לבדוק ולטפל בקרקע סביבתיים כגון ריחות, א

ובפסולת היוצאת מהאתר בצורה המיטבית מבחינה סביבתית. כדי לדאוג למזעור המפגעים 

  הפוטנציאלים, בוצע פיקוח, ליווי ובקרה בשטח ברמה יומיומית.  

בדיקת איכות האוויר, בדיקות הפעילות באתר לוותה בניטור סביבתי תקופתי על ידי הקבלן כגון 

הקרקע והפסולת היוצאים מהאתר. בדיקות אילו והתוצאות שלהם עברו בדיקות מקצועיות של 

מתכננת היחידה, המהווה את הגורם המתאם מול המשרד להגנת הסביבה. נציגי היחידה אף 

  .2014הפרויקט הסתיים באוקטובר השתתפו באופן קבוע בישיבות האתר השבועיות.  

  

  פיקוח סביבתי לפי חוקי המשרד להגנת הסביבה וחוקי עזר

  :אכיפה לפי חוק שמירת הניקיון

דוחות על פי חוק שמירת הניקיון,  10- ביצוע סיורים שוטפים באיזורים פתוחים בעיר. סה"כ ניתנו כ 

  , ברובם על השלכת פסולת בשטחים פתוחים בעיר.1984

  אכיפה של עסקים:



290  
 

  
  

 סקים ובאתרים שונים, מתן דוחות לעסקים כגון מסעדות, מוסכים וכו'ביצוע ביקורות שוטפות בע

, אי מענה לדרישות סביבתיות ומפגעים סביבתיים. על אי מילוי דרישת פקח בנושא שמנים ושומנים

  דוחות השנה. 40-סה"כ ניתנו כ

  אכיפה בנושאים נוספים:

אסבסט, מעקב ופיקוח אחר  ביקורות באתרים המבוצעים בהם עבודות בניין, פיקוח על נושא של

  עברייני סביבה, מענה לפניות תושבים בנושא מפגעי סביבה וכד'.

  

  טיפול באסבסט

  

הוסמך פקח היחידה הסמכה רשמית של המשרד להגנת  2011בהמשך לחוק האסבסט משנת  

 הסביבה לנושא והמשיך בביצוע סקר אסבסט במבני ציבור בעיר.
היחידה לאיכות סביבה פועלת לטיפול ופינוי מפגעי  העיר.מתן מענה למפגעי אסבסט ברחבי  

אסבסט ברחבי העיר באמצעות קבלן אסבסט מורשה על ידי המשרד להגנ"ס (הרצליה בין 

מפגעי אסבסט בשטחים  4-הרשויות הבודדות הפועלות בתחום זה). סה"כ פונו על ידי הקבלן כ

צווים לתושבים וגופים  3-ו כן הוצאו כמ"ר של פסולת אסבסט.  כמ 200-ציבוריים שהיוו קרוב ל

 שונים שבשטחם נמצאו מפגעי אסבסט.
. 2014פניות ציבור במהלך שנת  18-. היחידה טיפלה בכלפניות ציבור בנושא אסבסטמענה   

במסגרת המענה ניתן סיוע וליווי מקצועי לתושבים, במידת הצורך נעשה סיור בשטח/מופק 

 הנכס לטיפול או פינוי האסבסט. דו"ח סיור וניתנות הנחיות לבעלי 
  

  531כביש 

במזרח לבין אזור  6מיועד להיות עורק תחבורה ראשי שבשלב הסופי יחבר בין כביש  531כביש 

שהינו כביש  531השרון (רעננה, כפר סבא , הרצליה) במערב. רצועת הדרך המוצעת כוללת את כביש 

שעוברת בין  ,החשמלית (מסילת השרון) מסלולי , תלת נתיבי לכל אורכו ואת מסילת הרכבת–דו 

  מסלולי הכביש.

  

הכוללים בין השאר  ,, הוגשו לעירייה מסמכי ביצוע במקטעי הכביש השונים  רבים2014בשנת גם 

. מסמכים אילו קיבלו את חוות 'היבטים  סביבתיים כגון: איכות אוויר, אקוסטיקה, אקולוגיה וכו

 הקבלן ולנציגי ליזם פניותכללה פגישות עם תושבים, זה דעת מתכננת היחידה כאשר העבודה בנושא 

  והשתתפות בישיבות הות"ל הרלוונטיות. 

הוחלט לבצע  ,על מנת לשמר את איכות חיי התושבים בשכונות הסמוכות לתוואי הכביש ,כמוכן

העבודות  סיורים יומיים בשטחפיקוח, מעקב ובקרה על עבודת הקבלנים. לצורך עבודת הפיקוח בוצעו 

יר במקומות ומדידות רעש תקופתיות וניטור איכות האותוך מענה לפניות תושבים. כמו כן בוצעו 

  .רגישים על מנת לאתר ולמנוע מפגעים סביבתיים
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  סביבתי תכנון

  

 :4 וטופסי בניה היתריאישור  פעילות במסגרת 
  . 4 טופסי 100 -ולמעלה מבנייה  היתרי 1000 - מ למעלה ושרוא2014במהלך  

כמו כן ישנה .  הצורך במידת באתר סיורים לרבות ואישורם יועצים דוחות בדיקת 

 איכות, רעש, אסבסט, בנין פסולת הבאים בהתאם לתוכנית: לנושאים התייחסות

, אור זיהום, הים חוף, החופי המצוק ויציבות גיאולוגיים-הידרו דוחות, קרינה, אוויר

 וסיוע ליווי. ועוד העבודות ביצוע בעת מטרדים מניעת, קרקע וגזי מזוהמות קרקעות

  .המקומית הועדה להחלטת בהתאם, נדרשים בהיתרים ירוקה בניה בנושא

 לעצירת בקשות לרבות, בעיר שונות בעבודות הבניה על פיקוח' מח מול תיאום 

 .הצדקה לכך נמצאה באם עבודות
 המלצות ומתן הסביבה איכות של להיבטים בהתייחס עיר יןיבנ לתוכניות התייחסות 

 .התוכנית להוראות
 בחוות עיר תכנון' למח סיוע :ותמ"ל לאומיות תשתיות ,מחוזיות, ארציות מתאר תוכניות 

 הועדה בדיוני השתתפות. העיר מהנדס עמדת וגיבוש המקומית הועדה התייחסות לצורך דעת

 ).איתור אתרים לפסולת בנין, קידום התוכנית המתארית ועוד( הצורך בעת המחוזית
  

  :סביבתיות השלכות בעלי בעיר המבוצעיםפרויקטים  ליווי 

 ודרישות משפטיות לעתירות סביבתית התייחסות מתן: אקוסטי ומיגון צ"נת - 2 כביש 
 ישראל  לנתיב

 531כביש  ראה פרק -531כביש  
  ראה פרק הרצליה הילס -הרצליה הילס 

  קרקע וגזי מזוהמות קרקעות 

 ונחשפים ההולכים הממצאים בשל וגדל הולך השוטפת העבודה במסגרת זה נושא של חלקו

 בקרקעות לטיפול הסביבה להגנת המשרד למתווה בהתאם נערך הליווי. השניםלאורך  בעיר

 וגזי מזוהמות קרקעות בדיקות ליווי נערך זו במסגרת. א"ת במחוז קרקע וגזי מזוהמות

 תנאים במסגרת דרישות הטמעת, הסביבה לאיכות היחידה י"ע הנדרשים במקומות קרקע

 לטופס אישורים ומתן העבודות בעת  והמיגונים הבדיקות ביצוע במהלך ליווי, בניה להיתרי

 במסגרת הצורך במידת מקדמיות בדיקות ביצוע וליווי בנושא דרישות מוטמעות, כמוכן. 4

 – אלה לנושאים המוסמכות הרשויות עם בתאום נערכת העבודה. עיר בנין תוכניות קידום

  .בנושא תושבים לפניות, כמו כן ניתן מענה המים ורשות הסביבה להגנת המשרד

  

  בנייה ירוקה ובת קיימא 

 בעיר הנושא הטמעת ולימוד הצגה לרבות ,15-ה בנייה ירוקה של פורום בפורום העיר ייצוג 

 . הפורום נציגי עם עבודה וישיבות
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 לבניה לתקן הרוויזיה במסגרת, חבורה קרקעות – אקיימ בת לבנייה הועדה בדיוני השתתפות 

 להיבטים בהתייחס בניה ברישוי הרפורמה לנושא הפנים משרד נציגת ולימוד סיוע ,ירוקה

 .הסביבתיים
 לרבות, בעיר ירוקה לבניה התקן הטמעת אופן בדבר ירוקה לבניה המועצה ולימוד סיוע 

 . ניה ירוקהב בקורס הוהרצא פגישות

  

  

  פניות ציבור ומטרדים סביבתיים, חומ"ס ,רישוי עסקים ותעשיות

  רישוי עסקים

במסגרת  עסקים 250-כ ופיקוח מול , מעקב, בקרהתנאי איכות הסביבה ברישיון העסק הסדרת •

 סביבתייםמעקב שנתי או לאור חריגות ומפגעים 

 .  עסקים 120- מתן תנאים סביבתיים לכ •

 עסקים לקראת הסדרה או חידוש של רישיון עסק. 80- סיורים וביקורות בכ •

 . עסקים 70-בכ הפעלת מערך בקרה אחר חריגות שפכים בעסקים בשיתוף עם תאגיד מי הרצליה •
  בשטח.קבלת תוצאות דיגום, העברת תנאים והתראות לעסקים, ביצוע פיקוח ואכיפה 

היערכות ליישום רפורמת הבר בחוק רישוי עסקים בשיתוף עם מחלקת רישוי עסקים, לרבות  •

השתתפות בדיונים בנושא, הכנת מפרטים ומידע סביבתי לבעלי עסקים, ליווי וסיוע בהליך 

  לעדכון האתר העירוני בנושא.

 
  חומרים מסוכנים (חומ"ס)

 ביקורת שנתית וחידוש היתרי רעלים  
 עסקים מחזיקי חומ"ס בהרצליהשוטפת בביקורת שנתית יכות הסביבה מבצעת היחידה לא

), ביניהם המדיקל סנטר, מכון הטיהור העירוני, בארות המים, חברות באזור התעשייה 12(

  עסקי חומ"ס. 25- ליווי ובקרה על הליך חידוש היתרי רעלים בכבנוסף, מתבצע  .ובריכות שחייה

 עיר הערכות לחירום במסגרת חומ"ס ב 
חירום הכנת תיק , ועדכון שנתי של מפות וטבלאות חומ"ס בעיר: חידוש הערכות זו כוללת

והשתתפות בתרגילים  בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ורח"לאיכות הסביבה 

  .העירונים בנושא

  מתן מענה מקצועי בנושא חומרים מסוכנים ובעת אירועים חריגים 

 2-ביחידה כ - אירועי חומ"סחומרים מסוכנים וליווי מקצועי בלפניות ציבור בנושא מתן מענה 

 3-וליווי מקצועי ל עירית גולן אנגלקו). השנה ניתן מענהוכונני חומ"ס מוסמכים  (הילה אקרמן 

  . אירועי מוקד הקשורים לחומ"ס
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  פניות ציבור ומטרדים סביבתיים

 , חומ"סשפכים, אסבסט, קרינהזיהום אויר, ריח, פניות ציבור בנושאי רעש,  250-טיפול בכ •

 וכו'. 

מדידות  20, מדידות קרינה בבתי תושבים 10-במסגרת טיפול בתלונות תושבים בוצעו כ •

ת ריח ומדיד 2- ו , מדידת איכות אוויר בגן ילדיםמדידות רעש 8- כ,במשרדי העירייהקרינה 

 באמצעות צוות מריחים.

 סיורים וביקורות במוקדי מפגעים סביבתיים. •

/תושבים היוצרים מפגעים בהתאם לפניות ציבוריים ופרטייםמתן תנאים לעסקים/גופים  •

 ציבור. 

 וריח. , אסבסטעריכת קולות קוראים ובחירת חברות ייעוץ בתחומי קרינה, רעש •

 . וידוא ביצוע בדיקות תקופתיות. העברת מידע ברחבי העירמעקב אחר מוקדי שידור וקרינה  •
  נושאי קרינה.בודה מול המשרד להגנת הסביבה בבירור לתושבים בנושא קרינה, עב

  

  חינוך לקיימות

  גני הילדים 

על ידי בנות השירות הלאומי עם ערכת  העירוניים הדרכות בגנים 100-: כהדרכות בגני הילדים 

 25-"מפלצת הזבל" בנושא הפרדת הפסולת בהרצליה. פעילות המשך בנושא משאבי טבע בכ

  גנים. 

 צהרונים 52בנושא חיסכון במים ב השרות בקייטנות הקיץהדרכה של בת  

גננות, מתוכן  20- : בינואר המשיכה השתלמות גננות עד יוני. בהשתלמות כ השתלמות גננות 

 חמש גננות ממשיכות לקבל ליווי, והגישו מסמכים להסמכתן כגן ירוק.
  .ניגשו ארבע גננות מהרצליה וכולן הוסמכו 2014: בשנת  הסמכה לגן ירוק 

  

  בתי ספר יסודיים

  ם יסיורים לימודי 

במהלך הסיורים למדו התלמידים אודות הבעיות הסביבתיות הקשורות למקום ודילמות 

כיתות  110- העולות סביב הפער בין צרכי האדם לשמירה על הסביבה. סה"כ השתתפו כ

  בסיורים בנושאים השונים בעיר במוקדים הבאים:

 כיתות). 25( כיתות ד'ל(בשיתוף פארק הרצליה)  :שלולית החורף בפארק הרצליה •
התקיים יום שיא קהילתי בו השתתפו נציגי כיתות ד מחמישה בתי ספר והדריכו את 

 הקהל הרחב.

 .כיתות) 48( אפולוניה וחוף סידני עליבו' :-כיתות ה' ו–סיורי ים וסביבה  •
 10(עד כה השתתפו  שני סיורים –יסיירו באפולוניה ובתל מיכל בלבד  'ה כיתות ה"תשעב

 .כיתות)
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 סיור מרתק "בעקבות הזבל" להטמעת נושא צמצום הפסולת והמיחזור:סיורים לחירייה •

(השתתפו  2015ממשיך ב –כיתות), וכיתות ו' בשנת תשע"ה  21לכיתות ג' בשנת תשע"ד (

 כיתות). 7עד כה 

 
  הדרכות בתוך בית הספר 

כיתות פיילוט בפעילות בנושא ציפורים  9בשנת תשע"ד השתתפו פעילות בנושא צפרות : •

בה למדו והשתתפו בסקר ספירת הציפורים. בשנת תשעה הפעילות הורחבה לכל שכבות ג 

  )2015בעיר (ממשיכה לשנת 

  ב -כיתות א  20-פעילויות של בת השרות בנושא הפרדת פסולת בכ •

כיתות ג)  14-בתי ספר (כ 6:פעילות בנושא יתוש הטיגריס האסייני (ראה פרק מזיקים) •

  .ב-שני מפגשים לכל כתה, והילדים העבירו את התכנים לשכבות א

בבתי הספר אילנות וברנר התקיים זו השנה השלישית פרויקט אימוץ שימור הסיסים :  •

הסיסים בו תלמידי שכבת ד' עברו תהליך חינוכי שבסופו הכינו יום שיא להעברת התכנים 

  ס."לתלמידי הכיתות הנמוכות יותר בביה

 קבוצות20-ג) בנושא שמירה על הים כ-(כיתות א הדרכה בקייטנות פסח : 
הגיעו המועצות הירוקות של  ד"תשעשנת הלימודים  לקראת סוףמפגש מועצות ירוקות :  

 תלמידים) ליום שיא בפארק הרצליה בנושא המגוון הביולוגי 250- עשרה בתי ספר (כ
אחד הוסמך, והשני נמצא , 2014להסמכה בגשו ינים ספר יסודי :שני בתיהסמכה לביה"ס ירוק  

עוד שלושה בתי ספר יסודיים, נמצאים בתהליך ההסמכה לירוק, .בשלב ההשלמות האחרונות

 .2015-שיסתיים ב
צוותים יצאו לסיור  2צוותים יצאו לסיור בחירייה,  2:הרצאות וסיורים לצוותי מורים  

ים של בתי הספר שבתהליך בפארק הרצליה וצוות אחד יצא לסיור רמת הנדיב. הצוות

ההסמכה עברו הרצאות בנושא בית ספר ירוק וחינוך סביבתי, משבר הפסולת, צריכה 

 מקיימת וצפרות. 
הירוקים ובתהליך הסמכה.  בבתי הספר םמערך מורים מובילים קיי: מערך מורים מובילים 

של היחידה יווי מקצועי ותמיכה מתוך צוות המורים במוסד, וזוכה לל המורה המוביל הוא

מורים  10מורים מובילים בשנת תשעה (כולל שלוש חטיבות)  14(מתוך  לאיכות הסביבה

 המשיכו בתפקידם משנה שעברה).

 
  בית ספר על יסודיים 

פעילות עברו כיתות)  22( שכבת ז'תלמידי (שני מפגשים):פעילויות בנושא הפרדת פסולת  

ולסיכום  , ערכו סקר דעת קהל בשכונהנושאהבמסגרתה למדו על  תעשיידעחברת חוויתית של 

ט' עברו סדנה - שכבות ח'.הכינו דגלים המעבירים את המסרים שלמדו מהסקר שיש לחזקם

  כיתות).  44( של עיצוב תעשייתי בדגש אריזות

 כיתות) 5( סדנה להעברת מסרים סביבתיים דרך סרטיםפעילות אקולנוע לכיתות י' :  
מתמשכת לקבוצת אמירים והמועצה הירוקה במטרה פעילות :פעילות בחטיבת רעות  

 להכשירם כמנהיגים ירוקים.
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ביום השיא  'ט הדריכו יחד עם תלמידי כיתות ד-קבוצת המש"צים מכיתות חיד גיורא :  

 .בשלולית החורף
 גשה והוסמכה לחטיבה ירוקה.ינ רעותחטיבת : הסמכה לבית ספר ירוק  

  תמיד ותיכון דור התחיל את תהליך ההסמכה.חטיבת זאב נמצאת בתהליך ההסמכה לירוק מ

  

    גינות קהילתיות

, בשכונת יד בשכונת ויצמןבנחלת עדה,  - גינות קהילתיות  רחבה הפעילות לארבעהת 2014בשנת 

  הקמת הגינות נעשית על ידי מחלקת גנים ונוף באגף שאיפ"ה.  .התשעה ובשכונת נווה ישראל

  לעבודה קהילתית, המתנסים בשכונות, ופעילי הקהילה. הגינות פועלות בשיתוף פעולה עם היחידה

 מרכיבי הפעילות כוללים:

 מפגשים שבועיים לאורך השנה 1-2 •

 אירועים לקהל הרחב בחגים ומועדים •
  בחודש נובמבר החלה עבודתה רכזת גינות קהילתיות, במטרה להרחיב את הפעילות.

  

  נושאים נוספים

 :15-חממה במסגרת אמנת פורום ה תכנית להפחתת פליטות מזהמי אוויר וגזי
 בביצוע עירית גולן אנגלקו

, משרדי מעקב, ליווי ופיקוח אחר יישום התכנית העירונית מול אגפי ומחלקות העירייה שונים •

 15ולפורום  ומתן דיווחים וסיכומים שוטפים בתחום להנהלת העיר ממשלה ומרכז שלטון מקומי

כמות פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה ברחבי העיר ליווי ומעקב אחר הכנת סקר עירוני אחר  •

 .15במסגרת הנחיות פורום 

 
 :קידום חסכון במשאבים בעסקים

, ליווי הקמת תכנה חברות מאזור התעשייה 20-ליווי פורום עסקים ירוק בהרצליה בהשתתפות כ .1

חברות ייעודית לחברות הפורום לניהול משאבים, מתן מידע ושיתוף אירועים עירוניים מול 

 .הפורום
בצריכת  30%-וביל לחסכון של כמעסקים קטנים במרכז העיר, אשר  6-ניהול פרויקט חסכון ב .2

 מעקב אחר יישום פעולות בעסקים בשנה הקודמת. החשמל שלהם.
קידום וליווי יישום המלצות סקרי האנרגיה העירוניים לרבות קידום פרויקטים להתקנת  .3

 ות (אולם היובל, אצטדיון, בתי"ס, משרדי עירייה וכד').אמצעים לחסכון במשאבים במבני הרש
 קידום מהלך עירוני להתייעלות בתאורת החוץ בעיר .4
במסגרת  סטודנטים מהמרכז הבין תחומי בפרויקטים של היחידה 10ניהול פרויקט לשיתוף  .5

 קבלת נקודות זכות עבור התואר
 15-פורום התיקון והשלמת נתונים בתכנית האב העירונית במסגרת הנחיות  .6
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  תג הסביבה

הגשת התכנית למרכז שלטון  ליווי ופיקוח הכנת תכנית עירונית לחסכון בחשמל, מים ופסולת. •

 מקומי.

 .מפגשי הדרכה לעובדי העירייה ולהנהלת העיר להצגת ממצאי התכניתארגון  •

מרכזי , הצבת קידום וליווי יישום המלצות התכנית, לרבות התקנת אמצעים לחסכון במבני הרשות •

  .מחזור באגפי העירייה, הצבת שילוט במשרדים לחסכון במשאבים וכד'

  

  בשיתוף מחלקת מיחזור באגף שאיפ"ה חזורימפסולת ו

סיכום נתוני  -1סיכום שנתי של נתוני המחזור בעיר במסגרת "טופס ליווי וסיוע בתהליך להכנת  

 פסולת".
למניעת עברות של הזרמת שמן  עסקים 100-פיקוח ובקרה על מערך איסוף שמן מאכל משומש בכ 

 .למערכת הביוב הציבורית
ליווי חינוכי (כמפורט בפרק חינוך לקיימות) והסברתי של פרויקט הפרדת אריזות בעיר, לרבות  

ביצוע קמפיין בעיתונות המקומית בנושא הפח הכתום והטמעת פרוייקט השקית הכתומה בנווה 

 עמל. 
 ושא מיחזור: קרטון, ביגוד.סיוע וליווי מקצועי של מכרזים בנ 
יישום פיילוט לצמצום בפסולת אורגנית בשכונת נווה עמל באמצעות חלוקת קומפוסטרים במחיר  

  מסובסד לתושבי השכונה, הפקת מפגשי הדרכה וליווי התושבים באמצעות גורמים מקצועיים.

  

  ועדות עירוניות

חברי ועדה. היחידה מסייעת  4-, בה חברים כתועדה סטטוטורי -איכות הסביבה העירוניתועדת  •

 ועדות  4-בארגון הועדה  ליו"ר הועדה, חבר המועצה עו"ד תום סטרוגו. השנה התקיימו כ
עירית חברת ועדת הבטיחות העירונית, השתתפות במפגשי הוועדה, מתן  -ועדת בטיחות עירונית •

מרים מסוכנים בפרט במבני ליווי וסיוע מקצועי בנושאי בטיחות בהקשר איכות הסביבה וחו

 העירייה ובמוסדות חינוך בעיר.
  

  ים וחופים

תוכנית דגל כחול הינה הסמכת ניהול סביבתית בינלאומית לחופים. היחידה  -תוכנית דגל כחול •

לאיכות הסביבה סייעה השנה לחברה לפיתוח תיירות להגיש את חוף הרצליה מרכז וצפון 

 להסמכה זו. 
בתיאום עם אגף ים וחופים של המשרד להגנת הסביבה ורשות החופים  -תוכנית לזיהום ים בשמן •

הרצליה הוכנה תוכנית חירום לאירוע זיהום ים בשמן, נרכש ציוד לשם טיפול באירוע ותואם 

  תרגיל הכנה לאירוע זיהום ים.
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  המחלקה הווטרינרית
  

  

  בדיקות משנה:

 משאיות הובלה. 24,089נבדקו  .1
  

  ביקורות בעסקים:

 ביקורות בעסקים (כחלק מפעילות שגרתית ובמסגרת חוק רישוי עסקים). 491נערכו  .1

 ק"ג מוצרי מזון שאינם ראויים למאכל. 3818נפסלו לשיווק  .2
  

  בעלי חיים:

 בעלי חיים. 5448חוסנו כנגד כלבת  .1

 כלבים. 254נכנסו לכלבייה  .2

 כלבים. 26הוסגרו עקב נשיכה  .3

 כלבים. 81נמסרו לאימוץ  .4

 לי רחוב.חתו 1495 –עוקרו כ  .5
  

  פניות תושבים:

 פניות תושבים בנושאי בעלי חיים. 2621טופלו  .1
  

 שונות: 

בני נוער לכלבייה העירונית במסגרת מחויבות אישית, צרכים מיוחדים  נקלטו .1

 ופעילויות כיתתיות אחרות.

המחלקה הווטרינרית של הרצליה לוקחת חלק בוועדה עליונה בחסות מרכז השלטון  .2

החקלאות ומשרד הבריאות לגיבוש נהלי עבודה אחידים למחלקות המקומי, משרד 

 הווטרינריות ברשויות המקומיות.

המחלקה הווטרינרית לוקחת חלק בתכנון וקיום של רפורמה בבדיקות משנה ברמה  .3

הארצית על פי המלצות ועדת גרוטו ומהווה תחנת בדיקה אזורית לספקים אשר 

 לוקחים חלק בהסדר.

בתיאום מנהל היחידה לבריאות הציבור של האוניברסיטה  המחלקה הווטרינרית .4

העברית מקבלת סטודנטים של בית הספר לרפואה ווטרינרית לביצוע פרקטיקה 

  בנושא בריאות הציבור.

  פיזור פיתיונות חיסון לשועלים ותנים כנגד מחלת הכלבת. .5
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  רשות החופים
  
  

 א' באייר ונסגרה בכ"ט בתשרי.-נפתחה ב 2014עונת הרחצה 
   

  מוכרזים ומורשים לרחצה: חופי רחצה  7

  

חוף צר מאד מאופיין במעט אנשים במהלך השבוע לעומת חוף מלא  -נוף ים (סידני עלי),

  בסופ"ש.

  

  דות קיוסקים ושירותים שונים. חוף מסע –חוף השרון

  

  חוף פופולרי מאד לגולשי הגלים למיניהם.  –חוף זבולון

  

חוף רחב דיו המאופיין בהרבה רוחצים. החוף מאופיין בהרבה בני נוער  –חוף אכדיה צפון

  הפוקדים אותו בכל ימות השבוע.

  

 –חוף שקט.  בחוף קיימות מקלחות חוף בלבד. עם פתיחת הטיילת  -חוף אכדיה מרכז

  מתאפיין כחוף של צעירים ורוחצים.

  

ונה. בחוף קיימים שירותים שונים חוף רחב מאד מאופיין ברוחצים רבים בע-  חוף הנכים

  . )משרדו של מנהל רשות החופים ממוקם בחוף זה(

  

חוף צר בו קיימת הפרדה בין נשים לגברים. החוף מאופיין בהמוני  הדתיים  –. החוף הנפרד

  הבאים לרחצה במהלך הקיץ.

  ימים לנשים) 3ימים לגברים +  3באוגוסט  ( 31ועד ביולי  1החוף היה פעיל מתאריך 

  

  חופי אכדיה נמצאת באחריות החברה לפיתוח התיירות . 3תחזוקת וניקיון 

  (אכדיה צפון, אכדיה מרכז, וחוף הנכים)

  

. בנוסף במהלך עובדי ניקיון בחופים על פי התקופות השונות מספקתחב' התאמה -ןניקיו

  בשעות הלילה בעקבות הנחיית משטרת ישראל.עונת הרחצה נחרשים החופים 

  

אחריות על כל מערך התחזוקה של החוף החל מצינורות מים וכלה בברזיות -תחזוקה

  לשטיפת רגליים, שילוט ועוד.

  

  השירותים ניתנו ע"י חברת דשא. –פינוי מכולות  אשפה
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חוקי  במתן דוחו"ת ושמירה על אכיפתפקח אחד אורגני של רשות החופים עסק –פיקוח

  העזר העירוניים. 

  בסופי שבוע בעונת הרחצה נוספו פקחים לאכיפה ושמירה על הסדר הציבורי בחופים.

  בנוסף הועסק שיטור בשכר בימי שישי ובשבתות.

  

  מצילים. 22- תחנות הצלה אשר אויישו ב 7בעונת הרחצה נפתחו  -הצלה

  . תחנת חורף באכדיה פעלה גם בתקופת החורף

  לבבי אחד בתוך המים בחוף הסירות.רוע מקרה מוות יא

  

  ניתנים ע"י חברה חיצונית . –שרותי עזרה ראשונה

  

  : רכישות

  נרכשו מערכות כריזה לרכבים ולתחנות ההצלה   -

  נרכשו עגלות הזנקה ואסדות הצלה לאופנועי ים וחסקות  -
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  רובע א'
  

מבחינת מספר תושבים  רובע א' הינו הגדול מבין הרובעים בעיר גם מבחינת גודל השטח וגם

  ובתי אב.

  

ברובע מרוכזים היכל אומנויות הבמה, בית העירייה, משרדי העירייה, קאנטרי קלאב, בית 

ראשונים, גן בן שפר, האצטדיון העירוני, בית העלמין אשר בהם מתקיימים אירועים 

  בתדירות רבה.

, נחלת עדה ושכונת בנוסף במסגרת הרובע נמצאות חלק משכונות העיר: יד התשעה, גן רשל

  ויצמן.

  

  גבולות:

  גבול רעננה. (יד התשעה, גן רשל ונחלת עדה) -בצפון

  מסילת הרכבת ועד יוסף נבו. –מערב 

  שבעת הכוכבים, –הרב קוק  –דרום 

  דרך ירושלים מהבריגדה ועד סוקולוב. –מזרח 

  

  כללי

בטיפול שוטף בניקיון, פיקוח וגינון כולל פגישות עם וועדי מנהל הרובע וצוותו עוסקים 

 הנמצאים בתחום פרויקטיםהשכונות, קשר רציף עם תושבים, ישיבות תיאום ופיקוח 

הרובע, מבצעי ניקיון מיוחדים לקראת החגים, חצרות מיעוטי יכולת, טיפול בפניות מוקד 

  וסגירתן.

  

  גינון

גינון  המבצע עבודות גינון בחורשות, גני ילדים, גינות עבודות הגינון מתבצעות על ידי קבלן 

דונם שטחים  500בפיקוחו של מפקח הגינון הרובעי (ואיי תנועה, גיזום עצים וכדומה 

  מגוננים).

  

  עצים:

  דונם חורשות מטופלות  ע"י קבלן הגינון פעמיים בחודש. 33-כ

  התבצעו אחת לשבוע. –גיזומי עצים 

  

  

  

  גני ילדים:

ומועדוניות ברובע מטופלים ע"י קבלן גינון חיצוני המחויב לעבור בכל גן פעם  גנים 70-כ

  בשבועיים.
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  שדרוג גינות ברובע: 

, גינת אורן זריף, כיכר מלכי ישראל, גן בבר ביד התשעה, 29הרצוג (עליון תחתון), השרון 

  פינסקר,

  רשב"ם, מרון אדלר, אלתרמן + כיכרות רש"י ואוריאל אופק.

  הרב קוק, זבוטינסקי, הבריגדה, יצחק שמיר. :איי תנועה

  : גן בבר ביד התשעה. גינות נוספות

  

  מתן מענה לפניות תושבים:

דרישות התושבים רבות הן מבחינת מעורבות בסוגי הצמחייה והן מבחינת תחזוקת ניקיון 

  סביבתית.

  

  מפקחים בתחומים הבאים: 8-ברובע עובדים מנהל ו

  ערימות גזם ופסולת. סיוע באיתור רכבים החוסמים 

 סיוע לגוזמים בהכוונת התנועה בצירים הראשיים. 
  הסרת מפגעים במקומות בעייתיים כגון: ענפים גולשים, חצרות מלוכלכות, גידור 

 וניקיון  מגרשים.  

 טיפול בעסקים בעייתיים בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת רישוי עסקים. 
 רישום דו"חות חנייה ברובע. 
 הנדיב. -ברחוב רש"י  קוק כמשימת ברזל, אכיפה ברחוב הרב 
 סייר איכות הסביבה. –שיתוף פעולה עם שלומי אזולאי  
  ערימות גזם לא ביום הפינוי, אשפה רישום ברירות קנס על מפגעים, צרכי כלבים,  

 ביתית ועוד.  

  טיפול בגרוטאות רכב חלקם פונה ע"י הבעלים ולחלקם נרשמו דוחות ונגררו ע"י  

 העירייה.  
 סיוע לאירועים בשמירה חנייה לראש העיר בבית חיל האוויר ובבית העלמין. 
 אכיפת עישון בקניון. 

  

  ניקיון רחובות 

תתי רובעים. הרחובות מנוקים פעמיים בשבוע על פי תוכנית עבודה  3- הרובע מחולק ל

  יומית.

  בדיקת ביצוע העבודה על ידי מפקח ניקיון רובעי.

  עובדי ניקיון ידניים ומכונת טיאוט המנקים את האזור בהתאם לתוכנית. 34

הניקיון כולל: פינוי תכולת אשפתוני רחובות, ניקיון המדרכה וסילוק מפגעים חריגים 

  המונחים על המדרכה.

פעם בשנה מנוקים גם השטחים הפתוחים על ידי טרקטור בהתאם לרשימה שהוכנה מראש 

  על ידי מנהל הרובע.
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  פינוי אשפה וגזם

פעמים בשבוע. פינוי הגזם  3פינוי אשפה ביתית מהפחים הירוקים התבצע ע"י משאיות דחס 

  התבצע אחת לשבוע (יום שני) באמצעות זכיין חיצוני.

  

  תחומי טיפול מיוחדים:

  מתן מענה לבעיות תושבים , פגישות עם תושבים וועדי שכונות וטיפול בפניות  •

  מההנהלה. •

 ואחרי אירועים וחגים (יום העצמאות)ניקיון לפני  •

 מבצעי ניקיון יזומים בשכונות: שביב, נחלת עדה, גן רשל וויצמן. •

  ניקיון שטחי בור ע"י טרקטור. •

 אחריות על מחסן אגפי לחלוקת עגלות אשפה ושקיות לאיסוף צואת כלבים. •

  טיפול ואכיפת צרכי כלבים ברחובות. •

  .38בקשות באתרי בניה ותמ"א  •

  
  
  

  רובע ב'
  
  

  כללי

ישיר איתם ומאפשר לתת שירות טוב  קשר  יוצרתושבים הקירבה הפיזית של המשרד ל 

  יותר, ובמקביל  לטפל בבעיות ומפגעים המדווחים לנו.

השכונות, טיפול בבעיות שהם מעלים  בנוסף מתבצעים מפגשים שוטפים עם וועדי

  ועריכתמבצעים לשיפור חזות השכונה. 

  מתמשכות ומורכבות.מפגשים אישיים בשטח ומתן מענה לבעיות   –קשר ישיר עם תושבים 

פעילות יזומה של אכיפה מסחריים ומעקב אחר שמירת הניקיון ביקורות קבועות במרכזים 

  .וצואת כלבים ופיקוח בנושאי השלכת פסולת

  

  גינון:

  על הקבלן.ברובע מפקח גינון מופעל מקצועי כדי להעלות את רמת הפיקוח 

  גני ילדים ומוסדות חינוך. 60 - דונם חורשות וכ 50 -דונם, כ 350 - פיקוח על שטח גינון של כ

  

  :משימות

  פיקוח על קבלן גיזום העצים וביצוע גיזומי מנע והרמת נוף שוטפים.     -

  המבצעים עבודה שוטפת של תחזוקת גינות.הגינון פיקוח על  עובדי קבלן       -
  . , והשלמת צמחיה חסרהעצים בגומות ריקות במדרכות שתילת      -

  שדרוג צנרת השקיה ישנה למניעת פיצוצים וחסכון במים.      -

  ביצוע צינור טפטפות לעצים במדרכות שהושקו ע"י מיכלית מים.      -
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  בנושאי והסייעות טיפול גנני במוסדות  החינוך וגני הילדים ופתרון בעיות הגננות     -

  הגינון. 

  רחוב כלניות, פסח יפהר, אמנון ותמר, סנהדרין,  שדרוג ערוגות וגינות ציבוריות: -

  כצנלסון, אבוקה, בן גוריון, קיבוץ גלויות, פ.יציאת אירופה, הרב קוק פינת אהרונסון, 

  עמיר, אי תנועה ארלוזורוב, אחד העם, רחל, שמעון לביא, גבעת אלוהים+מקווה.

  

  :ניקיון

  

  ן עם רכב המבצע:מפקח ניקיו

  עובדי קבלן ניקיון הרחובות המצעים טיאוט רחובות ידני. 30כ פיקוח על    -

  פיקוח על מכונת טיאוט מכנית העובדת לפי סידור עבודה שנקבע ברחבי הרובע.  -

  זם בימים ג' + ד' ע"י מנופי גזם.פיקוח על פינוי אזורי פינוי הג  -

  קבלן פינוי האשפה ומשאית הדחס.פיקוח על עבודות פינוי האשפה על ידי   -

  טיפול בפניות תושבים על נזקים שנגרמו להם על ידי קבלן פינוי האשפה.  -

  טיפול בפניות תושבים על נושאי תברואה שוטפים.  -

  עריכת מבצעי ניקיון באזורים שונים על פי הצורך הכוללים סריקת מגרשים  -

  מסחריים.ומשטחים פתוחים, הגברת הניקיון באזורים 

בקבוקים הפעלת הטנדר והעגלה ברובע ומיקוד לפינוי נקודות רגישות כגון מתקני    -

  ועיתונים.

  

  -פיקוח כללי

  

  מפקחים כלליים המבצעים סיורים ברחבי הרובע לאיתור מפגעים וטיפולים  7  -

    וכן טיפול בהודעות המוקד ופניות התושבים בנושאים הבאים:

  גון ענפים גולשים, ניקוי חצרות, תיקוני נזילות רישום התראות למפגעים כ  -

  וביוב.

  רישום דו"חות חניה לרכבים החונים שלא על פי החוק.  -

  טיפול וסילוק גרוטאות רכב.  -

  רישום דו"חות ברירת קנס על פ י חוקי העזר העירוניים.  -

  ביצוע משימות ברזל ברובע ומשימות מיוחדות לפי הצורך.  -

  .ומתן קנסות לעוברים על חוקי העזר י על העצים והתמרוריםהסרת שילוט לא חוק  -

  ביצוע אכיפת עישון באיזורי הבילוי ומתן קנסות למעשנים במקומות ציבוריים.             -

   



304  
 

  
  

          

  רובע ג'
  

כבכל שנה, גם השנה הושקע מאמץ על מנת להעניק שרותי ניקיון, גינון, פיקוח, והסברה 

לאכיפה החניה ואיכות החיים באזור ולהצבת השירות לתושב מקצועית לתושבים במקביל 

  במרכז הפעילות

נמשכה מגמת גיבוש צוות הרובע המורכב מאנשי פיקוח, גינון וניקיון, והפיכתם לרב 

  תכליתיים ומקצועיים בכל התחומים.

נמשך הקשר ושיתוף הפעולה עם עמותת מערב הרצליה כולל הנצחת פעילות הרובע ללא 

  ב המתפרסם במערב העיר אחת לחודש. -(צל"ש וגם צל"ג) בעתון אמשוא פנים 

בכל  ידום השכונהסיורים , פגישות עבודה וקנמשך הקשר עם ועד נוף ים באמצעות 

  הפרמטרים. 

קשר הדוק עם תנועת הצופים ושיתוף פעולה בעשייה הקהילתית וכן עם מתנ"ס נוף  נמשך

  , מועדון הגימלאים ובית הגלגלים.ים

בכל נושא הרובע אשר נציגיהם פונים ישירות למשרד עם הנציגויות הזרות קשר הנמשך 

  לקבלת שירות

  

  ניקיון:

פונו ערימות (מעבר להכנות השגרתיות לקראת ל"ג בעומר) . נוקו מגרשים רבים ומוזנחים,

  .אדמה,הוקמו סוללות

 מענה מיוחדאזורי השגרירויות קיבלו בשטח ו ובות בשיטה התואמת את המציאותחוקו רנ

בבתי שנערכו רועים הרבים וימי העצמאות יהא , בהתאם לצרכים ,עקב הרגישויות

  .השגרירים

גלי  :וצבו עובדים קבועיםה מקומות בעייתייםביי תנועה ולא הוכנסו צוותים מיוחדים

  שליט-נוף ים וכיכרות טיראן ודה ,רמות ים ,תכלת

  .ונות מסיביים לקראת החגיםניקיבוצעו ,שהצריכו מענה חריג  נוקו גני ילדים

בוצע כיסוי בורות גזם שנפערו במהלך כל השנה, מבצעי ניקיון בחורשות הרבות ברובע תוך 

  .הגעה לפינות נסתרות ופינוי כל הפסולת

  פינוי כמויות אדירות של גזם במיוחד בתקופות הקיץ והחגים.

  כות והצורך לנקות.הוקמו פינות האכלה לחתולים,דבר המצמצם את הנחת המזון על המדר

- ומדי יום שטיפות רחובות ברובע לרבות רחוב רמותנוקו כתובות גרפיטי מקירות ומתקנים 

  ים אשר הוחזר לאחריות האגף.

  

  ע"י צוות משימתי מיוחד. –כמו כן נוקו מספר חצרות נטושות שיצרו מפגע תברואתי חמור 

תיים ורב חדשות, נשתלו פרחים עונבמהלך השנה שוקמו ושודרגו גינות קיימות,הוקמו גינות 

   2014שנתיים בכמויות נכבדות תוך התייחסות לשנת שמיטה שהחלה בחודש ספטמבר 

  בוצעו גיזומים ברחבי הרובע והרמת נוף בצירים מסוימים ובחורשות כמו גם גיזומי מנע.

  כל גני הילדים קיבלו מתיחת פנים אשר נשמרת בתחזוקה נאותה במסגרת התקציב.
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  שדרוג רציני בגן גולן בתי ספר קיבלו עזרה למרות שהם בניהול עצמי. התבצע

נוספו ראשי מערכת חדשים, הוחלפו ראשים שלא היו תקינים, נבדקו הגלקונים, הסוללות, 

  על גניבות ראשי המערכת/גלקונים. התגברות

  

 חפירות עמוקות עלשדרשו חלקם תת קרקעיים  טופלו תקלות השקיה רבות ופיצוצי מים,

  ועוד. ההשקיהלתקן את הבעיה. הוחלפו צינורות סתומים , תיקון תקלות מול חברת  מנת

  . הוספנו פסלי צמחיה חדשים ברובע

רחוב רמות ים שהוחזר לאחריות הרובע עבר מיפוי והערכה, השלמת דשא וצמחים, הוספת 

בים פסל, פרישת דשא סינטטי בכיכר בנדיקט ובביצוע שלבים אחרונים להקמת גינת כל

  בשמואל תמיר.

  

שיקול  במקביל להפעלת בתחומי הניקיון והגינון אכיפת חוקי העזר  הרתוגב –פיקוח גינון 

  .מבוססותהראיות הגשת אכיפה, הקדשת תשומת לב לצרכי התושבים ודעת וזהירות ב

כמו כן נלכדו  דוחות רבים. שמוונרומכולות הפסולת נושא צואת כלבים הוקדש לדגש מיוחד 

  כלבים משוטטים אשר הועברו לכלביה העירונית.

ל בציוד  שמוצאים בעלי המסעדות וכסאות ופילט חופיםגם בתקופת החורף נכנסים ל

  ושולחנות.

  במקומות פרטיים ואכיפת עישון. ם, איסור אירועיהבוצעה אכיפה נקודתית בקסיופיא

מבנים מסוכנים, הוסרו אלפי מודעות פונתה השתלטות על מרחבים ציבוריים והתרענו על 

  ונרשמו דוחות רבים. פירטיות

  טופלו מאות גרוטאות רכב, חלקם נגררו ,חלקם פונו עצמאית, ונרשמו עשרות ב.ק בנושא.

פארק הרצליה, עישון במועדונים וכל משימה  ינטלנו חלק במשימות הברזל שכללו את אירוע

סוקולוב,שד' חן  י, יום עצמאות, , אירועןכרואגפית שהוטלה.  לקחנו חלק נכבד בטכסי הזי

  ועוד.

 ביקורות קבועות מידי יום שישי, אחה"צ, במרכזים מסחריים ומוודאים כי הם נוקו נערכו

  ע"י בעלי העסקים לקראת שבת וכנ"ל בערבי חג.

מודעות הציבור בנושא מכולות פסולת בנין, הקבלנים מגיעים להגיש בקשות בעקבות עליית 

  וכמעט אין מכולות בסופי שבוע באזור. המכולה טרם הצבת

הסתיים מרכז המסופונים, נבחרה חברה חדשה ומערכות הפיקוח והחניה הוכנסו לתוכם. 

  חוק העזר העירוני בנושא החניה שונה כולל תעריפים והכנסתם למסופונים.

  

ומו , התחיל עודד כץ את תפקידו החדש כסגן מנהל אגף שאיפ"ה, את מק1.9.14בתאריך 

  השנים האחרונות), מילא אייל סרוסי על הצד הטוב ביותר. 8(כמנהל רובע ג' במשך 
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  רובע ד'
  
  

  רובע ד' כולל את איזור התעשייה, המרינה והצירים המובילים אליה.

  

יטת ניקיון ובה האחריות על הניקיון הינה על חברת ש  ננקטה: באזור התעשייה ניקיון

הכוללים טנדר עם עגלה לריקון אשפתונים, איסוף הפסולת סביבם הניקיון. אמצעים נוספים 

  ואיסוף סוללות מהמשרדים וזה בפיקוחו של רן  אחראי ניקיון.

  

  גינון:

  אנשים לגנן את האזור. 5פעם בשבוע  מגיע צוות של 

  

  הגינות הקיימות ברובע:

 מדינת היהודים פ. כביש חיפה ת"א .  .1

 הצדף מול קניון ארנה.  .2

  . שנקר.החושלים פ .3

 פסל. –המנופים פ. שנקר  .4

 הסדנאות פ.המנופים. .5

 דונם כולל שבילי גישה. 2חורשה בשטח של  –הסדנאות פ. המנופים, פארק הכושר  .6

 חורשה בצומת הרחובות החושלים ישעיהו ליבוביץ .7

 חורשה בין רחוב מדינת היהודים , אבא אבן על נעמי שמר. .8

 פסל. –מדינת היהודים פ. דרך חיפה  .9

 .13מול המדע  .10

 כביש חיפה ת"א .11
  

  פעילויות גינון:

  ביצוע עבודות גינון והשקיה במתחם רובע ד'.

  עצים בגן הכושר. 30הוספנו – 2014

  ברחוב  אבא אבן באי תנועה  העיבוי הצמחיי

 גיזום יזום של עצים נעשה פעם בחודש .
  

  :פיקוח

  .פקחים  7באזור עובדים  

  -בהתאם לצרכי האזורמתבצע פיקוח נקודתי בשעות מסוימות 

  .צומת משכית אבא אבן
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  בן גוריון –מתחם סוקולוב 
  

הרובע עוסק בפיקוח ואכיפה, גינון וניקיון במרכז העיר (סוקולוב, בן גוריון והסביבה 

  .הקרובה)

  ובדי ניקיון, מכונת ניקויבאמצעות עניקיון האזור מתבצע בפיקוחו של אחראי הרובע   -

  . קיטורטנדר ומכונת הרחובות כולל  

  קיון השירותים הציבוריים במתחם בית הכנסת הגדול ברחוב בןיאחריות על נבנוסף   -

  גוריון. 

  

  

  אירועים מיוחדים:

מבצעי ניקיון מיוחדים בשעות הלילה לאחר שעות העבודה ברחוב סוקולוב ובן גוריון בחגים, 

  דוכנים ועוד) (חגים, שבוע הספר, תערוכות, מיוחדים.רבים ובאירועים 

  

  תחומים נוספים בהם עוסק מנהל הרובע:

הדברת תעלות נגד דגירת טיפול והדברת מזיקים ברחבי העיר, כולל ביצוע פיקוח על נושא 

  יתושים.

  קשר הדוק עם המוקד העירוני ותושבי העיר בנושאי הדברה.

תושבים, קבלנים בנוסף לכך, עוסק מנהל רובע מרכז גם באישור תוכניות חדרי אשפה מול 

  כנציג האגף. 4וחברות, ומורשה חתימה על טופס 
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  יחידת מערכות מידע

  ומחשוב העירייה
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  יחידת מערכות מידע ומחשוב העירייה

 
  :כללי .1
  

מערכות המידע השונות התקשורת, חומרה ומחשוב מופקדת על המידע והיחידת מערכות 

יחידות, גופי הסמך ומוסדות החינוך והתרבות פי העירייה, מחלקות, הפועלות באג

  העירוניים.

  בתחומים הבאים:היחידה מתמקדת 

 תחזוקה מונעת: טיפול מונע באמצעות שימוש בכלי שו"ב  

במערכות מידע, תוכנות תשתית, חומרה, ציוד היקפי,   : מתן תמיכהתחזוקה שוטפת 

 רשת תקשורת המחשבים, הגדרת פלאפונים למע' הארגון.

  מידע. אבטחת 

 שילוב מערכות מידע והטמעתן.  

 ריענון משק התקשוב בעירייה (שרתים, מחשבים, ציוד היקפי ותקשורת). 
  

  , רשת תקשורת ואבטחת מידע SYSTEMחומרה,   -תשתיות  .2

 .התקנת שרת מדפסות חדש לטובת מדפסות הארגון  .א

 .התקנת שרת גיבוי חדש  .ב

 .MAP-GUIDEהתקנת שרת   .ג

 .RDP-הוספת אחסון לשרת אחסון ב  .ד

 .חדש  SHAREPOINTהתקנת שרת   .ה

 .החלפת בסיסי נתונים "מימד"  .ו

 לטובת וטרינר ותאגיד המים.    GIS terminal  2012התקנת שרת   .ז

 חדש.  data baseלשרת   NAMER-החלפת שרת ה  .ח

 פרוייקט מוקד עירוני.  .ט

 פיזור באגפי העירייה junperמתגים  10  .י

 חיבור אגף תב"ל באמצעות סיב של בזק   .יא

 שדרוגים למערכות האבטחה  .יב

 מתן מענה לתשתיות תקשורת –פרוייקט אפולוניה   .יג

 מתן מענה לתשתיות תקשורת והתקנת מקרן. –בית קינן   .יד

 טלפון. ipמכרז  .טו

 אפיון בניין  עירייה החדש.  .טז

 הגדרות תקשורת לכל השרתים החדשים.  .יז

 חיבור משתמשי סמרטפון למייל העירוני.  .יח
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 .vpnחיבור משתמשים מרחוק לארגון באמצעות   .יט

 תמיכה בסמרטפון למשתמשים.  .כ

 מגה. 40- הגדלת קו האינטרנט העירוני ל  .כא

 
 תחום מערכות מידע  ופרויקטים  .3

 מערכות ליבה  -פרויקט מעל"ה   .א

  1.0תיקון תקלות לאחר הטמעת גרסה  
מחלקות אפיון תהליכי עבודה רוחביות כלל ארגוניות במערכת האוטומציה בכל  

העירייה הרלוונטיות בהתאם לתכולת המכרז ואישורם (גזברות, גביה, רישוי 

   עסקים, שילוט,  לוגיסטיקה, רכש ועוד)
 מעקב על התקדמות הפרויקט לפי תכנית העבודה 
 התקנת מערכת לניהול מסמכים במערכת התפעולית והטמעתה 
 אפיון והטמעת מערכת לניהול משרד ממוחשב 

 

 ומסופוניםמערכת חניה   .ב

 מכרז למערכת חניה ומסופונים 
 בחינת ההצעות והשתתפות בהדגמות היכולות 
 מעקב אחר התקדמות  הפרויקט 
  בחינת חלופות ופתרונות לצרכים שונים  

 ליווי הקמת והטמעת המערכת 
  בשנה₪  200000מערכת חוסכת לעירייה  

  

  מערכת שיבוצים בגני ילדים:  .ג

 הפרויקט 2.0מעקב אחר פיתוח גרסה  
  דיקת המערכת לפני קבלהב 

 ליווי הטמעת המערכת 

  

  מערכת נכסים:  .ד

 בחינת חלופות ופתרונות לצרכים שונים  
  תיאום תכנית עבודה וליווי תהליך היערכות להחלפת המערכת למערכת חדשה 
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 דיוור אלקטרוני  .ה

מעקב על הפצת הודעות על חשבונות הארנונה לתושבים באמצעות דיוור  

 אלקטרוני
  

  הפצת חתימה מותאמת למיילים   .ו

 התאמת חתימה לעובדי העירייה במיילים לפי דרישת הדוברות 

 

 מיתוג -תבנית מסמכים   .ז

 התאמת תבנית למסמכים לכל אגף/ מחלקה/ יחידה בנפרד לפי דרישת הדוברות 

 

 אופיס –תמיכה במוצרי מיקרוסופט   .ח

 והדרכה למשתמשים Office2010 -שדרוג גרסאות אופיס השונות ל 

    תמיכה בתוכנות מיקרוסופט אופיס למשתמשים 

 

 OFFICE LIGHTתוכנת ניהול מסמכים   .ט

 תמיכה שוטפת 

 

 מערכת משאבי אנוש ושכר   .י

 תמיכה טכנית שוטפת באגף משאבי אנוש ומחלקת שכר 
 הכנת מכרז מערכת שכר ומשאבי אנוש 

 

 לביאתוכנת נוכחות של חברת   .יא

 טכנית שוטפת באגף משאבי אנוש תמיכה 

    IBROWASמערכת ה  שידרוג 

 

 עירוני  מוקד  .יב

 באגפים השונים C.R.M.Cתמיכה למשתמשי תוכנת מוקד של חברת  

    שידרוג  מערכת מוקד למערכת פוקוס 

 

 דיווח נוכחות טלפוני רומת  .יג

 תמיכה במערכת לדיווח טלפוני 

 

 פורטל ארגוני  .יד

 הקמת פורטל אירגוני חדש 
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 לארגון ופרסומם בפורטל םאיסוף חומרים רלוונטיי 

 שוטף Newsletterהפצת  

שילוב ניהול תהליכים (הרשאות, חופשות, הצהרה) ממוכן באמצעות טפסים  

    )Share Point )PAPERLESS-מקוונים ב

 

 שעוני נוכחות סינאל  .טו

 תמיכה בשעוני הנוכחות בעירייה ובמוסדות העירייה 

 

 Keep it city  .טז

(קשר למוקד, מידע מהאתר  שילוב אפליקציה לקשר עם תושבים בסמרטפונים 

  וכו')  GISהעירוני, דבר ראש העיר , 

 

 שילוב מערכת לניהול תורים באינטרנט באגף ההנדסה  .יז

 

 מידע גיאוגרפי  –GISמערכת ה  .4
  כללי  .א

בפורמט חדש ומתקדם יותר, פורמט גוגל, עם יכולות  gisהקמה והעלאת מערכת  

שכבות לפורמט חדש  200במידע, הסבת קרוב ל  מהירות וקלות יותר לצפיה

 ועדכון מתוך סקר הפוטוגרמטריה שנעשה בעיר

 והתאמתה למחלקות השונות gisשיפור ושדרוג תוכנת ה  

 בניית מפה לסמרטפון. הקישור נמצא באפליקציה העירונית. 
 הקמת אתר לחרום בפורמט חדש 
  עדכון מידע חדש גם במערכת התמרורים של טלדור 

 הפנימי והאתר החיצוני לתושביםgis - כפול של אתר העדכון  

רשויות לאיגום  12עירונים שהוקם על ידי של כ   gisהשתתפות בפורום מנהלי  

 משאבים וסיעור מוחות

  הנדסה  .ב

שמתעדכנות ישר מהמערכת  38הקמת שכבות דינמיות של היתרי בניה ותמא  

 האלפאנומרית
ה מבנים בעיר וצביעה לפי הקמת שכבות להנדסה על צרכים ספציפים (גוב 

 הגובה)
עדכון שכבות מידע הנדסי : גושים חלקות , ייעודי קרקע, רוזטות דרכים,  

 מגרשים, קווי מידה, התראות  כל חודש
 עדכון וטיוב רחובות ובתים חדשים בעיר, מספרי בתים ומבני ציבור. 
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 שילוב תצ"אות חדשות  

   gisשדרוג מערכת תלת מימד ל 

  

  חינוך  .ג

 אזורי רישום מול אגף חינוךעדכון  
 עדכון מיקום גני ילדים שיבנו או נבנו 
הפקת מפות לצפי שיבוץ ילדים בגני ילדים עם נתונים של מספרי ילדים ומקום  

 מגוריהם מול אזורי הרישום
הרצת תהליכי גאוקוד (הטלת מיקום שם ילד ופרטים ומקום מגורים על גבי  

 המפה
  ילדים לפי שניםהפקת דוחות בנושא חיתוכי גילאי  

 

  חירום  .ד

 עדכון שכבות חירום שוטף שמתקבל ממח' בטחון  
 הפקת דוחות מיגון לפיקוד העורף 
 הפקת מפות לגורמי חרום 

 

  מערכת עדכון תושבים ממשרד הפנים -מערכת מימד   .ה

כל שלושה  gis-עדכון קובץ תושבים ושילובם במערכת החיתוך אוכלוסין של ה 

 חודשים. עדכון כתובת לקטין כל חודש.
 עריכת חתכים ומידע מתוך המערכת  

  

  מכרז פוטוגרמטריה  .ו

  GIS -השלמת הפרויקט (עתיר משאבים ורב מערכתי) ועדכון המידע ב

  

  

 תחום החינוך   .5
  פרויקט תקשוב עירוני  .א

 שותפות בוועדות תקשוב עירוניות 
מקרנים,  –רכש ציוד מיועד לפרויקט התקשוב, לשדרוג מעבדות ומזכירויות  

מחשבים ניידים במאות אלפי שקלים. רכישה ובקרה במשך כל תקופת 

 האחריות.

 

שרתים,  –רכש שנתי עפ"י תוכנית עבודה לבתי הספר בתחום המחשוב הפדגוגי  .ב

 מחשבים, מחשבים ניידים, מדפסות וכדו'
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 מדריכים טכניים   .ג
 ול מערך טכנאים בבתי הספר היסודיים באמצעות טלקוד מחשבים ניה 
   מעקב ובקרה 

  

 רישום גני ילדים באמצעות האינטרנט לשנת תשע"ה  .ד
  ובקרת ביצוע טתמיכה ברישום לגני ילדים באמצעות האינטרנ 

 שיפור  ושדרוג האתר לרישום בעזרת החברה לאוטומציה 
 הכנסת חומרים ובדיקת הרישום באמצעות טסטים 
 מעקב יומי באתר הרישום במשרדי הרשות וסיוע להורים ברישום 

 
 פרויקט "מחשב לכל ילד"   .ה

 ניהול וריכוז המידע. 
 עבודה שוטפת מול מדריכי חב' אומגה במהלך הקורס 
 פתרון בעיות שוטפות ומעקב יומיומי מול בתי הספר המשתתפים בפרויקט 

 

 שיפוצי קיץ  .ו
 השתתפות בישיבות הכנה לקראת שיפוצי קיץ 
 מעקב וסיורים בתקופת השיפוץ ובסיומה 

  

 
 אינטרנט בבתי הספר ובגני הילדים  .ז

 הכנת חוזה שנתי מול ספק אינטרנט בבתי הספר 
 חיבור גני ילדים חדשים לאינטרנט. 

 

    2014פעילות רכזת מנב"ס (רשת מינהלית) לשנת   .ח

  
  מתן סיוע ותמיכה טלפונית למזכירות בתיה"ס באמצעות תוכנת שליטה מרחוק. 

  ביקור בבתיה"ס לפתרון תקלות, הדרכות, פגישות עם הנהלה 

ריכוז תקלות תוכנה ודרישות לשינויים  והעברתם לספק השירות או למינהלת  

  המנב"ס.

  ריענון צוות מזכירות בנושא תחילת/סיום שנה, הפקת תעודות וכו' 

 שינוי גלופת תעודות לפי דרישת מנהלי/ות בתיה"ס 
 פקי השירותטיפול בבעיות טכניות מול ס 
 תאום וליווי התקנת תוכנות במחשבים שקרסו או הוחלפו 
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  :2014מימוש תקציב למזכירויות בתיה"ס לשנת  

בוצעו הרכישות עבור מזכירויות  2014במסגרת תכנית עבודה לשנת  

בתיה"ס / הרשת המינהלית. תיאום התקנת תוכנות במחשבים החדשים 

חיבור מחדש  -  2000חיבור לרשת קישורים לעתיד, התקנת כספים 

  לטרמינל במחשבים חדשים.  

  רכישת ציוד עבור מזכירויות בתיה"ס 

  מחשבים ומדפסות למזכירויות בתי ספר 

  תוכנת כספים: 

  הועבר נוהל סיום שנה לבתיה"ס 

ניתנו הנחיות למזכירות בתיה"ס לקבלת תשלום מההורים עבור רכישת  

  ספרים 

  תוכנת מנב"ס: 

"ל תשע"ד נקלטו  קבצי משה"ח, המנב"ס עודכן בחודש יולי, לאחר סגירת שנה

לעבודה שנתית שוטפת. נשלחה מצבת תלמידים ראשונית למשה"ח ולרשות 

  (מח"ע).

  VDI-מעבר ממנב"ס מקומי לטכנולוגית 

משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע החל בהסבת מערכות  

מרכזית המתארחת ב"חוות  המנב"ס המקומיות בבתי הספר למערכת מנב"ס

, התוכנה תסופק ותמומן ע"י  VDIהדעת", ענן המחשוב החינוכי ובאמצעות 

(בשלוש עדיין אין  VDI-בתי ספר בהרצליה התחברו ל 31מתוך  28משרד החינוך. 

    תשתית בזק מתאימה)

  רישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ה: 

. הועברו למזכירות 2014הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ה נערך בחודש ינואר 

נוהל רישום  וקבצים המכילים את נתוני התלמידים המועמדים לפי אזורי 

  רישום.

  רישום לתיכונים ולחטיבות לשנה"ל תשע"ה: 

  תיכונים וחטיבות ביניים: במהלך חופשת הפסח 

  קבצי התלמידים הועברו לחטיבות והתיכונים ונקלטו בתוכנת המנב"ס 

  שלמה למנב"ס תשע"הבתי"ס המשתמשים בתוכנות ה 

העבודה עם תוכנות ההשלמה מצריכות הקמת מערכת המנב"ס:  

תלמידים, מורים, מקצועות קבוצות לימוד וכיו"ב. לאחר הזנת 

  ציונים/משמעת וכיו"ב.

 תוכנת מח"ע: 
  נקלטו קבצי מצבת התלמידים של כלל בתיה"ס. 

 נקלטו נתוני תלמידי חוץ מתוכנת הקב"סיות. 
 לכיתות א' לשנה"ל תשע"ה.הופקו קבצים לרישום  
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  לממשק בין המח"ע לאוטומציה ITL2001 – ITL2002תיקון ממשק  

בוצע שינוי במבנה הממשק ע"י משה"ח, והממשק תואם אם חוזר  

  בנושא הורים פרודים –מנכ"ל 

מצבת תלמידים של כלל גני הילדים   ITL2002הועברו קובץ -שירות פסיכולוגי  

  ובתיה"ס לשירות הפסיכולוגי לשנה"ל תשע"ה .

 
  אוטומציה  .6

 כללי   .א
 תמיכה שוטפת במערכות האוטומציה המשמשות את אגף הגזברות, מחלקת  
 הכנסות העירייה, אגף שאיפ"ה, אגף החינוך, אגף הנדסה ואגף תב"ל.  
 האוטומציה.פתיחת הרשאות למשתמשים חדשים במערכות  
 עדכון הרשאות ומסכים למשתמשים קיימים. 
 מתן הדרכות והטמעה של מערכות קיימות. 
 התקנת תוכנות במחשבים שקרסו או הוחלפו. 
 תיאום בין מערכות הליבה הפיננסיות של הרשות. 
 הפקת דוחות ביקורת למחלקות/אגפים השונים. 
 הפקת חיוביים תקופתיים/שנתיים במערכת. 
 פתיחת וסגירת שנה במערכות הפיננסיות השונות (הנהלת חשבונות, גביה,  
 רישוי עסקים, שילוט, חניה, פיקוח וטרינריה וכו'). 
ניהול ופיקוח על פרויקטים מול החברה לאוטומציה/ חברות חיצוניות אחרות  

 לפי דרישה.
 מתן פתרונות לשינויים או בקשות המתקבלות ממשתמשי המערכות השונות. 
 בת דוחות לאקסל ועיבודם עפ"י דרישה.הס 
 שליפות קבצי נתונים למערכות חיצוניות, עפ"י בקשת הרשות.  
 טיפול בבעיות טכניות מול ספקי השירות (חניה, מגע"ר ועוד). 
עדכון קבצים ממערכות חיצוניות שונות למערכות התפעוליות של אוטומציה  

 (חילן, 
 ספרת, טלאול, מגע"ר, ממ"ד, מס"ב). 
 ת תהליכי עבודה מול משתמשים הוספת תהליכים ותדרוך לגבי חישובים הגדר 
 ושינויים במערכות התפעוליות השוטפות. 
  סיוע ותמיכה טלפונית לכלל עובדי הרשות. 

 

  מערכת תיק תושב   .ב

 הגדרות משתמשים עירונים באגף שאיפ"ה ובאגף ההנדסה. 

   www.citypay.co.ilתמיכה לתושבים לתשלום חשבונות באמצעות  
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  גזברות    .ג

  קליטת קבצי נתונים כפקודות יומן במערכת. 

  הגדרות משתמשים חדשים כולל מתן הרשאות. 

 קליטת סעיפי תקציב מקבצי אקסל למערכת התפעולית ועדכון תקציבים. 
 יצירה והעברת קבצים למס הכנסה. 
 התקנת מדפסת ש'קים והגדרת המערכת והמשתמשים להדפסת ש'קים. 

 

  שילוט -שאיפה   .ד

הפקת תלוש שנתי, עדכון תעריפים, הפקת דוחות לבדיקה, חיוב והפקת קובץ  

  לבית 

 הדפוס. 
  הפקת דוחות תקופתיים, דוחות שלטים ויתרות. 

 הפקת קבצים/דוחות .  – 2015הערכות לקראת סקר פנימי חדש לשנת  

 חינוך   .ה
  תמיכה בהערכות וברישום לגני הילדים ולכיתות א'. 

 משתמשים חדשים למערכת כולל הדרכות.הגדרת  
 הפקת דוחות סטטיסטיים לשיבוצים. 
 קליטת קבצי תלמידי חוץ מתוכנת הקבסיות. 
 הפקת קבצים / דוחות לבית הדפוס. 
 עדכון מוסדות חינוך. 
 קליטת קבצי מצבת התלמידים של כלל בתיה"ס. 
 הפקת קבצים לרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ג לכלל בתיה"ס. 

 

  תב"ל  .ו

  עדכונים שנתיים ועוד. –טיפול באתר הלוגיסטי של הרשות  

  , לביצוע הזמנות ציוד משרדי וחומרי ניקיון.  WEBתמיכה שוטפת ב מערכת  

 

 מערכת קופה  .ז
  תמיכה והדרכה למשתמשי מערכת הקופה. 

  

  חניה  .ח

 תמיכה במערכת תווי הדייר. 
 הוספת משתמשים חדשים למערכת. 
 ם למערכת.הגדרת מדפסות מדבקות וסורקים חדשי 
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 הפקת קבצים ושיגורם לגורמי החוץ פנגו / אפקון. 
 יצירת דוחות ייעודיים משתנים למחלקה עפ"י דרישות הנוצרות בשטח. 
העברת קבצי עדכונים לגבי ערעורים על דוחות למחלקה המשפטית דרך המערכת  

 התפעולית.
  
  מערכת הגביה  .ט

 הפקת דוחות ומאזנים שוטפים. 
 פנים/חוץ של הרשות. הפקת דוחות/קבצים למבקרי 
 טיפול בתהליך פתיחת/סגירת שנה 
טיפול בכל הטבלאות הרלוונטיות לחישוב (סוגי שירות, מקומות גביה, הסדרים,  

 הנחות, סימננו וכו')
 עדכון טבלאות תעריפים תוך התעדכנות  משרד האוצר/ משרד הפנים. 
 העברת הנחות והסדרים 
 שנתי.הפקת תלושים עבור ארנונה כל דו חודשי /  
 הפקת קובץ הודעות על תשלומים קודמים למשלם. 
 הפקת דוח יתרות ויצירת מסלקות וקבלת אישור מהמחלקה. 
 העברת כל קבצי המסלקות +ההודעות לבית הדפוס בדיקתם ואישורם. 
 הפקת קבצי מסלקות לטלאול כדי לאפשר לתושבים תשלום במענה קולי. 
 קיבוע הנתונים למערכת. 
 ל הוראות קבע בנקאיות וכן כרטיסי אשראי.הפקת קבצים למס"ב ש 
 הפקת קבצי ביקורת למס"ב. 
 קליטת קבצי בנקים(זיכויים) המתקבלים באמצעים השונים כגון בנק הדואר,  
 טלאול וכו'. 
 טיפול בכל הטבלאות הרלוונטיות לפתיחת השנה החדשה/קודמת  
 קיבוע כל התנועות הזמניות שבמערכת  
 הפקת דוחות לפני סגירת שנה 
 העברת נתונים נלווים משנה לשנה (הערות/קודי מעקב ועוד) 
 לאחר הרצת העברת שנה הפקת דוחות בדיקתם 
 הוספת משתמשים חדשים למערכת וטיפול בהרשאות. 
 הוספת משתמשים חדשים למגע"ר וטיפול בהרשאות. 
 טיפול בקודי מעקב עבור עו"ד העוסקים באכיפת גביה. 
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  דוברות העירייה
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  העירייהדוברות 

  

  כללי

  

לשכת הדובר עוסקת במגוון נושאי פרסום, תקשורת והפקת אירועים. התחומים המרכזיים 

  בהם מטפלת הדוברות:

  דוברות ויחסי ציבור .1

  פרסום ושיווק .2

 הפקת אירועים .3

  ניהול תהליך  .4

  ניהול התוכן של אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות .5

 שונות (מזכרות ומתנות, תיעוד) .6

  דפס -מסמכים וניירת עירייה הדפסת  .7

  

  

  . דוברות ויחסי ציבור1
לשכת הדוברת היא האחראית על הבאת דברה ופעילותה של עיריית הרצליה לתודעת 

  תושביה ולציבור הרחב. 

לשכת הדוברת אחראית על הקשר עם אמצעי התקשורת, מתן תגובות לפניות 

  ויוזמות תקשורתיות (יחסי ציבור).  עיתונאים

   

איסוף החומר מהאגפים השונים, עיבודו  –קומוניקטים (הודעות לעיתונות) העברת  -

 והעברתו לאמצעי התקשורת.

  מתן תשובות, בע"פ וכתב, לשאלות עיתונאים. -

  העברה לעיתונאים של חומרי העשרה ורקע המעידים על פעילותה החיובית של העירייה. -

  תיעוד יומיומי של קטעי עיתונות.  -

  מלילי רדיו.תיעוד קטעי וידאו ות -

  תיאום, דיווח ומעקב. –ארגון מסיבות עיתונאים  -

  

  . פרסום ושיווק2

  לשכת הדוברת אחראית על פרסומי העירייה ואגפיה.

  בעיתונות הארצית והמקומית. –מודעות  -

מודעות פרסום: מסרים, אירועים, קמפיינים, חוק תכנון, הודעות לבעלים,  -

  מכרזים, דרושים ואבל.
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אחריות על הפקות שונות בעירייה: פרוספקטים, פלקטים, מנשרים לתושבים,  -

מפות, חוברת ארנונה, שאיפ"ה, דוח לתושב,  –הפקות בנושא מידע לתושבים 

  ניירת משרדית, כרטיסי ביקור.

ניהול תקציב הדוברות וההפקות השונות, ריכוז וטיפול שוטף בחשבוניות  -

  ומעקב תקציבי.

  ניירת משרדית של האגפים, דפי מידע וכו'. –רוני אחריות על הדפס העי -

אחריות על שילוט בבנייני העירייה, הפקת שילוט חוצות (שמשוניות,  –שילוט   -

  דגלים, באנרים , ושלטי טלוויזיה, עיגולדים ועוד)

  ריכוז חומר פרסומי לתלמידים. -

  שילוט המודיע על עבודות בעיר.  עצוב ופיקוח על -

  

  הפקת ארועים. 3

  הפקות אירועים וטקסים מטעם לשכת רה"ע. -

  סיורי עיתונאים. -

  פגישות ראש העירייה עם תושבים. -

  מצגות לתושבים. -
 סיוע לאגפי העירייה השונים בהפקת אירועים. -

 

  . ניהול התוכן של אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות4

  עדכון שוטף של המידע ונתונים באתר -

 שיווקי והסברתישימוש באתר ככלי פרסומי,  -

 שימוש באתר ככלי לשיתוף הציבור בתוכניות עתידיות של העירייה -

 שימוש באתר ככלי לאיסוף נתונים וסקרים -

  שימוש באתר ככלי תקשורת ישירה בין התושב לראש העיר -

  

  . שונות5
   מתנות למשלחות, מתנות לאורחי לשכת רה"ע  –ריכוז וטיפול בשי העירוני  -

  ועוד.

  שונים .   הצילומים : מתוך אירועים ופרויקטיםתיעוד ארכיון  -
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  2014להלן רשימה של פרוייקטים שטופלו בשנת 

  

אירועיםפרסום דוברות ויחסי ציבור

 
ליווי  תקשורתי של כל 

 האירועים בעיר
סיוע בהפקת חוברות  

 תרבות בשיתוף תנו"ס
 

 
מענה שוטף על שאלות 

 עיתונאים
פרסום סדרת אירועי  

 ספורט "נעים בעיר"
הפקת סיורים של אורחי 

 רה"ע

 

טיפול במערך ההסברה  

 בעת מבצע צוק איתן
הסברה לגבי התנהגות  

 בעת חרום 
הרמת כוסית לעובדי העירייה 

  לחגים ועובד מצטיין

  

 טקס הענקת קביעות
ליווי וקידום שוטף של 

 אירועי התרבות בהרצליה
מניעת הסברה בנושא 

 מפגעי יתושים
 חנוכת כיכרות

 

קמפיין לעידוד רכיבה על  

 אופניים
תמיכה פרסומית בכנסים 

שונים שנערכו בהרצליה 

 בחסות העירייה

  מצגות תב"ע בפני תושבים  

 

תקשור הישגי הספורט 

  העירוניים

 ושיווק "נעים בעיר"

  הענקת מלגות לסטודנטים

 
  ליווי כנס נשים הרצליה

 האישהוחודש 
  ארגון ביקור משלחות שירותי מחלקת הרווחה

 
 הפקת יום האישהפרסום חודש האישה תהליך מיתוג העיר

 

טיפול שוטף ועידכון אתר 

  אינטרנט עירוני 

 ודף פייסבוק העירייה

 –דיוור ישיר לתושבי העיר 

אירועי יום העצמאות 

  אירועי קיץ

 חוברת ארנונה

 הפקת עדלאידע הרצליה

 

פעילויות חיוביות  קידום

במערכת החינוך של 

 הרצליה

למורים ולילדי   -מכתבי 

 כיתה א' בתחילת השנה.
 

 

עבודות  -   קידום פרוייקטים

  פיתוח ברחבי העיר

 מצגות

מנשרים לתושבים בדבר 

הסדרי תנועה, עבודות 

 ופעולות ברחבי העיר ועוד.

קבלות פנים בלשכת ראש  

 העיר
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  העירוניהמוקד 
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 המוקד העירוני
  

   2014סיכום פניות תושבים לשנת 

   – עמידה/חריגה בתקן

  פניות רשומות  59,969 

  

   עמידה בתקן בחתך אגפים

עמידה בתקןכמות פניות  אגף

40,00071%  שאיפ"ה

12,50677%  תב"ל

52250%  הנדסה

36991%חינוך ורווחה 

 עמידה בתקן בחתך מחלקות 

  עמידה בתקן  כמות פניות  מחלקה

 89% 916  מוקד עירוני

 45% 265 ועדת תנועה 

74% 105  החברה לפיתוח תיירות

70% 51  פארק הרצליה

80% 15  לשכת הדובר

100% 2 אבטחת בכירים 

   כלל העירייה
72% 
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  עמידה בתקן בחתך תאגידים

  עמידה בתקן פניותכמות   תאגיד

 51% 4,578  תאגיד

60% 641 החברה הכלכלית 

      

  

  

  2014כמות פניות על פי שכונות לשנת 
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  2014כמות פניות לפי רובעים לשנת 
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  מינהל נשים
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  מינהל נשים 
  

מינהל נשים הינו מחלקה יחודית בעיריית הרצליה אשר פועלת להעצמה ולקידום מעמד 

  האישה.

, ומציע מערך של סיוע משפטי לנשים בנושא זכויותיהן בעבודה 1999המינהל הוקם בשנת 

ופיתוח כלכלי, פעילויות בנושאי חינוך,  מנהיגות  ובמשפחה,  קורסים  בתחום התעסוקתי 

  והעצמת נשים.

המינהל נמצא בקשרי עבודה עם  יועצת רה"ע  לקידום מעמד האישה, גב' ביריה גרנות אשר 

יחדיו מעצבים את תוכנית העבודה של המינהל ופועלים למימושה. כמו כן, קיים  שיתוף 

ייה כגון: מחלקת החינוך, מחלקת הרווחה, פעולה מלא עם האגפים והמחלקות השונים בעיר

  יחידת הבריאות העירונית, המחלקה לתרבות נוער וספורט וגופים נוספים אחרים.

   

  פעילות בתחום הסיוע המשפטי לנשים  .1

במסגרת מינהל נשים, זכאית כל אישה תושבת העיר, לקבל  – יעוץ משפטי  1.1

ות מצד הפונה, באשר הכוונה ויעוץ משפטי ללא תשלום וללא כל התחייב

לזכויותיה בעבודה, במשפחה ומול רשויות המדינה.  מערך ההכוונה לסיוע 

משפטי לנשים, התקיים במתכונת דומה לשנים עברו.  מערך הסיוע של מינהל 

נשים מטפל גם באינטראקציה של הפונות מול המוסד לביטוח לאומי בנושאים: 

  ת, קצבת אבטלה ועוד. קצבת הבטחת הכנסה, קצבת מזונות, קצבת נכו

תיקים. במהלך השנה, תוגבר מערך הסיוע  175-טופלו כ  2014במהלך שנת             

המשפטי ובנוסף לגב' עירית פוקס אשר נמצאת במשרד פעמיים בשבוע, 

  גודר .-מתנדבת במשרדנו גם עוה"ד רינה מור

  

, החלה להתנדב עו"ד רותי 2012בנוסף לייעוץ המשפטי בנושאים הנ"ל בשנת      1.2

ללא כל תשלום לנשים שנפגעו מעבירות כנגד אלדר, אשר נתנה ייעוץ משפטי 

  גופן (לרבות עבירות של התעללות נפשית, הטרדה מינית, השפלה וביזוי).

בוצעו בהן עבירות. נשים ונערות ש 24 -במסגרת השירות ניתן ייעוץ פרטני לכ

  הסיוע ניתן באופן חד פעמי או מתמשך בנושאים הבאים:

 מעקב אחר תלונות במשטרה; -

 סיוע בהוצאת צווי הרחקה וצווי מניעת הטרדה מאיימת; -

הגשת עררים בנושא סגירת תיק במשטרה/בפרקליטות (בעבירות תקיפה,  -

 מעשים מגונים ואונס קטינה)

 בעבודה;טיפול בפיצוי בגין הטרדה מינית  -

סיוע בכתיבת הצהרות נפגע והגשתן לבית המשפט באמצעות  -

 התובע/הפרקליט;

סיוע בקבלת מידע באמצעות מערכת מנ"ע ויצירת קשר עם הפרקליט  -

 המטפל בתיק.
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 ליווי לדיונים בבית המשפט; -

 סיוע בגיבוש עמדה לקראת הסדר טיעון; -

מסירת פרטים  מכתב דרישה לפיצוי מחב' "מטרופולין" בגין תאונה, אי  -

  והפקרת פצוע;

 
כמו כן נערכו פגישות יידוע עם גורמים שונים בעיר, כמו דוברות העירייה, מפקד 

תחנת משטרת גלילות ואחראית חקירות אלמ"ב במשטרה, מח' הרווחה, אחראית 

נערות במצוקה, מנהלת שפ"ח והאחראית תחום פגיעות מיניות בשפ"ח, נציגת 

ר, מנהלת המקלט לנשים מוכות, המנהלת המקצועית מנהלות ויועצות בתי"ס בעי

הארצית של ער"ן, ועוד. מטרת הפגישות הייתה להרחיב את המודעות והידע של 

אנשי מקצוע שבמסגרת תפקידם באים במגע עם נפגעות עבירה, בכל נושאים 

הקשורים לזכויות נפגעי עבירה ,הדרך למימושן ולעודד הפניית נשים נפגעות לקבלת 

  משפטי מקצועי במסגרת מינהל הנשים. ייעוץ 

  

  

  שיתוף פעולה עם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים      1.3

  

שירות זה מאפשר קבלת יצוג משפטי עפ"י הצורך ובהתאם למבחן זכאות כלכלית, 

ע"י עו"ד ששכרם ממומן ע"י המדינה. במסגרת זו מגיעים להרצליה אחת פעם או 

  לסיוע משפטי לקבלת קהל בהרצליה. פעמיים עורכי דין מטעם הלשכה

פגישות יעוץ,  5  -השנה הוחלט להגדיל ולשפר את השירות , מדי שבוע מתקיימות כ

פונות  בחודש. תוספת לשירות זה ניתנת בהתאם  20 -ובסה"כ ניתן שירות לכ

אביב - לצרכים של תושבות העיר. קבלת הקהל בהרצליה חוסכת נסיעה לתל

אביב. כמו כן, מתקצר זמן ההמתנה -יוע המשפטי בתלוהמתנה ממושכת בלשכת הס

לפגישה עם עו"ד לימים אחדים, במקום זמן המתנה של כחודשיים וחצי. מינהל 

נשים משמש כגורם מתווך ומקשר המקל על בירוקרטיה בקשר עם הלשכה לסיוע 

משפטי וכן, מצוי בקשר עם עורכי הדין המייצגים את תושבות העיר המופנות 

  הלשכה לסיוע משפטי להבטחת איכות השירות הניתן להן. אליהם ע"י

משפטנית המינהל, גב' עירית פוקס,  עומדת בקשר שוטף עם עורכי הדין מטעם 

  הסיוע המשפטי ובמהלך ההליך המשפטי.

  

  

  .  פעילות בתחום הדרכת הורים 2

הדרכה מקצועית בהצבת גבולות, סמכות הורית והכוונה לאיתור קשיים בתא 

  המשפחתי.

  מתנדבת. –הנחייה וליווי ע"י גב' ליאורה מרום 
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  . טיפול פסיכותרפי 3

הטיפול בנשים נפגעות אלימות מידי בני זוגן מטרתו לחזק את הנשים ולסייע להן 

להיחלץ מתוך מערכת היחסים ההרסנית; ללוות ולתמוך בתהליכי הפרידה והאבל; 

חיו עד לא מזמן, מתוך ההבנה שהאלימות  לסייע להן להבין באיזו סיטואציה הן חיות או

מוכחשת גם על ידן וגם על ידי הסביבה. הכחשה זו וקושי בזיהוי והגדרה של התנהגויות 

אלימות מצד בן הזוג הם המנגנונים הנפשיים העומדים בבסיס הקושי לצאת מתוך 

זוגיות זו, והם האחראים לתופעה של נשים המתפתות לחזור לקשר האלים, אם בשל 

של הסביבה. הטיפול בנשים  –ולעיתים גם אי הבנה  –בקשותיו של בן הזוג או בשל לחץ 

מבקש לחזקן אל מול קשיים אלה באמצעות חיזוק והעמקה של הבנת האלימות 

אולי לראשונה בחייהן  –ומאפייניה, במקביל ליצירת מרחב מקבל ותומך, המאפשר להן 

תיהן, ביכולותיהן ולבנות לעצמן מתוך כך להכיר בכוחותיהן, בכישרונותיהן, ברצונו –

  חיים עצמאיים חדשים.

  
  פסיכוטרפיסטית ומטפלת בהבעה ויצירה - מטפלת ומלווה את הנשים, גב' ריבה פרי

  
  

  . ייעוץ קריירה 4
  

ייעוץ תעסוקתי לנשים הנמצאות בצומת דרכים לגבי עבודותן ורוצות לעשות שינוי 

עבודה, לשפר את הבטחון העצמי לקראת חזרה בקריירה, לקבל הכוונה לקראת ראיון 

  למעגל העבודה.

דבי רומיס של נטע אשר  –פסיכולוגית תעסוקתית  -הייעוץ ניתן ע"י גב' דבי רומיס 

 תורמת את פעולתה לטובת נשות הרצליה. 
  

  

  תעסוקת נשים וקידום נשים בתחום הכלכלי .5

  

   פרויקט יזמות    5.1               

  מפגשים  12מטרת התוכנית, העצמת המשתתפות והכנתן ליזמות עיסקית .בתוכנית                     

  בשיתוף ויצ"ו ולשכת התעסוקה הרצליה.                     

  

בפרוייקט תעסוקת קיץ לנערות, המטופלות ביחידה לנערה  תעסוקה צעירה""  5.2 

  בנות בליווי רכזת ועובדת סוציאלית. 30במחלקה לשירותים חברתיים, השתתפו 

  

תוכנית לתעסוקה צעירה, הפועלת במסגרת היחידה לטיפול  –תכנית "זינוק"    5.3

יצירת בנערות צעירות ומסייעת לצעירות אשר אותרו כבעלות מוטיבציה מוגברת ל

שינוי, להשתלב בעולם העבודה הנורמטיבי.מיום הקמת הפרויקט, מינהל נשים 

בעיריית הרצליה מלווה את הפרויקט אשר היה יחודי בעיר הרצליה וברבות השנים 

  הוחלט להעתיקו לערים נוספות.
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בנות שעברו מיון  8השנה הפרויקט בשיתוף עם עיריית רמת השרון ,המשתתפות בו  

ות  מתקיימת  ברמת השרון וכוללת מפגשים חד שבועיים קבוצתיים וכן קפדני. הפעיל

פרטניים  על ידי עו"ס ורד ליטאי ועו"ס נאוה שוורץ, מנהלת קידום נוער ברמת השרון. 

  חודשים . 10אורך התוכנית 

הפרוייקט פועל בשיתוף: מח' הרווחה של עיריית הרצליה ורמת השרון וכן משרד 

  הרווחה.

  

בשיתוף עם עמותת " אישית" הפועלת לקידום   -נשים ליזמות עיסקיתקידום    5.4

 קורסים: 2נשים ליזמות עיסקית הוצעו 

קורס העוסק בהליכי פתיחת עסק קטן מההיבט החוקי, הפיננסי  -"עסק משלי"  .א

והארגוני שיווקי. וכן, הקניית כלים תאורטיים ויישומיים לתהליך בניית 

  ם בפועל .עסק,משלב הרעיון ועד שלב היישו

קורס המקנה כלים תאורטיים,  יישומיים ויצירתיים לקידום  - "אומנות השיווק"  .ב

העסק. בניית תוכנית שיווקית, הגדרת קהלי היעד, הגדרת תמהיל השיווק, תקשורת 

 שיווקית, שיווק באינטרנט, ניהול קשרי לקוחות ומחקר שיווקי.
  ו.הסדנה מקנה כלים יישומיים ומותאמים לכל עסק וצרכי

  

  אישה עצמאית   5.5 

תוכנית ייחודית לנשים בעלות עסק המבקשות לממש את עצמן ולהגשים את החלום 

מפגשים  שילבה . התוכנית חידוד המוטיבציות והעוצמות האישיותתוך להיות עצמאית 

ארגז כלים מעשיים, קיבלו המשתתפות . במהלכה פגישות ליווי אישיותו קבוצתיים

תוך סיגול חשיבה חדשנית   להקים, לנהל ולקדם עסק יציב ומצליחהן ל בכדי לאפשר

  ותוצאתית.

  

הקורס התקיים במרכז פסגה בהרצליה והונחה ע"י מיכל גוברין ועו"ד קרן גודר מאמנות 

 אישיות. 
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 חינוך, מנהיגות והעצמת נשים .  6
  

   – "תכנית לימודי מגדר בתיכון "הראשונים    6.1

מינהל הנשים היה שותף לבניית תכנית לימודים יחודית לבגרות בהיקף של שתי   

יחידות לימוד בנושא מגדר, המשולבת במסגרת הלימודים במגמת לימודי החברה. 

התכנית נכתבה בשיתוף עם היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך ותיכון 

בשנת הלימודים . 2005ר "הראשונים" ואושרה להוראה כתכנית יחודית החל מספטמב

תלמידים  25תלמידים לפי החלוקה הבאה: בכיתה י"א   53תשע"ד למדו במגמה  

  .תלמידים 28ובכיתה י"ב  

  זוהי השנה השמינית  שבה יגשו תלמידים לבחינת הבגרות במגמה זו.       

  

 אם לאם בקהילה      6.2
  תוכנית אם לאם בקהילה בונה רשת תמיכה קהילתית לאמהות אחרי לידה. בתוכנית         

  משתתפות נשים המלוות אמהות לאחר לידה.    

  הפרויקט בשיתוף מחלקת הרווחה ובריכוזה של גב' אורית מרגנית.   

  

 מסע צילום חוויתי לנשים  –בשביל עצמי  6.3
הסדנא מציעה כניסה לעולם חוויתי, אומנותי המאפשר לבטא דרך הצילום רגשות 

  וסיפורים אישיים. 

הוצגו  2014מחזורים של סדנת הצילום. בחודש האישה  2במהלך השנה התקיימו 

עבודותיהן של בוגרות הקורס בתערוכה "מסע צילום"  בגלריה העירונית. הסדנה  

   מפגשים. 12, 18.11.13נפתחה  ב  

 

 קורס מבוא לפסיכולוגיה -אוניברסיטה בעם 6.4
בקורס עסקו בתיאוריות פסיכולוגיות ומושגים מעולם הכלכלה. הפרויקט מועבר 

  במתכונת שנתית ומיועד לנשים שלא זכו להשכלה.

  מרכזת התוכנית בעיר.–בשיתוף עו"ס אריאלה בליצקי 

  

 סדנאות סטיילינג 6.5

 ד בשבילךתני לתדמית לעבו -סטייליניג מיתוג אישי   6.5.1

סדנת סטיילינג המורכבת משלושה מפגשים, חשפה את המשתתפות על האופן בו הלבוש 

עומדים ה משמש מנוף להופעה חיצונית והתדמית כלפי הסביבה. כמו כן, גילוי החסמים

מול המסרים הבלתי מילוליים מועברים וכיצד ניתן להפוך  הופעה מוקפדת ומחמיאהב

אותם לאפקטיביים בבניית תדמית חיובית. במפגש האחרון המשתתפות התנסו בלבישת 

  פריטי לבוש ואביזרים.
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  2014הסדנה בהנחיית גב' רותי טרביס,יועצת תדמית וסטייליסטית, בחודש ינואר 

  , בהרצליה.  25והתקיימה במרכז פיסג"ה, רח' דוד שמעוני 

  
 סטיילינג לעיצוב הבית 6.5.2

סדנת מבוא להום סטיילינג אשר כללה טיפים וכלים מעשיים לעיצוב החלל ורכישת 

  מושגים מעולם העיצוב בכלל ומעולם ההום סטיילינג בפרט.

  אולמות תצוגה הקשורים בעולם העיצוב. 2-מפגשים וסיור מודרך ב 5הסדנה כללה 

  

  אר, בהנחיית גב' ליאת רוזין אדריכלית עיצוב פנים.הסדנה התקיימה בחודש פברו

 

  סדנת תדמית ארגונית  6.5.3

סדנת פיילוט שהועברה בשתי מחלקות בעירייה המקבלות קהל במטרה לחשוף את  

     האישית כלפי מתן שירות לתושבי עיריית הרצליה. השפעת התדמית
השירות לתושב. לכן, בנוסף, הסדנה העבירה מסר כי, הלבוש הינו חלק בלתי נפרד ממתן 

לנראות המחלקתית שמשווה לארגון ערך מוסף  ומציעה לתושב שירות   הוא תורם

  מכובד ואיכותי.         

  

הסדנאות התקיימו בחודש דצמבר, במחלקות הגבייה וההנדסה,  בהנחיית  גב' רותי 

  טרביס, יועצת תדמית וסטייליסטית. 

  

 מצייצות ומשדרות חדשות  6.6
, העריכה חדר, החדשות עולם הכרת אשר כללה  14-15בגילאי  לנערות מעשית סדנה

 .ורדיו בדיגיטל טלוויזיה לעריכת בצילומים שימוש ,עריכה שיקולי

הסדנה התקיימה בשיתוף המרכז הבינתחומי הרצליה, משרד החינוך, תנו"ס ומינהל 

  נשים.

רת במרכז נפתח בחודש ספטמבר והתקיים בשעות אחה"צ בבית הספר לתקשו הקורס

  הבינתחומי הרצליה .

 
 קורס לפרוץ דרך קדימה 6.7

בעקבות הצלחת הקורס הקודם, נפתח קורס המשך בנושא העצמת נשים הכולל 

  תיאוריות, סימולציות ומשחקי תפקידים.  

נושאי הקורס: ניהול תהליכי שינוי, תקשורת בינאישית אפקטיבית, שפת גוף, 

שיתופי פעולה ומשא ומתן, ניהול קונפליקטים התמודדות עם תנאי אי וודאות, ניהול 

  ויצירת השפעה ללא סמכות.
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חן והתקיימה במרכז פיסג"ה , רח' דוד  - הסדנה בהנחיית גב' שרי ארליך וגב'  חמי גלילי

  בהרצליה. 25שמעוני 

  
 אירוח נשות אופקים  6.8

דרום בצל אירועי מלחמה בקיץ האחרון, נתרמה עיריית הרצליה לארגן יום כיף לנשות ה

  להפוגה מימי המלחמה שפקדו את מדינת ישראל.

ראש עיריית הרצליה, מר משה פדלון וסגנית רה"ע גב' איה פרישקולניק קיבלו את 

פניהן. הן התכבדו בארוחת בוקר וביקרו במוזיאון הרצליה. הנשים השתתפו במעגל 

  מתופפים ושמעו את הזמרת שולי נתן והרצאתה של בלה מנדל.

  

 נשים קורס יזמות ל 6.9
תוכנית יזמות והעצמת נשים פותחה עבור נשים בעלות עסק או בתהליכי פתיחת עסק. 

מפגשים אשר במהלכן קיבלו המשתתפות כלים לאסטרטגיות שיווק  15התוכנית ארכה 

ופרסום, תיאום הציפיות, בניית חזון עצמי, פיתוח רעיונות עיסקיים, שימור לקוחות 

  ושימוש ברשתות החברתיות.

ת בשיתוף מינהל נשים, ויצ"ו ולשכת התעסוקה בהרצליה ובתשלום סימלי של התוכני

  המשתתפות.

  התוכנית  בהנחיית גב' מנוחה גלברט ממכון שיפור. 

 
 סדנת אמהות ובנות מצווה  6.10

ובנותיהן בגיל המצווה לאור משמעות הקרבה בניהם לאורך כל  לאמהותייחודית  סדנה

 והן דורי הבין הן בקשר ומורדות עליות בתוכו החיים ובעיקר בשל גיל העשרה מכיל

 של ערכים, מינית הזהות הכרת עצמה. הסדנה כללה נושאים של כלפי הנערה ביחס

 ולקיחת קבלה ,ובהיסטוריה ך"בתנ נשים עם בחברה, היכרות ומיקום האישה שיוויון

  .המשפחתית כרת השושלתוה אחריות

 ההסתדרות ו"ויצ מטעם יית מנחותמפגשים בהנח 10הסדנה בשיתוף ויצ"ו  ארכה כ 
  .הנשית העולמית

 
 קורס מחוברות  6.11

 נפרד בלתי חלק , מגדר ונשיות אשר מהוויםי בנושא התבגרות -סדנה לנערות בכיתות ט

 . עתידה ובתכנון הנערה בחיי

 את במהלך הסדנה נחשפו הנערות לחשיבות העידוד והמחויבות בגיל זה ומתעדות

 גולת  .סטילס צילום, וידאו באמצעות התהליך של והרעיונות למסרים החיבור החוויות,

  .הקורס משתתפות של תוצרים תערוכת של הסדנה היא הפקת הכותרת

 רחל  , בהנחייתהשמיני הנוער כוכב מועדון הסדנה נפתחה במהלך חודש נובמבר בשיתוף

  ומאמנת אישית. קבוצות לוי, מנחת
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 הרצאה בנושא גישה חיובית לחיים  6.12
  

 4בוקר, גולל את חיי בעלה , תת ניצב ליאור בוקר ז"ל שנספה באסון הכרמל לפני כ  נאוה

שנים. למרות האובדן הקשה , נאוה בחרה להשקיע את חייה בתרומה לקהילה והקימה 

את הקרן לתמיכה במערך המתנדבים בכבאות ובהצלה במדינת ישראל. כיום  הקרן 

חירום, להקמת מרכז הדרכה  מגייסת תרומות להצטיידות להצלת חיים בשעת

  ומבקרים, להענקת מלגות ולהקמת תחנת יחידה מרכזית לכבאות והצלה .

  , בספריה העירונית. 24.12.14ההרצאה התקיימה בתאריך 

  

  חברותא  6.13

חידוש המסורת היהודית במפגשי נשים בראשי חודשים לשיח בנושאים שמזמן ראש 

  החודש.

ובבית ויצ"ו בהרצליה והונחו ע"י הרבה אורנה המפגשים התקיימו בספריה העירונית 

  פילץ.

  ראש חודש שבט: אמא אדמה. על נשים וטבע ועל הטבע הנשי.  7.1.14             

  ראש חודש אדר א': סוד העיבור. על השנה המעוברת והאשה המעוברת. 4.2.14             

  . על הציווי, הרצון "ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמידִמְצָוה ְּגדֹוָלה "ראש חודש אדר ב':  4.3.14      

  והדרכים לשמוח.    

  ונזכור את כולן לימוד ושיחה שיחה בנושא זיכרון ומהות.   28.4.14      

  נשים וראשי חודשים : מה הקשר? 30.6.14      

  " בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחייה..."    28.7.14      

 על הנפש קריאה אישית נשית בתפילות ראש השנה ויום על החשבון ו 16.9.14      

  הכיפורים.     

  'אחרי החגים יתחדש הכל' התחדשות ושגרה, נשים וראשי חודשים.  21.10.14      

  סמלים תרבותיים וחוויות אישיות. - 'חושך אור והארה '  18.11.14      

  ה היפה עם החרב.( הפנטזיה על) האיש-'חג הבנות וספר יהודית' 30.12.14      

  

  

  

  פעילויות מועדוני נערות  ונשים בהרצליה. 7 

  

  הוריות- מרכז למשפחות חד 7.1

משפחה חד הורית הינה משפחה שבראשה עומד הורה יחיד שבמשמורתו ילדים מתחת לגיל 

18.  

משפחות חד הוריות הינן משפחות החוות משבר המשפיע על ההתמודדות היומיומית שלהן 

  פסיכולוגיים והן בהיבטים כלכליים חברתיים.הן בהיבטים 
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מטרת המרכז למשפחות חד הוריות, לתת למשפחות אלו כלים להתמודדות יומיומית . 

  משפחות אשר משתתפות במגוון פעילויות . 400- במרכז רשומות למעלה מ

התקיימו מפגשים של קבוצת נשים שעברו  הכשרה, להנחות קבוצות לעזרה  2014בשנת 

לנשים בתקופת משבר כמו גירושין . כמו כן התקיימה סדנא מתמשכת לקבוצת עצמית ו

  אמהות יחידניות מבחירה והקמת מועדות חברתי בו הן שותפות  .

סדנאות לניהול כלכלי נכון של משק הבית וכן   במטרה לשפר את מצבן הכלכלי התקיימו,

  סדנה בנושא " שדרגי את הכנסתך".

  הורים וילדים. 100-בחופשת החגים השתתפו למעלה מבטיולים להורים ולילדים 

  

  מועדוני נשים בשכונות 7.2
בהרצליה פועלים ארבעה מועדוני נשים בשכונות העיר השונות. המועדונים הוקמו ביוזמת 

 היחידה לעבודה קהילתית ומופעלים בהדרכת עובדיה.
  נית .השנה החלו מפגשים עם סופרים ישראליים ויוצרי תיאטרון בספריה העירו

מינהל הנשים מסייע באמצעות תקציבו למימון הרצאות ופעילות לקידום נשים במועדונים 

 (הרצאות וסדנאות בנושא זכויות נשים, בריאות נשים והעצמה אישית).
בנוסף, אחראי מינהל הנשים, לארגון פעילויות משותפות למועדונים השונים ולמפגש פורום 

 חודשים.מועדוני הנשים בעיר אחת לשלושה 
כמו כן, מועדוני הנשים פועלים למען הקהילה ומשתפים פעולה עם הפעילויות בשכונות 

  בפרויקטים השונים. 

  
  חגיגה הודית  7.2.2

התקיים ערב חגיגי בנושא הודו ממבט אישי בשיר, סיפור                           20.10.14בתאריך           

  סקר וכיבוד הודי מסורתי.ואגדה. הערב כלל הרצאה של רבקה אב

  
   סיור בשרונה 7.2.3

  התקיים סיור למתחם שרונה בתל אביב.  10.12.14בתאריך           

נשות כל המועדונים סיירו במתחם, בהנחיית מדריכה מקצועית ולמדו על           

  העבר וההיסטוריה של המקום. הערב נחתם בארוחת ערב חגיגית.  

  בשיתוף פעולה עם עו"ס רחל גלעד וולנר, מחלקת הרווחה.מינהל נשים  פועל   
  

  
  

בדומה למועדוני הנשים, פועלים במתנ"סים מועדוני  -מועדוני נערות בשכונות  7.3

נערות המיועדים לנערות בשכבות הגיל של חטיבת הביניים. המועדונים נעזרים במינהל 

וך מיני, העצמה הנשים לצורך העשרת התכנים בסדנאות ובפעילויות הקשורות לחינ

  אישית וזכויות הנערה. מינהל נשים פועל בשיתוף עו"ס סינדי עזר, מח' הרווחה.
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  פעילות בתחום מניעת אלימות כלפי נשים .8

  היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים צויין בעיר הרצליה במספר אירועים       

  ובמסע פירסומי להעלאת המודעות  לנושא חשוב זה .     

  

    "צריך לשים לזה סוף"   8.1      

  דיון בהשתתפות : 

  דר' סוזי ברוך,ניצב משנה בדימוס,מומחית לנושאי אלימות,סמים ואלכוהול

  גב' יעל שרר, יוצרת הסרט , יוצרת הסרט  " כביסה מלוכלכת" 

  בסיפריה העירונית בהנחיית העיתונאית בילי בסרגליק  23.11.14הארוע התקיים ב 

  

  הסרט "פרינסס"  8.2      

מינהל נשים בשיתוף סימנטק הרצליה הקרין את הסרט " פרינסס " המטפל 

  .2014באלימות מינית במשפחה. זוכה פרס הסרט הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים 

  בתום ההקרנה התקיימה שיחה ערה עם בימאית הסרט.

  הסרט בהשתתפות : קרן מור, אורי פפר, שירה האס   

  בסינמטק הרצליה. 27.11.14וקרן ב הסרט ה 

  

  לחופש נולדה -בלה מנדל  8.3    

בלה מנדל, אישה שחיה במגזר החרדי בנתורי קרתא. סיפרה לנשים על החיים 

בקהילה הסגורה, על ההתעללות הגופנית והנפשית שחוותה מנישואים לגבר 

להשבת  החזרה בשאלה והמאבק המשפטי שניהלה-מהקהילה. ולבסוף, השינוי בחייה

  ילדיה אל משמורתה.

  בספריה העירונית. 10.11.14הערב התקיים בתאריך            

  

  

  2014מרץ  –חודש האישה בהרצליה  .9     

במרץ מצויין בעיריית הרצליה בארועים מגוונים  8 - יום האישה הבינלאומי החל ב

  הבאים:במהלך חודש מרץ  "חודש האישה"  בעיר. במסגרת זו התקיימו האירועים 

  

  אירועי תרבות לציון יום האישה    9.1

           

  אירועים בשיתוף היכל בעיר 9.1.1

  

  מופע סטנד אפ עם  רותם אבוהב 

במופע סטנד אפ השחקנית והקומיקאית רותם אבוהב שיתפה את הקהל בהתנהלות 

  חייה.

     5.3.14המופע התקיים ב 
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   "צופית גרנט " דלתות מסתובבות

ויוצרת, אשת טלויזיה ותאטרון במופע יצרתי של המוטו בחייה לחיות שחקנית 

  בחמלה ואהבת הזולת ולא לוותר על הגשמת החלומות.

   8.3.14המופע התקיים ב 

  

  משבר כביסה

  מופע הלקוח מחווית החיים של כולנו במגוון שירים ודיאלוגים מצחיקים.

  בהשתתפות: יעל קידר ואפרת כהן

  13.3.14המופע התקיים ב 

  

  בשביל עצמי –מסע צילום  –תערוכת נשים יוצרות   9.2

  בתערוכה הוצגו עבודותיהן של נשים בוגרות קורס הצילום מסע בשביל עצמי.
  גב' סיגל הראל מור וגב' אליסיה שחף. –אוצרות התערוכה 

בגלריה העירונית בית אמני הרצליה,  23.3.13אירוע הפתיחה התקיים בתאריך 

מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, גב' ורדה  –בהשתתפות רה"ע, גב' ורד סוייד 

  יו"ר מועצת נשים הרצליה ואורחים רבים. -מור

  

  Teaתרבות  9.3
ירוני:הרצאות, במסגרת ארועי חודש האישה הוחלט לקיים בשיתוף המרכז לפיתוח ע

  סדנאות, ומפגשים מקצועיים בבתי קפה בעיר.

  השחקנית, שרית וינו אלעד בנושא: "זכות הדיבור"   6.3.14

  קפה ארומה הרצליה.             

  בריר בנושא: " מפגש העיתונאי עם מצפונו" -העיתונאית, ברוריה אבידן  13.3.14

  קפה גורילה בר.              

סמדר גנזי, מנכ"לית מיזם " המסלול שלך" מבית " אקסטרווגנזי"  בנושא:"  20.3.14

  מאחורי הקלעים של תעשיית האופנה בארץ"  

  הספרייה העירונית הרצליה.               

איציק ראש המרכז להגנת הסביבה, המכללה האקדמית –עו"ד ציפי איסר  27.3.14

  נתניה בנושא:" הסביבה ואנחנו"  

  אספרסו בר הרצליה.               

מערכת  –מעיין קרת, מנכ"לית משותפת " המסלול שלך" בנושא :" הגוף ואת   3.4.14

  יחסים " 

  קפה לנדוור הרצליה.               

עו"ד אירית רוזנבלום, מייסדת " משפחה חדשה" ומומחית לדיני משפחה  10.4.14

  בנושא :" צוואה ביולוגית"  

  קפה טוסקנה הרצליה.               
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  הארועים היו מיוחדים ומשכו קהל מגוון בכל אחד מן המפגשים.

  סודות האושר  האנושי  9.4

הרצאתה של ד"ר ענת שושני מביה"ס לפסיכולוגיה בבנתחומי הרצליה. ההרצאה עסקה 

בחשיפת מקורות החוסר והאושר תוך התבססות על תובנות וכלים מרכזיים 

  בית. בפסיכולוגיה חיו

מרכז   - בפאב תיאודור בהרצליה, בשיתוף המרפסת  2.3.14הארוע התקיים בתאריך 

  צעירים והבנתחומי הרצליה 

  
  

  ערב בריאות האישה    9.5
  

במסגרת שת"פ של מינהל נשים ויחידת הבריאות העירונית התקיים מופע " הומור 

  ספורטה. ובריאות כדרך חיים" , בהשתתפות ד"ר דינה אייזן והזמרת לירון

  ב"היכל בעיר" הרצליה. 18.3.14האירוע התקיים בתאריך   

  
  מלכות השחמט -משחק שחמט סימולטני  9.6

  
תחרות נושאת פרסים במשחק סימולטני. תחרות הפתוחה לנשים חובבות שחמט בכל 

גיל ורמה  עם גב' אירנה לן, בכירת שחמטאיות מועדון השחמט ,אלופת ישראל לשעבר 

  אולימפית . ושחקנית נבחרת

במועדון השחמט ע"ש אריה אוריאלי, רח' השרון   9.3.14התחרות התקיימה בתאריך 

  , הרצליה  בשיתוף מחלקת הספורט.23

  

   בעקבות אסתר המלכה –הגעת למלכות  9.7

חידוש המסורת היהודית בהתכנסות נשים בראש חודש ללימוד ושיחה.לימוד  -חברותא

  שמזמן לנו חודש אדר ב'. בהנחיית הרבה אורנה פילץ .חוויתי ושיח אישי של תכנים 

  בהרצליה.  10בבית ויצ"ו , רח' ראש פינה  3.3.14הארוע התקיים ב 

  
  

   מוזיקלי  -ספרותי 9.8

מוסיקלי,  –יוצרת תמר גלעדי במפגש ספרותי  -מפגש עם הסופרת עירית לינור והזמרת

  אודות האושר ועל כל מה שמעניין נשים ביום האישה הבנלאומי.

  בספריה העירונית הרצליה.  10.3.14המפגש התקיים בתאריך 
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  כנס העצמת נשים בספורט –. כנס טריאתנה 10

         

כנס הרצליה להעצמת נשים בספורט אשר התקיים זו השנה הראשונה בשיתוף אתנה 

  נשים בספורט ע"ש תמר דבוסקין ז"ל בהנחיית מירב מילר.והעמותה לקידום 

בסמוך לתחרות הטריאתלון השנתית הנערכת בהרצליה,  30.5.14הכנס התקיים בתאריך 

 -ראש עיריית הרצליה, גב' אורלי פרומן - בבית חיל האוויר, בהשתתפות מר משה פדלון

  ים.מנכ"לית משרד הספורט ובכירי העירייה ומשרד הספורט ומאות נש

  

  תוכנית הכנס:

  פתיחת הכנס : 

מנהלת היחידה המקצועית " אתנה"  בנושא סקירת הפרויקט  - גב' עמרית ינילוב עדן

  הלאומי " אתנה" 

המדליסטית הראשונה של ישראל במשחקים האולימפיים בנושא: מצויינות  - גב' יעל ארד

  בספורט כאנלוגיה לחיים ועסקים.

      

  נשים עם סיפורי הצלחה  4 –אתנה ספרינט 

  הכדורגלנית הראשונה שהצליחה בגדול בחו"ל.   –שגרירת אתנה  -גב' סילבי ז'אן

  +.55טריאתלטית ואשת הברזל שהגשימה חלום בגיל  –גב' איילת ליקבר 

ספורטאית ערביה מענף הקארטה ששברה את המסכמות  –שגרירת אתנה  -גב' לוריס אעפרה

  בחברה הערבית. 

  מומחית באנטי אייגינג , טריאתלטית ומרתוניסטית. –יס זנדר גב' איר

בניית מאגרי  –דיאטנית קלינית וספורט מהמרכז לרפואת ספורט מדיקס  –גב' מיטל עזר 

  אנרגיה לפני תחרות. 

  ספורטאית פארלימפית - גב' פסקל ברקוביץ

  

  

  

   נשים מועצת. 11

 - גב' ורדה מור 2011הרצליה. החל משנת מועצת נשים עירונית פועלת למעלה מעשור בעיר 

יו"ר מועצת נשים, אשר מקיימת מפגשים בהם נידונים  נושאים העומדים על סדר היום 

  הציבורי. במפגשי המועצות מתארחות נשים בכירות מהמגזר הציבורי והפרטי.

  מנכ"לית שדולת הנשים.  –גב' גלית דשא  7.4.14

  ישראל באו"ם לשעבר בנושא: " אישה שגרירה".  פרופ' גבריאלה שלו , שגרירת 18.6.14

ד"ר שרון גבע , מרצה להיסטוריה ומגדר במכללת סמינר הקיבוצים בנושא:"איך  15.9.14

  עושות היסטוריה".
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   קשרי חוץ והרצאות.  12

  

משרד מינהל הנשים מקיים לאורך השנה קשרים ענפים עם גופים שונים הקשורים בנושא 

ובהם הרשות לקידום מעמד האישה והועדה לקידום מעמד האישה קידום מעמד האישה, 

בכנסת, מרכז השלטון המקומי, שדולת הנשים, ארגוני הנשים ובפרט ויצ"ו ונעמת, 

מועצות נשים ויועצות לקידום מעמד האישה ברשויות מקומיות אחרות ועוד. כמו כן, 

ומים שונים בתוך כחלק מעבודת ראש מינהל הנשים הועברו במשך השנה הרצאות בפור

העירייה ומחוצה לה, אודות מינהל הנשים והשירותים המוצעים בו, וכן בנושאים נשים 

  במשפט, נשים במשפחה ונשים בעבודה.
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  מזכיר העיר
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 מזכיר העיר
  

  מועצת העירייה

  ישיבות מועצה. 15התקיימו  2014בשנת 

  החלטות מועצה. 294סה"כ התקבלו 

אסיפות כלליות של בעלי המניות (חברי מועצת העיר) של החברה לפיתוח  5בנוסף התקיימו 

הרצליה בע"מ, החברה לתרבות ולאמנות בע"מ, החברה לפיתוח התיירות בע"מ (המרינה) 

  ותאגיד מי הרצליה.

התקנות ובכלל זה הפצת חומר לעיון  "יעפ המזכירות אחראית להכנת החומר לישיבות

הכנת תשובות הוצאת זימון הכולל את סדר היום המפורט, , המועצה מוקדם לחברי

העברת הפרוטוקול להערות חברי המועצה ואישורו הסופי לשאילתות, רישום הפרוטוקול, 

  בישיבת המועצה העוקבת. 

מענה לפניות חברי המועצה בכל נושא, וכן הענות לפניות הציבור ומשרדי עורכי הדין לעיון 

החלטות ודואגת לפרסום ברשומות המזכירות מועצה. בנוסף מעדכנת בפרוטוקולים של ה

מועצה המחייבות פרסומן ברשומות כגון חוקי עזר ותיקוני חוקי עזר, מינויים, הסמכות 

הפרוטוקולים והסטנוגרמות של ישיבות המועצה באתר וכד'. המזכירות דואגת לפרסם את 

  האינטרנט העירוני.

  

  ISOתו תקן 

  שנים. 11 -מזה כ ISO – 9001קן לאיכות לעירייה תו ת  *

  .2014פורסמו הנחיות לפעולות מתקנות בעקבות מבדק מכון התקנים לשנת   *

במהלך השנה נערכים עדכונים שוטפים של הוראות העבודה ונהלי העבודה ככל   *

שהדברים נדרשים בעקבות שינויים בהוראות המדינה וחוקים וכן בעקבות שינויים 

  בעירייה.ארגוניים 

נערך הכנס השנתי של חודשים במהלכם  3 –תהליך ההיערכות למבדק איזו אורך כ   *

, לקבלת משימות אימות נהלים עובדי עירייה) 20 -מאמתי האיכות הפנימיים (כ

בפני באגפי העירייה השונים, סיכום סקר הנהלה על בסיס האימותים והצגתו 

הערכות ליום המבדק, והפצת הפורום הבכיר בראשות המנכ"ל, הפקת פקודת 

  תוצאות המבדק לכל גורמי העירייה יחד עם דו"ח פעולות מתקנות.

  המבדק כלל את במרץ ועבר בהצלחה רבה. -המבדק השנתי של מכון התקנים נערך ב  *

המוקד, אגף תב"ל,  אגף כספים, אגף הנדסה, אגף חינוך רווחה תרבות נוער וספורט,

  אגף שאי"פה ומזכיר העירייה.
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  מערך התקשורת העירונית

  המזכירות אחראיות על מערך התקשורת למעט מכשירים סלולריים אישיים וקשר אלחוטי.

  במסגרת זו קיים הסכם למתן שירות למרכזיות העירייה ע"י חברת תדיראן. 

, החלפת מאות מכשירי טלפון מדי שנההמזכירות מטפלת בתלונות שוטפות על תקלות, 

התגברות על תקלות, הזמנת טכנאים,  - ולוגיסטית לעובדים בעירייהתמיכה מקצועית 

התקנת מוזיקה/ , רכישת ציוד, החלפה שוטפת במשרדי המזכירות (במקום בבזק סטור)

) , עבור היחידה ADSLביצוע הזמנות מודם ( , הודעות עירייה בהמתנה במרכזיה העירונית

 למערכות מידע.
   

  

  מרכז ועדת פרס הרצל

  רייה מרכז  את ועדת פרס הרצל. מזכיר העי

 2006 - , הוענק לראשונה פרס הרצל לפרופ' אניטה שפירא במעמד שרת החינוך, ב2005 -ב

  למר אליהו הכהן. 2007- הוענק הפרס לדר' מרדכי נאור וב

לא הוענק פרס  2009 - פרופסור זאב צחור, וב - הוענק הפרס לנשיא מכללת "ספיר" 2008 -ב

  זכה בפרס הרצל מר עזריה אלון. 2010-ת), ב(נדחה מסיבות כלכליו

  לא הוענק פרס הרצל עפ"י החלטת מועצת העירייה. 2011בשנת 

  הוענק הפרס לפרופ' רות קרק. 2014-הוענק הפרס לגב' שולמית לסקוב וב 2012-ב

צל בהקמת ועדת פרס בראשות שופט/ת, חברי מועצה ראשית תהליך בחירת הזוכה בפרס הר

כו בקמפיין שיווק ופירסום של הפרס ועידוד להגשת מועמדויות הן ואנשי ציבור. המש

בעיתונות הארצית והן ישירות מול האוניברסיטאות המובילות בארץ ומוסדות אקדמיים 

  נוספים.

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

  של מיון והצבעות עד לקביעת הזוכה בפרס. המרכז את פרטי המועמדים ומתבצע תהליך

  מוענק ע"י ראש העיר בטקס רב משתתפים.₪,  50,000הפרס, בסך 

  

  ארכיון העירייה

  בוצעה פעולת ביעור שנתית להקטנת כמות החומר והפחתת עלויות.  *

  *            עדיין עולה משמעותית היקף ההפקדות על היקף הביעור השנתי.

  חומר על פי בקשות אגפי העירייה השונים. זורלאחפעילות שוטפת   *

  מבוצע פינוי של מאות מיכלים מהאגפים השונים לארכיב.  *

  ניתן שירות שוטף לצרכנים הפונים בבקשות לעיין בחומר ארכיוני.  *

  

  ועדת השמות העירונית, ועדת ההנצחה, ועדת הנצחה לנפגעי פעולות טרור.

המזכיר מרכז את ועדת השמות העירונית, ועדת ההנצחה ועדת הנצחה לנפגעי פעולות טרור. 

  בראש כל ועדה עומד ראש העירייה. 

  עירוניות. פרוט ראה בפרק ועדות
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  נושאי טיפול שוטפים

  "חבר" –הפעלת חברת תמלול  •

  חברת ה.ס.פ. –הפעלת חברת שליחים  •

  "בית הארכיב". –שירותי ארכיב  •

  הדוארשירותי  •

מעקב שוטף ועדכונים, הזמנת המשפחות השכולות  – אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל •

חזוק לוחות יומוזמנים לטקס יום הזיכרון, עדכון רשומות המזכירות בנושא, עדכון ות

  האנדרטה בגן שפר.

  הכנת הדו"ח השנתי על פעולות העירייה.  •

 הסכם שירות מרכזיות טלפון עם חברת תדיראן. •

  לביצוע עבודות תשתית תקשורת טלפוניה שוטפת.מכרז  •
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  נציבות תלונות הציבור 

  

  וחוק חופש המידע
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  2012דו"ח הממונה על חוק חופש המידע 
  
  

  בקשות למידע 49 והוגש 2014במהלך  שנת 
  
  

  בקשות אושרו  42
  
או ) בגין אי תשלום אגרה 1, תנועה 1, פרסום 3, הנדסה 2בקשות לא אושרו (גזברות  7

  הוצאות או בקשה עם חומר שאינו התקבל.

  
  
  
  

  נושאים לבקשות שהוגשו לרשות בחלוקה לנושאים
  

  14      הנדסה

  18      גזברות

  5    חינוך ורווחה

  1      דובר

  3      כללי

  1      שאיפה

  1    רשות החופים

  2      תנועה

  1      פרסום

  1      פיקוח

  1  החברה לפיתוח כלכלי

  1  חוקי עזר עירוניים

  
  

  49               סה"כ
   



349  
 

  
  

  תלונות הציבור
  

סוקר את היקף הפעילות בשנה זו  2014ונות הציבור בעירית הרצליה לשנת דו"ח נציבות תל

  בתלונות ובפניות הציבור הקשורות בתחומי פעילותה של העירייה.

  

  במספר מישורים:תפקיד חשוב לגוף המטפל בתלונות הציבור 

  מתן שירות לתושב בסוגיות הנוגעות לו ישירות •

  מיפוי בעיות ונושאים החוזרים על עצמם והמצריכים טיפול מערכתי. •

  שיפור איכות החיים בעיר. •

  כלי משוב על פעולות העירייה. •

  

(משרה מלאה) ומזכירת היחידה  : עוזרת הנציבמשרות 1.5בהיקף של  ביחידה שלש עובדות

  עו"ד סנדרוביץ.(חצי משרה),  עובדת נוספת בחצי משרה לטיפול בבעיות חניה במימון משרד 

  

ימים בה שני התנאים יחדיו: המעשה יכאשר מתקכהגדרתה בחוק, פנייה תטופל כתלונה 

וכאשר המעשה נעשה  ,פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה

  בניגוד לחוק או נעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין.

  

בתלונה אנונימית או אין טיפול בכתב ובחתימת המתלונן. הגשת תלונה חייבת להתבצע 

  טלפונית.

  

או תלונה  החוק גם קובע כי לא יהיה בירור בתלונה שנידונה או הוכרעה בבית משפט,

או תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טרדנית 

או תלונה , ערר או ערעור, השגה ,דיןאו תלונה שניתנה בה החלטה על פי , למבקר המדינה

  שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה.

  

  :בתושבים כוללטיפול ה

 מתן טיפול ומענה מקצועי, שירותי ואיכותי בפניות ותלונות הציבור
 ציבור ה טיפול בתלונות במסגרת חוק ממונה על תלונות •
 נםוסיוע בפתרות סוגיות שלא נפתרו או שלא זכו להתייחסות ראויה בדיק •
 טיפול מידי בפניות דחופות, כגון: עיקולי בנקים, מצוקה אישית, וכד' •
 שירות תומכת שתאפשר לפונה למצות את זכויותיות יצירת סביב •
 ביצוע מעקב ובקרה בהליך הטיפול בפניות  •
 באופן יעיל וברוריותה הנוגעים לעמדת העירייה ומדינהעברת מסרים  •
  

הצוות . כלי העבודה העיקרי של היחידההמשאב האנושי ויכולתו לתת שירות איכותי הוא 

בו טפל לא פתרונות יצירתיים בתוך הסבך הבירוקרטי וומצלרב, לפונה בקשב ב יקשנדרש לה

  כבוד.בסבלנות ובבאדיבות, ות, מקצועיב



ת 

.  

יהן 

  

ם כמו: קבלת

ה והפייסבוק

ן פניות לגב

אמצעים שונים

לאתר העירייה

ים של אותן

גיעו אלינו בא

, פניות לטרוני

  המנכ"ל.

אים ראשיי
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שהגפניות  10

, דואר אלקט

אש העירייה וה

לוקה לנושא

  

074 -ל סה"כ ב

לפון, פקסים,

ינו על ידי רא

טיסטי בחל

המשרד טיפל

ים, שיחות טל

יות הופנו אל

ח פניות סטט

   טיפול.

 

  
  

  
ה 2014בשנת 

קהל, מכתבי

חלק מן הפני

  

  

להלן דו"ח

נפתח תיק
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לוקה לנוששאים ראש  שיים
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טי לפי חל
  
  
  

דו"ח פניותת סטטיסט

 

  
  

ד

  


