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אגף תב"ל

95

אגף תחזוקה ,ביטחון ולוגיסטיקה
.1

אגף תחזוקה ,ביטחון ולוגיסטיקה )תב"ל( ,ליווה את כל פעולות העירייה במתן שרות
לתושבים ולמוסדות החינוך והיווה גיבוי תחזוקתי ולוגיסטי לפעולות יתר האגפים והיחידות
בעירייה.

.2

אגף תב"ל ,המשיך בשנת  2009לתת שרות מיטבי לתושבים ,למוסדות החינוך השונים
ולמוסדות העירייה ,בתחומי החשמל והמאור ,הכבישים והמדרכות ,הלוגיסטיקה והרכוש,
הרכב העירוני ובטיחות בדרכים ,התחזוקה והבנוי ,הביטחון השוטף והמקלטים ,אירועים
עירוניים ,רכש ציוד מסוגים שונים ,ביצוע ההובלות והפעלת יח' החשבות.

.3

משימות מרכזיות ראויות לציון:
א .המשך תוכנית אב  -פרוגראמה ל 5 -שנים לשיפוץ מוסדות החינוך בהתאמה פדגוגית-
בהיקף של  100מיליון .₪
ב .שיפוצי קיץ במוסדות החינוך בהיקף של  35מיליון .₪
ג .הקמת מדרכות חדשות אשר החליפו את מדרכות האספלט וזאת בהשקעה של 4
מיליון שקלים.
ד .צביעה וחידוש מאות עמודי תאורה ברחבי העיר.
ה .המשך מתן שירותי ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך ,מוסדות העירייה ורחבי העיר
באמצעות מחלקת הביטחון.
ו.

החלפת מאות פנסי רחוב חדשים מסוג אריאן במטרה לשפר את עוצמת התאורה
ברחובות.

ז .ביצוע תרגיל חירום במרכז ההפעלה העירוני.
.4

ל ס י כ ו ם-
תוכנית העבודה לשנת  ,2009בוצעה במלואה במקצועיות ,ביסודיות ובנאמנות לשביעות רצון
תושבי העיר ,מוסדות העירייה ומוסדות החינוך.

96

מחלקת תחזוקה ובינוי
כללי
א.

בשנת  2009טיפלה מח' התחזוקה בנושאים הבאים:
תקלות שבר ,תחזוקה מונעת ,התאמות ושיקום מבנים ,מתקנים ואולמות ספורט,
תוכנית אב רב שנתית ,שיפוצי קיץ במוסדות חינוך ,הכנה ופירוק של אירועים ועבודות
בטיחות.

ב.

לקוחות מחלקת התחזוקה הינם :בתי ספר עירונים הכוללים:
בתי-ספר מיוחדים ,אולמות ומגרשי ספורט שליד בתי הספר  90גני ילדים 7 ,מועדוניות,
מרכזי קהילה ותרבות ,מתקני רשות החופים ,מחנה הדרכה לנוער ,מוזיאונים
עירוניים ,מוסדות העירייה ומוסדות שונים ,מקלטי מחלקת הביטחון
ומגורים של מטופלי סעד לפי הכוונה של אגף הרווחה.

ג.

מחלקת התחזוקה מבצעת את פעילותה באמצעות :צוותי עבודה מקצועיים המאוישים
על ידי עובדי העירייה ,עובדי כפיים של קבלן חוץ ,באמצעות קבלני חוץ ובשיתוף
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.
במספר נושאים בראש המחלקה עומד צוות ניהול טכני והנדסי מצומצם המפעיל
ומבקר את כל פעילויותיה ,בפיקוח ובהנהגת מנהלי ת.ב.ל.

.1

תקלות שבר

תקלות שבר נקלטות במחשב בתוכנת "עוצמה  "10באמצעות מוקד התחזוקה של
המחלקה ובו נרשמים האירועים השונים ומועברים לצוותי העבודה של התחזוקה
בשטח.
רשימת תקלות שבר עיקריים המטופלים הם כדלהלן:
מערכות אינסטלציה בתחום המים והביוב כגון :פיצוצי צנרת מים ,סתימות
ביוב ,סגירת פריצות בגדרות היקפים של מוסדות חינוך ,עבודות זגגות
ואלומיניום ,תיקון דודי חשמל ,טיפול בקולרים ,מתקני מים קרים,
טיפול במזגנים ,בטיחות בתחום מוסדות חינוך ,מעקות וגדרות ,טיפול בגגות וכו'.
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 .2תחזוקה מונעת
התחזוקה המונעת ,מתבצעת במוסדות החינוך ,בתי-ספר מיוחדים וגני ילדים וזאת במסגרת ביקור
תקופתי של צוות עבודה לפי תוכנית תחזוקה מונעת ,הנושאים המטופלים בתחזוקה המונעת הם:
לקראת החורף ניקוי הגגות והמרזבים מבני העירייה כולל מוסדות חינוך.
תיקון אלמנטים קונסטרוקטיביים מבטון ומתכת.
שיפוץ תפרים ואטימתם.
הדבקת סרטים נגד החלקה במדרגות.
בדיקת מערכת מים וביוב.
סריקת החצרות והמבנים מפגעי בטיחות.
בדיקה ותיקון מתקני חצר בגני ילדים.
בדיקה חודשית ותיקון נדרש למתקני חצר בבתי-ספר.
תחזוקת מערכת מיזוג אויר במוסדות העירייה.
טיפול ב 6 -מעליות במוסדות העירייה.

 .3התאמה ושיקום של מבנים ומתקנים
כללי
שיפוץ התקנת ובדיקת מתקני חצר בגני ילדים ,מועדוניות ובתי-ספר.
בוצע סקר עבודות בטיחות בבתי ספר.
ביצוע עבודות:
החלפת חול למתקני חצר בגני ילדים ומועדוניות.
החלפת חול ומילוי חול בארגזי חול בגני ילדים מוסדות חינוך ומועדוניות.
תיקון איטום גגות ומרזבים במוסדות חינוך ומתנסים.
ביצוע עבודות זגגות אלומיניום ,בגני ילדים ,מוסדות חינוך ,מוסדות עירייה,
מועדוניות ,מתנסים ואולמות ספורט.
אספקה והתקנת והעברת מתקני חצר בגני ילדים ובתי-ספר.
עבודות פיתוח בגני ילדים ובתי ספר.

98

בתי ספר
מוסדות חינוך

בדיקת תקרות אקוסטיות ב 14-מוס"ח

ברנדיס

שינוי צנרת
אספקה והתקנת סורגים לחלונות

גורדון

הסדרי הנגשה לכיתה ליקויי שמיעה
החלפת צילינדר ומנעול
אספקת והתקנת מזגן
התקנת קו צינור לכיבוי אש
תיקון ריצוף בחצר

ויצמן

ביצוע עמדות עבודה למורים
פינוי ברזיות ומתקני משחק

בן צבי

הסדרי הנגשה לכיתה ליקויי שמיעה
אספקה והתקנת חלון אלומיניום  2כנפיים

נוף-ים

פירוק מראות

הנדיב

פירוק והתקנת חלונות
אספקת והתקנת עמוד גדר
צביעת ספסלים

הרצל הישן-קרן רש"י

עבודות אלומיניום וזגגות
תיקון פיצוץ צינור מים
החלפת צילינדר ,התקנת ידיות ומנעולי תליה
עבודות צבע
עבודות מיזוג אויר
תיקון פריצות בגדר

וולפסון

תיקון קולר
אספקת והתקנת פלטות מינרליות
תיקון והתקנת דלתות פלדלת

רמב"ם

עבודות צבע

יוחנני

במקלט – עבודות צבע
סגירת עמדות בגבס
הכנת תוכניות והיתר בניה

לב-טוב

הסבת כיתות צהרון לכיתה רגילה
עבודות ריצוף
החלפת שמשות למחוסמות

שז"ר

אספקת והתקנת מכסה שוחה
עבודות פיתוח
תוספת גלאי אש וחשמל
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אילנות

נתיב

מפתן ארז

אופק

עבודות הנגשה לליקויי שמיעה
הנמכת מזגן
החלפת מראות
עבודות צבע במקלט
תיקון דלתות
עבודות אלומיניום
התקנת ספסלים
תיקון גדר היקפית כולל חיזוק עמודים
עבודות צבע
חידוש חזיתות
תיקון קולר
החלפת שמשה
תיקון דלתות
תיקון דלתות פלדלת
אספקת והתקנת מחזירי דלת
פירוק והתקנת אסלה+ניאגרה

אולמות ספורט
אולם ספורט אלון
אולם ספורט בן-צבי

אספקת והתקנת דלת פלדלת כפולה +ידיות בהלה
שדרוג שרותים
אספקה והתקנת דלת פלדלת כפולה +ידיות בהלה

אולם ספורט אילנות

צביעת מעקות וסורגים
תיקון דלתות
החלפת מראות
החלפת שמשות
החלפת פלטות פגומות +תיקון תקרה

אולם ספורט יוחנני

החלפת שמשות למחוסמות
תיקון דלת אלומיניום
הגבהת ריצוף וביטול מדרגה
עבודות צבע
עבודות צבע

אולם ספורט הנדיב

אולם ספורט ברנר
אולם ספורט שז"ר
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אולם ספורט ברנדייס
אולם ספורט תיכון היובל
אולם ספורט ראשונים

התקנת מזגנים
שיפוץ מדרגות
יציקת פסים נגד החלקה
תיקוני ריצוף
התקנת מזגן
אספקת זכוכית מחוסמת למעקה

חטיבות
חט"ב בן גוריון

החלפת גג רב-רף
תיקון גג
שחזור מערכת השקיה

חט"ב זאב

עבודות גילוי אש
הכנת תשתיות ל 3-מבנים מרוחקים
תיקון ריצוף וטיפול בשורשים

חט"ב יד גיורא

תיקון ריצוף בחצר

חט"ב שמואל הנגיד

עבודות פיתוח
איטום תפרים
פירוק ופינוי גג אזבסט
פירוק מערכת כריזה ואזעקה
אספקה והתקנת מראות
מדידה והכנת תוכניות טופוגרפית
מילוי ופיזור חול
תיקון גדר רשת +חיזוק מעקה
התקנת מסגרות ותיקון מעקה במגרש
התקנת ידיות בהלה בדלתות מילוט

חט"ב רעות בוסתן

תיכונים
תיכון מקיף היובל

עבודות פיתוח
פירוק מצלמות והרכבה לאחר שיפוץ
גיזום עצים וטיפול בשורשים
פירוק והתקנת תקרה ומכסה
תיקון מערכת פריצה
שינוי מיקום מזגנים מפוצלים הגבהת מזגנים
קיבוע יחידות מאייד עקב סכנת נפילה
ביצוע מדידת מצב קיים
כולל תוכנית הצבה לקרוואנים

תיכון הנדסאים

אספקת והתקנת פלטות מינרליות לתקרה
בדיקת מעלית
שדרוג חדרים במרכז מדעים

תיכון הראשונים
תיכון עירוני חדש

101

תיכון דור

עבודות צבע
התקנת מאחזי יד
פירוק והרכבת עמודים לחשמל מתקרה אקוסטית
החלפת שמשות שבורות
חידוש צבע בגדר
תיקון דלת
תיקון שוחות והתאמת שוחה

גני ילדים
גן שחר )בי"ס גורדון(
גן חצב ודליות
גן אלמוג והגפן
גן אלומות ורותם

גן כליל החורש ורימון
גן גולן ותבור
גן כלנית ומרגנית

גן מולדת
גן האשל
גן אגוז וארז
גן צבר ובת-חן

גן טל התאנה ותמר

צביעת מתקני חצר +אספקת חול למתקני חצר
תיקון דלת +התקנת סגר יפני לחלונות אלומיניום
העתקת מחסן ותיקוני ריצוף
תיקון דלת וכיוונה
החלפת מנגנון בדלת פלדלת
תיקון דלת פלדלת
תיקון חלונות
אספקת והתקנת סולם חבלים למתקני-חצר
החלפת מנעול בשער חשמלי
התקנת סולם שוודי
הארכת שער בקטע תחתון
תיקון דלת
התקנת מעקה בטיחות כבישים
חציבת בטונים והתקנת תעלות
פירוק מרזב והסדרת נקזים ועבודות ניקוז
תיקון פלדלת +ידית בהלה
ניקוי תעלות ומרזבים
החלפת שטיחים לשטיחים תקניים
פתיחת מרזבים
הכנת תוכנית להיתר בניה
הכשרת גן צבר והכנה לקליטת גן במקום קידום נוער
תיקון דלתות פלדלת,פתיחת שער,החלפת צילינדר
אספקת והתקנת חלונות עם זכוכית מחוסמת
עבודות צבע בגן בת-חן
אספקת והתקנת חול למתקני חצר
הכנת מפה טופוגרפית כולל טיפול מול מח' הנדסה
תיקון נזילה מהגג ומהמרזב
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הכנת תעלה לניקוז שלוליות לכביש
החלפת צילינדר +התקנת דלת בחדר טיפולי
איטום חלונות

גן אלה

גן לילך
גן יסמין ונופר

גן דגנית
גן מירון ושרון
גן פעמונית
גן נירים ערמונים ועמר

גן שיבולים
גן סנונית וסיגלית

גן יובל
גן חיטים
גן חבצלת ואילנות

גן אלון ודקל
גן הדס
גן ורדים

החלפת שמשה ואטמים
אספקת והרכבת פלטה לתקרה אקוסטית כולל סידור תקרה-גן טל
ניקוי שטח +ריצוף
צביעת קירות פנים
תיקון דלת פלדלת
תיקון דלת
החלפת חול למתקני חצר
החלפת סולם חבלים למתקני-חצר
תיקון דלת
אספקת והתקנת מזגן
החלפת שמשות שבורות והשלמת אטמים לחלון
התקנת מנעול יפני לחלונות
תיקון דלתות וידיות
החלפת קו ביוב
התקנת ותיקון דלתות פלדלת
העברת מחסן מגן לוטם לגן פעמונית
אספקת והתקנת מזגן  3.5כ"ס
תיקון פלדלת
החלפת חול לחדש
אספקת והתקנת מזגן  3.5כ"ס
תיקון דלת כניסה
הקמת מדרכה חדשה לגנים
תיקון גג כולל בשני הגנים
אספקת והתקנת מזגן  3.5כ"ס
מילוי חול מתחת למתקני חצר
תיקון פיצוץ צינור מים
החלפת שמשות שבורות
עבודות אלומיניום וזגגות
תיקון גג
התקנת זוית אלומיניום
עבודות צבע
ביצוע קיר תומך
תיקון גדר +פילר פח +תיקון מדרכה-לאחר תאונה
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גן הדר ושקד

גן חרצית

גן ערבה וצבעוני
גן כנרת

תיקון שער זמני
תיקון דלת וכיוונה
החלפת רעפים שבורים +חיזוק עץ +ניקוי תעלות
תיקון ידיות פלדלת
תיקון שער
תיקון דלתות פלדלת
התקנת גדר ופשפש
ביצוע מפה טופוגרפית כולל טיפול מול מח' הנדסה
הכנת תוכניות להיתר בניה
שיפוץ כללי-תוכנית אב
עבודות פיתוח-התאמת כניסה ומדרגות
החלפת שמשות למחוסמת
תיקון פלדלת בשני הגנים
איטום חלונות

גן כרמל ועין התכלת

עבודות אלומיניום וזגגות
הסדר כניסה לגנים
מילוי חצרות בחול
תקרה אקוסטית ועב' חשמל להנגשת לליקוי שמיעה
הסבת גן לחינוך מיוחד -שדרוג שירותים וריצוף
ביטול תעלת ניקוז בחצר הגן
התקנת מזגן
החלפת רעפים שבורים ואיטום ארגז רוח
התקנת דלתות פלדלת
התקנת מראה
הפיכת חול בחצר משחקים
התקנת מאחזי יד,פירוק ריצוף חיתוך שורשים והתקנת אבן גן
אספקת והתקנת מזגן  3.5כ"ס בשני הגנים
תיקון פלדלת
תיקון איטום גג ביריעות
תיקון פלדלת
פירוק ריצוף,תוספת חול ,הידוק מלט בחול וריצוף
ניקוי תעלות ניקוז וביטון רוכבים
פתיחת שער תקוע
איטום חלון במקלט
תיקון גומי במתקני חצר
החלפת ציפוי בדלתות פלדלת
החלפת שמשות למחוסמות+גלגלים בשני הגנים

גן מעיין

החלפת שמשה

גן כנען
גן אמירים וצאלים

גן גלעד וגליל
גן סמדר
גן עצמון
גן הרדוף
גן עפר ודרור
גן תרזה ותדהר
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גן לוטם וארגמן
גן רקפת
גן ניצן
גן אילת ואביבים
גני ילדים

איטום חלונות
פירוק והתקנת רעפים+ניקוי תעלה
פתיחת קיר בקיר קיים כולל תיקוני צבע
תיקון ריצוף
שיטה,דולב,חרצית,אילת והרדוף-ניקוי תעלות ומרזבים
אלומות,פעמונית וגולן-איטום חלונות
ערמונים,לוטם,חצב-אספקת והתקנת מראות
ליבנה,רותם וחופית-עבודות חורף ובטיחות
האשל,חרצית,כרמל,עין התכלת וצבר-עבודות צבע
בדיקת מתקני משחק תלת שנתית בגני ילדים
תיקונים במתקני חצר ב 8-גנים
גנים חרצית,ארז ואגוז-תכנון מדידה מוקדמת-שינויים ועב'
חשמל,הנגשה ובטיחות,הכנת חצר הגן,מתקני חצר הכנת משטחים
גני ילדים-הכנסת חול לארזי חול ,למתקני חצר ולחצרות
בגנים סיגלית,סנונית,גולן וכנרת-אספקת והתקנת מזגנים
גני ילדים-אספקת והתקנת מזגנים מפוצלים
גנים האשל,חרצית ועין התכלת-עבודות גבס ותקרות אקוסטיות
גני ילדים-אספקת והתקנת רשתות
בגנים האשל,חרצית ועין התכלת-התקנת תקרות אקוסטיות

מועדוניות
נווה הילד

שחק
אמנון ותמר

אספקה והתקנת מזגן  3.5כ"ס
תיקון דלתות פלדלת
התקנת קו חשמל
התקנת מזגנים
תיקון חלונות

מוסדות העירייה
אגף ת.ב.ל

התקנת גדר
החלפת שמשה שבורה
תיקון צילינדר בדלת
משרדי הנהלה-
צביעת קירות +דלת ומשקוף
אספקה והתקנת מזגן
חדר ישיבות-
צביעת קירות
מח' לוגיסטיקה-
החלפת צילינדר +אספקת זוויות
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לשכה

מח' רכב-
אספקת דלת +חלון הזזה וקיבוע
בניית קיר בלוק +פירוק ריצוף +יציקת חגורת בטון
אספקת והתקנת מזגן  1כ"ס
שירותי נשים-
החלפת שיש,כיור,ברז ומראות
צביעת קירות וסורגים
מח' כבישים-
צביעת קירות
צביעת מעקות ברחבי העיר,בבתי-ספר וגני ילדים
מח' ביטחון-
פירוק והרכבת שמשה מחוסמת
בדיקת בטיחות למעלית
החלפת פלטות לתקרה אקוסטית
לשכת ר' העיר-
בכניסת צביעה פרוזדור,דלת ומשקוף
לשכת סגן ר' העיר-
צביעת משקופים וחלונות
בחדר ועדות-
פריצת דלתות +החלפת צילינדרים +שכפול מפתחות
צביעת חדרים  +דלת ומשקוף
בחדר גימלאים-
תיקון פלדלת
בחדר דיונים-
התקנת שטיח מקיר לקיר

אגף שאיפ"ה

צביעת קירות פנים +חלונות
בחדר של רבקה אמיר-
פירוק שטיח והרכבת קרמיקה +פנלים
אספקת והתקנת דלת עץ כולל פורמייקה +משקוף
בחדר חברי מועצה-
צביעת קירות
מוקד עירוני-
צביעת קירות
פריצת דלת והחלפת צילינדר
אספקה והתקנת חלון כנפיים
סגירת פתחים ואטמית דלתות
בפיקוח-רח' השרון :29
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חופים

החלפת צילינדר בדלת אלומיניום +תיקון גג +תיקון
סדק וטיח בחדר של שרגא
בחדר של אבנר -תיקון דלת אלומיניום
רובע ג'-אצל עודד-אספקה והתקנת מזגן
מח' וטרינרית-
חיבור צנרת מים בשעון חדש
תיקון פלדלת
תיקון פיצוץ צינור
כלביה-
החלפת סורגים
עבודות פיתוח
ברזנט ועב' שונות
תרבות הדיור-
עבודות צבע
רישוי עסקים-
אספקה והתקנת מזגן  1כ"ס לעמדת שמירה
חופי רחצה-
עבודות זגגות
עבודות מסגרות הכנה לעונת הרחצה
צביעת סככות צל ומבנים
הריסת ופינוי מסעדת השבלול
תיקון פירצה ,מחסום בחוף הסירות
תחנות הצלה-
חיבור בירזיות ,התקנת מתקן לשטיפת רגליים
עבודות צבע
עבודות פיתוח
תיקונים בסככות הצללה
חוף הנפרד-
הגשת היתר בניה
תיקון תעלת בטון
התקנת שביל גישה למדרגות
תיקון פיצוץ צינור מים
עבודות אלומיניום
פירוק חצובה ופינוי קיר בטון
אספקת והתקנת מסלעות ומילוי חול
יציקת משקוף מתכת,תיקוני טיח והכנה לצבע
חוף זבולון-
תיקון פיצוץ צינור מים
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תיקון מנעול לתריס גלילה
שאיבת ביוב
שחרור סתימת ושטיפת קו
חוף נוף-ים-
תיקון פיצוץ צינור מים
מילוי ב  clsmבמדרגות

אגף החינוך והרווחה

חוף השרון-
בדיקת משאבות והפעלת מערכת חדשה
תיקון פיצוץ צינור מים
תיקון פיצוץ צינור מים במקלחות
הסבת מבנה קופות לשירותים וביצוע קו סניקה
עבודות אלומיניום
חוף אכדיה מרכז-
תיקון פיצוץ צינור מים
חוף הנכים-
צביעת סככה
חוף סדני עלי-
תיקון פיצוץ צינור מים
בקרת שירות למעלית
עבודות ריצוף
פירוק והתקנת דלת זכוכית
תיקון כספת
תיקון פלדלת
תיקון חלונות
משרד ד"ר אורה לנדאו
עבודות צבע
מח' רווחה-
הזזת מזגן
מח' חינוך-
צביעת חדר לאחר שריפה
תנו"ס-
התקנת דלת +ציפוי פורמייקה
אספקת והתקנת מזגן  3.5כ"ס
חדר מזכירות-צביעת קירות +דלת משקוף +משטחי עץ
התקנת פרקט למינציה עבור  2חדרים
משרד אהרון גורל-
עבודות צבע
משרד אורנה בירון-
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אספקה והתקנת מזגן
מח' תאטרון-
צביעת קירות פנים
מדור לקשיש-
החלפת צילינדר בפלדלת

מח' שכר
שרות פסיכולוגי
מרכז אומנויות גורדון

איטום חלונות ויציאות מים
החלפת ידיות אלומיניום +מנגנונים
צביעת אודיטוריום
פירוק והתקנת מראה
צביעת קירות בסדנא לתיאטרון
חדר חמ"ל-
אספקה והתקנת קיר גבס כולל פנלים,פ.ו.ס,לוח הגנה
התקנת דלת כפולה
צביעת דלתות,משקופים,סורג וקירות פנים
בדיקת תקרה אקוסטית
החלפת שמשה,השלמת לייסטים,החלפת אטמים
הכשרת חדר שרתים
תיקון גג

אנסמבל-תאטרון

תיקון גג אזבסט ומעקה מעל כניסה ראשית
אספקת והתקנת מזגן
שדרוג חדרים במשרדי אנסמבל-עב' גבס,חשמל וצבע
התקנת מזגן בחדר חשמל
התקנת גדר סביונית
עבודות אלומיניום
תיקון מזגנים מפוצלים
אספקה והתקנת מזגן  3.5כ"ס
החלפת שמשות שבורות
מדרגות ונגישות
בדיקת בטיחות למעלית
תיקון דלת כניסה
החלפת שמשות שבורות
הכנת אומדן לשיפוץ
החלפת צילינדר מולטילוק כרטיס בדלת כניסה
החלפת קו ביוב
אספקה והתקנת מזגן  3.5כ"ס
החלפת שמשה שבורה

יד לבנים

ספורטק
תנועת בני עקיבא

מרתף לב-העיר
אשכול פיס
לשכת דובר
הוראה מתקנת
לשכת המתנדב
סיפריה עירונית
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משכן אומנים
מנהלת סוקולוב

קידום נוער

ביתן שמירה ר' העיר
ביתן שמירה מנכ"ל
אצטדיון עירוני

סניף דואר-נווה עמל
מועדון הנוער
יחידת הבריאות
מחלקת נכסים
וביטוחים
מחלקת הגבייה

עבודות זגגות כולל החלפת גלגלים לחלונות וידיות
התקנת  2קווי חשמל למזגנים
תיקונים וצביעה בחזית המבנה
התקנת נקודת מים
החלפת מנעול +צילינדר
התקנת סורג +צבע
איטום חלון
פריצת דלת +החלפת צילינדר
החלפת מנעול
התקנת משקופי פלדה כולל יציקה וצביעה +התקנת דלת
החלפת צילינדר בפלדלת
החלפת שמשה +סגרים בחלון
תיקון פיצוץ צינור מים
בדיקת מעלית
בקומת הנהלה ואולם-תיקוני צבע
איטום גג-חדרי הלבשה,מקלט
איטום חלונות
עבודות זגגות
עבודות צבע
תיקון איטום גג כולל קילוף יריעות ברולקות
החלפת צילינדר מולטילוק
אספקה והתקנת מזגן  1כ"ס
הכנת שעון מים למכון אדלר

מועדון תעופה
מועדון גימלאים-נוף-ים
מועדון קהילתי-נוף-ים
מועדון גיל הזהב

פירוק מזגנים
אספקת גז
מפתחות לכספת
התקנת מנעול חשמלי בפלדלת +תיקון
אספקת והתקנת מזגן  1.5כ"ס
פתיחת סתימה ושאיבת בור
החלפת קו ביוב
תיקון פיצוץ צינור מים
חידוש צבע בכניסה
החלפת ידיות פלדלת +כיוון דלת +התקנת מחזיר שמן
תיקון פיצוץ צינור מים כולל חפירה

מוזיאון בית-ראשונים

התקנת מזגנים

מרפאה לבריאות הנפש
מועדון שחמט

פריצת דלת והחלפת צילינדר בביתן שומר
התקנת וילון ניילון שקוף במרפסת
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אספקה והתקנת דלת,תיקון דק בכניסה,פירוק מעקה והתקנה
מחדש
פתיחת פתח בקיר גבס +אספקת חלון אלומיניום כולל כנפיים
הזזה
החלפת שמשה שבורה +החלפת אטמים בחלון

מכון הטיהור

המרכז לשלום המשפחה
מרכז מסחרי נוף-ים
חנות יד שניה
בתי כנסת
בית הכנסת הגדול

פארק חדש

מתנ"ס יד התשעה
מתנ"ס יבור
לשכה משפטית
קשרי חוץ
משפחת ד"ר קיס
מתי"א
)בית המשפט הישן(

תיקון פיצוץ צנרת מים והחלפה לחדשה
בדיקת אינפרא אדום לגילוי מיקום נזילה בתקרה
בקרת שירות ופיקוח מעלית
תיקון פיצוץ צינור של דוד חשמל
עבודות זגגות-תיקון חלון +החלפת שלות ושלבים
תיקון גג רעפים
התקנת כיסוי לצנרת פח
תיקון כניסה לנשים-בבית הכנסת בר אילן
אספקת והתקנת חלון +מראה קריסטל
החלפת ידיות לדלת שירותים
התקנת צילינדר,החלפת מנגנון ותיקון צירים בדלת
תיקוני וחידוש צבע בחומה בשירותים
שדרוג מקלחות
פירוק יחידות מעבה והעברה למחסן
אספקת והתקנת מזגן  1כ"ס כולל צנרת תושבת והובלה
תיקון גדר כולל פירוק פלטות בטון
עבודות ריצוף
ביצוע תיקון והתקנה של שער פשפש
תיקון דלת כניסה
אספקת והתקנת מזגן
עבודות צבע
מנהל נשים-
החלפת ידית בדלת אלומיניום +דלת כניסה

שיפוצי קיץ והערכות לקראת שנת הלימודים
מחלקת תחזוקה ביצעה במהלך קיץ  2009שיפוץ ב מוסדות חינוך:
גני ילדים ,בתי-ספר ,מועדוניות ו 6 -מתקני חצר בגני ילדים נצבעו.
עבודות איטום גגות ב 2 -בתי-ספר וב 4 -גני ילדים.
להלן רשימת העבודות שבוצעו ע"י מחלקת התחזוקה:
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גני ילדים
גן כרמל ועין התכלת
שיפוץ כללי
החלפת ריצוף
החלפת תקרה אקוסטית
שדרוג שירותים
שדרוג מטבח
עבודות חשמל

גן ענבר-חטיבה צעירה "יוחנני"
הקמת גן ילדים בכיתות בי"ס יוחנני כולל:
כניסה לגן
הקמת שירותים ומטבח
התקנת מתקני חצר ומשטחי גומי
שדרוג חצר

גן האשל
החלפת תקרת רביץ לתקרה אקוסטית מפלטות מינרליות
צביעת הגן
החלפת שטיח על הקירות

גן צבר
שיפוץ כללי
החלפת מתקני חצר
הכנסת חול למתקני חצר

בתי ספר
אופק
הקמת גדר בטון

נוף-ים
החלפת ריצוף במסדרון

ויצמן
הקמת גדר בטיחות
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תוכנית אב
גני ילדים
גן אגוז וארז
שדרוג מבנה –שיפוץ כללי
איטום גג
שדרוג שירותים ומטבח
עבודות פיתוח-החלפת מתקני חצר ויציקת משטחי גומי

גן חרצית
שדרוג מבנה-שיפוץ כללי
שדרוג שירותים ומטבח
נגישות
שדרוג חצרות כולל משטחי גומי ומתקני חצר

בתי-ספר
שז"ר
התאמת מבנה לפי דרישת פרוגרמה פדגוגית
 .1תוספת בניה-כניסה לבית-ספר
 .2נגישות
 .3עבודות חשמל
 .4עבודות מיזוג
 .5עבודות אינסטלציה
 .6עבודות מסגרות ואלומיניום
 .7עבודות בטיחות
 .8עבודות בניה
 .9עבודות פיתוח בחצר ועבודות גינון
 .10שדרוג שירותים
 .11חידוש חזיתות
 .12הקמת עמדות למורים )אופק חדש(

חט"ב שמואל הנגיד
שדרוג מבנה לפי דרישת פרוגרמה פדגוגית
תוספת בניה – סיפריה וכניסה לבית-ספר
 .1עבודות בניה
 .2עבודות בטיחות
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 .3עבודות חשמל
 .4עבודות מיזוג
 .5עבודות אינסטלציה
 .6עבודות מסגרות ואלומיניום
 .7עבודות פיתוח בחצר כולל עבודות גינון
.8שדרוג שירותים
 .9חידוש חזיתות
 .10חיפוי מדרגות
 .11הקמת עמדות למורים )אופק חדש(

תיכון היובל
שדרוג מבנה לפי דרישת פרוגרמה פדגוגית
 .1עבודות בניה
 .2עבודות בטיחות
 .3עבודות חשמל
 .4עבודות מיזוג
 .5עבודות אינסטלציה
 .6עבודות מסגרות ואלומיניום
 .7עבודות פיתוח בחצר כולל עבודות גינון
 .8תיקון וצביעת חזית

הכנה ופירוק של אירועים ועונת הרחצה בחופי הרצליה.
במסגרת הכנת האירועים של העירייה -יום הזכרון ,יום העצמאות ופתיחת שנת הלימודים.
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מחלקת רכב
מצבת כלי הרכב ,נגררות ,קטנועים ,טרקטורים ,אופנועי ים – .131
סה"כ מס' הנהגים המאושרים ע"י מח' הרכב –.152
בשנת  2009טיפלה מח' הרכב בנושאים הבאים:
 .1באחריות מח' הרכב תפעולה התקין והשוטף של מערך צי הרכב העירוני בהתאם לנהלים
ותקנות התעבורה.
 .2פיקוח על מצב בריאותם של מפעילי רכב עירוני ,בהתאם לתקנות התעבורה.
 .3טיפול בהסדרי הבטיחות ,בהתאם לתקנות.
 .4קבלת נהגים חדשים /בדיקתם והדרכתם.
 .5פתיחת תיק נהג.
 .6מס' נהגים בעיריית הרצליה  152ובאחריות מח' הרכב.
 .7קבלת עדות על מעורבות בתאונות דרכים.
 .8טיפול בנושא תביעות מול חב' הביטוח.
 .9סה"כ  35מעורבות בתאונות דרכים ב –.2009
 .10סיכום שנתי ועריכת דו"ח על מעורבות בתאונות ופילוח של תאונה נמנעת ותאונה בלתי
נמנעת.
 .11מעקב וטיפול בתוקף תעודות ביטוח לכלי הרכב העירוני.
 .12מסירת רכב לנהגים והדרכתם.
 .13רכישת רכבים ,בהתאם להנחיות הנהלת העירייה נרכשו הכלים הבאים:
א.

 9קטנועים עבור סיירת בטחון/אבטחה ניידת.

ב.

 1טרקטור עבור אגף רשות החופים.

ג.

 1רנו לוגאן עבור היועצת המשפטית.

ד.

 1מאזדה עבור גזבר העירייה.

ה.

 1מאזדה עבור מנהלת הפארק.

ו.

 1נגררת עבור הפארק.

 .14ליסינג תפעולי :מח' הרכב מטפלת במאגר כלי רכב של ליסינג תפעולי ,מעקב לטיפולים
תקופתיים  +רישוי שנתי  +טיפולים ותיקונים לא שגרתיים תוך שמירה קפדנית על ההסכם
החתום שבין עיריית הרצליה לחב' הליסינג.
 .15איתור תקלות ברכבים.
 .16הפניות הרכבים למוסכים בהתאם לנהלים.
 .17ביצוע פיקוח על תיקוני רכב במוסכי חוץ כנדרש ,תוך השוואת מחירים בין המוסכים.
 .18רכבים תורניים :מתן שירות חילוץ רכבים ותורנים בזמן תקלה בכל עת.
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 .19נוהל יומן יומי על פעילות ואירועים ועל תקלות ברכב עירוני.
 .20עריכת הזמנות והקלדתם בהתאם לאפשריות והתקציב המאושר לביצוע ,עפ"י נוהל קיים.
 .21מח' הרכב מנהלת מעקב שוטף אחרי מצב תקציב רכב עירוני.
 .22עריכת הזזות תקציב כנדרש לצורך המשך תפעול צי הרכב.
 .23עריכת ריכוז חשבוניות )קבלנים מול הזמנות( והקלדתם.
 .24מסירת חשבוניות לאישורים בהתאם לנהלים המחייבים.
 .25עריכת מכתבים והדפסתם כנדרש.
 .26פתיחת תיק תאונות דרכים ועריכתו למעקב וביצוע טיפולים מול חב' הביטוח.
 .27עריכת דוחות חודשים ופרויקטים עתידיים.
 .28טיפול בשירותי גרירה וחילוץ.
 .29טיפול ברכבים שנפגעים בתאונות.
 .30א .העברת הרכב לתיקונים במוסך המתאים בתיאום עם חב' הביטוח והגשת דו"ח על תאונה.
ב .הזמנת שמאי רכב להערכת נזקים ואישור על ביצוע התיקון.
 .31העברת כלי הרכב העירוני מבחן רישוי שנתי עפ"י החוק.
א .ביצוע שיפוצי מכלולים לרכב עירוני כנדרש.

.32

ב .שיפור חזות פחחות  +צבע.
 .33נוהל  – 6מפרט הנחיות למפעלים ארגונים בהם מופעלים כלי רכב תחת פיקוח קצין בטיחות
בתעבורה ינהיג פתרון מעשי לנהיגה אחראית.
 .34סה"כ  22מס' תלונות שהוגשו ע"י התושבים על נהיגה שלא כדין ,התלונות טופלו ונשלחו
תשובות לתושבים.
 .35בטיחות:
א.

קצין הבטיחות בתעבורה אחראי על שמירת כל נושא הבטיחות בתעבורה עפ"י דיני
תעבורה בכל עת.

ב.

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

ג.

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

ד.

פיקוח על כך שרכב המפעל יהיה תקין בכל עת.

ה.

פיקוח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחות של עוברי דרך.

ו.

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

 .36בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים:
א .מח' הרכב עורכת ביקורות באקראי בבתי הספר בהם אוספים הקבלנים את התלמידים.
ב .הביקורות נערכות לוודא כי הקבלנים מיישמים את ההסכם שנערך בינם לבין עיריית
הרצליה בהתאם להוראות משרד החינוך ומשרד התחבורה.
ג .מח' הרכב מפקחת על הנושא כאמור עפ"י דרישת החוק והנחיות משרד התחבורה ובהתאם
לנוהל העירוני.
 .37כל הרכבים העירוניים מצוידים באפוד זוהר עפ"י חוק.
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 .38תחנת דלק עירונית:
א.

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

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

הבקר הממוחשב בעל  4משאבות דלק.

ד.

תחנת הדלק העירונית מספקת  3סוגי דלקים :סולר  ,בנזין  , 95בנזין .96

ה.

לתחנת הדלק  4מיכלים:
 .1מיכל סולר בקיבולת  20,000ליטר )תת קרקעי(.
 .2מיכל  96בנזין בקיבולת  10,000ליטר )תת קרקעי(.
 .3מיכל  95בנזין בקיבולת  10,000ליטר )תת קרקעי(.
 .4מיכל סולר בקיבולת  10,000ליטר לשעת חירום )מעל הקרקע(.

ו.

התחנה מנפקת:
 .1מים למצנן.
 .2מים מזוקקים למצבר.
 .3שמנים לכלים מכניים.
 .4מספקת כ –  10,000ליטר סולר לחודש.
 .5מספקת כ –  4,500ליטר בנזין  95אוקטן.
 .6מספקת כ – 500ליטר בנזין  96אוקטן.

ז.

תחנת הדלק העירונית מוכנה תמיד למצבי חירום ובמלאי הדלק ,תענה תשובות
לכל הדרישות של העירייה.

ח.

כל הרכבים העירוניים בעלי פזומטים ,הפעלה מבוקרת וממוחשבת בתחנה העירונית.

ט.

באחריות מח' הרכב מיכל סולר בקיבולת  3,000ליטר ברשות החופים שמספק דלק
לטרקטורים והכלים שבים ,אספקת הדלק מתנהלת עפ"י נהלים עירוניים באחריות
מנהל רשות החופים תוך רשום יום יומי על אספקת הדלק והעברת נתונים בסיומו של
כל חודש.

י.

מח' הרכב מעבירה מדי חודש לגזברות העירייה סכומי עלות וצריכת דלק של כל רכב
בנפרד לצורך חיוב תקציבי.

יא .מח' הרכב בודקת חשבוניות אוטוקארד המחייבים לתשלום על צריכת דלק בתחנות חוץ.
יב.

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

יג.

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

יד.

עריכת דו"ח אנרגיה.
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עלויות אחזקת רכב עירוני  -סיכומים:
.1
.2
.3

סה"כ עלות תיקוני רכב
סה"כ צריכת דלק לרכב עירוני
רישוי ,ביטוח וליסינג

₪ 1,179,321.00
 186,681ליטר שהם
₪ 983,196.00

₪ 1,041,846.00
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מחלקת רכש
במהלך שנת  ,2009מח' הרכש טיפלה ברכישות כדלקמן:
מח' רכש
רכישת כסאות מזכירה ,פלסטיק ,מיקרוגל ,מגרסה ,טלוויזיה ,ציוד ליום העצמאות ,גדר
ושמשיות ,הנעלה ,ביגוד ,קרם הגנה ,מכשירי תמי בר ,הצטיידות לגני ילדים אלכוהול ג'ל  ,צמחים,
מפיצי ריח ,קולבים – עבור מחלקות העירייה ,בתי"ס וגנ"י.
רכישת ריהוט לאופק חדש.
רכישת ריהוט לספריות בבתי ספר הנגיד ושז"ר.
מנהל אירועים
רכישת גדר סבכה ,דגלים ,תורן וכסאות פלסטיק.
מח' חשבות
רכישת מגרסת נייר.
מח' לוגיסטיקה
רכישת ציוד משרדי ,חומרי ניקוי ופקסים – עבור מחלקות העירייה.
מטענים למכשירי מירס ,כלי עבודה ,נעלי עבודה ,עגלה לכונן נייד ,מזוזות ומיקרוגל.
מח' נגרות
רכישת לוחות עץ – עבור רשות החופים.
רכישת פורמייקה – עבור אגף החינוך.
רכישת מקרר.
מח' בטחון
רכישת ביגוד ,הנעלה ,כובע זיהוי ,כספת ,מברגה ,מקרר ,מגרסה ,שילוט ,נרתיקים לאזיקים,
חומרים לטיפול בגנרטורים ,תאורה לשעת חירום – עבור מוסדות העירייה ,מקלטים וקבטי"ם.
מח' כבישים
רכישת מקדח אדמה ,צבעים ,אבני שפה ,אספלט קר ,הנעלה ,ביגוד ,קרם הגנה ואפוד וסט זוהר.
מח' חשמל
רכישת ציוד חשמל כגון :גופי תאורה ,נורות ,נתיכים ,עמודי תאורה – עבור משרדי העירייה,
ספורטק וחפ"ק.
רכישת פנסים ,נורות ,כבלים ונתיכים – עבור תאורת רחובות.
רכישת ציוד חשמל ותאורה – עבור גני ילדים.
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מח' רכב
רכישת קטנועים ,טרקטור,מכוניות מזדה  +ציוד אפודים ,סולר ובנזין – עבור כלל רכבי העירייה.
מח' תחזוקה
רכישת ציוד עבודה ואינסטלציה ,מתקני נייר טואלט ,לוחות עץ ,מכולה  ,רשת הצללה ,צבעים –
עבור מוסדות העירייה.
מיקרוגל ,כסאות משרד.
אצטדיון
רכישת צבעים ,לוחות פלרם ,שילוט ומוצרי היגיינה.
אגף שאי"פה
רכישת מנעולים ,מזוזות ,תיקים לפקחים ,כסא מנהל ,מגרסת נייר ,פקס ,מכ' חישוב קרם הגנה,
ביגוד ,מצלמה ,טוסטר אובן וכלי עבודה.
אגף הגזברות
רכישת מכונת חישוב ,חותמות.
יח' לבריאות הציבור
רכישת בר מים ומצלמה.
רכישת יוטה – עבור גן שלהב.
תיאטרון עירוני
רכישת DVD
רשות החופים
ציוד אינסטלציה ,חומרי ניקוי ,כלי עבודה ,קרם הגנה ,משקפי שמש ,מוטות עץ ומצלמה.
רישוי בניה
רכישת תיקים ירוקים לוועדה מקומית.
מדור חינוך מיוחד
רכישת ריהוט ,כסאות ,מטבחון ,שולחנות ,קולב נייד – עבור גן דרור וטל.
רכישת רדיו טייפ ,מחסן – עבור גן ארגמן ושחר.
המח' לגיל הרך
רכישת מקרר והצטיידות ריהוט לגנ"י.
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מח' לשירותים כללים
רכישת מע' הגברה וציוד עזר – עבור בי"ס בן צבי.
רכישת אפודות ,סוללות ,מצלמות וקלטות – עבור מרכז הדרכה לזהירות.
בי"ס מפתן ארז
רכישת כלים חד פעמי ,מוצרי היגיינה ,ציוד עבודה ,לוחות לבד וחומרים לייצור לוחות וכלוב
לבעלי חיים.
מנהלת א.ת
רכישת מגרסת נייר.
יח' לקשר חיילים
רכישת תיקי גב לטיולים.
איכות הסביבה
רכישת כסאות מזכירה.
המרכז לשלום המשפחה
רכישת מגרסה ומקרר.
תיכון היובל
רכישת ציוד מחשוב לאחר גניבה מחשב ,מקרן ,ונגן.
אגף הנדסה
רכישת כסאות מנהל ומזכירה ,שולחן כתיבה וכלי מטבח.
אגף החינוך
רכישת מכונת למינציה וספירלה.
רכישת בר מים חמים קרים וציוד מחשוב – עבור גן צבר.
חברי מועצה
רכישת שובר תשלום.
גזבר העירייה
רכישת כסא מזכירה ,ומכשיר למים חמים קרים.
מח' שכר
רכישת מכונת חישוב ותיקי אישיים.
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שירותים חברתיים
רכישת ציוד משרדי ,מקפיא  -עבור מועדוניות נווה הילד ,אמנון ותמר וסיתוונית.
רכישת כסא מזכירה ,מברגה נטענת – עבור ביה"ס ארז מפתן.
רכישת  FMלכבדי שמיעה – עבור ביה"ס בן צבי.
מדור בתי ספר
רכישת וידאו משולב ,דיסק מן וטלוויזיה.
משכן אומנים
רכישת מערכת סטריאו מיני.
שרות פסיכולוגי
רכישת כסאות מזכירה ומנהל ומגרסת נייר.
מדור וועדות
רכישת מיחם חשמלי.
מוזיאון הרצליה
רכישת מקרן חד קרן ,בידורית  +מגבר וציוד היגיינה.
מוזיאון ראשונים
רכישת קולר למים קרים.
מועצה דתית
רכישת קולר למים קרים.
מח' ספורט
רכישת ציוד כגון :רצועות הרמה ,מברגה ,רתמת הצלה ,רשת כדורסל ,ספסלים שוודים ,מכונה
לשטיפה בלחץ ,כסאות פלסטיק ,משקור ,עגלה לנשיאת כדורים – עבור אולמות הספורט.
מועדון ימי
רכישת ציוד אחזקה ,גלשנים וציוד צביעה.
פארק עירוני
רכישת ציוד נקיון ,מים מזוקקים ,עזרה ראשונה ,רתכת ,משור ,שקיות אשפה ,לוח תכנון ,עגלת
ניקיון ,כיסוי לקלאב קאר וקרם הגנה.
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המטרה
רכישת כסאות אינגה וציוד למלאכת יד.
מרכז מדעים
רכישת ציוד מחשוב תקשורת חשמל עבור פרוייקט לויין ,ציוד למערכת הדרכה מקוונת
באינטרנט ,ציוד היגיינה וצבעים.
ספריה מרכז
רכישת ציוד משרדי ,כלי עבודה ,מיקרופון ,הדום לרגלים ,מכשיר למינציה ,לוח נייד ושילוט.
שרות פסיכולוגי
רכישת תיקי מנילה ,מקרר וציוד לחדר משחקים.
בניה ציבורית
רכישת הנעלה וקרם הגנה.
מח' המים
רכישת ציוד אינסטלציה כגון :צינורות ,דרסר ,חבק הידראולי ומדי מים.
רכישת ביגוד  ,הנעלה ,קרם הגנה ,משקפי מגן ואפודים.
מכון הטיהור
רכישת שקיות ניילון ומנעולים.
לשכת הדובר
רכישת נייר קרטון ,מצלמה ומקרר.
לשכה נורי
רכישת מתקן לנייר טואלט.
יועץ משפטי
רכישת כסא מזכירה
יח' מחשוב
רכישת ציוד מחשוב כגון :מחשבים ,סורקים ,אל פסק – עבור מחלקות ,בתי ספר ,גני ילדים.
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הזמנות עבודה
סה"כ שהוגשו

סה"כ שאושרו

סה"כ היקף

996

977

7,832,985.69

סה"כ שהוגשו

סה"כ שאושרו

סה"כ היקף

774

760

6,670,012.45

הזמנות לרכישה

סה"כ חשבוניות שהועברו לתשלום 2816
בסה"כ  15,194,654ש"ח.
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מחלקת חשמל ותאורת רחובות
עבודות לשנת 2009
 .1התקנת גופי חירום  1 X18Wבגני ילדים.
 .2אירועים בסוקולוב.
 .3אירועים בשדרות חן.
 .4התקנת גופי תאורה הרמטי במקלטים.
 .5אירוע ביאנלה בשער העיר.
 .6אירוע ביאנלה בסוקולוב.
 .7התקנת לוח חשמל לשוק איכרים.
 .8עבודות חשמל בבני עקיבא.
 .9עבודות חשמל ופירוק בגביה )הישן(.
 .10פירוק חשמל ממבנה חוף הנכים.
 .11פירוק חשמל תחנות הצלה.
 .12כיכר טיראן יסודי.
 .13אירועי יום העצמאות.
 .14גן הטייסים ורח' כצנלסון כולל הפארק עד תיכון דור.
 .15כיכר יגאל אלון אחד העם  -תאורה חדשה.
 .16רח' הפרח בגני נוף שדמות המסילה  -התקנה יסודית של גופי אריאן.
 .17היתד המוסדות כולל גשר המוסדות.
 .18שביל אופניים אבא אבן.
 .19רח' נעמי שמר ממדינת היהודים עד כביש המילוט דרום למרינה.
 .20פינסקר שביל אופניים מסוקולוב לז'בוטינסקי.
 .21שביל פארק הרצליה כניסה דרומית.
 .22נחלת עדה כנפי נשרים אונקלוס אלדד הדני כולל מרכזיה.
 .23בן יהודה מארלוזורוב לאוסישקין כולל מרכזיה.
 .24חניון הפארק החדש.
 .25מגרש אימונים  -עמודים חדשים.
 .26תחזוקת גני ילדים ,מבני ציבור ,מגרשי ספורט.
 .27אולמות ספורט לוחות חשמל ראשיים ולוחות מיזוג בבתי"ס.
 .28ביקורות חשמל במהלך יולי אוגוסט בכל בתי"ס בעיר כולל מקלטים ,מגרשי ספורט,
אולמות ,מועדוניות ,מתנ"סים ,גני ילדים ומבני ציבור.
 .29שוק איכרים  -העברת גנרטור  10ימי ה' נכון לעכשיו מרכזיה חדשה ברח' החושלים.
 .30שביל האינטגרציה מסמטת גרשון לרח' הנגב  -התקנת פנסי אריאן חדשים.
 .31רח' נוגה  -התקנת תאורה קומפלט יסודי.
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מחלקת תחזוקת כבישים ומדרכות
.1

טיפול במפגעים שנשלחו מהמוקד העירוני כ 3,890 -מפגעים.

.2

טיפול בנושאי תנועה לפי החלטות ועדת תנועה כ 500-החלטות.

.3

טיפול במפגעים שהתקבלו במחלקה ובאגף כולל לשכת ראש העיר ,סגני ראש
העיר ונציב התלונות 500 ,מפגעים.

.4

הכנת כל האירועים המתבצעים בעיר.

.5

תיקוני אספלט לאחר עבודות מח' המים בכל רחבי העיר.

.6

תיקוני ריצוף לאחר פתיחת המדרכות של מח' המים.

.7

תיקוני אספלט בכבישים ובמדרכות.

.8

ניקוי קולטנים למי גשמים לפני החורף.

.9

סימון נתיבים ,חיצים ,קווי עצירה בכל הרחובות הראשיים.

 .10חידוש וצביעת כל מעברי החצייה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 .11צביעת אבני שפה אדום לבן ,כחול ושחור ,בכל העיר.
 .12החלפת  180תמרורים דהויים.
 .13התקנת מעקות בטיחות לפי החלטות וועדת התנועה ובגנים ציבוריים.
 .14תיקון דרכי כורכר ,יישור ופיזור מי מלח ברחבי העיר.
 .15קישוט ודגלול כל העיר לרגל יום העצמאות.
 .16חידוש מדרכות  45 X 45למדרכות מאבני אקרשטיין.
 .17החלפת מדרכה מאספלט לאבנים משתלבות ב 50 -רחובות.
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ממונה אירועים ופרויקטים
להלן סיכום הפעילות השנתית של הממונה לתפקידים מיוחדים באגף תב"ל.
 .1אירועים-:
 .2סה"כ אירועים שאגף תב"ל היה מעורב בהם ,עומד על  135אירועים:
א.

 97אירועים עירוניים.

ב.

 38אירועים למוסדות חינוך.

 .3סיוע בהפקת טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ,הכנות לאירועי יום העצמאות :הקמת במות
וניוד אמצעים )ספסלים ,כסאות ,דגלים וכו'( וכן כל עבודות ניוד ציוד ממוסדות חינוך
והעירייה.
 .4ביאנלה  – 2009התאמת אתרים לאירועים השונים ומתן סיוע לאירועי חוצות
)חשמל,במות וכ'ו(

 .2גדרות-:

גדרות בגנ"י ובתי"ס בעלות כוללת של -
גידור מגרשי ספורט )האשל ,נחלת עדה ,צברים ,בר אילן
ושיכון דרום(-
גידור באתרים עירוניים שונים -

 .3עבודות שונות-:

₪ 208,603
₪ 763,337
93,554.99
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רשימת פרוייקטים באחריות ממונה לתפקידים מיוחדים לשנת 2009
מס'

שם הפרוייקט

מהות

1

בי"ס רמב"ם צביעת חזית

צביעת חזית מערבית

2

ריצוף כניסה ברח' הר שומרון 16-18

שביל ל 3-כניסות לבית משותף

3

בי"ס אלון נישה לפחי אשפה עם שערים

הקמת נישה לפחי אשפה

4

אנסמבל שלב ב'

הקמת מחיצות ומזגן

5

בחירות לכנסת ה18 -

סיוע לוגיסטי

6

ביאנלה 2009

התאמת אתרים לארועים השונים+ארועי חוצות

7

בית פוסטר גידור

הקמת גדר בין המבנה למגרש המשחקים

8

גידור היקפי לבריכת הרצל

למניעת ונדליזם וגרפיטי

9

גידור חזית המגרש במלון דניאל

גידור בין רח' רמות ים למגרש החניה והסדרת שער

10

גידור גנ"י ציפורן ומוריה

הקמת גדר בחזית הגנים כולל גומחא ופח אשפה

11

גידור מאחורי קופת חולים נטוש

גידור למניעת מעבר מאחורי המבנה

12

סגירת קומה א' במבנה קופת חולים נטוש

13

גידור מגרשי ספורט

איטום כל הפתחים בקומה א'
גידור מגרשי ספורט :האשל,בר אילן,צברים,נחלת
עדה ושיכון דרום

14

גן בן שפר  -מעקה בטיחות

הקמת מעקות לאורך רח' סוקולוב והגנה

15

העברת מח' הגביה ללב העיר

מתן סיוע לוגיסטי וסיוע בנושאי נגרות וחשמל

16

העתקת שרותים מהאוהל לפארק

הצבת תאי שירותים בצמוד למנהלת הפארק

17

השלמת מעקה ברחוב הי"א

השלמת קטע מעקה בעקבות קריסת עץ על הגדר

18

כניסה לחט"ב זאב ולאשכול פיס מרחוב משה

ביצוע שביל גישה כולל שער ובורות לחילחול המים

19

לב העיר מרתף -לתאטרון העירוני

התאמת המרתף לצרכי התאטרון

20

מחסום לפארק הרצליה

הקמת מחסום חשמלי בכניסה הדרומית לפארק

21

מעונות תדמור גידור חזית

גידור חזית המעונות על רח' וינגייט

22

סינמטק

23

ספורטק יציאת חירום

תיקון הכניסה מרח' ראשונים
הצבת חביות למניעת חנייה בכניסה הדרומית
לספורטק

24

פארק הרצליה גג למנהלת הפארק

25

פארק הרצליה גידור היקפי

הקמת גג על  2מבנים של מנהלת הפארק
גידור הקפי של מנהלת הפארק כולל  2פשפשים
ושער נגרר

26

פרוק מבנים יבילים בתיכון ראשונים

הוצאת  4מבנים ויישור השטח

27

פרוק פסל פרחים בבריגדה
שיפוץ מבנה מקלחות ניידים המאוחסן
בתב"ל

פרוק פסל מאי תנועה ואיחסונו במחסני תב"ל

29

שיפוצי קיץ

30

שרותים בסירקין  /שער למחסן

28

שיפוץ כללי כולל צבע ותיקון גג
סיוע לוגיסטי בהובלות ואיחסון  +פיקוח עליון עם
התחזוקה
ייצור והתקנת שער לשימוש מחסן לחב' הנקיון
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מחלקת הנגרות
עבודות נגרות  -לשנת 2009
 .1עבודות שוטפות תיקוני נגרות בכל מוסדות העירייה.
 .2עבודות ברשות החופים.
 .3תכנון ואספקת ריהוט בכל מוסדות העירייה.
 .4עבודות בטיחות בכל מוסדות העיר.
 .5תכנון עבודות נגרות ואספקה בתכנית אב +שיפוצי קיץ )ארונות ,שולחנות ,אלמנטים מיוחדים,
תאים למורים ולתלמידים(.
 .6פירוק +הרכבת כל הריהוט +תכנון ואספקת ריהוט חדש מחלקת הגביה.
 .7תכנון ואספקת עבודות נגרות לביאנלה  -כל העבודות מיוחדות.
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בטיחות עובדים ומוס"ח לשנת 2009
א .ביצוע סיור לבדיקת תיקון ליקויי בטיחות בבתי"ס 169 :בתי"ס.
ב .סיור בגנ"י העירוניים 234 :גנ"י.
ג .סיור במועדוניות רווחה 12 :מועדוניות.
ד .הדרכת עובדי עירייה  -עבודה בגובה ,ועדת בטיחות ,הרמת סל 85 :עובדים.
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מחלקת הלוגיסטיקה

א .טיפול ברכוש שנתקבל/נופק למחסנים מ/ל יחידות העירייה השונות:
 .1קבלת סוגי טובין למוסדות ומחלקות העירייה בהתאם להזמנות ממח' הרכש.
 .2חלוקת ציוד למוסדות העירייה בהתאם להמלצות ולאחר בדיקתו.
 .3קבלת ציוד בלאי מיחידות ומוסדות העירייה ואחסונו במחסן בלאי עד להחלטת ועדת
בלאי עירונית.
 .4נתקבל ,טופל וסופק ציוד ל/מ יחידות שונות כדוגמא – )ציוד רהוט שפונה ממוסדות
חינוך לאחר שיפוצים במבנים ,טיפול בהחזרת ציוד גני ילדים שאוחסן באופן זמני עקב
שיפוצים ואחסונו במכולות ,רשות החופים עם סיום עונת הרחצה ,ציוד אינסטלציה
לצורך פתיחת עונת הרחצה ,השאלות ציוד לאירועי קיץ שונים במהלך חודש אוגוסט
ועוד(...
 .5פעילות עקב אירועי יום הזיכרון וחגיגות יום העצמאות
* טיפול בקליטה וניפוק כלל הציוד הרלוונטי לאירועים השונים.
* טיפול בקבלת דגלי לאום ודגלים עירוניים חדשים למחסן.
* מיון דגלים שאינם חדשים ושליחתם לניקוי.
* הכנת הדגלים לתליה ברחבי העיר וחלוקתם.
* טיפול בקבלת הדגלים שהוחזרו למחסן ,פרוק ומיונם לפי מצב תקינותם.
* טכס גני ילדים באצטדיון:
קבלת ציוד עבור הטכס.
סיוע בהתארגנות בהכנה ובחלוקת חבילות לכלל גני הילדים.
 .6טיפול בציוד משרדי המיועד לבחירות לרשות המקומית )ינואר :(09
* קליטת מצרכי כיבוד מרשת מזון ,מיונו וסידורו באריזות קרטון.
* חלוקת האריזות לקלפיות השונות.
 .7טיפול בציוד המיועד לחמ"ל העירוני:
* הכנת אריזות קרטון עם תכולת ציוד משרדי בהתאם לרשימה שנתקבלה לצורך
שליחתם לחמ"ל בבית יד לבנים.
* רענון הציוד המשרדי לאחר תרגיל שנערך וטרום תרגיל נוסף שתוכנן.
 .8התבצעה חלקות בקבוקי ג'ל חיטוי לכלל מוסדות החינוך –
לפי הנחיית ראש העיר לשימושם של תלמידי בתי הספר וגני הילדים.
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ב .ספירת מלאי שנתית במחסני העירייה:
 .1ספירת המלאי השנתית נערכה בחודש דצמבר  2009בשבוע שבין 27-31.12.09
 .2הספירה נערכה ע"י עובדי מח' לוגיסטיקה.
 .3נערך פיקוח  ,ספירה מדגמית וסיוע בפועל במהלך הספירה ע"י חברה חיצונית
שכללו גם חתימה על דוחות הספירה בתום הספירה ולאחר בדיקת הפרשים.
 .4טרום הספירה התבצעו הכנות והערכות בהתאם כמו -עריכת ספירה מדגמית
מקדימה ,עדכון יחידות העירייה במועד הספירה עקב סגירת המחסן ,פגישות
עם נציגי החברה שנבחרה לתאום הכנות רלוונטיות.
 .5ביקורת חיצונית התבצעה במהלך הספירה ע"ח משרד רו"ח.
 .6בתום הספירה בפועל נבדקו אי התאמות ונתוני הספירה עודכנו במערכת המחשוב.

ג .נושאים שונים:
 .1הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד :
ממשיך להתבצע הליך הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתן על כל פרטי הרכוש המתקבל
במחסן המרכזי.
 .2אספקת ציוד משרדי וחומרי ניקוי  -שינוי הליך עבודה :
א( אספקת הציוד המשרדי וחומרי הניקוי מתבצעת ממחלקת לוגיסטיקה  -מחסן
מרכזי -ישירות לאגפים וליחידות העירייה השונות ,באמצעות אתר אינטרנט עירוני
להזמנת טובין שהוקם ונערך לצורך הנושא .
• אופן יישום ההליך כולל :
. 1קליטה של הציוד שמתקבל מהחברות השונות.
 .2הפקת מדבקות ברקוד והדבקתם.
 .3רישום הפריטים במערכת המחשוב ועדכון דינאמי של מלאי מינימום
מקסימום של הציוד המשרדי.
 .4חלוקת הציוד המשרדי בפועל ליחידות העירוניות לאחר קבלת הזמנות
מאושרות תקציב ע"י החשבים האגפיים.
 .3במקביל התקיימו שינויים בתהליכי רכישת הציוד :
 (1הזמנת ציוד ישירות מתבצעת ישירות מחברות שנבחרו באמצעות מכרז
)חב' אופק –לרכישת ציוד משרדי  ,חב' א.א.ע שיווק –לרכישת חומרי ניקוי ,חב'
אופיס דיפו – לרכישת מוצרי נייר ,חב' טונוס לרכישת טיונרים(
א .בכפוף לתנאי המכרז והמחירים שנקבעו בחוזה
ב .בהתאם לכמות שירדה מנקודת הזמנה מינימאלית
ג .ביצוע דרישה אוטומטית להזמנת טובין והעברה לאישור חשבות האגף
ד .בדיקת חשבוניות לאחר קבלת הציוד בפועל מהספק וחתימתן
 (2טיפול בדרישות של הזמנות ציוד משרדי מתבצע גם ליח' שאינן מתוקצבות לקבלת
ציוד ממח' לוגיסטיקה.
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 (3בחודש מרס  09עודכן הקטלוג העירוני הממוחשב –נערך עדכון/פתיחה של כלל
המק"טים הרלוונטיים לציוד המשרדי שיסופק ע"י חב' אופק.
 .3מצרכי מזון וכיבוד ליח' עירוניות –
• חלוקת מצרכי כיבוד ושתייה – המתקבלות למחסן העירוני מרשת מזון בהתאם להפניה
שנשלחת ע"י מזכירות אגף תב"ל  -ליח' העירוניות באריזות סגורות  ,רישום ומעקב .
 .4עדכון אישורי ביצוע עבודה:
זיכוי חומרי עבודה מיתרות קיימות במחסני עבודה של עובדי חוץ של מח' התחזוקה ושל
מח' הנגרייה לצורך זיכוי תקציבי של המחסן המרכזי וכן יכולת מעקב עדכנית על
שימוש בחומרי עבודה.
 .5חיזוק הגלריה במחסן המרכזי ובניית גלריה נוספת :
• התבצע ע"י מח' לוגיסטיקה בסיוע מסגר -מח' התחזוקה בתום הביצוע נערך רה ארגון
וסידור המחסן מחדש עקב כך.
• התבצעה בניית מדפים בגלריה ע"י חב' קינגסטון.
 .6שינוי שיטת הטיפול בכיסאות המתנה מושבתים המוחזרים מהיח' השונות
למחסני העירייה
• שליחת כסאות המתנה המוחזרים מהיח' השונות לחידוש ושיפוץ.
• אספקתם בהתאם לדרישות רלוונטיות.
 .7טיפול במכשירי מירס ומכשירי פלאפון המועברים לעובדים שונים בעיריית
הרצליה :
א.

המשיך הטיפול השוטף בנושא  ,הכולל שדרוגים/רכישת מכשירים חדשים ,החזרות
והחלפות מכשירים  ,התקנת דיבוריות ,רכישת אביזרים למכשירים ,טיפול בפניות שונות
וכו'.....
מול חברות פלאפון  /חב' מירס וסמנכ"ל העירייה.

ב.

נבדקות ומעודכנות רשימות מכשירי מירס לסמנכ"ל העירייה כפי שמופיע בטבלאות
המעקב.

ג.

נערך פרויקט שדרוג מכשירי פלאפון לעובדי עיריית הרצלייה בחודש נובמבר : 09

•

שודרגו מכשירים לכלל עובדי העירייה שברשותם מכשירי פלאפון.

•

הפרויקט כלל התקנת דיבוריות ברכבים.

•

השדרוג התבצע לאחר עבודת הכנה הכללה עריכת טבלאות מעודכנות של מנויים,
המסונכרנות עם נתוני חברת פלאפון ומח' הנהלת חשבונות ,תואמו לוחות זמנים ויצירת
קשר עם המנויים.
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•

בתום השדרוג עודכנו הדוחות במצב הקיים לאחר השוואת נתונים לדוחות חב' פלאפון .

 .8טיפול בנושא מכשירי פקסימיליה ביחידות שונות של עיריית הרצליה:
ממשיך הליך הטיפול לאחר שינוי ההליך וביטול הביטוח הקולקטיבי של עיריית הרצליה
למכשירי הפקסימיליות,
במקרים של תקלות במכשירים  -מח' לוגיסטיקה בתאום והתייעצות עם חברת יורוקום
מחליטה לפי שיקול כדאיות על הטיפול האפקטיבי היעיל ביותר בהתייחס למהות
המקרה .תיקון ו/או רכישת מכשיר חדש.


נרכשו מכשירי פקסימיליה חליפיים לסבב



מתבצעות מכירות של מיכלי טיונרים ריקים של מדפסות ופקסים לחב' אפיק.



התבצעו רכישות של מכשירים חדשים ליח' שונות כמו  :מח' וטרינרית ,אגף שאיפה
,ספריה עירונית ,מרכז מדעים ,מח' חנייה ,חדר חבר מועצה ועוד..



התבצעו תיקונים של מכשירים להתאם להזמנת מסגרת ליח' שונות כמו :ארכיון ,
חשבות חינוך גנים ונוף ,איכות הסביבה.



בחודש נובמבר נרכשו כ 20-מכשירים ליח' עירוניות שונות מדגם חדש פנסוניק 5300
שהוצע לעירייה במכירים מוזלים עקב סוף השנה ומעבר של כלל הפעילות התפעולית
והשיווקית של פקסים מדגמי פנסוניק מחב' יורוקום לחברת צילומעתיק.

 .9ניקיון שוטף של כלל יחידות העירייה:
טיפול בכל הקשור לניקיון שוטף של יחידות העירייה  ,בהתאם למכרז ניקיון פומבי
לשנים  , 2008-2010באמצעות הזוכים במכרז – חב' ש.אלברט וחב' שומרון  ,מתן שרות
ליחידות העירייה בנושא בירורים ,תלונות שונות מול חברות הניקיון הרלוונטיות בדיקת
טופסי משוב שמתקבלים מהיחידות ,הליך מעקב איכות ופיקוח על עבודות הניקיון המתבצעות
ע"י הקבלנים השונים באמצעות סיורים עם נציגי החברות השונות ביחידות אישור חשבוניות
וחתימה עליהן  ,קיזוזים וקנסות עקב ליקויי ניקיון לפי שיעורים הכתובים בחוזה .
•

במהלך השנה התבצעו בנוסף ניקיונות יסודיים  /חד פעמיים במשרדים שונים במשרדי
רישום לגני ילדים טרום הכנסת הריהוט ובמהלך הרישום  ,במתקן בי"ס הרצל עקב
קליטת תושבי הדרום  ,ניקיון יסודי כולל קרצוף שטיחים במשרד חדש של אהרון גורל –
אגף החינוך והרווחה  ,ניקיון יסודי בגן סנונית עקב הצפה  ,ניקיונות יסודיים חד פעמי
ם בחמ"ל בית יד לבנים לצורך השמשתו  ,ניקיון חד פעמי במשרדה של טובה רפאל –עקב
שינויים במבנה החדר  ,ניקיון משרדי מח' הגבייה במשכנם החדש  ,ועוד...

•

טיפול בניקיון כלל האתרים בעת הביאנאלה  -הערכות  ,בחירת קבלנים זוכים חב' ראפ
וש.אלברט לאחר סיור ופתיחת הצעות מחיר ,פיקוח על עבודות הניקיון במהלך שבוע
התערוכה .

•

בחודש דצמבר התבצע ניקיון לאחר שיפוץ של המשכן החדש של התיאטרון העירוני
במרתף לב העיר.
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.10אספקת מחסומים מהאגף:
אספקת מחסומי ביטחון לפי נוהל שנרשם בנושא.
 .11טיפול במזגנים המותקנים ביחידות העירייה:
•

מתבצע טיפול ומעקב אחר מזגנים המותקנים ו/או נגרעים מיח' העירייה לצורך ביטוח
עירוני.

•

התבצעה ספירת מזגנים בכלל היחידות העירוניות ע"י חברת ימקור
והודבקו מדבקות ממוספרות של עיריית הרצליה.

 .12מתן סיוע לוגיסטי בעת מבצע "עופרת יצוקה" בהקמה וטיפול שוטף של
מרכז קליטה "הרצל" לתושבי הדרום
ההליך בפועל כלל ארגון ותאום מערכתי וסיוע לוגיסטי עם כל המשמעויות הקשורות
להשמשת המרכז לצורך אכלוסו ע"י תושבים -מפוני כפר עזה ומתן סיוע "שוטף" בעת
שהיית התושבים כגון  :אספקה וסידור של כל הציוד הנדרש לתפעול המרכז לשהייה
יומית וללינה ,אספקת מזון לתושבים אשר שהו במרכז ,ניקיון המבנה ,רישום הרכוש ,
סידור ופינוי הציוד בתום המבצע .
 .13העברת תחום אחריות של החמ"ל העירוני למח' הלוגיסטיקה
•

ביצוע הקמתו מחדש של החמ"ל העירוני בהיבט הפיסי  -ביצוע שיפוץ כללי ,ובהיבט
המחשובי -הקמת מערכות תקשוב.

•

ביצוע הערכות כולל תרגיל בהיקף גדול בהשתתפות כלל היח' העירוניות.

•

אחזקת החמ"ל באופן "שוטף".

.14בקורת רכוש שנתית /הדרכות ליחידות השונות בנושא:
במהלך שנת  2009המשיך להתבצע הליך הביקורת במתכונת העצמית
כל יחידה הפכה אחראית ומבצעת בעצמה את הביקורת הרכוש -
בליווי הדרכה וסיוע מדור רכוש ,
התקיימו פגישות והדרכות ביח' העירוניות ו/או במשרדי מדור רכוש ו/או באמצעות שיחות
טלפוניות להסבר ההליך בפועל לצורך הטמעת ההליך ,
דוחות התקבלו ועודכנו.
מפגשי הדרכה ורענון ליחידות :
•

בחודש מאי החלו להיערך מפגשי רענון והדרכה ליחידות העירייה כהמשך להליך של
ביקורת רכוש עצמית בחדר הישיבות באגף תב"ל.

•

תוכנית הדרכות נקבעה לכלל יחידות העירייה.

•

הדרכות נערכו ליחידות עירוניות –אחת לשבוע.

•

בהדרכה היחידות הונחו לערוך ביקורת עצמית במהלך שבועיים מתום ההדרכה בפועל.
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•

בחודש מאי נערכו הדרכות ליחידות עירוניות שונות כמו מרכזים קהילתיים ומתנסים ,
ספריות עירוניות  ,מועדוניות טיפוליות שרות פסיכולוגי ועוד...

•

בחודש יוני נערכו הדרכות ליחידות עירוניות שונות וכן לבתי הספר היסודיים  ,חטיבות
ביניים ובתי הספר התיכוניים.

•

בחודש יולי נערכו הדרכות ליח' המינהל הכספי ,יח' המחשוב ,מינהל נשים ,משאבי אנוש,
כלל יח' הנהלה )בית העירייה( ,אגף שאיפה -כולל המח' לתרבות הדיור ,מח' רישוי
עסקים ,וטרינר ,רשות החנייה ,מנהלי הרובעים .יחידות אגף ההנדסה.

•

בחודש אוגוסט נערכו הדרכות ליח' אגף החינוך והרווחה.

•

בחודש ספטמבר נערכו הדרכות לאולמות הספורט העירוניים  ,מרכז ספורט טיפולי
,מועדון שחמט ,ספורטק ,פארק הרצליה.

•

בחודש אוקטובר נערכה הדרכה לכלל יח' אגף תב"ל.

•

בנוסף מתקיימות הדרכות פרטניות /אישיות ליחידות שונות להסבר ההליך בפועל
ביחידות השונות או במשרדי מדור רכוש וכן הדרכות והסברים באמצעות שיחות
טלפוניות לצורך הטמעת ההליך.

•

הדרכות אישיות נערכו ליח' :משכן אומנים ,מועדוניות בית חם וסתוונית ,מוזיאון
ראשונים ,מתנ"ס נוף ים ,שרות פסיכולוגי ,מרכז מדעים ,מח' הגביה ,בי"ס אופק ,בי"ס
גורדון ,מוזיאון יד לבנים -אוצרת ועוד ...

•

דוחות הרכוש שנתקבלו נבדקו ועודכנו בדוח היחידות לאחר בירורים עם היחידות
הרלוונטיות.

•

בחודש דצמבר נשלחו מכתבי תזכורת ליחידות שטרם חזירו דוחות רכוש מעודכנים.

•

בתי ספר שעברו שינויים של "תחלופת מנהלים ו/או שיפוצים כלליים נתבקשו לבצע
ספירות רכוש עצמאית/חברה חיצונית
ההליך טופל מול מנהלי/ות בתי הספר ומיופי הכוח מטעמם  ,קבלת דוחות ומתן סיוע
והדרכות לביצוע בפועל התקיימו פגישות בבתי ספר כמו לדוגמא :בבי"ס "הנדיב"
להדרכה בנושא רישום רכוש באופן עצמאי ,עם מנהלת בי"ס בן צבי ומנהל חב' נתיב פלוס
לצורך הצגת החלופה של ביצוע ע"י חב' חיצונית-לאחריה התבצעה ספירה בפועל ע"י חב'
נתיב  ,עם מינהלנית חט"ב בן גוריון -לאחריה התבצעה ספירה בפועל ע"י חברת נתיב
ועוד...

.15קבלת יעוץ ארגוני בנושא – הליך ספירה וסימון הרכוש העירוני ושינוי שיטות עבודה:
המשיכה פעילות הערכות לקראת יציאה למכרז סימון רכוש העירייה  -לאחר שאושר תקציב
במסגרת תב"ר לביצוע ההליך ,נבחרה חברת נתיב לייעוץ לאבחון ואפיון דרישות המכרז
בתחום הלוגיסטי ונבחרה ועדת היגוי
•

התקיימו פגישות עם אבנר באני –מנכ"ל חב' נתיב וחנה אופק – להצעת ממצאים סופיים
וטיוטות סיכום הייעוץ לאחר עדכן נוסף  ,גובשו המלצות להמשך פעולה ושינויי ההסכם.

•

התקיימו פגישות "שוטפות" עם מנהל חב' נתיב פלוס.
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•

התקיימה ועדת היגוי בנושא המכרז – בהשתתפות כלל חברי הועדה ועם יועצת יח'
המחשוב בנושא הליבה במטרה לקבלת החלטות בנושא מפרט המכרז.

•

נערכה פגישה עם היועץ החיצוני ועם נציגי יח' המחשוב ועם יועצת מטעמם בנושא
ה"ליבה" במטרה לגיבוש פתרון מחשוב אופטימאלי.

•

מפרט המכרז נשלח ללשכה המשפטית.

•

בחודש דצמבר התקיימה פגישה עם חברת ספרת להצגת תוכנה בתחום של ניהול הרכוש
העירוני.

.16עדכון רכישות +תרומות  +דוחות מסכמים:
א .עודכנו רכישות/תרומות של רכוש שנרכש ע" העירייה ליחידות השונות ,
ב .נבדקו עודכנו והוקלדו דוחות מסכמים של ביקורות מצאי ביחידות השונות ,
.17טפול ועדכון בציוד המוחזר מהיחידות השונות ומאוחסן באגף:
)ובציוד המועבר בין היחידות השונות(
א .נרשם ועודכן ציוד לא שמיש שהוחזר מהיחידות השונות למחסן המרכזי/מחסן בלאי.
ב .נשלחו מכתבים ליחידות השונות לעדכונם אודות קבלת הרכוש שהוחזר בפועל.

.18ועדת בלאי/מכירה ותרומה של רכוש:
א .מכירת רכוש :
 .1התבצעו מכירות רבות של ציוד שונה ישן ולא שמיש/פסולת מתכת המאוחסנים
במחסני העירייה לקבלנים שונים עם זיכוי כספי לקופת העירייה.
 .2המכירות על פי אישור ועדת בלאי ,בהתאם למחירון שנערך ולאחר קבלת
הצעות מחיר בנדון.
 .3התקיימו פגישות עם חברות שונות בנושא קבלת הצעות מחיר /רכישות.
ב .ועדת בלאי :
ועדות בלאי התקיימו ביום  20.05.09וביום  28.12.09בהשתתפות מ"מ יו"ר
ועדת הבלאי וחברי הועדה,
• נערך סיור במחסני העירייה ובדיקת רכוש הבלאי המאוחסן.
• נתקבלו החלטות בנושא הציוד הלא שמיש המאוחסן במחסנים העירוניים.
• התבצעו מכירות רכוש בהתאם לאישורי ועדת בלאי.
•

פרוטוקול ורשימת ציוד רלוונטית עם החלטות שנתקבלו נשלחו לחברי הועדה.

•

התבצעו מכירות רבות של ציוד בלאי בהתאם להחלטות הועדה.
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.19פעילויות נוספות שהתבצעו בנושאים שונים :
ביצוע חלוקת תלושי חלב לעובדי כפיים :

א.

התבצעה חלוקת תלושי חלב לכל עובדי התחזוקה במחלקות השונות של עיריית הרצליה
בהתאם לדוחות נוכחות אישיים וכן נבדקו החשבוניות המסכמות לצורך תשלום בהתאם
לחברות מהן מתבצעות הרכישות בפועל .
טיפול שוטף ותשלום שכר לעובדים המועסקים באגף תב"ל ע"י חברה חיצונית:
טיפול ומעקב "שוטף" בנושא העובדים המועסקים באגף תב"ל ע"י חברה חיצונית
ותשלום חודשי של שכר העובדים לחברה,
התבצעה קליטת עובדים חדשים והליך סיום עבודה לעובדים שהפסיקו עבודתם.
התבצעו ריכוזים חודשיים של סה"כ ימי עבודה ושעות נוספות של העובדים – לצורך תשלום
שכרם בהתאם לכך ,נבדקו ואומתו תלושי השכר של העובדים בהתייחס לדיווח בפועל
לצורך תשלום לחברה.

ב.

•

בחודש ינואר  09החלה עבודה עם חב' י.ב.שיא שנבחרה כזכיינית במכרז של משכ"ל
לאספקת כ"א לעיריית הרצליה במקום חב' פרח השקד.

•

התקיימו פגישות עבודה ,התבצעו שינויים בתהליכי עבודה.

•

התקיימו ראיונות עבודה עם מועמדים ונקלטו עובדים חדשים.

•

בחודש יוני  09סיימה עיריית הרצליה התקשרות עם חב' י.ב.שיא עקב אי עמידתם בתנאי
החוזה ולאור אי תשלום משכורת בזמן לעובדים.

•

נבחרה חב' פרח השקד ע"י החברה למשק וכלכלה החל מיום 27.05.09

 . 20נושאים כלליים
א .איזו  ) :9002שמואל  +נ ג ה ( תאום איכות-צוות מאמתי איכות עירוני
•

נערך מפגש הכנה לקראת מבדקי איכות בהשתתפות מאמתי האיכות,מזכיר

•

העיר וחברת אופק  -נתקבלו נהלים והוראות עבודה לאימות מול מנהלי
מחלקות שונות ולמסירה למזכיר העיר .

•

התקיימו פגישות בנושא אימות איכות לאימות נהלים עם מנהלי יחידות

•

רלוונטיות בעירייה במסגרת תפקיד של מאמת איכות עירוני לבדיקת הנוהל
וביצוע שינויים ועדכונים כהכנה לבקרות מכון התקנים שתיערך בקרוב .

•

הנהלים עודכנו ונמסרו למזכיר העיר .

•

התבצעה הערכות לקראת בקורת מכון התקנים באגף תב"ל ובמח' לוגיסטיקה.

•

נערך טיפול וסיוע בעריכת נהלים חדשים באגף תבל +עריכת שינויים בנהלים
בפועל.

•

טיפול בעדכון מדדים של המח' השונות באגף תב"ל.
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•

ריכוז נושא תיקון הליקויים ליח' האגף

•

עריכת מצגת להצגת האגף בעת ביקור מכון התקנים

•

ביקורת מכון התקנים התבצעה בפועל ביום 25.03.09

ב .מערכת הליבה -מכרז לשינוי מערכת המחשוב בעיריית הרצליה -
•

ריכוז הנושא באגף תב"ל ע"י שמואל עקרב.

•

אפיון נושא מחשוב ליח' בטיחות וגהות במטרה להוסיפו למערכת הליבה הנערכת
ע"י יח' המחשוב והמלצה לרכישת תוכנה בנושא.

•

רכישת תוכנת "עוצמה  "10בתחום בטיחות וגהות והתקנתה ב 4-תחנות באגף
תב"ל.
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חשבות האגף
תקציב ובקרה
 .1בניית תקציב עבודה שנתי )שוטף ותקציבי תב"רים(
ריכוז עבודת מחלקות האגף השונות בתחום זה )סעיפים גמישים( הכנת תחשיבים
ותקצוב סעיפים קשיחים שונים ,כגון :אחזקת רכב ,חשמל למאור רחובות ,עלות
התקשרויות שנתיות )תחזוקת מיזוג אויר ,ציוד משרדי ועוד(.
ריכוז תוכניות לפרויקטים אגפיים וכלל עירוניים שמבוצעים ע"י האגף ,הכנת אומדנים
תקציביים שנתיים ורב שנתיים.
 .2בקרה תקציבית שוטפת
דיווח במתכונת חודשית ,דו שבועית ויומית תוך מתן משוב להנהלת האגף ומנהלי מחלקותיו.

ניהול התקשרויות
 .3אגפיות
ריכוז אומדנים ומפרטים והכנת החומר לקראת יציאה למכרזים )פומביים וזוטא( ,קבלת
הצעות מחיר והתקשרויות שנתיות בנושאים שבטיפול האגף.
בדיקת עלויות חוזים קיימים ובהתאם לתנאים ועלויות משתנות )חומרי גלם ,תנאי השוק
וכו'(.
הפסקת התקשרויות ועריכת התקשרויות חדשות  -במהלך שנת  2009נחסכו כ 960 -אלף .₪
 .4כלל עירוניות
עריכת מכרזים לנושאים כלל עירוניים חוצי ארגון שבאחריות האגף – כגון :ניקיון אגפי
העירייה ויחידותיה )בלמעלה מ 50 -אתרים( ,אספקת ציוד משרדי ,אספקת חומרי ניקוי,
הובלות ,דלק ,אספקת מוצרי נייר ,אספקת דיו וטונרים ,התקנת מצלמות במוס"ח ,מיזוג
אויר ,אבטחה וכו'.

אישורים כספיים
 .5אישורי רכש
למחלקות האגף ולגורמים עירוניים נוספים המעבירים את דרישות הרכש שלהם דרך
אגף תב"ל.
עיקר הדגש הוא על כיסוי תקציבי ,סיווג נאות של ההוצאה וקיום נוהלי העירייה בנושאי
רכש )אישורים ,הרשאות וכדומה(.
 .6אישור הזמנות עבודה שמבוצעות ע"י האגף ,בדיקת תעריפי מתכננים ,בדיקת הצעות מחיר,
כיסוי תקציבי.
 .7אישור חשבונות לתשלום
של מחלקות האגף ,בהתאם להתקשרויות חוזיות ו /או על פי הזמנות שהוצאו ע"י העירייה.
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נוסף על כך מטפלת המחלקה ,מעת לעת ,על פי דרישת הנהלת האגף – בנושאים
כלכליים ,חוזיים ותקציביים על פי הצורך )לדוגמה :סיוע למנהלי מחלקות
בהתקשרויות ,בדיקות אפשרות להתייעלות וחסכון כספי בנושאים שונים(.
תקציב ובקרה
 .8בקרה שוטפת – שנת 2009
נמשכה העבודה השוטפת באמצעות שיגרת הדיווח לבקרה תקציבית לאגף ,תוך שימוש
בדוחות מערכת האוטומציה "תקציב מול ביצוע" –
הדוחות – נותנים משוב לכל מנהל מחלקה ,בזמינות גבוהה וכוללים התראות על חריגות
ועל ניצול יתר )שיעור הניצול הכספי עולה על שיעור הזמן שחלף מתחילת השנה( של
התקציבים.
 .9תקציבים בלתי רגילים )תב"רים(
במשך כל השנה התקיים מעקב וטיפול סעיפי תקציב בלתי רגיל )תב"ר( ראשיים.
כל תב"ר נחלק לסעיפי משנה )תכנון ,ביצוע והוצאות נוספות(.
במהלך השנה הוכנה תכנית העבודה השנתית של האגף לתב"רים שבאחריותו.
הטיפול כלל יזום והכנת מסגרות מבוקשות לפרויקטים ונושאי תשתיות ונושאים נוספים
ככל שהוטלו על האגף לביצוע ,על ידי הנהלת העירייה.
כמו כן ,כולל הטיפול השוטף בנושאי תב"ר – מעקב אחר ניצול ,בקשות הגדלה ומעקב
אחריהן ,אישורי פעולות ,בירורים וקבלת האישורים )גזבר ,מנכ"ל ,ועדת כספים ,מועצת

העיר ,ראש העיר ומשרד הפנים( ועוד.
טיפול בהכנסות האגף -
 .10טיפול בשחרורי כספים עבור הקצבות המגיעות ממשרדי ממשלה.
 .11גביית כספים בגין טיפול בנזקים שנגרמים לרכוש העירייה שבאחריות אגף תב"ל )בעיקר
רמזורים ועמודי תאורה( עקב תאונות דרכים.
בשנת  2009נרשם בתקציב ההכנסות של האגף סכום של כ 30 -אלף ) ₪שכיסה הוצאות
בסכום דומה(.
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מחלקת הביטחון
סיכום העבודה  - 2009עיקרים
 .1מל"ח  /פס"ח:
א .בוצע מיפוי מחדש של בעלי תפקידים לאתרים השונים במערך החירום.
ב .עודכן תיק ראשוני לאירוע רעידת אדמה במסגרת ועדה עירונית אשר הוקמה ע"י
ראש העירייה.
ג .עודכנו תיקי מל"ח לבעלי תפקידים ונערכה ביקורת ע"י רשות מל"ח מחוזית,
אשר עברה בהצלחה.
ד .שודרגה תוכנת חירום ממוחשבת לקליטת מפונים בחניונים תת קרקעים.
ה .בוטל תקן ממונה מל"ח/פס"ח  +מזכירה.
 .2יחידת האבטחה – שיטור משולב" ,כוח עורב" וסיירת ביטחון:
א" .כח עורב" המשיך במשימתו באבטחה ניידת גני הילדים ,בתי ספר ומתקני
עירייה.
ב .שיטור משולב המשיך לעסוק במניעת פח"ע ומניעת אירועים פליליים.
ג .סיירת ביטחון המשיכה לעסוק בשמירה על העיר וכמובן בעיקר הפרעות מנוחה
בגנים הציבוריים ומארבים בבתי-ספר וראינו השנה ירידה משמעותית בפריצות
לבתי-הספר.
 .3שונות:
א .המשך טיפול מסיבי במערכות הכיבוי אש בבתי ספר  +מתקנים עירוניים.
ב .המשך הצטיידות בכלי נשק והכשרתם של העובדים אשר חותמים על הנשק.
ג .המשך ביצוע טיפול מונע ויסודי של מחסני החירום של הרצליה וגם של צה"ל,
פתיחת מחסן חדש ברח' מדינת היהודים.
ד .תחזוקת המקלטים הציבוריים הרב תכליתיים בעיר באופן שוטף וציור על גבי
מס' מקלטים בעיר.
ה .הצבת מאבטחים ופיקוח על עבודתם במוסדות החינוך וכמו כן ביצוע השתלמות
למנהלי בתי-ספר ,עב"טים וגננות בעיר.
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שיטור משולב
במהלך השנה טיפל צוות השיטור המשולב באירועים רבים כגון :חפצים ,אנשים ורכבים חשודים,
הפרעות מנוחה ,התפרצויות לרכבים ודירות ,סיוע לפיקוח העירוני ,ביצוע מחסומים וחסימות,
תאונות דרכים ואלמ"ב )אלימות במשפחה(.
כמו כן לזכות השיטור המשולב עוד עיכובים ומעצרים רבים על :סמים ,תפיסת רכוש גנוב ,אלמ"ב
וגנבים מבתי-עסק בעיר )קניונים( ,אבטחת אירועים עירוניים ,סיורים במקומות הומי קהל,
סיורים סביב בתי-ספר במהלך המסיבות ,פורימון ,עדלאידע וכו'.

סיירת קטנועים
"כח עורב" מהווה כח נייד לאבטחת העיר לאירועי פח"ע כאשר הלוחמים מסיירים בגזרות
השונות בעיר על גבי קטנועים ,לובשי מדים וחמושים באקדחים.
א .הלוחמים במהלך פעילותם השוטפת טיפלו ב:
 .1חפצים ורכבים חשודים כסיוע למשטרה.
 .2ביקורת עובדי ניקיון להימצאות אישורים מתאימים לעבודתם  5בתי-ספר בכל יום.
 .3הסיירים תגברו חסימות של משטרת גלילות.
 .4ביצעו חיפוש ואיתור אנשים חשודים עפ"י פנייה מהמשטרה.
 .5ביצעו קוד פעמון על פי דרישת המשטרה ,התפרסות בצמתים בכניסות לעיר בחיפוש אחר
מפגע רכוב או הולך רגל.
 .6אבטחת גנ"י 5 -סיירי "כח עורב" מסיירים בגזרות שונות כאשר בכל גזרה גנ"י אותם
פוקדים הסיירים במהלך שעות הלימוד ,מסיירים מסביב וכן נכנסים לבצע סיור בתוך הגן
ובהיקפו.
הסיורים נמשכים גם ליול"א הפועלים עד .16:30
ב .במהלך הסיורים למניעת פח"ע פועלים הסיירים גם לטובת איכות החיים של התושבים בעיר.
 .1פעילות ערב במוקדי הפרעות מנוחה כתגבור כח לסיירת ביטחון.
 .2פעמוני אזעקה בבתי ספר בדיקת הבעיה.
 .3סגירה ופתיחת גנים ציבוריים בבוקר ובערב ע"פ בקשת מנהל אגף שאיפ"ה.
 .4הגעה וטיפול בתאונות דרכים חסימות והכוונת תנועה בתאום עם שוטר בשטח.
 .5אבטחת אירועים עירוניים ,בהם משולבים  3-2סיירים לאבטחה:
ספורט חצות ,גן בן שפר ,שדרות חן ,גן גלסברג ,תהלוכות עדליידע במערב העיר,
תהלוכות לפידים של תנועות הנוער ,כנסים בית ספריים גדולים-יום זיכרון,סוכות ועוד.
 .6אירועים פליליים – חטיפות תיקים ,אלימות ,מבצעים הסיירים חיפוש ומציאת החשוד
או הציוד הנגנב.
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סיירת ביטחון
סיירת הביטחון כוללת רכב אשר מסייר  24שעות וכן רכב נוסף המסייר בין השעות 22:00 – 07:00
בבוקר.
במהלך השנה טיפלה סיירת הביטחון במספר רב של אירועים כגון:
הפרעות מנוחה ,גלאי פריצה בבתי-ספר ,גנ"י ומוסדות העירייה השונים ,חפצים אנשים ורכבים
חשודים ,סיורים במקומות הומי קהל ,ביקורות למאבטחים במוס"ח במהלך היום ופעילות יזומה
בבתי-הספר בלילה.
כמו-כן במהלך השנה נערכו מספר רב של מארבים בבי"ס למניעת נזק לרכוש בעקבות מארבים
אלו:
סיירת הביטחון תפסה גם מס' נערים אשר גרמו נזק לרכוש בבתי ספר בעיר.
כמו-כן סיירת הביטחון אבטחה את כל אירועי העירייה :ספורטק ,גן גלסברג ,שד' חן וכו'.
אירועים של תנועות הנוער ,סיורים במקומות הומי קהל אבטחת מסיבות בביה"ס ע"י סיורים
מסביב לביה"ס ואבטחת תהלוכות פורים.
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מדור אבטחה
במשרד הקב"טים  3 -עובדים :שלומי לוי – קב"ט מוס"ח ,עוז נהרי – קב"ט מוס"ח ,רינה מחלוף
– מזכירת קב"טים

נתוני יסוד בעיר הרצליה
בהרצליה בשנת הלימודים תש"ע שהחלה בספט'  32 :ביה"ס )איחוד של חט"ב רעות והרצל( ו90 -
גנ"י ,העיר הרצליה מחולקת בין  2הקב"טים ,חלוקה של  16ביה"ס בגזרה המערבית באחריות
קב"ט  -עוז נהרי ו 16 -בגזרה המזרחית באחריות קב"ט – שלומי לוי 41 ,גנ"י בגזרה המערבית ו-
 49גנ"י בגזרה המזרחית ,גבול הגזרה בין  2הגזרות רח' בן גוריון לאורכו.

בשנת  2009ביצעו הקב"טים את הפעילויות הבאות:
א .בתחילת שנת הלימודים תש"ע  01/09/09זכתה במרכז אבטחה חברת "שלג לבן" והחלה
עבודתה באבטחת מוסדות החינוך ,מתקנים עירוניים ואירועים עירוניים.
ב.

מעקב אחרי הכשרת מאבטחים :רואיינו מועמדים לאבטחת מוס"ח במשרד הקב"טים.
במהלך השנה רואיינו  80מועמדים לאבטחת מוס"ח.
בביקורת האבטחה נבדקים הדברים הבאים :ביגוד חברה ,מגנומטר ,נעליים ,מכנסיים,
חולצה ,חגורת מאבטח ,נשק  2מחסניות ,כובע חברה ,כובע לשע"ח )צהוב( ,פנקס כיס
למאבטח ,יומן נכנסים  /יוצאים ,תיק אבטחה מעודכן ,ידיעת נהלי האבטחה ע"י המאבטח,
האם תודרך ומתי ,אחת לכמה זמן מבוקר על ידי מפקח החברה.

ג.

תרגיל עירנות למאבטחים במוס"ח :במהלך השנה במשך כל שעות הלימודים
מתקיימים תרגילי עירנות למאבטחים ,במהלך היום נזרק חפץ חשוד לשטח ביה"ס
והמאבטח שמבצע סריקה אמור לגלות את החפץ.
במהלך השנה התקיימו  500תרגילי עירנות למאבטחים במוס"ח.

ד .תרגילי חפץ חשוד לביה"ס בשיעור  /הפסקה :כל בתיה"ס מתרגלים פעמיים בשנה
בתרגיל חפץ חשוד פעם בשיעור ופעם בהפסקה ,תרגיל חפץ חשוד יכול להתגלגל לאחר
תרגיל עירנות למאבטח ,לעיתים התרגיל ידוע לביה"ס כדי ללמד את העב"ט את נהלי
ההתנהגות של סגל ביה"ס עם מציאת חפץ חשוד ,במהלך שנה"ל מבוצעים תרגילי פתע
בביה"ס.
במהלך השנה התקיימו  66תרגילי חפץ חשוד במוס"ח.
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ה .תרגילי ירידה למקלט לביה"ס שיעור  /הפסקה :כל בתיה"ס מתורגלים
פעמיים במהלך שנה"ל ,בתרגיל ירידה למקלט פעם בשיעור ופעם בהפסקה,
התרגילים מתואמים מראש עם ביה"ס ,התרגיל נועד לתת לסגל ביה"ס מושג על
התנהגות התלמידים והתנהגותם בעת התקפת טילים או כל סיבה אחרת שתצריך
ירידה למקלט.
במהלך השנה התקיימו  96תרגילי ירידה למקלט במוס"ח.
ו.

תרגילי רעידת אדמה בבתיה"ס ובגנ"י :מספטמבר עפ"י הנחיות משרד החינוך מתורגלים
תלמידי ביה"ס והגנים בתרגיל רעידת אדמה כדי להיערך לאפשרות של רעידת אדמה ,כל
ביה"ס תורגלו ,כל גנ"י בעיר תורגלו.

ז.

ביקורת מרכיבי ביטחון בבתיה"ס ובגנ"י :פעם ב 3 -חודשים במהלך סיורים שגרתיים
בביה"ס מתבצעת ביקורת מרכיבי ביטחון :לחצני מצוקה ,טלפון ,מטף כיבוי ,ציוד ע"ר,
אינטרקום ,גידור ,עמדות מאבטח ,מערכת כריזה ,ידיעת נהלי ביטחון ע"י עב"ט בתיה"ס
והימצאות חוזר מנכ"ל ברשות העב"ט ,רשימת טלפונים חיוניים ,במידה ומתגלה ליקויי
הוא מועבר לגורם המוסמך לטיפול :מח' תחזוקה ,מח' חשמל וכו' ,לאחר כשבועיים בביקור
שוטף בודק הקב"ט שהבעיה טופלה.
במהלך השנה מתבצעת ביקורת מרכיבי ביטחון בגני הילדים :לחצני מצוקה ,טלפון ,מטף
כיבוי ,ציוד ע"ר ,אינטרקום  +מצלמה ,גידור ,שערים ,ומערכת התראה ,ידיעת נהלי ביטחון
ע"י צוות הגן והימצאות חוזר מנכ"ל בגן ,רשימת טלפוניים חיוניים ,במידה ומתגלה ליקויי
הוא מועבר לגורם המוסמך לטיפול :מח' תחזוקה ,מח' חשמל וכו' ,לאחר כשבועיים
בביקור שוטף בודק הקב"ט שהבעיה טופלה.

ח.

במסגרת תוכניות אבטחה מדור אבטחה מאבטח אירועים עירוניים לדוגמא :אירוע לגני
ילדים באצטדיון ליום העצמאות ,אירועי יום הזיכרון ,אירוע יום עצמאות ,אירוע גן בן שפר,
אירוע ספורט חצות ,אירוע בפארק ,אירוע במתנ"סים ,אירועי הקפות שניות ,אירועים
בביה"ס ,אירועי קרנבל פורים ,אירועים לתנועות נוער.

ט.

במהלך שנה"ל התבצעו  8הדרכות חבלה ע"י חבלן משטרה לכיתות י' בכל התיכונים.

י.

במהלך שנה"ל התבצעו  16הדרכות כיבוי אש בתחנת כיבוי אש הרצליה ע"י כבאי
לתלמידי כיתות ה'-ו' לכל ביה"ס היסודיים.

יא.

המתנ"סים והמוקדים הקהילתיים פועלים בכל שנה"ל בשעות אחה"צ ובחופשות
ביה"ס בבקרים ,בפעילויות אלו יש אבטחה ,המאבטחים מבוקרים על ידינו ורמתם היא
כשל מאבטחי מוס"ח )חלקם הגדול הינו המאבטחים הקבועים של ביה"ס(.
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יב.

כמו כן ,מחלקת הביטחון מנפיקה אישורי כניסה למוס"ח לעובדי קבלן שונים וזאת
לאחר חתימה על טופס העדר רישום פלילי והעדר עבירות מין.

יג.

ישיבות שוטפות עם מפקחי חברת האבטחה "שלג לבן":
כל יום שני מתקיימת ישיבה עם מפקחי חברת האבטחה ,בישיבה מועלות הבעיות
הבוערות של השבוע ודרכי פתרון אפשריים.

יד.

קיים שיתוף פעולה מלא בין תחנת גלילות ,יחידת מוס"ח ומחלקת הביטחון עיריית
הרצליה ,אפשר לומר כי זהו אחד השת"פים הפוריים בארץ ביחסי עירייה – משטרה.

טו .הקב"טים מקיימים כנסים במהלך השנה:
מס'

שם הכנס

נושא הכנס

1

כנס מנהלי קייטנות

היערכות לפתיחת קייטנות יוני

2

כנס רכזי טיולים

הנחיות לרכזי טיולים במוס"ח

3

כנס מנהלים יסודיים

היערכות לפתיחת שנה"ל

4

כנס מנהלים על יסודיים

היערכות לפתיחת שנה"ל

5

כנס עב"טים חדשים

השתלמות עב"טים חדשים במוס"ח

6

כנס קב"טים

הנחיות לקב"טים במחוז ת"א

7

כנס גננות

היערכות לפתיחת שנה"ל

8

כנס מאבטחים

הכנות לפתיחת שנה"ל

9

כנס עב"טים

היערכות ליום הג"א

10

כנס מאבטחים

הנחיות אבטחה

טז.

טיפול שוטף במערכות האזעקה ומערכות הכריזה לאורך כל שנה"ל :שדרוג מערכות כריזה
בביה"ס בהם מערכות הכריזה ישנות ,שדרוג מערכות האזעקה בביה"ס עפ"י מיפוי
הקב"טים ודרכי השטח.

יז.

טיפול שוטף במערכות אינטרקום ולחצני מצוקה בכל גני הילדים לאורך כל שנה"ל:
שדרוג מערכות ישנות ,התקנת מערכות חדשות.

יח.

התקנת  68מערכות מנגנוני נעילה והתראה בגני ילדים במהלך השנה.

יט.

רישות ביה"ס במצלמות במהלך השנה.
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מדור מחסני חירום
נתונים:
 .1מדור מחסני חירום במחלקת הביטחון אחראי ומתפעל את מחסני החירום )פס"ח ומל"ח(
של עיריית הרצליה וכן את מחסני צה"ל העומדים לרשות העירייה.

 .2פירוט המחסנים:
1

מחסן פס"ח/מל"ח מרכזי

גדוד  998פלוגות א'  +ב'

2

מחסן נפת הרצליה

מחסן מל"ח  /פס"ח

3

מחסן גדוד חילוץ  998פלוגה ג'

מחסן גנרטורים

4

מחסן ציוד מקלטים

גדוד אב"כ חדש

פלוגת רפואה
5

מחסן ציוד כיבוי אש
סככת כבאיות

 .3כח-אדם:
תפעול המחסנים נעשה ע"י שלושה עובדים:
א .חיים בן-אדי – מנהל מדור מחסנים – באחריותו תפעול המחסנים והפעלת צוות
העובדים.
ב .ארז כהן – אחראי על ציוד צמ"ה הכולל בין השאר גנראטורים ,משאבות שונות,
כבאיות ומיכלי מים.
ג .עובד קבלן המטפל בניקיון ,סדר ועזרה כללית במחסנים.

 .4התפלגות הציוד במחסנים:
א .ציוד חילוץ צבאי ,ציוד שהייה וחירום ,ציוד לתחזוקת מקלטים ,ציוד לאנשי
המחלקה ,ציוד כיבוי אש.
ב .אוהלי אח"י )אחסנה יבשה(.
ג .כבאיות.
ד .ציוד צמ"ה הכולל גנרטורים ,משאבות למיניהן ,גרורים ,חפ"ק ,מיכלי מים ,עגלת
תאורה ,רתכות וציוד נוסף.
ה .ציוד אב"כ.

148

 .5עיקר הפעילויות הנעשות במחסנים:
א.

רענון וטיפול בציוד צמ"ה )משך כל השנה( – כולל תיקון ליקויים.

ב.

קליטת ציוד וניפוקו לגורמים.

ג.

מעקב רצוף אחר ציוד הדורש ביקורת איכות.

ד.

מתן שירות לעובדי המחלקה.

ה.

טיפול והפעלת כל ציוד הצמ"ה אחת לחודש.

ו.

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

ז.

טיפול מונע לציוד מכני ברגיעה.

ח.

טיפול בתלונות התושבים בנושא מקלטים פרטיים )טיפול בעשרות רבות של תלונות
תושבים(.

ט.

ריתוק רכבי עירייה וקבלנים לשעת חירום.

י.

הוצאת הזמנות לספקים.

 .6אוהלי אח"י – ביקורות וטיפולים:
במחסנים קיימים שני אוהלי אח"י שבהם מאוחסנים מנשאים עם ציוד.
כדי לשמור על תקינות הציוד באוהלים אנו מבצעים שלוש ביקורות בשבוע לתקינות
פנים האוהלים ותקינות המאיידים.
הבדיקות כוללות בדיקת צנרת ,יציאת עודפי-מים מהצנרת ופעולת המאיידים.
וכן בדיקת לחות בעזרת מכשיר בדיקה חשמלי שמראה את אחוזי הלחות בתוך
האוהלים.
לכל הפעולות הנ"ל נעשה רישום רצוף ומבצע הבדיקה חותם על תקינות הבדיקה.
בין השאר עובדי המחסן דואגים לניקיון האוהלים ושמירת המסילות המקיפות אותם.
כמו כן פעמיים בשנה מוציאים מהאוהלים את הציוד ,בודקים ומפעילים את הכלים
ובמידה ויש ליקויים דואגים לתקן אותם.
.7

כבאיות:
בסככות נמצאות  7כבאיות ,לכבאיות נעשים טיפולים חודשיים הכוללים ניקיון ,בדיקת
מים במצברים וברדיאטור ,בדיקות טעינה של המצברים ובדיקות כלליות כגון אורות
וינקרים ,בלמים ,אויר בצמיגים וכו'.
כמו כן צוות המחסן דואג להחליף לכבאיות רכיבים אשר התבלו או שנדרש להחליפם
באחרים.
צביעת הכבאיות בהתאם לצורך ואחזקת הציוד הנילווה לכבאיות.
בסככות נעשות עבודות ניקיון ותחזוקה שוטפת.
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 .8מחסני מל"ח  /פס"ח:
למחלקה יש שלושה מחסנים לציוד מל"ח פס"ח ,במחסנים מאוחסן כל ציוד החירום של
העיר הרצליה.
הציוד כולל -אביזרים ,ריהוט וציוד המיועד לשהייה זמנית וממושכת לתושבי העיר בשעת-
חירום כגון:
מיטות ,מזרונים ,שמיכות ,אלונקות ,ציוד תאורה ,ציוד מטבח וכו' כמות הציוד מספיקה
ל 3,000 -תושבים.
במשך כל השנה אנו דואגים לתחזק את הציוד והמחסנים וזה כולל את כל הטיפולים
הנדרשים כדי שהציוד ישמר ויהיה כשיר וזמין לשע"ח.
כמו כן אנו מחדשים ציוד שיצא מכלל שימוש.

להלן הפעילות שנעשתה במחסן:
(1
(2
(3
(4

הציוד רוענן ,הפריטים הוצאו מאריזתם נבדקו ונעשו בהם טיפולים מונעים.
במשך השנה נעשו ספירות מדגמיות וספירת מלאי שנתית.
הוצאנו ציוד לתרגילים שהתרחשו במשך השנה ,הציוד הוחזר טופל והוחזר למדף כשהוא
ארוז ותקין.
במחסנים מתבצעת מידי יום עבודת תחזוקה הכוללת ניקיון והחלפת אריזות פגומות
בחדשות וכל הנדרש לתחזוקה ברמה גבוהה.

(5

קליטת ציוד וניפוקו.

(6

הוצאת החפ"ק לפעילות בשטח.

 (7טופלו כל הנגררים ,גנראטורים ,משאבות ,רתכות ,מיכלי מים ,כולל החלפת תאורה בכל
מכלי המים.
 (8מוקמת גלריה חדשה ,נוספת.
 (9ארגון המחסן במתכונת חדשה ונגישה יותר.
 (10החל תהליך מחשוב המלאי במחסנים.
 (11מבוצעת ספירת מלאי שנתית.
מחסן מקלטים:
במחסן המקלטים קיים ציוד המיועד לטיפול במקלטים של בתי-הספר והמקלטים הציבוריים.
הפריטים כוללים בין השאר צבעים שונים ,כלי העבודה ,פירזול ,אינסטלציה ,תאורה ועוד.
במשך השנה נקלט ציוד במחסן ונופק ציוד עבור ביצוע עבודות במקלטים במחסן זה קיימת
פעילות יום-יומית והמחסן מתוחזק כל ימות השנה ברמה נדרשת.
מחסן נפת הרצליה:
מפקדת נפת הרצליה.
במחסן מאוחסן ציוד אישי לבעלי תפקידים.
באחריותנו הטיפול ותחזוקת הציוד.
חודש ציוד הנפה.
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מחסן גדוד חילוץ:998 -
במחסן ציוד המיועד לחילוץ והצלה.
במחסן קיים ציוד רב ומגוון המצריך טיפול ותחזוקה שוטפת בכל ימות השנה
כולל עזרה בפעולות שונות שמבצעים חיילי הפיקוד.
חודש ציוד במחסן גדוד חילוץ.
מחסן גדוד אב"כ :995
במחסן מאוחסן ציוד אב"כ.
באחריותנו – תחזוקה וטיפול במחסן ובחלק מהציוד
כולל עזרה בפעולות שונות המתבצעות לאורך כל השנה בשיתוף חיילי הפיקוד.
הוכנס ציוד חדיש למחסן גדוד אב"כ.
מחסן ציוד לאנשי המחלקה:
המחסן קולט ומוציא ציוד אישי ואביזרים המיועדים לצוות המטפל בנושאי הביטחון.
בין השאר מאוחסן במחסן הציוד הבא הכולל :ביגוד ואמצעי עזר ללוחמים החל מפנס וכלה
באזיקים.
צמ"ה ומיכלי מים:
במחסני הביטחון מאוחסן ומטופל הציוד הבא:
 (1גנרטורים.
 (2משאבות מים וביוב.
 (3מיכלי מים.
 (5רתכות גנראטור.

להלן פעילויות שנעשות:
 (1גנראטורים:
סה"כ  15גנראטורים-
אנו מבצעים אחת לחודש טיפול לכל הגנראטורים הכולל :בדיקת מים ,שמן וצביעת מסגרות,
מצבר.
אחת לשנה נעשה טיפול מקיף הכולל:
צביעת גנראטורים ככל הנדרש ,החלפת שמן ,ניקיון פילטרים ,בדיקת רצועות מנוע.
הפעלה ובדיקה תחת עומס ,בדיקת אויר בצמיגים ושימון חלקים.
תוקנו  3גנרטורים עקב תקלות והוחזרו לעבודה תקינה.
 (2משאבות מים וביוב
סה"כ  6משאבות המופעלות בעזרת מנועי בנזין.
למשאבות הנ"ל נעשה טיפול חודשי הכולל:
הפעלה ,ניקוי מערכת וצנרת ,בדיקת המשאבות תחת עומס עבודה.
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טיפול שנתי :כולל חיזוק ברגים ,ניקוי פילטר אויר והחלפת שמן מנוע.
המשאבות יצאו פעמים רבות לעבודות שטח כולל סיוע למחלקת הביוב.
 (3משאבות חשמל סה"כ  9יח' ,הטיפול הנעשה בהן זהה לטיפול במשאבות הבנזין.
 (4מיכלי מים  1,000ליטר ללא עגלה סה"כ –  9יח'.
מיכלי מים  1,000ליטר על עגלה סה"כ –  14יח'.
מיכלי מים  5,000ליטר נישאים סה"כ –  5יח'.
הטיפולים שנעשו :בדיקת ברזים ,ניקיון יסודי פנים וחוץ וצביעה לפי הצורך.
חפ"ק ועגלת תאורה:
עגלת התאורה והחפ"ק נמצאים בהשגחה מתמדת של אנשי המחסן ,זה מתבטא בבדיקה תקינות
של כל המכשירים כגון טלפונים ,תאורה ,כלים ועוד.
כמו-כן הציוד מתוחזק לאחר כל תרגיל או אירוע.
בגמר הפעילות בשטח חוזר החפ"ק למחסן ,צוות המחסן דואג לפרוק את כל הציוד מהעגלות,
מבצע בדיקות לתקינות הציוד ולהחזרתו למקום המיועד לו.
ריתוק רכבים בעיריית הרצליה:
בין השאר אחראי ראש מדור מחסנים על ריתוק רכבי העירייה ,הליסינג והקבלנים.
עבודת הריתוק מתבצעת בין חודשים נובמבר לינואר.
הטיפול מחייב קבלת מסמכים ואישורים מהגורמים השונים וכן עבודת ניירת ובדיקות ארוכות עד
לסיום הדו"ח.
מקלטים פרטיים:
ר' מדור מחסני חירום מטפל בבעיות המתעוררות במקלטים השייכים לבתים פרטיים ומשותפים.
הבעיות העיקריות הם אחסון של ציוד פרטי על-ידי דיירים במקלט ,פלישה למקלטים ,נעילת
המקלט בפני הדיירים ושאלות כלליות.
כל הפניות של התושבים מגיעות אלינו לטיפול ,בדרך כלל הטיפול הוא תהליך מייגע וארוך עד
לסיומו וזה דורש טלפונים ,התכתבויות וכד'.
כל הפניות עד כה טופלו על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון התושבים.
במהלך השנה קבלנו עשרות רבות של פניות הציבור שטופלו עד לפתרונן.
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בטיחות אש
בשנת  2009ניתן טיפול לכל מערכות כיבוי-אש במוסדות העירייה ובמוסדות
החינוך ,בתי-ספר ,גני ילדים ,מתנ"סים ,אולמות ספורט ,מקלטים ומועדוני נוער
בעיר כדלהלן:
א .מערכות כיבוי – אש ידני:
נבדקו וטופלו מטפים ,גלגלונים ,הידרנטים ,זרנוקים ומזנקים.
ב .מערכות גילוי עשן :
נבדקו וטופלו כל המערכות במוסדות החינוך :ספריות  ,לוחות חשמל ,ארונות
חשמל ,מבנים יבילים ובמוסדות עירוניים אחרים.
ג .מערכות גילוי וכיבוי במים )ספרינקלרים(:
נבדקו וטופלו מערכות הספרינקלרים בביה"ס תיכון היובל בקראוונים
וביה"ס תיכון ראשונים בקראוונים עפ"י דרישת מכבי אש ויועץ הבטיחות
במוס"ח.
ד .טיפול במערכות גילוי עשן :
נבדקו וטופלו כל מערכות עילוי עשן במוסדות החינוך והעירייה
הושלם ציוד חסר והוחלפו חלקי מערכות לקויים ופגומים לפי הצורך.
ה .במהלך השנה נערכו בדיקות וביקורות לציוד כיבוי אש ובטיחות אש במוסדות
החינוך בעיר ע"י:
 (1כיבוי אש הרצליה.
 (2היועץ לבטיחות – משרד החינוך.
 (3החברות המטפלות במערכות כיבוי אש בעיר עבור העירייה.
עפ"י הממצאים הוגשו דו"חות ביקורת ,הליקויים תוקנו ,הושלם
ציוד חסר ,הוחלף ציוד פגום והותקנו מערכות חדשות בהתאם
לצורך.
בגמר כל טיפול נתקבל אישור תקינות הציוד עפ"י תקן מכון התקנים
הישראלי.
ו .הותקנו מערכות גילוי אש ועשן בבתי ספר אשר עברו שיפוצי קיץ.
ז .במוזיאון הרצליה הוחלפה מערכת גילוי אש ועשן במערכת חדשה ומתקדמת יותר.
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נשקייה
מחסן הנשק בעיריית הרצליה הכולל  61אקדחים בקליברים שונים
ואקדח אחד להרדמת בהמות אשר נמצא בידי ד"ר מורדוך הווטרינר העירוני
ומאושר ע"י כל הגורמים.
להלן פירוט האקדחים לפי קליבר-:
 15אקדחים ) 5מחולקים(
אקדח ברטה  0.22סך-
 8אקדחים ) 1מחולק(
אקדח ברטה  9סך-
 8אקדחים ) 7מחולקים(
אקדח גלוק  26סך-
אקדח  9 czסך –

 10אקדחים ) 3מחולקים(

אקדח גלוק  17סך -
אקדח גלוק  19סך -
אקדח יריחו סך -
אקדח בהמות פנאודרט

 12אקדחים ) 10מחולקים(
 7אקדחים ) 7מחולקים(
) 1מחולק(
 1אקדח
) 1מחולק(
 1אקדח

רוב האקדחים נמצאים בידי עובדי העירייה והחינוך המאושרים ע"י משרד הפנים.
נושאי הנשק עוברים הכשרה במטווח לפחות אחת לשנה עפ"י הוראות משרד הפנים.
כל נושאי הנשק טווחו באקדחים אותם הם נושאים וחודשו כל רישיונות הנשק.
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מדור מקלטים
במהלך שנת  2009טיפלנו במקלטים הציבוריים ודו תכליתיים ובמוסדות החינוך.
בעיר הרצליה ישנם  115מקלטים ציבוריים לפי הפרוט דלהלן-:
 .1בבתי – הספר =  50מקלטים
 .2מפקדות

=  5מקלטים.

=  60מקלטים
 .3ציבוריים
המקלטים מטופלים באופן שוטף ע"י צוות המקלטים ממחלקת הביטחון ומבוקרים אחת
לחודשיים לקריאת מוני החשמל ובדיקת ליקויים בולטים.
רוב המקלטים מאוישים ע"י מועדונים  ,מתנ"סים ,אגודות ואומנים החתומים על חוזים
במחלקת הנכסים העירונית ובפיקוח מחלקת הביטחון.
מחזיקי המקלטים מדווחים למח' הביטחון על הליקויים במהלך השנה וצוות המקלטים
במחלקה מטפל מיידית במפגעים במידת האפשר.
במהלך השנה טופלו המקלטים עפ"י תוכנית עבודה שנתית:
 החלפת וונטות לא תקינות במקלטים ציבוריים ובמקלטי בתי ספר. החלפת מיכלי מים  /ג'ריקנים והשלמות. צביעת מקלטים – פנים  /חוץ. טיפול בהצפות וסתימות ביוב. שילוט זוהר. שימון דלתות וחלונות. החלפת נורות. החלפת ברזים. החלפות גומיות בדלתות וחלונות. הרכבת ידיות. ועוד.בעיות קשות כגון -:איטום  ,אינסטלציה  ,אוורור  ,וחשמל ,מועברות לטיפול בעלי מקצוע
עירוניים או קבלנים.
בוצעו טיפולים היקפיים לתחזוקה ,הכוללים :שיפוץ ,איטום ,צביעה ,תיקון והחלפת וונטות,
החלפת כל המנעולים במנעולי מסטר ושיפוץ ,החלפה ותיקון מערכות ביוב ,כל אלה בעלות של
כ ₪ 220,000 -

155

מדור מל"ח  /פס"ח
במהלך שנת  2009התבצעו בין היתר ע"י מדור מל"ח  /פס"ח פעילויות אשר התחלקו ל:
א.

פעילויות שוטפות

ב.

ארגון כנסים ,השתלמויות ותרגילים לגורמים שונים

ג.

השתתפויות בכנסים והשתלמויות

ד.

סיורי שטח

א .פעילויות שוטפות
 .1עדכון שוטף ויומיומי של תוכנת מל"ח בשינויים בכח אדם המתקבלים מאגף משאבי
אנוש ,ושיבוצם בחירום.
 .2עדכון תיקי מל"ח לבעלי תפקידים ועדכון תיקי מתקני פינוי  /שהייה ומתקני קליטה.
 .3עבודה שוטפת מול משרד התמ"ת בשיבוץ וריתוק כ"א.
 .4פגישות עבודה שוטפות עם אנשי פיקוד העורף.

ב .ארגון כנסים ,השתלמויות ותרגילים
 .1הערכות ארגון והתארגנות להשתלמות פס"ח למנהלי מתקנים )(21/01/09
 .2הערכות והתארגנות לתרגיל פתיחת מתקן פינוי ).(12/02/09
 .3תרגיל הכנה לתרגיל "נקודת מפנה .(19/05/09) "3
 .4קורס הדרכת תוכנת מל"ח לבעלי תפקידים במכלולים השונים ,במרפ"ד ).(/31/05
 .5תרגיל "נקודת מפנה  – "3תרגיל הפעלת מרכז הפעלה עירוני ביד לבנים ,כולל כל
המכלולים ).(02/06/09

156

אגף החינוך ,הרווחה
תרבות ,נוער וספורט
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אגף החינוך והרווחה ,התרבות הנוער ,הספורט והבריאות
ד"ר מיכל רותם – ראש אגף חינוך ורווחה
א .תוכנית האב לחינוך
במסגרת תוכנית האב לחינוך קודמו שלושה נושאים מרכזיים:
-

חיזוק הדיאלוג בין מורה לתלמיד – המחנך כמבוגר משמעותי.

-

קידום תלמידי האמצע.

-

הקמת פורום מנהלים עצמאי.

להלן ההתקדמות בתוכנית האב:
 .1הדיאלוג
מתקיים בתש"ע בבתיה"ס היסודיים בשכבות א' – ו' ,בחט"ב בשכבות ז' – ח'  ,בתיכון חדש
י' – י"ב ,ובבתיה"ס התיכוניים האחרים בשכבות י' – י"א.
בבתיה"ס היסודיים ההנחיה היא ע"י מדרשת אדם.
כדי לקיים את הדיאלוג הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות ומתקיים שיח בתחומים הבאים:
דמוקרטיה – כישורי חיים ומפתח הלב – המימון ע"י עיריית הרצליה
בחט"ב :תוכנית החינוך האישי מונחית ע"י המכון לחינוך דמוקרטי  ,לכל קבוצת תלמידים
המונה  20ילד יש שלוש שחריות עם מחנך.
המימון לשכבת ז' ע"י משה"ח במסגרת "אופק חדש" בשכבת ח' המימון מתחלק בין משה"ח
לעירייה.
בתיכון :ההנחייה נבחרה ע"י המנהלים.
בתיכון חדש ההנחייה ע"י יועצות ביה"ס ,בהיובל ע"י מדרשת אדם ובהראשונים ע"י המכון
לחינוך דמוקרטי .המימון ע"י עיריית הרצליה.
הערכה מעצבת ,שבוצעה לתוכנית הדיאלוג ע"י יחידת ההערכה של אגף החינוך ,מצאה
שקיימת מגמה חיובית שמצביעה על חיזוק הקשר בין המחנך לתלמיד בכיתות ז' ,בהן
התקיים החינוך האישי.
הדיאלוג הופך לאורח חיים במערכת החינוך .הוא מתקיים בפגישות עבודה בין המפקחים
ועובדי האגף למנהלי בתיה"ס .המנהלים עצמם מקדמים את הדיאלוג עם מוריהם ובפורומים
קבועים של האגף עם נציגות מנהלים ונציגות ועד ההורים המרכזי.
השנה החל לפעול ועד הורי הגנים.
 .2קידום תלמידי האמצע
המטרה :צמצום אחוז התלמידים שהישגיהם נמוכים והעלאת ההישגים של כלל התלמידים.
השעות הפרטניות בהן מחוייבים כל מורי בתיה"ס היסודיים וחט"ב במסגרת "אופק חדש"
הוקצו לילדי האמצע ,תלמידים שטווח ציוניהם בין  60ל.80-

158

תוכנית ההכלה "לב" בבתיה"ס היסודיים ותוכנית "אלה"" /נבטים" בכל בתיה"ס העל-
יסודיים נותנת מענה לתלמידים בעלי לקויות למידה ולתלמידים המתקשים.
מדד ההצלחה שנקבע :אחוז התלמידים המתקשים לא יעלה על .10%
כדי לקדם את ילדי האמצע פועלות במסגרת התיכונים כיתות מב"ר וכיתות אתג"ר.
התוכנית בכיתות האתג"ר היא תוכנית "יישובית" .בנוסף ללמידה בקבוצות קטנות המורים
מקבלים הדרכה בתחום הדעת.
בכל בי"ס קיימת הדרכה להורי תלמידי האתג"ר .לצוות הטיפולי הצטרפה עובדת סוציאלית.
מדד ההצלחה שנקבע לכיתות האתג"ר 0% :נשירה  60% ,מהתלמידים יהיו זכאים לתעודת
בגרות.
 .3פורום המנהלים – תרם לחיזוק הדיאלוג בין האגף למנהלים טרם קבלת החלטות.
המנהלים שותפים פעילים בועדות היגוי :ילדי האמצע ,דיאלוג ודמוקרטיה ,מפגש משותף עם
נציגי ועד ההורים בראשות מנהלת האגף.
ב .אופק חדש
התוכנית התרחבה.
בתשס"ח  2 -בתי"ס יסודיים.
בתשס"ט  5 -בתי"ס יסודיים ו 3 -חט"ב.
בתש"ע  10 -בתיס יסודיים ו 6 -חט"ב.
תוכנית אופק חדש סייעה להתפתחות הדיאלוג בין מורה – לתלמיד והפיכת המחנך למבוגר
משמעותי לתלמידיו בזכות השעות הפרטניות שמאפשרות שיחות פרטניות מורה – תלמיד
וסיוע לימודי בקבוצות קטנות עד  5תלמידים בקבוצה.
ג .תוכנית האב העירונית להתאמה פדגוגית של מבני חינוך
בקיץ  2009נכללו בתוכנית השיפוץ המקיף בתיה"ס הבאים:
היובל )שלב ב'( ,חט"ב הנגיד ובי"ס שז"ר.
סה"כ שופצו בשנתיים האחרונות  8בתי"ס.
ד .בניית גני-ילדים
בעקבות גידול במספר הילדים במערכת החינוך ,נפתחו בתש"ע  5גני ילדים חדשים:
צליל ומיתר ,שופצו מבני גן קיימים :צבר והשחר )גן חינוך מיוחד( ובביה"ס יוחנני הוכשרה
כיתת גן במסגרת החטיבה הצעירה.
בשלוש השנים  2009-2007נוספו  9גני ילדים :בשכונת אשרמן )יוחנני (  3גנים חדשים מהם
אחד עבור החינוך המיוחד.
בהרצליה הצעירה )לב-טוב( נבנו  2גנים חדשים :גן רגיל וגן חינוך מיוחד.
במרכז העיר נבנו  2כיתות גן חדשות ברח' רש"י )הנדיב( ו 2 -כיתות גן חדשות ברח' נתן
אלתרמן )אלון(.
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ה .מתקני ספורט
בבנייה אולם ספורט בחט"ס סמדר.
התקנת מיזוג באולם הספורט בתיכון הראשונים.
ו .מצויינות לכל במוזיקה
בשנה"ל תש"ע יאזינו כל תלמידי הרצליה לקונצרט.
תלמידי א' – ו' ,וי'  -י"א – במסגרת תוכנית "מפתח" של הפילהרמונית תלמידי ו' – ט' -
השתתפו במופע של צמד פרקדו )כלי הקשה(.
ז .קידום המדעים
העיר חקקה על דגלה את קידום לימודי המדעים בעיר.
 .1כיתת מנהיגות מדעית
בתש"ע נפתחה כיתה ז' על איזורית מנהיגות מדעית בחט"ב יד-גיורא ,התלמידים ילמדו
שנתיים )ז'  ,ח'( בחטיבה ובט' יעברו ללמוד בביה"ס להנדסאים.
תלמידי כיתת המנהיגות המדעית לומדים בהרחבה את כל מקצועות המדע :מתמטיקה
)תוכנית הטכניון( ,פיזיקה ,כימיה ומחשבים )בהנחיית מכון דוידסון(.
לווינים וחלל ורובוטיקה )במרכז המדעים( .יום בשבוע הם עוסקים במנהיגות ,תוכנית
שנבנתה בעזרת אנשי תוכנית "תלפיות" במשרד הביטחון .תלמידי הכיתה מכינים פרויקט
קבוצתי בנושא המים.
 .2שיעורים מקוונים במדעים
השנה שודרו שיעורי כימיה ופיזיקה מקוונים ממרכז המדעים לכיתות ז' – ט' בחט"ב4 .
שיעורים לכל שכבת גיל .השיעורים שודרו עי רכזת המדעים במרכז .הנושאים נבחרו ע"י
רכזי המדעים בחט"ב בשיתוף המפקחת על המדעים משה"ח .בכל השיעורים נכחו
התלמידים במעבדות המדעים בבית-ספרם ובצעו ניסויים שתוכננו בכל נושא.
ח .תוכנית התקשוב
במסגרת תוכנית התקשוב העירונית ,בהובלת סגנית ראה"ע לנושאי חינוך ומנהלת הפורטל
החינוכי ,השתלמו מורי המדעים בחט"ב וביסודי בשילוב המחשב בהוראה .השנה מועברת
השתלמות למורי המתמטיקה בחט"ב.
נרכשו  55מחשבים ניידים ובכל בי"ס צויידה כיתה חכמה במקרן ובמסך.
הערכת התוכנית ציינה את שביעות רצון התלמידים מהשיעורים המתוקשבים ,שמאפשרים
למידה בסביבה מעניינת ,שמגבירה את הקשב.
ט .דרך הגלים
נפתחה מועדונית ל 60 -בני נוער )בנים( בסיכון בכיתות ח' – י' במבנה ביה"ס הרצל ביד-
התשעה בשיתוף עם קרן רש"י – העמותה לתפנית בחינוך ומעגל נשים.
הבנים מכינים במקום שיעורי בית ,משתתפים בפעילות פנאי )ג'ודו ,שייט וטיולים(.
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המדריכים הם סטודנטים מהמרכז הבינתחומי.
י .מורים צעירים
בשלושה מחזוריםהוכשרו עד היום  30מורים צעירים ,שמשולבים במוקד הקהילתי בביה"ס
אלון ובמתנ"סים יד התשעה ונווה ישראל .תפקידם לסייע לתלמידי ביה"ס היסודי בהכנת
שיעורי – בית.
הקורס הרביעי כולל כ 40 -תלמידי כיתות ט' .ההכשרה כוללת לימוד אסטרטגיות,הכנת
מערכי שיעור ואימוני הוראה .הקורס מועבר ע"י מורה מומחית בעלת תואר שני בתחום
לקויות הלמידה .התוכנית נהגתה ומנוהלת ע"י מנהל מח' הספורט באגף.
י"א .תוכנית עצמה
תוכנית עצמה מטפלת בתלמידים בעלי קשיי התנהגות בביה"ס .מטרת התוכנית להקנות
לתלמידים ,שנבחרו והסכימו להשתלב בתוכנית ,כלים לשליטה בהתנהגות אלימה.
הוכשרו זוגות מורים מכל בתיה"ס היסודיים בעיר .בימים אלו מבוצעת הערכה לתוכנית.
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מחלקת החינוך

מדור רישום
תחומי פעילות

א .שיבוץ תלמידים בגילאי יסודי,חטיבה ותיכון ,כולל קליטת תושבים חדשים בעיר,
העברות בין בתיה"ס  ,שיבוץ לכיתות ייחודיות.
ב .שיבוץ במעברים -בין גן לכיתה א' ,בין יסודי לחטה"ב ובין החטיבה לתיכון.
ג.

ריכוז מצבת התלמידים הלומדים בהרצליה.

ד .תלמידי חוץ -ריכוז מצבת תלמידי חוץ ואישורי לימודי חוץ.

בקשות העברה בין בתיה"ס לשנה"ל תש"ע
ועדות ההעברה דנו ב 275 -בקשות העברה ,מהן:
 – 180אושרו ).(65%
 - 95נדחו ).(35%

אחוזים

יסודיים
אושרו נדחו
35
71
33
67

סה"כ
106
100

אושרו
32
62

חט"ב
נדחו
20
38

סה"כ
52
100

אושרו
77
66

מצבת תלמידים וכיתות  -שנה"ל תש"ע
סוג מוסד
גני ט .חובה
חינוך רגיל
גני חובה
חינוך רגיל
סה"כ גנים-
חינוך רגיל
גני ט .חובה
חינוך מיוחד
גני חובה
חינוך מיוחד
סה"כ גנים
חינוך מיוחד
גנים -סך כולל
בתי"ס יסודיים
חט"ב
ארז-מפתן
בתי"ס תיכונים
על-יסודי -ממ"ד
בתי"ס מיוחדים
סה"כ

מספר
תלמידים

מספר
מוסדות

מספר כיתות

1364
1179
2543

82

82

42
29
71
2614
5850
2448
70
2623
503
128
14236

9
91
16
6
1
5
1
2
122

9
91
214
83
6
91
16
18
519

תיכוניים
סה"כ
נדחו
117
40
100
34
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היחידה לגיל הרך – תש"ע
היחידה לגיל הרך אמונה על כל גני הילדים העירונים בעיר מגיל ) .(6-3
 81גנים עירוניים מ"מ וממ"ד.
סה"כ  2613ילדים –  1064גיל  146 5ש.ש – 989 .גיל 4
)גיל  6השארות(  – 414גיל 3
 .1גננות במערכת –  101גננות -
 74גננות אם בגנים הממלכתיים.
 7גננות אם בגנים הממלכתיים דתיים.
סה"כ  81גננות בגנה"י העירוניים.
בנוסף 4 :גננות ח .מיוחד ב 4 -כיתות גם משולב.
 25גננות בסבב במ"מ )חלקן במשרה חלקית(.
 3גננות בסבב בממ"ד.
 .2סייעות במערכת -
 101סייעות בגני הילדים.
 80סייעות קבועות בגנה"י.
 4סייעות בגנים המשולבים )במשדרה חלקית(.
 25סייעות שאינן קבועות.
 .3מעונות בפיקוח משרה"ח
 2כיתות גן ט .טרום חובה בכל כיתה גננת.
 .4מרכזי העשרה ותוכניות העשרה -
במרכזי העשרה ובתוכניות העירוניות משתתפים כל גנה"י.
כל גן משתתף ביותר ממרכז אחד:
א .סל תרבות – באחריות הגננת.
ב .מוזיאון הרצליה –  10כיתות גן – באחריות הגננת.
הדרכה בתוכניות לגיל הרך במוזיאון ופעילות בעקבות התערוכות.
ג .מרכז מדעים לגיה"ר – בית פוסטר.
 26גנים מבקרים במרכז  5פעמים בשנה.
 10כיתות גן "פרחי מצויינות"  +במדעים מדריכה מבקרת בגן אחת
לשבועיים.
סה"כ במרכז 36 :גני-ילדים.
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ד .תוכנית ספורט -
אחת לשבוע מדריכי ספורט בגנים.
התוכנית פועלת ב 61 -כיתות גן.
ה .ריקודי עם -
אחת לשבוע בהדרכת לוי בר-גיל ומדריכות לריקוד.
התוכנית פועלת ב 60 -כיתות גן.

דגשים מרכזיים לשנת הפעילות תש"ע
 .1שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הילדים –
ילדים עם בעיות התנהגות קשות.
חולים כרוניים.
הילדים זוכים לתגבור של  45שעות שבועיות ע"י סייעות תגבור בגנה"י.
•

סייעות לילדים חולים
 110ש"ש – סכרת ,אלרגיות קשות וכד'.

 .2עבודת צוותי גננות עפ"י אשכולות גאוגרפיים -
הובלה וליווי צוות גננות בתהליכי עבודה ע"י ראשי צוותים.
 .3גן ניסוי – מוכר ע"י אגף ניסויי בי-ם בנושא "אורח חיים בריא"
)זו השנה השלישית(.
בגן "נירים" – היוזמה "בלי חיות אי אפשר לחיות" .גידול בע"ח.
בגן "אלמוג" – היוזמה – גינה לימודית.
 .4תקשוב בגנה"י -
שימוש ולמידה מושכל במחשב לצורך יצירה ועיצוב.
התנסויות בתקשורת עם הגן ,הבית והקהילה.
•

מחוברים לאינטרנט  34כיתות גן מתשס"ז.

•

בשנת  2010יחוברו עוד  19כיתות גן לאינטרנט.

 .5תוכנית למניעת אלימות – וליצירת אקלים מיטבי בגן.
ראשי הצוותים של הגננות שוקדות על הכנת "אמנה עירונית" – תקנון למניעת
אלימות בגנה"י.
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האמנה – התקנון יהיה משותף ומקובל על הצוותים החינוכיים ,ועד ההורים
המרכזי ומובילי המערכת העירונית ,למיגור האלימות בגנה"י ולהבהרת
הנהלים.
המשך פיתוח פעילויות ותוכניות לימודים בגנה"י.
 .6תוכנית לטיפוח שפה ותקשורת – לילדים בסיכון -
רכישת מיומנויות שפה ,הבנה והבעה ל 70 -ילדים ממשפחות בסיכון גבוה,
באמצעות תוכנית מובנית הפועלת ב 15 -כיתות גן ומעונות יום ע"י מדריכות
התפתחותיות המועסקות ע"י הרשות 90 ,ש"ש אפקטיביות.
מרכזת התוכנית גב' ענת דותן ביחידה לגיל הרך במימון הרשות.
•

תרבות ההערכה בגנה"י –
בשנה"ל הנוכחית ,המשריכות עורכות תצפיות בתחילת השנה ובסופה
הנתונים יבדקו ויוערכו ע"י אחראית תכניות הערכה באגף.

 .7תוכנית רצף – גן בתי ספר -
א .בתי ספר ואשכולות גנים מזינים עורכים תיאום ומפגשים בנושא :דרכי
הוראה ותכנים בבית הספר ובגן.
ב .הכרת המיומנויות המצופות מבוגר גן בתחום האוריינות והחשיבה המתמטית
)הכרת אותיות מניה וכד'(.
ג .פיתוח סביבה חינוכית תואמת התפתחות מהגן לביה"ס.
 .8קידום האוריינות והחשיבה המתמטית – ולמידה אמצעות מחשב.
•

נרכשו  10ספרים ע"י הרשות לכל גני הילדים העירוניים ,בשיתוף הספריה
העירונית

•

הרחבת תוכנית המתמטיקה בגנים ,באמצעות לבני דיג'י ויישום התוכנית בגן.

 .9פיתוח סייעות של גני-הילדים סדנאות לסייעות בעקבות החזון העירוני.
בנושא יחסי עבודה מתוך כבוד הדדי ,סבלנות וסובלנות.
השתלמות שנתית לסייעות.
השתלמות לסייעות חדשות בשיתוף בית ברל )שנתיים(.
 .10גני יום לימודים ארוך – יול"א
מופעלים ע"י עמותת בית פוסטר עד שנת תשע"א.
בשנה הבאה יפעלו ע"י זכיין חיצוני.
בעיר פועלים כ 56 -גני יול"א.
המענה ניתן עד השעה – .16:30
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חינוך יסודי

תגבור +תכנית לב

לבתי הספר היסודיים הוקצו  797ש"ש בנוסף לשעות הפרטניות של תוכנית אופק חדש לתגבור,
דילול ,מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
מתוכם 278 ,ש"ש לתכנית "לב" בבתיה"ס :אילנות ,בן-צבי ,בר-אילן ,ברנדייס ,ברנר ,הנדיב
הרצל ,ויצמן ,שז"ר ,יוחנני,לב טוב,נוף ים ,לכתות ב' ,ג' ,ד' ,ה' ,ו'.
משה"ח מממן השתלמות במשך שנתיים למורי התוכנית ושעות הדרכה
תכנית "לב" פועלת לשיפור האוריינות בקרב תלמידים לקויי למידה.
סה"כ  30כתות משתתפות בתכנית.

תש"ע

תשס"ט
בית הספר

מספר
כיתות

שעות

מספר
כיתות

שעות

אילנות

4

20

4

16

אלון

3

12

--

--

בן-צבי

6

30

3

9

ברנדיס

2

10

2

6

ברנר

5

25

2

10

הנדיב

5

25

5

15

הרצל

3

18

3

12

ויצמן

4

20

3

9

יוחנני

7

35

5

15

נוף ים

4

20

7

21

שז"ר

4

20

2

6

בר-אילן

4

20

3

12

רמב"ם

2

12

3

15

גורדון
סה"כ

53

267

39

קידום אוכלוסיות בסיכון
השנה סובסדו  70תלמידים בצהרונים בית ספריים.
הסבסוד ממומן במשותף ע"י הרווחה והחינוך.
חלק החינוך בסבסוד – 185,000ש"ח.
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פר"ח ,פנימיות יום
חונכות פר"ח ב 6-בבתי"ס , ,אילנות ,בן-צבי ,בר-אילן ,ברנר,,הרצל, ,רמב"ם
מס' התלמידים שקיבלו חונכות פר"ח  .117מימון עירוני לנושא  90,000ש"ח.
פנימיות יום במימון עירוני מלא ב 3-בתי"ס יסודיים:בן-צבי ,ויצמן והנדיב.

מצוינות לכל
כל תלמידי כיתות ב' – ג' בעיר ,משתתפים בשעורי העשרה באומנות במוזיאון הרצליה ובמוסיקה
במטרה לאפשר מצוינות לכל.
תקציב התוכנית .160,000
 20%מתלמידי כיתות ה' – ו'  ,כ 270 -תלמידים המוכשרים משתתפים בתכנית לפיתוח מצוינות
בהיקף של  4ש"ש בתחומי המתמטיקה והמדעים.
מימון התכנית בשיתוף ,משרד החינוך ,עירייה והורים ) ,(₪ 600למימון חומרים ופעולות נלוות

דיאלוג דמוקרטי
במסגרת תוכנית האב הוקצו בכל בתיה"ס היסודיים  2ש"ש לדיאלוג.
בכל כתות בתיה"ס )פרט לוולפסון( מתנהלים מעגלי שיח ברוח דמוקרטית בהיקף של  2ש"ש.
)בחצאי כיתות( בין מורים לתלמידים בחצאי כיתות )בתוספת מימון עירוני(.
מטרת הדיאלוג לאפשר לכל תלמיד להביע עצמו במסגרת המעגל הכיתתי בנושאים שלקוחים
מתוכניות משה"ח מפתח הלב וכישורי חיים ומתוכנית הדמוקרטיה בהנחיית מדרשת אדם.
סה"כ משתתפים  5361תלמידים בבתי ספר היסודיים.
הדרכת וליווי המורים ע"י מדרשת אדם תקציב ₪ 240,000
בנוסף ,לכל מחנך במסגרת "אופק חדש" שיחת דיאלוג אישי עם אחד מתלמידיו.

אופק חדש
התוכנית פועלת ב 10-בתי"ס יסודיים בעיר .שבוע העבודה של המורה כולל  36שעות בשבוע מתוכן
 5ש"ש פרטניות לשיחות אישיות ולעבודה בקבוצות קטנות עם התלמידים.
מחול ,מוסיקה קלאסית
בשנה"ל תשס"ט כל תלמידי העיר א'-י'ב צפו בלהקת המחול בת-שבע.
בשנה"ל תש'ע כל תלמידי העיר יקשיבו למוסיקה .בנובמבר  2009כ 2500-תלמידי ג'-ה' הקשיבו
לקונצרט של הפילהרמונית בהיכל התרבות בת"א.התוכנית כללה יצירות קלאסיות בניצוחו של
רוני פורת.
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תוכניות לאיתור ולטיפוח מצויינות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
תוכניות המצויינות בבתי הספר מופעלות בעיר כחלק מהתפיסה החינוכית של הזכות לשיוויון
הזדמנויות בחינוך וזכותו של כל תלמיד למצות את הפוטנציאל הטמון בו והן פועלות בשיתוף
משרד החינוך ועירית הרצליה .בניית התוכניות נעשתה ,תוך חשיבה ואיגום משאבים הקיימים
בהרצליה )בית פוסטר ,מוזיאון הרצליה ,מרצים מבית חיל -האויר ועוד( והן מופעלות בהתאם
להחלטות שהתקבלו בועדת מצוינות עירונית ,שהוקמה בשנה"ל תשס"ה.
פרחי מצוינות בגנ"י -התוכנית התחילה לפעול בשנה"ל תשס"ז ,כפיילוט ב – 4-גנ"י ,בשיתוף
מרכז המדעים של בית פוסטר בהרצליה .התוכנית מעשירה את ילדי הגנים וחושפת אותם לעולם
המדע.
בשנה"ל הנוכחית תשס"ט ,פועלת התוכנית ב 12-גנ".
"מצויינות לכל" באמנות ובמוסיקה בבתי הספר היסודיים
התוכנית החלה לפעול בתשס"ז בכל  15בתי הספר היסודיים )מ"מ וממ"ד( והיא מיועדת לאפשר
לכלל התלמידים בכיתות ב'-ד' להתנסות בתחומי האמנויות .מטרתה :העמקה והעשרה בשני
תחומי ידע :אמנות ומוסיקה.
 באמנות -התוכנית מופעלת בשיתוף מוז"ה  ,המוזיאון לאמנות עכשווית בעיר והיא כוללתמפגשי הדרכה עם תלמידים ,פעילות במוזיאון והמשך הלמידה במסגרת שעורי האמנות
בביה"ס .בשנה"ל תשס"ז השתתפו בה כלל תלמידי כיתות ב' ובשנה"ל תשס"ח ,כלל תלמידי
כיתות ב ,ג'.
בשנה"ל תשס"ט ,פועלת התוכנית ב 13 -בתי"ס יסודיים .
 במוסיקה -התוכנית פועלת בכיתות ג' בבתיה"ס היסודיים ,התלמידים לומדים נגינהבחליליות והעשרה מוסיקלית ,והיא פועלת ע"י קרן קרב ,בשיתוף עירית הרצליה ומשרד
החינוך.
"מצוינות  "2000בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
תוכנית ייחודית המופעלת ע"י העמותה למצוינות בחינוך תוך איגום משאבים של הרשות
המקומית ומשרד החינוך ,ובליווי של ועדת היגוי עירונית.
התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים /בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ) 10%-20%מקרב בני
השכבה( ,שאותרו כיצירתיים ,בעלי מוטיבציה להעשרת עצמם ,משמעת עצמית ויכולת התמדה.
מטרת התוכנית :ליצור תרבות של מצוינות בית-ספרית שתבוא לידי ביטוי בתחום הלימודי,
הערכי והחברתי .היא מספקת למצטיינים בתחומי המדעים והמתמטיקה אתגרים לימודיים,
כמענה לצורך שלהם בהעשרה מעבר לתוכנית הנלמדת וכן על מנת שיהוו "קטר" שימשוך אחריו
את תלמידי השכבה כולה בביה"ס.
התוכנית החלה בתשס"ו בכיתות ז-ח בכל חטיבות הביניים בעיר בהיקף של  4ש"ש במקצועות:
פיתוח חשיבה מדעית ופיתוח חשיבה מתמטית  .בשנה"ל תשס"ז הצטרפו אליה גם תלמידי כיתות
ה-ו של כל בתיה"ס היסודיים )מ"מ וממ"ד( וכן כיתות ט' של חטיבות הביניים .בתשס"ח היא
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נלמדת בכל  21בתי הספר היסודיים וכל חטיבות הביניים ,במקצועות :מדעים ) 2ש"ש (
ומתמטיקה ) 2ש"ש(.
בשנה"ל תשס"ט ,פועלת התוכנית ב 20 -בתי"ס יסודיים וחטה"ב) .בבתיה"ס היסודיים במתכונת
מלאה ובחטה"ב :בחלקן במתכונת מלאה ובחלקן במתכונת חלקית(.
התוכנית כוללת פרוייקים ייחודיים לכיתות ט' " :מועדון מדעי חוקר"  ,ו"גילדור".
את התוכנית מלמדים מורי התלמידים  ,שעוברים הכשרה והשתלמויות .
התוכנית פועלת בשיתוף המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ,עירית הרצליה ומשרד החינוך.
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חינוך על יסודי
בעקבות תכנית האב היישובית אגף החינוך בשיתוף מנהלי בתי הספר קיבלו החלטה לקדם שתי
מטרות מרכזיות:
.1

תכנית הדיאלוג – מעגלי שיח לשיפור אקלים ביה"ס ולחיזוק מחנך הכיתה כמבוגר משמעותי.

.2

פיתוח השיח הפדגוגי מנהל-מורה.

.3

קידום ילדי האמצע פעולות
א .חיזוק ילדי האמצע במעבר מכיתות ט' ל -י' במקצועות הסטוריה ולשון.
ב .חיזוק ילדי האמצע במסגרת נבטים ואל"ה לתלמידים בעלי לקויות למידה.
ג .הערכות לפתיחת כיתת טו"ב )טכנולוגיה ובגרויות(.

כיתת מנהיגות מדעית
כיתה על אזורית הפועלת בחט"ב יד-גיורא ונותנת מענה לתלמידים בעלי כישורי מנהיגות
והתענינות בתחום המדעים.

אופק חדש
התכנית פועלת בכל חטיבות הביניים בעיר.חלק ממשרת המורה כוללת  5שעות פרטניות,
להוראה בקבוצות קטנות )עד  5תלמידים( ולשיחות אישיות.

דיאלוג בחטיבות הביניים כיתות ז'-ח'
דיאלוג  -תכנית דיאלוג פועלת בכל אחת מחטיבות הביניים .התכנית כוללת מעגלי שיח
הפותחים את יום הלימודים .השיח מתקיים בחצאי כיתות 3 .פעמים בשבוע.
המורים מקבלים ליווי והדרכה מהמכון הדמוקרטי במימון משה"ח והעירייה.
התקציב העירוני לתכנית הוא ₪ 540,000:בנוסף משה"ח נותן ימי הדרכה והשתלמות
לכל מובילי התכנית בעיר.

דיאלוג בתיכונים
 .1בתיכון הראשונים ובתיכון היובל פועלת תוכנית דיאלוג בכיתות י' –י'א
 2ש"ש מעגלי שיח ,במטרה לשפר את אקלים ביה"ס ולחזק את מעמד המחנך
כמבוגר משמעותי .התכנית פועלת בליווי המכון הדמוקרטי בתיכון הראשונים
ובליווי מדרשת אדם בתיכון היובל.
 .2תיכון חדש – פועלת תוכנית "להיות איתך" בכיתות י' – י"ב.
 .3בבי"ס ארז מפתן ממשיכה לפעול תכנית דיאלוג דמוקרטי בשיתוף מדרשת אדם.
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תגבורים לקראת בגרות
-

בשנה"ל תש'ע יינתנו כ 400 -שעות לתגבור תלמידים לקראת בגרות חורף.

-

בתי הספר עורכים מרתונים בתנ"ך,הסטוריה.

-

תכנית לשיפור זכאות בגרות ,בכל בי"ס המותאמת אישית לתלמידים ולחונך מביה"ס.

פיתוח וקידום מצוינות
בכל חטה"ב בעיר פועלת תכנית מצוינות בשכבות ז-ח-ט .התכנית בהנחיית המרכז הישראלי
למצוינות בחינוך.
כל התלמידים עוברים תהליך מיון לאיתור  20%המוכשרים ביותר מכל שכבה.
כ –  200תלמידים מאותרים משתתפים בתכנית התלמידים המאותרים מקבלים
בין  2-4ש"ש העשרה בתחומי המתמטיקה והמדעים .
המימון ע"י העירייה ) ,(100,000משה"ח וההורים ).(₪ 600
בכל חטיבות הביניים פועלת תכנית מיצוי ומצוינות במתמטיקה ,במטרה לתת מענה למצוינים
ולמתקשים .התכנית פועלת במימון משה"ח והעירייה.

הערכה ומדידה
אגף החינוך מקבל החלטות על בסיס נתונים של הערכה ובקרה על התכניות המתנהלות
במערכת החינוך.
יחידת ההערכה הפועלת באגף ,הכשירה רכזי הערכה בכל אחד מבתי הספר העי"ס.
-

הערכה עירונית מעצבת תיערך השנה לתכנית הדיאלוג.

-

סקר ניטור אלימות בכל בתי הספר בעיר ,בהם לא מתקיים המצ"ב.

-

סקר נושרים – היחידה ערכה סקר מדגמי לבוגרים שנשרו מהמערכת במטרה להבין את
סיבות הנשירה והאפשרויות למניעתה.

פנימיות יום
בכל חט"ב בעיר )למעט יד גיורא( פועלת פנימיית יום ,במטרה לתת מענה לתלמידים בסיכון
סביבתי ולימודי.המענה הניתן הוא לימודי ורגשי.
תקציב פנימיות היום  720,000שקל.

דרך הגלים
מועדונית ל 60-בנים בסיכון בכיתות ח'-י' ,המועדונית פועלת  4פעמים בשבוע במתן סיוע
לימודי ,והעצמה לבני נוער בסיכון.

171

תכנית לילדים בסיכון בתיכון
-

איתור התלמידים בסיכון בתחילת כיתת ט'.

-

ליווי לימודים,רגשי,חברתי ומשפחתי של הילד בסיכון.

-

מכינה לתיכון.

-

תגבור לימודי.

-

הדרכת מורים.

-

אבחון התלמידים.

-

בניית תכנית רגשית.
התכנית ממומנת ע"י משה"ח והעירייה.עלות התכנית לעירייה .₪ 240,000
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המדור לחינוך מיוחד
המדור לחינוך מיוחד מטפל בתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד בגילאי  3עד  21על פי חוק
החינוך המיוחד ,תשמ"ח .המדור עוסק בקביעת הזכאות )ועדות השמה( ,יישום ושיבוץ
התלמידים במסגרות החינוך המיוחד ברשות ומחוץ לרשות וכן במעקב וטיפול שוטף בתלמידים.
כמו כן המדור עוסק בשיבוץ ומעקב אחר תפקודי הסייעות הטיפוליות.
בשנת  2009התקיימו  37ימי ועדות ל 253 -תלמידים.
נתונים מספריים:
 9גנים טיפוליים  81 -תלמידים
 5גנים לילדים מעוכבי התפתחות ושפה
 1גן לילדים מעוכבי שפה
 3גן תקשורתיים ).(P.D.D
 14כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל יסודי )א' – ו'(  120 -תלמידים
 8כיתות לילדים לקויי למידה
 1כיתה לילדי P.D.D
 5כיתות לילדים עם קשיים רגשיים
 9כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל חט"ב )ז' – ט'(  81 -תלמידים.
 9כיתות לילדים עם קשיים רגשיים
 1כיתה מיוחדת בתיכון רגיל ) י'(
 1כיתה מיוחדת לילדים לקויי למידה
בתי ספר לחינוך מיוחד –
בי"ס "אופק" )פיגור בינוני עד קשה(  60 -תלמידים
בי"ס "נתיב" )בעיות התנהגותיות/רגשיות(  75 -תלמידים

תלמידים הלומדים מחוץ לרשות )מטופלים ע"י המדור(  -כ 200 -תלמידים.
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מדור ביקור סדיר
המדור מטפל בילדים ונוער בסיכון לנשירה ,אי ביקור סדיר ואכיפת חוק לימוד חובה.
כוח אדם וחלוקת עבודה:
 100%משרה יונת קופל – קצינת ביקור סדיר ב 10 -בתי ספר  +ריכוז היחידה.
 100%משרה גליה מרום  -קצינת ביקור סדיר ב 8 -בתי ספר  +אחראית מועדוניות
משותפות חינוך ורווחה.
 75%משרה מרים גל-מור – קצינת ביקור סדיר ב 10 -בתי ספר  +טיפול בתלמידים מחוץ
לעיר ובמסגרת דתיות.
נושאי הטיפול ונתונים מספריים:
 .1איתור של תלמידים שנשרו ממוסדות החינוך ואין להם שיבוץ חילופי על סמך נתונים
שמגיעים ממשרד החינוך ,מהרשות ,מבתי הספר וגורמים נוספים )כ 300 -תלמידים(.
 .2טיפול בנושרים ומניעת נשירה –
א .קשר שוטף וקבוע עם בתי"ס בתוך ומחוץ לעיר לגבי תלמידים עם קשיי תפקוד במסגרות
לצורך איתור וטיפול למניעת נשירה.
ב.

קשר קבוע עם הורי התלמידים ,התלמידים עצמם ,גורמי טיפול בקהילה ובאגף ,ייצוג
זכויות התלמיד והפעלת חל"ח.

ג.

מציאת מסגרות לימוד מתאימות וחליפויות לתלמידים ושילוב תלמידים חדשים בתוך
המערכת העירונית ומחוץ לעיר.

ד.

בנית תוכניות עבודה והשתתפות בועדות ובצוותים אגפיים בראיה כוללת ולגבי תלמידים
ספציפיים.

ה) .סה"כ כ 500 -תלמידים(.
 .3מעקב ודווח -
איסוף ועדכון נתונים שוטף למשרד החינוך ולרשות )כ 600 -תלמידים(.
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תוכניות נוספות
 4 .1מועדוניות משותפות לחינוך ולרווחה – איתור תלמידים והשתתפות בועדות קבלה ,ניתוב
הקשר בין צוות המועדוניות לביה"ס ומעקב אחרי התלמידים ,ביקורים במועדוניות ,שיבוץ
חיילות לעבודה בבתי הספר וריכוז הקשר מול הפיקוח ומשרד החינוך )כ 60 -תלמידים(.
 .2מתן שעות מניעת נשירה )מנ"ע( מתקציב ביקור סדיר וכן הפעלת סטודנטים ומתנדבים לצורך
תגבור תלמידים ושילובם במערכת )כ 600 -שעות שנתיות(.
 .3פרויקט מל"א -
תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה המעניקה לתלמיד מרחב למידה אחר ובאמצעותו צמצום
פערים לימודיים וחיזוק ההשתייכות למסגרת )כ 12 -תלמידים(.
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הפורטל החינוכי
נתונים מספריים
סה"כ כניסות לפורטל במשך שנת 2,566,659 : 2009
כניסות אורחים – 2,214,725
כניסות מורים 155,893
כניסות מנחים/מדריכים/ספרנים/אחרים – 12332
כניסות תלמידים183,709 -

מכרז לתחזוקת הפורטל
פורסם מכרז שנבנה בשיתוף מחלקת המחשוב ונבחר זוכה  -חברת ewave

היבול השנתי:
אתרים :נוספו למעלה מ 90-אתרים חדשים לכל האוכלוסיות
אתרי מקצוע :בעקבות פיילוט תקשוב מדעים הוקמו בכל החטיבות ובארבעה בתי"ס יסודיים
אתרי מדעים ובשתי חטיבות שכבר היו אתרים כאלה הם חודשו והורחבו
האתר עודכן ונמחקו למעלה מ 50-אתרים ישנים
תכנית התקשוב:
•

מתקיימות  3השתלמויות מתוקשבות למורים בתכנית לקראת חלוקת  55מחשבים ניידים
למורי מתמטיקה בחטיבות הביניים ,למורי המדעים ולרכזי התקשוב בכל בתיה"ס
היסודיים ולמורי אזרחות בכיתות אתגר בתיכונים:
 oבמתמטיקה למורי החטיבות
 oמדעים למורי היסודי
 oלרכזי תקשוב ביסודי

•

 4מדריכות נותנות ליווי והנחייה למורים בחטיבות וביסודיים בנושא בניית שיעורים
מקוונים ופיתוח אתרים.

•

נבנתה ומבוצעת תכנית הערכה לתקשוב בשיתוף עם יחידת ההערכה.
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שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי
 .1אוכלוסיית היעד:
השירות הפסיכולוגי החינוכי-התפתחותי מעניק שירותים פסיכולוגים מגוונים לילדים והורים
מגיל לידה עד ) 21ממעונות היום עד תום לימודי התיכון ובתי הספר לחינוך מיוחד(ושירותי
הדרכה וייעוץ לצוותי חינוך וטיפול במערכות החינוך ובשירותים הנלווים.
יעודנו:
הבטחת התפתחות והסתגלות תקינה של הילדים במערכות החינוכיות השונות ומשפחותיהם
וקידום רווחתם הנפשית של כל הנמצאים במערכות אלו.
פריסת השרות :בשפ"ח  37פסיכולוגים חינוכיים והתפתחותיים ב 21.52-תקנים ו 2.6 -תקן
מזכירות.
תחומי פעילות עיקריים:
א.

שירותים פסיכולוגים מגוונים מקצועיים וזמינים לילדים ומשפחותיהם ,ייעוץ והדרכה
לעובדי מערכות החינוך ומערכות משיקות.

ב.

מעורבות פעילה ויוזמה בתהליכי קביעת מדיניות חינוכית-עירונית ,בתהליכי ביצוע ומעקב
בכל הקשור להיבט פסיכולוגי ,בדגש על שיתופי פעולה עם הגורמים הרלוונטיים ושמירה
על יחודיות מקצועית.

ג.

התמקצעות והתעדכנות רצופים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך לשירות מקצועי מעולה.

 .2נתונים מספריים:
א .פריסת השרות:
מעונות היום  :ב 2-מעונות יום שירות מלא 2 ,מעונות יום שירות באמצעות איגום
משאבים שפ"י  +רשות.
 2מעונות יום שירות פסיכולוגי חלקי.
גני ילדים

 :ב 56 -גני טרום חובה וחובה עירוניים ניתן שרות פסיכולוגי אינטנסיבי.
ב  24-גנים ניתן שרות פסיכולוגי אקסטנסיבי.
שירות פסיכולוגי על פי קריאה לגני החינוך העצמאי.

בתי ספר

 :ל 15-בתי ספר יסודיים ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי )כולל
בתי ספר לחינוך מיוחד והחינוך העצמאי( .
ל –  2בי"ס יסודיים שירות פסיכולוגי אקסטנסיבי.

ל 6 -חטיבות ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי.
ל 5 -בתי ספר תיכונים ניתן שירות פסיכולוגי אינטנסיבי.
מסגרות חינוך מיוחד 8 :גנים טיפוליים
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בעיר  23כיתות חינוך מיוחד עירוניות :שירות פסיכולוגי אינטנסיבי ניתן
ל 10-כיתות  ,שירות אקסטנסיבי ממוקד  8כיתות .לא ניתן ליווי ל5-
כיתות.
ביה"ס לילדים הסובלים מהפרעות רגשיות והתנהגותיות –שירות מלא.
ביה"ס לילדים הסובלים מפיגור בינוני-קשה – שירות מלא.
השפ"ח מגיש עזרה קצרת טווח במקרי חרום ומשבר גם להורי וילדי מסגרות משלימות כגון
מתנסי"ם ,תנועות נוער ,מועדון השייט ולגני הילדים הפרטיים.

ב .התערבויות בסל שירותים בסיסי :תשס"ט
405
 1772ילדים

 .1מספר הפניות החדשות בשנה זאת
 .2מספר ילדים שקבלו התייחסות פסיכולוגית פרטנית ישירה
)הערכה פסיכולוגית ,טיפול ,יעוץ ,הדרכת הורים(.
 577ילדים
 .3הערכות ואבחונים פסיכולוגים נעשו ל
 .4התערבויות טיפוליות פרטניות/משפחתיות לילדים בסיכון גבוה
256
 .5הדרכות הורים
 .6וועדות השמה

 364ילדים.
 339ילדים.

בסל שירותים מרחב) :ממקורות מימון ממסדיים ופרטיים(
 .1הערכות פסיכו-דידקטיות לאבחון לקויות למידה
לתלמידי חט"ב ותיכון
 .3תוכנית ליווי התפתחותי ב:
 .4תוכנית לקידום אקלים רגשי-חברתי ב:
 .5מעגלי הכלה לשיח רגשי/חברתי
סדנאות לתלמידי כיתות רגשיות בחט"ב
 .6טיפול פסיכולוגי ביחידה לטיפול בנפגעי פגיעות מיניות
 .7פרוייקט " פר"ח " במעונות

 149אבחונים
 8גנים.
 1גנים.
 4כיתות
 21טיפולים.
 2מעונות.
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מ.ט.ר.ה – המרכז להוראה מתקנת הרצליה
המרכז להוראה מתקנת הרצליה קיים ופועל כחלק ממערך עירוני לימודי וטיפולי המסייע
למערכת החינוך הפורמלי בעיר .תלמידים עם צרכים לימודיים ייחודיים מוצאים מענה במרכז.
התחומים בהם פועל המרכז הם בנושאי הלמידה )תהליכי קריאה ,הבנת הנקרא ,מיומנויות
למידה ,מתמטיקה ואנגלית( והתחום הטיפולי )תרפיה באמצעי יצירה והבעה ,טיפול וחינוך
באמצעות בעלי חיים(.
במרכז נעשים אבחונים דידקטיים )קריאה ,חשבון ,אנגלית( בהתאם לפניות ולצורך של בתי הספר
היסודיים וחטיבות הביניים.
צוות המורים והמטפלים כולם אנשי מקצוע ,מומחים בתחומם ,העומדים בקשר קבוע עם
ההורים ופועלים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי בבתי הספר.
המרכז נמצא ברחוב בר אילן  15ופועל כל יום אחר הצהריים.
במרכז כ  50 -אנשי צוות בתחומי הלמידה והטיפול השונים ,בנוסף שתי פסיכולוגיות מדריכות,
כמו כן מזכירה ואב הבית.

מספר הטיפולים/שעורים הניתנים במרכז
מספר הטיפולים והשעורים הניתנים בשבוע הוא כ430-
150
מיומנויות שפה -
100
מתמטיקה -
80
אנגלית -
30
אבחונים דידקטיים-
90
טיפול באמצעות הבעה ויצירה -
10
לשון -

שלוחות המרכז/ימי פעילות/תחומים/מספר טיפולים
בית ספר נוף ים )ימים א' ב' ה'( שלוחה ברושים ,כ – 40שעורים בתחום השפה ,אנגלית,
מתמטיקה וטיפולים בהבעה ויצירה ובבעלי חיים.
שלוחה כלנית בשכונת ויצמן ,טיפול באמצעות הבעה ויצירה כ 60 -טיפולים
ועדת הנחות של עיריית הרצליה ,בראשותה של חברת המועצה וסגנית ראש העיר טובה רפאל,
אשרה בשנת הלימודים האחרונה הנחות בגובה של כ –  100,000שקל.
התושבים להם  4ילדים ומעלה זכאים להנחה של  25%בשכר הלימוד.
עובדי עירית הרצלייה שילדיהם מקבלים סיוע במרכז נהנים מהנחה של .25%
מועדוניות רווחה ,המרכז נותן טיפולים ל 5-מועדוניות של הרווחה הכוללים :הוראה מתקנת
במיומנויות שפה ,תרפיה בהבעה ויצירה.
במועדוניות עובדות  6מורות ו 2תרפיסטיות בהיקף של  40ש"ש.
מספר העובדים במרכז עומד על  42עובדי הוראה וטיפול 2 ,פסיכולוגיות ,אב בית ומזכירה.
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מרכז פסג"ה הרצליה
מרכז פסג"ה הרצליה רואה עצמו מחויב לפתח מקצועית סגלי הוראה בראיה
מערכתית-אזורית ,תוך עמידה בסטנדרטים מקצועיים המתעדכנים כל העת.

יעדים לשנת תש"ע
.1

פיתוח מקצועי של סגלי הוראה כתוצר של תהליכי מיפוי שנעשו על ידי המנהלים
והמורים בבתי הספר שהצטרפו לרפורמת "אופק חדש" והמשך הפיתוח המקצועי של
סגלי ההוראה בבתי הספר היסודיים שעדיין לא הצטרפו לרפורמת "אופק חדש"  ,עו"ה
בגני הילדים ובבתי הספר העל יסודיים על פי יעדי משרד החינוך ,הרשות ומוסדות
החינוך באזור ההזנה.

.2

קווים מנחים לפיתוח מקצועי -יצירת תשתית פדגוגית וארגונית לתהליכי ההתפתחות
המקצועית המתקיימים בפסג"ה על פי מסמך ייחודי שפותח על ידי צוות הפסג"ה .

.3

שילוב מרכיבים מרכזיים בכל השתלמות:
א.

דיאלוג -דיאלוג כערך מוביל בכל פעולות הפיתוח המקצועי :סילבוס ,התנסויות
מן השדה ,למידת עמיתים ותהליכי הערכה יהוו כלים מרכזיים לקיום דיאלוג בין
המנחה/ים לבין הלומדים ובין הלומדים לבין עצמם.

ב.

תקשוב -הנחיה ,הפעלה והטמעת כלים מתוקשבים.

ג.

חשיבה מסדר גבוה -שילוב מיומנויות לטיפוח החשיבה.

.4

ביסוס השותפות עם גורמי החינוך באזור ההזנה.

.5

טיפוח ההון האנושי -צוות הבית .גיבוש נהלי עבודה בצוות ופיתוח תשתיות טכנולוגיות
תומכות.

יעדים ייחודיים
 .1הערכה
א.

הערכת השתלמויות :גיבוש מוקדי ההערכה הנובעים מהקווים המנחים שנוסחו,
פיתוח כלי הערכה ,איסוף המידע ,סיכום ,דיווח ודיון בממצאים לצורך הפקת לקחים
ברמת השתלמויות וברמת הפסג"ה.
 (1שיתוף מנחי ההשתלמויות בגיבוש שאלון ההערכה לקבוצה שבהנחייתם.
 (2התאמות בנוסח השאלונים הקיימים בזיקה לקווים המנחים:

שאלון

אמצע -הערכה מעצבת במהלך ההשתלמות ושאלון מסכם.
 (3העברת שאלונים למשתלמים באופן מתוקשב.
 (4דיון בממצאים :קבלת תגובות ממנחה ורכז ההשתלמות ,דיון בצוות
הפסג"ה והפקת לקחים.
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ב.

בניית כלים להערכת תחומי הפעילות בפסג"ה ,לדוגמה :כלים להערכת השימוש
בסדנת העיצוב.

ג.

פיילוט הערכה בית ספרית -מלמידה בהשתלמות

ליישום בכתה.

 .2תקשוב
א.

ניהול אתר מלווה השתלמות בהשתלמויות תוך קיום דיאלוג מתמיד עם
המנחים/האחראים/רכזי ההשתלמויות.

ב.

תכנון מפגשים וירטואליים איכותיים.

ג.

קיום מפגשים יעודיים לתקשוב בהשתלמויות.

ד.

טיפוח אתר מרכז פסג"ה ככלי לניהול הידע הארגוני ולהפצתו.

ה.

ניהול דיגיטאלי של ידע בפסג"ה.

ו.

פתיחת סדנאות חד פעמיות והשתלמויות על פי מיפוי צרכים שנעשה בשנת
תשס"ט ומענה לצרכים העולים מן השדה.

ז.

הדרכה וייעוץ לבתי הספר ולמשתלמים בשילוב התקשוב בהוראה ומתן מענה
ייחודי למורים שהצטיידו במחשבים ניידים על ידי הרשות.

 .3סדנה לעיצוב מרחבי למידה
א.

בניית קונספט עיצובי ל"גן עתיד" -הדרכה ויעוץ בתכנון ועיצוב מרחב למידה.

ב.

בניית מרחבי למידה במרכז פסג"ה ככלי הדרכה של עקרונות בעצוב מרחבי
למידה.

ג.

רכישת ידע וכלים בתכנון ועיצוב המרחב בהשתלמויות ובהדרכה פרטנית.

ד.

המשך חיזוק הקשר עם בתי הספר העל יסודיים.

ה.

הרצל-הרצליה :תכנון ,עיצוב והפקה של מרחב בבתי הספר היסודיים לציון 150
שנה להולדת הרצליה ו 85-שנה להיווסדה של הרצליה.

 .4מרכז הדרכה לגננות
א.

מתן הדרכה וייעוץ לגננות על פי העקרונות והנושאים הנלמדים בהשתלמויות.

ב.

ארגון מרחב הלמידה במרכז :דגש על המשחק כאסטרטגיות הוראה מרכזית
ללמידת הילדים וככלי להערכת ההוראה למידה.

ג.

עיצוב מרחבי למידה בגנים.

 .5על יסודי
א.

פיתוח והעצמה של מנהיגות פדגוגית מובילה.

ב.

העמקת שיתוף הפעולה עם ארגונים שונים.
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ג.

תיעוד והפצת המידע הנצבר בהשתלמויות באתרים המלווים לטובת כלל
המשתלמים.

ד.

מתן ליווי פדגוגי ותמיכה במערך ההשתלמויות בבתי הספר ובפסג"ה.

השתלמויות בשנת תש"ע

קדם יסודי
יסודי
על יסודי
כלל הגילאים
סה"כ

מס' השתלמויות
10
25
28
33
96

מס' שעות
340
827
968
1188
3323

מס' משתלמים
297
579
596
791
2263

במהלך השנה מתקיימות פעילויות נוספות כגון :כנסים ,ימי עיון וארועים
עירוניים ,מחוזיים וארציים.
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יחידת הבריאות
מנהל יחידת הבריאות העירונית מר עדי חמו .
מטרותיה המרכזיות של התוכנית ובאמתחתנו:
•

קידום המדיניות הציבורית ע"י ריכוז כל שירותי הבריאות בעיר וע"י תכנון ויצירת
סביבה בריאה ,בטוחה ותומכת ,פיקוח ,מעקב ,הדרכה ,יעוץ ומרכז מידע ,חינוך והסברה.

•

קידום מדיניות העיר הבריאה הרצליה

•

לדאוג לקיומם של שירותי בריאות ראשוניים זמינים ונגישים ,לתושבי העיר ובמוסדות
החינוך.

•

צמצום פערי בריאות ,לרבות אלה הנובעים מפערים סוציואקונומיים.

•

העלאת רמת המודעות של התושבים לשיפור בריאותם.

•

מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ובעיות רפואיות בפרט ובקהילה ,רפואה קהילתית
מונעת ,הקמת קבוצות לתמיכה עצמית ,הדרכה והסברה.

•

מניעת תאונות בית וסביבה .קהילה בטוחה ומקדמת בריאות.

•

חינוך וקידום הבריאות הן לקהילה והן למוסדות החינוך מגיל הרך )בחינוך הפורמלי
והבלתיפורמלי( .כולל :שבוע בריאות ,ימי בריאות בנושאים מגוונים המותאמים לצרכי
הקהילה.

•

פיתוח ידע והבנה לקבל החלטות שקולות בנושא בריאות ובכך לקדם התנהגות בריאותית
למען אורח חיים בריא.

•

גיוס כל הגורמים הרלוונטיים לשותפות בועדת הבריאות העירונית :קופות חולים ,בית
החולים ,אירגונים וולנטריים ,משרד הבריאות ,משרד החינוך והחב' למתנ"סים ,אגפי
העירייה ומחלקותיה.

•

תיאום ופיתוח תוכניות לבריאות בשילוב אגפי העירייה ומחלקותיה השונות ,ועדות
עירוניות ומשרדי ממשלה) :בריאות ,חינוך ,רווחה ,איכות הסביבה וכו'( .ארגונים
וולנטריים ,קופות החולים ,בתי החולים ,מוסדות החינוך ומסגרות חינוכיות ,מרכזים
קהילתיים ומתנ"סים.

•

קידום נושאים בריאותיים מקומיים וארציים

•

הנחייה ותיאום במוסדות החינוך וארגונים מקומיים וארציים

•

קידום ובריאות העובדים ברשות המקומית

•

ריכוז ועדת הבריאות העירונית.

•

חינוך וקידום הבריאות קהילה ומשפחה ,חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ,לגיל הגן ,ילדים,
נוער ,מבוגרים קשישים וכו'

•

חינוך ,הסברה והדרכה ,יעוץ והכוונה

•

אורחות חיים בריאים במוסדות החינוך

•

שירותי בריאות וחירום
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תוכנית
מרכז עירוני לקידום הבריאות לחינוך לאורח חיים בריא
אופי פעילות המרכז
•

מקום מפגש של ועדת הבריאות העירונית ותת הועדות.

•

מקום מפגש לכל העמותות והארגונים בתחום הבריאות.

•

מרכז הסברה והדרכה לחינוך לבריאות כולל קורסים ,סדנאות לכל המשפחה.

•

ספרייה מקצועית לעיון במקום וחלוקת חומרי הסברה לתושבים מרכז מידע ממוחשב על

שרותי הבריאות.
מרפאת מתבגרים עירונית.
כתובת :רח' אבן גבירול  ,49הרצליה 09 – 9512706
מרפאת מתבגרים עירונית בשיתוף קופת חולים לאומית
מרכזת המרפאה דר' ענת פינקלשטין ,רופאת מתבגרים .גיל ההתבגרות מתאפיין בשינויים
פיזיולוגיים ,פסיכולוגיים והתנהגותיים .השינויים הללו מעלים התמודדות עם צרכים חדשים
וייחודיים לקבוצות הגיל הזה .מרפאת המתבגרים העירונית נותנת מענה לבעיות ושאלות הנוער.
המרפאה מיועדת לבני הנוער בנות ובנים תושבי העיר ומספקת שירות ללא שיוך לקופת חולים
כשלהיא בחינם.
צוות המרפאה כולל :רופאת מתבגרים ,פסיכיאטר נוער ,גניקולוגית ,עובד סוציאלי,
פסיכותרפיסט ,פסיכולוג ,יועץ חינוכי ,תזונאי.
זמני פעילות המרפאה :ימים ב' ו-ה' בין השעות16:00 – 19:00 :
בריאקטיבי תוכנית חוויתית והפגתית לחדרי המורים ללא תשלום
"יחדיו" סדנת תרפיה ודמיון מודרך לשיפור הבריאות ואיכות החיים )הפעילות מופעלת
בביה"ס +הורים( תוכנית למניעת אלימות
כלי המאפשר הפגת מתים ואיזון נפשי וגופני אישי וקבוצתי.
הרציונל ,מתח ולחץ מהמאפיינים של החיים המודרניים .הסימפטומים הנילוים להפגת מתחים
גבוה בחיי היום יום ולהצטברות מתחים לאורך זמן הם גופניים ונפשיים .תרגול דמיון מודרך
תורם לשחרור מתחים להרגעה מלחץ וע"י כך לחיזוק מערכת החיסון של הגוף .מביא לשקט
פנימי ,לאיזון וריכוז אישי ,לבהירות מחשבתית ,ולגישה חיובית לחיים .אדם החי בשלום עם עצמו
תורם ליחסים הרמונים במשפחה בעבודה ובחברה.
בטרם בעיר קהילה בטוחה לילדים )בטרם בעיר( למען שיפור איכות החיים והבריאות.
המטרה:
הרעיון נולד מתוך ההכרה בתאונות כגורם מרכזי למוות ונכות הניתנים למניעה .בהתבסס על
התפיסה האומר כי כדי להפחית תאונות ,יש לטפל בהן בקהילה .העיר תפעל להוביל תהליך של
שיפור מתמיד בבטיחות ובבריאות הילדים .הנתמך במגוון תוכניות וכלים מבוססי ראיות,
ובשותפות .יו"ר בטרם בעיר סגן ומ"מ ראה"ע ומנהל בטיחות ילדים בטרם בעיר מנהל יח'
הבריאות העירונית.
פרויקט הרצליה קהילה בטוחה ובריאה
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נושאים לקידום
 .1מניעת פציעות וחבלות בקרב ילדים
 .2קידום הליכה בטוחה ובריאה לביה"ס  /מוסד חינוכי
 .3הפקת תוכנית "יחדיו"
 .4הפצת מידע וחומרי הסברה לקהילה
 .5אירועים קהילתיים
תוכנית ופרוייקטים
 .1מידעון רואים שומעים=חיים טובים= הפקת מידעון בתחום בדיקות סינון שמיעה וראייה
לקידום
 .2בריאות לגיל השלישי .הפעילות מועברת ע"י  16מתנדבים ובקופ"ח בשיתוף אש"ל ,עמותת
על"ה/מדור לקשיש ,מתנ"סים ,ארגון בקול – .השתתפו כ400-
 .3הרצליה עיר נקייה מעישון -הרצליה שותפה בהנהלת רשת ערים בריאות ,ופורום ישראלי
למניעת עישון .הופקה חוברת ארצית בשיתוף יח' הבריאות העירונית.
 .4קורס להכשרת מתנדבים בנושא בריאות הלב כ 15 -איש.
 .5הרצליה הולכת על קיץ בריא ובטוח .הפקת מידעון לקהל הרחב ,למוסדות החינוך .כ20,00 -
איש
 .6בניית מסלולי הליכה בשיתוף פעולה עם מח' הספורט.
.7

"מועדון שוחרי בריאות לגיל השלישי"
מועדון מופעל באופן קבוע בימי ב'-משתתפים כ 90 -ומופעל ע"י מתנדבת כרכזת הפרויקט.

 .8פרוייקט הקיץ "כולנו חכמים בשמש" 7,000 -משתתפים כולל :סדנאות למנהלי קייטנות
ומדריכים ,חלוקת חומרי הסברה  +ימי פעילות לתושבים בנושא חשיפה לשמש באמצעות
"שוחרי בריאות" הפעלות בקייטנות  +חלוקת חומרי הסברה והדרכה בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן.
 .9תוכנית בריאות השן -כ 200 -מטופלים במימון עירוני )במרפאת הסדר מכבי דנט(
 .10הרצליה משתתפת בכנס ה 18-השנתי של רשת ערים הבריאות
 .11קידום בריאות העובד -טאיצ'י בריאותי במקום העבודה :אגף גזברות ,מהנדס העיר ומח'
הגבייה.
 .12קורס מע"ר לפקחים ולעובדים  24משתתפים בשיתוף שאיפה.
 .13שבוע הבריאות במוסדות החינוך השתתפו כ 17,500 -כולל ילדים  +הורים.
 .14מבצע הקש בדלת בשיתוף המח' לתנו"ס אגודה למלחמה בסרטן 2,000 -מתנדבים.
 .15יוגה בשקיעה -בקיץ מחודש מרץ -כ 100 -עד  120משתתפים בכל שבוע+בית הראשונים
בחורף בימי ב' )בסטודיו ברנר( .סה"כ כ 100-משתתפים באופן קבוע.
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 .16הרצליה עיר ללא עישון -כולל חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך
קהילה ולקהל הרחב .בספורט חצות -עמדת הסברה בנושא עישון לנוער 3,000 -נכחו בהסברה
לבריאות לנוער .בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.
 .17שישי טאיצי בריאותי בגן בית הראשונים כ 110-משתתפים באופן קבוע.
" .18תוכנית יחדיו" משתתפים כ 2,400 -ילדים ובני נוער.
 .19מרכז להתרמות דם אחת לחודש  440מנות דם במהלך  12חודשים נתרמו ע"י התושבים.
 .20חינוך לבריאות השן -פרוייקט השיניים הצוחקות כ 11,000 -משתתפים גנ"י +תלמידים
בכיתות א' -ו' )+חט"ב(.
" .21נוער שוחרי בריאות-כ 1,600-בני נוער בכיתות ו' ז'.
 .22שבוע חינוך וקידום בריאות במוסדות החינוך כ 20,000 -משתתפים +הורים.
 .23תוכנית חינוך לתזונה נבונה -מגיל הגן ועד כיתה ט' )מגן חט"ב( כ 11,400-משתתפים.
" .24גן מקדם בריאות" משתתפים כ 80 -גנים .הפעילות מועברת ע"י הגננות וסייעות.
" .25הרצליה חוגגת בריאות  5,000 – 2009משתתפים.
 .26ביה"ס מקדמי בריאות ,יסודי ,חטיבה ,תיכון ) 32בתיה"ס מקדמי בריאות(.
" .27מועדון בריאות" לחולי סוכרת-הרצאות ,סדנאות ,וכו' כ 1,000-משתתפים כולל ביה"ס
לסוכרתיים.
 .28שבוע המודעות למניעת עישון 3,000 -משתתפים.
 .29קורסי החייאה לתושבי הרצליה +לתנועות נוער  700משתתפים.
 .30חודש בריאות הנערה ,האישה ונשים בגיל הזהב משתתפים כ 1,500-
 .31השתלמויות למנהלי צהרונים ומועדוניות .כולל :קורסי החייאה ועזרה ראשונה ,הפעלת
תוכניות בריאות לילדים 150 .משתתפים.
 .32קו חירום בן/בת את לא לבד בשיתוף עמותת ל.א.
 .33הצגת תוכנית ערים בריאות בנושא פארק הרצליה בשילוב מנהל מח' ספורט.
 .34יום מודעות השמיעה הארצי דוכנים בקניון  +הרצאות במועדוניות.
 .35מפגשי מנהלים לתוכנית בטרם בעיר ,ביה"ס מקדם בריאות.
 .36פתיחת  2מועדוני שוחרי בריאות לגיל השלישי.
 .37כנס סוכרת כ 200 -משתתפים
 .38הפקת חומרי הסברה ללוחות הפרסום לבריאות בבתיה"ס ומוסדות העירוניים כולל
חלוקת חומרי הדרכה והסברה ללא תשלום.
 .39קבוצות תמיכה-לחולי סרטן ומשפחותיהם בשיתוף עמותת חוסן.
 .40פרוייקט קהילה נגישה בעיר בריאה.
 .41פרוייקט לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
 .42בריאות בחירום -מל"ח/פס"ח -הכנת תיקי בריאות/בשת"פ מח' הביטחון.
" .43שוחרי בריאות פרוייקט בריאות עירוני-להכשרת קבוצות של בני נוער בקהילה לקידום
הבריאות"
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 .44קידום הבריאות בבתיה"ס  +ביה"ס מקדמי בריאות מתנ"סים מקדמי בריאות.
 .45יצירת שותפויות בין קופ"ח/בתי חולים והרשות ,ומשרדי הממשלה ,חינוך ,בריאות ,איכות
הסביבה ואגודות וולנטריות.
 .46קידום בריאות העובד -טאיצ'י בריאותי במקום העבודה :אגף גזברות ,מהנדס העיר ומח'
הגבייה .כ 35 -משתתפים באופן קבוע.
 .47קורס הגשת עזרה ראשונה וקידום הבריאות ,במתנ"סים  ,תנועות נוער ,מרכזים קהילתיים
ועובדי הרשות וכו' ועובדי מערכת החינוך .לכל התלמידים והמחנכים חולקו ערכות הדרכה
אישיות במימון יח' הבריאות.
 .48שירותי בריאות בבתיה"ס רופאים ,אחיות ,חובשים.
 .49פניות הציבור –בנושא בריאות והסברה.
 .50המרפאה לבריאות הנפש בהרצליה מונה כ 14 -משרות טיפוליות.
 .51השתתפות בהנהלת רשת ערים בריאות /במסגרת חברות ברשת.
 .52השתתפות בועדה לאיכות הסביבה.
 .53יום המודעות לאיידס  +חלוקת חומר לבתי הספר התיכוניים..
 .54בדיקות סינון שמיעה וראייה כ 500 -משתתפים הבדיקות נעשות ע"י מתנדבי יח' הבריאות.
 .55מזל טוב להולדת כ 1,000 -אלבומים נשלחו בשיתוף לשכת הדובר.
 .56בטרם בעיר כ 300 -משתתפים באירוע במסגרת שבוע בטיחות הילד.
" .57בשביל החיים" כנס בחודש נובמבר כ 250 -משתתפים.
 .58קורס ליצני רפואה כ 60 -משתתפים.
 .59קורס מנהיגות לקידום בריאות האישה  20משתתפות.
 .60קורס מע"ר לגננות  +סייעות  30משתתפות.
 .61פרויקט הצללה בגנ"י ובמקומות ציבוריים ע"י אגף שאיפה.
 .62מסלולי אופניים ע"י אגף הנדסה לשכת סגן ומ"מ ראש העיר.
 .63העצמת מתנדבים כ 60 -משתתפים ביום עיון במלון תדמור.
 .64קורס נמ"ג למתנדבים בנושא ראייה כ 20 -משתתפים.
 .65לילה של בריאות בפארק  -יוני  3,000 - 2009משתתפים.
 .66לילה של בריאות בפארק  -אוקטובר  5,000 - 2009משתתפים.
 .67כנס "צעדים"  -כ.120-
 .68כנס עמדא  -כ) 50-אלצהיימר(.
 .69כנס סוכרת  -כ.200-
 .70רק הבריאות מגזין בריאות בשת"פ תנו"ס  -אחת לחודשיים ,השתתפו כ.450-
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המחלקה
לתרבות ,לנוער ולספורט
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המחלקה לתרבות לנוער ולספורט
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
 .1בשנת  2009נערכו  3סדרות של תערוכות ,בהם השתתפו  45אמנים ,מתוכם  5בינלאומיים.
 .2מספר המבקרים במוזיאון עמד על כ 33,800 -ומתבסס על מדידה והערכה ,מתוכם כ-
 9,000תלמידים וקבוצות במסגרת מוז"ה.

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
מוז"ה  -אגף החינוך של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
בשנה  2009מוז"ה הנחיתה  8,450ילדים ,נוער ומבוגרים בתערוכות המוזיאון
)ללא חוגים וסדנאות ,קייטנות וביאנלה (

א .פעילות על בסיס קבוצתי )שעות הבוקר(
 .1הדרכות במוזיאון:
למוז"ה הגיעו  8,400מודרכים כ 336 -קבוצות :גני ילדים ,בתי ספר יסודיים ,חטיבות,
תיכונים וסטודנטים ומבוגרים להדרכות בתערוכות המוזיאון ,חלק מההדרכות כללו סדנאות
התנסות בחומרים פלסטיים ,בצילום ,בווידיאו וברישום.
 .2השתלמויות וימי עיון :
♦ מכללת בית ברל  -יום השתלמות לסטודנטים לחינוך מוזיאוני 50 ,משתתפים.
♦ תוכנית "קרב"  -יום השתלמות למנהלי צוותים 15 ,משתתפים.
 .3פרויקטים :
♦

"מצוינות באמנות" )במסגרת פרויקט "מצוינות לכל"( לשכבת כיתות ב' ו -ג'
מכל בתי הספר היסודיים בהרצליה )תשס"ט( סה"כ 1,735 :תלמידים
במסגרת הפרויקט כל תלמיד מגיע ל  3 -ביקורים במוזיאון.
 30כיתות ב' ,כל ילד הגיע ל 3 -מפגשים במוזיאון,
 30כיתות ג' כל ילד הגיע ל –  3מפגשים במוזיאון.
הפרויקט כולל חמישה מפגשי השתלמות עם מורי האמנות של בתי הספר,
לשם יצירת שיח עמיתים והאחדה של מושגים להוראת אמנות בהקשר לחינוך
מוזיאלי.
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♦

"מוז"ה בקהילה" –
תכנית הפונה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקהילה – בתי ספר מפת"ן לנוער
בסיכון וסכנה .התכנית נבנית על פי צורכי הקבוצות ובתאום עימם ,המוסדות אשר
השתתפו בפרויקט :מפתן "ארז" הרצליה ומפת"ן "השחר" כפר סבא בתי הספר
הגיעו למספר מפגשים לכל ביה"ס.
הנושאים אליהם נחשפו מעבר לתערוכות המוצגות עסקו ב :וידאו –ארט ,צילום
ואמנות פלסטית.
בכל מפגש משתתפים :כ  12 -תלמידים מכל מפת"ן.
כמו כן ,התקיים אירוע לאנשים עם פיגור שיכלי ' -הבית של רוני'

ב .קייטנות
קייטנות:
במהלך חופשות החגים והקיץ מתקיימות במוז"ה קייטנות אמנות לגילאי .12 – 6
הנושאים והתכנים של הקייטנות נקבעים עפ"י התערוכות המתקיימות במוזיאון.
 26משתתפים
סדנת פורים הורים וילדים
 30משתתפים
קייטנת פסח )חמישה ימים(
 90משתתפים
קייטנת קיץ )שני מחזורים בני שבועיים כל אחד(
חנוכה

 60משתתפים

ג .חוגים וסדנאות
במוז"ה מתקיימים  13חוגים שנתיים ,סה"כ . 123

פעילות מוזיאון בית ראשונים
ביקורים וסדנאות למידה
.1

 15בתי ספר יסודיים שכבת כיתות ד' מקיימים במוזיאון  2מפגשים בשנה  +טקס סיום
)בגינה( הרצליה עירי,בשיתוף הורים.

.2

שכבת כיתות ו' מכל בתי הספר  1מפגש בשנה  +עריכת טקסי בנות מצווה שכבתיים
לחמישה בתי ספר בשיתוף הורים .היסטוריון צעיר.

.3

כיתות ח' חטב' כולל אולפנת צביה סדנאות ודיונים מפגש אחד בשנה,כט' בנובמבר.

.4

תיכון כיתות י' מפגש בשנה בנושא יהדות ודמוקרטיה.
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.5

סה"כ במהלך כל חודש מגיעים לפעילות במוזיאון כ  400-500תלמידים בממוצע – כאשר
סה"כ התלמידים המבקרים הוא כ  4000בקירוב.
סיורי למידה של קבוצות מאורגנות מרשויות מקומיות שונות ומקומיים
מנהלי אגפים עירייה.
כל עובדי הספריות בעיר.
מנהלי בתי הספר,יסודי ועל-יסודי.
סיורים לעמותת המורים הארצית בשבתות.
גמלאי משרד הביטחון
הקבוצה-נשות דיפלומטיים.
גמלאי רוממה הכרמל חיפה
גמלאי מבשרת ירושלים
גמלאי קריית חיים
השתלמויות מורים-משרד החינוך
ביקורים פרטניים יום יום
טקסים כנסים ואירועים
מסיבות סיום שנה שני בתי ספר.
תערוכת כלים חקלאיים.
סוכת עדות
ערב שירה יום העצמאות
קבלת פנים לתורמים
טקס חלוקת מלגות קרן לנצט
טקס יקיר העיר
פעילות גן מוזיקלי חודשים יוני ,יולי ,אוגוסט

אודיטוריום:
הרצאות
קתדרה ,קתדרה עולים ,ועדה לשימור אתרים ,הרמת כוסית שאיפה גזברות.
מועדון דורות ,בריאות גמלאי הרצליה.
טיולים :טיול מתנדבי המוזיאון למוזיאונים בצפון,חפצי-בה חדרה,תל-חי,חוות השומר כפר
גלעדי.
חוגים בגינה :טייצ'י ,יוגה בשקיעה ,צ'יקונג
ארכיון:
מידי יום מגיעים תושבי העיר להביא ולקבל מידע ותמונות.
מתנדבים במוזיאון והארכיון :כ-25איש ואישה.
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משכן האמנים
תערוכות  -התקיימו  11תערוכות לאמנים מן הארץ ומחו"ל
חלקן קבוצתיות וחלקן תערוכות יחיד.
מבקרים בתערוכות ובשיח גלריה במסגרת התערוכות  2500-איש
ערבי ספרות והרצאות –  ,10משתתפים  800איש
פסטיבל שירה  4מפגשים משתתפים  400איש
מבקרים קבועים בשני חוגי בית המדרש 40 :משתתפים לאורך כל השנה
מבקרים בסדנאות האמנים 200 :

היכל אמנויות הבמה
שנת  2009בהיכל אמנויות הבמה סומנה כשנת שגשוג ופריחה .בעונת הפעילות  2008/9חל
גידול של כ 30%-במספר המנויים ושל כ 10%-בהכנסות ממכירת כרטיסים בקופה .בשנה זו
התמקד ההיכל באירוח מופעי מחול של להקות בינלאומיות )בכורות לאנטוניו גאדס ,פיליפ
ז'נטי(  .בשנת  2009פתחנו סדרת מחול שנייה ובשנת  2010סדרת מחול נוספת .פעילות זו
שתתחזק בשנת  2010תביא לחיזוק מיצובו של ההיכל כמרכז מחול תוסס ,עכשווי וחשוב .אין
ספק שהעלייה באיכות המופעים תמשיך להביא לגידול במספר המבקרים בהיכל ובהכנסותיו.
סה"כ ביקרו בהיכל כרבע מיליון מבקרים בקירוב.
התפלגות כמות המבקרים
חודש בשנה
ינואר
פברואר
מרץ

אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

סה"כ

פרויקטים עיקריים
הרטיטי את ליבי-סדרה
למנויים
פסטיבל אהבה
בכורות בינלאומיות במחול-
פיליפ ז'נטי ,אנטוניו גאדס
היה או לא היה-תיאטרון
סדרה למנויים
הצגות בחירה
גוד בי אפריקה-סדרה
למנויים
להקת בת שבע-מחול
למנויים
הצגות בחירה למנויים
קיטנת תיאטרון
הצגות בחירה למנויים
הצגות בחירה למנויים
אמדאוס-סדרה למנויים
מופעי חנוכה לילדים
להקת המחול הקיבוצית-
בכורה-מחול למנויים
שמו הולך לפניו-סדרה
למנויים

מספר מבקרים
22,000
24,000
29,000

17,000
20,000
24,000
10,000
5000
19,000
22,000
25,000
33,000

 250,000מבקרים בקירוב
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התיאטרון העירוני הרצליה
קבוצות וסדנאות לימוד והפקה
  14קבוצות לימוד לפי חלוקת גילאים  30סדנאות נושא והפקה – לילדים ,בני נוער ,מבוגרים ,גמלאים ואוכלוסיות בעלות צרכיםמיוחדים בנושאי תיאטרון שונים :משחק ,תנועה  ,מחזמר ,הפקה ,אימפרוביזציה.
כיתות אומן ומפגשים חד פעמיים:
 תיאטרון צלליות – בהדרכת תיאטרון "אימז'ינו" מסכות ופנטומימה – בהדרכת יניב שאולהצגות ומופעים
"נמר חברבורות"
"מה משנה מנשה"

למבוגרים ולנוער –
למבוגרים ולנוער -

 2הצגות
 1הצגות

""Welcome to the 60

למבוגרים ולנוער -

 7הצגות

""Sweet show

לילדים ולנוער -

 6הצגות

לילדים -
לנוער ולמבוגרים -
לילדים –
למבוגרים ולנוער –
למבוגרים ולנוער -
לילדים -
לילדים -
לילדים -
לילדים -

 2הצגות
 3הצגות
 2הצגות
 2הצגות
 2הצגות
 4הצגות
 4הצגות
 4הצגות
 4הצגות

"דירה להשכיר"
"החוש השישי"
"פרח אדמוני"
"תחנות"
"המיטב"
"שיר ערש לכלבלב"
"חלילן מהמלין"
"תומי בממלכת השינה"
"סוד הגן הנעלם"

אירועים עירוניים
טקס עירוני לזיכרון של יצחק רבין
טקס ומופע לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
טקס יום הזיכרון לחללי צ.ה.ל
אירועי יום העצמאות
פעילויות מיוחדות
קייטנת קיץ בנושא תיאטרון –  2מחזורים
מופע סיום של שנת הפעילות של תיאטרון הרצליה
ביקור מרוכז וצפייה בהצגות בפסטיבל עכו
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פסטיבלים
 " פסטיבל חנוכה להצגות ילדים"  -פסטיבל ראשון לסוגו – קצר הצלחה רבה ומלא קהלמתלהב .בפסטיבל השתתפו  4הצגות תוצרת בית של
התיאטרון העירוני.
 " הרצל הזהב"  -פסטיבל ארצי לסרטי נוער בשיתוף עם משרד החינוך. השתתפות הצגות של התיאטרון העירוני בפסטיבלים ברחבי הארץ" :צוותא" ת"א ,בת-ים,נתניה.

מופעים ואירועים בחו"ל
 הופעה בפני קהילות יהודיות בלונדון סיבוב הופעות בקהילות יהודיות בארצות הבריתשיתופי פעולה
 אגודת "ניצן" – וקהילה נגישה-

תיאטרון נשים במתנ"ס נווה ישראל

-

בתי ספר :מפתן ארז ,חט"ב שמואל הנגיד

-

"היכל אמנויות הבמה " -קייטנת תיאטרון  2 -מחזורים

-

מנהלת המרכז החדש

פעולות התנדבות
-

מופעי רחוב במסגרת אירועי "אחרי החגים"

-

פורימון במתנ"ס נחלת עדה

-

הופעת התנדבות בפני "רוטרי"

-

הופעה במועדון הקשיש

-

הופעת "ניצן" בבית ספר שז"ר ובקניון "שבעת הכוכבים"

-

מופע בערב מצוינות לחינוך בלתי פורמאלי

-

מופע במלון "דניאל" בטקס בני ובנות בר\בת מצווה

סינמטק הרצליה:
בשנת  2009פעל הסינמטק )נחנך 5 (14.8.08 :ימים בין ג'-שבת עד חודש יולי כולל ,ומאוגוסט עבר
לפעילות של ארבעה ימים בשבוע– ד' עד שבת.
סרטים באולם  +1מרצים ואורחים בסינמטק
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בשנת  2009הקרין הסינמטק כ 240 -סרטים מרחבי העולם במסגרת התוכניה השוטפת .סרטי
התוכניה כללו מדי חודש שני סרטי ארכיון ,הקרנת טרום בכורה אחת לפחות ,שני סרטים
דוקומנטריים ,שני סרטים במסגרות הקרנה קבועות עם הנחייה ושני סרטי יבוא מכוני תרבות
זרים.
הסינמטק אירח כמה מסרטי הפסטיבלים הנחשבים לקולנוע בארץ :פסטיבל "דוקאביב" לקולנוע
דוקומנטרי ,פסטיבל הקולנוע ירושלים ,פסטיבל חיפה ופסטיבל קולנוע דרום.
במסגרת הדגש על יוצרים ישראלים ,הסינמטק קיים רטרוספקטיבה ליוצר התיעודי דוד אופק.
בין המרצים שהוזמנו לסינמטק :מיקי רוזנטל ,ד"ר יעל מונק ,מרט פרחומובסקי ,ד"ר שמוליק
דובדבני ,ד"ר רון פוגל ,מר גואל פינטו ,יאיר רוה ,עירית שמגר ,פרופ' מריו מיקולניסר ,ד"ר רוני
שריג ,בועז כהן ,עידן אלתרמן ,זו'ז'י קסטנר ,ח"כ ניצן הורוביץ ועוד
בין היוצרים שהתארחו בסינמטק :ג'אד נאמן ,אסף סודרי ,רנן שור ,אילאיל אלכסנדר ,רן טל ,דנה
גורן ,אריאל רושקו ,דוד אופק
סרטים באולם 2
לצד ההקרנות המתחלפות ,החל הסינמטק מחודש יולי בהפעלה קבועה של אולם  ,2בו מתקיימות
הקרנות של  1-2סרטים חדשים קבועים לאורך החודש ,שטווח ההפצה שלהם בארץ מוגבל ,או
שגמרו את סבב הקרנתם בקולנועים אך הם חדשים .דוגמאות" :סונטת טוקיו"" ,פרידות",
"לצאת לדרך"" ,ההבטחה"" ,מה שעובד".
מסגרות קבועות
.1

"מועדון סינמסקופ" -עם מבקר הקולנוע ,בעל הבלוג והתסריטאי יאיר רוה ,שמקרין אחת
לחודש בשישי בצהריים סרט לבחירתו ומקיים דיון עם הקהל .דוגמאות לסרטים שהוקרנו
במסגרת זאת" :חיים אחרונים ביקום"" ,שנת אפס"" ,ראשמור" "מועדון קרב".

.2

"פסקולנוע"  -עם המוזיקאים המחוננים ,מייסדי תזמורת המהפיכה רועי אופנהיים וזוהר
שרון ,שמרצים במוצ"ש אחת לחודש על סרט שהפסקול שלו יוצא דופן באיכותו .דוגמאות:
"שלישיית בלוויל"" ,פנטזיה " ,"2000סוויני טוד" " ,חתול שחור חתול לבן".

.3

" 16מתוק" – הקרנה אחת לחודש של סרטים ישנים בפורמט  16מ"מ להעמקת ההיכרות עם
קולנוע עולמי איכותי ,דוגמאות" :הדמעות המרות של פטרה פון קאנט"" ,פאולין על החוף",
"הדייר".

.4

"קלאסיקה בבלו ריי" -הקרנה אחת לחודש )החל מאוקטובר  (2009של סרטים קלאסיים
שאין להם עותקים איכותיים בארכיוני הארץ בפורמט בלו ריי החדש ,שמאפשר הקרנה
איכותית במיוחד .דוגמא" :מ.אש" ".הקוסם מארץ עוץ".

.5

"הקולנוע ככלי להגברת המודעות העצמית" – מסגרת חודשית עם ביה"ס החדש
לפסיכולוגיה בבינתחומי )החל מנובמבר  :(2009שמונה ממרצי ביה"ס לפסיכולוגיה בהרצאה
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והקרנה חודשית על סרטים שהגיבורים בהם עוברים תהליכים פסיכולוגיים מרתקים,
הוקרנו" :באמריקה"" ,רייצ'ל מתחתנת".
.6

"רביעי בחמש"  -אחת לחודש ,מסגרת המוקדשת לגמלאים בשיתוף משרד סגן רוה"ע
וארגוני הגמלאים בהרצליה )החל מנובמבר  ,(2009הכוללת סרט ,הרצאה ,קפה ומאפה .הוקרן
"המודיע" מאת סטיבן סודברג.

כנס שנתי ראשון בארץ לתעשיית הקולנוע" :הולכים לעיבוד בקולנוע"
קרן הקולנוע הישראלי והסינמטק יזמו כנס ראשון מסוגו בארץ במסגרתו התארחו בסינמטק
עשרה סופרים )כולל זוכה פרס ספיר אלון חילו( שהציגו בפני מפיקים מתעשיית הקולנוע המקומית
את ספריהם כדי שהמפיקים ירכשו מהם את זכויות ההסרטה לספרים .הכנס הצליח מעל ומעבר
למשוער ,והמפיקים רכשו זכויות על תשעה מתוך עשרת הספרים שהוצגו בכנס .מהדורה שניה של
הכנס מתוכננת ב.2010 -
ימי עיון וחינוך
בסינמטק התקיימו ימי קולנוע למגמות הקולנוע והתקשורת בתיכון חדש וכן לקבוצות ייעודיות
כגון קהל דוברי אנגלית .הסינמטק הפיק לראשונה חוברות מקוריות ובהן הצעות לימי קולנוע
בתחום העלילתי והדוקומנטרי.
אתר אינטרנט
בשנת  2009חנך הסינמטק את אתר האינטרנט שלוwww.hcinema.org.il :
תוכניה באנגלית
הסינמטק מפרסם גרסת  PDFחודשית של תוכניה באנגלית החל מאפריל  ,2009המופצת דרך קבע
)ללא דפוס( לסגל הדיפלומטים המתגורר בעיר וכן לדוברי אנגלית רבים מהאזור.
הקמת אולם 3
בשנת  2009שיפץ הסינמטק באמצעות החברה לפיתוח הרצליה את אולם מספר  ,3ובימים אלה
מוצע האולם לזכיין על מנת שיתפעלו כבר שכונתי בתוספת פעילות אמנותית.

הקרנות חוצות לציון יומולדת שנה לסינמטק בשת"פ עם מנהלת מרכז העיר והחברה לפיתוח
תיירות בהרצליה
א" .סינמה סוקולוב" – בשיתוף מנהלת מרכז הרצליה הוקרנו סרטים בימי חמישי בערב בככר
סוקולוב /בן גוריון לקהל הרחב.
ב.

"סינמרינה" – בשיתוף החברה לתיירות הרצליה הוקרנו סרטים במשך יומיים בחוף אכדיה
דרום ,האירוע כלל את המופע המיוחד "התזמורת חיה בסרט".
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שת"פ אמנותיים נוספים
א .הביאנלה "הרצליה  - "2009הסינמטק אירח ארבעה מאמני הביאנלה במתחם ,ונתן לכל
אמן לבחור סרט מתוכניית
ב.

שבוע הביאנלה בסינמטק.

הסינמטק יצר שת"פ תכני עם אנסמבל הרצליה )סביב "אורלנדו"( ועם מוזיאון הרצליה
)הקרנת וידאו ארט במסגרת תערוכת "("No Nonsense

מנויים ,מיני מנויים וקהל מזדמן
בסינמטק כ 300 -מנויים שנתיים ו"מיני מנויים" )מנויים ל 4 -חודשים( .בנוסף לקוני כרטיסים,
ישנם גם מחזיקי כרטיסיות של  6ו 12 -סרטים .כ 50% -מבאי הסינמטק הם לקוחות מזדמנים
וחדשים .בסינמטק ביקרו בשנת  2009כ 12,000 -איש.
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מדור מחול
להקות "שבעת הכוכבים" –
פצפונים ,עלעלים ,עתודה ,ניצנים ,אפרוחים ונעורים
פעילות :באולם ספורט תיכון היובל בחט"ב בן גוריון
להקת גלגל במעגל –
פעילות באולם ספורט נוה ישראל
להקת נוה קסם
פעילות בבית פוסטר
להקת "מעגלי אורה"
פעילות בבית פוסטר

 160רקדנים
 30הופעות

 10זוגות עומדים ויושבים
 20הופעות
 26רקדנים
 20הופעות
 14רוקדים עוורים ורגילים

להקת "הורה הרצליה" +30
פעילות באולם ספורט ביה"ס לב טוב

 20רוקדים

חוגים מיוחדים:
חוג גלגל במעגל באולם ספורט נווה ישראל
חוג לגמלאים "גיל ומחול לכל גיל" ביד התשעה
גן רוקד

 20זוגות
 20רקדנים
 60גנים –  1700ילדים

מגמות מחול
יסודי :גורדון לאמנויות
חט"ב :בן גוריון ,יד גיורא ,זאב ,שמואל הנגיד ,רעות והעשרה בסמדר
תיכון :היובל ) 5יחידות לבגרות(.
מרכז עירוני למחול
באולם ספורט תיכון היובל

 500תלמידות

מרכז עירוני לפלמנקו
במתנ"ס יד התשעה

 90תלמידים

רוקדים בשבת בספורטק
הרקדה לקהל הרחב
הרקדת הורים וילדים

כ 400 -רוקדים בשבוע
כ 100 -רוקדים אחת לשבועיים
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דו"ח פעילות
ינואר – 2009

הרצאה בנושא תזונה ללהקות שבעת הכוכבים
הרצליה רוקדת בת שבע
פברואר  – 2009הרצליה רוקדת בת שבע
סיום עבודות בגרות תיכון היובל
מרץ – 2009
אירועי עצמאות
אפריל –
רוקדים עצמאות בספורטק הרצליה
כנס ארצי לנכים על כסאות גלגלים "גלגל הזהב" בפארק הרצליה
מאי -
פרמיירה  -שבעת הכוכבים בהיכל אמנויות הבמה
יולי -
פרמיירה של המרכז העירוני לפלמנקו בביה"ס גורדון
פרמיירה של המרכז העירוני למחול – בהיכל אמנויות הבמה.
קורס קיץ למחול כיתות ד' – ט' ,בביה"ס גורדון.
פסטיבל כרמיאל – כל הלהקות הייצוגיות מופיעות בפסטיבל.
אוגוסט -
פתיחת חוג חדש לריקודי עם " + 50גיל ומחול לכל גיל" ביד התשעה
אוקטובר -
להקת שבעת הכוכבים בהופעה – לילה של בריאות בפארק
יום הנכה הבינלאומי – "פסיפס אנושי בתנועה" באולם ביה"ס אילנות
דצמבר -
בבוקר.
הרקדת המרקידים באולם נוה ישראל – בערב.
טיול גיבוש ללהקות שבעת הכוכבים באילת.
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הקונסרבטוריון העירוני הרצליה
פעילות שוטפת
לימודי נגינה פרטניים בכל הכלים ,שיעורי העשרה קבוצתיים ,נגינה בהרכבים ותזמורות430 :
משתתפים
אירועים פנימיים
קונצרטים כיתתיים  35 -אירועים 1100 :משתתפם.
קונצרט במה פתוחה  6 -אירועים 200 :משתתפים.
קונצרטים מחלקתיים ומרכזיים וכיתות אמן  4 -אירועים 400 :משתתפים.
קונצרט סיום שלוחת לב טוב 50 :משתתפים.
קונצרטים מרכזיים
קונצרט אביב עם תזמורת הנוער הסימפונית המקובצת בבית חה"א –  250משתתפים
קונצרט שנתי ,פרויקט אנסמבל –  80משתתפים
הפנינג מרכזי של הרכבים ופרויקטים מבתיה"ס –  500משתתפים
קונצרט חגיגי בהיכל אמנויות הבמה –  800משתתפים
מחנה קיץ לתזמורות בנורדיה –  55משתתפים
קונצרט בבית ההורים "שלום" –  250משתתפים
השתתפות באירועים חיצוניים
הרכבים בכנסים בנל"א לחלל בבית חיל האוויר 7 :הרכבים
השתתפות בקונצרטים לנוער של התז' הפילהרמונית הישראלית 80 :משתתפים
פתיחת חגיגות יום העצמאות ,במה מרכזית :תזמורת הנוער הייצוגית.
טקסי חלוקת מלגות לסטודנטים 3 :הרכבים.
פסטיבל הנושפים בכפר סבא :תזמורת ייצוגית ותזמורת כלי הקשת.
יום הקרן עם התז' הפילהרמונית  -מפגש ארצי 3 :משתתפים
כנס ארצי לתזמורות כלי נשיפה בכפר יונה :תזמורת הנוער הייצוגית
כנסים ארציים להרכבי נגינה של הקונסרבטוריונים בפיקוח משרד החינוך 5 :הרכבים
כנס ארצי לתזמורות כלי קשת בקיבוץ אילון :תז' סימפונית מקובצת
קבלות פנים מוסיקליות למנויים באכסדרת היכל אמנויות הבמה 5 :הרכבים
קונצרט שנתי בכ"ס :תז' סימפונית מקובצת
טקסים ואירועים עירוניים 8 :הרכבים
הביאנלה השניה לאמנות בהרצליה :סולנים והרכבים

קונסרבטוריון הרצליה מערב
פעילות שוטפת
 279משתתפים בשיעורי נגינה פרטניים
 20משתתפים בשיעורי טרום כלי שבועיים
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 140משתתפים בהרכבים מוסיקליים
 60משתתפים בשיעורי תיאוריה שבועיים
 47משתתפים בשיעורים עיוניים ומעשיים במגמת המוסיקה בחטיבת סמדר
 17משתתפים בפרויקט מחויבות אישית בקהילה במסגרת הקונסרבטוריון
העשרה
 30משתתפים בסדנת פסח
 15משתתפים בפרויקט מחויבות אישית בקונסרבטוריון
 35משתתפים בסדנאות מורים
 50משתתפים במפגש הורים עם הפסיכולוג דן ורון
 150משתתפים בקונצרטי העשרה בקונסרבטוריון
קונצרטים ואירועים פנימיים
 500משתתפים ב 20קונצרטים חצי שנתיים
 500משתתפים בקונצרטים כיתתיים סוף שנה
 80משתתפים בקונצרט סולנים מצטיינים
 200משתתפים ב  5הדלקות נרות מוסיקלית בחנוכה
 500משתתפים בקונצרטים של הרכבי הקונסרבטוריון
 550משתתפים ב 9קונצרטים "במה פתוחה"
 170משתתפים בהשמעות סוף שנה
קונצרטים מרכזיים ואירועים עירוניים
 600משתתפים בקונצרט סוף שנה
 200משתתפים ברסיטלים של תלמידי הקונסרבטוריון
 2000משתתפים בקונצרטים בסדרה "ג'אז בהרצליה" בכוכב השמיני
 1500משתתפים בקונצרטים באכסדרת היכל אומנויות הבמה
 400משתתפים בהופעות הרכבי תלמידים ומורים של הקונסרבטוריון בביאנלה 2009
 200משתתפים בפתיחות תערוכות בהשתתפות נגנים תלמידי הקונסרבטוריון
מעורבות בקהילה
 600משתתפים בקונצרטים בבית הורים השלום
 100משתתפים בקונצרט תלמידי הקונסרבטוריון בבית אבות הרב קוק
 100משתתפים בקונצרטים בגנים של ילדים אוטיסטים
נגינת הרכבי הקונסרבטוריון באירועי שבוע הספר בעיר
נגינת הרכבי הקונסרבטוריון בעדלאידע מערב העיר
 400משתתפים בקונצרט ראש השנה בחטיבת סמדר
 400משתתפים בקונצרט פתיחת השנה לתלמידי חטיבת סמדר
נגינת הרכב הקונסרבטוריון באירוע פתיחת שנה בתיכון היובל
נגינת הרכבי הקונסרבטוריון בטקסים וחגים בבית ספר נוף ים
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נגינת הרכבי הקונסרבטוריון בטקסים וחגים בחטיבת סמדר
נגינת הרכבי הקונסרבטוריון בחגים ואירועים במתנ"ס נוף ים
מופעים וארועים
 10מפגשי זמר –  2500משתתפים
יריד שבוע הספר  -תושבי העיר
 11מפגשי שבת תרבות  -כ  1000משתתפים
 3קונצרטים מקהלת לי-רון  1500-משתתפים
סל תרבות לבתיה"ס היסודיים – קונצרט הפילהרמונית
 8מפגשי העשרה בגן בית ראשונים – הורים וילדים
 4ארועים לילדים בגן ראשונים ביאנלה
סדנאות ומופעים סוכת עדות
טכסי זכרון עירוניים
ארועי יום העצמאות

227

מדור פרוייקטים והעשרה
הקונצרט הגדול בפארק הרצליה כ 10.000 -משתתפים
 19קונצרטים בפארק הרצליה בכל שבת כ 1000 -משתתפים בכל קונצרט
 16קונצרטים בגן בן שפר בכל יום א' כ 1200 -משתתפים בכל קונצרט
מועדון זמר שכ' דרום – כ –  70משתתפים אחת לשבועיים
עד לא ידע מערב העיר – כ 1500 -משתתפים
מסיבה לסיום שנת פעילות באיצטדיון למתנ"ס בית פוסטר ,ילדי יול"א והמרכזים הקהילתיים כ-
 3000משתתפים
חלוקת קרן לנצט – כ 20 -משתתפים
שרים עצמאות – בגן בית הראשונים – כ 600 -משתתפים
מסיבת חנוכה למבוגרים שכ' דרום כ 70 -משתתפים
מסיבת חנוכה לילדים שכ' דרום כ 60 -משתתפים
מסיבת פורים למבוגרים שכ' דרום כ 70 -משתתפים
מסיבת חנוכה לילדים שכ' דרום כ 50 -משתתפים
מימונה שכ' דרום כ 80-משתתפים
אירוע זמר למבוגרים כ 600 -משתפים
טכס יום השואה כ 300 -משתתפים
תערוכת ציור על פורצלן כ 400 -משתתפים

מערכת הספריות
ספריה ראשית
העשרה למבוגרים
 התקיימו  15פעולות העשרה למבוגרים

614

משתתפים

העשרה לילדים
 התקיימו  18הצגות ,תאטרון בובות ,שעת סיפר

899

משתתפים



התקיימו  1חוגים לילדים לאורך כל השנה

297

משתתפים



ספריה באה לגן –  5מפגשים בגני ילדים

160

משתתפים

סניפי המערכת  -העשרה )הצגות ,תיאטרון בובות ,שעת סיפור(

ספריית נוה ישראל
התקיימו  16מפגשים לילדים
התקיימו  1חוגים

784
660

משתתפים
משתתפים
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ספריית יד התשעה
התקיימו  21מפגשים לילדים
התקיימו  25מפגשים לגני ילדים )גליל ,פעמונית וגלעד(
התקיימו  2מפגשי ם לבי"ס הרצל ויוחנני
התקיימו  4מפגשים "ספורי קיץ"

598
704
217
220

ספריית נוף-ים
התקיימו  19מפגשים לילדים

910

ספריית הרצליה ב'
התקיימו  39מפגשים לילדים
התקיימו  5חוגים לילדים ומבוגרים

1615
1114

השאלות במערכת הספריות
ספריה ראשית
ספריית נוף-ים
ספריית נוה ישראל
ספריה יד התשעה
ספריית הרצליה ב

89028
6789
13430
6287
13259

השאלות
השאלות
השאלות
השאלות
השאלות

מבקרים בחדרי עיון
ספריה ראשית
אולם עיון בוגרים
חדר עיון צעירים
סה"כ ספריה ראשית
ספריית נוה ישראל
אולם עיון
ספריית נוף-ים
* אולם עיון
ספריית הרצליה ב'
אולם עיון
•

כולל ביקורי כתות.

 16051מבקרים
 1077מבקרים
 17128מבקרים
 10614מבקרים
 12556מבקרים
2808

מבקרים

משתתפים
משתתפים
משתתפים
משתתפים

משתתפים

משתתפים
משתתפים
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סכום פעילות ספריות בתי ספר
שם ביה"ס

מס' תלמידים

ספריות בתי"ס יסודיים
אילנות
אלון
בר אילן
ברנדיס
ברנר
גורדון
הנדיב
הרצל
וולפסון
ויצמן
יוחנני
לב טוב
נוף ים
רמב"ם
שז"ר

168
559
285
464
295
574
467
147
170
424
359
601
305
186
453

ספריות חט"ב
זאב
יד גיורא
סמדר
רעות

431
360
344
296

ספריות תיכונים
תיכון היובל
תיכון עירוני חדש
תיכון ראשונים

869
579
885

פעילות המרכז להשכלת מבוגרים
 1כיתת עולי אתיופיה  10תלמידים
 1כיתת תהיל"ה  14תלמידים
 5כיתות אולפניות  74תלמידים
 2כיתות ללימוד השפה אנגלית  28תלמידים
 2כיתות מחשבים  20תלמידים
סה"כ כיתות תלמידים

מס' השאלות
2328
10188
2806
2728
4115
5785
4511
3031
1504
5207
5880
3349
3260
2049
3468

3020
507
4601
1680

2080
288
3208

מספר מפגשים
עם סופר

משתתפים

5
5
4
5
3
2
6
2

266
900
234
525
165
176
467
90

1
4
5
7
3
7

85
359
797
602
66
453

2
1
2
2

1

420
80
234
332

15
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מסיבות ופעילויות תרבות
ב 23.16.09-יצאנו לטיול בטבריה
 30.6.09מסיבות סיום כיתתיות
מחודש ספטמבר  -09עד דצמבר 09
 3כיתות אולפניות  54תלמידים
 2כיתות תהיל"ה  17תלמידים ) במתנ"ס שביב ובמתנ"ס נחלת-עדה(
 1כיתה אנגלית  15תלמידים
מסיבות ופעילות
מסיבות חנוכה כיתתיות
טיול לדרום )מדבר יהודה-ערד(
הצגה במרכז לאומנויות הבמה " שמו הולך לפניו " של קישון
קתדרה
סדרות הרצאות  12 -קבוצות בתחומים שונים  ,כגון :אקטואליה ,טבע ,תנ"ך ,תקשורת ,משפטים
וכו'  835 -איש
סדנאות –  2קבוצות – יצירתיות וסטיילינג –  60איש
מועדון צילום –  46איש
טיולים –  6סדרות של טיולים:
 4סדרות בימי שישי בבוקר –  200איש
 2סדרות של טיולי ערב בימי חמישי –  100איש
 2סדרות של סיורי אמנות –  42איש
שפות:
איטלקית –  147איש
ספרדית –  104איש
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נוער
המחלקה לתנועות נוער וחינוך חברתי קהילתי
המחלקה לתנועות נוער וחינוך חברתי קהילתי מרכזת את כל פעילותן של תנועות הנוער ,מועצת
הנוער העירונית ואת תחום החינוך החברתי קהילתי בבתי הספר בעיר.

תנועות נוער
-

חודש ארגון והיערכות לגיוסים בהשתתפות תנועות הנוער ,נציגות של כ –  2,000חניכים.

-

מבצעי תפוח בדבש ,בהשתתפות חניכי תנועות הנוער כ –  800חניכים.

-

טקסי אש ומפקדי פתיחת שנה  ,כ –  2500חניכים.

-

חלוקת סלי מזון בראש השנה ובפסח ,בהשתתפות תנועות הנוער ומענ"ה ,כ – 100
תלמידים.

-

טיול פתיחת שנה כ –  800חניכים.

-

סמינריוני הכשרה לקומונרים –  100משתתפים.

-

מסע סוכות –  100משתתפים.

-

סמינר הכנה  +טיול סוכות –  100משתתפים.

-

הדלקת נרות חנוכה במוסדות העיר ,בני עקיבא –  50משתתפים.

-

טיול סתיו ,השומר הצעיר –  50משתתפים.

-

מסע לפולין ,מחנות העולים –  20משתתפים.

-

נטיעות ,בני עקיבא –  70משתתפים.

-

נסיעה לחרמון ,מחנות העולים –  50משתתפים.

-

פורימונים ומשלוחי מנות –  500משתתפים.

-

סדר פסח בקנים –  2000משתתפים.

-

פעילויות ליום הזיכרון ויום השואה :הדלקת נרות בבית העלמין

-

ריקוד דגלים בהרצליה ובירושלים ,בני עקיבא –  300משתתפים.

-

קייטנות ומחנות קיץ –  1500משתתפים.

-

מידי חודש ,פורום רכזי תנועות נוער במסגרת מחלקתית –  30משתתפים.

-

קונגרס ציוני בהרצליה ,צמר"ת –  250משתתפים.
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חינוך חברתי קהילתי
פורום חינוך חברתי
אחת לחודש מתקיים פורום חינוך חברתי בו לוקחים חלק רכזי החינוך החברתי בבתי הספר.
הפורום הינו בשיתוף משרד החינוך ובהדרכתה של הגברת הדרה ספרא.
 15משתתפים.

שבוע הדמוקרטיה
שבוע בתחילת הלימודים בו מתקיים תהליך מקדים לבחירות למועצות התלמידים בבתי הספר,
נבחרת נציגות למענ"ה מועברות סדנאות בנושא אלימות ודמוקרטיה לתלמידים.
במהלך השבוע נבחרת קבוצת לווין אשר עוברת העשרה בנושאים הנ"ל ובונה יחד עם המחלקה
את עצרת הנוער העירונית לזכרו של יצחק רבין שמסיימת את השבוע.
משתתפים מכל בתי הספר.
הפעילות בבתי הספר:
-

בחירות דמוקרטיות למועצות התלמידים – חטיבות ותיכונים –  2500תלמידים

-

בניית תוכנית עבודה למועצה

-

סמינר מנהיגות למועצה הבית ספרית –  200תלמידים

עצרת רבין
מידי שנה ,בתחילת חודש נובמבר מתקיימת עצרת עירונית המציינת את רצח ראש הממשלה
יצחק רבין ,ז"ל.
משתתפים 1500 :תלמידים

מענ"ה
מועצת הנוער העירונית הרצליה .מענ"ה מורכבת מבני נוער אשר נבחרו למועצות התלמידים בבתי
הספר ,תנועות נוער ונציגים מהמתנ"סים.
במועצה עוברים בני הנוער סדנאות של עמידה מול קהל ,שפת גוף ,מנהיגות וכו' ,יוצאים לסמינר
שנתי ויוזמים פרויקטים כגון :אוהל למען השבתו של גלעד שליט.
משתתפים.50 :

פרק משימה
השנה נכנס גרעין פרק משימה של השומר הצעיר -גרעין כוורת לעיר הרצליה במטרה לבצע
משימות חינוכיות בעיר ולחזק את התנועה .הקבוצה פעלה בכמה מוקדים בעיר :בתי ספר,
מתנ"סים ומועדון הנוער.

שבוע הנוער
מוקדש כולו לפעילות נוער בעיר וכולל כמה אירועים מרכזיים:
 .1החלפת שלטון – המהלך שבוע הנוער נציגי מענ"ה מחליפים בכירים בעירייה ומתנסים
בניהול העיר ליום אחד.
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 .2שולחנות עגולים – בני הנוער יחד עם בעלי תפקידים מבוגרים מעלים נושאים שעל סדר
היום לדיון.
 .3ערב מצטיינים – ערב הוקרה לפעילים מצטיינים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי – 300
משתתפים.
 .4ערבת הצדעה לתנועות נוער ומד"צים –  2000משתתפים.

יחידת קשר חיילים מחויבות אישית ומדצי"ם
יחידת קשר חיילים
הכנה לצה"ל:
א .הכנת כיתות י"א בנושאים:הכרות צה"ל,צו ראשון,הליכי מיון ושיבוץ 900-תלמידים.
ב .הכנת כיתות י"ב בנושאים:מיצג חילות,מילוי "מנילה",שרשרת חיול באמצעות יומיים של
סימולציה בביה"ס ל 800 -תלמידים.
ג .הרצאות מורשת קרב ע"י קצינים במילואים ממשרד הביטחון בבתי הספר התיכוניים .
ד" .פרויקט תנופה" סדנאות ע"י קצינים ממלט"ק – בביה"ס דור ,הנדסאים והיובל כ350-
תל'  +פרויקט "נירים" לכיתות י -י"א בת .דור
ה .טיפול בפניות אישיות של תלמידים והורים לפני גיוס כ 120-פניות.
ו .ארגון וחלוקת שי עיריית הרצליה ל 1000-מתגייסים.
ז .קורס הכנה לצה"ל עירוני לכיתות י"ב על בסיס התנדבות של קצינים מפו"מ "צור" – 70
נערים.
ח .פיקוח ליווי ותמיכה למדנ"יות )מחיל החינוך והנח"ל( הפועלות בביה"ס התיכוניים – 10
מפגשים )אחת לחודש(.
ט .מפגשי הכנה להורי תלמידי כיתות י"ב ע"י נציגי "אורגד יעדים" +חיל החינוך והנח"ל
י .מרוץ גולני +כנס מתגייסים במועדון הנוער בשיתוף  800חיילי גולני.
יא .מסע בעקבות לוחמים לרמת הגולן הנדסאים ,חדש ראשונים כיתות י"ב
יב .מסע ישראלי -כיתות י"א ת .הראשונים
טיפול בחיילים:
א .טיפול בכ 200-פניות אישיות של חיילים או משפחותיהם.
ב .קשר עם בתי החולים ברחבי הארץ-באירועים שנפצעו בו חיילים.
ג .חיזוק הקשר בין ארגון "אקדמיה" לבין חיילים/ות לקראת השחרור והמשך לימודים
אקדמאיים על בסיס מלגה מובטחת.
ד .יום הולדת לחיילי צה"ל – משלוח  2500ברכות לימי הולדת – לכל חייל/ת מצורף זוג
כרטיסים להצגה באנסמבל או בסינמטק בהרצליה.
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טיפול בחיילים משוחררים:
א .כנס משוחררים ומשתחררים ל400 -משתתפים בבית חיל האוויר.
ב .מתן מידע באמצעות חוברות ומיילים לקורסים פסיכומטריים,למכללות ואוניברסיטות.
פניות לקצין העיר:
א .היות ובוטל התקן של קצין העיר בהרצליה ישנן פניות רבות של אזרחים אשר מקבלים
אצלי מידע ראשוני ובחלק מהמקרים אני מפנה לקצין העיר בת"א או בנתניה –  70פניות.
ב .סיוע במידע למשתמטים לעריקים ולמשפחות חיילים כלואים בבתי כלא –  25פניות.
כביסת חיילים:
שרות כביסה בעלות סמלית ובסבסוד עיריית הרצלייה לחיילים .נמסרו –  5505חבילות כביסה.
טיפול בחיילים/ות בודדים/ות:
אימוץ וסיוע לחיילים/ות הגרים בהרצליה באמצעות הנחה בארנונה +שרותי כביסה +מלגות
ומענקים.
פרסום ושיווק:
א .חיל הים – חשיפת החייל במרינה של הרצלייה לפני  850מתלמידי כיתות י"א.
ב" .מדברים מהשטח" – קצינים וחיילים מבוגרי התיכונים בהרצלייה מתארחים ומרצים
בבי"ס.

מחויבות אישית
 .1הכנת צוותי מחנכי י'  42 -מורים בסדנאות ומפגשי העשרה.
 .2מפגש מקומות קולטי מתנדבים  50מנחים עו"ס מורים רכזים ועוד.
 .3הנחיית קורס ממצי"ם )מדריכים מחויבות צעירים( משתתפים  27תלמידים.
 .4ימי חשיפה לתלמידי כיתות י' לכ 900 -תלמידים.
 .5הצגות סרטים והרצאות ל 900 -תלמידים מכיתות י'
 .6טקס סיום פרויקט מחויבות איישת ל 800-מתלמידי כיתות י'.
 .7חלוקות תעודות הצטיינות למתנדבי החינוך הבלתי פורמאלי כיתות ח' – יב' 80
משתתפים.
 .8ליווי הנחיה ותמיכה לתלמידים המשלימים את המחויבות האישית בכיתות י"א –י"ב
.200
 .9חלוקת תעודות זהות לכיתות י' – ביה"ס להנדסאים
 .10צמ"ח -ציונות מובילה חינוך -פרויקט של סטודנטים לתלמידי י' ביובל ובהנדסאים.
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מנהיגות נוער
 .1מדצי"ם )מדריכים צעירים( :
מפגשים שבועיים להכשרה השתלמות במתנסים ובמרכזים הקהילתיים:
א .טרום מדצי"ם – כיתות ח' –

 30חניכים.
 40חניכים.

ב .מדצי"ם –

כיתות ט' –

ג .מדבי"ם –

כיתות י' – י"א  30חניכים.

מחנות קיץ:מדצי"ם  2-7/8/09בערד נטלו בו  37חניכים משלושת המתנסים.
מחנה סיום שלב א' במתנ"ס יד התשעה ל 15 -מדצי"ם 2-6/8/09
השתלמויות חודשיות בנושאי הדרכה :נטלו חלק –  100חניכים.

 . 2פרס הנוער הישראלי :
נטלו חלק שתי קבוצות:
ביד התשעה -בקבוצת הארד  17חניכים ) כיתות ט'(
ביד התשעה בקבוצת הכסף  6חניכים ) כיתות י +י"א(

מתנס"ים
א.

בית פוסטר

מתנ"ס נוף-ים
אירועים
 - 5.1.09אירוח ילדי עוטף עזה  300 -ילדים ומלווים ) במבצע עופרת יצוקה (
 - 11.1.09בית מדרש ללימודי יהדות  10 -משתתפים
 - 12.01.09הרקדה להורים וילדים  35 -ילדים  +הורה
 - 14.1.09פרויקט בנות מצווה  13 -בנות ואמהות
 - 15.1.09אירוח משפחות מבאר שבע ) במבצע עופרת יצוקה (
 " - 29.1.09דרור והגיטרה "  45ילדים  +הורה
 - 8.2.09סדר ט"ו בשבט למשפחות  80 -משתתפים
 " - 12.2.09דרור והגיטרה "  55 -ילדים והורים
 - 4.30.09הפנינג פורים  :סדנאות יצירה  ,סדנאות בישול  ,מופע ליצנות  120 -ילדים
 - 4.3.09טקס סיום קורס בנות מצווה בבית הכנסת " היכל מרדכי "  120 -ילדים ואורחים
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 - 5.3.09דרור והגיטרה  35 -ילדים והורים
 - 9.3.09הצגה לפורים " מלכת היער "  150 -ילדים
 - 9.3.09קריאת המגילה לקהילה בשיתוף הקהילה הקונסרבטיבית בהרצליה -
 250משתתפים
 - 16.3.09הרצאה על הקוטב הצפוני  45 -משתתפים
 - 2.4.09דרור והגיטרה  35 -ילדים והורים
 - 27.4.09טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בשיתוף עם ביה"ס נוף-ים כ 800 -הורים וילדים
 - 27.4.09ערב שיריי לוחמים במתנ"ס  80 -משתתפים
 - 28.4.09ארוע יום העצמאות לתושבי מערב העיר  -כ  3000הורים וילדים
 - 14.5.09דרור והגיטרה  25 -ילדים והורים
 - 21.6.09ערב סיום חוגים  300הורים וילדים
 - 28.6.09סיום ביה"ס לכדורסל  40 -הורים וילדים
 - 29.6.09סיום חוגי ג'ודו  55 -הורים וילדים
 - 30.6.09סיום תערוכת פיסול  ,חלוקת עבודות  85 - ,הורים וילדים ,
 - 26.8.09הפנינג פתיחת שנה  ,תצוגת החוגים  ,קרקס סיני  200 - ,משתתפים
 - 4.9.09שישי בוקר בבית הספר הפנינג חוגים  - ,כל ילדי ביה"ס נוף-ים
 - 27.10.09הרצאה בנושא גינון וחיסכון במים  45 -משתתפים
 - 1.11.09פתיחת בית מדרש  10 -משתתפים
 " - 15.11.09ראשון בון בון " סדנת יצירה  ,הצגה לילדים  ,ארוחת ערב לילדים  80 -ילדים
 - 17.11.09אסיפת תושבים לקראת בחירות לועד שכונה  35תושבים
 - 30.11.09סרט  +הרצאה למבוגרים  55 -משתתפים
 - 9.12.09בחירות לועד שכונה  120 -תושבים
 " - 15.12.09חנוכיף " סדנאות יצירה  ,סדנאות בישול והופעת קוסם  150 -ילדים
 - 15.12.09ערב גבינות  ,יין  ,שירים וסיפורים  45 -משתתפים
 - 22.12.09הצגה לילדים " עוץ לי גוץ לי " סדנת יצירה וארוחת ערב  80 -ילדים | +הורים
צהרונים
צהרון כיתות א'  22 -ילדים
צהרון כיתות ב' ג'  33 -ילדים
קייטנות
קייטנת הצהרונים " פרפרים בכל מיני צבעים " בחופשת הפסח בתאריכים  31.3.09 :עד
 6.4.09בשעות  8.30 :עד 16.00
מפעלי הקיץ שלנו  -בתאריכים  1.7.09 :עד 28.7.09
קייטנת חוויות וכיופים  -לילדי הגנים וכיתות א' ב' ג'  150 -משתתפים  ,צהרונים  55ילדים ,
מחנה אימונים בהתעמלות קרקע – בתאריכים  15.7.09עד  28.7.09לילדי ב' ג' ד' -
 30משתתפות ,
סה"כ קייטנות  +צהרונים  235משתתפים .
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חוגים לילדים
יציצמר  6 -משתתפות
מעצבים צעירים  15 -משתתפות
אלקטרוניקה  6 -משתתפים
אנגלית הלן דורון  8 -משתתפים
בישול  15 -משתתפים
בלט קלאסי  22 -בנות
מודרני ג'אז  62 -בנות
ג'ודו  48 -ילדים
טקוונדו  8 -משתתפים
ג'ימבוי  10 -תינוקות
צעדים  8 -תינוקות ואמהות
התעמלות מכשירים וקרקע  70 -בנות
לה פטיט טניס  8 -משתתפים
כדורסל בנים  /בנות  95 -משתתפים
קומיקס  10 -משתתפים
להקות זמר –  25משתתפים
מבוכים ודרקונים  10 -משתתפים
מדעים  26 -משתתפים
מלאכת יד  16 -בנות
נגרות  5 -ילדים
משחקי פיסול  48 -משתתפים
קרמיקה  51 -משתתפים
ציור ורישום  8 -משתתפים
קפוארה  8 -משתתפים
ראש חושב –  40משתתפים
שחמט  15 -משתתפים
חוגים למבוגרים
פילאטיס  28 -משתתפות
התעמלות בונה עצם  7 -משתתפות
התעמלות בריאותית  20 -נשים
כדורעף  10 -משתתפים
כדורסל  15 -משתתפים
פיסול בעיסת נייר  8 -משתתפות
טאי צ'י  6 -נשים
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אשכול פיס
חוגי ילדים מינואר 31 -09לדצמבר
.09
1
2
3
4
5
6
7
8
9

בלט קלאסי
ג'ודו
אנגלית
אינטרנט
חוקרים ומגלים
צילום דיגיטלי
פלאי היקום
רובוטיקה
אני ועולמי

מס'
משתתפים
21
40
25
6
26
11
10
14
47

חוגי אקדמיה מינואר 31 – 09
לדצמבר .09
1
2
3
4
5

אומנות פלסטית
קורס קיץ למחול
מחול
תיאטרון
קורס קיץ במתמטיקה

13
44
54
39
18

חוגי מבוגרים מינואר 31 – 09
לדצמבר .09
1
2

פלדנקרייז
ריקודים סלונים

25
9

פעילויות שבועיות קבועות
באשכול

1

ימי א' וה' – להקת "על הבמה"
חזרות

 - 40בכל יום.

2

קתדרה –איטלקית – ב',ג',ה'

 - 28בכל יום.

3

קתדרה – ספרדית ימי א,ב',ד'

 – 16בכל יום.

4

קתדרה – הרצאות באודיטוריום
בקדמת הבמה פעם בשבועיים

 – 70בכל הרצאה
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5

מועדון צילום – פעם בשבועיים

 – 42כל פגישה.

6

קתדרה – מי כתב את התנ"ך

 – 38בכל הרצאה.

7

קתדרה ערב טוב עולם – פעם
בשבועיים

 – 70בכל הרצאה.

8

שומרי משקל – כל יום א'

 – 50בכל יום א'

9

גומא-מרכז ישראלי לאימון קבוצות  – 12בכל מפגש.
בימי א',ג',ו-ה'

10

דיאטה קלאב – תזונה נכונה בימי ג'  – 36בכל יום ג'

11

עמותת טרשת נפוצה – כל יום ג' של  -16בכל מפגש
סוף כל חודש.

12

יזמים צעירים – ילדי החטיבה.

 – 10משתתפים.

אירועי האשכול 2009 -
.1

התיאטרון העירוני הרצליה – "על הבמה" חזרות כל ימי א'-
.01/01/09

.2

מופע מחול של אקדמיה אשכול פיס-מופע הצצה –

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
. 19

.06/01/09
ערב פתיחת של האקדמיה לתיאטרון
31/01/09
שירה בציבור ערב יום שישי – קלאב +50
3/02/09
ערב טוב עולם  -קתדרה
25/02/09
כנס שנתי של אגודת התעופה באודיטוריום
27/02/09
ערב שירה בציבור ערב יום שישי – קלאב +50
17/03/09
ערב טוב עולם – קתדרה
27/03/09
שירה בציבור ערב יום שישי – קלאב +50
30/03/09
פתיחת תערוכת "נשים יוצרות" – מנהל נשים
16/04,17/04,18/04
הצגות של "על הבמה" -
27/04/09
ערב שירי לוחמים לתושבי הרצליה
01/05/09
שירה בציבור ערב יום שישי – קלאב +50
18/05/09
תחרות בית סיפרית "גם אני יכול"
19/05/09
ערב טוב עולם –הרצאה קתדרה
05/06109
ערב שירה בציבור ערב יום שישי –קלאב +50
09/06/09
ערב טוב עולם –הרצאה קתדרה
10/06/09
כנס אגודת התעופה באודיטוריום
11/06/09
פתיחת תערוכת אקדמיה לאומנות פלסטית
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15/06/09
 .20מופע סיום חוג ג'ודו – תחרויות באודיטוריום
16/06/09
 .21הרצאה – מצוינות  2000חט"ב בן-גוריון
21/06/09
 .22מופע סיום שנה של האקדמיה לתיאטרון
23/06/09
 .23הרצאה של קלאב  + 50באודיטוריום
24/06/09
 .24פתיחת תערוכת צילום של מועדון הצילום
28/06/09
 .25מסיבת סיום של התיאטרון העירוני – סשה
29/06/09
 .26מסיבת סיום בית הספר יוחנני
03/07/09
 .27ערב שירה בציבור ערב יום שישי – קלאב 50
04/07/09
 .28מופע תיאטרון של התאחדות עולי אמריקה הלטינית
05/07/09-18/07/09
 .29חזרות והצגות של התיאטרון העירוני
20/07/09-23/07/09
 .30אגודת "ניצן" חזרות ו 2-הצגות
07/09/09
 .31יריד חוגי האשכול
11/09/09
 .32ערב שירה בציבור ערב יום שישי-קלאב 50
16/10/09
 .33ערב שירה בציבור ערב יום שישי –קלאב 50
25/10/09
 .34הרצאה על התנ"ך –קתדרה
09/11/09
 .35קורס יצירתיות-קתדרה
18/11/09
. 36קורס סטילינג –קתדרה
20/11/09
24/11/09
26/11/09

 .37שירה בציבור ערב יום שישי – קלאב 50
 .38ערב טוב עולם –קתדרה
 .39ערב של משרד החינוך
 .40הצגות לחנוכה כל יום  2הצגות של התיאטרון העירוני
14/12/09-17/12/09
"על-הבמה"
25/12/09
 .41שירה בציבור ערב יום שישי-קלאב 50
 .42מופע " הצצה " – האקדמיה למחול

מתנ"ס נווה עמל
נוער
פעילות
מד"צים
תנועת נוער מקומית לילדים
מועדון נערות
מועדון נערים
פנ"ן
מחויבות אישית
מועצת נוער
הכנה לצה"ל

משתתפים
37
20
38
14
18
20
7
51
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קייטנות
טיולים ) (2
אירועים מיוחדים במהלך השנה
)  5לא כולל עירוני(
סמינרים
טיול לאילת
פיינטבול

140
 50בממוצע לאירוע
10
17
9

טלוויזיה קהילתית
השנה פעלו  14מתנדבים במסגרת הטלויזיה הקהילתית .הופקו  15מגזינים ששודרו
בערוץ  98בכבלים ובלוויין .התקיימו שלוש הרצאות – אורח של אנשי מקצוע מתחום הבימוי
וההפקה של הקולנוע הדוקומנטרי . .הפעילים

סיכום פעילות בפרסום ושיווק
•

הותקן שלט גדול בכניסה לבית פוסטר

•

הופק מידעון של העמותה

•

הופקו חוברות חוגים ל  8מוקדים קהילתיים ושני מתנ"סים

•

אורגנה יציאה של צוות נווה עמל לבתי התושבים בשכונה לפרסום ושיווק

•

הופקו פרסומים ליחידת פנא"ן של יחידת הנוער של מתנ"ס נווה עמל

•

הופק לוח חופשות מגנטי לעמותת בית פוסטר

•

הופק כרטיס ברכה לשנה החדשה

•

הופקו 5חוברות "פוסטרמדיה" -העלון החודשי של בית פוסטר

•

פורסמו מודעות בלוחות העיתונים :מודעות דרושים ומודעות לאירועים.

•

התפרסמו כתבות בעיתונים המקומיים על פעולות תרבות ועל הטלוויזיה הקהילתית

•

הופקו פרסומים לאירועים כמו חנוכה ,פורים ,קייטנות.

•

תחזוקה ועדכון של אתר האינטרנט של עמותת בית פוסטר -חלה עלייה של  400%במספר
הכניסות.
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•

הופקו עלוני מידע חודשיים למתנ"ס נווה עמל ומתנ"ס נוף ים.

•

הופקו פרסומים לאירועי תרבות וחוגים  :רביעי תרבות ,סרטים יהודיים.

•

הופקה תעודה למרכז המדעים.

חוגים ילדים ומבוגרים
חוגי ילדים
אומנות וציור
אלקטרוניקה
אנגלית
בישול
בלט קלאסי גן – יפעת
טרום ג'אז גן – א ,יפעת
מנוי הצגות ילדים ושעות סיפור
 8שעות סיפור * 30
התעמלות ילדים
כדורגל
מבוכים ודרקונים
מהנדסים צעירים

7
9
13
14
12
20
40
30
43
14
6
16

Music together

10

מחול ישראלי – גלית
פוסטר דאנס
קומיקס
קפוארה
שחמט
קראטה ילדים ונוער

38
10
6
25
5
134

חוגי מבוגרים
אנגלית
בין הסירים סדנאות בישול
התעמלות נשים גיל הזהב
התעמלות נשים
מחשבים מבוגרים
סדנא לעיצוב אירועים
פילאטיס נשים
ציור אינטואיטיבי
ציור על עץ
צילום דיגיטלי

8
75
35
59
45
5
17
6
6
12
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קרמיקה
רפואה קוריאנית – סוג'וק

13
11

תרבות קהילה ופנאי
טיולים  -חמת גדר
נופש ים המלח
ימי הולדת *  40משתתפים
להקת נווה קסם
מקהלת לב אל לב
מקהלת קול בנשמה
מעגלי אורה
סרטים יהודיים
ארוע עמיתים
מועדון לאשה
ארוע הטברנה
מסיבת חנוכה מבוגרים
מסיבת חנוכה ילדים )שולה וחבצלת(
מועדון קנף
הצגות קנ"ף
ערב גרעין תורני
רביעי תרבות *  3מפגשים
להקת יחדיו

45
29
23
19
6
20
5
48
200
20
200
200
350
40
400
180
30
28

מרכז "גילוי" – מרכז המדעים של הרצליה לגיל הרך
מספר המשתתפים בתכנית גילוי
כ –  700ילדים ב 23 -גני חובה השתתפו בתכנית גילוי  .במשך השנה ביקר כל גן במרכז  5ביקורים
– סך הכל פעלנו עם  3500ילדים.
מספר המשתתפים בתכנית פרחי מצוינות
כ 420-ילדים מ 14-גני חובה השתתפו השנה בתכנית פרחי מצוינות שמתקיימת בגן .סך הכל
פעלנו עם  4200ילדים ) 10ביקורים לכל גן(.
מספר המשתתפים בסדנאות חול המועד סוכות
 2מדריכות יצאו למוקדים בחול המועד סוכות והפעילות כל אחת  25קבוצות ילדים – כ 1500
ילדים.
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מספר ימי ביקור של אורחים שבאו ללמוד על המרכז.
 12משלחות ביקרו אצלנו במשך השנה וקבלו חומר קריאה ויעוץ מעשי.
סדנת מדעים במוקדים בחנוכה
הפעלנו סדנת מדעים עם  5מוקדים שונים בחנוכה .למרות ההשקעה הרבה והפרסום הנרחב
ההשתתפות הייתה דלילה.

מוקד בר אילן לשנת 2009
חוגי ילדים

כתות
א-ד
ה-ו
א-ג
ד-ו
א-ג
ד-ו
א-ג
ד-ו
א-ג
ד-ו
א-ג
ד-ו
א-ד

מס' משתתפים
11
11
12
5
13
10
13
17
16
18
11
14
6

שם החוג
אלקטרוניקה

שילוב אומנויות

ד-ו

12

תכשיטנות

א-ו

16

צהרון

גן-ג

36

ג'ודו
כדורסל
ג'אז
כדורגל
התעמלות קרקע
כוח הידע

בפורים נערך הפנינג פורים בשיתוף עם בית הספר ל –  350ילדי ביה"ס והגן.

מרכז קהילתי לב טוב
שם החוג

מס' התלמידים
בשנה שחלפה
43

מס'
תלמידים
35

 .2התעמלות קרקע

20

30

 .3התעמלות נשים

14

7

 .4התעמלות אומנותית

36

32

 2קבוצות

 .5שח-מט

5

8

 2קבוצות

 .6מעצבים צעירים

9

7

 .7פלאי מדע

19

14

 .1התעמלות גן

הערות
 2קבוצות
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 .8ג'אז בסגנונות

48

56

 3קבוצות

 .9אנגלית אלן דורון

10

12

 2קבוצות

 .10פיסול

8

8

 .11מחול לילדות

32

16

 .12מחשבים

12

10

 .13שילוב אומנויות לחימה

21

45

 .14אלקטרונאי צעיר

11

12

 .15יצירה וציור

4

7

 .16קונג פו

-

23

 .17בעלי חיים

5

11

 .18פיסול מבוגרים

9

9

 .19צהרון

47

83

 .20אגדות ילדים

-

5

 .21מבוכים ודרקונים

19

24

 .22מהנדסים צעירים

-

18

חוגים בשיתוף בני הרצליה – ספורט
במשך השבוע מתקיימת פעילות חוגי כדורסל וכדורגל בהנחיית בני הרצליה.
פעילויות תרבות
♦

שעת סיפור והפעלה לילדי גן וכיתות א':
תאריך
שם ההצגה
03.12.08
הצגה של סיפורים ) 22משתתפים(
טוסא טוסא מטאטוסא ) 25משתתפים( 04.03.09
04.11.09
דירה להשכיר ) 40משתתפים(
 oחוג התעמלות אומנותית הופיעה בבית הספר באירוע פורים
ובאירוע כ"ט בנובמבר שנערך בבית הספר.
 oבסוף שנה התקיימה באולם הספורט החדש מסיבת סיום
פעילות החוגים בה השתתפו אומניות לחימה ,מחול לילדות,
התעמלות קרקע ,התעמלות אומנותית וג'אז בסגנונות.

 2קבוצות
 4קבוצות

חוג חדש

חוג חדש
חוג חדש
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פעילות "מחויבות אישית" בשעות אחה"צ.
♦

ילדי כיתות ו' התנדבו בצהרון בפרויקט גיל ההתבגרות ,הפעילו את הילדים
והשתתפו בשיעורים.

♦

ילדי חטיבת הבנים זאב התנדבו לצהרון בפרויקט עזרה לקהילה.

אירוע חנוכה
 oבשבוע חג החנוכה ומידי יום התאספו ילדי החוגים וההורים
להדלקת נר חנוכה וחלוקת סופגניות.
 oנתקבלו תגובות חיוביות מצד ההורים על היוזמה והרעיון.
אירוע יום המשפחה
 oלכבוד יום המשפחה הזמנו את הורי הילדים מחוג פיסול וחוג
אמונות יוצרת ליצירה משותפת ,האירוע היה מוצלח ביותר.

מרכז קהילתי "ברנדיס"
מספר התלמידים אשר השתתפו בחוגים בתקופה זו :
14
אומן צעיר
26
חוג קרמיקה )מועדון
כליי(
20
חוג מדעים
4
אנגלית לכיתות א'-ב'
5
כח הידע
26
ג'ודו
מחשב
חוג טרום מוסיקה
חוג האומן הצעיר
התעמלות אומנותית
אלקטרוניקה
שחמט
בישול
סה"כ

18
12
14
6
3
8
156
משתתפים

12
20
27
7
22

12
14
36
10
4
 164משתתפים
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מספר התלמידים אשר השתתפו בצהרון בתקופה זו :
מספר ממוצע של
משתתפי הצהרון
תשס"ט
55

מספר משתתפים
ממוצע תש"ע
54

*במהלך יולי  2009התקיימה קייטנה במוקד.

מספר התלמידים אשר השתתפו בקייטנה מוקד ברנדיס במהלך חופשת הקיץ תשס"ט:
מספר משתתפי הקייטנה
140

מספר ילדים במסגרת יום ארוך
בקייטנה )עד (16:00
56

בין החודשים ספטמבר – דצמבר  2009התקיימו החוגים )ועודם מתקיימים(:
א .חוג שחמט
ב .חוג קרמיקה וקדרות )מועדון כליי(
ג .חוג ג'ודו
ד .חוג משחקי מדע
ה .חוג התעמלות אמנותית
ו .חוג טרום מוסיקה
ז .חוג אנגלית
ח .חוג האומן הצעיר
ט .חוג בישול
י .חוג אלקטרוניקה
כמו כן מקיים המוקד צהרון בכל יום בהמשך לשעות הלימודים.
הפעילויות אשר התקיימו במהלך השנה עד כה:
א .בתחילת שנת הלימודים ) (2.9.09קיימנו "יריד חוגים" כחלק מפעילות פתיחת שנת
הלימודים,אחר הצהרים.
ב .בחופשת חנוכה הפעלנו את הצהרון במתכונת קייטנה .אפשרנו לילדי בית הספר והגן
שאינם בצהרון להצטרף .
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מוקד קהילתי "אלון"
חוגים עד יוני :2009
מחולות8-
מבוכים ודרקונים19-
האומן הצעיר16-
קרמיקה8-
מנהיגות צעירה6-
מעצבים צעירים7-
מרכז למידה5-
כוח הידע6-
אלקטרוניקה14-
בעלי חיים8-
אנגלית הלן דורון4-
שחמט5-
ג'אז32-
תכשיטנות10-
ג'ודו47-
פלאי מדע2-
התעמלות נשים8-
צהרון-שלוש קבוצות 71-תלמידים.
סה"כ 17-חוגים ובהם  215משתתפים.

פעילויות ואירועים:
 .1בוקר הפנינג פורים לילדי ביה"ס אלון וההורים8.3.09-
בשיתוף פעולה עם הנהלת ביה"ס.
סדנאות:
תכשיטנות,אומנות.
 .2מופע להקת מחולות אלון בספורטק,באירוע קהילתי "הכדור בידיים שלנו"27.3.09-
 .3תערוכת זהירות בדרכים של ילדי הצהרון29.3.09-30.3.09-
 .4הפקת סרטון של החוג "משחק מול מצלמה" על אנה פרנק,שהוצג בטקס יום השואה
בבית הספר בפני כל הקהילה21.4.09-
 .5סיום חוג ג'אז-מופע באולם ברמת השרון" 7.6.09-כוכב הילדים".

בחודש יולי התקיימה קייטנת קיץ ובה השתתפו  106ילדים.בצהרון הקייטנה היו  58ילדים.
חוגים מספט' -09דצמ' :09
מבוכים ודרקונים10-
האומן הצעיר17-
ריקודי בטן14-
מעצבים צעירים7-
שחמט6-
אלקטרוניקה6-
תכשיטנות15-
אנגלית-הלן דורון4-
קרמיקה ופיסול8-
ג'אז8-
ג'ודו39-
מהנדסים צעירים16-
פילאטיס נשים7-
מחול14-
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מרכז למידה7-

סה"כ 15-חוגים ובהם  178ילדים.
צהרון-ארבע קבוצות ובהן  112תלמידים.

אירוע:הפסקה פעילה עם נני וחן מחוג מחולות-22.10.09-לכל ילדי בית הספר אלון.

מוקד יוחנני
חוגים
חוג ג'ז  41 -משתתפות )  3קבוצות(
חוג ג'ודו  102 -משתתפים )  4קבוצות(
חוג אלקטרוניקה  19 -משתתפים ) 2קבוצות(
חוג אומנות 44 -משתתפים )  4קבוצות(
חוג מדעים  44 -משתתפים ) 2קבוצות(
צהרון  98 -ילדים ) 3קבוצות(
פעילויות ואירועים
בוקר הפנינג פורים לילדי ביה"ס יוחנני וההורים שכלל :סדנאות ותחנות יצירה ,בובות ענק
והופעה של גור ואוח – אומני הילדים מערוץ ג'טיקס.
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סיכום שנה יול"א
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

שם הגן
אביבים
אגוז
אילנות
אילת
אלה
אלומות
אלון
אלמוג
אמירים
ארבל
ארז
בת חן

מס' ילדים
26
26
28
24
22
22
26
25
27
27
24
27

13
14
15
16
17

דגנית
דולב
דליות
דפנה
הדר

20
25
30
26
22

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

האשל
הרדוף
התאנה
חבצלת
חופית
חיטים
חרצית
יובל
יסמין
יערה
כנרת

15
23
27
17
21
24
24
22
23
27
15

28
29

כנען
מירון

23
21

30
31

מעיין
מרגנית

26
32

1
2

שם הגן
אביבים
אגוז

מס' ילדים
31
24

3
4
5
6
7
8
9
10
11

אילת
אלה
אלומות
אלון
אלמוג
אמירים
ארבל
ארז
בת חן

22
22
22
19
18
22
24
27
35

12
13
14
15
16

גולן
דגנית
דולב
דליות
דפנה

18
19
28
29
11

17
18
19
20

דקל
האשל
הרדוף
התאנה

20
22
18
35

21
22
23
24
25
26

חופית
חיטים
חרצית
יובל
יסמין
יערה

24
26
23
23
28
26

27
28

כליל
החורש
כנען

20
23

29
30
31
32

מוריה
מיתר
מעיין
מרגנית

18
24
25
27
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32
33
34
35

נופר
ניצן
נירים
נרקיסים

25
6
19
30

36
37
38

סמדר
סנונית
עופר

26
28
22

39

עין התכלת

25

40
41
42
43

ערמונים
צאלים
צבעוני
ציפורן

34
27
25
29

44
45
46
47
48
49
50
51
52

רותם
שיטה
שלהב
שקד
שרון
תבור
תמר
תדהר
תרזה

23
24
25
23
24
26
26
20
21

סה"כ

1275

33
34
35
36
37
38
39
40

ניצן
נירים
נרקיסים
סביון
סייפנים
סמדר
סנונית
עופר
עין
התכלת

30

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

עצמון
ערמונים
צאלים
צבעוני
ציפורן
צליל
רותם
שיטה
שלהב
שקד
שרון
תבור

17
21
32
28
23
17
23
25
27
35
35
24

54
55

תדהר
תרזה

25
20

סה"כ

1306

41

12
17
24
17
26
26
30
19

במהלך השנה כל ילד קיבל  2חוגי העשרה בשבוע בנושאים :
יוגה ותנועה לגיל הרך
בעלי חיים
דרמה עם מסעות בעולם.
בחופשות החגים מסגרת יול"א עובדת במתכונת מורחבת משעה  08:00עד שעה 16:00
להלן תוכניות העשרה בימים אלו:
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פסח 6.4.09 – 31.3.09 :
הצגת תיאטרון בובות פיטר הארנב
אפיית מצות
סדנת קצב "בום טראח"
סדנת יוגה ותנועה לגיל הרך
שעת סיפור "הנסיך צפרדע"
סוכות 4.10-7.10+11.10.09
הצגות :הסוד של נמרוד,מה תרצה להיות כשתהיה גדול,
ופעילויות בנושא :ניקיון אישי,מרק דלעת,פיטר פן,
חנוכה 13.12-16.12.09
הצגות  :תוכי יופי ,בונים חברים,
ופעילויות בנושא :שעת סיפור ויצירה ,שלגייה,איתמר מכתב ומפגש חוויתי עם בע"ח.
וכן הצגה גדולה "ארץ להדם" משירי נעמי שמר.

קייטנת יול"א קיץ
 1.7.09- 29.7.09משעה 08:00-16:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

שם הגן מס' ילדים
אביבים 22
אילת
25
אלה
14
אלומות 18
אלמוג
20
אמירים 25
ארבל
23
בת חן
21
דגנית
17
דולב
22
דליות
16
הרדוף
16
חופית
15
חצב
11
חיטים
23
יובל
16
יסמין
17
יערה
26
כנען
17
מירון
12
מעיין
26
נופר
18
נירים
12
נרקיסים 13
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

סביון
סיגלית
סמדר
סנונית
עומר
ערבה
עופר
צאלים
צבעוני
ציפורן
רותם
שיבולים
שיטה
שלהב
שקד
שרון
תבור
תדהר
תרזה

24
12
18
18
18
8
14
27
16
21
18
18
23
22
24
11
16
21
23

סה"כ

797

פעילויות העשרה בקייטנה
מס"ד שם הפעילות
הצגת תיאטרון בובות  " :דירה להשכיר "  " /מיץ פטל" .
.1
יום טבע בנווה ישראל
.2
כולל :פינת הזוחלים ,עולם החושים ,אפית פיתות,
פינת יצירה של בעלי חיים ,משחקי שדה.
הפעלה עם בעלי חיים מס'  :1הארנבון
.3
הפעלה עם בעלי חיים מס'  :2התרנגולת
.4
הפעלה עם בעלי חיים מס'  :3הדג
.5
שעת סיפור על בעלי חיים
.6
סדנת דרמה על בעלי חיים
.7
בשילוב מוסיקה ,תנועה ואביזרי תיאטרון.
טם  -טם  :סדנת מתופפים
.8
שעת סיפור הומוריסטית עם שלומי יונה
.9
שירה הליצנית :הפעלה בקצב
.10
חוג יצירה :ידיים יוצרות
.11
סדנת משחקים בסיפורים
.12
.13
חוג תנועה לגיל הרך 2 X
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ב .מרכז קהילתי "יבור"
תחום ילדים
חוגי ילדים
אומנות
מחול
ספורטף
תנועטף
קראטה

16
36
11
9
21

העשרה
קייטנת קיץ
 4הצגות

90
120

תחום מבוגרים
חוגי מבוגרים
התעמלות בונה עצם
התעמלות עיצוב גוף
התעמלות אירובית
התעמלות פילאטיס
התעמלות גברים

18
34
19
14
10

תחום גמלאים
חוגי גמלאים
אנגלית
תנ"ך
שירה
התעמלות בריאותית

15
14
19
42

העשרה
 3טיולים
 2סדנאות
 4יציאות להצגות
 6מסיבות חגים
 8הרצאות

65
22
130
250
210
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תחום נוער
מועדון נוער
קטרגל

170
40

תחום קהילה
מועדון "מתראים"
 2מועדוני נשים
מועדון חרשים
יעוץ משפטי
אירוע פתיחת שנה
קפה יבור

20
30
30
12
200
50
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המחלקה לספורט
הנושא
טריאתלון נשים
צעדת הרצליה
סטריטבול
טיול אופניים הרצליה/רעננה
מרוץ הרצליה

הכנה למרוץ הרצליה -ריצה
יום ספורט -נשים בתנועה
ספורט חצות ועוד ...בספורטק
טורניר הבנים בקט רגל
טורניר כדור עף ע"ש דניאל סימון
טורניר אס"א בכדור עף וקט רגל
חוגי קט רגל נוער בשכונות
ספורט ועוד ...ליגת הנוער בקט רגל )נאפיס(
ליגת רותם שלטים בקט רגל
אליפות הרצליה בכדורסל – היי סל

מספר משתתפים
1100
4500
1200
900
1100
15
100
21000
60
120
250
60
60
300
420

חוגי שייט,שחייה,כדורסל,גודו,באולינג,הרקדהS.O-
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חוג חרשים בקט רגל ,נבחרות סל וכ .עף חופים
חוגי טקוינדו – מוקד יד התשעה
צעדת בתי הספר היסודיים "הולכים קרוב חושבים רחוק"
לימוד שחייה  10שעורים
מרוץ שדה ישובי
ליגה לאתלטיקה קלה -יסודיים ) 3מחזורים(
טורניר קט סל – יסודיים
ליגה לכדור יד – יסודיים
אליפות בתי הספר בכדורגל – תיכוניים
אליפות בתי הספר בקט רגל )חט"ב,תיכון ויסודי(
כיתות ספורט בחט"ב  -כדוריד,כדורסל ושחייה
קורס סקווש – בחט"ב יד גיורא ותיכון חדש
מועדונים בית ספריים – ספורט תחרותי חט"ב
אליפות מחוזי בקט רגל חט"ב ותיכונים
אליפות בתי הספר בשחמט
חינוך גופני בגני ילדים
אליפות מכבי בג'ודו – רב גילאי
אליפות הרצליה בג'ודו – הרצליה רב גילאי

20
60
5000
900
550
600
120
250
50
250
200
150
800
200
200
1650
600

שייט בחינוך הפורמאלי –  4בתי"ס יסודיים,חט"ב +אופק

800
200
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דו"ח פעילות בספורטק הרצליה
מגרשים ,מתקנים ,חוגים  ,ימי ספורט וקבוצות מאורגנות

203540

דווח פעילות בני הרצליה לשנת 2009
ענף הכדורסל
בי"ס לכדורסל
ליגת כדורסל
מחנות אביב וקיץ
כדורסל מבוגרים
סטריטבול

605
335
466
11
1200

ענף השחייה
בי"ס לשחיה
נבחרות שחיה
קורסים ללימוד שחיה
אוכלוסיה מיוחדת

251
86
1078
17

ענף התעמלות
חוג התעמלות
ליגת התעמלות
מחנות אביב וקיץ
התעמלות נשים

280
24
150
32

ענף הטניס
חוגי טניס
ליגת טניס
מחנה קיץ
טניס מבוגרים
אוכלוסיה מיוחדת

273
152
31
53
40

ענף הכדורגל
בי"ס לכדורגל
מחנות אביב וקיץ

388
245

ענף השייט
חוגי שייט וגלישה

137
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שייט וגלישה תחרותי
מחנות אביב וקיץ
שייט מבוגרים
צופי ים
נוער בסיכון
פעילויות בתי"ס
אוכלוסיה טיפולית

64
329
31
15
201
330
30

ענף הכדוריד
בי"ס לכדוריד
ליגת כדוריד
מחנות אביב וקיץ

194
97
64

ענף טניס שולחן
חוגי טניס שולחן
ליגת טניס שולחן

42
12

מרכז המחול
בי"ס למחול
להקות שבעת הכוכבים

544
173

ענף רכיבה על אופניים
לימוד רכיבה וחוגים

12

ענף הוקי רולר
חוגי הוקי רולר

19

מרכז לחינוך גופני
חוגים

55

מועדון כושר
פעילות חדר כושר
יוגה

76
13

מרכז טיפולי

19

מועדונים בית ספריים
פעילות תחרותית והפגתית

1200
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מועדון התעופה
חוגים
סדנאת קיץ

15
9

פעילות גופנית גיל הזהב – בשיתוף על"ה הרצליה
חוגים קבועים מטעם על"ה הרצליה
חוגים במועדונית גיל הזהב בעיר
אירועים  ,הרצאות וסדנאות
צעדת גמלאים אזורית

950
650
200
100

אגודות ספורט
הפועל הרצליה כדורגל
קליעה
ג'ודו

108
15
210

מכבי הרצליה כדורגל
ג'ודו ) 17א.צ.מ(
טניס

405
230
240

מכבי בני הרצליה טניס שולחן
עמותות ספורט
עמותת מועדון טניס הרצליה
עמותת רומנו משקולות
עמותת מועדון השחמט

75
35
25
420

העמותה לספורט עממי מחוז השרון
טורנירים בכדורסל
כדורגל שביעיות
קט רגל
ליגת כדור עף
ספורט עממי הליכה

420
200
100
80
15
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מועדון השחמט
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
25
.26
27.
28
29
30

חוגי הדרכת שחמט לנוער בהרצליה ) 12מוקדים(
תחרות קבוצתית ע"ש הטייס סרן איתן אמיתי ז"ל
אליפות הרצליה ה  34 -לנבחרות בתי ספר ) 11נבחרות(
אליפות בנות
תחרות פורים ע"ש הטייס דני גלזר ז"ל
תחרות ע"ש אלפרד סלונים ז"ל
אליפות הרצליה בשח-בזק ואליפויות בזק
תחרות ע"ש חיים קנדלשיין ז"ל )למד כושר בינלאומי( אליפות
העיר הרצליה
תחרות ע"ש ברונו שטופמן ז"ל
גמר גביע המדינה לנשים 9-קבוצות
תחרות ע"ש פרחיה ונתן דפני ז"ל
תחרות "הבנים"  ,יום העצמאות  -ע"ש בני העיר הרצליה ז"ל שנפלו במערכות
ישראל -שתי תחרויות
תחרות ע"ש מיכאל פינס ז"ל )למד כושר בינלאומי(
תחרות -1:16אליפות הארץ
תחרות ע"ש גבריאל גבריאלוף
משחקי הליגה ) 20קבוצות(
אליפות פסח פתוחה לנוער
קורס מדריכי שחמט
ליגה ארצית נוער)קבוצה אחת(
אליפות הארץ לקבוצות ילדים נבחרת הרצליה
תחרויות לחובבים –לקבלת דרוג ומד כושר ) 6תחרויות(
אליפות הרצליה בשח מהיר ) 3תחרויות(
שחמט ב"ספורט חצות" בספורטק )סימולטני מול רב אמן צפרוני(
משחקים סימולטניים לנוער ולבוגרים
הרצאות שחמט-שני מפגשים
 1/8גמר אליפות הארץ  -שני בתים
תחרות קיץ לאמנים צעירים
תחרות שחמט חנוכה לנוער
פסטיבל שחמט בינלאומי ע"ש ד"ר ליאוניד סלוצקי ז"ל
אליפות משפחות בשחמט )  15משפחות(

מועדון הפטנק
מועדון  + 50בספורטק

20

124
40
50
10
42
18
135
26
22
30
38
20
14
18
40
278
14
16
16
6
160
140
26
390
20
20
8
38
60
30
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מרכז המדעים
מרכז המדעים הרצליה פועל מזה שלוש שנים והוא משרת בראש וראשונה את שלושת בתי הספר
במתחם )חטיבת ביניים יד גיורא ,התיכון החדש ובית הספר להנדסאים( המונים יחד כ1300-
תלמידים .המרכז משרת גם את כלל תלמידי הרצליה וכן מפעיל פעילויות מגוונות לתלמידים החל
מכיתות גן חובה ועד לחטיבת הביניים ועוסק גם בפעילות הנגשת מדע למבוגרים.
המרכז מצויד בכל הנדרש להוראה ולעבודה מתקדמת :רשתות אלחוטיות ,עשרות מחשבים
ניידים ,עשרות מחשבים נייחים ,לוחות חכמים )אינטראקטיביים( ,ועוד .במרכז ציוד עדכני ומגוון
לביצוע פרויקטים ולהוראת וביצוע ניסויים בפיזיקה ,חשמל ואלקטרוניקה ,רובוטיקה ,מחשבים,
ועוד .כמו כן קיימת במרכז תחנת קרקע לתקשורת לווינים ולרדיו חובבים ,ותחנה מטאורולוגית.
המרכז מפעיל בין היתר הנחייה מקוונת לביצוע ניסויים במדעים המעוברת בשידור ישיר לבתי
הספר באמצעות האינטרנט ,חוגי מצוינות והעשרה לתלמידים צעירים ,החל מגן חובה,
השתלמויות מורים במדעים ,קורסים לקהל הרחב ,כינוסים מדעיים ,תערוכות ,תחרויות מדע
ופעולות יזומות נוספות.
מטרות המרכז ,כפי שהותוו ע"י המועצה הציבורית שהתכנסה עם הקמתו:
•

ליזום ,לטפח ולבצע כל פעולה הקשורה בקידום ההשכלה והחינוך ,בפרט בתחומי המדע,
הטכנולוגיה והאמנות בקרב תלמידים ומבוגרים;

•

לתמוך ,כבר מגיל צעיר ,בגיבוש עתודה מדעית וטכנולוגית לתעשייה ,לאקדמיה ולחברה;

•

להציב אתגרים פדגוגיים חדשים לחינוך בבתי הספר;

•

להנגיש תשתיות מתקדמות וחומר לימודי לתלמידים ולציבור הרחב;

•

להגביר את לימודי המדע והטכנולוגיה בקרב מגזרים באוכלוסיה ותוך שימת דגש על הגברת
האטרקטיביות של המדע והטכנולוגיה בקרב בנות ונשים;

•

לקדם מגזרים מיוחדים באמצעות תוכניות העשרה וחקר;

נתונים מספריים:
המרכז מופעל על ידי צוות מצומצם :מנהל  ,מזכירה ,אב בית ,ארבעה לבורנטים וטכנאי מחשבים )בחצי
משרה( .כמו כן מועסקות במרכז שלוש רכזות )בהיקף של  2.5משרות( ושבעה מורים ומנחים במשרות
חלקיות.
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לימודי המדעים של שלושת בתי הספר במתחם )חטיבת ביניים יד גיורא ,התיכון החדש ובית הספר
להנדסאים( המונים יחד כ 1300-תלמידים ,מתקיימים כולם במעבדות מרכז המדעים .בנוסף לכך מבצעים
התלמידים פרויקטים לבגרות ולתחרויות שונות בתחום הרובוטיקה ,הפיזיקה ,הביולוגיה ועוד.
המרכז הקים מעבדה וכיתה על אזורית ללוויינים וחלל במסגרתה לומדים למעלה מ 300-תלמידי חטיבות
ביניים וכיתות י' מבואות ללוויינים ואסטרופיזיקה .כ 50-תלמידי תיכון )מכל התיכונים בעיר( עובדים על
פרויקטים המוכרים ברמה של  5יחידות לימוד לבגרות ,במסגרתם ייבנה לוויין זעיר )ננו-לוויין( שישוגר
לחלל בתוך כ 3-שנים.
בשידורי האינטרנט של המרכז השתתפו השנה ששת חטיבות הביניים בהרצליה .התלמידים מבצעים
ניסויים בפיזיקה ובכימיה במעבדות בבית-ספרם .הכנת מערכי הניסויים במעבדה ,ערכות החומרים
וההנחיה מתבצעת ע"י צוות המרכז .בשנת הלימודים הנוכחית מתקיימים  18שידורים שונים ,בני שתי
שעות לימוד כל אחד ,המוגשים פעמיים )בשני מועדים שונים(.
במרכז המדעים נפתח סניף של המכון לקידום נוער ליצירתיות ומצוינות מיסודה של ד”ר אריקה לנדאו .כ-
 650ילדים בגילאי גן חובה עד כיתה ח' הגישו מועמדות ללימודים במכון .כ 120-ילדים החלו ללמוד באופן
פעיל בחוגי המכון המתקיימים בשעות אחה"צ במרכז המדעים.
מרכז המדעים מארח בשנה"ל הנוכחית למעלה מ 30-השתלמויות )של העמותה למצוינות בחינוך ,של
מורי המיצוי במתמטיקה ועוד(.
המרכז מקיים השנה שלוש סדרות של הרצאות בנושאי מדע וטכנולוגיה בשעות הערב" :מפגשים
בין מדע לפילוסופיה"" ,מתמטיקה על כוס קפה"" ,האינטרנט בהישג ידך".

