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  מבוא

 

מפורטים נתונים לגבי  אשר בו, שנתי דין וחשבוןהנני מתכבדת להגיש לראש העירייה ולחברי מועצת העיר 

 . 2019ר בשנת פניות ותלונות הציבו

כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה  תמשמשבעיריית הרצליה הממונה על תלונות הציבור 

 העירייה, הגופים הנתונים לביקורתו של מבקר על ומוסדותיה, על עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בה וכן 

לונות הציבור על הטיפול בנוסף על כך, אחראי האגף לפניות ולת א)ב( לפקודת העיריות.170כמשמעותו בסעיף 

 בפניות הציבור ועל נושא העמדת מידע לציבור כמוגדר בחוק חופש המידע. 

, משקף את ההבנה כי הטיפול בפניות האגףמקבל ביטוי בפעילות כפי שהוא של העירייה, החזון הארגוני 

. תמונת המצב נמסרת אל ראש חולל שינויהוא גורם שיכול לו ובתלונות הציבור הוא נכס ארגוני המאפשר למידה

בדיונים שוטפים. המידע הנצבר כתוצאה תלונות נבחרות בירור לבנוסף ירייה ואל מנכ"ל העירייה מדי חודש הע

 מטיפול בפניות ובתלונות מהווה כלי תומך בתהליכי קבלת ההחלטות ובתהליכי שינוי בעירייה. 

יום של האגף באופן תמידי. מדיניות האגף היא לתת שירות זמין, קשוב נמצא על סדר הנושא תרבות הדיבור 

 לעיתים יםנתקל ,בעירייה כמו גם נותני שירות באגפים השונים . אולם לצערנו, צוות האגףלכל פונהויעיל 

ולכן  ות רבה בקידום נושא תרבות הדיבוראני רואה חשיב. באופן ביטוי אגרסיבי ופוגעני מצד הפונים מזומנות

והדרכות  טיפול בפניות מורכבותבעירייה בנושא נותני שירות ל וייעוץ תמיכה ניתניםכחלק מתפקיד האגף 

 . זה בנושא

 2019בדוח שלפניכם מפורטים נתונים מהם ניתן ללמוד על מספר הפניות והתלונות כפי שהתקבלו בשנת 

ים, משך הטיפול בתלונות שהסתיימו, באגף: דרכי הגשת התלונות, אופן ההתפלגות לפי השיוך הארגוני לאגפ

תלונות שהוגדרו כמוצדקות/ לא מוצדקות ועוד. בנוסף על כך מובאים לעיונכם מבחר סיפורי תלונה מפורטים. 

כאלו שאין בהם כדי לחשוף את זהות הפונה או לפגוע בנושאים רחבים הם סיפורי התלונה המוחשוב לציין כי 

ק הראשון בדו"ח כולל נתונים על ככל הפניות והתלונות. בחלק השני החלאחרים שהם בתחום צנעת הפרט. 

 הרחבה בנושא תלונות הציבור.  ישנה

ברצוני להודות לראש העירייה, למנכ"ל העירייה, למנהלי האגפים והיחידות השונות בעירייה על שיתוף פעולה, 

 .ולתלונות תושבי העיר ואורחיה לפניות קדם את שיפור השירות ואת המענהל קשב ורצון טוב

 

 בברכה,

 ד"ר שלומית כנרי

 ממונה על תלונות הציבור

 ל העמדת מידע לציבורוע
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 פניות ותלונות – 2019 נתונים כלליים

 

פי נתונים אלה חלה בשנת -עלפניות ותלונות.  4,664, טופלו באגף פניות ותלונות הציבור 2019בשנת שנת 

 5,846בה טופלו באגף  2018לעומת שנת במספר הפניות והתלונות הכולל אחוז  20%-ירידה של כ 2019

 .ותלונות פניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,664 

 פניות ותלונות

 תפניו 4,458 תלונות 206
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 התפלגות לפי חודשים

 

בירידה של  2019בולט חודש אוקטובר . 2018לעומת  2019בכל אחד מהחודשים בשנת ירידה ניתן לראות 

 )חודש הבחירות לרשויות המקומיות(.   2018לעומת חודש אוקטובר  ,במספר הפניות 61%

 

  פנייה אופן

 

נים אופן הפנייה מתייחס לפנייה הראשונית של הפונה. ישנם הפונים במספר ערוצים במקביל וישנם פו

פונים אשר פונים טלפונית ולאחר מכן ממשיכים  –הממשיכים את הדיאלוג עם היחידה בערוצים שונים. לדוגמה 

דיאלוג באמצעות דוא"ל ו/ או פגישות. במקרים בהם נמצא שיש צורך, מתקיימים סיורים בשטח לבחינת הפנייה 

 או תוצאות הטיפול בה. 
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 ות מספר הימים הממוצע לטיפול בפניות ותלונ
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 פילוח לפי גורם מטפל  –פניות ותלונות 
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 פירוט נושאי פניות ותלונות 

 שאיפ"ה

 1,144  –סה"כ פניות 

 25 –סה"כ תלונות 

 

 
 

 גזברות והכנסות העירייה

 496  –סה"כ פניות 

 85  –סה"כ תלונות 
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 הנדסה

 480  –סה"כ פניות 

 39  –סה"כ תלונות 

 

 

 

 חינוך

 218  –סה"כ פניות 

 13  –פניות שהוגדרו כתלונות 
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 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

 652  –סה"כ פניות 

 19  –פניות שהוגדרו כתלונות 

 

 

 תרבות, נוער וספורט -תנו"ס 

 171  –סה"כ פניות 

 3  –פניות שהוגדרו כתלונות 
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 תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה  -תב"ל 

 104  –סה"כ פניות 

 1  –פניות שהוגדרו כתלונות 

 

 

 תנועה

 411  –סה"כ פניות 

 2  –פניות שהוגדרו כתלונות 
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 שירותים חברתיים )רווחה(

 63  –סה"כ פניות 

 4  –פניות שהוגדרו כתלונות 

 

 

 כללי

 369  –סה"כ פניות 

 5  –פניות שהוגדרו כתלונות 
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 נתונים - 2019תלונות הציבור 

 

 מטפלפילוח לפי גורם 

 

 מספר הימים הממוצע לטיפול בתלונות
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 ריכוז תוצאות טיפול

אחוז תלונות  מוצדקות מוצדקותלא  מספר תלונות אגף

 מוצדקות

 76% 65 20 85 המינהל הכספי

 51% 20  18 39 הנדסה

 40% 10  25 25 שאיפ"ה

 15% 3  16 19 וסד"צ פיקוחבטחון, 

 30% 4  9 13 חינוך

 28% 2 5 7 כללי

 40% 2 3 5   גביה מינהלית )דוחות(

 33% 1  2 3 לפיתוחהחברה 

 33% 1 2 3 תב"ל

 0 0  3 3 תנו"ס

 0 0  4 4 שירותים חברתיים
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 מבחר סיפורי תלונה

 המינהל הכספי

 אודות חוסר מענה לפנייה בדוא"ל. תלונה – 34508 תלונה ❖

 התלונהתקציר  ❖

על מנת שאוכל להסדיר את חובות החברה  gvia2@herzliya.muni.il "...פניתי לפני כחודש לכתובת המייל

לעירייה ובמהלך החודש האחרון שלחתי תזכורות במייל ופניתי רבות למוקד ונאמר לי שעדיין לא נפתחה פניה. 

כששאלתי אם אוכל להגיע פיזית לעירייה נאמר לי שכן אך לא אקבל טיפול מכיוון שאיני מנהלת החברה וכך 

ה היחידה שנותרה היא פניה במייל. אני רוצה להסדיר את חובות החברה לעירייה לפני שיעקלו את האופצי

אם כן או לא. מכיוון שאתם גוף ממשלתי אמור  - חשבון הבנק, ובשביל זה אני צריכה לקבל מענה למייל שלי

 אמנת שירות(. " /להיות אצלכם מסמך שמגדיר מה הם זמני ההמתנה לתשובה לאחר פניה אליכם )מנהל תקין

 

---------------------- 

 

 אודות עיכוב בטיפול בבקשה לפטור לנכס ריק. תלונה – 38487 תלונה ❖

 התלונהתקציר  ❖

"לפני מספר שבועות הגשתי בקשה לעירייה לקבל פטור זמני מארנונה מהסיבה שהדירה ריקה עדיין ואיש לא 

נובמבר. מאז אין קול ואין עונה ולא נראה שמישהו גר בה. התחייבתי לעדכן ברגע שאכנס לדירה, כנראה ב

 מתכוון להגיע לדירה. בינתיים שילמתי את הארנונה . אודה עבור טיפול מהיר בבקשה".

---------------------- 

 

 .(אישור לטאבו) בהנפקת אישור עירייהאודות עיכוב  תלונה – 38422 תלונה ❖

 תלונהתקציר  ❖

חודשים את  4עברו  ופנה לצורך קבלת אישור עד היום טרם קיבל.  4/6/19-ב"בני מכר את דירתו... ב הרצליה 

האישור מיותר לציין כי כספו נמצא בנאמנות עד שימציא האישור. בבדיקה אצלכם הפנו אותי לאגף היטלי 

השבחה אך שם אין מענה טלפוני בשעות שהכרזתם שיש. לגבי מדידה הודעתם כי החברה שמדדה אינה 

 ם העיריה ואין לה מחליף. אבקש לקבל אישור באופן מייד".עובדת יותר ע

---------------------- 

 

הנמצא בממשק העיקרי עם  הכנסות העירייהרוב התלונות על המינהל הכספי קשורות מטבע הדברים לאגף 

 :הציבור. להלן פילוח הנושאים

 

 נושא
 אחוז מתוך תלונות מספר התלונות

מספר תלונות 
 שנמצאו מוצדקות

אחוז התלונות 
 המוצדקות

 78% 40 60% 51 אישור לטאבו

 100% 14 17% 14 עיכוב במתן תשובה

 75% 9 14% 12 נכס ריק

 37% 3 9% 8 אחר

 78% 66 100% 85 סה"כ
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רוב התלונות קשורות לנושא אישורים לטאבו. . מאודגבוה אחוז התלונות שנמצאו מוצדקות ניתן לראות כי 

  . המינהל הכספי ומינהל הנדסה – בשני גופיםלציין כי הטיפול באישורים לטאבו נעשה חשוב בנקודה זו 

 בעיות עיקריות שעלו מהתלונות:

ממשלוח פניה בדוא"ל ועד לפתיחתה וקבלת מספר  עברזמן רב מהתלונות עלה כי  - זמני מענה -

 מערכתהעירייה  כחלק מהטיפול בנושא הטמיע אגף הכנסות. מתחיל הטיפול , שהיא השלב בופניה

. קיצור עד לתחילת הטיפולשקיצר משמעותית את משך הזמן  דבר, טפסים דיגיטלייםלקליטת  מקוונת

למרות שבנושא זה חל שיפור זמן לתחילת טיפול קשור בעיקר לפונים באמצעות טופס דיגיטלי. משך ה

מדובר  צעות דוא"ל.טיפול בפניות באמתחילת לשפר את משך הזמן לדחוף משמעותי, עדיין יש צורך 

 הן על פניות ראשוניות והן על מענה לפניות המשך באמצעות דוא"ל.

מחסור בכח אדם לפקחים הבודקים משך הזמן הרב לפתיחת פניות בתוספת  - הנחה לנכס ריק -

מדובר על נכסים העומדים ריקים לרוב עיכובים משמעותיים בטיפול בבקשות מסוג זה. ל הביאנכסים, 

ולכן יש חשיבות לבדיקת הנכס בסמוך  של פקח לעיתים יש צורך ביותר מבדיקה אחתובאופן זמני 

 להגשת הבקשה לפטור. 

נקודת המוצא היא כי בשל שיטת המדידה בהרצליה, משך הזמן להנפקת אישור  -אישורים לטאבו  -

תון שלב זה. גם בשקלול נוכי לא ניתן לשנות זאת ב לטאבו הוא רב יותר מאשר בערים רבות אחרות

זה יש עיכובים הגורמים לכך שמשך הזמן להנפקת אישור הוא ממושך יתר על המידה. בעיית זמני 

הוחלפה  2019במהלך המענה שתוארה לעיל משפיעה ישירות על הטיפול באישורים לטאבו. בנוסף, 

חברת המדידות עמה עובדת העירייה בשל מכרז חדש. פער שנוצר בשל החלפת החברות יצר 

על אלה נוספו עיכובים בקבלת חוות דעת אישורים לטאבו. שירות ופגע גם בנושא מתן מתן עיכובים ב

למחלקת השבחה קליטת עובדים  .בהנפקת האישורים נוספים עיכובים גררשמאים חיצוניים, דבר ש

התמונה העולה היא כי  עיכובים במתן אישורים לטאבו.גם היא שרוב עובדיה התחלפו יצרה  בהנדסה

 ל הכספי וגם במינהל הנדסה יש תהליכים אותם צריך לשפר כדי לייעל השירות. גם במינה

באגף הכנסות העירייה  טפסים מקוונים מערכת הפעלת. הועלתה לדיון במסגרות שונותתמונת המצב הנ"ל 

ומשמעותי את מתן שיפרו באופן הדרגתי  במינהל הנדסה כח האדם במחלקת השבחה נושא והתייצבות

לתת עדיפות להמשך שיפור זמני השירות בנושאים הנ"ל. הטמעת  מומלץים אלה. עם זאת, השירות בנושא

בשיפור השירות, אולם יש צורך בהסתכלות כוללת על כל מערכות שירות דיגיטליות היא חלק משמעותי 

   שלבי התהליך ועל הממשק בין היחידות השונות. 
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 הנדסהמינהל 

 

 33%כאשר על אחוז גבוה, . מדובר %51שנמצאו מוצדקות עומד על מינהל הנדסה, על אחוז התלונות 

הן בנוסף על תלונות לגבי אישורים לטאבו אשר התייחסות  אלהתלונות . מהתלונות קשורות במחלקת השבחה

  לעיל.  15לגביהן מופיעה בעמ' 

 :על מינהל הנדסה דוגמאות לתלונותלהלן 

 

 בעיות ניקוז.דות יצירת תלונה או – 35039תלונה מס'  ❖

 התלונהתקציר  ❖

נוצרה על השטח שלי עקב מחדלי העיריה אי מתן פתרונות ניקוז ועבודות העיריה על שטח  "...שלולית חורף

ועליה בנוי ביתי הופקע ע"י העיריה שטח של  1928מחלקה הנמצאת בבעלות משפחתי משנת  שהופקע ממני.

שנתיים. החלקה שבבעלותי... הייתה מנוקזת כל השנים לתעלה... דונם ועליו נבנו גני ילדים לפני כ 1.6

שתוחזקה כל השנים ע"י עירית הרצליה )ואגרה שולמה על ידי(. מעולם לא עמדו מים על השטח שבבעלותי... 

את הניקוז הטבעי של השטח הפרטי )שנותר לי( קברו את קטעו עבודות הפיתוח ... על השטח שהופקע ממני 

ה להיות אגן הניקוז של השטחים הציבוריים. מרזבי גני הילדים מזרימים את המים ישירות חלקתי וגרמו ל

לחלקה הפרטית שלי ועכשיו העירייה דורשת ממני להקים מכון שאיבה... זו השנה השנייה שעל חלקתי יש 

ונית  זו שלולית חורף עם ברווזים. ועצי הזית שלי מתים. אני מבקש מהעירייה לאלתר לבטל התראה לא הגי

 .."ולפעול לניקוז ומניעת בעיה זו בעתיד.

 בתלונהטיפול ה ❖

נערכו מספר סירים בשטח שהצביעו על כך שעבודות שונות שביצעה העירייה אכן גרמו לבעיית ניקוז בחלקה. 

ולבסוף הוחלט על פתרון מוסכם לניקוז שבוצע על ידי העירייה. בנוסף נעשו  המליניםנערכו מספר פגישות עם 

 דות חישוף שטח ועבודות עפר תומכות. התלונה הוגדרה כמוצדקת.עבו

 

---------------------- 

 

תלונה שהועברה ממשרד מבקר המדינה אודות פעילות חברה קבלנית בבית פרטי.  – 39027תלונה מס'  ❖

  טרם התקבל סיכום בירור משרד מבקר המדינה.תלונה שבירורה נעשה מול מספר אגפים. 

 תקציר התלונה ❖

 הפועלים שלהם ללינת הפרטי הבית את בניה... השכירו חברת בעלי . .. למגורים מיועד גרים אנו בו "האזור

 שברשותם הטרקטורים לחנית וגם בניה חומרי לאחסון ...בחצר ובמחסן משתמשים הם כשלמעשה, הזרים

 מרעש של סובלת סביבהוה בחצר עובדים הפועלים לבריאות,  מסוכנים בניה חומרי מכילים והמרפסת החצר.

 שבחצר הבניה ציוד אתר היום...  לאורך וטרקטורים מכוניות, משאיות ותנועת עבודה כלי צעקות, תפעול

 אין ולכן תעשייתי אזור אינה השכונה שלנו...  ברחוב ולא הרצליה ברחבי א"תמ לביצועי משמש הבית ובמרפסת

מתמשך  סעודיים, תינוקות( לסיוט יונרים, קשישיםהתושבים )פנס חיי את תהפוך חוקית לא שפעילות סיבה

 רעש שנה... וסופגים 40 מעל בדירה המתגוררים פנסיונרים היום. אנו שעות לאורך לנוח יהיה ניתן ושלא

 אנו החיים...  באיכות ופוגע הבית לתוך גם וחודר את הכביסה המכסה באבק חיים, רעלים ולכלוך, נושמים

 שאותם ממניעים, לחוק בניגוד בשטח לפעול החברה את ומגבה שמאפשר ירייהבע כוח בעל גורם שיש בדעה

 כאשר מולאו שהנחיותיהם וודאו לפנותה, ולא והורו בחצר ביקרו ופקח משטרה שאנשי הגיוני לבדוק. לא יש

 קבלו ואם - עסק רישיון לחברה אין ידיעתנו נמשכת... למיטב בחצר הפעילות עזיבתם למעשה לאחר

 

 

 תקנות המדינה / חוקי על העירייה, שעובר בתוך כוחני מישהו שקיים מחזק רק זה מהעירייה לאחרונה 

 ולא מגורים באזור בניה אתר בקיום תומכת מגורים. העירייה באזור חוקי ושאינו מסוכן עסק לקיים ומאפשר

 ם..."התושבי ובבריאות החיים באיכות ומפגיעה יומי יום ממטרד סובלים אותה שהתושבים מעניין
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 טיפול בתלונהה ❖

 נעשה מולהתלונה בבסיס התלונה עומדת טענה לפעולת עסק באזור מגורים ללא אישור לשימוש חורג. בירור 

. בתלונות זהות בשנים בשל מפגעים שונים המתוארים בה וכדי לקבל תמונה מלאה ורחבה ,מספר אגפים

 2019. לפניה אל משרד מבקר המדינה בשנת יםישירות לפונ נעשה בירור מקיף וניתנו תשובות 2017, 2016

, אולם שינויים בבירור הקודם לא קדמה פניה נוספת לעירייה. בבירור נמצא כי מצב הנכס טוב יותר משהיה

  .שחלו במקום איפשרו פעולות אכיפה שלא התאפשרו בעבר

 

 תקציר תשובת העירייה ❖

לתלונות הציבור קיימות שלוש פניות. פנייה  ידנו בעבר. במערכת המידע של היחידה-]התלונה[ נבדקה על

לא  2109-לפנייתכם הנוכחית ב 2017. בין 2019ופנייתכם הנוכחית משנת  2017, פנייה משנת 2016משנת 

תועדה פנייה נוספת של התושב אלינו. במסמכים שצורפו יש התכתבויות שונות עם מנהלים שכבר אינם עובדים 

לם בירור )משה ביטון, מוטי צ'ימרינסקי, רן ברלב, מיכאל פרי(. להלן תוצאות בעירייה ולכן לא ניתן לערוך מו

 . 2016הבירור שנערך בשנת  

מגורים. העירייה אינה מבקשת  –נמסר כי בדיקה העלתה כי הבית משמש לייעודו   – פיקוח בנייה •

 לדעת מהו תחום העיסוק של דיירי הבית או מוצאם. 

  סמכותם. העלתה כי אין במקום עבירות שהם בתחום נמסר כי בדיקה  – רישוי עסקים •

מגורים. לכן לא שונה סיווג  –נמסר כי בדיקה העלתה גם כן שהבית משמש לייעודו  – ארנונה •

הארנונה. הפנייה אל אגף הכנסות העירייה נעשתה כיוון שניסיוננו הראה כי שינוי סיווג ארנונה 

 אם להישאר במקום או לעזוב.   המחזיק בנכסלטה של ממגורים לעסקים יכול להוות שיקול מכריע בהח

 בדיקה העלתה כי אין במקום סכנה או עבירה על חוקי הסביבה.– איכות הסביבה •

פקחי העירייה היו במקום מספר פעמים, שוחחו עם המחזיקים בנכס ואף רשמו דו"חות – פיקוח עירוני •

כי אין איסור על חניית כלי העבודה בהתאם לחוק העזר להרצליה למניעת מפגעים. עוד נמסר לנו 

 בחצר הבית. 

ובהמשך לעבודת האכיפה שביצע הפיקוח העירוני,  נוקתה ופונתה  2016בהמשך לבירור זה שנערך בשנת 

ניתן לראות שינוי  2016-2017תצלומי אוויר מהשנים ב חצר הבית השכן, אך המחזיק בנכס לא עזב המקום.

... ניתן להבין מהמסמכים המצורפים לתלונה כי 2017לצילום של שנת  2016משמעותי בין הצילום של שנת 

גם למשטרה, אשר הנושא של הפרעות מנוחה מצוי בתחום סמכותה. איננו יודעים מה  המלין בעניין זה פנה

בהמשך לפנייתכם הנוכחית, התבקשו הגורמים השונים לבדוק שוב המקום. לא  התוצאה של פנייתו למשטרה.

למו התמונות שצילם התושב. אולם ככל הנראה נעשו שינויים משמעותיים במקום בחודשים ידוע מתי צו

האחרונים )המקום לא נראה כמו שנראה בתמונות התושב(. מדיווח פקחים שונים שהיו במקום עלה כי ככל 

הנראה הפך המחזיק בנכס את המקום למשרד מכירות. חזית הבית נוקתה וסודרה וגם החצר האחורית 

תה. בהמשך לבדיקה נמסר כי השינוי באופי הפעילות במקום מאפשר אכיפה בתחומים שונים כיוון שהבית שונ

 כבר לא משמש בייעוד מגורים. להלן דיווחים שהועברו אלינו:

נמסר כי נשלחו מכתבי התראה לאור שימוש חורג. בהמשך ובמידת הצורך ימשיכו   – פיקוח בנייה •

 בפעולות האכיפה הנדרשות.
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 לא נמצא כי יש עבירה על חוקי איכות הסביבה. – כות הסביבהאי •

 מביקורת שנערכה עלה כי מדובר בנכס המשמש לעסק ויש בכוונתם לשלוח שומה בהתאם. -ארנונה  •

...לעירייה אין אפשרות לאכיפה בנושא רכבים החונים בחניה, אולם ייתכן ולמשטרת  – פיקוח עירוני  •

 פרעת מנוחה.ישראל פתרונות בנושא זה בשל ה

נעשה בירור מסודר ומקיף של התלונה ואף  2016לתלונות הציבור בשנת  בהמשך לפניה אל האגף: לסיכום

הושג שינוי משמעותי בצורת האחזקה של המקום. לצערנו הדבר לא תאם את הציפיות של המלין... בפנייה 

פעולות אכיפה משמעותיות במקום. הנוכחית, נערך בירור נוסף ולאור הממצאים החדשים נערכות בימים אלה 

פעולות אלה התאפשרו בעיקר לאור שינויים שערך המחזיק בנכס באופי הפעילות במקום ממש לאחרונה. יש 

 לזכור כי לא כל תהליכי האכיפה הנערכים במקום הינם מידיים ויש להמתין לתוצאות פעולות האכיפה. 

---------------------- 

 ה אודות עיכוב בתשלום לשמאית מכרעת.תלונ – 35865תלונה מס'  ❖

 תקציר התלונה ❖

שבועות לתשלום השמאית המכרעת שהוציאה את חוות דעתה לגבי הסכום הסופי  5"העירייה התעכבה למשך 

ש״ח. זאת שערורייה.  1254שעלינו לשלם לעירייה )היטל השבחה( וכתוצאה מכך אנחנו צברנו ריבית ... של 

 -ית על כסף שלי כאשר אני באופן אישי לא עיכבתי את התשלום. אלא להפך העירייה לא יכולה לקחת ריב

התקשרתי מספר רב פעמים למחלקת שמאות ואף שלחתי את השמאי שלי שיבדוק מדוע הם לא משלמים?!... 

ניתנו לי במקום תירוצים כמו הייתה החלפה של אנשים, מחלקת שמאות התעכבה: כל הדברים האלה לא 

בית הייתם צריכים לקבל במידה ואני זאת שהיית מעכבת את התשלום. במצב הנוכחי זאת מקובלים. את הרי

ש״ח.  300,000 -שלא נדבר על כך שאפילו לא יכולתי לשחרר את הערבות הבנקאית העצומה  -ממש גניבה 

ל כך זה ממש נטל כלכלי ובזיון בתפקוד לקוי של אגף ההנדסה בעירייה. אם כבר העירייה חייבת לי ריבית ע

שהכסף שלי, מעבר למה שהייתי חייבת, ישב נעול בערבות בנקאית במקום שהיה משוחרר לשימוש שלי. זה 

 שבועות זה לא מקובל!" 6אבל  -לא סכומים קטנים! יום יומיים היה מתקבל על הדעת 

 התשלום בוצע, כולל החזר הריבית.  - אופן הטיפול בתלונה ❖

 התלונה הוגדרה כמוצדקת.
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 פ"האגף שאי

 ידי מפני אשפה.-תלונה על השחתת רכוש על – 35427תלונה מס'  ❖

 תקציר התלונה ❖

לגבי אי פנוי אשפה הביתית. למחרת, משראיתי כי הפניה טרם טופלה,  106"ביום רביעי פניתי למוקד 

היום, שישי בבוקר ראיתי כי האשפה  .התקשרתי למוקד שוב, אך עד שעות אחר הצהריים האשפה לא פונתה

פונתה, אולם לתדהמתי גיליתי כי בנוסף הושחתה החומה מחוץ לביתי כאשר המילה פח בתוספת חיצים אכן 

 30אני מתקשה לתאר את הזעם והעלבון שאני חשה כעת, כתושבת העיר מעל  .ב תמונה"מצ -מרוססים עליה 

פה. לצערי, זו שנה, על הידרדרות המצב עד כדי השחתת רכוש רק בגלל שהעזתי להתלונן על אי איסוף האש

וללא כל סיבה. ימי האיסוף לא  -, טרם נפתרה 2017בעיה מתמשכת וחרף פניות חוזרות ונשנות החל מיוני 

השתנו, מיקום הפח לא השתנה ואין כל סיבה מוצדקת לכך שהשירות לא יינתן באופן סדיר, שלושה ימים 

על החומה יוסר לאלתר וכי תמצו את הדין  אני דורשת כי הריסוס .פ הקבוע ברובע אליו אני משויכת"בשבוע, ע

 עם האחראים לכך".

 

  בתלונה אופן הטיפול ❖

התלונה הועברה לבירור באגף שאיפ"ה. נמסר כי מהבירור עלה שאחד העובדים )עובד מטעם קבלן של 

ת העירייה( סימן את מיקום הפח. העובד ננזף ונשלח לנקות את הסימון. הובהר לעובדי החברה כי אין לסמן א

הפחים או את מיקומם וכי אין לגרום נזק לרכוש פרטי.  התלונה הוגדרה כמוצדקת. נוצר קשר טלפוני עם 

 התושבת כדי להביע התנצלות על המקרה. 

---------------------- 

תלונה אשר התקבלה באמצעות משרד מבקר המדינה על טיפול לקוי בבעיית נחשים   – 36950תלונה מס'  ❖

 ליד גן ילדים. 

 תקציר התלונה ❖

 

 נחש נמצא אתמול הגנים. רק אשכול בסביבת נחשים לצוץ החלו לאחרונה אותנו שפקדו החמים "בימים

 המהווים חול ומגרשי פראית פתוחים, צמחיה שדות רווי באזור נמצאים הגנים. הגנים מאחד מ׳ -50 כ מסתובב

 ארסיים. נחשים גם ובהם מסוכנים להתרבות מזיקים פורה כר

 על להגנה בבהילות שתפעל מהעירייה דורשים לנחשים. אנו גם ולפיכך לשדות לחלוטין פרוץ הגנים אשכול

 ככל נוספים בטיחות אמצעי נקיטת וכן הגן של ראוי באמצעות איטום והן נחשים לוכד באמצעות הן ילדנו

 הנדרש."

 

   בתלונה אופן הטיפול ❖

על ידי האגפים שאיפ"ה ותב"ל. לאור הרגישות של טיפול של העירייה באזור  כבר נעשהבעת קבלת התלונה 

. התלונה הוגדרה כלא מוצדקת, כיוון שנמצא כי העירייה היה צורך גם בגורמי חוץ במסגרת הטיפולמיקום הגן, 

 פעלה במקום ואף פנתה לגורמי חוץ לצורך השלמת הטיפול. 

 

 תקציר תשובת העירייה ❖

"ל. כידוע לך, בקרבת מקום עובר קו צינור הנפט ויש הגבלות "... המקום נמצא בטיפול אגף שאיפ"ה ואגף תב

שונות לגבי עבודות באזור זה. בבירור שערכנו נמסר לנו כי לפני מספר ימים התחיל צוות עובדים של חברת 

תש"ן בניקיון האזורים שבאחריותם. בנוסף, תיעשה הפרדה באמצעות ברזנט על גדר המתכת המפרידה בין 

 ור".חצר הגן לשטחי הב

 ---------------------- 
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התקבלה תלונה במייל אודת שימוש במפוח בעת עבודות גינון  3/10/2019-בתאריך ה – 38451תלונה מס'  ❖

 בגן ילדים. 

   התלונהתקציר  ❖

"הבוקר הבחנתי בגנן שעובד בניגוד לחוק עם מפוח אוויר בגן ילדים ... הבהרתי לו שקיים חוק של "משרד 

" שאוסר את העבודות עם מפוח באזור מגורים, כמו כן ניסיתי לפנות את תשומת לבו על כמות להגנת הסביבה

אני חייב  של האבק, מזיקים וזבל שכרגע נמצאים באוויר בשטח של הגן ילידים כתוצאת מעבודה של המפוח...

ממוקד עירוני לטפל לציין שזה לא פעם הראשונה שגננים עובדים עם מפוח בניגוד לחוק, ברוב המקרים ביקשתי 

אבל כנראה שזה לא עוזר, כמו כן השיחה הלא נעימה לי להבין שפניות למוקד עירוני לא יעזרו. אני מאוד  בעניין,

מבקש את טיפולכם בנושא הזה. הפעולה של ]הגנן[ פוגעת בצורה חמורה מאוד באיכות הסביבה, בבריאות, 

 ומהווה עבירה על החוק של "משרד להגנת הסביבה". ברמת החיים וברווחה של התושבים של העיר הרצליה,

 בתלונה אופן הטיפול ❖

 . בנדוןנערך בירור מול מחלקת גנים ונוף באגף שאיפ"ה שם נמסר כי שימוש במפוח הוא אסור  ויתבצע בירור 

 

 תקציר תשובת העירייה ❖

י לאתר את האשם. על ההתנהגות הלא נאותה של הגן ועל פעולת השימוש במפוח ייערך בירור משמעתי כד

לאור המקרה נמסר כי הנהלים  .בקש להדגיש כי מחלקת גנים ונוף אוסרת על עבודת מפוח באופן גורףנבנוסף 

. צר לנו שכך קרה ואנו משתדלים ככל יכולתנו למגר את השימוש והקבלנים יוסברו ויודגשו שוב בפני העובדים

 במפוח.

 

 אגף תב"ל

 

  במדרכה.  "בולענים"באמצעות משרד מבקר המדינה אודות  בלהאשר התק תלונה– 36551 מס' תלונה ❖

 תקציר התלונה ❖

 אבני נופלים בשביל. מהמקום תמונות מצורפים . מאוד מאוד מאוד דחופה בטיחות בעיה יש הבניין מאחורי" 

 ומבוגרים ילדים רגל הולכי יש. מאוד עמוק זה – וסחף מים עקב כנראה בולעניים עקב למטה עמוק שפה

 נופלים הליכה כדי תוך . למטה לצלול יכולים בשביל לעוברים בלילה מסוכן מאוד זה. ובלילה ביום בריםשעו

 "ובהול ביותר דחוף הנושא את לבדוק יש. ספה אבני עמוק

 בתלונה אופן הטיפול ❖

העלה כי מדובר בשטח הנמצא בבעלות פרטית. לאור  שהתקבלה ישירות בעירייה בירור הפנייה הראשונה

ת העניין הוחלט לאשר תיקון מטעם העירייה. למרות התיקון שנערך, התקבלה התלונה הנוכחית נסיבו

באמצעות משרד מבקר המדינה. לאור זאת, נשלח פקח לאזור שמסר כי לא נמצא כל מפגע והעניין אכן טופל. 

כיוון שהמפגע התלונה הוגדרה כלא מוצדקת, בנוסף, בוצע סיור של מנהלת האגף שהעלה שאין במקום מפגע.  

 וכיוון שמדובר בשטח בבעלות פרטית. הראשונה כבר תוקן בעת קבלת התלונה

 תשובת העירייה ❖

נמסר למשרד מבקר המדינה כי הייתה פנייה דומה אשר טופלה. עוד נמסר כי מדובר בשטח בבעלות פרטית וכי 

ואשר קדם  ידי העירייה-וצע עלהאחריות עליו היא של בעלי הנכסים במקום. אושר לפנים משורת הדין תיקון שב

  לתלונתם אל משרד המבקר.
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 אגף בטחון, פקוח וסדר ציבורי

 

 נה במקום אסוררכב פיקוח שח אודותתלונה  – 34924 תלונה מס' ❖

 

 התלונהתקציר  ❖

לפני מספר חודשים "זכיתי" לקבל קנס ממחלקת האכיפה המחוננת שלכם )הפקח  פונה אלייך בזעם רב!"אני 

אנושי"(, בעת שברחוב שלי המיועד לדיירי הרחוב בלבד חנו רכבים רבים לא מורשים ואף אחד מהם "האדיב וה

לא קיבל שום קנס וזה אילץ אותי לחנות על המדרכה בצמוד לבניין שלי כאשר חצי גלגל נוגע בסימון מעטפה)!(. 

כמובן לא חשב פעמיים דקות חיפשתי חנייה גם ברחובות המקבילים ... הפקח  30כל זה היה לאחר שבמשך 

ש"ח וגם זה רק כי דייר שכן הזמין אותו לעשות כך. טוב לדעת שהפקחים עובדים  250לפני שנתן לי דו"ח ע"ס 

אצל התושבים. חרף העובדה שהרכב לא הפריע לאף אחד, לא חסם מעבר הולכי רגל או רכבים אחרים ולמרות 

, נאלצתי לשלם את הדו"ח הלא מוצדק. זה כמובן לא עניין כל טענותיי מול התובע העירוני שלכם אשר לא הועילו

 אף אחד אצלכם. העיקר שקיבלתם ממני את הכסף. שיהיה לכם לבריאות.

ביום שישי האחרון בשעות הצהריים נתקלתי במקרה דומה של רכב פיקוח עירוני שלכם)!( חונה במלואו)!( על 

רכב פיקוח עירוני נעול וללא נהג שבטח יושב ושותה  סימון מעטפה במקום המיועד לרכב חירום בלבד )וכידוע

בקפה... ממול באותו זמן אינו רכב חירום...(. על כן, רציתי לשאול מה גובה הקנס שנהג הרכב המדובר אמור 

לקבל על עבירה דומה, שלהבדיל מהמקרה שלי לא נראית מאולצת עקב חוסר אכיפה שלכם היכן שצריך במקום 

 אחר?..."

 

 בתלונה ולאופן הטיפ ❖

 נערך בירור מול אגף בטחון, פיקוח וסד"צ. הרכב אותר והעובד נקנס. התלונה סווגה כלא מוצדקת כיוון שמהות

יש לציין כי התלונה המלאה כללה שפה  התלונה הייתה בהתייחס לדו"ח שקיבל התושב ובבקשה לבטלו.

רה עניינית וקצרה כפי שנעשה במקרה תוקפנית והשמצות אישיות. המדיניות במקרים מעין זה היא לענות בצו

 זה. במידת הצורך מעירים ומבקשים שימוש בשפה נאותה. במקרי קיצון ולאחר אזהרה, ייפסק הטיפול בתלונה. 

 

 תשובת העירייה ❖

 לא ניתן לקשור בין דו"ח החנייה שקיבלת לפנייה זו.

 חוק.בהמשך למקרה, מנהל האכיפה הונחה להגיש כנגד הפקח דו"ח חניה כקבוע ב

---------------------- 

 אודות ערעור שלא התקבל.  תלונה  – 35171 תלונה מס' ❖

 התלונהתקציר  ❖

 

ידוע כבעייתי  האזור בו אנו גרים אספר בקצרה מה בדיוק קרה:שלחתי ערעור מקוון והבקשה נדחתה... לצערי "

אני מוכנה לשולח לכם  .מבחינת חנייה. ישנו מקום ליד .... בו רכבים חונים מדי יום. כל יום. ללא יוצא מן הכלל..

לא  שנה שאנו מחנים ברחוב להפתעתי קיבלנו דוח חניה. 25תמונות כל יום של כל רכב שמחנה שם. לאחר 

כי : א. לא עשיתי שום  ש"ח . 250לשלם לכם דוח של מסכימה להיות קורבן שלכם ושל החלטתכם הלא ברורה 

מוזר לא? תבדקו , משום מה להם לא חילקו דוחות ממשיכים לחנות שם  נאות, ב. אנשיםדבר לא חוקי או לא 

אבקש לבדוק את העניין לעומק ולא  את עצמכם. ג. באמת שמדובר בחניה לגיטימית שלא מפריעה לאף אחד!

 ."באמת ובתמים מאמינה שאין הצדקה לדוח ח להם יותר לדוחות מאשר לבטל.לדחות את העירור רק כי נו

 

 תשובת העירייהתקציר  ❖

יש באפשרותך לבקש להישפט, מצורף  ,. כפי שכתוב בהחלטהערעור שהגשתת הלטפל בדחיי באפשרותנואין "

ת שניתנו לה כי התשובוהשונות ע קריאת התכתובותמ עם התשובה גם ספח לתשלום וספח לבקשה להישפט.

מהבירור שערכנו עלה כי המקום בו חנית הוא מקום האסור  לך ניתנו מגורמים מוסמכים אשר מכירים הנושא.

ככל הידוע, אין לכך משמעות אם המקום אסור בחנייה.  –בעניין טענתך כי את חונה במקום זמן רב  בחניה.

בים דו"חות ניתנים בעת סיור או בעקבות פקחי העירייה לא יכולים להיות בכל מקום בכל עת. לכן, במקרים ר

 " ..תלונה מתושב הפונה למוקד.
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 . לבית החסימות חוזרות ונשנות של כניסתלונה אודות חוסר טיפול ב – 38525 תלונה מס' ❖

 התלונהתקציר  ❖

 .עומדים על המעטפה – על אף שיש מעטפה על הכביש .24/7הכניסה לביתי חסומה על ידי רכבים ואופנועים "

נוצר  .וון שהעירייה אינה מטילה דוחות על אופנועים החוסמים את כל המדרכה, הם ממשיכים להחנות שםכי

מצב אבסורדי, העירייה הפקיעה חלק מהמגרש בבעלותי לצורך מדרכה, ועל המדרכה חונים אופנועים 

היום והלילה  בכל שעות !הם לא! וגם קנס הם לא מקבלים -החוסמים את הגישה לביתי. אני משלמת ארנונה

אני מציעה ליזום אכיפה  ...אני נאלצת להזמין משטרה ופיקוח עירוני, כי איני יכולה להיכנס או לצאת מביתי

, 24/7פרואקטיבית ללא שום שיקול דעת, להקים מצלמות במקום בכדי לתת דוחות על סמך תצלומי העירייה 

מיוחדת לאופנועים כמו שנהוג במקומות רבים  ברור של איסור חנייה, להקים על הכביש חנייה להציב שילוט

 ."בעיר הרצליה

 תשובת העירייה תקציר  ❖

  –בעניין הצעותייך  פנייתך התקבלה והועברה לבירור.

לא ניתן להציב מצלמות במקום. העירייה נמצאת כעת בתחילתו של פרויקט התקנת מצלמות ברחבי  -
בסיס פניות -ית עבודה מסודרת ולא עלהעיר. הפרויקט מתקדם בהדרגה והמיקומים נקבעים בתכנ

 תושבים.
. בכל מקרה, בקשתך להגברת ביתך דו"חות ליד 50 -במקום מתבצעת אכיפה ומתחילת השנה ניתנו כ -

 אכיפה נמסרה למנהל אגף הפיקוח.
תמרור המורה כלא ניתן להציב שילוט או תמרור נוסף על הקיים. המעטפה המסומנת על הכביש היא  -

 והאכיפה מתבצעת על בסיס זה. ור חנייה על איס
בקשתך לבדיקת אפשרות סימון חנייה לאופנועים הועברה לוועדת התנועה העירונית אשר הנושא  -

בסמכותה. יתקיים דיון בנושא ונודיע לך את תוצאותיו. יש לקחת בחשבון שמדובר על וועדה המורכבת 
ן בסבלנות עד לקיום הדיון וקבלת גם מגורמי חוץ כגון משטרת ישראל ויועצי תנועה ולכן יש להמתי

 התשובה.
שיימצא המקום  ואנו מקוויםפעולות האכיפה יביאו להטבה במצב. נמתין גם לתשובת וועדת התנועה מקווים כי 

 המתאים לסימון חנייה לאופנועים.

 

 חינוךמינהל 

 

 שירות במזכירות בית ספר.פניה אודות  – 37428תלונה  ❖

 תקציר התלונה ❖

המזכירה אמרה לו  ת בני עם צ'ק למזכירות בית הספר לשלם עבור פרויקט השאלת ספרים.היום שלחתי א "

]נאמר לו שאינו[ יכול לשלם כי ]לא שולמו[  שהיא לא יכולה לקבל את התשלום כי היא צריכה אישור הורים...

כל מה שקשור ירדתי מהרכב כועס וצועק כי זה התנהלות של בית הספר שחוזרת על עצמה ב תשלומי הורים... 

ניגשתי למזכירה היא סרבה לקבל את הצ'ק, אמרתי לה היום ה  לתשלומים יש יחס לא מכבד לילדים או להורים.

תגובתה: אתה לא שלמת  לחודש אני משאיר פה את הצ'ק מחר זה היום האחרון להסדר התשלום הזה. 14 -

ני עזבתי את המזכירות. מודה ומתוודה תשלומי הורים אני לא לוקחת ממך את הכסף עבור השאלת ספרים... א

כל הסיטואציה התנהלת בצרחות שלי, לבית הספר הזה יש כשרון להוציא ממני דברים רעים אבל יש סיבה לכך. 

אגרת  אני רוצה להסביר את השתלשלות הדברים קצת בהרחבה. בתחילת השנה שני בני למדו ]בבית הספר[. 

לטיול השנתי עם איומים כי ילד שלא ישלם לא יצא לטיול השנתי. )על התשלומים ... הגיעה בסמיכות ליציאתם 

פי חוק הורים לא חייבים לשלם את אגרת התשלומים הזו אלה הם תשלומי רשות(. קראתי את האגרה, באגרה 

הופיע סעיף שנקרא סיורים עבור ]מגמה[. מאחר והבן הבכור לומד זו השנה השלישית ]בבית הספר[ ומעולם לא 

ח פנינו אני והורים נוסיף למחנכת הכיתה לקבל הסבר. מחנכת הכיתה חזרה "ש 150יור... בעלות של זכה לס

אלינו עם תשובות לא מספקות. אני והורים נוספים החלטנו שאנחנו משלמים את כל שכר הלימוד מלבד הסעיף 

ן שלי לא ישתתף בהצגות כפי שאמרתי זכותו של הורה לא לשלם את אגרת ההורים, זכותי שהב .של ]סיורים[.. 

ופעילויות תרבותיות של בית הספר. אי אפשר לחייב אותי לשלם על כך. )למרות שאני בעד לשלם עבור 

פעילויות אלה(. בדקתי במשרד החינוך, בחוזרים שמוציא בית הספר בדבר האגרה, בחוזרים שמוציא בית 

 קשר בין השניים. אין קשר בין פרויקט בכל המקומות לא מצוין שום  ,הספר בדבר פרויקט השאלת ספרים
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 ... השאלת ספרים לאגרת התשלומים של בית הספר. ההתנהלות של מזכירת בית ספר היא התנהגות בריונית

כספים עבור הפרויקט )גם כי החוזר יצא ברגע האחרון ולא באשמתם בעיה   מחר זה היום האחרון לגביית

 . "מבקש את התערבותכם בסוגיה זו. ור הפרויקט לבית הספרמבחינתי אני שלמתי את הכספים עב ארצית(

 תקציר תשובת העירייה ❖

מהבירור עלה, ואף ציינת זאת, כי הנך מסרב, מטעמים שונים, לשלם את תשלומי הרשות לביה"ס. ההתנגדות 

 לשלם עבור שירותים אותם מספק ביה"ס, גם אם הם תחת הכותרת "תשלומים מרצון", פוגעת באפשרות לספק

פעילות מגוונת לתלמידים ומכבידה על בית הספר ועל ההורים שכן משלמים. כידוע לך, קיימות מלגות 

למשפחות אשר אינן יכולות לשלם את תשלומי ההורים וניתן לפנות לקבלת מלגה במידת הצורך. נמסר לנו כי 

הנך רשאי , ורה החוקכפי שמביה"ס לא שיתף את התלמיד בסוגיית התשלומים אלא ביקש לשוחח עם ההורה. 

נמסר לנו כי התנהלת מול בית  -על השירותים מרצון כפי שתבחר... בעניין התנהלותך מול בית הספר  לשלם

הספר בצורה אגרסיבית ופוגענית )אף אתה ציינת צעקות(. ניתן להבין מדבריך כי זו לא הפעם הראשונה בה 

. לא נוכל להסכים ולקבל סוג כזה של מבית הספר וכך נמסר גם מתקיים שיח מסוג זה בינך ובין בית הספר

ולהתנהגות  הסכמה בין הצדדים. נשמח לשיתוף פעולה-שיח. אין מקום לכך, ללא קשר לסיבה בגינה יש אי

 התלונה הוגדרה כלא מוצדקת. הספר.-מכבדת של ההורים מול צוותי החינוך בבתי

---------------------- 

 

 עיה בהסעות למוסד חינוכי ייחודי.אודות ב תלונה – 35316תלונה  ❖

 תקציר התלונה ❖

ו' הלומדים במסגרות -משפחות שילדיהם בכיתות א' 30 -"... איננו מבינים מדוע עירית הרצליה מתעלמת מ כ

שתואמות את אורח חייהם ואין להם פתרון חינוכי בעיר ולומדים מחוץ לעיר אינם מקבלים מענה בדמות הסעה 

 או החזרי הסעה..."

  התלונה יר בירורתקצ ❖

תלמידים, הנוסעים למוסד  4 -מדובר בהסעה של מונית להתקבלו מספר תלונות בנושא זה. בבירור עלה כי 

מהבירור עלה כי הסעה אושרה עוד בתקופת ראש העיר יהונתן יסעור והיא ממשיכה עד היום. החינוכי ייחודי. 

הסעה. על פי התבחינים נוסעים ברק חלק מהם  ילדים תושבי הרצליה, אולם 15 -במוסד החינוכי לומדים כ

דו"ח מבקר העירייה  להסעה כיוון שיש מוסדות חינוך המתאימים לגילם בתוך העיר. אין זכאותהמקובלים, 

. מבקר העירייה 5.4.3עסק בנושא ההיסעים ועסק ספציפית בנושא ההסעה למוסד החינוכי בסעיף  2016לשנת 

שוויוניים, אחידים ושקופים לעניין זכאות להסעה. לאחר פרסום דו"ח מבקר  המליץ כי העירייה תקבע תבחינים

עלה כי בעקבות דו"ח מבקר  התלונה מהלך בירורב העירייה הנ"ל אכן גובש מסמך נוהל בנושא היסעים.

 העירייה הוחלט כמדיניות עירונית שלא להרחיב את השירות, אך גם לא לפגוע בילדים שקיבלו אותו בעבר.

)אשר כבר  15 -. בני ה9ושני ילדים בני  15יום נוסעים בהסעה שני ילדים בני הרכב הנוסעים עלה כי כ בבדיקת

אחד  9לפחות )לא נבדק מעבר לכך(. בן בשלוש השנים האחרונות אינם בגיל בי"ס יסודי( משתמשים בשירות 

ובנוסף בהסעה ות המשכיות של שיר זאת אומרת שבפועל אין שנה. –משתמש בשירות שנתיים והאחרון 

 שהם מעבר לגיל בי"ס יסודי.נוסעים ילדים 

 מענה לפונים  ❖

נשלח להורים המשתמשים בהסעה מכתב מאת מנכ"ל העירייה לפיו שירות ההסעה ייפסק וכי ניתן יהיה להגיש 

 בקשה להחזר הוצאות נסיעה כמקובל. 

 התלונה הוגדרה כמוצדקת.
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 ש ממערכת כריזה של בית ספר.תלונה חוזרת אודות רע – 35632תלונה  ❖

 תקציר התלונה ❖

המצב הזה של  כבר מס' שבועות משתדל להימנע מפנייה אליכם בתקווה שהמצב יתוקן, אך ללא הועיל. "...

שהנמכת הצלצול נמשכת כל פעם למס' ימים בלבד ואז שוב השגרה חוזרת, פשוט מראה על   -החתול ועכבר 

. וגם זו כזמנית בלבד.. -את ידי חובה ת שכן נעשות, נעשות רק כדיי לצזלזול עמוק מצד ההנהלה ואשר הפעולו

מס' ימים לאחר השיחה האחרונה בינינו, בה התקשרתי להודיע שעוצמת הצלצול אכן הונמכה לכפי שהייתה 

בעבר והייתה למעשה מושלמת )וכמעט בלתי נשמעת אך עדיין שומעים אותה ולכן מן הסתם גם התלמידים...(, 

ובנוסף, עוצמת הכריזה היא אף גבוהה יותר )ולא במעט( ... בית הספר הגבירה שוב את עוצמת הנהלת 

עם זאת, אני חייב גם לציין לטובה )מאוד( את העובדה שמנגינת הצלצול הוחזרה למלודיה  מהצלצול עצמו!

ך )הרבה ממה שניות(, אך כל עוד העוצמה הינה חזקה כל כ 3-4המקורית של לפני מס' שנים )ואף קוצר בכ

הוא אכן פחות מבהיל כשהוא מתנגן, ועל כך אני באמת מודה, אך הבעיה העיקרית ... שהיה במקור בעבר

הייתה, ועודנה, העוצמה שחודרת גם חלונות סגורים בימים הכי חורפיים. אני רוצה להתנצל שוב שאני מטריח 

חדש, אך אני מבקש, בכל לשון של אתכן שוב ושוב בכל פעם שההנהלה מגבירה שוב את עוצמת הצלצול מ

  "...בקשה, שתייצרו שינוי מיידי אשר יהיה גם קבוע

 בירור התלונה ❖

במקום התקבלו תלונות חוזרות על מטרדי רעש ממערכת הכריזה בבית הספר. תלונה זו הצטרפה לתלונות 

פר. הפיילוט נערך חוזרות במספר בתי ספר. לאור זאת הוחלט לערוך פיילוט של מדידות רעש בארבעה בתי ס

ידי מודד רעש מוסמך. יצא דו"ח מסודר ונשלחו המלצות למינהל החינוך. -בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה ועל

בהמשך לבירור הוחלט בבית הספר הספציפי לבטל כליל למרות שהמדידה לא הראתה על מפגע כקבוע בחוק, 

דגשת הרווח החינוכי של החלטה זו. ראו על ידי מנהלת בית הספר תוך האת הצלצולים. ההחלטה נעשתה 

 סיכום הפיילוט בנספח א לדו"ח. 

---------------------- 

 

 תלונה מאת הנהגת הורים חט"ב שמואל הנגיד אודות לימודים ביום שישי. – 39266תלונה  ❖

 תקציר התלונה ❖

 

שמואל הנגיד" " בינייםה בחטיבת לעבור הכוונה על להלין וביקשו הציבור תלונות לנציבות פנו "המתלוננים

 מהותיות ,טענות שורת מעלים המתלוננים פ."תש הלימודים בשנת ימים שישה של לימודים לשבוע

 במתכונת פעל בהצלחה הספר שבית שנים מזה כי נטען המצורפות. בפניותיהם ופרוצדורליות, בעניין, כמפורט

אולם,  .וההורים של העירייה, המורים נםרצו ולשביעות בשבוע, לכאורה, בתמיכתם ימים חמישה של לימודים

 למשרד לפני כשנתיים פנתה הרצלייה עיריית כי למתלוננים החינוך, נודע משרד מול שנערך לאחרונה, מבירור

 ימים, כפי שישה של הביניים "הנגיד" לשבוע לימודים חטיבת מעבר לבחינת הליך לקיים בבקשה החינוך

 מפקחת , מתאימים אישורים ללא פעל הספר בית כי שהתברר לאחר .בעיר הביניים חטיבות ביתר שמתקיים

 לשמר רצונה את הביעה הספר בית שמנהלת לאחר .בעניין אותה ויידעה הספר בית למנהלת פנתההספר,  בית

 .הסדרה של מסודר בהליך להתחיל הספר בית התבקש, )יצירתי ושישי) ימים חמישה של לימודים מתכונת

 שהתברר, בעוד בעניין החינוך למשרד בקשה להגיש עליה כי המנהלת את הנחתה ירייההע המתלוננים לטענת

 הרשות ידי על מוגשת להיות צריכה הבקשה ,החינוך משרד ל"מנכ לחוזרי בהתאם כי בהמשך למתלוננים

 שבוע של במתכונת לפעול הבקשה כי נמסר .ומורים הורים מישיבות פרוטוקולים אליה לצרף ויש המקומית

 לבחינה בקשה להגיש ניתן כי ,הרלוונטיים לגורמים נמסר זאת עם. החינוך משרד ידי על נדחתה, צרמקו

 בקשה ,וההורים הספר בית בקשת למרות, העירייה הגישה לא, האמור אף על. חריגים בוועדת מחודשת

 גם בירור הנציבות עורכת ,העירייה מול זה לבירור במקביל כי לידיעתכם להביא נבקש .חריגים לוועדת מתאימה

 פרטים לקבל נבקש ,היתר בין. המתלוננים לטענות התייחסותכם את לקבל נבקש, מקום מכל .החינוך משרד מול

 .החריגים לוועדת בקשה הוגשה לא מדוע לדעת נבקש וכן בעניין החינוך למשרד הראשונית לפנייה באשר

 הביניים לחטיבת הנוגע בכל ירייההע עמדת ומהי, כעת עומדים הדברים היכן לדעת נבקש, כן כמו

 היא האם .מלא לימודים לשבוע במעבר מעוניינת שמא או מקוצר לימודים בשבוע תומכת העירייה האם, הנגיד

 בהם שיש ומסמך מידע כל לנו למסור נבקש .כיצד, כן ואם )מבחינתה הרצויה למדיניות בהתאם( בעניין פועלת

 ".הנושא את להבהיר בכדי
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❖  

❖  

 רייהתשובת העי ❖

התלונה התקבלה והועברה לבירור. התבקשה התייחסות הרשות הן לעניין הפרוצדוראלי והן לעניין המהותי. 

חשוב לציין כי הרשות נמצאת בשיח עם הנהגת הורי בית הספר אשר היו שותפים לדיונים שונים ומכירים את 

 השתלשלות הדברים ואת רוח הדברים. 

 רקע

לערך. אין בידנו מידע אם  2001ועל במתכונת של חמישה ימים בשבוע משנת בית הספר חט"ב שמואל הנגיד פ

נבדק  2017הדבר נעשה בהתאם לקבלת אישורים מסודרים ממשרד החינוך. עם יציאת חוזר מנכ"ל של שנת 

הנושא ונמצא כי יש צורך להעביר הנושא מחדש לאישור משרד החינוך כדי לעמוד בתנאים המחייבים בחוזר 

ום שבוע לימודים של חמישה ימים בשבוע. מכאן ואילך החלה בדיקה של הנושא, מתוך מחויבות של מנכ"ל לקי

בית הספר ושל הרשות לעמוד בכללים המחייבים של חוזר מנכ"ל. הנהלת העירייה, הנהלת אגף החינוך 

חינוך ככל והנהלת בית הספר כיום לא היו חלק מקבלת ההחלטה בעבר ולא חלק מקיום פרוצדורה מול משרד ה

 שהתקיימה.

 פרוצדורה

לאור האמור לעיל ולאור אינפורמציה שקיבלה הרשות לגבי ההליך הנדרש, התבקשה מנהלת בית הספר להגיש 

ידי ראש מינהל החינוך מודל "שישי יצירתי", לפיו -בקשה למשרד החינוך. בשל איחור בלוח הזמנים, הוצע על

י וביום שישי תערך פעילות העשרה, תמיכה לימודית, פעילות לימודי הליבה יילמדו בימים ראשון עד חמיש

חברתית וכיוב'. סוכם שלאחר כשנה תוגש בקשה מסודרת על ידי המנהלת. שוב נציין כי הליך מסוג זה לא 

פי הנחיות -ידי הסגל הקיים, והרשות פעלה בתום לב, כפי שחשבה שיש לפעול ועל-נעשה קודם לכן על

 שקיבלה. 

 ירתי"מודל "שישי יצ

כאמור לעיל, מינהל החנוך ובית הספר יזמו מודל של למידה שונה בימי שישי. בפועל, נוצר מצב בו הגיעו לבית 

פי הערכה(. סוגיה זו יצרה קשיים וכשלים -הספר הגיעו בימי שישי פחות מחמישים אחוז מהתלמידים )על

מסודרת אחר נוכחות התלמידים ולא ניתן  שונים, בין השאר בטיחותיים. זאת כיוון שלא ניתן היה לערוך בקרה

היה לערוב לבטחונם כפי שניתן לעשות במתכונת לימודים רגילה. לאור זאת ולאור התמשכות התהליך, בוטל 

 מודל "שישי יצירתי". כיום פועל בית הספר במתכונת רגילה של שישה ימים בשבוע. 

 עמדת הרשות

את טובת כלל ילדי בית הספר, תוך שמירה על בטחון  פי חוק, בצורה הרואה-הרשות מחויבת לפעול על

 ובטיחות התלמידים ותוך קיום מסגרת לימודים נאותה. מצ"ב:

 מכתב שנשלח אל מנהלת המחוז במשרד החינוך -

 חוות דעת משפטית חיצונית באשר להליך -

 מכתב את מנכ"ל משרד החינוך. -

לא היו ברורים דיים לרשות )וייתכן כי אף מהמסמכים עולה התמונה כי המצב המשפטי וההליך הפרוצדורלי 

לאנשי משרד החינוך( וכי הרשות פעלה בזמנו כפי שסברה שיש לפעול. הרשות סבורה כי אין טעם לעסוק 

 בשלב זה בשאלה מי היה אמור להגיש הבקשה ומתי. מדובר בעניין פרוצדוראלי, וגם אם נפלה טעות בהבנת 
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ם להנחיות שהתקבלו. ההחלטה הסופית בנושא זה היא בסמכות שר הפרוצדורה היא נעשתה בתום לב ובהתא

החינוך. העירייה סבורה שמצב של ממשלה זמנית אינו זמן מתאים להגשת בקשה מסוג זה. בנוסף, נדרש זמן 

ידי הרשות לאחר קיום כל ההליכים והבדיקות -נוסף לבחינה של המשמעויות. בקשה למשרד החינוך תוגש על

 ש החלטה השמה במרכז את טובת הילדים.הנדרשים כדי לגב
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 נספח א

 

 2019 אפריל

 לכבוד:

 ד"ר יעקב נחום

 ראש מינהל החיוך

 כאן

 שלום רב,

 הנדון: טיפול בתלונות בנושא רעש ממערכות כריזה בבתי ספר

 רקע

ות רוב בתי הספר בעיר הרצליה, ובמיוחד בתי הספר היסודיים, ממוקמים בתוך שכונות המגורים בעיר,  בסמיכ

לבתי מגורים והם חלק בלתי נפרד מהמרקם העירוני. הנהלת העירייה, הנהלת מינהל החינוך וצוותי החינוך 

רואים בבתי הספר משאב קהילתי חשוב ופועלים כדי ליצור חיבורים בין בתי הספר לבין קהילות נוספות 

 הפועלות בשכנות להם וכחלק מהם. 

רוכה תלונות חוזרות של תושבים על מטרדי רעש הנגרמים מפעילות בנציבות תלונות הציבור מטופלות תקופה א

ספר. כיוון שמדובר בתלונות חוזרות ונשנות, עלה הצורך לברר הנושא בצורה -של בתי ספר ובתחומי בתי

מעמיקה ומערכתית כדי לנסות לבדוק ולהבין הנושא ובמידת האפשר לפתור הבעיה לטווח ארוך. הנחת היסוד 

ייתה כי על פעילות בתי הספר להתקיים באופן המשרת את צורכי בית הספר החינוכיים, בבדיקת הנושא ה

התפעוליים, הביטחוניים והקהילתיים. יחד עם זאת, יש לנקוט פעולות לצמצם מטרדי רעש הנגרמים לתושבים 

 המתגוררים בסמוך לבתי הספר, מבלי לפגוע בצורכי בתי הספר.

 בירור התלונות

בנושא מטרדי רעש ממערכות כריזה של בתי"ס הועברו בעבר לבירור מול היחידה לאיכות התלונות שהתקבלו 

הסביבה. בעבר, עובד היחידה שהיה מודד רעש מוסמך ביצע מדידות ונתן המלצות. למרות הטיפול, התלונות לא 

דידות בארבעה פסקו. במסגרת הבירור הנוכחי הוזמן על ידי נציבות תלונות הציבור מודד רעש מוסמך ונערכו מ

בתי ספר. במדידות נכחו מלבד המודד גם צוות של נציבות תלונות הציבור ושל היחידה לאיכות הסביבה. בנוסף 

למדידות שנערכו בבתי הספר ובבית של תושב סמוך, נערך סיור בבית הספר והתקיימה שיחה עם מנהל/ת 

טוב, רעות, הראשונים, -ספר הבאים: לבבבתי ה 2018ביה"ס או איש מטעמו. המדידות בוצעו בחודש דצמבר 

 ויצמן.

 רעש

לא ניתן להביא במסמך זה סקירה מקצועית של נושא מפגעי רעש והשפעתם. בקצרה ניתן להפנות אל אתר 

המשרד להגנת הסביבה, הגוף האמון מקצועית על הטיפול בנושא. באתר נאמר, בין השאר, כי רעש עלול לפגוע 

)פחד, עצבנות, פגיעה בכושר הריכוז ועוד(. עוד  ובנפשוש קצב הלב, עייפות ועוד( )עלייה בלחץ הדם, שיב בגוף

אונים המגבירה את הצורך להשתמש באלימות -גורם לתחושה של חוסר, אלימותסוג של נאמר כי רעש הוא "

 ". האתר מציג את המדרג הבא: נגד גורם הרעש
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 לשקטהדציבלים נחשבת  30מת קול של ר -

 לחזקה ומפריעהציבלים נחשבת ד 60רמת קול מעל  -

  .למזיקה ובלתי סבירהדציבל נחשבת  80רמת קול מעל  -

הנושא של התמודדות עם רעש הוא אתגר המעסיק גם את מערכת החינוך. חשוב לזכור כי מפגעי רעש עלולים 

ם לפגוע לא רק בתושבים המתגוררים בסמוך לבתי הספר אלא קודם כל בתלמידים ובצוות בית הספר הנמצאי

בית הספר סביבה שהיא שקטה ורגועה, שכן  בתוךבמתקנים עצמם. יש הסכמה על כך כי יש לשאוף ליצור 

סביבה כזו היא בריאה יותר פיזית ונפשית מסביבה רועשת והיא מאפשרת הן לתלמידים והן למורים למקסם 

 את יכולותיהם בתחום ההוראה והלמידה. 

 הנחיות משרד החינוך

 ינוך* קובע את ההנחיות הבאות*:חוזר מנכ"ל משרד הח

דציבלים  35עד  –תכליתיים -רעשי רקע במרחבי לימוד, חדרי מוזיקה, אולמות, בתי כנסת ואולמות רב .1

 דציבלים לציוד הפועל לסירוגן. 40לציוד המופעל ברציפות ועד 

פועלת דציבל להודעות ולכריזה ה 45דציבל למוזיקה הפועלת ברציפות ועד  40עד  –בשאר המרחבים  .2

 לסירוגין.

תיעשה במערכת הגברה במנגינה מרגיעה )מומלץ להימנע  –הכרזה על הפסקה ועל כניסה לשיעורים  .3

 לעיל. 2ממנגינות מונוטוניות ולהשתמש במוזיקה קלאסית( ובעוצמה המפורטת בסעיף 

 )מצ"ב(. 2016בנובמבר  30בחשוון התשע"ז,  )א(, י"ב4* חוזר מנכ"ל תשע"ז/

 עם משרד החינוך ונמסר כי ההנחיות המופיעות בחוזר זה הן העדכניות ביותר וכי הן בתוקף.** נערך בירור 

 תוצאות הבירור

מצורפים למסמך זה קובצי סיכום המדידות שבוצעו על ידי המודד המוסמך מר רונן הלוי.  מדידת עוצמת 

צעה מדידה בתוך הכיתות הצלצול נמדדה בחצר בית הספר במצב של שקט יחסי )בעת יציאה להפסקה(. לא בו

 או במסדרונות. להלן עיקרי הממצאים מתוך הדו"חות:

 חט"ב רעות

דציבלים. בזמן המדידה הגיעו מספר תלמידים  70 –מפלס עוצמת הצלצול שנמדדה במרכז החצר  -

דציבל. בפינה  65 -דציבלים. הערכה היא כי ללא רעש רקע מדובר בכ 77 -לחצר והעוצמה עלתה ל

דציבל. יש לציין כי בפינה זו לא  85לבית התושב בו נערכה המדידה נמדדה עוצמה של בחצר הקרובה 

 נדרש רמקול כלל. 

 דציבלים, נקבע כי אין מדובר במפגע כמוגדר בחוק. 44.5בבית התושב נמדדה עוצמה של  -

 

 

רכת עם זאת, ניתנו המלצות לבית הספר בעניין כיוון רמקולים,  ביטול רמקולים מיותרים, כיול מע -

השמע, החלפת רמקולי שופר מיושנים ברמקולי חוץ המפזרים את הסאונד לשטח רחב יותר ופחות 

 למרחק. 
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 בי"ס ויצמן

 דציבלים  60 –מפלס עוצמת הצלצול שנמדדה במרכז החצר  -

 בבית התושבת רעש הרקע גבר על צליל הצלצול. נקבע כי אין בבית מפגע או מטרד כמוגדר בחוק.  -

דציבלים, שעלולה להוות  63רכזית, בסמוך לבתי המגורים נמדדה עוצמת קול של בחצר הצפונית, המ -

מטרד. הומלץ לנתק את הרמקול הצפוני. בנוסף, הומלץ להעביר ההפסקה הפעילה לנקודה מרוחקת 

 יותר מבתי המגורים. 

 תיכון ראשונים

 יבלים. דצ 80ברחבה אחורית הפונה לבית התושבת אצלה נערכה המדידה נמדדה עוצמה של  -

 דציבלים. 49בבית התושבת נמדדה עוצמה של  -

 דציבלים. 79בקו מגרש הספורט, בסמוך לבתי תושבים הממוקמים ממזרח, נמדדה עוצמה של  -

ניתנו המלצות בעניין כיוון הרמקול המערבי בחצר המרכזית נמוך יותר וקרוב יותר לחצר והנמכה  -

 משמעותית של עוצמת הצלצול. 

הרמקול המזרחי והפעלת רמקול חלופי שאינו עובד היום, אותו גם כן ניתן לכוון  ניתנה המלצה לניתוק -

 כלפי מטה.

רמקול רדיו תלמידים אינו תקין. לאחר תיקונו ניתנה המלצה להציבו בגובה הרצפה במיקום המוגדר  -

 בדו"ח. 

יותר ניתנה המלצה להחלפת רמקולי שופר מיושנים ברמקולי חוץ המפזרים את הסאונד לשטח רחב  -

 ופחות למרחק.

 טוב-בי"ס לב

 בזמן המדידה נערכה בחצר בית הספר הפסקה פעילה בה הושמעה מוזיקה ממערכת "בידורית". -

 דציבלים, של מערכת הצלצול.  72בחצר בסמוך לבית התושב נמדד מפלס של  -

 דציבלים. 73בחצר בזמן ההפסקה הפעילה נמדד מפלס רעש של  -

דציבלים, הכוללים בעיקר רעש תלמידים בהפסקה ורמקול  64בבית התושב נמדד מפלס רעש של  -

 בידורית.

הומלץ לשקול להעביר ההפסקה הפעילה לנקודה מרוחקת מבתי השכנים והומלץ להעמיד הרמקול של  -

 הבידורית כך שגבו מופנה לבתי המגורים הסמוכים.

לשטח רחב יותר  ניתנה המלצה להחלפת רמקולי שופר מיושנים ברמקולי חוץ המפזרים את הסאונד -

 ופחות למרחק.

 

 סיכום והמלצות

 בתוך בתי הספר

אף אחד מבתי הספר שנבדקו לא עומד בהנחיות חוזר מנכ"ל בעניין עוצמת מערכת הצלצולים  .1

 והכריזה. 

שמפגע הרעש העיקרי מתרחש בתוך בתי הספר עצמם ומשפיע תוצאות המדידה מצביעות על כך  .2

 . המדידה נערכה בחצר. יש להניח כי עוצמת הרעש המורים במקום קודם כל על התלמידים ועל צוות
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במסדרונות ובחללים מרכזיים בתוך בית הספר אינה פחותה וככל הנראה אף גבוהה, בשל התהודה 

 )הדבר היה בולט מאוד בחט"ב רעות ובתיכון ראשונים(. 

" ולעיתים על מפריעחזק ועוצמת הרעש שנמדדה בתוך בתי הספר היא ברוב המקרים בטווח הנחשב " .3

 ". מזיק ובלתי סבירגבול טווח ה"

מערכות הכריזה בבתי הספר בנויות כיום על שימוש במספר מועט של רמקולים. הדבר גורם לכך  .4

שבאזורים מסוימים עוצמת הצלצול גבוהה מאוד ואילו באזורים המרוחקים מהרמקול ובחלק 

די מנהלים כגורם העיקרי להגברת עוצמת מהכיתות הצלצול כמעט שלא נשמע.  מצב זה הוצג על י

 הצלצול.

מערכת הצלצול אינה קשורה למערכת ההתראה של פיקוד העורף, אולם דרך המערכת של בית הספר  .5

נשמעת התראה בזמן רעידת אדמה. לכן יש חשיבות רבה לכך שמערכת הכריזה תישמע בכל רחבי בית 

ידי המנהלים כגורם המונע -גברה הוזכר עלהספר. יש לציין כי הנושא של עלות שדרוג מערכת הה

 טיפול בנושא.

הנוהג הרווח בבתי הספר הוא שימוש בשיר במקום צלצול. בבתי הספר שנבדקו נמסר כי השיר מתחלף  .6

וכו'( גורמת בכל החלפה לשינוי  usbכל תקופת זמן של בין שבוע לחודש. החלפת מקור הצלצול )דיסק/ 

ול המערכת על ידי מודד מוסמך ואין אפשרות לשלוט בעוצמת העוצמה. כך אין שום משמעות לכי

 הרעש, כיוון שבכל החלפת שיר משתנה העוצמה.

 

 בתי התושבים –מחוץ לבית הספר 

התלונות על מפגעי רעש הנגרמים ממערכת כריזה של בתי הספר הן ממוקדות וחוזרות על עצמם.  .7

ת שונות. חלקם בשל אילוצים שונים, מדובר במיעוט תושבים הנמצאים בביתם בשעות היום מסיבו

 חלקם עובדי משמרות וכיוב'. לדבריהם, הנושא פוגע משמעותית באיכות חייהם.

פי המדידה שנעשתה, עוצמת הרעש שנמדדה בבתי התושבים קרובה יותר לעוצמת הרעש שאמורה -על .8

רעש כמוגדר פי הנחיות משרד החינוך. עם זאת, לא מדובר במפגע -הייתה להימדד בבית הספר על

 בחוק.

אחת הטענות החוזרות מצד השכנים של בית הספר היא לגבי השימוש בשירים. נראה כי חזרה מרובה  .9

על אותו השיר וקטיעתו בצורה שרירותית לאחר מספר שניות היא גורם בעל השפעה ברמה הרגשית, 

שר קשה לא פחות מאשר ברמה הפיזית. סאונד "נושא מסר" הוא סאונד המושך תשומת לב וא

להתעלם ממנו ולהתרגל אליו. קטיעת השיר בצורה שרירותית ולא ע"פ היגיון מוזיקלי תוארה על ידי 

שקט. מצד שני, במקרים בהם הייתה התייחסות לקטיעת הצלצול -חלק מהתושבים כעניין הגורם לאי

 בהתאם למשפט מוזיקלי התמשך הצלצול זמן רב, דבר הגורם למטרד גם כן. 

 

 המלצות 

בתוך הכיתות ובכך להקטין גם הספר ו בתי יבנשל רמקולים קטנים בתוך מ תן להתקין מספר רבני .1

משמעותית את עוצמת הצלצול הנדרשת. במצב זה, הצלצול יישמע בכל מקום בתוך מבנה בית הספר, 

פי משרד החינוך, ניתן להתקין רמקולים בתוך -אך בעוצמה שאינה גורמת למטרד או לנזק. על

 הכיתות.

שכן תחלופת השירים גורמת לחוסר  כצלצול, ומלץ לשקול לבטל את השימוש בשירים מתחלפיםמ .2

 יכולת לשלוט בעוצמת הצליל.
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 מנגינה שקטה ללא שירה. –מומלץ לבחור סאונד עדין )כגון "רינגטון"( או כפי שממליץ משרד החינוך  .3

 הספר. יש לוודא כי יושמו הנחיות המודד באשר לרמקולים המוצבים בחצר בתי .4

טוב. בחצר הוצבה מערכת בידורית, -ספר לב-בזמן ביצוע המדידות נצפתה הפסקה פעילה בבית .5

תלמידות. מערכת  עשרהושמעה מוזיקה ונערכה פעילות של ריקוד מונחה. בפעילות השתתפו כ

הבידורית הפיקה צליל באיכות ירודה ובעוצמת רעש גבוהה מאוד. נמסר כי הפסקות פעילות מעין זו 

יימות בבית הספר כארבע פעמים בשבוע. ניתנה המלצת המודד לגבי מיקום מערכת הבידורית מתק

ואופן הצבתה, אולם מומלץ לחשוב על עצם השימוש בבידורית כמקור המוזיקה או בנחיצות השימוש 

הרעש שנמדד ואשר  דבמערכת הגברה בזמן הפסקה פעילה, לאור ההשתתפות הנמוכה אל מול מטר

 על כל התלמידים הרבים שנכחו באזור בזמן ההפסקה.  השכנים והןהן על  משפיע

תלמידים. הרמקול בו הושמעה -ונים הושמעה בחצר מוזיקה של רדיובזמן ביצוע המדידה בתיכון ראש .6

המוזיקה היה תקול. עוצמת הרעש שנמדדה בחצר הייתה על גבול ה"מזיקה ובלתי סבירה" ואיכות 

דידה לא בוצעה בבתי התושבים הסמוכים לחצר בה הושמעה הסאונד הייתה ירודה במיוחד.  מ

כי מדובר במטרד קשה עבורם, הן בשל העוצמה והן בשל איכות הסאונד.  להניחמוזיקה זו. סביר 

המצב שנצפה אינו סביר, לכל הפחות מבחינת שכני בית הספר )וייתכן שגם מבחינת תלמידים ומורים 

רה בה התקיימה בזמן המדידה ולהפעיל מוזיקה בחצר לא מעטים(. מומלץ לבטל פעילות זו בצו

 המרכזית באירועים מיוחדים בלבד.

לאור מקרים שנצפו במדידות, יש לחזור ולהנחות את צוותי בתי הספר להשתמש במערכת הכריזה  .7

 להודעות רק במקרים בהם אין ברירה אחרת.

ר כליל על צלצול, וזאת  כדי ידוע על בתי ספר, גם בהרצליה, אשר החליטו בתקופה האחרונה לוות .8

לשמור על אווירה רגועה ושקטה יותר בבית הספר. מומלץ לבחון הנושא ולקיים דיון עם הצוותים 

 החינוכיים בעניין זה. 

בתי הספר  כם ואת התייחסות. אנא העבירו אלי את התייחסותשבוצעו בבתי הספר המדידה תמצורפים דוחו

ית בארבעה בתי ספר אולם הנושא רלוונטי לבתי ספר נוספים. אנא להמלצות המודד. המדידה נערכה מדגמ

העבירו הנחיות גם לשאר בתי הספר בעניין שימוש במערכת הכריזה ושמירה על עוצמת צלצול בהתאם להנחיות 

 משרד החינוך.

 


