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אגף ביטחון ,פיקוח וסדר ציב ורי
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019
פרטי האגף
מנהל האגף  -בעז מייזל
סגן מנהל אגף לביטחון ולחירום – מר אבי ברויטמן
סגן מנהל אגף לפיקוח ולאכיפה – מר עודד כץ
מנהל מחלקת מעקב ובקרת דו"חות – מר גיל ברייטברט
מנהלת מחלקת רישוי עסקים – גב' אורנה רוטברג
מנהל מחלקת השיטור העירוני – מר עוז נהרי
עוזרת מנהל האגף – גב' ענת עוזר
מען האגף :רח' יוסף נבו  ,6הרצליה461001 ,

פרטי קשר:
מנהלת האגף:
טלפון09-9719431 :
פקס09-9719485 :
דוא"ל לפניותtoni@herzliya.muni.il :
מערך הפיקוח העירוני:
טלפון 09-9719473 :מענה טלפוני :בימי א' בין השעות  / 12:00 – 09:00ימים ג'-ה' – 13:00
15:00
פקס09-9597781 :
דוא"ל לפניותlimor@herzliya.muni.il :
מערך הביטחון:
טלפון09-9719424 :
פקס09-9719458 :
דוא"ל לפניותodeliaa@herzliya.muni.il :
רישוי עסקים ושילוט:
טלפון 09-9566773 :מענה טלפוני :ימים א' ,ג' ,ה' בין השעות  /13:30-15:30יום ב' בין השעות
08:30-14:00
דוא"ל לפניותornar@herzliya.muni.il :
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יעוד האגף:
מתן מענה לביטחון אישי ולסדר ציבורי ,בימי רגיעה ובשעת חירום ,למען שמירת איכות החיים
של תושבי העיר הרצליה.

המבנה הארגוני של האגף

תפקידי האגף:
 .1מתן מענה וטיפול בביטחון מוסדות חינוך בעיר.
 .2מתן מענה לביטחון מוסדות העירייה ואבטחתם בהתאם לנהלים.
 .3טיפול במקלטים הציבוריים בעיר ,אחזקתם ושמירת כשירותם לשעת חירום.
 .4מתן מענה לפניות תושבים בכל הקשור לאחזקת מקלטים פרטיים.

 .5שמירת כשירות ציוד לשעת חירום תוך קיום אחסנה נאותה במחסני החירום של
העירייה.
 .6קיום סיורי אכיפת עבירות איכות חיים ושמירת הסדר במרחב הציבורי על ידי יחידת
השיטור העירוני.
 .7אכיפת חוקי העזר העירוניים ובכללם עבירות חניה ,על ידי מחלקת הפיקוח העירוני.
 .8ניהול הטיפול בדו"חות העבירה השונים ,בערעורים ובבקשות משפט ,ביצוע מעקב
בהתאם לחוק והעברתם לגבייה מנהלתית עד סיום טיפול.
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 .9קידום ורישוי עסקים בהתאם לחוק רישוי עסקים וכן קיום בקרה ואכיפה בהתאם לחוק.
 .10אבטחת ארועים עירוניים תחת כיפת השמיים ,בהתאם להנחיות משטרת ישראל.

נושאים מרכזיים שקודמו בשנת :2019
קליטת מחלקת רישוי עסקים לאגף ותחילת מיפוי פערים והכנת תכנית עבודה רב שנתית
להטמעת תיקון  34לחוק רישוי עסקים.
הקמת מדור משמרות שכונה ,תחת מחלקת הביטחון ,לטיפול וטיפוח משמרות השכונה
בעיר .בשנת  2019נוסף משמר שכונה נורדאו ,בהרצליה ב'.
טיפול יסודי באכיפת השלכות הפסולת והגזם במרחב הציבורי והגברת פעילות האכיפה
בתחום מניעת מפגעים באזורי תמ"אות ובניה ברחבי העיר.
אפס תקלות בכלל הארועים ההמוניים תחת כיפת השמיים.
ירידה משמעותית נוספת בהפרעות מנוחה מגינות ציבוריות.

מחלקת הביטחון
מדור אבטחה:
במשרד הקב"טים  5 -עובדים
המדור מטפל באבטחת  34בתי ספר ו 153-גני ילדים.
להלן הפעולות שבצעו הקב"טים במהלך השנה:
א .בתחילת שנת הלימודים תשע"ו  01/09/2019חברת אבטחה "שלג לבן" המשיכה עבודתה
באבטחת מוסדות החינוך ,מתקנים עירוניים ואירועים עירוניים.
ב .מעקב אחרי הכשרת מאבטחים :רואיינו מועמדים לאבטחת מוס"ח במשרד הקב"טים.
במהלך השנה רואיינו כל המאבטחים.
ג .ביקורות למאבטחים :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.
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ד .תרגיל ערנות למאבטחים במוס"ח :במהלך השנה במשך כל שעות הלימודים מתקיימים
תרגילי ערנות למאבטחים ,במהלך היום נזרק חפץ חשוד לשטח ביה"ס והמאבטח אשר
מבצע סריקה אמור לגלות את החפץ.
ה .תרגילי ירידה למקלט  /רעידת אדמה בבתי ספר :במהלך השנה התקיימו  34תרגילי
ירידה למקלט ו  34תרגילי רעידת אדמה.
ו .תרגילי ירידה למקלטים  /רעידת אדמה בגנ" :במהלך השנה התקיימו  152תרגילי
רעידת אדמה ו  152תרגילי כניסה למקלט.
ז .ביקורת מרכיבי ביטחון בביה"ס ובגנ"י :כל בי"ס  /גנ"י מחויב פעם בחודש לבדוק את
כלל מרכיבי הביטחון ע"י רכז ביטחון ביה"ס  /גננת גנ"י.
ח .תרגיל שריפה :במהלך השנה התקיימו  34תרגילי שריפה במוס"ח.
ט .תרגיל חומ"ס :במהלך השנה התקיימו  6תרגילי חומ"ס בבתי ספר בהם ישנן מעבדות
לכימיה.
י .במסגרת תכניות אבטחה מדור אבטחה איבטח  168אירועים עירוניים מרכזיים.
יא .מחלקת הביטחון מנפיקה אישורי כניסה למוס"ח לעובדי קבלן שונים וזאת לאחר
חתימה על טופס העדר רישום פלילי ואישור מהמשטרה על העדר עבירות מין.
יב .ישיבות שוטפות עם מפקחי חברת האבטחה "שלג לבן".

כנסים שנערכו במהלך השנה:
מס"ד

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 רכזי ביטחון חדשים

השתלמות עב"טים חדשים במוס"ח
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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 רכזי ביטחון

היערכות לשנה"ל היערכות ליום הג"א

10

כנס מאבטחים

הנחיות אבטחה

מדור מחסני חירום:
מדור מחסני חירום במחלקת הביטחון אחראי ומתפעל את מחסני החירום (פס"ח ומל"ח) של
עיריית הרצליה וכן את מחסני צה"ל העומדים לרשות העירייה.
עיקר הפעילויות הנעשות במחסנים:
•

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

•

קליטת ציוד וניפוקו לגורמים השונים במחלקה.

•

מעקב רצוף אחר ציוד הדורש ביקורת איכות.

•

מתן שירות לעובדי המחלקה.

•

טיפול והפעלת כל ציוד הצמ"ה אחת לשלושה חודשים.

•

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

•

טיפול מונע לציוד מכני ברגיעה.

•

טיפול בתלונות התושבים בנושא מקלטים פרטיים.

•

הוצאת הזמנות לספקים.

•

הזמנת ציוד מספקים חיצוניים.

למחלקה יש שני מחסנים לציוד מל"ח פס"ח .במחסנים מאוחסן כל ציוד החירום של העיר
הרצליה ,הכולל :אביזרים ,ריהוט וציוד המיועד לשהייה זמנית וממושכת לתושבי העיר בשעת-
חירום כגון :מיטות ,מזרונים ,שמיכות ,אלונקות ,ציוד תאורה ,ציוד מטבח וכו'.
להלן הפעילות שנעשתה במחסנים:
•

בוצע ריענון לציוד  -הפריטים הוצאו מאריזתם נבדקו ונעשו בהם טיפולים מונעים.

•

במשך השנה נעשו ספירות מדגמיות וספירת מלאי שנתית.
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•

במחסנים מתבצעת מידי יום עבודת תחזוקה הכוללת ניקיון והחלפת אריזות פגומות
בחדשות וכל הנדרש לתחזוקה ברמה גבוהה.

•

קליטת ציוד וניפוקו.

•

הוצאת החפ"ק לפעילות בשטח.

•

טופלו כל הנגררים ,גנרטורים ,משאבות ,רתכות ,מכלי מים ,כולל החלפת ברזים בכל
מכלי המים.

•

ארגון המחסן במתכונת חדשה ונגישה יותר ,נעשו שיפורים באחסון הציוד.

•

מחשוב המלאי במחסנים.

•

טופלה הצנרת למשאבות ולמכלי המים.

מחסן מקלטים
במשך השנה נקלט ציוד במחסן ונופק ציוד עבור ביצוע עבודות במקלטים .במחסן זה קיימת
פעילות יום-יומית והמחסן מתוחזק כל ימות השנה ברמה נדרשת.
צמ"ה ומיכלי מים
במחסני הביטחון מאוחסן ומטופל הציוד הבא:
•

גנרטורים.

•

משאבות מים וביוב.

•

מכלי מים.

•

רתכות גנרטור.

•

כלי הנעה הידראוליים.

•

ציוד כיבוי אש.

•

צנרת מים מכל הסוגים והגדלים.

•

חפ"ק.

•

רכבי חירום.

הציוד עובר ביקורות ,חידושים וטיפולים בהתאם לתוכנית עבודה ,כמפורט:
•

גנרטורים :סה"כ  15גנרטורים  -מטופלים אחת לשלושה חודשים טיפול לכל הגנרטורים
הכולל :בדיקת מים ,שמן וצביעת מסגרות ,מצבר.

•

חפ"ק ועגלות תאורה

•

חפ"ק ועגלת תאורה :טיפול שוטף חודשי.
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נרכשו:
•

עגלת תאורה נגררת נוספת לתאורת סביבה.

•

 3גנרטורים מושתקים

•

 3ערכות בלוני תאורה

•

מקלטים פרטיים:

מדור מחסנים מטפל בבעיות המתעוררות במקלטים השייכים לבתים פרטיים.
הבעיות העיקריות הם אחסון של ציוד פרטי על-ידי דיירים במקלט ,פלישה למקלטים ,נעילת
המקלט בפני הדיירים ושאלות כלליות .כמו כן מתבצעות ביקורות לבקשת תושבים לבדיקת
תקינות המקלטים .במהלך שנת  2019טופלו  59פניות.

מדור מקלטים
במהלך שנת  2019טיפלנו במקלטים הציבוריים ודו תכליתיים ובמוסדות החינוך .בעיר הרצליה
ישנם  115מקלטים ציבוריים לפי הפרוט דלהלן:
•

בתי הספר =  52מקלטים.

•

ציבוריים =  63מקלטים דו -תכליתיים.

המקלטים מטופלים באופן שוטף ומבוקרים אחת לחודשיים לקריאת מוני החשמל ובדיקת
ליקויים בולטים,רוב המקלטים מאוישים ע"י אמנים ומועדונים ,מתנ"סים ,אגודות ,חתומים על
חוזים במחלקת הנכסים העירונית ובפיקוח מחלקת הביטחון.
במהלך השנה טופלו המקלטים עפ"י תוכנית עבודה שנתית:
•

החלפת וונטות לא תקינות במקלטים ציבוריים ובמקלטי בתי ספר.

•

צביעת מקלטים – פנים  /חוץ.

•

טיפול בהצפות וסתימות ביוב.

•

החלפת חלונות ודלתות למקלט.

•

החלפות גומיות בדלתות וחלונות.

•

החלפת נורות וברזים.

•

איטום  3מקלטים ציבוריים.
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יחידת האכיפה הע ירונית
כללי:
מחלקת השיטור העירונית הינה מחלקה המשלבת שני ארגונים (משטרת ישראל ועיריית הרצליה)
ופועלת מתוקף הוראת שעה ליעול ולהגברת האכיפה ברשויות המקומיות.
יעוד היחידה:
לחזק את יכולת האכיפה וההרתעה ולהפחית באופן ניכר את רמת האלימות ,עבריינות והתנהגות
אנטי חברתית ,בדגש לעבירות איכות חיים וזאת בהתאם למימוש מדיניות האכיפה שנקבעה
במועצה לאכיפה עירונית.
תפקידי היחידה ומשימותיה:
א .מאבק בתופעות בריונות ,אלימות וונדליזם.
ב .טיפול מהיר באירועי איכות חיים.
ג .טיפול בעברות רישוי ובנייה וביצוע צווי בית משפט עירוניים.
ד .מאבק בשכרות ועבירות הקשורות לאלכוהול.
ה .אכיפה בתחום בריונות בתחומי החניה והתנועה.
ו .אבטחת אירועים עירוניים.
ז .סיוע לכלל בעלי התפקידים ברשות ובמשטרה.
ח .ביצוע מדיניות אכיפה שהוגדרה ע"י מועצת אכיפה ,ועדות המשנה והכנת תכנית פעולה
אופרטיבית בהתאם.
ט .טיפול במיגור תופעת הרכבים הנטושים וגרוטאות הרכב בעיר.

מבנה היחידה:
תקן היחידה מונה  10שוטרי מ"י ועוד  19עובדי עירייה ,מתוכם  18פקחים מסייעים  +מזכירת
היחידה.
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נתוני פעילות היחידה:
כלל הנתונים ,מייצגים את פעילות היחידה בראיה רב שנתית ,במקומות בהן ניתן ללמוד על מגמה
מהותית.
שעות סיור בעיר בחלוקה בין שיטור משולב לבין סיורי פיקוח מסייע בלבד –
2016

2017

2018

2019

סוגי סיורים
שיטור משולב

10,906

11,997

11,614

11,435

פקחים מסייעים

10,695

11,371

10,091

12,285

סה"כ

21,601

23,368

21,705

23,720

קריאות מוקד – במהלך השנה נפתחו  14,110קריאות למענה על ידי ניידות השיטור העירוני ,הן
ע"י המשל"ט העירוני והן ע"י מוקד  100של המשטרה .נתון זה מהווה גידול של  21%לעומת הנתון
של שנת  2018שעמד על .11,165

אנו רואים כי הגידול בקריאות לניידות השיטור העירוני הינו קבוע לאורך כל שנות פעילות
המחלקה .חלק מהגידול הרב שנתי נובע מתיעוד נכון יותר של הקריאות ,ובחלקו נובע מהבעת
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אמון הציבור במחלקה ,שכן בתחומי האחריות של המחלקה למול נושאי ונדליזם ו/או הפרעות
מנוחה ממקומות ציבוריים – אנו רואים ירידה דרמתית (דבר המוכיח כי פעילות המחלקה יעילה
מאד).
המענה להפרעות מנוחה בראיה רב שנתית:

ארועים חריגים:
היחידה טיפלה ב 61 -אירועים חריגים שבהם הוענק טיפול ראוי לאזרחים הכולל :הטרדות
מיניות ,מעשה מגונה ,שריפות מדירות ,הצלה מהתאבדות ,סיוע בהרחקת אזרחים וסגירות
מתאימות לאירוע חריג .נתון זה מהווה ירידה של ארוע חריג אחד ולכן אינו מהווה מדד למגמה
כלשהיא.
סוג אירוע
אדם במצוקה
דקירות
הטרדה מינית
טביעה
חשש לחיי אדם
ילד/ה נשכחו /ננעלו ברכב
מעשה מגונה
התאבדות
שריפה מדירה
תקיפת שוטרים
נזקי מזג האויר

כמות
8
2
11
3
8
2
7
4
4
2
10
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מעצרים ועיכובים:
במהלך השנה נעצרו ועוכבו על ידי היחידה  124אנשים ,כמפורט שבטבלה .נתון זה מהווה ירידה
של  6מעצרים/עיכובים לעומת שנה קודמת ,המהווים ירידה של כ.6% -
העבירה
אדם חשוד
שוד
איומים
גניבה
גרימת נזק
דרוש חקירה
תקיפה
החזקת אמל"ח
פורצים
חשש לחיי אדם
החזקת חומר החשוד כסם
הטרדה מינית
העלבת עובד
הפרות צו
הפרת סדר
השלכת נפצים
התעללות בבע"ח
שבח"ים
מסיעי שב"ח

כמות
4
1
2
18
1
3
33
2
10
2
8
4
3
3
7
4
1
16
2

אכיפת בריונות:
במהלך השנה ,נרשמו דוחות על אכיפת בריונות כגון :רכבים חוסמים ,ניקיון ,השלכת פסולת ועוד.
להלן פירוט הפעילות:
סוג פעילות
דו"ח חניה עירוני (*)
דו"ח נקיון  /מפגעים עירוני (*)
דו"חות תנועה משטרתיים
דו"חות רעש משטרתיים
דו"חות נקיון משטרתיים
שפיכות אלכוהול

2016
5,405
0
793
526
36
839

2017
5,027
96
751
496
51
873

2018
3,703
17
1,048
524
50
843

2019
6,001
29
868
412
66
200

(*) כלל נתוני האכיפה העירוניים כלולים בנתוני האכיפה שיוצגו בפרק הבא של הפיקוח העירוני.
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מחלקת פיקוח עירוני
כללי:
מחלקת הפיקוח מאורגנת ב 7 -מדורים על בסיס חלוקת העיר לשטחים בעלי היגיון פיקוחי
המאפשר אחיזה טובה ושליטה נוחה יותר בשטח:
מדור מזרח – מטפל בשכונות נוה עמל ויד התשעה.
מדור צפון – מטפל בכל השטח שמצפון לציר סוקולוב – פינסקר.
מדור דרום – מטפל בכל השטח שמדרום לציר סוקולוב – המשך העצמאות (מערבית לבן גוריון).
מדור תיכון – מטפל בכל השטח של שיכון ויצמן ,שכונת גליל ים החדשה ואזור פארק הרצליה
רבתי.
מדור מערב – מטפל בכל השטח של הרצליה ב' ,נוף ים ופיתוח.
מדור אזור תעשיה – מטפל משימתית ברחובות של אזור התעשיה.
מדור סוקולוב – מטפל נקודתית ברחוב סוקולוב ובן גוריון עד העצמאות.
המחלקה מונה  29עובדים ,מתוך תקן של  ,38ובהם מנהל מחלקה ,סגן ,מזכירת מחלקה ו26 -
פקחים.
היקפי פעילות המחלקה:
קריאות מוקד:
נושא

2014

2015

2016

2017

2018

2019

סל חניה

3,688

5,091

6,043

6,311

6,201

7,874

נקיון ומפגעים

3,234

4,601

5,827

5,287

6,000

6,502

רכב נטוש  /גרוטאות

528

650

1,007

906

706

(*)

מפוחים

379

318

375

294

345

345

משימות מנהל יזומות

0

0

436

715

839

852

אחר

230

241

210

375

336

409

סה"כ

8,059

10,901

13,898

13,888

14,427

15,982

(*) בשנת  ,2020עברו ארועי רכב נטוש וגרוטאות רכב לאחריות מחלקת השיטור העירוני.
ניתן לראות כי קיימת עליה ברוב סוגי קריאות המוקד .מבחינת האגף ,הדבר מצביע על רמת אמון
גבוהה של התושבים במחלקה ,שיודעת לתת מענה טוב לקריאות השונות .אנו ממשיכים לפעול
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להגברת הפעילות היזומה לצורך טיפול בתופעות המהוות מטרד במרחב הציבורי ,בטרם יגיע
אלינו מהתושבים.
רכבים נטושים – בדצמבר  2018עבר תחום הטיפול של רכבים נטושים וגרוטאות רכב ממחלקת
הפיקוח העירוני ליחידת האכיפה העירונית ,מתוך ההבנה כי עצם היותה של היחידה משולבת עם
משטרת ישראל ,הדבר מהווה יתרון לחוזקה של המשטרה באיתור בעלי רכבים וסגירת מעגל
טיפול מהיר יותר ואפקטיבי יותר.
פירוט דו"חות חניה שהוגשו:
שנה

2014

2015

2016

2017

2018

2019

הסדרי חניה

15,718

8,634

9,019

9,366

5,786

7,426

תוים אזוריים

188

4,658

10,533

9,894

8,681

7,724

חניה אסורה

29,348

25,515

28,385

32,331

27,123

27,463

סה"כ

45,254

38,807

47,937

51,591

41,590

42,613

(הנתונים כוללים את נתוני האכיפה של יחידת השיטור העירוני).
פירוט דו"חות פיקוח כללי שהוגשו:
עבירה

שנת
2015

שנת
2016

שנת
2017

שנת
2018

שנת
2019

החזקת נכס/מגרש שיש בו מפגע

67

117

132

117

274

השלכת פסולת/לכלוך במקום ציבורי

353

656

994

1,038

575

אתרי בניה ומכולות

259

452

821

1,189

1,103

רכבים נטושים

0

344

560

305

46

גרימת נזק למרחב הציבורי

14

30

39

87

134

גללי כלבים ושוטטות כלבים

27

8

49

34

506

מפוחים וציוד גינון

18

11

3

14

8

מפגעי עסקים במרחב הציבורי

87

113

202

272

354

עישון במקום ציבורי

0

0

1

3

4

עבירות במרחב הגינות הציבוריות

156

170

185

146

87

עבירות במרחב חופי הים

79

126

148

142

107

סה"כ

1,060

2,027

3,134

3,347

3,198
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מחלקת מעקב ובקרת דו"חות
מחלקה זו מאורגנת ע"ב מנהל מחלקה ו 5 -מזכירות בראשותו של מר גיל ברייטברט .המחלקה
עוסקת במעקב ובקרה אחר כלל דו"חות החניה והפיקוח הכלליים.
להלן משימות המחלקה:
• אחראית לטפל בכלל הדו"חות העירוניים המוגשים על ידי מחלקות האכיפה השונות בכל
האגפים.
• במסגרת תפקידם ,אחראית המחלקה להזנת כלל הדו"חות.
• מעקב אחר מוסר התשלומים.
• הוצאת הודעות רשומות.
• טיפול בבקשות ערעור ובקשות להשפט בבית המשפט לעניינים מקומיים.
• העברת דו"חות שלא שולמו לגביה מנהלית על ידי משרד עו"ד סנדרוביץ'.
• קליטת התשלומים בסוף התהליך.

להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום החניה:
שנת
2014

שנת
2015

שנת
2016

שנת
2017

שנת
2018

שנת
2019

הנושא
סה"כ דו"חות חניה
שטופלו

45,254

38,807

47,937

51,591

41,590

42,738

סה"כ ביטולים שטופלו

5,916

2,532

5,535

3,350

8,841

1,516

סה"כ הסבות

4,234

3,354

4,006

3,358

4,467

3,848

סה"כ ערעורים שטופלו

7,575

7,077

7,258

8,024

5,941

5,222

סה"כ בקשות להישפט

132

262

362

389

441

342

סה"כ דו"חות עברו
לגביה מנהלית

10,052

11,362

10,041

10,832

9,855

4,058

סה"כ הונפקו תווים
אני מהרצליה

14,078

18,049

9,353

8,771

8,531

14,440
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להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום הפיקוח הכללי:
שנת
2015

שנת
2016

שנת
2017

שנת
2018

שנת
2019

הנושא

1,060

2,027

3,134

3,347

3,031

סה"כ ביטולים שטופלו

153

117

225

171

140

סה"כ בקשות להישפט

31

118

240

173

272

סה"כ דו"חות עברו
לגביה מנהלית

178

812

1701

1,858

1,125

סה"כ דו"חות פיקוח
שטופלו

מחלקת רישוי עסקים ושילוט
כללי:
המחלקה אחראית על יישומו של חוק רישוי עסקים מתוקן תשע''ב  2013ועל מתן היתרים על פי
חוקי העזר העירוניים בהם היתרים לשילוט .המחלקה מלווה את בעל העסק החל מהגשת הבקשה
לרישיון עסק ועד להנפקת רישיון העסק.
ייעוד המחלקה:
אכיפת חוק רישוי עסקים וטיפול בקבלת היתרים לשילוט.
תפקידי המחלקה:
א.

טיפול בקבלת הבקשה לרישיון העסק.

ב.

בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.

ג.

אכיפת החוקים והתקנות בהתאם להוראות הדין הקיים.

ד.

בדיקה וליווי של הבקשות לרישיון עסק.

ה .טיפול בתיק רישוי עסקים מתחילתו ועד להנפקת הרישיון תוך מתן דגש לליווי בעל העסק
ומתן שירות יעיל ומקצועי.
מבנה המחלקה:
מנהלת מחלקה
 4מפקחי רישוי עסקים בהם  3תברואנים
סגנית מנהלת מחלקת שילוט
רכזת רישוי עסקים
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נתוני רישוי עסקים
תיאור

כמות

בקשות לרישיון עסק

235

בקשות שנדונו בוועדת רישוי

37

הגשת תיקי אכיפה לתובע העירוני

4

מכתבים שנשלחו להתייחסות גורמי רישוי

1698

הנפקת רישיונות חדשים

256

היתרים לשולחנות וכסאות

112

היתרים לסגירות חורף

46

קייטנות

65

רוכלות ים

4

נתוני שילוט
תיאור

כמות

וועדת שילוט

4

בקשות לרישיון שלט

147

התראות לשלטים ללא היתר

512

ברירות קנס לשלטים ללא היתר

13

הדבקת מודעות על לוחות

14,442

אגרות שנתיות

1,433

תיאור הכנסות

סה"כ בש"ח

הכנסות מהדבקה על לוחות מודעות

72,266

הכנסות אגרות שילוט

2,107,918

סה"כ הכנסות

2,179,184
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אגף המינהל הכספי
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019

פרטי המינהל הכספי
גזבר :רו"ח רוני חדד
סגנית גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה :רו"ח הילה רוזן
מען המינהל :בניין העירייה קומה  ,5שד' בן-גוריון  ,22הרצליה
טלפון09-95915223 :
פקס09-9501210 :

אודות האגף
המינהל הכספי של העירייה אמון על ההתנהלות הפיננסית של העירייה ,המשקפת את תכנית
העבודה של יחידות העירייה השונות .עקרונות התכנית הפיננסית של העירייה:
.1
.2
.3
.4
.5

ניהול כספי ותקציבי כדין.
מיצוי מרבי של מקורות הכנסה ונכסי הרשות.
תיעוד ,רישום ובקרת הפעילות הכספית.
ניהול הוצאות חסכוני ויעיל.
ניהול מיטבי של תזרים מזומנים.

באגף אגפים ומחלקות הפועלים כל אחד בתחומי האחריות המפורטים להלן:
.1
.2

.3
.4
.5

אגף הכנסות העירייה :הוצאת שומות ארנונה לכלל הנכסים בעיר ,גבית ארנונה ,אגרות
והיטלים ,מתן הנחות ,מתן אישורים לטאבו ,טיפול שוטף בפניות תושבים.
אגף חשבות העירייה :הכנת דוחות כספיים ,רישומים חשבונאיים והנהלת חשבונות,
בנקים ,תשלומים לספקים ,תשלום למקבלי תמיכות והקצבות ,תשלומים למוסדות,
טיפול בהפקת ערבויות.
אגף תקצוב וכלכלה :ניהול תקציבי העירייה הרגילים ,בקרה ואישור הזמנות עבודה,
טיפול בהקצבות למוסדות וגופים נתמכים ,טיפול בתקני כח אדם.
אגף חוזים ותב"ר :גיבוש התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) ניהולו ובקרתו ,ניהול וטיפול
שוטף של חוזים שאינם חוזי מקרקעין ,ניהול וטיפול בערבויות שמקבלת העיריה.
אגף נכסים וביטוחים :ניהול נכסי העירייה תוך הקפדה על היבטים קניינים ,כלכליים
וציבוריים .ניהול פוליסות הביטוח המבטחות את העירייה על מכלול אחריותה
הציבורית וטיפול בתביעות.
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 .6אגף שכר :תשלום שכר לעובדי העירייה בפועל ובגמלאות ,יישום הסכמי עבודה ושכר
חדשים שנחתמו ,הכנת דוחות לממונה על השכר באוצר.
 .7מחלקת בקרת תאגידים עירוניים :פיקוח ומעקב אחר העמידה בהוראות החוק של
תאגידי העירייה ,בקרת הנתונים הפיננסיים ,בקרה ומעקב אחר אישורי התקציב
והדוחות הכספיים ,סיוע וליווי שוטף לתאגידים.

עיקרי ההישגים לשנת 2019
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11

.12

דירוג  AAAעל ידי חברת הדירוג  S&Pבפעם העשירית ברציפות (החל משנת  .)2010על פי
 ,S&Pהדירוג משקף את מצב הנזילות יוצא הדופן של העיר ואת הכלכלה החזקה שלה.
דירוג התחייבות העירייה הינו דירוג ( ISSUERמנפיק) מסוג General Obligation
ומתייחס ליכולת העירייה לפרוע את התחייבויותיה במועדן.
זכיה בפרס ניהול תקין של משרד הפנים.
גביה בגין ארנונה בסך של כ 566 -מיליון  ,₪שהינם כ 32 -מיליון  ₪מעל התקציב.
הכנת הדו"חות הכספיים והדיווחים השונים במועד על פי הוראות החוק.
רישום כ 22,000-אלף פקודות ומסמכים בצד ההכנסות ובצד הוצאות תשלומי ספקים,
נותני שירותים ,הקצבות ותמיכות ועוד.
ניהול תקציב הוצאות שוטף בהיקף של כ 962 -מיליון  ₪וסיום בעודף של כ 23.7-מיליון ₪
(בהתאם לנתוני הרבעון הרביעי .)2019
ניהול תקציב הפיתוח בסך של כ 490 -מיליון  ₪וביצוע של מעל ל.70% -
ניהול וטיפול של כ  400 -חוזים ,מתוכם  120חוזים חדשים בשנת  2019ובכ1,300 -
ערבויות.
ניהול נכסי העירייה המונים כ 10,000 -נכסים בשטח שיפוט של כ  26,000דונם.
ביצוע הפקעות ,הסדרת רישום קרקעות על שם העירייה ,טיפול בתשלומי פיצויי נזיקין
עבור תביעות צד ג' ,השכרת נכסים ומתן זיכיונות בהיקף של כ – 11.4מיליון  ,₪הכנסות
מהשכרת חניונים בהיקף של כ  9.3מיליון ש"ח.
יישום מוצלח של הסכמי העבודה שכלל את כל קשת הדירוגים במשק ,כולל הסכמי עבודה
עם מספר פעימות ,שיפור בתוכנות השכר ,סריקות חומר היסטורי ושוטף של התיקים
האישיים.
הגשת התקציבים לשנת  2019והדוחות ההשוואתיים.

עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2020
 .1התמודדות עם משבר הקורונה – הכנת תקציבים שוטפים ותקציבי תב"רים מעודכנים,
מתן הנחות בארנונה לעסקים בעיר ,הקדמת תשלומים לספקים שהינם תושבי העיר,
רכישה מיידית של ציוד להתמודדות עם הנגיף.
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.3
.4
.5
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.7
.8

.9

.10
.11

המשך עמידה ביעדי גביה ,תוך מיצוי פוטנציאל הגביה .התמודדות עם נזקי מגפת
הקורונה במטרה לצמצם את הנזק הצפוי להכנסות .טיפול בפניות התושבים ובעלי
העסקים תוך שיפור השירות ע"י הטמעת מערכות דיגיטליות המאפשרות שירות מרחוק
וזימון תור.
הגשת דו"חות כספיים במועד ,תשלומים לספקים ונותני שירותים על פי תנאי
ההתקשרויות ,שיפור וייעול התהליכים הקיימים מול הממשקים השונים בעירייה.
פיקוח ,מעקב ובקרה תקציבית שוטפים על התקציב הרגיל בסך כ 1 -מיליארד. ₪
הכנת התקציב הרגיל של העירייה לשנת  2021ובקרה ואישור הזמנות עבודה וחוזים.
קיום ישיבות רבעוניות בנושא תקציב.
ניהול ובקרת תקציב הפיתוח בהיקף של כ 503 -מיליון  ,₪המשך ניהול מערך החוזים,
הביטוח והאופציות להארכות הסכם.
ניהול וטיפול שוטף במכרזים הקשורים לנכסי העיריה ,בחוזי שכירות וחוזי שילוט הכולל
בין היתר את מערך הביטוחים ומערך מימושי האופציה להארכת תוקפם של החוזים,
המשך טיפול בערבויות וליוויי החלק הביטוחי בכל מכרזי העירייה.
המשך הסדרת רישום נכסי העירייה ,ביצוע הפקעות ,ביצוע הקצאות מקרקעין ,מעקב
ואישור פוליסות הביטוח של העירייה ,עריכת מכרזים להשכרת נכסים ,פינוי שטחים
ציבוריים על ידי פולשים ,שותפות בתהליכי התכנון בתוכניות העירייה והשתלבות
בתהליכי העבודה של מינהל ההנדסה.
מיחשוב חישוב פיצויים של מורים אפקטיביים וסייעות.
פיקוח ומעקב אחר עמידת התאגידים בהוראות החוק ,בקרת הנתונים הפיננסיים,
השתתפות בדירקטוריונים ,בקרה ומעקב לאחר אישור תקציב ,סיוע וליווי שוטף של
התאגידים.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

חיובי הארנונה עומדים על כ 621 -מיליון  ₪לשנה.
טיפול בלמעלה מ 90,000 -פניות המתקבלות באגף הכנסות העיריה בשנה באמצעים
השונים.
כ 22,000 -רישומים של פקודות ומסמכים ותשלומים לספקים ונותני שירותים מבוצעים
בשנה ,בהיקף מצטבר של כ 524 -מיליון .₪
תשלומים לרשויות המס ,הקצבות ותמיכות בסך של כ 751-מיליון .₪
בשנת  2019הגיע תקציב הפיתוח לכ 490 -מיליון  ,₪אשר בוצע בהיקף של מעל .70%
טופלו ב כ  400 -חוזים השנה ,מתוכם כ 120 -חוזים חדשים ,כ 130 -מימושי אופציות
בקשר עם תוקפם של החוזים ,וכ 1,300 -ערבויות.
נחתמו  11הסכמים חדשים לשימוש במתקני בתי ספר המנוהלים בניהול עצמי ,נפתחו כ-
 320תביעות בתחום צד ג' ,נזקי גוף ורכוש שהתווספו לטיפול ומעקב בכ 1,000 -תביעות
המטופלות באופן שוטף.
תשלום משכורות וקצבאות בסך של כ 400 -מיליון  ₪בשנת  2019ל כ 3,135 -עובדים
וגמלאים.
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המינהל הכספי

אגף
תקצוב
וכלכלה

מח'
בקרת
תאגידים

אגף
חוזים
ותב"רים

אגף
הכנסות
העירייה

עירוניים

חשבויות באגפים וביחידות העירוניות
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אגף
שכר

אגף
נכסים
וביטוחים

אגף
חשבות
העירייה
(הנח"ש)

אגף החינוך
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019

פרטי האגף
מנהל האגף :ד"ר יעקב נחום
סגנית פדגוגית :יעל יוסף-חקון
סגנית כלכלית :רו"ח אולגה לוקינסקי
מען האגף :בניין העירייה קומה  ,1רח' בן-גוריון  ,22הרצליה
טלפון09-9705101 :
פקס09-9544672 :
דוא"ל לפניותGalila@herzliya.muni.il :

אודות האגף
אגף החינוך על כל מחלקותיו ,פועל ליישום הגישה ההומניסטית בחינוך  -באיכויות ההשכלה
הרחבה ,חשיבה ביקורתית ,הגינות חברתית ,אוטונומיה מחשבתית (אישית ובית ספרית) ,מימוש
עצמי ,רגישות וחינוך דמוקרטי.
האגף פועל באופן רציף ועקבי בכל מערכות החינוך העירוניות לקידום וטיפוח התלמידים ,לחינוך
תלמידים המכבדים את הוריהם ומשפחתם ,אוהבי אדם ,אוהבי העם והארץ ,אזרחים נאמנים
למדינת ישראל ,המכירים ומכבדים את מורשתו של העם היהודי לדורותיו ואת זהותו התרבותית
ואת מורשתן וזכויותיהן של הקהילות השונות במדינת ישראל.
רעיון מימוש היעדים החינוכיים עובר כחוט השני לאורכו ולרוחבו של הרצף החינוכי ,מגן הילדים
ועד לתיכון ,בשותפות :הורים ,מורים ,תלמידים ,מנהלים ונציגי משרד החינוך.
השנה נעמיק את השימוש בטכנולוגיות ביעילות ,ככלי מחקר ,ארגון ,הערכה והעברת מידע .נעודד
את היצירתיות וכושר המצאה ,את החינוך לחשיבה יצירתית ותבונה יצירתית .בכלל זה ,פיתוח
תחום רחב של טכניקות יוצרות רעיונות (סיעור מוחות ,עבודת צוות וכו') .על מנת לשפר ולמצות
את המאמץ היצירתי  ,נכוון לפתיחות ואחריות כלפי נקודות השקפה חדשות ושונות ,נאגד
תשומות והיזון חוזר לעבודה ,נעודד מקוריות וכושר המצאה ,נכוון לחשיבה ביקורתית ויכולת
לפתור בעיות ,נחנך לחשיבה "מחוץ לקופסה" -אינדוקטיבית ודדוקטיבית ,ובעיקר נכוון לחשיבה
מערכתית תוך בניית מודלים פרקטיים לעשייה אמתית.
מתוך מכלול הדברים ,נכוון לצמצום הפערים בין אוכלוסיות ברמה הפרקטית .בכלל זה ,הקצאת
משאבים תוספתיים ,לבתי ספר -באמצעות מנגנון אוטומטי ,שקוף ושוויוני .נרחיב את
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הפרוגרסיביות תוך מיקוד מאמץ במדדי הטיפוח החלשים ביותר בין השכבות השונות בתוך בתי
הספר ,על פי שכונות ורובעים .נשמור על ייחודיות אוכלוסיות מיוחדות (כגון :עולים חדשים,
מחוננים ,מצטיינים ,חינוך מיוחד) ונקפיד על עקרון שוויון הזדמנויות בחינוך ומצוינות בחינוך.
החזון החינוכי
החזון החינוכי מתבסס על עשרה עקרונות מובילים:
.1

שוויון הזדמנויות ומצוינות בחינוך

.2

מוסדות חינוך רב תרבותיים ובינלאומיים  12שנתיים.

.3

מיסוד החינוך לערכים וחינוך לבריאות –  12שנתי.

.4

אינטגרציה בין מערכות פורמליות ובלתי פורמליות בחיבורים בלתי אמצעיים.

.5

חושבים ומיישמים פסיכו-פדגוגיה בל שכבות הגיל.

.6

חיזוק הקשר ושותפות בעשייה החינוכיים עם ההורים.

.7

קידום ופיתוח מיומנויות למידה בכלל ובתחום המדע והטכנולוגיה בפרט מגן ועד
תיכון.

.8

מבנה חדשני של מוסדות החינוך כפורצי דרך בתחום המחקר והפיתוח.

.9

קהילות לומדות.

 .10איגום משאבים חכמים כרשת חינוכית אחת.

עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2020
•

חיזוק מעמד בעלי התפקידים במערכת החינוך כסוכני שינוי ללמידה משמעותית במאה
ה 21-והתאמת הפיתוח המקצועי להוראה דיפרנציאלית ורגשית הטמעת מודל .Each

•

קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים ,למימוש עצמי
ולמצוינות.

•

בניית תכניות מבוססות נתונים.

•

הגברת מערך ההדרכות ושימת דגש בפיתוח צוותי החינוך ,הכשרתם והתמקצעתם.
הפעלת מערך רישום ,קליטת תלמידים מעקב וקשר עם המשפחה של התלמידים
בהתאמה לצרכים .התאמת מוסדות חינוך לתכנית החינוכית בעיר ,התאמה ליעדים
ולתכנית העירונית  .פיתוח וקידום תכניות ייחודיות בבתי הספר התיכוניים וחטיבת
ביניים .תכנית הכשרה לצוותי מחנכים ויעוץ בנושא התמודדות ומניעה של התנהגויות
בסיכון של בני נוער וטיפוח אקלים מיטבי.
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•

חיזוק החינוך לערכים יהודיים ,ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח
מגילת העצמאות באמצעות לימוד מושגי יסוד ופעילות בשטח.

•

טיפוח המיומנויות הרגשיות הבין והתוך-אישיות תוך חיזוק החוסן האישי באמצעות
תכניות ייעודיות ומותאמות .תכניות המעודדות מתן תפקידים לתלמידים ויכולת לזהות
מוקדי כוח אצל עצמם ,במרה לחזק החוסן והצמיחה האישית ולקדום ערכים של
סובלנות והכלת האחר .תכניות חיצוניות ייחודיות העוסקות בתחום זה :איל ,כנפיים,
מהו"ת.

•

קידום תפיסה הוליסטית של מערכת החינוך ,רצף חינוכי לאורך כל היממה וקשר בין
מגוון מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי .זאת באמצעות פעילות של תנועות
הנוער בבתי הספר ,הידוק הקשרים עם מוסדות התרבות והספורט ,פעילות של מרכזי
הלמידה בתוך בתי הספר ועוד.

•

הבנייה ויישום של מודל לוגי  EACHלגני ילדים ,בשיתוף היחידה למדידה והערכה של אגף
החינוך ,הצוות החינוכי המוביל את הגיל הרך בעיר ,המחלקה לחינוך המיוחד

•

"למידה מבוססת פרויקטים ככלי להגשמת חלומות" – השתלמות ,ליווי תוך גני על ידי
מדריכה מקצועית ,סיורים בגנים הפועלים במודל זה בערים שונות

•

הטמעת פורטל קהילות לומדות בקרב מנהלות הגנים בעיר

•

"רגע לשתף"  -יצירת פלטפורמה שיתופית לכל מנהלות הגנים ליוזמות חדשניות ולמידת
עמיתים.

•

שינוי בחוק החינוך המיוחד :השתלמויות ולמידה ובניית מודל גנים התואם לעיר בהתאם
לשינוי בחוק

•

בחירת סייעות מובילות אשכול סייעות ,תכנית למידה חדשנית וייחודית להכשרת סייעות
מובילות אשכול.

•

בניית  5כיתות גן בחנה רובינא ובגליל ים ,פתיחת גן גלעד בשביב שהיה סגור במשך שנה,
שיפוץ יסודי של  6גנים ותיקים בעיר ,צביעת פנים של  60גנים ,שדרוג  4חצרות בתכנון
חדשני של חצר טבעית ,פיילוט הטמעת אפליקציה לניהול חשבונות גן בקרב הגננות
המובילות.

•

בניית תכנית השתלמות לעובדות היול"א לקראת חוק שילוב והכלה ,מפגשי צוותים בוקר
ויול"א ,ערבי הורים – מפגשים עם הורים להתמודדות אל מול אתגרים ביול"א,
השתתפות בוועד מנהל היול"א ,השתתפות בבניית מכרז חדש ליול"א.
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•

מוסדות החינוך המיוחד
ילדים186 -
גנים לחינוך מיוחד19 -
בתי ספר לחינוך מיוחד2 -

•

בתי הספר היסודיים
תלמידים 7,510
בתי ספר יסודיים17 -

עץ מבנה אגף החינוך
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האגף לשירותים חברתיים
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019

פרטי האגף
מנהל האגף :עו"ס אהרון סלצברג
סגנית מנהל האגף :עו"ס הילה גורן
מען האגף :רח' בן גוריון  ,14הרצליה4678511 ,
טלפון09-9705110 :
פקס09-9500891 :
דוא"ל לפניותanabeln@herzliya.muni.il :

אודות האגף
האגף לשירותים חברתיים אמון על הטיפול באוכלוסיית הרשות מגיל לידה ועד מאה ועשרים
במגוון תחומים ,כאשר מטרת העל הינה שיפור איכות החיים של התושב הן ברמה הכלכלית והן
ברמה הרגשית והבינאישית.
האגף אחראי על מתן שירותי הרווחה לפרטים ,משפחות וקהילות המצויים במצבי משבר זמניים
או מתמשכים כגון :מוגבלות ,עוני ,קשיי תפקוד ,תעסוקה ,אפליה ,ניצול התמכרויות ועוד.
המענים הניתנים על ידי האגף לשירותים חברתיים כוללים סיוע חומרי ,מניעה ,הסברה תמיכה,
טיפול ושיקום.

מחלקות האגף לשירותים חברתיים:
•

מחלקת משפחות ,ילדים ונוער :אמונה על הטיפול בקטינים במצבי סיכון מגיל לידה ועד גיל
 ,18צעירים/רות עד גיל  25ומשפחות עם ילדים .המחלקה מפעילה מערך של מסגרות
מגוונות ואיכותיות לצורך מתן מענה ומסייעת למשפחות באמצעות "חליפה אישית"
מותאמת לכל משפחה ולצרכיה.

•

המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת :המחלקה נותנת שירותי טיפול ,ייעוץ והכוונה
לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם בסוגיות הנובעות מתהליך ההזדקנות
כגון :חולי ,בדידות ,הרעה ביכולות קוגניטיביות וירידה בהכנסות ,וזאת על מנת לאפשר
לאזרח הוותיק ולבני משפחתו להזדקן בכבוד ולהאריך ימים בביתו ובסביבתו הטבעית.
המחלקה עמלה על פיתוח שירותים בקהילה לטובת הפגת הבדידות וליווי משפחות ברגע בו
[]26

נדרש מעבר מהקהילה לטובת שהיה במוסד .המחלקה אף אמונה על תחום ההגנה על חסרי
הישע הקשישים.
•

המחלקה לפיתוח משאבי קהילה :אחראית על פיתוח מנהיגות בקרב אוכלוסיות שונות,
פיתוח שירותים חברתיים/קהילתיים ומיצוי זכויות האזרח .המחלקה מובילה מערך של
התנהלות כלכלית נכונה ללקוחותיה במטרה לשפר את מצבם הכלכלי  ,בנוסף ,מלווה את
תושבי השכונות בתהליכים של פינוי בינוי בשלביהם השונים ,תוך שימת טובת התושב
במרכז.

•

מחלקת פרט ומשפחה :המחלקת מעניקה מענה טיפולי מותאם ליחידים ולמשפחות ע"י
מתן הזדמנות (כולל ליווי וסיוע) להתפתחות התפקוד האישי ,המשפחתי ,התעסוקתי
והחברתי ,אשר יקדמו אותם לביטחון אישי  ,מקצועי  ,כלכלי  ,ומשפחתי .המחלקה מסייעת
ביחסים ומצבים מורכבים בתוך המשפחה ,אלימות זוגית ,גירושין ,מאסר ,התמכרויות ,
נפגעות תקיפה מינית ועוד  .המחלקה עורכת תסקירים לערכאות משפטיות המתייחסים
לקטינים שהוריהם בהליכי גירושין ואפוטרופסות.

•

מחלקת נכויות ,שיקום וסיוע :המחלקה מסייעת ומטפלת בילדים ובוגרים עם נכויות ובבני
משפחותיהם לאורך מעגל החיים בהתאם לצרכיהם המשתנים ,תוך מטרה לשפר את
תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי .דגל היסוד של המחלקה הינו מתן סיוע בפיתוח
והקמה של שירותים מותאמים ,תיווך ,מיצוי זכויות ,ייעוץ ,הכוונה וסיוע בהגנה על חסרי
ישע.

•

מחלקת ארגון ופיתוח -מחלקת ארגון ופיתוח נותנת מעטפת ארגונית ,מנהלתית לעשייה של
כלל המחלקות באגף ,תומכת באגף המתמודד עם סביבה דינמית ,אחראית לתכנון פעילות
האגף ,איתור צרכים עתידיים ומגמות .המחלקה אמונה על ייעול תהליכי העבודה ומתן
שירות לעובדי המחלקות במטרה לקדם את תהליכי העבודה ולהעניק את השירות המיטבי
לכלל לקוחות האגף.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים באגף לשירותים חברתיים:2019 -
סה"כ תיקים 4,986 :תיקים (בסוף  2019מס' התיקים היה )3,495
• תיקי קשישים3,000 :
• על הספקטרום האוטיסטי – כ 260-בתי אב
• נכויות ושיקום -כ 260-בתי אב
• תיקי יח' סיוע (בודדים) 278 -תיקים פתוחים כ 50-פניות שטופלו ללא פתיחת תיק.
• טיפול זוגי/משפחתי187 -
• טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כולל השמות חוץ ביתיות ,תעסוקה והגנה
(תושבי העיר) -כ260-
• משפחות בתחום ילדים בסיכון -כ1,545-
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• תחום נוער במצוקה -כ228 -
• קטינים בטיפול חוק נוער -כ560 -
• דיונים בבית משפט לנוער+יישום החלטת שופט -כ126-
• תסקירים בתחום סדרי הדין286-
• שיקום האסיר -סה"כ ( 12מטופלים ואסירים בפיקוח)
• שיקום ועיוור -טיפול באוכלוסיית השיקום ומשפחתו234 -
• טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובמשפחתם191 -
• התמכרויות( 79 -צעירים ובוגרים)
• שלום המשפחה 86 -משפחות
• טיפול ע"י עו"ס לחוק נוער560 -
• שי"ל -סיוע לתושבי העיר במיצוי זכויותיהם4,155 -
• אירועים בגינות הקהילתיות60 -
• באוקטובר  2019הוחלפה מערכת המידע הממוחשבת (המערכת הקודמת "אורות" הייתה
בעלת באגים אשר לא אפשרו לעדכן ולייצא את כל המידע כראוי)

מבנה ארגוני כללי ,האגף לשירותים חברתיים הרצליה
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אגף שאיפ"ה (שיפור איכות ופיתוח הסביבה)
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019

פרטי האגף
מנהל האגף :מר רוני גאון
מען האגף :רח' השרון  ,29הרצליה461001 ,
טלפון09-7494260 ,09-9529867 :
פקס09-9529188 :
דוא"ל לפניותRoni@herzliya.muni.il :

אודות האגף
אגף שאיפ"ה (שיפור איכות ופיתוח הסביבה) אמון על פיתוח ותחזוקת הנוף העירוני ,ניקיון ,פינוי
אשפה וגזם ,טיפול במפגעים ,רישוי עסקים ,איכות הסביבה ,חופי הרחצה ,בעלי חיים ,מיחזור
ועוד .האגף מורכב ממחלקות מקצועיות ורובעים .המחלקות והרובעים כפופים להנהלת האגף
המתווה את המדיניות העירונית ,מאשרת התקציבים ומפקחת על פעילותם.
רובעים :העיר מחולקת למספר רובעים בראשם עומד/ת מנהל/ת :המנהלים עוסקים בניקיון
הרובע  ,גינון ,טיאוט ,פינוי אשפה ופסולת ,דיווח ובקרה על מפגעים בתחום המרחב הציבורי
ברובע .ומהווים כתובת לתושבי הרובעים בנושאים עליהם הינם מופקדים.
מחלקות מקצועיות :מחלקת גינון וריהוט רחוב וגן ,מחלקת רישוי ושילוט עסקים ,מחלקה
וטרינרית ,מחלקת תרבות הדיור והמרחב הציבורי ,היחידה לאיכות הסביבה ,מחלקת מיחזור
והדברה ,מחלקת ניקיון שליטה ובקרה ,רשות החופים ,חשבות האגף.
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דרכי התקשרות – בעלי תפקידים באגף שאיפ"ה
משרדי האגף נמצאים ברחוב השרון  ,29למעט יחידות אשר כתובתן מצוינת בטבלה בנפרד.
שם
ומשפחה

תפקיד

טל' ()09

פקס
()09

דוא"ל

רוני גאון

מנהל אגף שאיפ"ה

9529867

9529188

Roni@herzliya.muni
.il

יונה מלאך

ע .מנהל אגף שאיפ"ה

9529188

yona@herzliya.muni
.il

רועי קרליץ

מנהל מחלקת תברואה (מיחזור
והדברה)

גלית רוניס

מנהלת מחלקת גנים וריהוט
רחוב וגן

9591568

שרגא
קליין

מנהל פרויקטים וממונה ייעור
ועצים

7946771

7494260
9529867
7494260

roee@herzliya.muni.
il

7743203
7494420
9597783

galit@herzliya.muni.
il
shraga@herzliya.mu
ni.il

עומרי
משעלי

מ"מ מנהל היחידה לאיכות
הסביבה
(רח' סוקולוב  10פסאז' קומה )1

9548640

9529169

OmriM@herzliya.m
uni.il

איציק קבל

מנהל האגודה לתרבות הדיור
והמרחב הציבורי

9547917

9597785

ykabel@herzliya.mu
ni.il

ד"ר יוסי
מורדוך

ווטרינר עירוני ומנהל מח'
ווטרינרית
(מגרש החניה של הקאנטרי
קלאב)

9566056

9554027

Yossi_m@herzliya.
muni.il

שמוליק לין מנהל רשות החופים
(משרד בחוף הים)

8859280

9514074

shmulikl@herzliya.
muni.il

נורית גוילי

רכזת שילוט עסקים

8358594

9597795

nurit2@herzliya.mun
i.il

שמוליק
שועה

מנהל רובע א'
(גן בן שפר-סוקולוב)

9541448

9557294

shmulikS@herzliya.
muni.il

עדנה

מנהל רובע ב'

9510562

9518226

Edna@herzliya.muni

7946772
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מרדכי

(רח' יהודה הנשיא פינת רח' רבי
עקיבא)

שי חכים

מנהל רובע ג'  +ד'
(גן ווריזלנד  -רח' הנשיא)

9576693

בני בללי

מנהל רובע מרכז

9529209

גיתית
צדוק

7743203

.il
Gitit@herzliya.muni.
il
9565273

7494260

hakim@herzliya.mu
ni.il
beni@herzliya.muni.
il

עיקרי ההישגים לשנת :2019
•

זכיה עקבית נוספת ב 5-כוכבי יופי במסגרת תחרות קריה יפה מטעם המועצה לישראל יפה – זכיה
המשקפת את פעילות עיריית הרצליה למען תושביה בכל תחומי הפעילות.

•

זכיה ב 3-כוכבי היער העירוני בתחרות מיזם היער העירוני בשיתוף עם משרד החקלאות.

•

זכירה בפרס רשות פורצת דרך לשנת  2019בתחרות גרין טק – בנושא קידום ערכי הקיימות בכל
האגפים ומחלקות העירייה.

•

זכית מחלקת תרבות הדיור באות הוקרה ארצי על תרומה ,מסירות ופעילות במתן שרות מקצועי
לחברי האגודה ופעילות חברתית קהילתית.

•

זכיית רשות החופים באות הערכה כאחת הרשויות שחופיה הנקיים ביותר.

•

מחלקת המיחזור קידמה את המיחזור למקום שלישי בארץ בכמות הפרדת הפסולת של
תושבי העיר.

•

המחלקה הווטרינרית הוכרה לאחרונה כמתקן מוגן על ידי משרד החקלאות – וכתוצאה
מכך מורשית בהחזקת כלבים אשר עברו התעללות עד לסיום ההליך המשפטי בעניינם.

•

שיפור ושדרוג המרחב הציבורי בכל תחומי האגף לרבות היערכות מתוגברת לקראת
אירועים עירוניים ,חגי ישראל ומועדי בחירות.

•

המשך הטמעת מרכת המחשוב ההנדסית באגף לאישור תכניות תשתיות כלי אצירה
ומיחזור.

•

תחזוקת חופים והיערכ ות לפתיחת עונת הרחצה.

•

המשך טיפול ,שדרוג והחלפת מערך השילוט העירוני .

•

המשך טיפול בתחום עיר ללא פלסטיק.

•

טיפול מאומץ בשיפור השירות לתושבים ,טיפול בתלונות ,ייעול מערך הבקרה והטיפול
בתחומי הניקיון ,בניית תוכניות עבודה חדשות ועוד.

•

הטמעת הטיפול בתחזוקת המיחזור בר ובעים באמצעות העברת עובדים פנים אגפית
ממחלקת מיחזור לרובעים.
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שינויים אדמיניסטרטיביים:
• בחודש יוני  2019עברה מחלקת רישוי ושילוט עסקים לאגף פיקוח ביטחון וסד"צ.
• בסוף שנת  2019מנה אגף שאיפ"ה  62מנהלים עובדי עירייה ועוד עובד כח אדם (ברשות החופים).
• עובדים חדשים :מזכירת מחלקה למחלקת גנים ונוף וריהוט רחוב וגן ,אחראית חשבונות והזמנות
במחלקת החשבות ,מפקח ניקיון ברובע ב ,2-מפקח ניקיון ברובע מרכז ,אחראי השקייה
ממוחשבת במחלקת גנים ,מ"מ רכזת קיימות שיצאה לחל"ת.
נתונים משמעותיים
• ישנם שמונה חופי רחצה מוכרזים -נוף ים (סידני עלי) ,חוף השרון ,חוף זבולון ,חוף אכדי צפון,
חוף אכדיה מרכז ,חוף אכדיה דרום ,החוף הנפרד ,חוף הכוכבים.
•  1719דונם שטחים מגוננים לרווחת מעל  100,000תושבים ברחבי העיר .כ –  46,000עצי שדרה,
חורשות וגנים ציבוריים .ניטעו כ 1,000 -עצים במדרכות ,בגנים ,בחורשות ובשכונת גליל ים
החדשה .נשתלו כ –  500,000פרחי עונה בצמתים מרכזיים ,באיי תנועה ובערוגות בכל רחבי
העיר.
•  1,427עצי אורן ברחבי העיר הודברו נגד תהלוכן האורן 1,252 ,דקלים הודברו נגד חדקונית הדקל
האדומה.
• בוצעו שדרוגים ב –  8בתי ספר ומתנ"סים עבודות גינון והשקיה מסיביות לקראת פתיחת
הלימודים.

שנת

• בוצעו שדרוגי גינון והשקיה ב  10 -גני ילדים גני ילדים ,מועדוניות מתנסים.
• בוצע שיקום ושדרוג ב –  52גנים ציבוריים ,איי תנועה ,פינות ירק וערוגות הכוללים עבודות גינון
והשקיה/פיתוח/תאורה
• בוצעו  2סוללות מגוננות
• גינות כלבים :גן "דפנה אילת" ליד באר מים (שכונת גן רשל) .התקבל היתר -החל ביצוע .בוצע
שדרוג – גינת הכלבים בפינסקר
• בוצע תו תקן לשנת  2019לכל  119מתקני משחק ו 34-מתקני הכושר בגנים.
• תחזוקה שוטפת של  153מתחמי מתקני משחק וכושר בגינות ציבוריות.
• תחזוקת ריהוט הרחוב כוללת כ –  1700ספסלים ,כ –  1620אשפתונים,
• כ –  80לוחות מודעות ,כ –  50פינות המודעה הקטנה ,שולחנות פיקניק.
• במהלך שנת  2019טופלו  4059פניות מוקד בנושאי מיחזור.
• הדברת מזיקים -במהלך שנת  2019טופלו  4495פניות.
• ניקיון -בוצעו מבצעי ניקיון מיוחדים בשעות הלילה ולאחר שעות העבודה ,בוצעו מבצעי ניקיון
יזומים בשכונות ,מתן מענה לבעיות תושבים  ,פגישות עם תושבים וועדי שכונות וטיפול בפניות,
ניקיון לפני ואחרי אירועים וחגים ,חלוקת עגלות אשפה ושקיות לאיסוף צואת כלבים.
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•
• המחלקה הווטרינרית -ממשיכה פעילות בני נוער בכלבייה העירונית במסגרת מחויבות אישית,
צרכים מיוחדים ופעילויות כיתתיות אחרות ,חיילים בודדים עמותת אלווין ועוד .המחלקה
מקבלת סטודנטים של בית הספר לרפואה ווטרינרית לביצוע פרקטיקה בנושא בריאות הציבור.

מבנה האגף:

[]33

אגף תב"ל (תחזוקה ,בטיחות ,לוגיסטיקה)
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019

פרטי האגף
מנהל האגף :שמואל עקרב
סגן מנהל האגף :ליאור קורנפלד
מען האגף :רח' יוסף נבו  6הרצליה4610001 ,
טלפון09-9719402 :
פקס09-9719455 :
דוא"ל לפניותmashlat@herzliya.muni.il :

אודות האגף
אגף תב"ל (תחזוקה ,בטיחות ולוגיסטיקה) ,מלווה את כל פעולות העירייה במתן שרות לתושבים
ולמוסדות החינוך ומהווה גיבוי תחזוקתי ולוגיסטי לפעולות יתר האגפים והיחידות בעירייה.
האגף עוסק בתחומים הבאים :תחזוקה ובינוי ,נגרות ,נגישות ,בטיחות וכיבוי אש ,בטיחות
באירועים עירוניים ,לוגיסטיקה ,הובלות ,רכש ,חשמל ,מאור ,מיזוג והתייעלות אנרגטית,
תחזוקת כבישים ,רכב עירוני ,בטיחות בדרכים ,פארק הרצליה ובית קינן ,משל"ט (מרכז שליטה
ובקרה) אגף תב"ל ,מערך החירום העירוני והכנה לביקורת משולבת של רח"ל פקע"ר ומשרדי
הממשלה .כמו כן ,הפעלת יח' החשבות.

עיקרי ההישגים לשנת 2019
.1

בינוי ,שיפוץ ותחזוקת מוסדות חינוך ומוסדות עירייה:
•

תחומי הביצוע :תוספות בנייה ,שיפוץ ,התאמות ושיקום מבנים ,עבודות בטון ,גבס
ומתכת ,עבודות בטיחות ,עבודות נגישות ,הסבת כיתות לימוד לכיתות שמע ,התקנת
תקרות אקוסטיות ,טיפול בתקלות שבר ,תחזוקה מונעת ,מערכות אינסטלציה (מים
וביוב) ,שדרוג שירותים ,זגגות ואלומיניום ,דלתות ,צביעה ,דודי חשמל ושמש ,מתקני
מי שתייה ,תחזוקת והחלפת מערכות מיזוג אוויר ,טיפול במעליות ומעלונים ,מערכות
התראה ,מעקות וגדרות פנימיות ,טיפול בגגות ומרזבים ,עבודות פיתוח בחצרות,
מתקני חצר (התקנה בדיקה ותיקון) ,משטחי גומי ,החלפה ומילוי חול בארגזי חול,
תיקון גדרות ,השלמת משטחי גומי בגני ילדים ומועדוניות ,שירותי אינסטלציה
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•

ביצוע במגוון סוגי מוסדות עירוניים :מוסדות חינוך ,גני ילדים ,מועדוניות ,מרכזי
קהילה ותרבות ,מתקני רשות החופים ,מחנה הדרכה לנוער ,מוזיאונים עירוניים,
מתקנים ואולמות ספורט ,בתי כנסת ,מוסדות עירייה ותרבות שונים .המשך הפעלת
תכנית רב שנתית לשדרוג מוסדות חינוך בהתאמה פדגוגית.

•

שיפוץ (דוגמאות) :בה"ס בר אילן – שיפוץ כללי ותוספת בניה  +בניית אולם
הספורט ,מעון קסם ברח' בן סרוק – שיפוץ כללי ,בה"ס הנדיב – שיפוץ השירותים
בבה"ס כולל החלפת האביזרים ,טיפול בחזית בית הספר ,החלפת חלונות עבודות
צבע ,שדרוג חצר המשחקים ומגרש הספורט ,תיכון חדש – שדרוג שירותים ,בה"ס
הנדסאים – שיקום בטונים וטיפול בחזיתות ,גני ילדים – החלפת חול בארגזי חול ב-
 150גנ"י ,שדרוג מטבחים לגנים :עופר ,לוטוס ,אילנות ,חבצלת ,תמר ,תאנה ואייל,
בה"ס אופק – שיפוץ אולם הספורט ,התקנת מעליות – בה"ס שז"ר  ,בה"ס ברנר,
וחט"ב שמואל הנגיד ,בה"ס בן צבי ,חט"ב בן גוריון וחט"ב יד גיורא – כיתות
תקשורת.

•

נגישות :עבודות נגישות בבתי ספר ובמוסדות עירייה .דוגמאות -בי"ס שז"ר – תכנון
מעלית ושירותי נכים ,הכנת בקשה להיתר בניה ,חט"ב שמואל הנגיד – תכנון מעלית
ושירותי נכים ,הכנת בקשה להיתר בניה ,בי"ס ברנר – תכנון מעלית ושירותי נכים,
הכנת בקשה להיתר בניה ,היכל אומנויות הבמה – עבודות הנגשה (פס נגד החלקה,
רמפה ,מעלון ,מעקה וכו'  ,הנגשה אולם ספורט ויצמן ,בה"ס אילנות עבודות הנגשה
באולם ספורט ,אולם ספורט ש.הנגיד – שדרוג תא שירותים לנכים ,הנגשה באולם
ספורט ברנר.

.2
.3

הצללות (דוגמאות) :עבודות התקנת יריעות הצללה במוס"ח ובמוסדות עירייה.
גדרות :עבודות גידור ושערים במגרשי ספורט ,מוס"ח ואתרים שונים בעיר.

.4

נגרות:
•

עבודות תחזוקה למוסדות חינוך ולמוסדות העירייה.

•

עבודות בטיחות.

•

תכנון וביצוע עבודות ריהוט בגנ"י :ריהוט כללי  +ארונות מטבח  +פתחים למדיחי
כלים.

•

תכנון וביצוע עבודות ריהוט בבתי"ס.

•

תכנון וביצוע עבודות ריהוט במוסדות עירייה.

טכסים ,אירועים עירוניים ומשימות אגפיות ועירוניות שונות (דוגמאות) :אירוע
.5
העדלאידע ,אירועי יום הזיכרון ,טקס גני ילדים בפארק הרצליה וחגיגות יום העצמאות.
•

מתן מענה בטיחותי נגישותי ייעוץ חשמל וייעוץ קונסטרוקציה וכן סיוע לוגיסטי
וסיוע רחב היקף בכל הנדרש כולל הובלות ואספקת מחסומי ביטחון ,הקמת במות
וניוד אמצעים (ספסלים ,כסאות דגלים וכו').
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•

ניהול בטיחות ,לוגיסטיקה ,נגישות חשמל וקונסטרוקציה של אירועים המוניים
(מעל  500איש) ואירועים מתחת ל 500-איש בחוצות העיר ובמבנים סגורים במהלך
השנה .סה"כ אירועים שאגף תב"ל היה מעורב בהם בשנת  192 - 2019אירועים
עירוניים ובמוסדות.

מערך החירום :טיפול ואחזקת החמ"ל באופן שוטף ,זימון בעלי תפקידים לתרגילים ,
.6
וועדות מלח  ,הכשרות שונות ,עבודה מול רח"ל ( רשות חירום לאומית ) ופיקוד העורף בהכנת
מתווה הכשרות בשיתוף עם הרשויות ,והעברת מידע למכלולים ,טיפול לוגיסטי בחמ"ל החדש
בבניין העירייה קומה מינוס .3
ניקיון :במהלך שנת  - 2019התבצע פרויקט ניקיון ופינוי אשפה ממקלטים ציבוריים
.7
והשמשה לשעת חירום הכנת נוהל משכ"ל ,אומדנים ובחירת זוכה בנוהל ניקיון יחידות הקצה.
מכונות צילום :עבודה מול חברת "צילומעתיק" בנושא השכרה בליסינג של מכונות צילום
.8
משולבות בכלל משרדי העירייה ,הזמנת מכונות צילום חדשות לפי בקשת היחידות ואישור
מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים,טיפול בקריאות שירות אל מול היחידות והחברה
מתחזקת "צילומעתיק".
בטיחות :התקיים מכרז לבחירת יועץ בטיחות באירועים :פורסם מכרז לבחירת  2יועצי
.9
בטיחות לייעוץ בטיחות לכלל האירועים העירוניים הקיימים בעירייה ( חברת גיא קדם בע"מ,
חברת סייפטי פור יו).
 .10לוגיסטיקה והובלות:
•

ניהול מחסני העירייה :טיפול ברכוש שנתקבל/נופק למחסנים מול מוסדות העירייה
השונים ,ספירת מלאי שנתית ,הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד.

•

טיפול בנושא אספקת ציוד משרדי ,חומרי ניקיון ,טיונרים ,ראשי דיו ,מכשירי פקס,
מצרכי מזון וכיבוד ליח' עירוניות באמצעות חברות שנבחרו במכרזים עירוניים .מעבר
לכלים אקולוגיים מתכלים  +כלי זכוכית במסגרת "עיר ללא פלסטיק".

•

ניהול הרכוש העירוני :במהלך שנת  2019המשיך להתבצע הליך ניהול ומעקב אחר
הרכוש העירוני כולל ספירות וסימון.

•

ציוד כוננות חורף היערכות רכישה ואספקה

•

ועדת בלאי  /מכירה ותרומה של רכוש

•

מתן מענה לוגיסטי בכל הטכסים העירוניים טכסי הנצחה בגינות ובאתרים בעיר

•

מתן מענה לוגיסטי בכל הפרוייקטים העירוניים

•

מתן מענה לוגיסטי לבניין העירייה.

•

מתן מענה לוגיסטי רחב היקף וסיוע בכל הנדרש בכל האירועים העירוניים להלן
דוגמאות:

 oמענה לוגיסטי לכל הצרכים שנדרשו בתקופת שיפוצי הקיץ ופתיחת שנת הלימודים
במוסדות החינוך
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 oמענה לוגיסטי בקבלה ובחלוקת סלי מזון
בחגים כולל העברת תרומות ליחידות
o

פרויקט חלוקת סלי מזון במחלקת הלוגיסטיקה עם עמותת דינה לה טרום
ראש השנה

o

סיוע לחיילים בודדים המתגוררים בהרצליה  -סיוע בשינוע ריהוט המתקבל
כתרומות מתושבים לדירות של חיילים בודדים ו/או למכולות באגף תב"ל

o

טיפול בכל המענה הלוגיסטי לבחירות לרשות המקומית

o

טיפול במענה לוגיסטי לבחירות לכנסת

o

מענה לוגיסטי להנצחת שדה התעופה ע"ש מודי אלון

o

מענה לוגיסטי לתערוכת אקספו בגני התערוכה

o

מענה לוגיסטי לאירוע פרס חינוך

o

טיפול ביישור שטחים והסרת מפגעים ותיחום אזורים מסוכנים במחסומים
ובכל הנדרש

o

העברת והחזרת מחסומים למשימות וצרכים עירוניים

o

סיוע ליחידות העירוניות בבקשות שונות בלתי מתוכננות ומידיות בעזרה
בכ"א בסיוע .

 oסיוע לוגיסטי ליחידות העירוניות בבקשות שונות ,בלתי מתוכננות ומידיות בעזרה בכ"א.
 oטיפול בנושא החמ"ל העירוני :באחזקת החמ"ל באופן "שוטף" ותפעולו בתרגילים
ובשעת חירום.
 oטיפול שוטף ותשלום שכר לעובדי חברות חיצוניות :טיפול בקליטת עובדים חדשים וסיום
עבודה לעובדים שהפסיקו עבודתם.
•

ניקיון :טיפול בכל הניקיון השוטף של כלל יחידות העירייה ובניין העירייה.

פיקוח ובקרת תנועה:

.11

• המדור מטפל במספר נושאים מרכזיים שביניהם:
o

אישור תכניות תנועה למתחמים ופרויקטים תחבורתיים.

o

אישור הסדרים זמניים לשלבי ביצוע של פרויקטים הנדסיים ועבודות

o

תשתית.
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o

עבודות גיאומטריות נקודתיות לשיפור שדה הראיה ,בטיחות הולכי הרגל

o

והסדרת מעברי חציה כולל תמרור ושילוט אזהרה.

o

קביעת הסדרי תנועה חדשים כולל הצעות לשינוי הסדרי התנועה.

o

השלמת ועדכון תמרורים להכוונת התנועה בצמתים וברחובות.

o

קביעת התקני בטיחות – פסי האטה ,גדרות הפרדה ,מעקות בטיחות ועמודי

o

מחסום לרכב.

o

טיפול בנושאי תחבורה ציבורית :עדכון מסלולים ומיקום תחנות אוטובוס.

o

הסדרת חניות כלליות ושמורות לנכים.

 oטיפול בהסדרי חניה ברחובות במרכז העיר וסימון "איסור חניה" בגישות לחניות
וחניונים.
o

עדכון תכניות רמזורים לשיפור הזרמת התנועה.

o

איתור מוקדי סיכון ברחבי העיר וטיפול בהתאם לממצאים.

•

טיפול במפגעים בטווח זמנים קצר ביותר המתקבלים מקריאות המוקד ,פייסבוק מיילים,
פניות טלפוניות ועובדי עירייה ומתן מענה לתושבים בזמן אמת .מפגעים כגון :תמרור עקום
או דהוי ,בור בכביש ,אבני שפה עקומות או שבורות ,אבנים משתלבות שהתרוממו ,עמודי
חסימה עקומים ,מעקות בטיחות ועוד.

•

מענה לפניות תושבים :קבלת קהל וטיפול בפניות תושבים בנושא אחזקת התשתיות
העירונית ,בטיחות ותנועה.

•

החלפת מדרכות ,קרצוף וריבוד כבישים והסדרת מגרשי חנייה.

•

רמזורים :טיפול שוטף באחזקת רמזורים ברחבי העיר.

•

נגישות :ביצוע בקשות יחידת הנגישות והתאמות נגישות

•

ועדת המשנה לחניות שמורות :המדור מנהל את פניות תושבים בעלי מוגבלויות/נכים
בבקשתם לחניה שמורה.

•

ועדת התנועה העירונית :טיפול שוטף בוועדת התנועה העירונית ,מקבלת פניות ועד דיון
בנושא וביצוע בשטח בהתאם.

•

מטה הבטיחות העירוני :ניהול כלל הפעילויות להסברה בטיחותית במוסדות לימוד,
מרחבים ציבוריים ,בתי הגיל השלישי וכו'.
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פעילויות נוספות
•

הולכי רגל – פעילות קהילתית במרכז העיר ובקניון שבעת הכוכבים (פסח ובתחילת שנת
הלימודים).

•

פעילות קהילתית במרכז העיר ובקניון שבעת הכוכבים (פסח ובתחילת שנת הלימודים).

•

ליל השנה האזרחית החדשה – מטה הבטיחות פעל ברחבי העיר לחידוד המסרים והסיכונים
בנהיגה תחת השפעת אלכוהול והסחת הדעת בזמן נהיגה .הפעילות בוצעה בצורה חווייתית
ובהשתתפות המבלים.

•

.2019
נובמבר
בחודש
הבטיחות
שבוע
–
בדרכים
הבטיחות
שבוע
בתי הספר בעיר קיימו פעילות בית ספרית ,בהעברת המסר של חציה בטוחה בקרבת בתי
ספר יסודיים בכל רחבי העיר.

•

מטה הבטיחות יזם ליווי תלמידים לביה"ס ע"י דיילים עם אימוג'י אשר חדדו את כללי
החציה הבטוחה בדרך לביה"ס.

•

בית ספר לרכיבה נכונה (מגרש הדרכה לרוכבי אופניים) – הפרויקט נמצא בשלבים סופיים
של הקמתו .הצפי לפתיחת ביה"ס – אפריל .2020

 .12רכב:
•

תפעול תקין ושוטף של מערך צי הרכב העירוני הכולל :כלי רכב ,נגררות ,קטנועים,
טרקטורים ,אופנועי ים – 160

•

פיקוח על מצב בריאותם של מפעילי רכב עירוני .מס' הנהגים העירוניים המאושרים – 306

•

טיפול בהסדרי הבטיחות ,קבלת נהגים חדשים ,בדיקתם והדרכתם ופתיחת תיק נהג.

•

טיפול בכל נושאי מעורבות בתאונות דרכים (לדוג' קבלת עדות) כולל מול חב' הביטוח.

•

רכישת ושכירת רכבים לפי הנחיות הנהלת העיר.

•

בטיחות :קצין הבטיחות בתעבורה אחראי על שמירת כל נושא הבטיחות בתעבורה עפ"י הדין
כולל פיקוח על הנהגים ועל הרכבים ,איתור תקלות ושליחת הרכבים עפ"י צורך למוסך
המטפל.
• סיכום שנתי ועריכת דו"ח על מעורבות בתאונות  -סה"כ  31מעורבות בתאונות דרכים
בשנת .2019

•

מעקב אחר טיפולים ורישוי שנתי של כלי רכב עירוני.

•

בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים.

•

ניהול תחנת הדלק העירונית.
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 .13רכש:
•

רכישה של אמצעי מיגון לעובדים בהתאם לאופי העבודה :משקפי שמש ,מזוזות ,מים
לאירועים ,ביגוד לפקחים,

•

רכישה שוטפת לכלל אגפי העירייה.

•

הצטיידות בי"ס נבון ,הצטיידות ב 10-גנ"י חדשים.

•

הצטיידות לכיתות א' בבתי ספר היסודיים ויצמן ולב טוב.

•

הצטיידות בתי ספר על יסודיים ,ראשונים ,תיכון אחיה ,חט"ב בן גוריון ,תיכון הנדסאים,
חט"ב רעות.

•

ריהוט למועדוניות סתוונית  +אמנון ותמר.

•

במח' הבריאות העירונית – הקמת מועדון צב"ר במתחם מד"א.

•

השלמת ציוד חסר בגני ילדים.

 .14חשמל ומאור:
•

אחזקה ,תיקון והחלפה לתאורת רחוב( ,כולל גינות ,פארקים ,מגרשי ספורט וכו') ברחבי
העיר.

•

אחזקה שוטפת  +תיקון תקלות לנושאי חשמל ותאורת פנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים.

•

החלפת עמודי תאורה מטעמי בטיחות.

•

חיבור מרכזיות תאורה חדשות.

•

ליווי פרויקטים חדשים ושיפוצים.

•

לקיחת חלק בתכנון עתידי לתב"עות חדשות.

•

מתן מענה לפניות משלט ( מוסח ומוסדות עירייה).

 .15התייעלות אנרגטית בתאורה:
•

החלפת תאורת רחובות :ביצוע תכנית רב שנתית להחלפת תאורת רחובות לטכנולוגית LED
חדשנית לשם התייעלות אנרגטית עם הקפדה על התקנים לשם שמירה על הבטיחות.
במסגרת הפרויקט אנו מפחיתים רבות את צריכת האנרגיה העירונית ,מגבירים ומשפרים את
התאורה ואת אמינותה ומביאים לחסכון מצטבר לאורך חיי המערכת של עשרות מיליוני .₪

•

התקנת מערכת שליטה ובקרה מרחוק המאפשרת שליטה על עוצמת התאורה ותורמת
לחסכון נוסף בחשמל .הפרויקט מהווה חלק מהבסיס לתשתית של עיר חכמה.

•

החלפת תאורת פנים במוסדות חינוך ומוסדות עירייה :החלפת תאורת פנים לטכנולוגית
 LEDחדשנית לשם התייעלות אנרגטית ,עם הקפדה על התקנים לשם שמירה על הבטיחות.
במסגרת הפרויקט אנו מפחיתים רבות את צריכת האנרגיה העירונית ,מגבירים ומשפרים את
התאורה ואת אמינותה ומביאים לחסכון של כסף ציבורי רב .קבלת מענקים למימון חלקי
של משרדי הממשלה.
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 .16חשבות האגף:
•

סיוע למנהלי האגפים והיחידות בכל הנושאים הכספיים לניהול שוטף של האגף:

•

הכנת תקציב שוטף ותקציבי תב"ר.

•

ניהול וליווי התקשרויות האגף במכרז ושלא במכרז.

•

ניהול מו"מ לשכר אדריכלים  /מתכננים  /יועצים והסדרת התקשרויות.

•

קליטות חוזי האגף ,טיפול ואישורי הזמנות עבודה ודרישות טובין וטיפול בחשבוניות
לתשלום.

•

טיפול בבקשות תקציבים מול מקורות חיצוניים ממנים :משרדי ממשלה ,משטרה ,מפעל
הפיס ,טוטו וכו'.

•

עריכת תחשיבים כלכליים נדרשים.

 .17פארק הרצליה ובית קינן:
אודות הפארק:
גם שנת  2019הוקדשה למגוון עשיר של פעילות חינוכית וקהילתית המיועדת לכלל הרבדים
באוכלוסייה :ילדים ,נוער ,מבוגרים ,בעלי תפקידים ואנשי מקצוע.
סיורי כיתות ד' בפארק הרצליה -כל תלמידי שכבה זו מכל בתי הספר בעיר מקבלים סדרת מפגשי
הדרכה בנושא טבע עירוני ויוצאים לסיור היכרות עם המגוון הביולוגי בפארק.
קבוצת "מתנדבי פארק הרצליה" -קבוצת המתנדבות הוותיקה צירפה לשירותיה מתנדבים
חדשים והיא כבר חוגגת ארבע שנות פעילות בפארק .המתנדבים נפגשים אחת לשבועיים עם מנחה
קבועה מטעם חברת "קומיוניטי" .מפגשי הקבוצה כוללים העשרה תכנית ומקצועית וייזום של
פעילויות שוטפות למען הקהילה .זאת לצד סיורי העשרה רבים .המתנדבים משתבצים לתורנות
תיחזוק וסידור סיפריית "קן לסיפור" .בכל משמרת שכזו מסדרים את הספרים ,בודקים חוסרים,
משלימים ספרים ודואגים לניקיון הספרייה.
פיתוח אפליקציית "אתגר בפארק" -כהמשך לחוברת "אתגר בפארק" אותה פיתחו מתנדבות
לפני שנתיים ,הוחלט על פיתוח פלטפורמה דיגיטלית למשחק ,בסיוע היחידה לאיכות הסביבה
בעירייה .עם השקת הפלטפורמה החדשה יוכלו המבקרים בפארק לבצע את משימות "אתגר
בפארק" בעזרת הטלפונים הניידים.
פעילות לגיל הרך בנושא טבע וציפורים -הקבוצה יזמה ,תכננה ופיתחה מערכי פעילות חווייתיים
המיועדים לילדי גנים ולתלמידי כיתות א'-ב' .במסגרת זו מגיעות המתנדבות אל הגנים והכיתות
ומעבירות שיעור חוויתי בנושא .זאת בליווי עזרי הדרכה ייחודיים שפותחו במיוחד.
פעילות בנושא שמירה על המגוון הביולוגי במרחב -הקבוצה משתתפת באירועי שימור טבע
בפארק הכוללת :שתילה ,בחירת שביל ניטור פרפרים ,פעילות ולימוד הנושא לעומק .בין היתר
הוכשרו המתנדבות לקראת הפעלת סדנאות יצירה בנושאי צמחי תבלין וצמחי מרפא.
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מרכז הצפרות בפארק הרצליה שנת  2019הוקדשה לחיזוק וייצוב מערך הצפרות בפארק:
•

שיפוץ תחנת הטיבוע הקבועה

•

קיום טיבועי ציפורים.

•

קבלת אישור הצגה לקהל מרשות הטבע והגנים

•

רכישת ציוד רלבנטי לפעילות הטיבוע

•

העמקת הבריכות ויצירת פינות קינון ומנוחה לציפורים

•

הפקת מגדיר ציפורים חדש

•

קיום סיורים מודרכים לקהילה בנושאי טבע וצפרות בפארק

•

בעקבות תחרות בחירת הציפור חביבת הקהל ,וסקר שהתקיים בעיר ,נבחרה הצופית כציפור
חביבת הקהל.

תחזוקת הפארק :תחזוקת הפארק באופן שוטף כוללת טיפול בתשתיות הקיימות ופיתוח תשתיות
חדשות הן בהתאם לצרכים נדרשים והן בהתאם לרעיונות פיתוח חדשים .הפעילות בשנת 2019
כללה:
•

ביצוע עבודות גיזום והכנת הפארק בהתאם לעונות השנה.

•

תחזוקה שוטפת של מתקני המשחק וריהוט הגן כולל החלפת הצללות זמניות לקבועות.

•

מתקיימות באופן שוטף שתילות ונטיעות השלמה של צמחייה השנה הקפדנו על נטיעת
צמחייה צופנית למשיכת מאביקים.

•

בריכות החורף טופלו והועמקו לצורך מניעת הצפות מגשמים.

•

הוצאת רפסודות מנוחה וקינון במקומן הוקמו איים למשיכת ציפורים ועופות מים.

•

הסדרת תשתית תחנת טיבוע ציפורים במרכז הצפרות.

•

תחזוק שוטף של אלמנטי המים בפארק.

•

מתקיימת תמיכה לוגיסטית בכל האירועים המתקיימים בפארק :קונצרטים ,אירועי ספורט,
כינוסים עירוניים ,טקסים ,מרוצים וצעדות.

•

קרצוף ריבוד של כבישי אספלט ברחבי הפארק.

•

הסדרת מסלול ריצה מגומי.
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בית קינן:
שנת  2019הייתה עשירה בפעילות חברתית בבית קינן ,המהווה חלק בלתי נפרד מפארק
הרצליה .גם השנה התקיימו שפע של הרצאות מקצועיות בתחומי חברה ,ממשל ,רפואה,
תרבות ועוד .אלפי תושבים פוקדים את ההרצאות ונהנים מתוכן איכותי .בבית קינן
מתקיימות גם ס דנאות מקצועיות וקורסי הכשרה .קהילות רבות משתמשות בבית כמוקד
כינוס וכיום אנו מארחים כמאה קבוצות.
צמחי תבלין ומרפא נשתלו בחצר בית קינון בסמוך לשביל נגיש המדגים את סוגיית הנגישות
הלכה למעשה .מתקני המשחק בחצר שופרו והתבצעו פעולות תשתית בחצר הבית.
קומת הגלריה ב בית קינן שודרגה ולאורך השנה מוצגות בה תערוכות רבות .אחת התערוכות
הייתה של צלמי טבע אשר הפליאו להציג במצלמתם תמונות טבע בפארק.
כמדי שנה קיימנו אירוע קהילתי בט"ו בשבט אשר אורגן והופעל על ידי קבוצת מתנדבות
הפארק.
פעילויות קהילתיות נוספות:
•

קיימנו עשרות סיורים מודרכים לקהילות שונות :נשים אחרי לידה ,גמלאים ,קבוצות מבית
קינן ,אנשי חינוך ,מנהלי פארקים ובעלי עניין שונים.

•

נפגשנו עם קהילות רבות אשר מבקשות להכיר את הפארק מקרוב ולהעמיק בתכנים
סביבתיים רלבנטיים אליו.

•

העמקנו את הקשר עם מערכת החינוך בעיר במטרה לקרב בני נוער וילדי הגיל הרך והיסודי
נוספים אל הפארק.

•

אירחנו עשרות קולגות מרשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ אשר הגיעו ללמוד ולהכיר את
פועלנו בתחומי תפעול ותחזוק ,סביבה וקהילה.

•

הפקנו תכנים חדשים :מערכי פעילות ,הרצאות ומידע שוטף על אודות ערכי הטבע והקהילה
בפארק.

 .18משל"ט (מרכז שליטה ובקרה):
•

משל"ט באגף תב"ל אשר מטרתו לשפר את השרות הניתן על ידי אגף תב"ל עבור כלל יחידות
העירייה תוך ביצוע מעקב ובקרה אחר הטיפול בפניות לתקלות שבר ותחזוקה עד לסיום
הטיפול וסגירת הפנייה.

•

הטיפול בפניות בנושאים הבאים :בטיחות ,תחזוקה ,חשמל ,נגרות ,כבישים ,רכש,
לוגיסטיקה ,ציוד ,הובלות ,אירועים ,הצללות ,גידור ,כיבוי אש ,מערכות מתח נמוך.

להלן פירוט הקריאות שהתקבלו במשל"ט לפי מחלקות אגף תב"ל – ינואר עד דצמבר 2019
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סה"כ התקבלו במשל"ט אגף תב"ל  6,335פניות מתוכן:
 3976פניות לטיפול מח' תחזוקה.
 1071פניות לטיפול מח' חשמל.
פניות לטיפול סגן מנהל האגף.
93
 451פניות לטיפול משל"ט.
 150פניות לטיפול נגריה.
פניות לטיפול מח' לוגיסטיקה.
91
 176פניות לטיפול מח' הרכש.
 327פניות לטיפול מח' בטיחות.

עץ מבנה ארגוני לאגף תב"ל
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אגף תנו"ס (תרבות ,נוער וספורט)
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019
פרטי האגף
מנהל האגף :יהודה בן-עזרא (מנכ"ל העירייה)
מען האגף :רח' בן גוריון  ,22הרצליה4678525 ,
טלפון09-9705103/4 :
פקס09-9588510 :

אודות האגף
אגף תרבות נוער וספורט עוסק בטיפוח שעות הפנאי של תושבי העיר בתחומי תרבות ,ספורט,
חינוך בלתי-פורמאלי ,קהילה ועוד .האגף פונה בפעילותו לכל מגוון האוכלוסיות בעיר – מצעירים
ועד מבוגרים .באגף מספר מחלקות:
•

מחלקת תרבות :פועלת לחיזוק וקידום תחום התרבות והאמנות בעיר .תכנון ויישום של
פעילויות ייחודיות ,ייזום והפקה של אירועי תרבות מרכזיים ,טכסי זיכרון ,עצרות
ואירוח משלחות תרבות מהעולם .סייוע בהקמת רשת ספריות הפרושה ברחבי העיר,
פעילות פנאי באמצעות 'קתדרה הרצליה' וטיפוח פנינת האמנות  -מוזיאון הרצליה
לאמנות עכשווית על שלוחותיה.

•

מחלקת הספריות :מפעילה את הספרייה הראשית ועוד ארבע ספריות שכונתיות ,ספריות
בתי הספר ומרכז המידע הקהילתי .מחלקת הספריות מקדמת את הקריאה בקרב קהלים
שונים בעיר ומקיימת אירועי תרבות בספריות למגוון קהלים.

•

מחלקת צעירים  :אמונה על הקשר עם צעירי העיר ,חיילים משוחררים ועוד .המחלקה
מציעה פרויקטים של הכוונה מקצועית ומפעילה את "המרפסת" – מרחב לפעילות
צעירים ,כולל חממת היי-טק לסטרטאפים.

•

מחלקת הספורט  :אמונה על קיום פעילות ספורט הישגי ,חינוך גופני בבתה"ס ועממי לכל
הגילאים ובמגוון רב של תחומים .המחלקה אחראית גם על תכנון ,אחזקה והפעלת
מתקני הספורט בעיר – מגרשים ,אולמות ,הספורטק והאצטדיון העירוני.

•

מחלקת נוער וקהילה :מקדמת פעילות קהילתית ופעילות חינוך בלתי-פורמאלי כגון
תנועות הנוער ,מנהיגות נוער עירונית ,יזמות ומעורבות בקהילה ,מעורבות חברתית,
התנדבות נוער ועוד.

•

מרכזי למידה :מרכזים המספקים תמיכה לימודים לתלמידי בתי הספר ומקיימים שלל
פרויקטים לקידום תלמידים וצמצום פערים בחינוך.
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יעדי האגף:
•

האגף לתרבות ,נוער וספורט תשפר ותעשיר את מסגרת הפנאי של תושבי העיר תוך
אספקת פעילות פנאי איכותית ומגוונת וניצול כוחות ומשאבים מקומיים.

•

תפנה לנתח אוכלוסיה רחב ותשלב מגוון אוכלוסיות תוך שאיפה לאחדות ולסולידאריות
חברתית.

•

תפעל לקידום מעורבות חברתית קהילתית על ידי העצמת הפרט ויצירת סביבה תומכת
המאפשרת תחושת שייכות ורצון לעשייה.

•

תפעל להעצמה ולפיתוח התושב תוך שימוש במשאבים מוניציפאליים ,העשרת תחומי
הידע .חשיפה לתכנים תרבותיים אומנותיים ומתן במה לכישרונות מקומיים.

•

תפעל לפיתוח ולקידום תחום הספורט מתוך הבנת חשיבות הערך של אורח חיים בריא,
ומינוף העיסוק בספורט לחינוך לערכים  -הגינות ,סובלנות כבוד לזולת ומצוינות.

•

תפעל לצמצום תופעות חברתיות שליליות כמו אלימות ופשיעה ותקדם פעילויות פנאי
לטובת מטרה זו.

•

תעצים ותפתח את תחום הנוער בעיר תוך תמיכה בתנועות הנוער ,ייזום פרויקטים
חברתיים ,פיתוח מנהיגות צעירה ,שילוב נוער מנותק ובעלי צרכים מיוחדים ופיתוח
מסגרות אלטרנטיביות וייחודיות לבני הנוער לאורך היום.

•

תפעל ליצירת רצף חינוכי אחיד המכיל את תחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תוך
שיתוף פעולה בין מסגרות ההוראה למסגרות הפנאי וגיבוש קו חינוכי ערכי שילווה את
המתחנך ויסייע לו בעיצוב זהותו כאזרח.

•

שיפור וקידום איכות תרבות הפנאי ,ההעשרה ,הספורט ,החינוך המשלים והחינוך הבלתי
פורמלי ,תוך העצמה ופיתוח מנהיגות קהילתית.

•

תכנון ,ארגון ,הפקה וביצוע אירועים מרכזיים בעיר.

•

טיפוח ופיתוח מוסדות האגף (קונסרבטוריון ,מרכז עירוני לתיאטרון ,היכל לאמנויות
במה ,אנסמבל תיאטרון ,ספריות ,מתנ"סים ,מרכזים קהילתיים ,מוזיאונים ,ספורטק,
תיירות עירונית ,טלויזיה קהילתית).

•

פיתוח פעילויות ספורט הישגיים לילדים ולבני הנוער גילאי  18-6במסגרת עמותת בני
הרצליה בענפי הספורט :שייט ,כדורסל ,שחיה ,התעמלות ,כדוריד ,כדורעף ,טניס וטניס
שולחן.
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מבנה האגף:

מחלקת נוער וקהילה:
פעילויות שהתקיימו בשנת :2019
•

קייטנה לילדי העובדים :כ 200 -משתתפים

•

"עדלאידע" :כ 30,000 -משתתפים

•

ערב שירי לוחמים :כ 3000 -משתתפים

•

פעילויות להורים וילדים בבניין העירייה :כ 1750 -משתתפים

מעורבות חברתית
•

ימי חשיפה לכיתות ט' -אזרחות פעילה :כ 1000 -משתתפים

•

טקס סיום "אזרחות פעילה" :כ 1000 -משתתפים

•

ימי חשיפה לתיכונים :כ 1000 -משתתפים

•

פורום רכזי/ות מעורבות חברתית ( 6מפגשים) :כ 60 -משתתפים

•

הכשרות תלמידי\ות אזרחות פעילה ומעורבות :כ 150 -משתתפים
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חינוך מניעתי
•

פתיחת שנה סיירת הורים :כ 70 -משתתפים

•

סיורים שוטפים של הסיירת בכל סופ"ש :כ 10 -משתתפים

•

סיורים מדי ערב בחודשי הקיץ במוקדי בילוי ,חוף הים ,גינות ציבוריות :כ 10 -משתתפים

•

ערב הוקרה לסיירת הורים :כ 200 -משתתפים

•

יום גיבוש סיירת הורים :כ 150 -משתתפים

•

 8ימי עיון :כ 100 -משתתפים

•

ועדת אלימות עליונה :כ 50 -משתתפים

•

סדנאות למניעת אלימות והתנהגות סיכונית 50 :סדנאות ,כ 3000 -משתתפים

•

הצגות למניעת אלימות 10 :סדנאות ,כ 6000 -משתתפים

•

פעילויות  ODTלבני נוער :כ 6000 -משתתפים

•

סיורים לימודיים-גיבוש זהות ישראלית 7 :סיורים ,כ 50 -משתתפים בכל סיור

•

מקהלת שנסונים לצרפתים :כ 30 -משתתפים

•

חוג ריקודים סלוניים לילידי מדינות חבר העמים :כ 50 -משתתפים

•

סדנאות לאימהות דור ביניים 4 :סדנאות 30 ,משתתפים בכל סדנה

•

הפעלת מועדונים חברתיים לבני נוער -יוצאי מדינות חבר העמים ,פיתוח זהות ישראלית:
כ 50 -משתתפים

•

יום הניצחון על הנאצים -פעילות לקשישים וטראנים :כ 200 -משתתפים

תנועות נוער
•

טקס פתיחת שנה :כ 3000 -משתתפים

•

טיולי פתיחת שנה :כ 3000 -משתתפים

•

סמינר פתיחת שנה :כ 2000 -משתתפים

•

פעילות חנוכה הדלקת נרות :כ 2000 -משתתפים

•

נטיעות ט"ו בשבט :כ 1000 -משתתפים

•

שבת ארגון בבני עקיבא :כ 200 -מתתפים

•

"עדלאידע" מתחם פעילות :כ 6000 -משתתפים

•

פעילות צופי ים עם פרח ,אחת לשבוע :כ 20 -משתתפים

•

פעילות צופי ים עם בית הלוחם ,אחת לשבוע :כ 20 -משתתפים

•

פעילות צופי ים עם דרך הגלים ,אחת לשבוע :כ 20 -משתתפים

•

פעילות גרעין רעים בשכונת יד התשעה -קבלות שבת :כ 60 -משתתפים

•

שולחנות עגולים רבין :כ 1000 -משתתפים
[]48

•

שבוע תנועות הנוער בבתי ספר -גיוסים :כל תלמידי בתי הספר היסודיים

•

שבוע המעשים הטובים :כ 3000 -משתתפים

•

סלי מזון ראש השנה :כ 100 -משתתפים

•

סלי מזון פסח :כ 100 -משתתפים

•

מסיבות פורים בבתי קשישים :כ 100 -משתתפים

•

מסיבות פורים בלבצלר ובאופק :כ 100 -משתתפים

•

שוק "קח תן" בשבועות :כ 1000 -משתתפים

•

טקס יום הזיכרון :כ 3000 -משתתפים

•

טקס יום השואה :כ 3000 -משתתפים

•

פסטיבל ברשפים :כ 1100 -משתתפים

•

יום הצופה :כ 2000 -משתתפים

•

טקס פתיחת שנה בצופי ים :כ 500 -משתתפים

•

משט שנתי צופי ים :כ 350 -משתתפים

•

מחנות קיץ :כ 2500 -משתתפים

•

קייטנה בשכונה קיץ -יד התשעה :כ 100 -משתתפים

•

קייטנה בשכונה סוכות :כ 100 -משתתפים

•

קייטנה בשכונה חנוכה :כ 100 -משתתפים

•

קייטנה בשכונה פסח :כ 100 -משתתפים

•

טיולי פסח :כ 3000 -משתתפים

•

טיולי חנוכה :כ 1000 -משתתפים

•

יום תנועות הנוער :כל בתי הספר היסודיים

מחלקת צעירים:
המחלקה מטפלת בצעירי העיר בשלוש תקופות בחייהם:
•

הכנה לצה"ל למלש"בים בביה"ס התיכוניים ובמסגרות החינוך בלתי פורמאלי וטיפול
בבעיות של מלש"בים מול לשכת הגיוס (גילאי .)16-18

•

קשר עם חיילים במהלך השירות הצבאי (גילאי .)18-21

•

איתור ומענה על צרכי הצעירים בעיר לאחר השירות הצבאי (גילאי  )21-35סטודנטים,
זוגות צעירים ועוד.
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עיקרי פעילות המחלקה לשנת :2019
פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא הכנה לצה"ל (גילאי :)16-18
•

כיתות י"א :מתן מענה לצו גיוס ראשון באמצעות לשכת הגיוס  /מיטב  /משרד הביטחון /
חברות פרטיות ,הרצאות ע"י קצינים בכירים ממשרד הביטחון ,צו איחוד-הכנה ונסיעה
משותפת של כיתות י"א ללשכת הגיוס ומילוי תנאי צו גיוס ראשון.

•

כיתות י"ב :העשרה לתלמידי י"ב בימים מרוכזים בלטרון ,קיום פעילויות הכנה לשירות
הצבאי ע"י חברות פרטיות ,הכנה ליום המאה ,הכנה למילוי המנילה.

•

 3ימי חשיפה לחיל הים לכלל תלמידי כיתות י"ב.

•

חטיבת גולני בהרצליה –הרצאות בביה"ס תיכוניים ,מרוץ ברחבי הרצליה ,מופע

•

ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף.

•

אימוץ יחידות צה"ל :מג"ב איו"ש ,מודיעין.

•

פאנל קצינים ,מכינות ,שנת שירות ושירות לאומי.

•

תכני תרבות והעשרה העוסקים בשירות הצבאי.

•

הפעלת  2קבוצות "אחרי! לצבא" הפועלות אחה"צ בנווה עמל ובפארק.

•

טיפול בפניות אישיות של תלמידים והורים לפני גיוס ובגיוס .

•

ארגון וחלוקת שי עיריית הרצלייה לכ 1000 -מתגייסים.

•

קיום פורום מקצועי המורכב מבעלי תפקידים  -קידום נוער ,ביקור סדיר ,עו"סיות ,נערה
במצוקה ושילוב גורמים מקצועיים נוספים הנוגעים לנושאים הנידונים בוועדה (איתור
חיילים העומדים בפני נשירה משירות וסיוע להם).

•

קשר ישיר עם לשכות גיוס – מיטב בתל השומר -לשינוי שיבוץ חיילים ומועדי גיוס.

•

הצגת נתוני גיוס – מפגשים עם הנהלת העיר והנהלות ביה"ס תיכוניים ורכזות הכנה
לצהל תוך הצגת נתוני גיוס והנגזרות מנתונים אלו על גיוס :

•

בנים-גיוס לפני  3שנים,בנות-נתוני גיוס מלפני שנתיים.

•

טיפול בצווי  12של מלשבי"ם שלא הגיעו ללשכת הגיוס-דיווח על הממצאים.

•

קורס הגנה עצמית-סמסטריאלית ל 180-תלמידי כיתות י"א.

•

קורס "דרך הים" לתלמידי ארז מיפתן בתיכון ובים.

•

גדנ"ע לתלמידי ת .הראשונים בבסיס ח"א נבטים ולתלמידי ארז מיפתן בשדה בוקר.

•

בעקבות לוחמים -תלמידי ת .דור ברמת הגולן –מורשת קרב.

•

כניסת  9חיילות וחיילי גרעין נח"ל לפעילות בוקר בביה"ס תיכוניים ואחה"צ במתנסים.

•

מרוץ הנופלים – לזכרם של תלמידי תיכון חדש בחוף  7כוכבים 300 -משתתפים

•

פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא חיילים תושבי העיר (גילאי :)18-21

•

שירותי כביסה מסובסדים לחיילים.
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•

טיפול וסיוע לחיילים בודדים בעיר :טיפול מול אגף הגביה בכל הקשור לפטור מארנונה,
סיוע בהובלות ציוד בסיסי (מיטות ,ארונות ,ועוד) לבתי חיילים חדשים ,מתן שרותח
כביסה ללא עלות לחיילים בודדים,משלוח חבילות שי לפורים,שי לחיילים וחיילות של 2
גופיות ו 2-זוגות גרביים תרמיות +חמצוואר .השתתפות באירועים לחיילים בודדים.

•

איתור חיילים העומדים בפני נשירה משירות צבאי וסיוע להם (באמצעות הפורום
המקצועי).

•

משלוח חבילות שי ומתנות ליחידות צהל ע"י גורמי התנדבות

פירוט פעילויות המחלקה לצעירים בנושא חיילים משוחררים וצעירים – באמצעות מרכז
הצעירים (גילאי :)21-35
•

קורסי פסיכומטריה  -לאורך כל השנה במרפסת ובמרכז פסגה.

•

קורס אנגלית מדוברת.

•

קורס שפת הסימנים לצעירים

•

קורס דירקטורים חברתיים  -מחזור 2

•

אפיקים -קבוצת תעסוקה בשיתוף אגף הרווחה.

•

מתחמי למידה לסטודנטים בתקופות המבחנים

•

סדנאות לסטודנטים -אסטרטגיות למידה/חרדת בחינות /הכנה לאקדמיה ועוד

•

קורסים מקצועיים בשיתוף מעו"ף (הקמת עסק ,שווק דיגיטלי וכו')

•

מתן ייעוץ פרטני ע"י יועצת ארגונית מסובסד לחיילים משוחררים בנושאי תעסוקה
קרירה ולימודים.

•

הכנסת מערכת ממוחשבת למיפוי תחומי קריירה והשכלה גבוהה למטרת ייעוץ לפונים.

•

סדנת התנהלות כלכלית בשת"פ עם אגף הרווחה וארגון פעמונים לכ –  12צעירות.

•

פרלמנט הצעירים  -צעירים תושבי העיר החברים בפרויקט מנהיגות צעירה בשילוב
התנדבות בעמותות שונות בהדרכת יועצת ארגונית המתמחה בהובלת קבוצות.

•

סדנה לכתיבת קו"ח והכנה לראיון עבודה.

•

סדרת הרצאות להורים צעירים – עולם העבודה משתנה ,ורכישת דירה.

•

סדרת הרצאות  -טיולי צעירים ברחבי העולם אתגרים וסיכונים.

•

עולים צעירים -סדרת הרצאות בנושא התמודדות בחיי היום יום בחברה הישראלית.

•

סדנת שיווק באינסטגרם לצעירים.

•

אקדמיה לחיים -קורס דו שבועי ל 15-20-צעירים בעלי צרכים מיוחדים.
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אירועי תרבות ופנאי:
•

זיכרון על המרפסת (פרויקט זיכרון בסלון) בערב יום השואה.

•

האחים שלנו -פרויקט עדות ליום הזיכרון.

•

אירוע הוקרה למשרתי השירות הלאומי בעיר -שייט ופעילות במרינה.

•

אירוע/הופעה להורים צעירים ליום המשפחה בשיתוף מתנ"ס בית פוסטר.

•

אירוע /הופעה לצעירות לרגל יום האישה.

יזמות טכנולוגית:
•

הערה -HAC :מרכז היזמות פעל במרכז הצעירים המרפסת עד  31/3/2019ואח"כ עבר
לאחריות אגף המחשוב.

•

 HACמרכז היזמות  -התוכנית מלווה סטרטפיסיטים בראשית דרכם.

מחלקת הספורט:
מחלקת הספורט בעירייה עוסקת בהקמה ובאחזקת אולמות ספורט ומתקנים עירוניים .כמו כן,
שוקדת המחלקה על תכנון ,הפקה וארגון של מפעלי ספורט עירוניים ,וכן בתכנון מסלולי הליכה
ומסלולי רכיבה על אופניים.
אירועי ספורט בולטים :מירוץ הרצליה ,נעים בעיר ,טריאתלון נשים ,פעילות 'ספורט חצות ועוד',
כדורשת נשים ,סטריטבול  -אליפות שלשות בכדורסל ,קט רגל ,פסטיבל שחמט בינלאומי ו'נעים
בגנים.
בשנת  2019התקיימו האירועים הבאים:
הנושא

מספר משתתפים

טריאתלון נשים

1200

מרוץ סיום העונה בפארק

300

כדורשת נשים

350

סטריטבול

1800

סטריטבול א.צ.מ

40

מרוץ הרצליה

4500
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הכנה למרוץ הרצליה -ריצה/הליכה

150

נעים בעיר (נתונים על פי פעילות שבועית)

1000

חנ"ג מוגבר – נעים בעיר

260

ספורט חצות ועוד ...בספורטק

1000

טורניר הבנים בקט רגל

90

חוגי קט רגל נוער בשכונות

50

ספורט ועוד ...ליגת הנוער בקט רגל (נאפיס)

20

אליפות הרצליה בכדורסל – היי סל

300

חוגי ,שחייה ,כדורסל ,כושר ותזונה  ,באולינג-א.צ.מ

350

חוגי ספורט במועדוניות הטיפוליות

100

אירוח תחרויות אופנים ספיישל אולימפיקס

30

טורניר כדורסל א.צ.מ –ספיישל אולימפיקס

250

חוגי פטאנק

90

השתתפות בליגת הפטאנק

90

מרוץ הילדים בפארק

600

יום ספורט מועדוניות-פתיחת השנה

80

יום ספורט מועדוניות-סיום השנה

80

אירוח יום ספורט פעילות מיומנות מותאמת בספורטק

300

טורניר דניאל סימון בכדורעף

100

לימוד שחייה כיתות ב'  10שעורים

1000

מרוץ שדה יישובי יסודיים וחטיבות

350

ליגה לאתלטיקה קלה -יסודיים ( 4מחזורים)

600

טורניר קט סל – יסודיים בנים  ,בנות

40

ליגה לכדור יד – יסודיים בנים  ,בנות

225
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אליפות בתי הספר בכדורגל – תיכוניים

80

טורניר קט רגל כיתות ט'

100

אליפות בתי הספר בקט רגל (חט"ב,תיכון ויסודי)

250

כיתות ספורט בחט"ב  -כדוריד ,כדורסל ושחייה

250

מועדונים בית ספריים – ספורט תחרותי חט"ב

100

אליפויות בתי הספר בכדורסל (חט"ב ,תיכון)

80

אליפות בתי הספר בשחמט

200

חינוך גופני בגני ילדים

3800

יום ספורט עירוני נעים בגנים

420

השתתפות בטורנירים כדורסל א.צ.מ

70

השתתפות בטורנירים ופעילות הוקי רצפה א.צ.מ

50

פעילות רצים ברצון

60

תכנית ה"ניצוץ" בבתי הספר

290

תכנית "זוזו"

315

גימנסטראדת הרצליה באולם היובל

500

אירוע משולב בין מכבי וילדים עם מוגבלויות

500

אימון משותף בין הפועל וילדים עם מוגבלויות

200

ספורטק הרצליה:

מספר משתתפים

הנושא

מגרשים ,סקייטפארק ,מתקנים ,חוגים  ,ימי ספורט 225000
וקבוצות מאורגנות
הרקדות בימי שבת בכל פעם

400

סטריטבול

1500
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שלג על עירי

2000

יום ספורט הפיקוח על החנ"ג

1000

סטריבול מחוזי-הפיקוח על החנ"ג

400

פעילות גופנית גיל הזהב – בשיתוף ע.ל.ה הרצליה:
הנושא

מספר משתתפים

חוגים קבועים מטעם ע.ל.ה הרצליה

315

אירועים  ,הרצאות ,סדנאות והשתלמויות

80

מועדון הכושר היובל גמלאים

45

נעים בעיר  +טניס שולחן

80

העמותה לספורט עממי מחוז השרון
הנושא

מספר משתתפים

כדורסל

250

כדורגל שביעיות

100

כדורגל שישיות

150

קט רגל

90

כדורגל חובבים

55

קבוצת כדורגל ותיקים

20

כדורשת נשים (אקדמיה)

120

כדורשת נערות

30

כדורשת מ .עבודה

250

כדורשת ילדות

15

אליפות הרצליה כדורשת נשים

150
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פעילות עם א.צ.מ

115

מועדון פטאנק הרצליה

70

אליפות הרצליה שביעיות

100

מועדון השחמט
הנושא

מספר משתתפים

חוגי הדרכת שחמט לנוער בהרצלייה  18חוגים

228

תחרות קבוצתית ע"ש הטייס סרן איתן אמיתי ז"ל

59

אליפות הרצליה ה  41 -לנבחרות בתי ספר (  -49נבחרות) 250
תחרות בינלאומית ע"ש האמן פרופ'יוסף דובקין ז"ל

10

פסטיבל פורים לנוער ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל

69

השתתפות נבחרת הרצליה באליפות ישראל עד גיל 18

5

תחרויות בוגרים ונוער בשח בזק 6-תחרויות

150

אליפות העיר הרצליה -תחרות ראשית ,משנית א 69
ומשנית ב 3 -תחרויות
תחרויות חורף בהרצלייה -שתי תחרויות

66

תחרות שח מהיר ע"ש פרחיה ונתן דפני ז"ל

58

תחרות "הבנים" ,יום העצמאות -ע"ש בני העיר הרצליה 58
שנפלו במערכות ישראל -שתי תחרויות האביב
תחרות סוכות לנוער

37

משחקי הליגה  16קבוצות

232

אליפות פסח פתוחה לנוער

33

אליפות ה 14-למשפחות בשחמט 19משפחות

40

ליגות לנוער ארצית(שלוש קבוצות)

46

השתתפות נבחרת הנערים עד גיל  14באליפות הארץ

5
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תחרויות לחובבים ( 10תחרויות)

228

גביע אירופה לקבוצות נשים במונטנגרו

4

אליפויות הרצליה בשח-מהיר 3-תחרויות

120

משחק סימולטני חגיגי לנוער מול רב-אמן בספורט 22
חצות
משחקים סימולטניים לנוער ולבוגרים

250

השתתפות בגמר אליפות הארץ לבתי"ס יסודיים

15

( 3קבוצות)
ליגה לנשים 2018

7

תחרות שח-קיץ פתוחה לנוער-שתי תחרויות

40

תחרות שחמט חנוכה לנוער-שלוש תחרויות

39

אליפות שח קיץ שח מהיר ע"ש אפרים שרף

160

פרויקט שחמט בגנים 20 -גנים

600

גביע המדינה לשחמט בוגרים ( 3קבוצות)

21

אליפות נווה עמל בשחמט

52

גביע המדינה לנשים

58

אליפות המרכז הבינתחומי הראשונה בשחמט

52

אליפות הארץ לבתי ספר תיכוניים -נבחרות-הראשונים
אלופה
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מחלקת אירועים
אירועים שהתקיימו בשנת :2019
•

הרמת כוסית לראש השנה לעובדים :כ  1200 -משתתפים

•

הקפות שניות שמחת תורה גן בן שפר :כ  800 -משתתפים

•

"עדלאידע" :כ 30,000 -משתתפים

•

הרמת כוסית לעובדים לכבוד פסח :כ 800 -משתתפים

•

מימונה בשיכון דרום :כ 100 -משתתפים

•

טכס יום השואה :כ 350 -משתתפים

•

ערב שירי לוחמים :כ 100 -משתתפים

•

שרים עצמאות בבית קינן :כ 1,000 -משתתפים

•

יום העצמאות בגן וריזלנד מערב העיר  :כ 3,000 -משתתפים

•

שבוע החינוך פארק הרצליה :כ2000 -

•

גלגל הזהב בפארק הרצליה :כ 3000 -משתתפים

•

מוסיקה בגן בן שפר במשך  8שבועות :כ 1000 -משתתפים בכל פעם (סה"כ )8000

•

קונצרט בפארק במשך  10שבתות :כ 6000 -משתתפים בכל פעם (סה"כ  60000משתתפים)

•

הקונצרט הגדול בפארק הרצליה :כ 14,000 -משתתפים

•

הללויה ישראל :כ 2000 -משתתפים

•

מסיבות לילדים והורים בבניין העירייה לאורך השנה :כ  350משתתפים בכל פעם (5
אירועים -סה"כ כ 1750 -משתתפים)

•

פיקניק משפחות גאות בפארק הרצליה :כ 4000 -משתתפים

•

תיקון ליל שבועות באשכול פיס זאב :כ 250 -משתתפים

•

סוכות בפארק עם נועה קירל :כ –  3000משתתפים

•

מרוץ גולני בגן בן שפר :כ 1000 -משתתפים

•

מימונה בפארק :כ 4000 -משתתפים

•

אירועי חגים לילדים בשיכון דרום :כ 200 -משתתפים

•

מועדוני זמר בשיכון דרום :כ 1000 -משתתפים

•

פרימיירה למקהלת "יחדיו" :כ 250 -משתתפים

•

ערב הוקרה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה :כ 760 -משתתפים

•

 2ערבים לגמלאים במתנסי"ם :כ 200 -משתתפים

•

אירוע בית הגלגלים בפארק הרצליה :כ 1500 -משתתפים
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עץ מבנה
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אגף תקשוב ומערכות מידע
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019
פרטי האגף
מנהל האגף :אמיר זיו
מען האגף :בניין העירייה קומה  ,2רח' בן גוריון  ,22הרצליה
טלפון09-9516361/2 :
פקס09-9516364 :
דוא"ל לפניותsharonp@herzliya.muni.il :

אודות האגף
אגף תקשוב ומערכות מידע מופקד על מערכות המידע ,ציוד המחשוב ,תקשורת הנתונים
והטלפוניה ,באגפי העירייה ,גופי הסמך ומוסדות החינוך והתרבות העירוניים .עוד מופקד האגף
על מערך מצלמות האבטחה במרחב העירוני .החל מ –  2019מרכז היזמות העירוני הינו באחריות
האגף.

עיקרי ההישגים לשנת : 2019
 .1תחילת מימוש פרויקט העיר החכמה בהתאם לתכולות המכרז -התקנת מערכת שו"ב,
התקנת מצלמות בציר בן גוריון סוקולוב ובכלל מוסדות החינוך (קרוב ל 300-מצלמות ב
 , )2019ממשקי  IOTלמע' התאורה החכמה.
 .2התקנת מערכת הגנה לסייבר כלל עירונית (.)Cybowall
 .3מעורבות בכלל הפרויקטים  -יעוץ תקשורת ומצלמות (בתי ספר מתנסים גנים ומבנים
ציבוריים).תוכניות גליל ים בתי ספר וגנים מהיר בעיר ונת"צ.
 .4החלפת מערך המירסים למכשירי קשר מוטורולה כל בסיס משכ"ל.
 .5רכישה ותמיכה במכשירי טלפון סלולרי לפי צורך שדרוגים למכשירים ישנים.
 .6התקנת מצלמות במעונות יום של העירייה בקשת קסם.
 .7הכנת תכניות לתווי הסיבים ברחבי העיר .הרב קוק בן גוריון וסוקולוב עד הבריגדה.
 .8טיפול קבוע בחדר המליאה בעיקר בשעות הערב ללא הגבלת זמן ובמהלך היום.
 .9טיפול שוטף יום יומי בשעות הלילה על התראות אבטחה.
 .10טיפול בתקלות טלפוניה בכל רחבי העיר וטיפול מול בזק
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 .11טיפול שוטף במערך הטלפוניה בגני ילדים
 .12החלפת שרתי  ESXלבלייד של סיסקו באתר יצור
 .13החלפת שרתי  ESXלבלייד של סיסקו באתר גיבוי
 .14החלפת מערכת אחסון ראשית
 .15החלפת מערכת איחסון משנית
 .16שדרוג מערכות הפעלה
.17

הוספת מערכת גיבוי של מערכת הNETAPP-

 .18התקנת אחסון למערכת עיר חכמה באתר יצור
 .19התקנת מערכת אחסון באתר מישני לטובת עיר חכמה
 .20התקנת שרתים לטובת עיר חכמה (-DCראשי +משני )SQL+VDR
 .21התקנות  VCלטובת עיר חכמה באתר רשאי +משני
 .22התקנת  VCלרשת עירונית ראשי +משני
 .23ניהול הרשת העירונית – גיבויים ,אחסון ,שדרוג ,עדכונים ,טיפול בתקלות
 .24תוכנית משפחות – בני משפחות יכולים להצטרף בתנאים מועדפים להוטמובייל .התוכנית
שודרגה לרווחת העובדים.

עץ מבנה
דיווח ישיר למנהל האגף ,כל אחד בתחומו (מיפוי ממוחשב  ,ניהול פרויקטים  ,מנהל מערכת ,
אחראים מערך המחשוב במוסדות החינוך – מינהלי ופדגוגיה ,אוטומציה וכו' וכן מחלקת אבטחת
מידע ותקשורת)

רשימת מאגרי המידע בעירייה

מס' מאגר

שם המאגר

1

990032003

מערכת חנייה – מעקב וגביית דוחות

2

990032034

מערכת חינוך עירונית

3

990031938

מערך שכר ומשאבי אנוש

4

990031921

זכאי ועדת הנחות

5

990031944

מצבי חשבון היסטוריה
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6

990031951

מערכת גבייה עירונית

7

990031981

אגף כח אדם נוכחות עובדים

8

990031998

מנכו"ל

9

990032010

מטופלים ומטפלים – שפ"ח

10

990032040

ספריה העירונית

11

990032057

מיועדים לשירות הביטחון ,חיילים משוחררים

12

990032064

רשימת פונים הוראה מתקנת

13

990032070

נמ"ר – מטופלי רווחה

14

990031914

הנהלת חשבונות

15

990031974

רישום רישוי ופיקוח בנייה

16

700061003

אוכלוסין (מערכת מימד)

700060999

מערכת הדואר האלקטרונית הארגונית

18

700061002

מוקד

20

500264007

מערכת נכסים

21

700060997

מערכת לועדות העירייה

22

700061001

וטרינריה

23

700060998

מערכת נת"צ

24

700061006

מערכות לשעת חירום (מל"ח-פס"ח)

25

700061005

רישוי עסקים

26

700061004

ועדות השמה וקב"סיות

17
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מנהל ההנדסה
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2019
מנהל הנדסה אמון על כלל פעילות התכנון והבנייה בעיר ומוביל את מגמות הפיתוח העירוני
בהתאם לחזון העיר .בפעילותו מתבסס המנהל על חוק התכנון והבנייה והתקנות .בראש המנהל
עומד מהנדס העיר ותחתיו שלושה אגפים :אגף תכנון ,אגף רישוי והתחדשות עירונית ואגף פיקוח
על הבנייה.
פעילות מנהל ההנדסה מותוות ומגולמת במסגרת דיוני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שהרכבה
נבחרי ציבור בראשות ראש העיר .הוועדה הינה וועדה מרחבית וכוללת גם את כפר שמריהו.
במסגרת הדיונים בוועדה נדונות בין היתר תכניות בניין עיר ובקשות להיתרים.
בשנים הקרובות יעמוד מנהל ההנדסה בפני אתגרים רבים הנובעים מתנופת הגידול והפיתוח אשר
העיר נמצאת בעיצומה ורפורמות שונות בחוק התכנון והבנייה.
אגף תכנון עיר  -כללי
אגף תכנון עיר מרכז את הפעילות התכנונית בעיר ברמת תכניות בניין עיר ולרבות תיאום בינוי
ופיתוח בעיר לקראת היתרי בנייה וביצוע התשתיות .אגף תכנון פועל אל מול גופים עירוניים
בפיתוח העיר וכמו כן מרכז ומלווה את התכנון בעיר בידי גופים ציבוריים כגון רשות מקרקעי
ישראל ,ויזמים פרטיים .כמו כן אגף תכנון עיר מייצג את פעילות הוועדה המקומית לענייני תכנון
לרבות ייזום תכניות ומסמכי מדיניות תכנון לעיר ,התנגדויות והשגות במוסדות התכנון
המחוזי ים והארציים .אגף תכנון מספק לוועדה המקומית יועץ בתחומים הקשורים היטלי פיתוח
 ,היטלי השבחה ותביעות על פי סעיף  197וכיוצ"ב ומכינה את שומות ההשבחה בעיר .להלן פירוט
עיסוקי מחלקות האגף:
 .1מחלקת תכנון עיר – מחלקת תכנון עיר עוסקת בליווי תכנית בניין עיר המוגשות על ידי
יזמים פרטיים בתחום התכנון של העיר הרצליה  ,לרבות תכניות באזור התעסוקה,
תכניות למגורים ,מתחמי תכנון חדשים  ,תכניות לשימור מבנים  ,תכניות להסדרת
מגרשים לרבות תכניות בתחום השיפוט כפר שמריהו  .כמו כן  ,מחלקת תכנון עיר מנהלת
תכניות ייזומות על ידי הוועדה המקומית  ,תכניות נושאיות על כל העיר  ,תכניות למרחבי
תכנון חדשים ותכניות להסדרת דרכים תשתיות וכיוצ"ב .ליווי התכניות כולל תיאום
תכנון מקדמי ,הגשה לוועדה המקומית והמחוזית עד להפקדה ומתן תוקף  ,וועדות ערר
ככל שנדרש עד לאישורי התכניות בהתאם למדיניות העירונית .מחלקת תכנון עיר מלווה
ובוחנת את תכניות המתאר המחוזיות ותכניות מתאר ארציות הנוגעות לתחום השיפוט
של הרצליה  ,משתתפת בדיונים ומרכזת את השגות והתנגדויות הוועדה המקומית  ,כולל
ליווי בכל ערכאות מוסדות התכנון ,מועצה ארצית  ,הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של
מתחמים מועדפים לדיור ,ועדה לתשתיות לאומיות והועדה המחוזית .כמו כן מקדמת
המחלקה תכנון אסטרטגי עירוני נושאי ,לרבות תכניות אסטרטגיות למתחמים ייחודים,
תכניות בינוי לתכניות מאושרות וליווי תכנון מבני ציבור בעיר תוך שימת דגש על ייחוד
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של כל מתחם לצרכי העיר המתחדשת .מחלקת תכנון עיר אמונה על תחום השימור בעיר  ,לרבות
סקר אתרים היסטוריי ם  ,תיקי תיעוד ,קידום תכנית מתאר לשימור ,ליווי היתרים באתרים
לשימור  ,תכניות עיצוב אדריכלי לאזורים לשימור וניהול וועדת השימור העירונית .מחלקת תכנון
עיר כוללת את מדור תכניות לצורכי רישום במסגרתה מקודמות תכניות לצורכי רישום וליווין עד
לרישומן בלשכת המקרקעין.
במסגרת העבודה שוטפת מספקת מחלקת תכנון עיר מידע והסברים לתושבים על תכניות
מופקדות ,תכניות בתוקף כמו כן על מדיניות הוועדה והליכים לקידום תכניות בעיר.
 .2מחלקת כבישים וניקוז – עוסקים בליווי כל תכניות העיר ומתן חוו"ד תנועתיות לוועדה
המקומית  /ועדת תנועה  /ועדת נגישות .ניהול בקרת תכנון וביצוע בפועל של התשתיות
העירוניות הנדרשות למימוש הליכי הפיתוח של העיר .ניהול שוטף של פרויקטים
לאומיים מול משרד התחבורה.
קידום פרויקט תכנית האב לשבילי אופניים ועדכון התכנית.
עדכון תכנית האב לתחבורה.
ניהול מערך הניקוז של העיר  +רשות הניקוז.
טיפול תנועתי במערך הרישוי הזמין (מפות טופוגרפיות ,היתרים ,קבלת קהל ,טופס .)4
מרכז בקרת רמזורים.
חיובי היטלי סלילה ותיעול.
 .3מחלקת פיתוח סביבתי :אחראית על התכנון הנופי במרחב הציבורי בכלל הפרויקטים
המבוצעים ומתוכננים במנהל הנדסה .במסגרת במחלקה מתוכננת ומבוצעת מדיניות
הפיתוח הסביבתי בעיר לשטחים הפתוחים ,הפארקים העירוניים ,גינות רובעיות וגינות
שכונתיות ,כמו גם חתכי הרחוב הכוללים שבילים להולכי רגל ,שבילי אופניים ,ונטיעות.
הפרויקטים המנוהלים ומלווים על ידי המחלקה מטופלים החל משלב הפרוגרמה ,התכנון ,המכרז
וכלה בביצוע .בפרויקטים המנוהלים ע"י מחלקות אחרות במנהל הנדסה ,המחלקה מעורבת
בתכנון תוך שימת דגש על העיצוב במרחב הציבורי ומעורבות בשלב התכנון המפורט והביצוע.
המחלקה אחראית גם לבדיקה ואישור תוכניות פיתוח שטח המהוות נספח להיתר בניה עבור
מחלקות עירונייות אחרות :תב''ל ,שאיפ''ה ,החברה לפיתוח הרצליה.
המחלקה מלווה תכניות נושאיות על כל העיר ,תכניות למרחבי תכנון חדשים והיבטי פיתוח
בתכניות להסדרת דרכים תשתיות וכיוצ"ב ושותפה לכתיבת ההנחיות המרחביות לוועדה
המקומית הרצליה.
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 .4מחלקת השבחה :המדור אחראי על בחינת חיובי היטל השבחה עבור בקשות להיתר בניה
ועבור עסקאות המבוצעות ברחבי העיר .ככל שנמצא כי יש לחייב בהיטל השבחה מועברת
בקשה לשמאי ועדה חיצוניים לצורך עריכת חוות דעת שמאית .בנוסף ,המדור אחראי
לטיפול בתביעות לירידת ערך לפי סעיף  ,197ליווי שמאי מקצועי למחלקת תכנון עיר,
למחלקת הנכסים ,ועוד.

אגף רישוי והתחדשות עירונית -כללי
האגף אחראי על מגוון רחב מפעילויות מנהל ההנדסה הכוללות תכנון עירוני ,רישוי בנייה ותיאום
לנושאי תשתיות שונות בעיר .להלן פירוט עיסוקי מחלקות האגף:
 .1מדור מידע תכנוני -מדור מידע תכנוני אחראי על הכנת ומסירת תיקי מידע המהווים
בסיס לכלל הליכי הרישוי בעיר .במסגרת תיקי המידע נמסרות זכויות הבנייה ,ייעודי
הקרקע המותרים בשטח ,קווי בניין ,תכניות תקיפות וחלות ועוד .במסגרת הרפורמה
בתכנון ובנייה נמסרות כבר בשלב המידע חוות דעת רלוונטיות מכלל הגורמים ברשות כך
שהמדור אחראי על איסוף הנתונים וגילומם בתיקי המידע הנמסרים.
 .2מחלקת רישוי בנייה-המחלקה אחראית על ליווי ,קידום והנפקת היתרי בנייה לכלל
הבניה בעיר .הפעילות כוללת טיפול במאות בקשות להיתר בשנה.
 .3המחלקה להתחדשות עירונית -המחלקה אחראית על כלל סדר היום התכנוני של
ההתחדשות העירונית ברחבי העיר ופועלת לחידוש הרקמה העירונית הקיימת והמרחב
העירוני תוך התוויית מסגרת תכנונית ,תהליכים תכנוניים ,ויצירת סט כלים ייחודי.
פעילות המחלקה כוללת :ליווי קידום והנפקת היתרי בנייה מכוח תמ"א  ,38ייזום וקידום
תכניות לפינוי בינוי ,תכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית ותכניות נקודתיות במרקם
העירוני הקיים ,טיפול וייזום הליכים לשיתוף ציבור התומכים בהליכי ההתחדשות.
המחלקה הינה ייחודית להרצליה ומהווה דוגמא והשראה לרשויות אחרות.
 .4מחלקת תיאום ובקרה-המחלקה מתאמת בין ביצוע בפועל של התשתיות העירוניות
הנדרשות למימוש הליכי הפיתוח לבין כלל גורמי הרשות השונים .בין יתר עוסקת
המחלקה בתיאום תשתיות והנפקת היתרי ביצוע ועבודות לתשתיות שונות לרבות:
כבישים ,הנחת כבלי תקשורת וחשמל ועוד.
 .5מדור מיחשוב ומערכות מידע -המדור אחראי להטמעת המערכות מידע העירוניות
וההנדסיות השונות בקרב עובדי מנהל הנדסה .בניית תהליכי עבודה חדשים ויצירת
שינויים פנים מערכתיים לאור רפורמות ושינויים אשר נחקקו .בניית מערך ידע לטיפול
ותפעול כוללני של המערכות הממשלתיות כגון :רישוי זמין ,עדכוני המערכת לניהול ועדה
(קומפלוט) .המדור מהווה גורם ביניים בין אגף המחשוב העירוני לבין מנהל הנדסה בין
היתר לפתרון תקלות ,הזמנות רכש וציוד מחשוב.
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מדור מידע תכנוני :
מדור מידע תכנוני אמון על הכנת ומסירת תיקי מידע המהווים בסיס להגשת בקשות להיתרים
בוועדה המקומית מרחבית הרצליה-כפר שמריהו .כמו כן ,מופקים דפי מידע תכנוני חתומים לפי
סעיף 119א' כמידע כללי בלבד שלא במסגרת בקשה להיתר .בנוסף להכנת תיקי/דפי מידע,
מתקיימת במדור מידע קבלת קהל שוטפת ,שלוש פעמים בשבוע בה נמסרים דפי מידע ברמת
טיוטה.
עיקרי הפעילות לשנת :2019
 .1סה"כ הוגשו וטופלו  464בקשות לתיקי מידע להיתר מתוכם נמסרו .438
 .2סה"כ הוגשו ,טופלו ונמסרו  86בקשות לדפי מידע לפי סעיף  119א'.
 .3במהלך השנה התקבלו במדור כ 1,500-פניות במסגרת שעות קבלת קהל ובנוסף כ 500-פניות
בדוא"ל.

מחלקת כבישים וניקוז:
פעילות המחלקה לשנת :2019
הוגשו כ 400 -בקשות להיתרי בניה.
בוצעו כ 400 -בדיקות טפסי .4
כ 60 -תב''עות חדשות כולל התחדשות עירונית.
חיוב בהיטלי סלילה וניקוז.

תכנון פרויקטים לשנת :2019
 .1מתחם תב''ע  ,1972תנחה מרכזית.
 .2פיתוח וסלילת סמטת ניסנוב.
 .3פיתוח וסליל רחוב הארז.
 .4פיתוח וסלילת רחוב החרוב.
 .5תכנון כביש שירות המקביל לרח' מנחם בגין .תב''ע .1920/1
 .6מתחם תחנה מרכזית הר.1972/
 .7תכנון החלפת קווי ניקוז ברחב העיר.
 .8ליווי תכנית אב לניקוז.
 .9ליווי תכנון מובל ניקוז חדש באזור תחנת רכבת.
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 .10קידום פרויקט מיפוי תשתיות קיימות.
 .11קידום פרויקט בעדכון נתונים במערכת . GIS

עיקרי הפעילות לשנת :2019
 .1השלמת מתחם המכללות הר1920/
 .2פרויקטי חידוש/שידרוג/קווי ניקוז ברחב העיר.
 .3השלמת פיתוח במתחם תב''ע .1960
 .4השלמת פיתוח ברח' זאב.
 .5חוות דעת הידרולוגי לתכניות העיר חדשות.
 .6בדיקות תכניות פיתוח וסלילה ואישורן.
 .7הצגת פרויקטים והשתתפות בישיבות במשרדי ממשלה.
 .8השתתפות בפגישות ברמ''י ובוועדה מחוזית.
 .9השתתפות ונציגות ברשויות הניקוז ירקון והשרון.
 .10ליווי והשתתפות הועדות תשתיות.
 .11מתן ייעוץ בנושא ניקוז למחלקות ולאגפים אחרים.
 .12פיקוח עליון ומעקב פרויקטים של גופי עירייה אחרים.

מחלקת תיאום הנדסי:
עיקרי פעילות לשנת :2019
•

אישור תכנון רשתות חשמל במרחב הציבורי (תכניות ת"א)18 -

•

אישור תאום תשתיות לעבודות חפירה של גורמי תשתיות65 -

•

היתרי עבודה בכבישים עפ"י תקנות התעבורה 593 -כולל:
חברת החשמל112 -
חברות תקשורת (בזק ,הוט ,סלקום ,פרטנר)37 -
החברה לפיתוח39 -
תאגיד "מי הרצליה"88 -
אגפי העירייה ,מחלקות שונות3 -
פרויקט מהיר לעיר2 -
מח' אחזקת כבישים ,עיריית הרצליה45 -
מח' כבישים ,עיריית הרצליה7 -
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גורמים פרטיים71 -
היתרים שנתיים לפעילות שוטפת (גורמים שונים)11 -
•

תכניות התארגנות אתרי בניה37 -

טיפול בפרויקטים עירוניים:
המסילה  6 -בקשות עבור חב' החשמל ,תאגיד ,כבישים.
  37בקשות עבור חב' החשמל ,תאגיד ,כבישים ,החברה לפיתוח וגורמיםגליל ים
פרטיים.
מהיר לעיר  6 -בקשות עבור חב' החשמל ,נתיבי איילון בע"מ.
בר-כוכבא  4 -בקשות עבור החברה לפיתוח.
  5בקשות עבור חב' החשמל ,החברה לפיתוח.הנוריות
  9בקשות עבור חב' החשמל ,החברה לפיתוח ,תקשורת.הילס
אלוני ים  16 -בקשות עבור חב' החשמל ,החברה לפיתוח ,תקשורת וגורמים פרטיים.
מרינה לי  12 -בקשות עבור חב' החשמל ,תאגיד ,החברה לפיתוח ,תקשורת.
  3בקשות עבור חב' החשמל ,תאגיד ,מח' הכבישים.זהר טל

אגף פיקוח על הבניה:
כללי
אגף פיקוח על הבנייה אחראי על התנהלות כלל הליכי הבנייה בעיר ואכיפת התנהלות הבנייה
באופן חוקי .כמו כן מטפל האגף בעבירות בנייה ובתלונות הציבור בנוגע להליכי בנייה שונים.
פעילות המפקחים כוללת ,מלבד עבודת השטח ובדיקת אתרי הבנייה ,הכנת חומר לצורך הגשת
תביעות וטיפול משפטי לתובע העירוני .בנוסף מבוצעות פעולות אכיפה יזומה וסקרים ייעודיים
שונים .באגף מהנדס מבנים מסוכנים ומהנדס הג"א.
עיקרי הפעילות לשנת :2019
•

בדיקות במסדרת בקשות להיתר192 -

•

בקשות לתעודות גמר שהוגשו20 -

•

נמסרו  156תעודות גמר

•

אוכלסו  938יחידות דיור חדשות

•

הועברו  16תיקי אכיפה לתובע
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מחלקת השבחה:
עקרי הפעילות לשנת :2019
•

הוגשו  2,800בקשות לרישום בטאבו

•

נמסרו  2,500אישורים לטאבו

•

הוגשו  363בקשות לחבות היטל השבחה במסגרת בקשות להיתר

•

טופלו  285בקשות במסגרת בקשות להיתר

סך כל חיובי היטל השבחה לתשלום (נכון ליום ₪ 145,366,446 )30/11/19

אגף תשתיות תחבורה ותנועה:
עיקרי יעדים לשנת :2020
•

תכנון וביצוע שבילי אופניים והכנת תכנית אב רב שנתית לקידום הרשת הפנימית.

•

התחלת עבודות בפרויקט ה"מהיר לעיר" באזור בן ציון מיכאלי -רכבת ומחלף הסירה.
המשך קידום תכנון התוואי בעיר.

•

התחלת עבודות בפרויקט "אופני דן" .המשך קידום תכנון התוואי בעיר.

•

סיום עבודות ברחוב זוהר טל – האצ"ל והגבורה.

•

תכנון מתחם התחנה המרכזית לפיתוח רחוב העצמאות.

•

חיבור כל מערכת הרמזורים למרכז בקרת הרמזורים.

•

תשלום פיצויים לשביל אופניים הרצליה –ת"א וקידום ביצועו.

•

תכנון סמטת ניסנוב וכניסה לביצוע.

•

תכנון הרחבת רחוב דרך ירושלים מסוקולוב ועד ארלוזורוב.

•

תכנון וביצוע צמתים שתוקצבו ע"י משרד התחבורה בהם התקיימו תאונות דרכים.

•

התחלת איסוף חומר לסקר תשתיות קיימות.

•

פיתוח תוכנת ניהול ותאום תשתיות.

•

תחילת שינויים במערך התחבורה הציבורית עפ"י תכנית התפעולית המקודמת.

•

קידום תכנית אב לתנועה בעיר הרצליה לשנת .2025
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•

קידום תכנית אב לניקוז בעיר הרצליה ומתן פתרונות לנגר העילי עם שימור הנגר ככל
הניתן.

המחלקה לפיתוח סביבתי :
המחלקה אחראית על התכנון הנופי במרחב הציבורי .הפרויקטים המנוהלים על ידי מטופלים החל
בשלב הפרוגרמה ,התכנון ,המכרז וכלה בביצוע ,תוך שיתוף ,מחלקות אחרות הרלוונטיות בנושא
הפרויקט.
בפרוייקטים המנוהלים ע"י מח' אחרות באגף ,הננו מעורבים בתכנון תוך שימת דגש על העיצוב
במרחב הציבורי ,בביצוע ,ובבדיקה ואישור החשבונות .
פעילות המחלקה כוללת:
•

ייזום פרוייקטים בתחום הנוף וניהולם עד הבשלתם לביצוע ,תוך פיקוח עליון על הנעשה
בשטח ומסירת הפרוייקט למחלקות התחזוקה.

•

ליווי ,תכנון וביצוע פרוייקטים המנוהלים ע"י מחלקות אחרות באגף ,בתחום הפיתוח
הנופי ,כולל בדיקת חשבונות.

•

בדיקת תכניות של החברה לפיתוח הרצליה ואגף תב"ל.

•

התרי בנייה -בדיקת תכניות פיתוח שטח כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה ,ומתן אישור
לטופס  .4השנה ניתן מענה ללמעלה מ 300 -התרי בנייה.

•

מתן מענה לפניות ותלונות תושבים.

•

מעורבות בתכניות בניין עיר.

•

בדיקה ואישור מיקום תט"זים ,ארונות  N.G.Nופילרים נוספים לבזק וחברת
החשמל.

•

ועדת נגישות עירונים

•

ועדת פיסול

פרוייקטים בתכנון:

גני ילדים ובתי ספר

שם הפרוייקט
אולם ספורט חט"ב זאב
בית ספר ירוק  -הצעירה
גן ילדים  303 -גליל ים
גן ילדים  401 -גליל ים
גן ילדים  402 -גליל ים
גן ילדים  404 -גליל ים
קריית חינוך 406
קריית חינוך 408
גן ילדים  -תמר ותאנה/שמואל הנגיד
קמפוס מדעים  -תיכון חדש
מרכז מדעים לגיל הרך
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סטטוס – 2019
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון

מרכז לקשיש 'צמרות'

ליווי תכנון

גן ילדים  -זרובבל /ויצמן
גן ילדים  -חמנייה /נווה עמל
אולם ספרט הנדיב
אולם ספורט הנגיד

ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון

מבני ציבור

מתנ"ס נווה ישראל
בי"ס נוף-ים  -מצללה במגרש ספורט
בית פוסטר  -מגרשי טניס
בית שירין
בית תרבות המסילה
בית תרבות מערב העיר
בית פוסטר -מגרשי טניס
מתנ"ס נווה ישראל
קופת חולים כללית -נוף ים
מרכז מדעים לגיל הרך
בית ספר יצחק נבון
בית קברות

אושר בתנאים
ליווי תכנון
טרום ביצוע
תכנון פרוגרמטי
ליווי תכנון וביצוע
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון
עדכון תכנון
ליווי תכנון

רחובות

גליל ים  -רחובות גליל ים ב'
מתחם הנוריות צפון
רח' צה"ל (נווה עמל)
שביל אולפנת צביה

ליווי ביצוע
בביצוע
ליווי תכנון
ליווי תכנון

תנועה וכבישים

אופנידן  -שביל החוף
אופנידן  -שביל השרון
צירי העדפה הרצליה 0
צירי העדפה הרצליה  - 2.1מיכאלי
צירי העדפה הרצליה  - 2.2ת.רכבת
צירי העדפה הרצליה  - 2.3צ.הסירה
מסוף תחבורה בן ציון מיכאלי (שלב
ב')
רק"ל -הקו הירוק

ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי ביצוע
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון

ליווי תב"עות

אזור תעסוקה

טרום ביצוע
תחילת תכנון

מתחמי פינוי בינוי

שצ"פים ורחובות

שצ"פ זרובבל
מרינה-לי שלב א'
מרינה-לי שלב ב'
דליה רביקוביץ
תב"ע  -1960רחוב דן שומרון ,רחוב
דורי
רחוב צה"ל
מתחם נוריות צפון
זוהר טל  /אצ"ל  /הגבורה
שצ"פים בסביוני גליל ים -אפריקה
ישראל
החווה הקהילתית בגליל ים
פארק גליל ים ב
אבן אודם
רחוב הסדנאות
רחוב החושלים
תב"עאלוני ים2030 -
גבעת הפרחים
שצ"פ צמרות
הרצליה הילס
שצ"פ דב הוז -הרצליה ב'
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ליווי תכנון ,סגירת תוכניות למכרז
והתר בנייה
בביצוע
תיאום
ליווי תכנון
ליווי תכנון וביצוע
ליווי תכנון
ליווי ביצוע
ליווי ביצוע
ליווי תכנון
ליווי תכנון
ליווי תכנון ביצוע
ליווי תכנון
ליווי ביצוע
ליווי ביצוע
ליווי ביצוע
ליווי תכנון וביצוע
ליווי תכנון
ליווי תכנון

מתחמים לשימור

בני בנימין -הנדיב :בית נטר

גינות כלבים

המסילה  -האירוסים/גינת הכלבים

אושר

חניונים

חניון משכית
חניון אוטובוסים מיכאלי

ליווי תכנון
ליווי תכנון

פרוייקטים מיוחדים

פינות מחזור

מחלקת תכנון עיר:
המחלקה מטפלת בהליכי תכנון סטאטורי בעיר לרבות יזום תכניות ,ליווי ובקרה על תכניות
המוגשות ע"י יזמים פרטיים ,תיאומי תכנון ,הכנת מסמכים לדיון בועדה והמלצות ,ניתוח
ה תנגדויות וטיפול שוטף עד למתן תוקף .טיפול בהליכי אישור תצ"ר .כמו כן ,המחלקה מלווה
הליכי תכנון ארציים הנוגעים לעיר הרצליה וכן נושאי תכנון כלל עירוניים שוטפים.
עיקרי הפעילות לשנת :2019
 .1בשנת  2019התקיימו  18דיונים בנשואי תכנון עיר בוועדה המקומית לתכנון ובניה ו 9 -
דיונים במליאת הועדה המקומית.
 .2קודמה חלופה חדשה לתכנית המתאר העירונית אשר הומלצה להפקדה ע"י הועדה
המקומית .התכנית הועברה להתייחסות לשכת התכנון המחוזית .תכנית המתאר הינה
תכנית כוללנית אשר עם אישורה תוסמך הועדה המקומית לאשר בתחומה כל תכנית
התואמת את תכנית המתאר הכוללנית.
 .3טופלו במחלקה  87תכניות בשלבים שונים ביוזמת הועדה המקומית וביוזמות פרטיות,
החל משלבי התכנון המקודם ועד למתן תוקף .התכניות בסמכות הועדה המקומית
והועדה המחוזית .רשימת התכניות המטופלות במחלה מפורטת בנספח א'.
 .4מבין התכניות המפורטות לעיל ,להלן תכניות גדולות ומשמעותיות להן השפעה כלל
עירונית .כל התכניות הינן ביוזמה עירונית:
•

הר/2000/שמ  -תכנית השימור העירונית ,הקובעת הוראות ותמריצים לשימור 69
מבנים ומתחמים ברחבי העיר .התכנית לאחר דיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית.

•

הר 2202/א'  -תכנית לחופי הים המשתרעת לאורך כל רצועת החוף העירונית
בשטח של כ 3600-דונם.

•

תכנית לרובע דרום מערב העיר -תכנית בשטח  2200דונם להקמת רובע מגורים
חדש הכולל  12,500יחידות דיור ,שטחים לתעסוקה ומסחר ושטחי ציבור מבונים
ופתוחים לרבות פארק חופי הכולל את תל מיכל.

•

תכנית לאזור התעסוקה -העצמת זכויות לתעסוקה ועירוב שימושים .תוספת
כ 1,100,000מ"ר שטחי בניה על קרקעיים.

 .5טופלו במחלקה  20תצ"רים ,ביוזמה פרטית וביוזמה של הועדה המקומית.
 .6נושאי תכנון מקומיים:
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•

הגנת המצוקים -דיון מול החברה הממשלתית והקמת צוות מקצועי המטפל
בסוגיה.

•

איתור שטחים פוטנציאלים לשימושים ציבוריים מבונים ברחבי העיר.

 .7מתן התייחסות ועמדת העירייה בהליכי תכנון כלל ארציים כגון קווי המטרו המתוכננים
בעיר ותכניות המקודמות ע"י הותמ"ל.
 .8נושאים אדמיניסטרטיביים -קידום מאגר מתכננים.
מחלקת רישוי בניה:
עיקרי הפעילות לשנת :2019
•

בקשות להיתר שהוגשו363-

•

היתרי-בנייה שנמסרו285 -

•

יח"ד חדשות שאושרו2071-

מדור מידע תכנוני:
•

בקשות לתיק מידע תכנוני להיתר שהוגשו984 -

•

תיקי מידע תכנוני להיתר שנמסרו444 -

•

בקשות למידע תכנוני לפי סעיף  119שהוגשו87-

•

דפי מידע תכנוני לפי סעיף  119שנמסרו89 -
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