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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.
 .9אבטחת ארועים עירוניים תחת כיפת השמיים ,בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
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נושאים מרכזיים שקודמו בשנת :2018
הקמת  2משמרות שכונה מבוססות מתנדבים ,בנוה עמל ובמערב העיר (שכונות נוף ים
ופיתוח).
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 בהפרעות מנוחה מגינות ציבוריות.
השקת אתר מקוון לרווחת התושבים להגשת ערעורים על דו"חות חניה ומעקב אחר
תוצאות הטיפול בערעור.
מחלקת הביטחון
מדור אבטחה:
במשרד הקב"טים  3 -עובדים
איתי בן שבת – קב"ט מוס"ח
אביב אברהם -קב"ט מוס"ח
שולמית בן חיון – מזכירת מדור אבטחה
המדור מטפל ב 34 -בתי ספר וב 145-גנ"י.
להלן יפורטו הפעולות שבצעו הקב"טים במהלך השנה:
א .בתחילת שנת הלימודים תשע"ו  01/09/2018חברת 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.

[]4

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  145תרגילי
רעידת אדמה ו 145-תרגילי 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 התקיימ 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 מאבטח אירועים עירוניים מרכזיים:
מס'

תאריך

שם האירוע

מיקום

כל השנה

הרקדות

ספורטק

1

 02/02/2018הקרנת סרט

אשכול הפיס

2

 03/02/2018טו בשבט

בית קינן

3

 09/02/2018הקרנת סרט

אשכול הפיס

4

 16/02/2018הקרנת סרט

אשכול הפיס

5

 23/02/2018יד התשעה -גינת אשרמן

גינת אשרמן

6

 24/02/2018הר השלג ספורטק

ספורטק

7

 27/02/2018הפנינג פורים נוף ים

מרכז מסחרי נוף ים

8

 27/02/2018הפנינג פורים יד התשעה

מתנ"ס יד התשעה

9

 28/2-1/3-4/3תרבות תורנית-פורים

בית קשטן

10

 01/03/2018עדלאידע

מרכז העיר

11

 01/03/2018קהילת אלון

בניין הירייה

12

 13/03/2018מנהל נשים בית קינן

בית קינן

13

 70 13/03/2018שנה

14

 17/03/2018זכרונות ילדות

15

 23/03/2018הפנינג איסטר

16

 25/03/2018אירוע קשטן-תרבות תורנית

בית קינן

[]5

גורדון

מס'
17
18

שם האירוע

מיקום

תאריך

 27/03/2018הפנינג פסח

פרגולה

 27/3-1/4-3/4אירוע קשטן-תרבות תורנית

גורדון

19

 29/03/2018אירוע אורות

גינת נעמי שמר

20

 30/03/2018ביעור חמץ

מקומות שונים בעיר

21

 08/04/2018מימונה

פארק הרצליה

22

 13/04/2018טקס גנ"י עצמאות

פארק הרצליה

23

 17/04/2018טקס יום הזיכרון בן צבי

בתי הספר

24

 17/04/2018טקס יום הזיכרון הנדיב

בתי הספר

25

 17/04/2018טקס יום הזיכרון אלון

בתי הספר

26

 17/04/2018טקס יום הזכרון חט"ב זאב

בתי הספר

27

 17/04/2018טקס יום הזיכרון נוף ים

בתי הספר

28

 17/04/2018טקס יום הזיכרון ראשונים

בתי הספר

29

 17/04/2018טקס יום הזיכרון שזר

בתי הספר

30

 17/04/2018טקס יום הזיכרון ויצמן

בתי הספר

31

 17/04/2018טקס יום הזיכרון רמב"ם

בתי הספר

32

 17/04/2018טקס יום הזכרון אילנות
 17/04/2018טקס גן בן שפר

בתי הספר
גן בן שפר

34

 18/04/2018חגיגות יום העצמאות

מרכז העיר

35

 18/04/2018חגיגות יום העצמאות

גן וריזלנד

36

 18/04/2018יום העצמאות בית פוסטר

בית פוסטר

37

 28/04/2018מרוץ הרצליה

יוסף נבו

38

 29/04/2018ערב הוקרה לחינוך

פארק הרצליה

39

 30/04/2018בית קינן ערב צעירים

בית קינן

40

 03/05/2018ל"ג בעומר בן שפר

בן שפר

41

 03/05/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

42

 10/05/2018מיני מונדיאול פרס לשלום

אצטדיון

43

 11/05/2018סטריטבול

ספורטק

44

 11/05/2018רוקדים כחול לבן

פארק הרצליה

45

 14/05/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

46

 15/05/2018רוקדים בלבן

רחבת שער העיר

47

 15/05/2018שבועות מתנ"ס נווה ישראל

נווה ישראל

48

 15/05/2018שבועות מתנ"ס נווה עמל

נווה עמל

49

 15/05/2018שבועות מתנ"ס נחלת עדה

נחלת עדה

50

 16/05/2018הפנינג שבועות בשיתוף דוד רזיאל

דוד רזיאל 24

33
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מס'

תאריך

מיקום

שם האירוע

51

 16/05/2018שרים בגורן מתנס נווה עמל

פוסטר 2

52

 16/05/2018ערב גבינות ויין נווה ישראל

נווה ישראל

53

 16/05/2018הפנינג שבועות

פרגולה

54

 17/05/2018אורות

גן נעמי שמר

55

 17/05/2018שבועות משפחתי מתנס נוף ים

נוף ים

56

 17/05/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

57

 18/05/2018חגיגת שבועות גינת אשרמן

אמה טאובר 10

58

 20/05/2018חגיגת שבועות יד התשעה

יד התשעה

59

 20/05/2018מסיבה לבנה גינת המסילה

הרצליה ב'

60

 21/05/2018צובעים את הפארק בלבן

פארק הרצליה

61

 21/05/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

62

 24/05/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

63

 24/05/2018גלגלי הזהב

פארק הרצליה

64

 31/05/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

65

 02/06/2018טריאטלון נשים

חוף אכדיה

66

 6/6-13/6שבוע הספר

שד' חן

67

 08/06/2018שבוע הספר

שד' חן

68

 07/06/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

69

 14/06/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

70

 18/06/2018מסיבות סיום שנה תיכון

פארק הרצליה

71

 19/06/2018מסיבות סיום שנה תיכון

פארק הרצליה

72

 20/06/2018אירוע בקאנטרי

קאנטרי הרצליה

73

 21/06/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

74

 23/06/2018בית קינן -צופים

בית קינן

75

 25/06/2018רמי קליינשטיין פארק הרצליה

פארק הרצליה

76

 25/06/2018מנהל נשים בית קינן

בית קינן

77

 28/06/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

78

 30/06/2018קונצרט בפארק 1

פארק הרצליה

79

 01/07/2018קונצרט פארק בן שפר1

בן שפר

80

 05/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

81

 05/07/2018פיקניק אומנות

מוזיאון הרצליה

82

 07/07/2018קונצרט בפארק 2

פארק הרצליה

83

 08/07/2018קונצרט בגן בן שפר2

בן שפר

84

 09/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן
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מס'

תאריך

מיקום

שם האירוע

85

 10/07/2018כוכב לילה אלי ומריאנו

כוכב שמיני

86

 12/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

87

 12/07/2018ספורט חצות 1

ספורטק הרצליה

88

 12/07/2018פיקניק אומנות

מוזיאון הרצליה

89

 14/07/2018קונצרט בפארק3

פארק הרצליה

90

 15/07/2018קונצרט גן בן שפר3

בן שפר

91

 16/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

92

 16/07/2018ספורט חצות2

ספורטק הרצליה

93

 17/07/2018כוכב לילה יונתן ברק וברלד

כוכב שמיני

94

 19/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

95

 19/07/2018פיקניק אומנות

מוזיאון הרצליה

96

 19/07/2018ספורט חצות3

ספורטק הרצליה

97

 23/07/2018ספורט חצות4

ספורטק הרצליה

98

 23/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

99

 24/07/2018כוכב לילה נצ'י נצ'

כוכב שמיני

100

 26/07/2018פיקניק אומנות

מוזיאון הרצליה

101

 26/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

102

 27/07/2018ספורט חצות5

ספורטק הרצליה

103

 28/07/2018קונצרט בפארק 4

פארק הרצליה

104

 29/07/2018קונצרט גן בן שפר4

בן שפר

105

30/07/2018

ספורטק הרצליה

ספורט חצות6

106

 30/07/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

107

 31/07/2018כוכב לילה אורי חזקיה

כוכב שמיני

108

 02/08/2018פיקניק אומנות

מוזיאון הרצליה

109

 02/08/2018הקונצרט הגדול

פארק הרצליה

110

 02/08/2018אולם קשתן

אולם קשתן

111

 02/08/2018ספורט חצות7

ספורטק הרצליה

112

 04/08/2018קונצרט בפארק 5

פארק הרצליה

113

 05/08/2018קונצרט גן בן שפר 5

בן שפר

114

 06/08/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

115

 06/08/2018ספורט חצות8

ספורטק הרצליה

116

 09/08/2018פיקניק אומנות

מוזיאון הרצליה

117

 09/08/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

118

 11/08/2018קונצרט בפארק6

פארק הרצליה
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מס'

תאריך

מיקום

שם האירוע

119

 12/08/2018קונצרט גן שפר6

בן שפר

120

 13/08/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

121

 16/08/2018אולם קשתן

אולם קשתן

122

 16/08/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

123

 18/08/2018קונצרט בפארק7

פארק הרצליה

124

 19/08/2018קונצרט גן בן שפר7

בן שפר

125

 23/08/2018הללויה ישראל

פארק הרצליה

126

 23/08/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

127

 25/08/2018קונצרט בפארק8

פארק הרצליה

128

 26/08/2018קונצרט גן בן שפר 8

בן שפר

129

 28/08/2018אירוע סוף הקיץ

נווה עמל

130

 29/08/2018ארט מיוזיק נוף ים

מרכז מסחרי נוף ים

131

 01/09/2018קונצרט בפארק9

פארק הרצליה

132

 04/09/2018הרמת כוסית בניין העירייה

בנין העירייה

133

 05/09/2018הפנינג ראש השנה

פרגולה סוקולוב

134

 06/09/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

135

 06/09/2018אגדה אורבנית

מרכז העיר

136

 08/09/2018קונצרט בפארק 10

פארק הרצליה

137

 12/09/2018אירוע ליל קיץ

גן אסתר

138

 13/09/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

139

 16/09/2018בית קינן סליחות

בית קינן

140

 20/09/2018בית קינן הרצאות

בית קינן

141

 25/09/2018הפנינג שכונת ויצמן

מתנס יבור

142

25-26/9/2018

האוטלט פיתוח

אוקטובר פסט

143

 26/09/2018סוכות עדות

שדרות חן

144

 26/09/2018מוזיאון על הדשא

מוזיאון הרצליה

145

 26/09/2018שמחת בית השואבה

בית פוסטר

146

 27//9/2018הפנינג בשכונת נווה עמל

נווה עמל

147

 30/9-1/10שמחת תורה גן בן שפר

גן בן שפר

148

 01/10/2018הקפות שניות בני פרידמן

בית פוסטר

149

 01/10/2018הקפות שניות יד התשעה
 04/10/2018בית קינן
 06/10/2018בית קינן

יד התשעה
בית קינן
בית קינן

152

 07/10/2018אליפות הרצליה בכדורגל

אצטדיון

150
151
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מיקום
בית קינן

שם האירוע
תאריך
מס'
 08/10/2018בית קינן
153
 15/10/2018בית קינן
154

בית קינן

155

 18/10/2018בית קינן

בית קינן

156

 16/10/2018פתיחת שנה צופים

פארק הרצליה

157

 20/10/2018תחרות שחיה אפולוניה
 22/10/2018בית קינן

תנוס
בית קינן

159

 22/10/2018מירוץ ילדים

פארק הרצליה

160

 23/10/2018אליפות הרצליה בקט רגל
 25/10/2018בית קינן

ספורטק

162

 26/10/2018סובב נווה עמל
 01/11/2018בית קינן
 02/11/2018נעים בגנים

165

 08/11/2018בית קינן

166

 12/11/2018מרוצי שדה-אירועי ספורט

אקליפטוסים

167

 19/11/2018ליגת אתלטיקה מחזור 1

אצטדיון גורדון

168

 29/11/2018מצעד אורות ברנדייס

ברנדייס

169

 04/12/2018יוחנני
 04/12/2018גימניסטראדה בתיכון היובל

יוחנני

171

 06/12/2018ברנר מסיבת חנוכה
 09/12/2018הפנינג חנוכה

פרגולה מרכז העיר

173

 10/12/2018ליגת אתלטיקה מחזור 2

אצטדיון גורדון

158

161
163
164

170
172

בית קינן
תנוס
בית קינן
פארק הרצליה
בית קינן

יובל
ברנר אולם

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".
יג .כנסים 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
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4

כנס מנהלים על יסודיים

היערכות לפתיחת שנה"ל

5

כנס רכזי ביטחון חדשים

השתלמות עב"טים חדשים במוס"ח

6

כנס קב"טים

הנחיות לקב"טים במחוז ת"א

7

כנס גננות

היערכות לפתיחת שנה"ל

8

כנס מאבטחים

הכנות לפתיחת שנה"ל

9

כנס 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.
המדור מתנהל על ידי מנהל המדור – מר חיים בן אדי.
ועובד מחסן – מר דוד אדרי.
עיקר הפעילויות הנעשות במחסנים:
א .ריענון וטיפול בציוד צמ"ה (משך כל השנה) – כולל תיקון ליקויים.
ב .קליטת ציוד וניפוקו לגורמים השונים במחלקה.
ג .מעקב רצוף אחר ציוד הדורש ביקורת איכות.
ד .מתן שירות לעובדי המחלקה.
ה .טיפול והפעלת כל ציוד הצמ"ה אחת לשלושה חודשים.
ו .תחזוקה כללית כגון :ניקיון ,צביעה ,החלפת קרטונים ,ניילונים ושילוט.
ז .טיפול מונע לציוד מכני ברגיעה.
ח .טיפול בתלונות התושבים בנושא מקלטים פרטיים.
ט .הוצאת הזמנות לספקים.
י .הזמנת ציוד מספקים חיצוניים.
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מחסני מל"ח  /פס"ח:
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:
א .בוצע ריענון לציוד  -הפריטים הוצאו מאריזתם נבדקו ונעשו בהם טיפולים מונעים.
ב .במשך השנה נעשו ספירות מדגמיות וספירת מלאי שנתית.
ג .במחסנים מתבצעת מידי יום עבודת תחזוקה הכוללת ניקיון והחלפת אריזות פגומות
בחדשות וכל הנדרש לתחזוקה ברמה גבוהה.
ד .קליטת ציוד וניפוקו.
ה .הוצאת החפ"ק לפעילות בשטח.
ו .טופלו כל הנגררים ,גנרטורים ,משאבות ,רתכות ,מכלי מים ,כולל החלפת ברזים בכל
מכלי המים.
ז .ארגון המחסן במתכונת חדשה ונגישה יותר ,נעשו שיפורים באחסון הציוד.
ח .מחשוב המלאי במחסנים.
ט .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:
א .גנרטורים.
ב .משאבות מים וביוב.
ג .מכלי מים.
ד .רתכות גנרטור.
ה .כלי הנעה הידראוליים.
ו .ציוד כיבוי אש.
ז .צנרת מים מכל הסוגים והגדלים.
ח .חפ"ק.
ט .רכבי חירום.
הציוד עובר ביקורות ,חידושים וטיפולים בהתאם לתוכנית עבודה ,כמפורט:
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גנרטורים :סה"כ  15גנרטורים  -מטופלים אחת לשלושה חודשים טיפול לכל הגנרטורים הכולל:
בדיקת מים ,שמן וצביעת מסגרות ,מצבר.
חפ"ק ועגלת תאורה :טיפול שוטף חודשי.
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  2018טופלו  53פניות.

מדור מקלטים
מדור מקלטים מתנהל על ידי  2עובדים:
מנהל המדור – מר ינון גרמה
עובדי אחזקה – מר דוד צואלה.
במהלך שנת  2018טיפלנו במקלטים הציבוריים ודו תכליתיים ובמוסדות החינוך .בעיר הרצליה
ישנם  115מקלטים ציבוריים לפי הפרוט דלהלן:
א .בתי הספר =  52מקלטים.
ב .ציבוריים =  63מקלטים דו -תכלתיים.
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:
א .החלפת וונטות לא תקינות במקלטים ציבוריים ובמקלטי בתי ספר.
תיכון היובל –  5ונטות.
בי"ס לב-טוב 3 -ונטות.
 2 – 156,208,131,123ונטות בכל מקלט.
 1 – 150,149,137ונטות בכל מקלט.
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ב .צביעת מקלטים – פנים  /חוץ.
.183,214,,147,150,152,119,138,208,102,124,136,146,104
ג .טיפול בהצפות וסתימות ביוב.
ד .החלפת חלונות ודלתות למקלט.
,132,133,136,129בי"ס גורדון.
ה .החלפות גומיות בדלתות וחלונות.
.156,125,103,123
ו .החלפת נורות וברזים.
ז .איטום  10מקלטים ציבוריים.
,106,215,210,214,212,213,103,211בי"ס הנדיב ובי"ס גורדון.

יחידת האכיפה העירונית
כללי:
יחידת האכיפה העירונית הינה יחידה 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.
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מבנה היחידה:
תקן היחידה מונה  10שוטרי מ"י ועוד  19עובדי עירייה ,מתוכם  18פקחים מסייעים  +מזכירת
היחידה .בראש היחידה עומד – מר עוז נהרי .מפקד היחידה מטעם משטרת ישראל הינו פקד אפי
לוביוב.

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 –
סוגי סיורים

2016

2017

2018

שיטור משולב

10,906

11,997

11,614

פקחים מסייעים

10,695

11,371

10,091

סה"כ

21,601

23,368

21,705

קריאות מוקד – במהלך השנה נפתחו  11,168קריאות למענה על ידי ניידות השיטור העירוני ,הן
ע"י המשל"ט העירוני והן ע"י מוקד  100של המשטרה .נתון זה מהווה גידול של  12.6%לעומת
הנתון של שנת  2017שעמד על .9,913
ארועים
חריגים
:
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היחידה טיפלה ב 54-אירועים חריגים שבהם הוענק טיפול ראוי לאזרחים הכולל :הטרדות
מיניות ,מעשה מגונה ,שריפות מדירות ,הצלה מהתאבדות ,סיוע בהרחקת אזרחים וסגירות
מתאימות לאירוע חריג .כמות זו מהווה עליה של  15%מ 47 -הארועים שהיו בשנת .2017
סוג אירוע

כמות

אדם במצוקה
דקירות
הטרדה מינית
התרסקות מטוס
ניסיון חטיפה
טביעה
חשש לחיי אדם
ילד/ה נשכחו /ננעלו ברכב
מעשה מגונה
התאבדות
שריפה מדירה
תקיפת שוטרים
נזקי מזג האויר

2
1
5
1
2
7
2
7
8
10
7
2
8

מעצרים ועיכובים:
במהלך  12חודשי פעילות היחידה נעצרו ועוכבו על ידי היחידה  130אנשים ,כמפורט שבטבלה.
נתון זה מהווה ירידה של  4מעצרים/עיכובים לעומת שנה קודמת ,ולכן אינו מצביעה על מגמה כזו
או אחרת.
העבירה

כמות

גרימת נזק
אדם חשוד
דרוש חקירה
הפרת סדר
החזקת חומר חשוד כסם
נסיון דקירה
קטטה
הטרדה/הטרדה מינית
תקיפה
גרימת נזק
איומים

1
9
3
15
21
3
4
5
22
4
8
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העבירה

כמות

חשש לחיי אדם
השלכת נפצים
גניבה
מכירת אלכוהול לקטינים
עבירות רישוי
אי ציות לשוטר
שב"ח/מסייע שב"ח
סיוע לבעל תפקיד
הפרת צו
חשד להצתה
חשד לפורצים
עריקות
הסגת גבול
חטיפה

2
1
10
4
1
1
4
3
1
3
1
2
1
1

אכיפת בריונות:
במהלך השנה ,נרשמו דוחות על אכיפת בריונות כגון :רכבים חוסמים ,ניקיון ,השלכת פסולת ועוד.
להלן פירוט הפעילות:
סוג פעילות

2016

2017

2018

דו"ח חניה עירוני

5,405

5,027

3,703

דו"ח נקיון  /מפגעים עירוני

0

96

17

דו"חות תנועה משטרתיים

793

751

1,048

דו"חות רעש משטרתיים

526

496

524

דו"חות נקיון משטרתיים

36

51

50

שפיכות אלכוהול

839

873

843

במהלך  2018החלו השוטרים ביחידה לטפל גם בנושאי אכיפת אופניים חשמליים במקומות
הומים בעיר .כמו כן ,הפקחים המסייעים הוסמכו לעניין אכיפת רעיית כלבים ע"י הוטרינר
העירוני והתובע 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 – פנסקר.
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  31עובדים ,מתוך תקן של  ,38ובהם מנהל מחלקה ,סגן ,מזכירת מחלקה ו28 -
פקחים.

היקפי פעילות המחלקה:
קריאות מוקד:
נושא

2014

2015

2016

2017

2018

סל חניה

3,688

5,091

6,043

6,311

6,201

נקיון ומפגעים

3,234

4,601

5,827

5,287

6,000

רכב נטוש  /גרוטאות

528

650

1,007

906

706

מפוחים

379

318

375

294

345

משימות מנהל יזומות

0

0

436

715

839

[]18

אחר

230

241

210

375

336

סה"כ

8,059

10,901

13,898

13,888

14,427

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
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

הסדרי חניה

15,718

8,634

9,019

9,366

5,786

תוים אזוריים

188

4,658

10,533

9,894

8,681

חניה אסורה

29,348

25,515

28,385

32,331

27,123

סה"כ

45,254

38,807

47,937

51,591

41,590

(החל משנת  ,2015כוללים את נתוני האכיפה של יחידת השיטור העירוני).
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פירוט דו"חות פיקוח כללי שהוגשו:
עבירה
החזקת נכס/מגרש שיש בו מפגע

שנת
2016

שנת
2015

שנת
2018

שנת
2017

67

117

132

117

השלכת פסולת/לכלוך במקום ציבורי

353

656

994

1,038

אתרי בניה ומכולות

259

452

821

1,189

0

344

560

305

גרימת נזק למרחב הציבורי

14

30

39

87

גללי כלבים ושוטטות כלבים

27

8

49

34

מפוחים וציוד גינון

18

11

3

14

מפגעי עסקים במרחב הציבורי

87

113

202

272

0

0

1

3

156

170

185

146

79

126

148

142

1,060

2,027

3,134

3,347

רכבים נטושים

עישון במקום ציבורי
עבירות במרחב הגינות הציבוריות
עבירות במרחב חופי הים
סה"כ

ניתן לראות כי קיימת עליה דרמתית באיכות האכיפה בהתאם לנושאי ההתעניינות שנקבעה
במדיניות האכיפה ע"י מנהל האגף .התמקדות בעבירות הנזק לרכוש העירוני ,למפגעים הנובעים
מאתרי בניה והשלכות האשפה והגזם ברחוב.

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.
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 העברת דו"חות שלא שולמו לגביה מנהלית על ידי משרד עו"ד סנדרוביץ'.
 קליטת התשלומים בסוף התהליך.

להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום החניה:

הנושא

שנת 2014

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

שנת 2018

סה"כ דו"חות חניה
שטופלו

45,254

38,807

47,937

51,591

41,590

סה"כ ביטולים שטופלו

5,916

2,532

5,535

3,350

8,841

סה"כ הסבות

4,234

3,354

4,006

3,358

4,467

סה"כ ערעורים שטופלו

7,575

7,077

7,258

8,024

5,941

סה"כ בקשות להישפט

132

262

362

389

441

סה"כ דו"חות עברו
לסנדרוביץ

10,052

11,362

10,041

10,832

9,855

סה"כ הונפקו תווים
אני מהרצליה

14,078

18,049

9,353

8,771

8,531

להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום הפיקוח הכללי:
הנושא

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

שנת 2018

סה"כ דו"חות פיקוח
שטופלו

1,060

2,027

3,134

3,347

סה"כ ביטולים שטופלו

153

117

225

171

סה"כ בקשות להישפט

31

118

240

173

סה"כ דו"חות עברו
לסנדרוביץ

178

812

1701

1,858
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אגף המינהל הכספי
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2018
פרטי המינהל
מנהל האגף :רו"ח רוני חדד
סגנית מנהל האגף :רו"ח הילה רוזן
מען האגף :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

.6

אגף הכנסות העירייה :הוצאת שומות ארנונה לכלל הנכסים בעיר ,גבית ארנונה
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.
אגף שכר :תשלום שכר לעובדי העירייה בפועל ובגמלאות ,יישום הסכמי עבודה ושכר
חדשים שנחתמו ,הכנת דוחות לממונה על השכר באוצר.

.7
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 .8מחלקת 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 2018
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12

.13
.14

דירוג  AAAעל ידי חברת הדירוג  S&Pבפעם התשיעית 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.
דירוג במקום הראשון בדרוג הערים היציבות כלכלית ,על פי חברת המידע .CofacBDI
זכיה בפרס ניהול תקין של משרד הפנים.
גביה בגין ארנונה בסך של כ 540 -מיליון  ,₪שהינם כ 22 -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 924 -מיליון  ₪וסיום בעודף של כ 25 -מיליון ,₪
(בהתאם לנתוני הרבעון הרביעי .)2018
ניהול תקציב הפיתוח בסך של כ 380 -מיליון  ₪וביצוע של מעל ל.70% -
ניהול וטיפול של כ  400 -חוזים ,מתוכם  100חוזים חדשים בשנת  2018ובכ1,300 -
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 – 9.2מיליון  ,₪הכנסות
מהשכרת חניונים בהיקף של כ  6.5מיליון 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.
העברת כספי ההפקדות על הוצאות סוציאליות למוסדות השונים ושיפורים ע"י מתפעל של
תוכנת חיל"ן .בדרך זו ,אחוז שיוך הכספים לעמיתים השונים עומד על .99%
הגשת הדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים ,הגשת התקציבים לשנת  2019והדוחות
ההשוואתיים.

עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2019
 .1המשך עמידה ביעדי גביה ,תוך מיצוי פוטנציאל הגביה ,המשך הטיפול בפניות התושבים,
שיפור השירות לתושב ע"י שימוש באמצעים טכנולוגים  ,כגון :טפסים ממוחשבים וזימון
תורים מרחוק.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

.9
.10

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 956 -מיליון  ₪נכון
ליוני .2019
הכנת התקציב הרגיל של העירייה לשנת  2020ובקרה ואישור הזמנות עבודה וחוזים.
קיום ישיבות רבעוניות בנושא תקציב.
ניהול ובקרת תקציב הפיתוח בהיקף של כ 489 -מיליון  ,₪המשך ניהול מערך החוזים,
הביטוח והאופציות להארכות הסכם.
ניהול וטיפול שוטף במכרזים ,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 ,טיפול בתביעות אזרחיות ,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 620 -מיליון  ₪לשנה.
כ 95,000 -פניות מטופלות במחלקת הכנסות העיריה בשנה  -בכתב ,בקבלת קהל ובטלפון.
כ 22,000 -רישומים של פקודות ומסמכים ותשלומים לספקים ונותני שירותים מבוצעים
בשנה ,בהיקף מצטבר של כ 560 -מיליון .₪
תשלומים לרשויות המס ,הקצבות ותמיכות בסך של כ 768-מיליון .₪
בשנת  2018הגיע תקציב הפיתוח לכ 380 -מיליון  ,₪אשר בוצע בהיקף של מעל .70%
טופלו ב כ  400 -חוזים השנה ,מתוכם כ 100 -חוזים חדשים ,כ 130 -מימושי אופציות
בקשר עם תוקפם של החוזים ,וכ 1,300 -ערבויות.
נחתמו  20הסכמים חדשים לשימוש במתקני בתי ספר המנוהלים בניהול עצמי ,נפתחו כ-
 350תביעות בתחום צד ג' ,נזקי גוף ורכוש שהתווספו לטיפול ומעקב בכ 1000 -תביעות
המטופלות באופן שוטף.
תשלום משכורות וקצבאות בסך של כ 376 -מיליון  ₪בשנת  2018ל כ 3,060 -עובדים
וגמלאים.
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המינהל הכספי

אגף
תקצוב
וכלכלה

אגף
חוזים
ותב"רים

מח'
בקרת
תאגידים
עירוניים

אגף
הכנסות
העירייה

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 2018
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 :

על 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 ב אופן 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
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.
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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 ההישגים לשנת 2018
ערכת החינוך העירונית בהרצליה ממשיכה לקבוע שיאים ,בכל ההיבטים של מערכת חינוך
איכותית.
במסגרת זו ניתן לציין את ההישגים הבאים:
 עלייה ניכרת במספר הזכאים לבגרות  -מ 84.5% -בתשע"ז ל 89.2% -בשנת הלימודים
תשע"ח.
 עלייה ניכרת במספר הזכאים ל 5-יחידות לימוד מתמטיקה  -מ 30%-בתשע"ז ל 33.3%
בשנת תשע"ח.
 עלייה נכרת במספר הזכאים לבגרות ל 5-יחידות לימוד באנגלית  -מ 65%-זכאים ל-
.68.6%
 גידול באחוזי המצטיינים מ 17%-בתשע"ז ל 18.5%-בתשע"ח.
 צמצום באחוזי הנשירה של תלמידים בשלוש השנים האחרונות ,אשר מגיע אל מתחת ל-
0.9%

תקציב החינוך בהרצליה לשנת  2019עומד על  320.3מיליון  ,₪עלייה לעומת תקציב  2018שהיה
 306.9מיליון  .₪ההשקעה בכל תלמיד עומדת השנה על  ₪ 17,976וגם כאן חלה עלייה משנת 2018
אז הסתכמה ההשקעה בתלמיד ב ₪ 17,529-זו שנה שנייה שאגף החינוך בעירייה עוסק בהטמעת
תפיסה חינוכית חדשנית  Each,מהגיל הרך ועד לתיכון ,אשר מבוססת על ארבעה עקרונות
מרכזיים  -ערכים ,אקדמיה ,קהילה ומחקר
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עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2019
חיזוק מעמד בעלי התפקידים במערכת החינוך כסוכני שינוי ללמידה משמעותית במאה ה21-
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.
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.
נתונים סטטיסטיים משמעותיים:
בשנת הלימודים תשע"ז למדו במערכת החינוך בהרצליה  17,193ילדים


מוסדות החינוך לגיל הרך
 3,630ילדים
 120גני ילדים



מוסדות החינוך המיוחד
 596ילדים
 16גנים לחינוך מיוחד
 2בתי ספר לחינוך מיוחד



בתי הספר היסודיים
 7,084תלמידים
 15בתי ספר יסודיים



בתי ספר על-יסודיים
 5,719תלמידים
 15בתי ספר על יסודיים
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עץ מבנה אגף החינוך
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האגף לשירותים חברתיים
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2018
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 :
על 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
נדרש מעבר מהקהילה לטובת שהיה במוסד .המחלקה אף אמונה על תחום ההגנה על חסרי
הישע הקשישים.
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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.

עיקרי ההישגים לשנת :2018
 .1אף לא פנייה אחת של לקוחות האגף לשירותים חברתיים לוועדת ערר במשרד לשירותים
חברתיים -כל הפניות טופלו במסגרת הרשות!!!
 .2גיוס תרומה עבור מרכז טיפול לנערי קצה ופתיחת מרכז "דרך השטח" – שיפוץ מאסיבי של
המבנה והתאמתו לצרכים של הנערים ויצירת מקום חדשני ובעל תחושה ביתית עבור נוער
קצה המכנה את המרכז -בית שני.
 .3הפעלת תכנית להתנהלות כלכלית נכונה למטופלי האגף לשירותים חברתיים בסימן הגדלת
הכנסות.
 .4הרחבת רצף השירותים לאוכלוסייה המבוגרת לרבות פתיחת מועדון מופ"ת לניצולי שואה.
 .5פרויקט "חופיקס"  -העסקת בני נוער המצויים במצבי סיכון בחודשי הקיץ -העסקת כ 30-בני
נוער ביולי אוגוסט בהשכרת מתקני חוף (בשיתוף עם מח' חופים)
 .6המשך הטמעת הרפורמה של המשרד לשירותים חברתיים ובניית תכניות התערבות מדידות.
 .7עיבוי השירותים הקהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים :פתיחת קבוצת חונכות
מוסיקלית ,קבוצת הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי שאובחנו לאחרונה ועוד.
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 .8פיתוח פרויקטים נוספים וקבוצת תמיכה לבני משפחה המטפלים באוכלוסייה המבוגרת
 .9הקמת מסגרת חברתית/פעילות חברתית למטופלי יחידת ההתמכרויות -להרחבת החשיפה
שלהם לחיים נורמטיביים ובילוי שעות פנאי.
 .10הכשרת כח אדם בתחום הניהול וחשיבה מכוונת פתרון לפיתוח המנהלים וראשי הצוותים.
 .11המשך התמקצעות משמעותית של מכלול אוכלוסייה לשעת חירום.

עיקרי היעדים לשנת :2019
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

הכנסת תהליכי בקרות על תהליכים ושירותים -לשיפור איכות השירות ומיצוי ההחזרים
מהמשרד לשירותים חברתיים
הקמת מרכז יום לאוכלוסיית מש"ה (מוגבלות שכלית) -אישור הקול קורא וסיום שלב
התכנון.
פיתוח שירותים המותאמים למציאות החדשה ( -קב' חברתית למכורים ,מועדון מופ"ת
בשכונות)
שיפור מתמיד באיכות השירות הניתן ללקוחות והובלה של תפיסת שירות .פיתוח סטנדרטים,
קביעת תהליכי עבודה יעילים יותר ,הנגשת המידע לציבור ולנותני השירות.
הרחבת אוכלוסיות היעד המקבלות שירות באגף  -טיפול ישיר במכורים לאלכוהול  ,טיפול
ישיר בילדים שנפגעו מאלימות במשפחה וטיפול בגברים נפגעי תקיפה מינית.
הכנסת מערכת ממוחשבת חדשה– כלי עבודה מהיר ויעיל עבור העובדים ,מערכת ככלי לניהול
האגף והמחלקות וזאת כדי להמשיך ולשפר את השירות הניתן ללקוח.
פתיחת מסגרת "נתיבים להורות" למטרת השארת הקטינים במסגרת המשפחה
הקמת מסגרת חברתית /מועדון חברתי למכורים גמולים
שיתוף ציבור בתהליכי התחדשות עירונית -בניית נציגויות בנינים בשכונות פינוי בינוי
הקמת מועדון "מופ"ת" בשכונת נווה עמל
קמת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי
שילוב ילדים בסיכון במרכזי הלמידה בעיר לשם צמצום פערים חברתיים לימודיים.
צמצום הסידורים החוץ ביתיים לילדים בסיכון לטובת תכניות בקהילה.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים באגף לשירותים חברתיים:2018 -
 סה"כ תיקים :כ5000-
 מס' התיקים שנפתחו (עפ"י האורות)  544תיקים
 מס' התיקים שנגנזו 1,099 :תיקים (גניזה מוגברת בשל תיקים ישנים שצפו במעבר
ל"אורות" ,תיקים ישנים שאינם פעילים שגנזנו (כ 450-לפחות)
 תיקי קשישים :קשישים -כ 2,615-מתוכם  1,864סיעודיים
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 תיקים/משפחות 801 -בתי אב
 על הספקטרום האוטיסטי – כ 245-בתי אב ( לפחות מטופל אחד מוכר במשפחה )
 נכויות ושיקום -כ 260-בתי אב
 תיקי יח' סיוע (בודדים) -כ250-
 טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כולל השמות חוץ ביתיות ,תעסוקה והגנה
(תושבי העיר) -כ194-
 משפחות בתחום ילדים בסיכון -כ1,013-
 תחום נוער וצעירים -כ226-
 קטינים בטיפול חוק נוער -כ580 -
 דיונים בבית משפט לנוער -כ130-
 תסקירים ועדכונים בבית משפט לנוער-כ50 -
 תסקירים בתחום סדרי הדין372-
 שיקום האסיר -סה"כ ( 31מטופלים ואסירים בפיקוח)
 ועדות שחרור מוקדם וועדות אלימות במשפחה9 -
 התמכרויות( 67 -צעירים ובוגרים)
 שלום המשפחה( 95 -מרכז איזורי  +הפנייה מהאגף)
 הגנה על חסרי ישע/חוסים – כ100-
* ביולי  2018הוחלפה מערכת הנמר במערכת האורות ובחלק מהנתונים יתכן כי אינם
"המשכיים" לשנה שעברה.

נתונים סטטיסטיים כלליים משמעותיים
 .1כ 20,000 -לקוחות מטופלים באגף לשירותים חברתיים מתוכם כ 5,000 -קשישים
ומשפחותיהם,
כ 4,000 -לקוחות ממשפחות צעירות וילדים בסיכון וכ 3,900 -לקוחות מתחומי הנכויות
השונים.
 .2מתוך כ 5,000 -בתי אב בעיר (לקוחות האגף) ,כ 3,300 -משפחות מטופלות באינטנסיביות
גבוהה באגף לשירותים חברתיים ,כ 1,000 -משפחות מטופלות באינטנסיביות בינונית וכ –
 700משפחות מטופלות בביקורת תקופתית.
 .3תקציב אגף הרווחה לשנת  2018עמד על למעלה מ 100-מיליון .₪
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עוגת התקציב מחולקת ל 60% :מהתקציב מוקצה לתחום הנכויות השונות 26% ,לתחום
המשפחות ילד ונוער 10% ,לתחום האוכלוסייה המבוגרת 3% ,לתחום משאבי הקהילה ו 1%-
לעולים.
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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 2018
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.

שנת  – 2018קידם האגף את התחומים הבאים:


מתיחת פנים במרחב הציבורי ברחבי העיר.



מיתוג הכניסות לעיר



הטמעת הרפורמה החדשה של רשות הכבאות הארצית והמשך הטמעת רפורמת משרד
הפנים בתחום רישוי עסקים.



הטמעת מערכת המחשוב ההנדסית לאישור תכניות תשתיות כלי אצירה ומיחזור.



שיפור השירות לתושבים וצמצום התלונות.



תכניות תשתיות ניקיון ומיחזור בשכונת גליל ים.



שדרוג מערך כלי האצירה הביתיים ביד התשעה



פיתוח ותחזוקת הנוף העירוני וטיפוח עיר ירוקה
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ניקיון העיר וחופי הרחצה והמשך פעילות לקבלת תג הדגל הכחול.



המשך הטמעת המיחזור והפרדת הפסולת.



המשך חינוך סביבתי במוס"ח.



סיום בניית המבנה החדש של השירות הווטרינרי והכלביה והמשך פעילות נמרצת.

עיקרי ההשגים:
 .1זכייה ב"דגל היופי" :לאחר זכייה רצופה במשך  5שנים ב 5-כוכבי יופי במסגרת תחרות
שהתקיימה בין רשויות ציבוריות ביוזמת המועצה לישראל יפה – זכתה הרצליה בשלב הגמר
– בדגל היופי – זכייה המשקפת את פעילות העירייה למען תושבי העיר בכל תחומי החיים
 .2מיחזור :גם השנה נמשכה תנופת המיחזור והפרדת הפסולת בעיר בכל התחומים :מיחזור
קרטונים ,נייר ,זכוכית ,בגדים ,בקבוקים ,אריזות ,סוללות ופסולת אלקטרונית .נמשכה
המגמה להעמקת מודעות התושבים והעסקים להפרדת פסולת באמצעות פרסום ,תחרויות
ואירועים לעידוד המיחזור ,חלוקת שקיות ייעודיות ,והעמקת המודעות למיחזור גם במשרדי
העירייה ומוס"ח בשת"פ הדוק עם היחידה לאיכות הסביבה.
בנוסף ,הושקע מאמץ בהסדרת ושיפור נראות מרכזי מיחזור ברחבי העיר בעיצוב מיוחד .
 .3תגבור ניקיון בחגים ומעורבות בקהילה  :ארגון ,אספקת צמחים ,השתתפות פעילה בנטיעות
בשכונות בט"ו בשבט ,תיגבור ניקיון ופינוי פסולת לקראת ובמהלך חג הפסח וחגי תשרי
לרבות הצבת מכולות לביעור חמוץ ושטיפת פחים פרטיים ,שודרגו גני זיכרון נוספים,
והתקיים מבצע ניקיון חופים בשיתוף בתי הספר בעיר.
 .4גינון :המשך שידרוג גינות והחלפת מתקנים ישנים ,הנגשת גינות ציבוריות בשטחים של מעל
 4דונם ,ביצוע הצללות בגינות ציבוריות ,החלפת משטחי גומי למשטחי בלימה ,ביצוע
התאמות לתקן החדש של מכון התקנים במתחמי מתקני כושר ,המשך טיפולים מונעים בעצי
הדקל והאורן בעיר ,ליווי פרוייקטים הנדסיים המתבצעים בעיר על ידי גורמים חוצי ארגון
בהיבט גינון והשקייה ,ועוד.
 .5סיום בניית משרדי הווטרינריה והכלביה החדשה :בסוף שנת  2017נפתחו המשרדים
המשופרים למתן שירות מיטבי לציבור ומבנה הכלביה החדש הכוללים תאים חדשים ,תנאי
מחיה משופרים ,חדר ניתוחים המאפשר לבצע ניתוחים בעת הצורך ועוד.
 .6חיסכון במים :חיסכון במים באמצעות מערכות השקיה ממוחשבות ,שימוש בצמחיה
חסכונית ,חלוקי נחל ,דשא סינטטי ועוד.
 .7במסגרת היחידה לאיכוה"ס התקיימו אירועים בעלי תכנים סביבתיים כגון :מכירה בחצר,
אירועים בגינות קהילתיות ,תחרות הבניין הממחזר ,שבוע מדע וסביבה ,פארקינג-דיי ,קמפיין
הסברתי וחינוכי בנוש צמצום מפגעי יתושים בעיר ,אכיפה בנושאי הגנת הסביבה ,פעילויות
במסגרת אישור היתרי בניה וטפסי  ,4ייצוג העיר בפורום בנייה ירוקה
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של פורום ה ,15-טיפול בקרקעות מזוהמות וגזי קרקע ,תוכניות פינוי בינוי והתחדשות
עירונית ועוד.

עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2019
 .1שיפור השירות והקשר עם התושב בכל תחומי אחריות האגף.
 .2מבצעים מרוכזים לשיפור חזות השכונות :הכוללים גינון ,צביעת מתקני רחוב ,גיזום ,ניקיון,
החלפת פחים ,ניקיון סביבתי ועוד.
 .3יישום תכנית אסטרטגית לניקיון וחזות העיר.
 .4המשך הנגשת גינות ומתקנים לנכים.
 .5המשך הקמת מרכזי מיחזור שכונתיים.
 .6הטמעת מערכת רישוי מקוון באגף לאישור תכניות כלי אצירה ,מיחזור ובניה ירוקה.
 .7הטמעת מערכת בקרה לניקיון רחובות
 .8הטמעת מערכת בקרת שילוט עסקים
 .9הטמעת תחום שילוט רחובות ,שלטי הכוונה ,עמודורים ותחנות אוטובוסים במח' תרבות
הדיור.

נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 .1שמונה חופי רחצה מוכרזים ,לרבות שלושה חופים בעלי תו "דגל כחול" (תקן איכות
בינלאומי)  -חוף זבולון ,חוף אכדיה צפון ,חוף אכדיה מרכז והמרינה.
 1,730 .2דונם של שטחי גינון ציבורי לרווחת מעל  100,000תושבים ברחבי העיר.
 30,000 .3עצי שדרה 530,000 ,פרחי עונה 130 ,מתחמי משחקים 26 ,מתחמי מתקני -כושר56 ,
חורשות.
מבנה 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

הילה
אקרמן

7494260
9529867
7494260

roee@herzliya.muni.
il

7743203
7494420
9597783

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

מנהלת היחידה לאיכות הסביבה 9548640
(רח' סוקולוב  10פסאז' קומה )1
9578305

9529169

hila_a@herzliya.mu
ni.il

9547917

9597785

ykabel@herzliya.mu
ni.il

9554027

Yossi_m@herzliya.
muni.il

איציק קבל

מנהל האגודה לתרבות הדיור

ד"ר יוסי
מורדוך

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

7946772

9566056
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8859280

9514074

shmulikl@herzliya.
muni.il

שמוליק לין מנהל רשות החופים
(משרד בחוף הים)

מוטי
צ'ימרינסק
י

מנהל מחלקת רישוי עסקים
ושילוט

8859280

9514074

shmulikl@herzliya.
muni.il

נורית גוילי

רכזת שילוט עסקים

8358594

9597795

nurit2@herzliya.mun
i.il

שמוליק
שועה

מ"מ מנהל רובע א'
(גן בן שפר-סוקולוב)

9541448

9557294

shmulikS@herzliya.
muni.il

אשר רש

מנהל רובע ב'
(רח' יהודה הנשיא פינת רח' רבי
עקיבא)

9510562

9518226

asherb@herzliya.mu
ni.il

שי חכים

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

9576693

9565273

hakim@herzliya.mu
ni.il

בני בללי

מנהל רובע מרכז  +אישור
תכניות וטופס 4

9529209
7494260
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אגף תב"ל (תחזוקה ,בטיחות ,לוגיסטיקה)
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2018
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 2018
 .1בינוי ,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.



ביצוע במגוון סוגי מוסדות עירוניים :מוסדות חינוך ,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.
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שיפוץ (דוגמאות) :תיכון ראשונים (שיפוץ שלב א'  +שיפוץ חיצוני לקפיטריה) ,מעון בן
סרוק (שיפוץ כללי) ,מקווה עירוני (שיפוץ כללי) ,בה"ס אופק (שדרוג אולם ספורט) ,גני
ילדים  +בתי ספר (החלפת חול בארגי החול  +צביעה) ,תיכון הנדסאים (שדרוג חזיתות +
שדרוג  4קרוונים) ,תיכון חדש (שיפוץ  12תאי שירותים) ,ספריה עירונית (שדרוג חלונות),
אגף ת.ב.ל (שדרוג מחלקות בטיחות וחשמל) ,חוף נוף ים



(קווים ראשיים) ,מוזיאון בית ראשונים (שיקום גג רעפים) ,גני ילדים (התקנת תקרות
אקוסטיות) ,שיפוץ בתי כנסת ברחבי העיר ,גנ"י  +בתי ספר (טיפול בהצפות) ,מרכז צעירים
(שיפוץ קומה תחתונה) ,עבודות גידור ברחבי העיר ,שדרוג ותחזוקה של כיתות שמע בבתי
ספר ,שיפוץ הגנים שלדג ולילך ,שדרוג מטבחים ,שדרוג שירותים ושיקום חומות בגני ילדים,
אצטדיון עירוני (שיקום חומות במגרדי האימונים) ,בה"ס מפתן ארז (שדרוג שירותים),
שיפוץ באגף הרווחה ,שדרוג מזגנים במוסדות חינוך ,שדרוג מועדון צבר.



תוספות בנייה ושיפוץ (דוגמאות) :בה"ס בר – אילן (שיפוץ ובניית אולם הספורט) ,תיכון
הנדסאים (תכנון וקבלת היתר בניה לבניית מעבדת רובוטיקה – ביצוע בשנת  ,)2019התקנת
מעליות בבתי הספר" שז"ר ,ברנר וחט"ב שמואל הנגיד.



נגישות :עבודות נגישות בבתי ספר ובמוסדות עירייה.

 .2הצללות (דוגמאות) :עבודות התקנת יריעות הצללה במוס"ח ,בפארק הרצליה ובספורטק.
 .3גדרות :עבודות גידור ושערים במגרשי ספורט ,מוס"ח ואתרים שונים בעיר.
 .4נגרות:


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.

 .5טכסים ,אירועים עירוניים ומשימות אגפיות ועירוניות שונות (דוגמאות) :אירוע 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'),



סה"כ אירועים שאגף תב"ל היה מעורב בהם עומד על  220אירועים עירוניים ובמוסדות
חינוך.
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ניהול בטיחות ,לוגיסטיקה ,נגישות חשמל וקונסטרוקציה של  100אירועים המוניים (מעל
 500איש) ושל  120מתחת ל 500-איש בחוצות העיר ובמבנים סגורים במהלך השנה.

 .6מערך החירום :ביצוע תרגיל חירום גדול של סימולציה במתקן החירום ברמלה של פיקוד העורף
בשיתוף כל גורמי העירייה ,רח"ל ורפרנטים ממשרדי הממשלה השונים.


השתתפות בתרגיל עמידה איתנה במתווה ירי טילים בחמ"ל העירוני.



ביצוע של  4התכנסויות של ועדות מל"ח.



אימון הקמה למכלול המנהל הכללי.



תיקי פק"ל עודכנו במהלך השנה.

 .7ניקיון :טיפול בניקיון  40יחידות קצה עירוניות ברחבי העיר ,וכן בניקיון בניין העירייה בן גוריון
.22


טיפול והכנת נוהל יחד עם משכ"ל לניקיון יחידות הקצה



אספקת מפקחי ניקיון ,אבזור הבניין לפי דרישות הניקיון המחמירות של הנהלת העירייה.



ניקיון חד פעמי אחרי שיפוצי קיץ וטרם אכלוס מבנים קיימים טרם מעבר יחידות עירוניות
למבנים חדשים.



ניקיון חד פעמי אחרי התקנת מזגנים  /צביעת גנים  /תיקון גגות /תיקון מטבחים  /התקנת
ממ"מים במוסדות חינוך.



ניקיון חד פעמי אחרי אירועים עירוניים במבנים סגורים ובמוסדות חינוך.

 .8מכונות צילום :הזמנת מכונות צילום לפי אפיון מוקדם של דרישות הצילום של היחידה המזמינה
 .9בטיחות:


סקרי בטיחות בכל מוסדות החינוך ,טיפול בביקורות מקדימות  1 – 0ומעקב אחרי טיפול
במפגעי בטיחות בקדימות  .2העברת אישורי בטיחות למשרד החינוך לקראת פתיחת שנת
הלימודים .סיורים ופגישות לטיפול בבעיות בטיחות וסילוק מפגעים.



קבלת אישורי בטיחות הנדרשים לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מהאגפים והמחלקות
הרלוונטיות.



מפגשים של וועדות בטיחות בעבודה והכשרת נאמני בטיחות מכל אגף.



בטיחות אש :נערכו ביקורות לציוד בטיחות אש ומערכות גילוי עשן ,בוצעו החלפות נדרשות
והתקבלו אישורים לתקינות.



הדרכות בטיחות בהתאמת תכנים לפי הסקטורים השונים ,כולל :אולמות ספורט ,עבודה
בגובה ,עובדים חדשים.
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ציוד מגן אישי לעובדי עירייה הכולל נעלי בטיחות ,קרם הגנה ,כובע שמש ועוד.

 .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



ניהול הרכוש העירוני :במהלך שנת  2017המשיך 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 רחב היקף וסיוע בכל הנדרש בכל האירועים העירוניים



מתן מענה לוגיסטי בכל הטכסים העירוניים טכסי הנצחה בגינות ובאתרים שונים בעיר



מתן מענה לוגיסטי בכל הפרוייקטים העירוניים



מתן מענה לוגיסטי לבניין העירייה החדש



מענה לוגיסטי כולל הובלות בתקופת שיפוצי הקיץ ופתיחת שנת הלימודים במוסדות
החינוך לכל הצרכים שנדרשו.



מענה לוגיסטי בקבלה ובחלוקת סלי מזון בחגים כולל העברת תרומות ליחידות.



סיוע בשינוע ואחסון ריהוט המתקבל כתרומות מתושבים לדירות של חיילים בודדים ו/או
למכולות באגף תב"ל.



טיפול ביישור שטחים והסרת מפגעים ותיחום אזורים מסוכנים במחסומים ובכל הנדרש



אספקת מחסומי ביטחון מהמחסן המרכזי לאירועים שונים ומשימות אגפיות ועירוניות



טיפול בכל המענה הלוגיסטי לבחירות לרשות המקומית



סיוע בעת קיום בחירות למועצות תלמידים במוסדות החינוך ,כולל אספקת קלפיות
ופרגודים.



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



טיפול בנושא החמ"ל העירוני :באחזקת החמ"ל באופן "שוטף" ותפעולו בתרגילים ובשעת
חירום.



טיפול 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 החדש.



איזו  - 9002תאום איכות ע"י צוות מאמתי איכות עירוני .הערכות לביקורת מכון התקנים
באגף תב"ל.
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 .11פיקוח ובקרת תנועה:


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.



ניקוז  :הכנת מערכת הניקוז העירונית לקראת החורף כולל טיפול בתעלות הפתוחות
והמובלים.



צביעת העיר :בוצעה צביעה של כל שכונות והצירים המרכזיים של העיר.



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'.

 .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 – 278



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



טיפול בכל נושאי מעורבות בתאונות דרכים 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.



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)  1003פניות ,ופניות תושבים לגבי מאור
רחובות 3278

 .15התייעלות אנרגטית בתאורה ובמיזוג :לשם חסכון אדיר בהוצאות האנרגיה ובהוצאות התחזוקה
ובכך חסכון של כסף ציבורי רב .בנוסף ,פרויקטים אלו תורמים לשיפור השירות ,איכותו
ואמינותו ע"י הפחתה דרסטית של מספר התקלות וכמו כן ,הפחתת פליטות גזי החממה
ומזהמים נוספים ובכך שיפור איכות החיים של כולנו.


מערכות מיזוג מרכזיות לחללים גדולים :החלפת מערכות ישנות ולא יעילות לצ'ילרים
חדשים ומערכות  VRFמתקדמות עם יעילות אנרגטית גבוהה לקבלת מיזוג אמין ואיכותי
במגוון אתרים .התקנת מערכות חכמות לשליטה ובקרה מרחוק ואף מהטלפון המאפשרות
הפעלה יעילה יותר ,מפחיתות מיזוג מיותר ,מאפשרות מיזוג נעים ומתאים יותר לצרכים
ובכך תורמות לחיסכון באנרגיה ולשיפור השרות לתושב .קבלת מענקים למימון חלקי של
משרדי הממשלה .פרויקטים אלו חוסכים במצטבר לאורך חיי המערכת מיליוני .₪



החלפת מערכות מיזוג מיני מרכזיות ומזגנים מפוצלים :במוסדות חינוך ובמוסדות עירייה.
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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.



השגת מענקי ממשלה עבור התייעלות האנרגטית ,אשר תורמים לקידום הפרויקטים
ולהקטנת תקופת ההחזר .לשם השגת המענקים מתבצעת פעילות מקצועית ענפה.



אנרגיה מתחדשת :בחינת האפשרויות הקיימות ליצירת אנרגיה חלופית ממקורות
מתחדשים כגון אנרגיה סולארית ,לשם חסכון בהוצאות החשמל וצמצום הפליטות.

 .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:


שנת  2018הוקדשה להעצמת הפעילות הקהילתית-סביבתית בפארק ושמה דגש על אחד
מיעדי הפארק :חיבור הקהילה אליו .במהלך השנה יזמנו והפעלנו פעילויות מגוונות עם מגוון
אוכלוסיות העיר.
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לצד מערך התפעול והתחזוקה השוטף בפארק שזורה התפיסה הערכית המלווה את עבודתנו
– פארק בונה קהילה וגולת הכותרת :הקמת מרכז צפרות.

תחזוקת הפארק :תחזוקת הפארק באופן שוטף כוללת טיפול בתשתיות הקיימות ופיתוח תשתיות
חדשות הן בהתאם לצרכים נדרשים והן בהתאם לרעיונות פיתוח חדשים כגון:


טיפול באיכות המים באגם הנוי המהווה מאגר תפעולי של המים בפארק .בשלבי תכנון
לקראת מכרז ע"י ברזיק מהנדסים.



ביצוע עבודות גיזום והכנת הפארק בהתאם לעונות השנה עם התחשבות בעונות קינון
הציפורים בשטח.



תחזוקה שוטפת של מתקני המשחק וריהוט גן.



שתילות ונטיעות השלמה של צמחייה באופן שוטף .השנה הקפדנו על נטיעת עצים בעלי נוף
רחב לצורך הצללה מרבית.



בריכות החורף טופלו והועמקו לצורך מניעת הצפות מגשמים.



הסדרת תשתית תחנת טיבוע ציפורים במרכז הצפרות הסתיימה – קיבלנו היתר להצגת
טיבוע מול קהל.



ליווינו את שיקום ופיתוח מתחם "קפה פרקר".



מתחם האופניים לקראת סיום ומסירה לאחריות הפארק.



תחזוקה שוטפת של אלמנטי  -מים בפארק.



שדרוג מסלול אופניים פמפ טרייק ע"י הרחבת המדשאה.



השלמת גדר בגבול החורשה והחניה ליד בר "פארקר".



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

מרכז הצפרות החדש בפארק הרצליה:


פעלנו נמרצות להכנת התשתית למרכז צפרות מקצועי בפארק .הקמנו צוות עבודה מקצועי
בליווי שי בליצבלאו המומחה בתחום .בנינו תחנת טיבוע קבועה ,בוצע טיבועי ציפורים ,יצרנו
קש ר עם רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע למיסוד התהליך וקיבלנו את האישורים
הרלבנטיים לטיבוע ציפורים בחשיפה לקהל הרחב .ביצענו גיזום ושתילה בהתאמה להנחיות
בעלי המקצוע הרלבנטיים ועוד.



שנת הלימודים תשע"ט הוכרזה כ"שנת הציפור" בפארק הרצליה .חוברת ייעודית בנושא
סיכום לכידה וטיבועים – סתיו  2018הוגשה לעירייה במהלך חודש ינואר .2019

היבט קהילתי  -פארק בונה קהילה:


מתקיימת בפארק פעילות ענפה ומגוונת לחיבור קהילת העיר אל הפארק .גם במהלך שנת
 2018יזמנו מגוון עשיר של פעילות קהילתית המיועדת לכלל הרבדים באוכלוסייה :ילדים,
נוער ,מבוגרים ובעלי תפקידים ואנשי מקצוע.
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קבוצת "מתנדבות הפארק":


אחד העוגנים המרכזיים שיצרנו הוא המשך הנחיה וליווי של קבוצת "מתנדבות הפארק"
אשר פועלת זו השנה השלישית ברצף .תחזוקה שוטפת של ספריית "קן לסיפור" ,בניית
הפעלות לביצוע הדרכה בגני ילדים בנושא היכרות עם ציפורי הפארק ,שדרוג חוברת "אתגר
בפארק" ועוד.

בית קינן:


כידוע בית קינן הינו חלק בלתי נפרד מפארק הרצליה .גם שנת  2018כללה שפע של הרצאות
מקצועיות בתחומי חברה ,ממשל ,רפואה ,תרבות ועוד .להרצאות מגיעים מאות אנשים
הפוקדים את הבית באופן קבוע ונהנים מההרצאות.



בבית קינן מתקיימות גם סדנאות מקצועיות וקורסי הכשרה.



קהילות רבות משתמשות בבית כמוקד כינוס וכיום אנו מארחים כמאה קבוצות.

פעילויות קהילתיות נוספות:


לאורך השנה המשכנו במסורת הדרכת סיורים בפארק לכל שכבות ד' בעיר.



הפרדנו את הפייסבוק של בית קינן מפארק הרצליה ויצרנו פייסבוק ייעודי לנושא פארק
הרצליה ולנושא בית קינן.



יצרנו מהדורה מחודשת לחוברת "אתגר בפארק" אשר ממשיכה לשרת את תושבי הרצליה
ולשמש מקור איכותי לפעילות משפחתית בפארק.



הוספנו שתילות עצי פרי נוספים בגבעת "חורשת טנא".



אירחנו קבוצות מקצועיות שונות מרחבי הארץ המגיעות ללמוד ולהכיר את הפעילות הענפה
בפארק הרצליה ולקבל השראה.

 .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.
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להלן פירוט הקריאות שהתקבלו במשל"ט לפי מחלקות אגף תב"ל – ינואר עד דצמבר 2018
מס' הפניות שהתקבלו
במשל"ט

מס' הפניות
שטופלו

מח' תחזוקה

3968

3927

מח' חשמל

1003

1003

משל"ט

386

386

סגן מנהל אגף

91

83

מח' לוגיסטיקה

82

82

מח' נגרות

107

107

מח' רכש

127

127

מח' בטיחות

222

222

סה"כ לתקופה

5986

5937

המח' המטפלת

היעדים העיקריים והתוכניות לשנת ( 2019בנוסף לנושאים השוטפים שנרשמו עבור שנת :)2018
 .1שיפוץ מוסדות חינוך:


שיפוץ נרחב ,תוספות בניה ותחזוקה :בניית מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים ,שדרוג
חללים בא"ס נווה ישראל ,החלפת גגות אסבסט ברחבי העיר ,שיפוץ בתי כנסת ,בניית
משרדים חדשים לרשות החופים ,בניית אודיטוריום וחדרי ספח בתיכון ראשונים ,צביעת
גנ"י החלפת חול גנ"י ,שדרוג משטחי גומי בגנ"י ובתי ספר ,שדרוג יסודי של תאי שרותים
בבתי ספר הנדסאים אלון וולפסון ודור ,מתיחת פנים ל 4:לגנ"י  ,שדרוג קוי מים וביוב בב"ס
וולפסון ואלון



עבודות נגישות :הנגשת התאטרון העירוני ,א"ס ריבוק מתנ"ס יבור ומרכז בריאות עירוני,
הרכבת מעליות בבת"ס ברנר נדיב ושזר.



פרויקטים בשלבי היתרי בניה :מפתן ארז שיפוץ ותוספת בניה ,בי"ס ירוק (חדש).

 .2הצללות (דוגמאות) :עבודות התקנת יריעות הצללה במוס"ח ,בפארק הרצליה ובספורטק.
 .3גדרות :עבודות גידור ושערים במגרשי ספורט ,מוס"ח ואתרים שונים בעיר.
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 .4סה"כ טכסים ,אירועים עירוניים:


אירועים שאגף תב"ל היה מעורב בהם עומד על  300אירועים עירוניים ובמוסדות חינוך עד
כה.



ניהול בטיחות ,לוגיסטיקה ונגישות של  150אירועים המוניים (מעל  500איש) ושל  150מתחת
ל 500-איש בחוצות העיר ובמבנים סגורים במהלך השנה.

 .5לוגיסטיקה והובלות:


עיר ללא פלסטיק :יישום התהליך העירוני מעבר לעיר ללא פלסטיק :מעבר לרכישת כלים
חד פעמיים מתכלים ואספקתם לכלל היחידות העירוניות באופן מצומצם .מעבר לשימוש
בכלים רב פעמיים.



פסולת אלקטרונית :טיפול בפסולת אלקטרונית בהתאם לחוק ולתקנות המשרד לאיכות
הסביבה – העברה לחברה המוכרת ע"י תאגיד המחזור.

 .6בטיחות:


סקרי בטיחות בכל מוסדות החינוך ,טיפול בביקורות מקדימות  1 – 0ומעקב אחרי טיפול
במפגעי בטיחות בקדימות  .2העברת אישורי בטיחות למשרד החינוך לקראת פתיחת שנת
הלימודים .סיורים ופגישות לטיפול בבעיות בטיחות וסילוק מפגעים.



קבלת אישורי בטיחות הנדרשים לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מהאגפים והמחלקות
הרלוונטיות.



מפגשים של וועדות בטיחות בעבודה והכשרת נאמני בטיחות מכל אגף.



בטיחות אש :נערכו ביקורות לציוד בטיחות אש ומערכות גילוי עשן ,בוצעו החלפות נדרשות
והתקבלו אישורים לתקינות.



הדרכות בטיחות בהתאמת תכנים לפי הסקטורים השונים ,כולל :הנהלה ,מוס"ח ,עגורנאים
ואתתים ,אולמות ספורט ,עבודה בגובה ,עובדים חדשים.



ציוד מגן אישי לעובדי עירייה הכולל נעלי בטיחות ,קרם הגנה ,כובע שמש ועוד.



נפתח מרכז הדרכה לבטיחות להדרכות עובדים בנושאי כיבוי אש ובטיחות.

 .7מערך החירום:


התכנסות של  4וועדות מלח



ביקורת משולבת של פיקוד העורף ורח"ל

 .8פארק הרצליה ובית קינן:


החלפת קולרי מים



תיקון גג עץ במרכז הצפרות והסדרת ירידה נגישה למרכז
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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 2018
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.
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מרכזי למידה :מרכזים המספקים תמיכה לימודים לתלמידי בתי הספר ומקיימים שלל
פרויקטים לקידום תלמידים וצמצום פערים בחינוך.

עיקרי ההישגים לשנת 2018
 .1מרכזי למידה


הידוק שיתוף פעולה עם חברות הייטק – .taykey vmware



בניית תכנית הכנה לחטיבה -הקניית מיומנויות וכלים.



הרחבת ההכנות לכיתה א' בבתי הספר .הרחבת פעילות מועדון החמש לפיזיקה
בחטיבות הביניים .פתיחת מרכזי תגבור בתיכונים



התמקצעות צוותי ההוראה להוראה פרטנית ייחודית בקבוצות הטרוגניות

 .2אירועים


ארגון ניהול והפקת אירועים עירוניים ,כולל אירועים המוניים המושכים קהל רב של
מקומיים ואורחים.



קונצרטים בפארק ,מוסיקה על הדשא – גן בן שפר ,ערבי זמר ,הקונצרט הגדול
בפארק ,טקסים ,ערבי הוקרה ,מופעי עדות ועוד.

 שותפים באירועים עירוניים – "עדלאידע" ,יום העצמאות ,מרוץ גולני ,שבוע החינוך
ועוד.
 .3נוער וקהילה


קיום שלל אירועים ופרויקטים בקהילה כגון סמינר מועצות תלמידים ,כנס נערות,
פרויקט מיחזוריות בבתי הספר.



הרחבת מעגלי המשתתפים בתנועות הנוער ובפעילויות הנוער השונות.



פיתוח מעורבות קהילתית והעמקת הקשר בין התושב לעירייה באמצעות  11קהילות
פעילות.



הקמת מינהלות תושבים בקהילה



אירועי 'נעים להכיר' לקראת הכניסה לגני הילדים במערכת החינוך העירוני.



פרויקט 'אזרחות פעילה' הייחודי להרצליה  -התנדבות כל שכבה ט' בקהילה.



קהילה :פיתוח מעורבות קהילתית ,העמקת קשר תושב עירייה 11 ,קהילות פעילות
בעיר הרצליה ,חיבור אוכלוסיות מיוחדות וקהילות שונות בעיר .פעילויות פנאי
והעשרה .אירועי נעים להכיר לקראת הכניסה לגני הילדים .במערכת החינוך העירוני,
זכרון בסלון ברחבי הקהילות בעיר ,מרכזי הפעלה ופרוייקטים קהילתיים מגוונים.



פרוייקטים ייחודיים בהובלת מועצת הנוער העירונית -בשיתוף מועצות התלמידים
ובתי הספר( .יום המעשים הטובים ,אימוץ בתי אבות ,טיפול בתלונות תלמידים,
עדלאידע ,חגים ואירועים)
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 .4השכלה ותרבות


מוזיאון בית ראשונים ,גלריה לאמנים ומשכן האמנים  -קיום פעילות אמנותית
תרבותית מודרכת לפי שכבות גיל ולציבור הרחב ,קיום תערוכות מתחלפות
וסדנאות ,הרחבת ייעוד חלק מהמבנים לפעילויות נוספות לטובת הציבור הרחב.



קתדרה הרצליה ולעולה  -הרצאות ,סדנאות ,קורסים ,טיולים ,לימודי שפות ועוד.



להקות זמר למבוגרים ולילדים  -מפגשים קבועים והופעות במסגרות עירוניות,
ארציות והשתתפות בתחרויות זמר בין-לאומיות.

מחלקת הספורט
המחלקה לספורט בעיריית הרצליה עוסקת במתן שירותי ספורט עירוניים לכלל האוכלוסייה
בהתאם לתכנית האב היישובית העירונית בספורט .עיסוקיה הם בארבעה תחומים:
 .1תשתיות ומתקני ספורט:


החלפת תאורת לד באולמות תיכון חדש ,און ,נוה ישראל ,לב טוב ,ראשונים ,היובל.



חנוכת מגרשי הפטאנק החדשים בספורטק.

 החלפת המושבים באולם היובל.
 .2ספורט בחינוך הפורמלי:
 תכניות ספורט ייחודיות בבתי ספר –


תוספת של שעה שבועית בכיתות א'-ב' ובכיתות ה' – ו'



לימוד שחייה לכל כיתות ב'



מועדוני ספורט בית ספריים



חינוך גופני מוגבר בכיתות ז' במימון העירייה



הפעלת תכנית "הניצוץ" (פעילות גופנית מואצת) בכיתות ז' בחטיבת הביניים רעות,
בשיתוף המרכז הבינתחומי.

 חינוך גופני בגני הילדים –פעילות גופנית ב 124 -גני ילדים בהדרכת מורים ומורות לחינוך
גופני המתמחים בגיל הרך.
 בי"ס לחינוך ימי – בית הספר לחינוך ימי פועל במרינה בהרצליה ,במקום פועלים בתי
ספר יסודיים ,בתי ספר בחינוך המיוחד וילדים בסיכון.
 .3ספורט עממי:


נעים בעיר – הפעילות מתקיימת בחודשים אפריל עד אוקטובר ,כ 1000 -משתתפים
בשבוע במגוון רחב של חוגים בפארקים ,בגינות ציבוריות ובחוף הים ,בחינם ,לטובת
תושבי העיר.
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מרוץ הרצליה – שהתקיים ב 28/4/18 -והשתתפו בו מספר שיא של רצים3400 ,
משתתפים ,בשילוב פסטיבל ספורט שנערך בפארק הרצליה במהלך אותו יום שכלל:
דוכני ממכר ציוד ספורט ,אוכל ופעילות ספורטיבית מגוונת.



סטריטבול הרצליה – אליפות שלשות בכדורסל שהתקיימה בספורטק בתאריכים 11-
 12/5/18בהשתתפות כ 1400 -ספורטאים מכל הארץ.



טריאתלון נשים ע"ש תמר וסוזי דבוסקין – תחרות בשחיה ,רכיבה וריצה ,השנה
השתתפו כ 760 -ספורטאיות.



"ספורט חצות ועוד – "...פרויקט ייחודי המופעל על ידי עיריית הרצליה בחודשים
יולי-אוגוסט ונועד לתת מענה לצרכי בני הנוער בחופשת הקיץ בלילות ,תוך כדי
הנאה ובילוי איכותי ואטרקטיבי 'ליד הבית' ובלא כל תשלום.

במסגרת הספורט העממי מפעילה העירייה פעילויות ספורט לגמלאים ולאוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים.
 .4ספורט הישגי :הפעלת מערך הספורט התחרותי לילדים ונוער בענפים :כדורגל ,כדורסל ,כדור-יד,
שייט ,טיסנאות ,שחייה ,טניס ,טניס שולחן ,ג'ודו ,אופניים ומחול.
א .ניהול והפקת תבחינים למתן תמיכות לספורט ההישגי לנוער ולמבוגרים באמצעות
ועדת תמיכות עירונית.
ב .אספקת נתקני הספורט לאגודות ספורט בתמורה לדמי שימוש.
עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2019
מחלקת אירועים :המשך קיום מגוון האירועים ,והפעילויות במתכונת הקיימת ובשיפורם
בתוספת משתתפים ובשיפור ברמת הבטיחות והאבטחה .שיתופי פעולה עם גופים שונים ברחבי
העיר.
מחלקת תרבות :הגדלת מספר המשתתפים בפעילות קתדרה ופעילויות התרבות השונות בעיר,
שת"פ עם אמנים רב תחומים והקהילה-פעילויות חוצות
מחלקת ספורט:


הפעלה ואחזקה :ספורטק וסקייטפארק הרצליה ,אצטדיון ומגרשי האימונים בכדורגל,
מרכזי הספורט "היובל" ו"ראשונים" 13 ,אולמות גדולים ו 7 -קטנים 40 ,מגרשי הספורט,
מתקן א"ק בבי"ס גורדון ,מסלולי הליכה ,ריצה ורכיבה על אופניים ,כדורעף חופים,
מתקני כושר במוסדות החינוך.



תכנון והקמה :אולם בחט"ב זאב ,תכנון הריסה ,ובניית אולם ספורט ויצמן  ,תכנון בריכה
שחייה  ,אולם ספורט ואולם התעמלות בין בי"ס "נבון" ומרכז אפולוניה ,קרוי והצללה
מעל מגרשי ספורט על פי תכנית רב שנתית ,עבודות הרחבה והתאמה אצטדיון ומגרשי
האימונים .הריסה ,תכנון והקמת אולמות ספורט "הנגיד" ו"הנדיב" החלפת גופי תאורה
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באולמות לתאורת לד ,עבודות התאמה לתקן חדש ,סירות מועדון ימי ,ציפוי מגרשי
ספורט ,הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות ספורט.



ספורט עממי והישגי :ליגות "נאפיס" קט רגל ,ליגת "היי סל" בכדורסל לחובבים,
כדורשת נשים ,מרוץ הרצליה  ,סטריטבול הרצליה ,טריאתלון נשים ,טורנירי כדורעף וקט
רגל חופים ,תכנית מלגות לספורטאים מצטיינים ,מרוץ ילדים ,תחרויות ואירועי שח-מט,
הרקדות בספורטק הרצליה כל השנה" ,ספורט חצות ועוד" ,תכנית "נעים בעיר" ,תכניות
ספורט לגמלאים ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.



מפעלי ספורט בביה"ס (א"ק ,מרוצי שדה ,משחקי כדור ועוד) :כיתות ספורט בחט"ב
ונבחרות ספורט בתיכוניים ,חינוך גופני בגני ילדים (פעם בשבוע ב 116-גנים )",נעים בגנים"
תזונה וחנ"ג (פעמיים בשבוע ב 13-גנים) ,מועדוני ספורט בית ספריים בתיכון ובחט"ב,
לימוד שחייה כל כיתות ב' בבריכה הלימודית אפולוניה ,לימודי שייט לכיתות ה' בביה"ס
לחינוך ימי ,חינוך גופני מוגבר בחטיבות הביניים ובבתיה"ס היסודיים" ,הניצוץ" – פעילות
גופנית אינטנסיבית לשיפור כושר ,ריכוז ,מצב רוח ומצב חברתי.

מרכזי למידה :פיתוח יוזמות נוספות להנגשת טכנולוגיה לתלמידי הפריפריה החברתית כלכלית,
הסללה לבגרות מורחבת במתמטיקה ובמקצעות המדעיים .הרחבת מערך ההתנדבות ושתוף
הפעולה עם ארגוני מתנדבים .הרחבת הפעילויות המחברות לתעשיית ההייטק ,פיתוח תחום
המדידה במחלקת הלמידה-מדידה והערכה של מורים ופרויקטים .פיתוח מרכז ידע ובו מאגרי
מבחנים ומחוונים ,עזרים ,מערכי שיעור ,סילבוסים ,גידול משתתפים במרכזי הלמידה בבתי
הספר .פתוח וטיפוח מעורבות חברתית בקרב בני הנוער ,היזמות החברתית לפרויקטים
קבוצתיים משמעותיים.
מחלקת הצעירים :גידול המשתתפים הקבועים והרחבת מעגל הפעילים הקהילתיים .שדרוג מרכז
הצעירים והקמת חדרי הדרכה ,פילוח מתגייסים/ולא מתגייסים בהיבט העירוני ,שת"פ עם
סטודנטים מהמרכז הבינתחומי ,כנסים ארציים – ועידת דיור לצעירים כלכלה ועסקים ,שת"פ עם
אגף רווחה-עו"ס צעירים לקידום אוכלוסיות חלשות ופיתוח מרכזי הכשרה.
מחלקת קהילה ונוער :עידוד וטיפוח יוזמות קהילתיות ,מעורבות קהילתית ,הרחבת משתתפים
ופעילים ,תמיכה בקהילות השונות ברחבי העיר (קהילה רוקדת ,קהילות אוכלוסיות מיוחדות),
פיתוח קורס מדריכים צעירים ,יצירת בית לבני הנוער .קבוצות פעילות במהלך השנה ברחבי העיר
לנוער .רתימת בני הנוער להתנדבות למען הקהילה ,העיר וקבוצת השווים .העשרת פעילויות פנאי
לבני הנוער בעיר במגוון רחב של תחומי עניין והעשרה .חיזוק הקשר והרצף בין החינוך הפורמלי
לבלתי פורמלי.
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נתונים סטטיסטיים משמעותיים
-

באירועי הקיץ השתתפו ונהנו מעל  100,000איש (קונצרטים בפארק ,הקונצרט הגדול
בפארק ,מוסיקה על הדשא בגן בן שפר ,הללויה ישראל ועוד)...

-

ב"עד לא ידע" השתתפו מעל  30,000איש.

-

באירועי יום הזיכרון ובאירועי העצמאות לקחו חלק כ.40,000 -

-

מספר התלמידים במרכזי הלמידה בעיר כ.1,500 -

-

מספר הילדים ובני הנוער הפעילים בתנועות הנוער השונות כ3,000 -

עץ מבנה
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אגף תקשוב ומערכות מידע
במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח ,1998-לשנת 2018
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 :

על 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 2018
 .1קיום ועדות היגוי עליונה בהתאם לחזון העיר החכמה של הרצליה
 .2עיר חכמה – נבחר ספק זוכה והתחלנו במימוש בפן התכנון
.3

תחילת איפיון למערכת לניהול פניות אחידה.

 .4פיתוח יישומים חדשניים ב – GIS
.5

הרחבת פרויקט ( Office 365קהילות לומדות)  -פלטפורמת למידה שיתופית ,אחידה
ומאובטחת עבור תלמידי הרצליה ,שיתוף פעולה בין אגף החינוך ובין אגף מערכות מידע
וחברת מיקרוסופט.

 .6מכרז להקמת רשת קשר תפעולית מבצעית במקום המירס
עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2019
 .1תחילת מימוש מכרז העיר החכמה בפן הביצוע  ,התקנת שו"ב מתקדם במשל"ט לתפעול העיר
בשגרה ובחירום עם ממשקים לתאורה חכמה  ,בקרת רמזורים ועוד (פרויקט תלת שנתי)
 .2פריסת תשתיות תקשורת (סיבים  ,אלחוטי) ברחבי העיר כתשתית להתקנת אמצעים של העיר
החכמה
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 .3פריסת מצלמות ברחבי העיר ובמוסדות החינוך
 .4התקנת שרתי תפעול ואיחסון לפרויקט העיר החכמה
 .5מתן מענה לתהליכים מקוונים בהנדסה (תעודת גמר) ובגביה
 .6פיתוח מערכת לניהול פניות כפיילוט  ,תחילה מתן מענה למשל"ט ולמנהל נשים
 .7איפיון מערכות לנת"ץ  ,פנ"ץ ולוועדות
 .8המשך פיתוח יישומים ויכולות ב –  GISכגון אפליקציה לבקרה על גינות ציבוריות ,מערכת
לתאום תשתיות
 .9גרסת מערכת  GISחדשה – V5
 .10שדרוג תשתיות המחשוב – שרתים פיזיים  ,שרתי איחסון ושיפור קונפיגורציית השרידות
 .11מכרז לאתר אינטרנט חדש לארגון
 .12מכרז למערכת חדשה לאגף הרווחה
 .13מתן מענה לרשת קשר תפעולית במקום מערך המירס
 .14קליטת מרכז היזמות באגף והכנת תוכנית לפיתוח המרכז
 .15תכנון ומשמעויות למשל"ט עירוני במינוס 3

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

6

990031951

מערכת גבייה עירונית

7

990031981

אגף כח אדם נוכחות עובדים
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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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