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 אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי
 

 פרטי האגף

  בעז מייזל -האגף  מנהל

 אבי ברויטמן –סגן מנהל אגף לביטחון ולחירום 

 עודד כץ–סגן מנהל אגף לפיקוח ולאכיפה 

 גיל ברייטברט–מנהל מחלקת מעקב ובקרת דו"חות 

 אורנה רוטברג–מנהלת מחלקת רישוי עסקים 

 עוז נהרי –מנהל מחלקת השיטור העירוני 

 ענת עוזר –עוזרת מנהל האגף 

 461001, הרצליה, 6מען האגף: רח' יוסף נבו 

 

 פרטי קשר

 מנהלת האגף:

 09-9719431טלפון: 

 09-9719485פקס: 

 toni@herzliya.muni.ilדוא"ל לפניות: 

 מערך הפיקוח העירוני:

 – 13:00ה' -/ ימים ג' 12:00 – 09:00מענה טלפוני: בימי א' בין השעות  09-9719473טלפון:  
15:00  

 09-9597781פקס: 

 limor@herzliya.muni.ilדוא"ל לפניות: 

 מערך הביטחון:

 09-9719424טלפון: 

 09-9719458פקס: 

 odeliaa@herzliya.muni.ilדוא"ל לפניות: 

 רישוי עסקים ושילוט:

יום ב' בין השעות  /13:30-15:30ים א', ג', ה' בין השעות מענה טלפוני: ימ 09-9566773טלפון:  
08:30-14:00 

 ornar@herzliya.muni.ilדוא"ל לפניות: 

 

 יעוד האגף

מתן מענה לביטחון אישי ולסדר ציבורי, בימי רגיעה ובשעת חירום, למען שמירת איכות החיים של 

 תושבי העיר הרצליה.
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mailto:limor@herzliya.muni.il
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 המבנה הארגוני של האגף

 

 

 האגףתפקידי 

 מתן מענה וטיפול בביטחון מוסדות חינוך בעיר. .1

 מתן מענה לביטחון מוסדות העירייה ואבטחתם בהתאם לנהלים. .2

 טיפול במקלטים הציבוריים בעיר, אחזקתם ושמירת כשירותם לשעת חירום. .3

 מתן מענה לפניות תושבים בכל הקשור לאחזקת מקלטים פרטיים. .4

קיום אחסנה נאותה במחסני החירום של שמירת כשירות ציוד לשעת חירום תוך  .5

 העירייה.

קיום סיורי אכיפת עבירות איכות חיים ושמירת הסדר במרחב הציבורי על ידי יחידת  .6

 השיטור העירוני.

 אכיפת חוקי העזר העירוניים ובכללם עבירות חניה, על ידי מחלקת הפיקוח העירוני. .7

קשות משפט, ביצוע מעקב ניהול הטיפול בדו"חות העבירה השונים, בערעורים ובב .8

 בהתאם לחוק והעברתם לגבייה מנהלתית עד סיום טיפול. 

 קידום ורישוי עסקים בהתאם לחוק רישוי עסקים וכן קיום בקרה ואכיפה בהתאם לחוק.  .9

 רועים עירוניים תחת כיפת השמיים, בהתאם להנחיות משטרת ישראל.יאבטחת א .10
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 2020נושאים מרכזיים שקודמו בשנת 

תה שנת הקורונה. בחודש מרץ בוטלו כל האירועים ההמוניים והעיר הרצליה, יהי 2020שנת  .1

 עם כלל תושבי המדינה, נכנסה לחיים בצל חוקי הקורונה ונהליה.

בשנה זו עסקנו בעיקר באכיפת תקנות הקורונה, שפורסמו חדשות לבקרים ע"י ממשלת  .2

 ים בהוראות החוק והתקנות.ישראל. נתנו מענה לסגרים השונים תוך התייחסות לשינוי

ערכנו סיורים יזומים בגינות הציבוריות, בפארקים ובחופי הים כדי לשמור את הסדר ואת  .3

 הריחוק החברתי.

 נתנו מענה לסדר ציבורי במתחמי הבדיקות השונים. .4

 עבדנו בשיתוף פעולה עם מנהלת הקורונה הארצית ועם גורמי המשטרה. .5

 מזון, מוצרים ומנות חמות.  סייענו לשאר גופי העירייה בחלוקת .6

 סייענו לאגף החינוך בארגון מוסדות החינוך בהתאמה לכללי התו הסגול והקורונה. .7
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 מחלקת הביטחון

 

 מדור אבטחה

 

 :עובדים 4 -במשרד הקב"טים 

 קב"ט מוס"ח – איתי בן שבת .1

 קב"ט מוס"ח-אביב אברהם  .2

 קב"ט מוס"ח –משה מרציאנו  .3

 מדור אבטחהמזכירת  – בן חיוןשולמית  .4

 גני ילדים.  159-בו בתי ספר 34 -המדור מטפל ב

 עובדי משרד הקב"טים במהלך השנה: ידי-ללהלן הפעולות שבוצעו ע

עבודתה באבטחת  החלה "SIH"חברת אבטחה   01/09/2020תשפ"א בתחילת שנת הלימודים  .1

 מוסדות החינוך, מתקנים עירוניים ואירועים עירוניים.

 .SIHקליטת חברת האבטחה  .2

 קליטת מאבטחים שהועברו מחברת "שלג לבן". .3

 מעקב אחר פתיחת קפסולות וליווי בנושאי ביטחון. .4

רואיינו מועמדים לאבטחת מוס"ח במשרד הקב"טים.  מעקב אחרי הכשרת מאבטחים: .5

 .כלל המאבטחיםרואיינו חודש אוגוסט ותחילת השנה  במהלך

מגנומטר,  חברה, הבאים: ביגוד בביקורת האבטחה נבדקים הדברים ביקורות למאבטחים: .6

 מחסניות, כובע חברה, כובע לשע"ח  2נעליים, מכנסיים, חולצה, חגורת מאבטח, נשק 

 

)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.

 השנה במשך כל שעות הלימודיםתחילת במהלך  למאבטחים במוס"ח: ערנותגיל תר .7

,בתחילת בוקר מוקדם ממוקם "חפץ למאבטחים, במהלך היום  ערנותמתקיימים תרגילי 

אשר נזרק חפץ חשוד לשטח ביה"ס והמאבטח חשוד " לבדיקת עירנותם של המאבטחים ,

 מבצע סריקה אמור לגלות את החפץ. 

בכלל בתי השנה התקיימו תחילת במהלך  :רעידת אדמה בבתי ספר /למקלט  תרגילי  ירידה .8

 ותרגילי רעידת אדמה.  תרגילי ירידה למקלט הספר 

רעידת תרגילי  159במהלך השנה התקיימו  בגנ": ם / רעידת אדמהתרגילי ירידה למקלטי .9

 .תרגילי כניסה למקלט   -159  -אדמה ו 

כל בי"ס / גנ"י  מחויב פעם בחודש לבדוק את כלל : ובגנ"יביקורת מרכיבי ביטחון בביה"ס  .10

 גננת  גנ"י. מרכיבי הביטחון ע"י רכז ביטחון ביה"ס /

 תרגילי שריפה במוס"ח. 34במהלך השנה התקיימו  :תרגיל שריפה .11

תרגילי חומ"ס בבתי ספר בהם ישנן מעבדות  6במהלך השנה התקיימו  :תרגיל חומ"ס .12

 לכימיה.
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לעובדי קבלן שונים מנפיקה אישורי כניסה למוס"ח  משרד קב"טים,, מחלקת הביטחון .13

שור מהמשטרה על העדר עבירות לאחר חתימה על טופס העדר רישום פלילי ואי וזאת

 מין.

 ."SIHישיבות שוטפות עם מפקחי חברת האבטחה " .14

  



7 

 

 :להלן הביקורות שנערכו במוסדות השונים

 

 דצמ'  נוב' אוק' ספט' אבג' יולי יוני 'פבר ינו'  משימה

 35 88 45 159 139 65 158 50 12 ביקורות גני ילדים

 34 34 13 34 34 33 101 33 24 ביקורות בתי ספר

 34 34 13 34 -  17 71 33 24 ביקורות מאבטחים

-   -  - - ביצוע תרגיל חפץ חשוד   -  -  -  5 5 

-  ביצוע תרגיל כניסת מבקרים   -  -  -  -  -  8 6  -  

-  ועירנותסריקה    -   -  -   -  - 10 16  - 

 סה"כ

60 116 330 115 173 227 89 183 108 
 

 :2020סיכום אירועים חריגים במוסדות החינוך לשנת 

 

 דצמ' נוב' אוק' ספט' אבג' יולי  יוני מאי אפריל מרץ  פבר' ינואר סוג אירוע 

 2 4  3 1 1 1   1 3 1 אדם חשוד

משימות מנהל  
)בדיקת לחצני 

מצוקה, 
ביקורת יזומה, 

בדיקת 
 מאבטחים.(

1 - - - - 21 15 8 16 20 25 20 

 1 3 2 - - - - 1 - 1 - 1 חפץ חשוד

אדם משתולל 
 במוס"ח

1 - - - 1 3 2 - 1 2 2 4 

 - 2 1 2 -- - 2 1 - - - 1 בריחת תלמיד

שריפה 
 במוס"ח

- 1 - - -- - 1 - 1 1 - - 

 6 11 15 6 14 10 4 11 26 - 1 1 גלאי פריצה

 11 5 1 1 1 1 2 3 5 4 3 1 גלאי אש

 2 -- - - - - - - - - - - ונדליזם
פציעה תלמיד 

 במוס"ח
- 4 - - 2 2 1 - 4 1 2 1 

פציעת סגל 
 במוס"ח

- 1 - - 1 - 1 - - - - 1 

איומים 
 במוס"ח

1 - - - - - - - - - - 1 
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 דצמ' נוב' אוק' ספט' אבג' יולי  יוני מאי אפריל מרץ  פבר' ינואר סוג אירוע 

מפגעי מוסדות 
חינוך )פתיחה 

וסגירת 
שערים, 
ליקויים, 

 אינטרקום.(

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

שימוש 
 באמל"ח

 2       1    

        1     חשד לפריצה

      1   1    סד"צ במוס"ח

 50 55 55 38 38 40 47 38 39 20 23 11 סה"כ אירועים 

 

 2020אירועי תרבות לשנת . 17

 מיקום שם האירוע תאריך

לתקופת הרקדות )כל זמן שהיה ניתן עד  05/1/2020
 הקורונה(

 ספורטק

 ספורטק שלג על עירי 04/02/2020
 רחבי העיר תהלוכת עצמאות 28/04/2020

 שער העיר הפגנת סולידריות "אלימות נגד נשים" 24/08/2020

 מתחם הבינתחומי דרייב אין 5/08/2020

 בניין העירייה מופעי תרבות בקפסולות בניין העירייה 19/08/2020

 רחבי העיר אירועי מכל הלב 28/08/2020

 מגרש הספורטק רוכבים נגד אלימות 02/09/2020

 בית קינן, הכוכב השמיני פעמים( 8בדיקות קורונה בית קינן) 14/10-25/11

 חניון בינתחומי דרייב אין 06/12/2020

 נווה ישראל אוטובוס הקורונה 20/12/2020

 

 כנסים במהלך השנה

 נושא הכנס שם הכנס

 )בזום(הנחיות לקב"טים במחוז ת"א קב"טיםכנס 

 )בזום(היערכות לפתיחת שנה"ל כנס גננות

 עדכונים והנחיות  תיכון דור )בקפסולות ( כנס מאבטחים

 רכזי ביטחוןכנס 

מרכז פיסג"ה  היערכות ליום הג"אהיערכות לשנה"ל 

23.3.2020 
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 מדור מחסני חירום

 עיריית של( ח"ומל ח"פס) החירום מחסני את ומתפעל אחראי הביטחון במחלקת חירום מחסני מדור

 .העירייה לרשות העומדים ל"צה מחסני את וכן הרצליה

 מר דוד אדרי. –מר חיים בן אדי, ועובד מחסן  –המדור מתנהל על ידי מנהל המדור 

 עיקר הפעילויות הנעשות במחסנים

 כולל תיקון ליקויים. –)משך כל השנה(  ריענון וטיפול בציוד צמ"ה .1

 קליטת ציוד וניפוקו לגורמים השונים במחלקה. .2

 מעקב רצוף אחר ציוד הדורש ביקורת איכות. .3

 מתן שירות לעובדי המחלקה. .4

 טיפול והפעלת כל ציוד הצמ"ה אחת לשלושה חודשים. .5

 תחזוקה כללית כגון: ניקיון, צביעה, החלפת קרטונים, ניילונים ושילוט. .6

 טיפול מונע לציוד מכני ברגיעה. .7

 טיפול בתלונות התושבים בנושא מקלטים פרטיים. .8

 הוצאת הזמנות לספקים. .9

 הזמנת ציוד מספקים חיצוניים. .10

 מחסני מל"ח / פס"ח

 ,סנים מאוחסן כל ציוד החירום של העיר הרצליהבמח .לציוד מל"ח פס"חשני מחסנים יש למחלקה 

חירום כגון:  - עד לשהייה זמנית וממושכת לתושבי העיר בשעתאביזרים, ריהוט וציוד המיו :הכולל

  .מיטות, מזרונים, שמיכות, אלונקות, ציוד תאורה, ציוד מטבח וכו'

 

 ניםהפעילות שנעשתה במחס

 הפריטים הוצאו מאריזתם נבדקו ונעשו בהם טיפולים מונעים. -בוצע ריענון לציוד  .1

 שנתית. במשך השנה נעשו ספירות מדגמיות וספירת מלאי .2

במחסנים מתבצעת מידי יום עבודת תחזוקה הכוללת ניקיון והחלפת אריזות פגומות בחדשות  .3

 וכל הנדרש לתחזוקה ברמה גבוהה.

 קליטת ציוד וניפוקו. .4

 הוצאת החפ"ק לפעילות בשטח. .5

 מים )כולל החלפת ברזים במכלי מים(.-טופלו נגררים, גנרטורים, משאבות, רתכות, מכלי .6

 במתכונת חדשה ונגישה יותר, נעשו שיפורים באחסון הציוד.ארגון המחסן  .7

 טופלה הצנרת למשאבות ולמכלי המים. .8
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 מדור מקלטים

 עובדים: 2מדור מקלטים מתנהל על ידי 

 מר דוד צואלה. –מר ינון גרמה, עובדי אחזקה  –מנהל המדור 

וך. בעיר הרצליה ישנם טיפלנו במקלטים הציבוריים ודו תכליתיים ובמוסדות החינ 2020במהלך שנת 

 מקלטים ציבוריים לפי הפרוט דלהלן: 115

 מקלטים. 52 -בתי הספר  .1

 תכליתיים. -מקלטים דו  63 -ציבוריים   .2

המקלטים מטופלים באופן שוטף ומבוקרים אחת לחודשיים לקריאת מוני החשמל ובדיקת ליקויים 

אגודות, חתומים על חוזים במחלקת  בולטים. רוב המקלטים מאוישים ע"י אמנים ומועדונים, מתנ"סים,

  הנכסים העירונית ובפיקוח מחלקת הביטחון.

 

 משמרות שכונה מדור 

 מר לירן מזכרת. –מדור משמרות שכונה כולל מנהל מדור 

 נווה עמל, מערב העיר והרצליה ב'.  יחידות משמר השכונה: 3פעלו  2020בשנת 

פעילות בסופי שבוע ואמצע השבוע, נוכחות ובלוטות למניעת אירועי סדר ציבורי וונדליזים ופריצות 

 בשכונות שלהם פעילות ברכבי הביטחון.

 :2020המתנדבים לשנת  מספרלהלן 

 פעילים 130 –נווה עמל  .1

 )כרגע מוקפאים קורונה( 22 –מערב העיר  .2

 )כרגע מוקפאים קורונה( 18 –הרצליה ב'  .3

 170 –סה"כ מתנדבים  .4

יש לציין כי החל מחודש אפריל, כשהחלו מדיניות הסגרים ע"י הממשלה, ופורסמו הנחיות מחמירות 

לנהיגה משותפת ברכב אחד, החליטו משמרות השכונה של מערב העיר והרצליה ב' להפסיק בעת הזו 

 את פעילותן, מחשש להדבקות בין חברי המשמר.
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 ת שיטור עירוניקמחל
 

 כללי

מחלקת השיטור העירונית הינה מחלקה המשלבת שני ארגונים )משטרת ישראל ועיריית הרצליה( 

 עול ולהגברת האכיפה ברשויות המקומיות.יופועלת מתוקף הוראת שעה לי

 המחלקהיעוד 

 אנטי והתנהגות עבריינות, האלימות רמת את ניכר באופן ולהפחית וההרתעה האכיפה יכולת את לחזק

 במועצה שנקבעה האכיפה מדיניות למימוש בהתאם וזאת חיים איכות לעבירות בדגש, חברתית

 .עירונית לאכיפה

 תפקידי היחידה ומשימותיה

 מאבק בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם. .1

 טיפול מהיר באירועי איכות חיים. .2

 טיפול בעברות רישוי ובנייה וביצוע צווי בית משפט עירוניים. .3

 שורות לאלכוהול.מאבק בשכרות ועבירות הק .4

 אכיפה בתחום בריונות בתחומי החניה והתנועה. .5

 אבטחת אירועים עירוניים. .6

 סיוע לכלל בעלי התפקידים ברשות ובמשטרה. .7

ביצוע מדיניות אכיפה שהוגדרה ע"י מועצת אכיפה,  ועדות המשנה והכנת תכנית פעולה  .8

 אופרטיבית בהתאם.

 הרכב בעיר. טיפול במיגור תופעת הרכבים הנטושים וגרוטאות .9

 ביצוע אכיפה למניעת התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לתקנות צו הבריאות. .10

 

  :מבנה המחלקה

  עובדי עירייה. 19שוטרי מ"י ועוד  10תקן היחידה מונה 
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 המחלקהנתוני פעילות 

כלל הנתונים, מייצגים את פעילות היחידה בראיה רב שנתית, במקומות בהן ניתן ללמוד על מגמה 

 ת.מהותי

 שעות סיור בעיר בחלוקה בין שיטור משולב לבין סיורי פיקוח מסייע בלבד

 2020 2019 2018 2017 2016 סוגי סיורים

 11,412 11,435 11,614 11,997 10,906 שיטור משולב

 10,379 12,285 10,091 11,371 10,695 פקחים מסייעים

 21,791 23,720 21,705 23,368 21,601 סה"כ

 

קריאות למענה על ידי ניידות השיטור העירוני, הן ע"י  16,525במהלך השנה נפתחו  – מוקדקריאות 

לעומת הנתון של  17%של המשטרה. נתון זה מהווה גידול של  100המשל"ט העירוני והן ע"י מוקד 

 .14,110שעמד על  2019שנת 

 

השיטור העירוני הינו קבוע לאורך כל שנות פעילות המחלקה.  אנו רואים כי הגידול בקריאות לניידות

חלק מהגידול הרב שנתי נובע מתיעוד נכון יותר של הקריאות, ובחלקו נובע מהבעת אמון הציבור 

משימות מנהל מחלקה לטובת צמצום תופעות חוזרות.  2265בנוסף לגרף העבירות בוצעו  במחלקה,

 ת בנושא עבירות רישוי עקב טיפול בנגיף הקורונה.אנו רואים עלייה משמעותי 2020בשנת 
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 המענה להפרעות מנוחה בראיה רב שנתית

 אירועים חריגים

הטרדות מיניות, : הכולל לאזרחים ראוי טיפול הוענק שבהם חריגים אירועים 59 -ב טיפלה היחידה

 לאירוע מתאימות וסגירות אזרחים בהרחקת סיוע ,מהתאבדות הצלה ,מעשה מגונה, שריפות מדירות

 נתון זה מהווה ירידה של אירוע חריג אחד ולכן אינו מהווה מדד למגמה כלשהיא. .חריג

 כמות סוג אירוע

 12 אדם במצוקה 

 10 הטרדה מינית

 1 טביעה

 9 חשש לחיי אדם

 8 מעשה מגונה

 3 שריפה מדירה 

 4 תקיפת שוטרים

 12 נזקי מזג האויר 

 

אנשים, כמפורט שבטבלה. נתון זה מהווה עליה של  183על ידי היחידה  במהלך השנה נעצרו ועוכבו

 .47% -מעצרים/עיכובים לעומת שנה קודמת, המהווים עליה של כ 61

 כמות העבירה

 3 הפרת הוראה חוקית 
 16 תקיפה 

 18 גניבה
 15 דרוש חקירה 

 1 מציאת אמל"ח 
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 כמות העבירה

 64  שב"חים

 5 החזקת חומר החשוד כסם 

 5 נפצים  השלכת/החזקת

 4 הפרת סדר

 1 אלמ"ב

 1  החזקת פיגיון

 6 קטטה 

 7 סיוע לבעל תפקיד 

 1 העלבת עובד ציבור 

 3  אדם חנ"ש

 1 גבול  הסגת
 12 איומים 

 4 חב מעצר 

 2 אדם חשוד 

 5 הטרדה מינית 

 2 מעשה מגונה

 3  תקיפה שוטר

 1 סירוב לזיהוי

 1 גרימת נזק 

 1 שבל"ר 

 1 הפצת נגיף 
 

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

 פירוט הפעילות:

 2020 2019 2018 2017 2016 סוג פעילות

 5,445 6,001 3,703 5,027 5,405 דו"ח חניה עירוני )*(

דו"ח נקיון / מפגעים 
 עירוני )*(

0 96 17 29 63 

דו"חות תנועה 
 משטרתיים

793 751 1,048 868 894 

 599 412 524 496 526 דו"חות רעש משטרתיים

 36 66 50 51 36 דו"חות נקיון משטרתיים

 120 200 843 873 839 שפיכות אלכוהול

 1695 - - - - דוחות קורונה 
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 רכבים נטושים

 אירועים , מתוכם:  1,132 -במהלך השנה  נפתחו כ

 פתוחות פניות כפולות  לא נמצא מפגע לא ניתן לטפל  נסגרו טופלו

451 1069 297 208 113 63 

 

לטובת צמצום התופעה של השארת רכבים ברבים, מחלקת השיטור קיימה מבצעים רבים במחצית 

 .2020השנייה של שנת 

 הפיקוח העירוני. )*( כלל נתוני האכיפה העירוניים כלולים בנתוני האכיפה שיוצגו בפרק הבא של

 

 

 מחלקת פיקוח עירוני

 כללי

מחלקת הפיקוח מאורגנת בשבעה מדורים על בסיס חלוקת העיר לשטחים בעלי היגיון פיקוחי המאפשר 

 אחיזה טובה ושליטה נוחה יותר בשטח:

 מטפל בשכונות נוה עמל ויד התשעה. –מדור מזרח  .1

 פינסקר. –מטפל בכל השטח שמצפון לציר סוקולוב  –מדור צפון  .2

המשך העצמאות )מערבית לבן  –מטפל בכל השטח שמדרום לציר סוקולוב  –מדור דרום  .3

 גוריון(.

מטפל בכל השטח של שיכון ויצמן, שכונת גליל ים החדשה ואזור פארק הרצליה  –מדור תיכון  .4

 רבתי.

 מטפל בכל השטח של הרצליה ב', נוף ים ופיתוח. –מדור מערב  .5

 יה.ישימתית ברחובות של אזור התעשמטפל מ –מדור אזור תעשיה  .6

 מטפל נקודתית ברחוב סוקולוב ובן גוריון עד העצמאות. –מדור סוקולוב  .7

 פקחים. 26 -, ובהם מנהל מחלקה, סגן, מזכירת מחלקה ו38עובדים, מתוך תקן של  29המחלקה מונה 

 

 קריאות מוקד - היקפי פעילות המחלקה

 

 2020 2019 2018 2017 2016  2015 2014 נושא

 7,774 7,874 6,201 6,311 6,043  5,091 3,688 סל חניה
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 2020 2019 2018 2017 2016  2015 2014 נושא

 5,880 6,502 6,000 5,287 5,827  4,601 3,234 נקיון ומפגעים

רכב נטוש / 

 גרוטאות

528 650  1,007 906 706 )*(' )*( 

 365 345 345 294 375  318 379 מפוחים

משימות מנהל 

 יזומות

0 0  436 715 839 852 951 

 387 -- - -- -  - - קורונה

 114 - - - -  - - עישון

 542 409 336 375 210  241 230 אחר

 16,013 15,982 14,427 13,888 13,898  10,901 8,059 סה"כ

 , עברו אירועי רכב נטוש וגרוטאות רכב לאחריות מחלקת השיטור העירוני.2020)*( בשנת 

המוקד. מבחינת האגף, הדבר מצביע על רמת אמון ניתן לראות כי קיימת עליה ברוב סוגי קריאות 

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.

 פירוט דו"חות חניה שהוגשו

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 שנה

 7,759 7,426 5,786 9,366 9,019 8,634 15,718 הסדרי חניה

 6,663 7,724 8,681 9,894 10,533 4,658 188 תוים אזוריים

 28,209 27,463 27,123 32,331 28,385 25,515 29,348 חניה אסורה

 42,631 42,613 41,590 51,591 47,937 38,807 45,254 סה"כ
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 פירוט דו"חות פיקוח כללי שהוגשו

 

 עבירה
שנת 
2015 

שנת 
2016 

שנת 
2017 

שנת 
2018 

שנת 
2019 

שנת 
2020 

 321 274 117 132 117 67 החזקת נכס/מגרש שיש בו מפגע

השלכת פסולת/לכלוך במקום 
 ציבורי

353 656 994 1,038 575 794 

 1,144 1,103 1,189 821 452 259 אתרי בניה ומכולות 

 26 46 305 560 344 0 רכבים נטושים

 187 134 87 39 30 14 גרימת נזק למרחב הציבורי

 208 506 34 49 8 27 גללי כלבים ושוטטות כלבים

 11 8 14 3 11 18 מפוחים וציוד גינון

 352 354 272 202 113 87 מפגעי עסקים במרחב הציבורי

 1 4 3 1 0 0 עישון במקום ציבורי

 99 87 146 185 170 156 הגינות הציבוריותעבירות במרחב 

 67 107 142 148 126 79 עבירות במרחב חופי הים

עבירות בתחום אכיפת תקנות 
 הקורונה

- - - - - 451 

 3,662 3,198 3,347 3,134 2,027 1,060 סה"כ

 

 

 מעקב ובקרת דו"חותמחלקת 

מזכירות בראשותו של מר גיל ברייטברט. בנוסף, משובץ  4 -מחלקה זו מאורגנת ע"ב מנהל מחלקה ו

במשרד פקיד מטעם משרד עורכי הדין המבצע את הגביה המנהלית בחוזה עם העירייה. המחלקה 

 עוסקת במעקב ובקרה אחר כלל דו"חות החניה והפיקוח הכלליים. 

 להלן משימות המחלקה

 "חות העירוניים המוגשים על ידי מחלקות האכיפה השונות בכל האגפים. בכלל הדו טיפול •

 .במסגרת תפקידם, אחראית המחלקה להזנת כלל הדו"חות •

 מעקב אחר מוסר התשלומים. •

 הוצאת הודעות רשומות. •

 פט בבית המשפט לעניינים מקומיים.שיטיפול בבקשות ערעור ובקשות לה •

 .עורכי הדיןל ידי משרד העברת דו"חות שלא שולמו לגביה מנהלית ע •

 קליטת התשלומים בסוף התהליך. •

 עמדה בסימן החלפת משרד עורכי הדין סנדרוביץ' למשרד פרנקל את קורן.  2020שנת 
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 להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום החניה

 

 הנושא
שנת 

2014 

שנת 

2015 

שנת 

2016 

שנת 

2017 

שנת 

2018 

שנת 

2019 

שנת 

2020 

סה"כ 

דו"חות חניה 

 שטופלו

45,254 38,807 47,937 51,591 41,590 42,738 
41,170 

סה"כ 

ביטולים 

 שטופלו

5,916 2,532 5,535 3,350 8,841 1,516 1,428 

סה"כ 

 הסבות
4,234 3,354 4,006 3,358 4,467 3,848 3,738 

סה"כ 

ערעורים 

 שטופלו

7,575 7,077 7,258 8,024 5,941 5,222 6,635 

סה"כ 

בקשות 

 להישפט

132 262 362 389 441 342 332 

סה"כ 

דו"חות עברו 

לגביה 

 מנהלית

10,052 11,362 10,041 10,832 9,855 4,058 11,066 

סה"כ 

הונפקו 

תווים אני 

 מהרצליה

14,078 18,049 9,353 8,771 8,531 14,440 15,255 

 

 הפיקוח הכללילהלן נתוני פעילות המחלקה בתחום 

 

  

 הנושא
שנת 

2015 

שנת 

2016 

שנת 

2017 

שנת 

2018 

שנת 

2019 

שנת 

2020 

סה"כ דו"חות פיקוח 

 שטופלו
1,060 2,027 3,134 3,347 3,031 3,676 

 80 140 171 225 117 153 סה"כ ביטולים שטופלו

 351 272 173 240 118 31 סה"כ בקשות להישפט

סה"כ דו"חות עברו 

 לגביה מנהלית
178 812 1701 1,858 1,125 1,356 
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 רישוי עסקים ושילוטמחלקת 
 

 כללי

 

ועל מתן היתרים על פי  2013'ב חוק רישוי עסקים מתוקן תשע'של  המחלקה אחראית על יישומו 

חוקי העזר העירוניים. המחלקה מלווה את בעל העסק החל מהגשת הבקשה לרישיון עסק ועד 

 להנפקת רישיון העסק.

 לקראת הצבתה כמחלקה מקצועית ומיומנת.המחלקה עוברת שינויים פרסונליים 

ר הבקשות לרישיון עסק הקורונה נתנה אותותיה בתפקוד הרגיל של המחלקה בשנה האחרונה.  מספ

חדשות ירד, נושא התשלומים בגין סגירת חורף והצבת שולחנות וכסאות ירדו, אולם במקביל חלה 

עלייה משמעותית בקידום העסקים הפעילים לקראת הבאתם לרישיון עסק. בנוסף חלה עליה במספר 

 התיקים שהועברו לאכיפה.

 קים בנושא התו הסגול.במהלך התקופה עסקה המחלקה גם בהסברים לבעלי העס

 המחלקה מטפלת גם בקריאות מוקד המתייחסות למטרדים מעסקים ומבתים פרטיים.

בשנה זו עלה דף רישוי עסקים חדש לאתר העירוני. באתר מידע מקצועי רב ושקוף לבעלי העסקים: 

asakim-muni.il/rishuyhttps://www.herzliya./ 

 

 ייעוד המחלקה

 

, קידום עסקים לקראת הליך הוצאת רישיון עסק וטיפול בקבלת היתרים חוק רישוי עסקיםה אכיפ

 לשולחנות וכסאות וסגירות חורף

 

 תפקידי המחלקה

 

 טיפול בקבלת הבקשה לרישיון העסק. .1

 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים. .2

 והתקנות בהתאם להוראות הדין הקיים.אכיפת החוקים  .3

 בדיקה וליווי של הבקשות לרישיון עסק. .4

 טיפול בתיק רישוי עסקים מתחילתו ועד להנפקת הרישיון תוך מתן דגש לליווי בעל העסק .5

 ומתן שירות יעיל ומקצועי.

 

 מבנה המחלקה

 

 מנהלת מחלקה

 מפקחי רישוי עסקים  4

 רכזת רישוי עסקים

  

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%91%202013.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%91%202013.pdf
https://www.herzliya.muni.il/rishuy-asakim/
https://www.herzliya.muni.il/rishuy-asakim/
https://www.herzliya.muni.il/rishuy-asakim/
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 נתוני רישוי עסקים 

 

 כמות תיאור 

 64 בקשות לרישיון עסק

 89 עדת רישויובקשות שנדונו בו

 10   לתובע העירוני הגשת תיקי אכיפה 

 3084 מכתבים שנשלחו להתייחסות גורמי רישוי

 154 הנפקת רישיונות חדשים

 106 היתרים לשולחנות וכסאות 

 הקורונהלא טופלו עקב  היתרים  לסגירות חורף

 8 קייטנות

 4 רוכלות ים

 113 טיפול בקריאות מוקד

 77% אחוז עסקים הפועלים ברישיון עסק
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 האגף לשירותים חברתיים
 

 פרטי האגף

 אהרון סלצברג עו"ס מנהל האגף: 

 הילה גורןעו"ס סגנית מנהל האגף: 

 4678511, הרצליה, 14מען האגף: רח' בן גוריון 

 09-9705110טלפון: 

 09-9500891פקס: 

 anabeln@herzliya.muni.il דוא"ל לפניות: 

 

 אודות האגף 

 

אמון על הטיפול באוכלוסיית הרשות מגיל לידה ועד מאה ועשרים במגוון  האגף לשירותים חברתיים

הן ברמה הכלכלית והן ברמה  התושבמטרת העל הינה שיפור איכות החיים של אשר כ ,תחומים

 והבינאישית. הרגשית

 או זמניים משבר במצבי המצויים וקהילות משפחות, לפרטים הרווחה שירותי מתן על אחראיהאגף 

 .ועוד ה, אפליה, ניצול  התמכרויותתעסוק ,תפקוד קשיי ,עוני ,מוגבלות כגון: מתמשכים

 טיפולתמיכה,   הסברה ,מניעהם סיוע חומרי, ולליכ חברתיים לשירותיםאגף ה ידי על ניתניםה המענים

   .ושיקום

 האגף לשירותים חברתיים מחלקות

 

אמונה על הטיפול בקטינים במצבי סיכון מגיל לידה ועד גיל מחלקת משפחות, ילדים ונוער:  .1

ומשפחות עם ילדים. המחלקה מפעילה מערך של מסגרות מגוונות  25, צעירים/רות עד גיל 18

ואיכותיות לצורך מתן מענה ומסייעת למשפחות באמצעות "חליפה אישית" מותאמת לכל 

 משפחה ולצרכיה.

המחלקה נותנת שירותי טיפול, ייעוץ והכוונה המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת:  .2

 :לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם בסוגיות הנובעות מתהליך ההזדקנות כגון

ת, הרעה ביכולות קוגניטיביות וירידה בהכנסות, וזאת על מנת לאפשר לאזרח חולי, בדידו

הוותיק ולבני משפחתו להזדקן בכבוד ולהאריך ימים בביתו ובסביבתו הטבעית. המחלקה 

 עמלה על פיתוח שירותים בקהילה לטובת הפגת הבדידות וליווי משפחות ברגע 

ה אף אמונה על תחום ההגנה על בו נדרש מעבר מהקהילה לטובת שהיה במוסד. המחלק .3

 חסרי הישע הקשישים.

אחראית על פיתוח מנהיגות בקרב אוכלוסיות שונות, המחלקה לפיתוח משאבי קהילה:  .4

פיתוח שירותים חברתיים/קהילתיים ומיצוי זכויות האזרח. המחלקה מובילה מערך של 

mailto:anabeln@herzliya.muni.il
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 סף ,מלווה אתהתנהלות כלכלית נכונה ללקוחותיה במטרה לשפר את מצבם הכלכלי , בנו

 תושבי השכונות בתהליכים של פינוי בינוי בשלביהם השונים, תוך שימת טובת התושב במרכז.

המחלקת מעניקה מענה טיפולי מותאם  ליחידים ולמשפחות ע"י מתן מחלקת פרט ומשפחה:  .5

הזדמנות )כולל ליווי וסיוע( להתפתחות התפקוד האישי, המשפחתי, התעסוקתי והחברתי, 

אותם לביטחון אישי , מקצועי , כלכלי , ומשפחתי. המחלקה מסייעת  ביחסים  אשר יקדמו

ומצבים מורכבים בתוך המשפחה, אלימות זוגית, גירושין, מאסר, התמכרויות , נפגעות תקיפה 

מינית ועוד . המחלקה עורכת תסקירים לערכאות  משפטיות המתייחסים  לקטינים שהוריהם 

 בהליכי גירושין ואפוטרופסות.

המחלקה מסייעת ומטפלת בילדים ובוגרים עם נכויות ובבני  מחלקת נכויות, שיקום וסיוע: .6

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 

 י זכויות, ייעוץ, הכוונה וסיוע בהגנה על חסרי ישע.שירותים מותאמים, תיווך, מיצו

מחלקת ארגון ופיתוח נותנת מעטפת ארגונית ,מנהלתית לעשייה של   -מחלקת ארגון ופיתוח .7

אחראית לתכנון פעילות  תומכת באגף המתמודד עם סביבה דינמית,  כלל המחלקות באגף,

עול תהליכי העבודה ומתן שירות האגף, איתור צרכים עתידיים ומגמות. המחלקה אמונה על יי

לעובדי המחלקות במטרה לקדם את תהליכי העבודה ולהעניק את השירות המיטבי לכלל 

 לקוחות האגף.

 

 2020מרכזיים באגף לשירותים חברתיים נתונים סטטיסטיים פעילות ו

 

  משפחות מתיקים ומפניות 9,150-כ טופלו באגף לשירותים חברתיים  2020בשנת  

מס' מקבלי  פעולות היאוכלוסימחלקה/ 
 2020שירות 

הערות ופירוט 
2020 

מעקב אחרי ילדים בסכנה ובסיכון    מח' משפחות, ילד ונוער
 המסודרים במעונות יום

42 - 

 - 143 מועדוניות טיפוליות 8הפעלת  

מעקב וטיפול בילדים המסודרים מחוץ 
 לבית

37 --- 

מעקב וטיפול בילדים המסודרים 
 במשפחות אומנה

20 - 

 - 1,153 מעקב אחרי ילדים בסיכון

ירידה בדיווחים  452 טיפול ע"י עו"ס לחוק נוער
ממערכת החינוך 

ייצוג קטינים בביהמ"ש לנוער + יישום  בגלל הקורונה
 החלטות שופט

100 - 

השתתפות בפורום טיפול בפגיעות 
 מיניות

10 - 

 - 14 מועצת תלמידים מפתן "ארז"

בשל קשיים  25 מית"ר
אובייקטיביים 
 10קורונה ממרץ 
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 בין הסגרים  30 תעסוקת קיץ

החל ממרץ סגר לא  16 תעסוקת חניכים לאורך השנה
 הייתה תעסוקה

 - 18 קבוצת כדורגל טיפולי

 - 14 קבוצת נחו"ש

 - 24 טיפול פרטני באמנות

 - 60 קבוצת מיניות

 - 0 יזמים חדשים-פרוייקט נפטי

מעורבות בקהילה עבודה עם הגיל 
 השלישי

40 - 

 - 10 סדנת דרמה למניעת אלימות

עו"ס, פסיכולוגית,  –טיפול פרטני 
 יועצת

24 - 

לא התקיים עקב  - קבוצת "קפה בנות "
 הקורונה

לא התקיים עקב  - טיול שנתי של יום אחד
 הקורונה

 - 15 הכנה לגיוס לצה"ל

 - 24 טיפול בקצב מוזיקה

קורס פנימי  60 יזמות עסקית
שמלמדים בתוך 

 - 15 נאמני מחשב מפתן

 - 60 מניעת שימוש בסמים ואלכוהול

 - - מיטיבי לכת 

בשותפות עם בי"ס  12 מעורבות קהילתית , מחוברים לחיים
 אופק

נערות/ים במצוקה, 
 צעירים/ות 

טיפול בנערות, נערים, צעירות  
 וצעירים

המח' פעילות  235
כוללת: טיפול חוץ 

ביתי, חוק נוער, 
סידור במקלט 

ובמסגרת חסות 
 ובהמתנה לטיפול

 - 134 13-18  טיפול בנערות

 - 61 13-18טיפול בנערים 

 - 64 18-25טיפול בצעירים וצעירות 

 - 15 מרכז נערות בית חם

 - 17 תכנית אפיקים

 - 15 דרך השטח( -בית חם לנערים )מט"ל

לא התקיים בשל  - חופיקס
 הקורונה

+   1,809 טיפול בקשיש ובמשפחתו
 בפניות 3,222

פרטני/קבוצתי/ייעוץ
הכוונה/ סיוע /

 חומרי
עליה משמעותית  

בכמות הפניות 
 בשל הקורונה
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המחלקה לרווחת הגיל 
 השלישי

מרכזי יום לקשישים  2הפעלת 
 תשושים

 40 -בשמאי
 46בצמרות 

ירידה משמעותית.  
נוכחות עקב  50%

 הקורונה
בשת"פ עם עמותת 

 ע.ל.ה

ירידה בתפוסה  25 הפעלת מרכז יום לתשושי נפש
 עקב הקורונה

ירידה מתמשכת  סיעודיים 379 מתן עזרה לקשישים סיעודיים
בכמות התיקים 
עקב מעבר חוק 

סיעוד לטיפול 
 הביטוח הלאומי

 - 35 השמה במסגרת חוץ ביתית

בשל הקורונה לא  15-כ הפעלת קבוצות תמיכה
כרגע  -היו קבוצות

קבוצה  אחת של 
בני משפחה של 
חולים דמנטיים 

בשיתוף עמותת 
 עמדא

מנות 120 אספקת ארוחות חמות
 בשבוע

עליה קלה משנה 
שעברה אך יש 

הרבה שמקבלים 
ארוחות דרך ראש 

 העיר

 סלי מזון שבועי 
 סל מזון חג

177 
674 

עליה בדרישה לסלי 
 מזון עקב הקורונה  

השנה בשל  - ארוחות קשישים -פרויקט דינל'ה 
הקורנה לא התקיים 

הפעלת מועדון תרבותי, חברתי לניצולי  הפרויקט
 שואה

ירידה משמעותית  52
 עקב הקורונה

נפתח שירות חדש  1,250 שכונות תומכות לקשיש 5
מורחב לחברי 

לא התקיימו השנה  - בתים חמים הקהילה התומכת    
 בשל הקורונה

עליה של מעל  74 כתיבת תסקירים מוזמנים מבית משפט
20% 

טיפול למניעת התעללות והזנחה נגד 
 קשישים

110 
-מתוכם הזנחה

27 

עליה במספר 
 20%-הפניות של כ

, עקב הקורונה . 
מתוכם מספר מקרי 

, ללא  27 -הזנחה 
 עליה משנה קודמת

אספקת ארוחות באמצעות משרד  קורונהקשישים 
 קורונה  -גל ראשון -הרווחה

מנות  3,000כ 
 -שבועיות לכ

 קשישים 660

 3חלוקת ארוחות 
פעמים בשבוע 

באמצעות 
מתנדבים למשך כ 

 -חודשים מרץ 3
 מאי  -אפריל

קשישים  178-ל  אספקת ארוחות ראש העיר 
מנות  534

 שבועיות

החל מתאריך  
ועד כה   21/8

פרויקט מיוחד עקב 
 הקורונה

סלים אחת  118 סלי מזון ראש העיר
 לשבועיים

ביחד עם פרויקט 
הארוחות עקב 

יצירת קשר  -מגן זהב וחכמי העיר הקורונה
 טלפוני עם קשישי העיר לבדיקת צרכים 

יצירת קשר ע"י 
מתנדב למרבית 

האזרחים 
הוותיקים  בעיר 

כולל  10,000 -כ
פניות של שני 

 הפרויקטים

טיפול שבועי 
 בפניות

חלוקת טאבלטים מונגשים לאזרחים 
 ותיקים 

טאבלטים  113
 לקשישים

קול קורא של מפעל 
הפיס ותוספת 

חיישנים  58 חיישני נפילה  מתקציב עירוני  
לקשישים 

 בודדים

 בשיתוף יד שרה

חולקו לקשישים  ערכות 265 ערכות הפעלה להפגת בדידות
בודדים עקב 

 -אופק עד הבית יוניפר  הקורונה  
30 

מחוברים 
 100 -לחיים

 ניצולי שואה

 30עד כה חוברו 
קשישים ממרכז 
 היום ומהקהילה

בחודש הבא יתחילו 
ניצולי  100לחבר 
 שואה 

 –הכנת תסקירים לערכאות משפטיות  סדרי דין 
 סדרי דין ואפוטרופסות

עפ"י הפניה מבית  235
 משפט

מעקב אחרי יישום החלטות בתי 
 משפט

33 - 

 - לא היו  צווי הגנה

משפחות  33  הפעלת שירות מרכז קשר אזורי מרכז קשר
 ילדים 54

- 

הפעלת מרכז אזורי לשלום המשפחה  המרכז לשלום המשפחה
 לתושבי הרצליה

סה"כ טופלו:  118
פתוחים + סגורים 

 - 30 גברים בטיפול קבוצתי ו/או פרטני עליה בשל הקורונה

 - 81 קבוצתי ו/או פרטנינשים בטיפול 
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 - 21 ילדים עדים לאלימות בטיפול פרטני

 - 24 הדרכת הורים במשפחות אלימות

הפניית מטופלים מהרווחה למרכז 
 לשלום המשפחה

22 - 

 - 1 הפנייה למקלטים 

 - 155 טיפול טיפול זוגי ומשפחתי

 - 19 סה"כ מטופלים שיקום האסיר

 - 7 סה"כ משפחות

 - 12 בפיקוח אסירים

טיפול פרטני אינטנסיבי בנפגעי סמים  התמכרויות
 בוגרים

55 - 

טיפול פרטני אינטנסיבי בנפגעי סמים 
 צעירים

18 - 

 - 90 שירות ייעוץ למשפחות של נפגעי סמים

 - 21 הפעלת יחידת נוער סמים

הפעלת תכנית גמילה ושיקום למטופלי 
 שירות מבחן

25 - 

ללקוחות בטיפול ארוך בדיקות שתן 
 טווח

של הקורונה -ב 25
הופסק החל 

קבוצת פסיכודרמה להורים לילדים עם  צרכים מיוחדים כללי מהסגר הראשון
 צרכים מיוחדים

לאור שביעות רצון   20
 גבוהה מאוד

ניווט להורה ואח לילד עם צרכים 
 מיוחדים

לא הושלם בגלל  6
 הקורונה

לא הושלם  10 צילום לבוגרים עם אוטיזם
 בגלל הקורונה

פתרונות הפוגה למשפחות עם צרכים 
 מיוחדים בתקופת הקורונה

 בספורטק 385

שיקום נכויות חושיות, 
 פיזיות והנמכה קוגנטיבית

הנמכה  358 טיפול באוכלוסיית השיקום ומשפחתו
 קוגנטיבית

 נכות חושית
 נכות פיזית

 ירידה בהשמות 2 פניות להשמה חוץ ביתית
בשל העדר תקציב 

 חוק החוסים+משה  18 ליווי תהליכים בחוק ובצל החוק מדיני

 - 7 מעון יום שיקומי

שילוב במועדונים חברתיים )חרשים, 
 עיוורים, נכות פיזית(

 41קהילה תומכת  94
 18, חרשים 9קנף 
 אופנים  6ניצן ,

 4רעים, שיקום  4 
 12ניצן הורים 

משפחות עם  266 266 האוטיסטי ובמשפחותטיפול ברצף  אוטיזם
נכות דומיננטית של 

אוטיזם. לעיתים 
יותר מילד אחד 

ולעיתים עם 
 תחלואה כפולה

 - 12 השמה במעון יום שיקומי

 בדיור 39סה"כ  2 בדיור חוץ ביתי חדשותהשמות 

 כולל שיקום 23 השמות חדשות בתעסוקה

 - 12 תכניות מעבר
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 - 11 חברתי )רעים(שילוב במועדון 

משפחות עם  14 14 חונכויות
 שעות חונכויות

מעקב וטיפול בבעלי מוגבלות שכלית  מ.ש.ה
 התפתחותית  במסגרת תעסוקה

63 - 

שינוי במספר בשל  184 טיפול באדם עם מש"ה ובמשפחתו
תחלואה כפולה 

מעקב אחרי אנשים עם מוגבלות  ואבחונים מחודשים
 שכלית במוסדות

148 - 

הפעלת מועדונים לבוגרים עם מוגבלות 
 שכלית 

בשל הקורונה טרם  0
נפתחה קבוצת 

לא התקיים בשל   0 שילוב אנשים עם מש"ה בקייטנת קיץ הסינגור שתוכננה  
 הקורונה

 - 3 הוצאות חוץ ביתיות

 - 30 ליווי מע"ש

שיפוץ מרכז היום  18 הפעלת מעון טיפולי לבוגרים
ומימון במימון עירוני 

תורם של העמותה 
 המפעילה

ירידה בגלל  2 נופשונים ופתרונות הפוגה
 הקורונה

איסוף מהקהילה  4 ספורט טיפולי
הופסק  -בלבד

 -איסוף מההוסטל
הופסק במרץ בשל 

 הקורונה

אנחנו עוסקים  כלל הלקוחות שילוב בקהילה
בשילוב מירבי של 
הופסק במרץ בשל  21 שילוב בתנועת הצופים כלל הלקוחות שלנו

 הקורונה
ללא נכות  150 150 טיפול וליווי בוגרים בודדים בודדים

עם נכות,  169+
נמצאים תחת 

 תחום שיקום

 בנוסף טופלו  

קבוצת נשים בשיתוף יחידת סיוע 
 וקשישים

הקבוצה הפסיקה  13
לפעול בשל  

הקורונה, על מנת 
לשמור על בריאות 

 הנשים

 לא התקיים- - בחגיםחלוקת ארוחות  -דינל'ה

 משפחות 55 -כ אספקת ארוחות ראש העיר  מח' שיקום נכויות וסיוע
מנות  686

 בשבוע

החל מתאריך  
ועד כה   21/8

פרויקט מיוחד עקב 
 הקורונה

הקמת אתר פייסבוק לעבודה קהילתית  עבודה קהילתית
 וקבוצות דיון וירטואליות

670 - 

+ תכניות תעסוקה  141 המועדון הכלכלי
התנהלות כלכלית 

 1,300-כ "הפורום" קבוצת נטוורקינג נכונה
משתתפים 
 בהרצאות

הגידול נובע 
מהעברת הרצאות 

 אחת לשבוע 30 מועדון חברתי לאנשים עם חרשות לזום

הסברה בבתי הספר בתחום קבלת 
 השונה

הגידול עקב  אלפים
העברת הרצאות 

ריכוז והפעלת פעילים  ועדת קהילה  בזום
 נגישה

7 - 

 - - אירוע גיבוש לפעילי קהילה נגישה

קבוצות עבודה:  4 7 ליווי קבוצות של הורים לילדים מיוחדים
פנאי ,בנית קהילה 

 - 8 הקמת מועדון רב נכותי לבוגרים והסברה

לא התקיים בשל  - פעילויות וחוגים ילדים מיוחדים
 הקורונה
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עקב  הגידול, אלפים קיום אירועי שבוע הנכה
העברת הפעילויות 

המיזם צבר תאוצה  300 פיתוח מיזם הסברה בבית קינן לזום
אך נעצר עקב 

 - 15 אוניברסיטה בעם הקורונה

ריכוז והפעלת ועדת היגוי עירונית 
 ושת"פ ארגונים ונציגי תושבים

לא התקיימה עקב  -
 הקורונה

 - 100 יזמות חברתית

מועדון פיתוח מועדונים תרבותיים : 
 לדינו ויידיש

המועדונים הפסיקו  80
 20פעילותם במרץ 

עבר לסיוע מרחוק  עשרות פרויקט "המחשב הוא ידיד"
 עקב הקורונה

הפסיק פעילותו  עשרות פרויקט לב העניין
 במרץ

התקיים מופע לייב  לא ניתן למדידה אירועי חודש הגמלאי
 בשידור פייסבוק

צורת ההפצה  למדידהלא ניתן  חוברת פעילות פנאי
השתנתה בשל 

ווצאפ,  -הקורונה
פייסבוק, קהילות 

 וכו'

 - 40 מועדון אלמנות

נתרמו מוצרים ללא  עשרות פרויקט מפתן
מפגשים עם 

 - 40 פרויקט הבינתחומי הקשישים

גדל בעקבות איתור  240 קו קשר
 קשישים בודדים

הופסק במרץ  35 ברידג' בין דורי
2020 

התקיים אירוע אחד  מאות בהיכלותיקים 
הופסק  -בפברואר

לא התקיים עקב   מועדונים חברתיים נשים בשל הקורונה
 הקורונה

 עבר בזום 20-כ ליווי פורום מנהיגות מועדוני נשים

לא התקיים עקב  - אירוע שיא ליום האישה הבינלאומי
 הקורונה

לא התקיים עקב  - אירוע גיבוש
 הקורונה

 - 7 קבוצת מנהיגות בוגרות -הנשי" ה"כח 

 התקיים בזום 20 מועדון חברתי הכח הנשי

בשל הקורונה  20 מועדון חברתי לאימהות יחידניות
 נעשה בזום

 בזום 10 סדנה לאימהות יחידניות מבחירה

לא התקיים עקב  - ילד -אירועים לחיזוק קשר אם יחידנית
 הקורונה

שיתופי ציבור  4 בוועדות תכנון פינוי בינויעבודה  התחדשות עירונית
 מרכזיים

- 

הפעילות הופסקה  - שיתוף ציבור יד התשעה
 לפי שעה

הקמה ותפעול של שלוש גינות 
 קהילתיות בעיר

30 - 
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לא התקיימו  - אירועים בגינות הקהילתיות קיימות
אירועים עקב 

 - 4,639 סיוע לתושבי העיר במיצוי זכויותיהם ש.י.ל הקורונה

 - 1,923 מתן סיוע משפטי

 - 1,853 יחסי עבודה

 - - ייצוג משפטי באמצעות הקליניקה

 - 32 גישור

מפגש של אחראים על החירום:  חירום 
 ברווחה, שפ"ח

מספר עובדי האגף  150
גדל ולכן ברוב 

הטבלה המספר 
 10קפץ ב 

ישיבות של רכזי חירום לתיאום רווחה 
 שפ"ח

150 - 

 - 130 עדכון ושיבוץ מערך החירום האגפי

תיאום גורמי בריאות, חינוך, ביטחון 
 ותב"ל

150 - 

יום עיון הקמת מכלול, חיזוק מערך 
 הכוננות וירענון צוותי חירום

יום השתלמות  140
מזכירות האגף, 

לא התקיימה בשל  0 ישיבות פס"ח ריענון בצוותי חירום
הקורונה באישור 

פס"ח יו"ר ועדת 
 מחוזי

 - 20 ריענון נהלים עם ראשי צוותים

 - 1,073 איתור אוכלוסיות בסיכון גבוהה ומיפוי

עובדים בשיתוף  –מסגרות בעיר 
 המחלקה ומול פיקוד העורף

59 - 

הכנה למצב מלחמה עם הגורמים 
 בקהילה המטפלים בקשישים 

2,713 - 

במתקני קליטה  תרגול ומוכנות לשע"ח
 ובמרכז משפחות

כל התרגולים בוטלו  0
בהוראת רה"ע 

ומנהל חירום עירוני 
 בשל הקורונה

כלל תושבי  צוות פס"ח ומכלול אוכלוסייה
 העיר

- 

 תל"מ 1,073 רשומות אוכלוסייה בסיכון

טיפול בפניות למוקד העירוני מחוץ  כוננות אגפית
 לשעות העבודה

-פניות מ 3פי  898
בשל  2019

גידול משמעותי  2,242 פניות למוקד פעילות אגפית  הקורונה
 בשל הקורונה

גידול משמעותי   1,196 פניות לאגף
 בשל הקורונה

החל מאוקטובר  960 טלפונים לחולי קורונה
2020 

החל מאוקטובר  5,027 טלפונים למבודדי קורונה
2020 

 - 138 חלוקת ערכות יצירה לילדים

לקשישים למיפוי צרכים בתק' שאלונים 
 הקורונה

556 - 

שיחות מעקב עם  תושבים בקבוצת 
 סיכון

 - 2,000-כ
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 מבנה ארגוני, האגף לשירותים חברתיים הרצליה
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 אגף שאיפ"ה )שיפור איכות ופיתוח הסביבה(
 

 פרטי האגף

 

 מנהל האגף: מר רוני גאון 

 461001, הרצליה, 29מען האגף: רח' השרון 

 09-7494260, 09-9529867טלפון: 

  9529188-09פקס: 

 Roni@herzliya.muni.ilדוא"ל לפניות: 

 

 אודות האגף

 

פיתוח ותחזוקת הנוף העירוני, ניקיון, פינוי אשפה אגף שאיפ"ה )שיפור איכות ופיתוח הסביבה( אמון על 

האגף  .חזור ועודיעסקים, איכות הסביבה, חופי הרחצה, בעלי חיים, מרישוי מפגעים, טיפול בוגזם, 

. המחלקות והרובעים כפופים להנהלת האגף המתווה את רובעיםומורכב ממחלקות מקצועיות 

 המדיניות העירונית, מאשרת התקציבים ומפקחת על פעילותם. 

, הרובע בניקיון עוסקים העיר מחולקת למספר רובעים בראשם עומד/ת מנהל/ת: המנהלים  רובעים:

ומהווים  גינון, טיאוט, פינוי אשפה ופסולת, דיווח ובקרה על מפגעים בתחום המרחב הציבורי ברובע.

 כתובת לתושבי הרובעים בנושאים עליהם הינם מופקדים.

מחלקת גינון וריהוט רחוב וגן, מחלקת רישוי ושילוט עסקים, מחלקה וטרינרית,  מחלקות מקצועיות:

חזור והדברה, מחלקת יציבורי, היחידה לאיכות הסביבה, מחלקת מהמרחב הדיור והתרבות מחלקת 

 .האגף ניקיון שליטה ובקרה, רשות החופים, חשבות

 בעלי תפקידים באגף שאיפ"ה –דרכי התקשרות 

 

 , למעט יחידות אשר כתובתן מצוינת בטבלה בנפרד.29משרדי האגף נמצאים ברחוב השרון 

 

שם 
 ומשפחה

 דוא"ל (09פקס ) (09טל' ) תפקיד

 רוני גאון
 9529867 מנהל אגף שאיפ"ה

  
7494260 

952918
8 

Roni@herzliya.muni.il 

 יונה מלאך
 9529867 ע. מנהל אגף שאיפ"ה

 
7494260 

952918
8 

yona@herzliya.muni.il 

 רועי קרליץ
תברואה )מיחזור  מנהל מחלקת

 והדברה(
 774320

3 
  

7494420 

 roee@herzliya.muni.il 

 גלית רוניס
 מנהלת מחלקת גנים וריהוט רחוב וגן

9591568 
959778

3 
galit@herzliya.muni.il 

mailto:Roni@herzliya.muni.il
mailto:Roni@herzliya.muni.il
mailto:yona@herzliya.muni.il
mailto:roee@herzliya.muni.il
mailto:galit@herzliya.muni.il
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שם 
 ומשפחה

 דוא"ל (09פקס ) (09טל' ) תפקיד

 שרגא קליין
 shraga@herzliya.muni.il  7946771 מנהל פרויקטים וממונה ייעור ועצים

 עומרי משעלי
 מ"מ מנהל היחידה לאיכות הסביבה

 (1קומה פסאז'  10)רח' סוקולוב 
9548640 

 
952916

9 
OmriM@herzliya.muni.il 

 איציק קבל
מנהל האגודה לתרבות הדיור 

 והמרחב הציבורי
9547917 

  
7946772 

959778
5 

ykabel@herzliya.muni.il 

 

ד"ר יוסי 
 מורדוך

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

9566056 955402
7 

Yossi_m@herzliya.muni.i
l 

 

 שמוליק לין
 מנהל רשות החופים 

 )משרד בחוף הים(
8859280 951407

4 
shmulikl@herzliya.muni.il 

 

 נורית גוילי
959779 8358594 רכזת שילוט עסקים

5 
nurit2@herzliya.muni.il 

שמוליק 
 שועה

 מנהל רובע א'
 סוקולוב(-)גן בן שפר

9541448 955729
4 

shmulikS@herzliya.muni.
il 

 עדנה מרדכי
 גיתית צדוק

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

 עקיבא(

9510562 
7743203 

951822
6 

Edna@herzliya.muni.il 

Gitit@herzliya.muni.il 

 שי חכים
 מנהל רובע ג' + ד'

 רח' הנשיא( - )גן ווריזלנד
9576693 956527

3 
hakim@herzliya.muni.il 

 בני בללי
 מרכז  מנהל רובע

 
9529209 

  
 beni@herzliya.muni.  

 

 2020לשנת  םעיקרי ההישגי

 

 כוכבי יופי במסגרת תחרות קריה יפה בחסות המועצה לישראל יפה. 5-זכיה עקבית שנה נוספת ב •

שיפור ושדרוג המרחב הציבורי בכל תחומי האגף, המשך פעילות רצופה בכפוף להקפדה על הנחיות  •

משרד הבריאות , הנחיית קבלנים ועובדי קבלן, ביצוע בקרה, מעקב ווידוא פעולות, תוכניות עבודה, 

 ועוד.

המשך טיפול מאומץ בשיפור השירות לתושבים בכל התחומים למרות העליה בכמות הפניות  •

המקוונות, עליה בכמות התושבים אשר הגיעו למרחבים הציבוריים ולגינות וחסרונם של עובדים 

 עירוניים ועובדי קבלן כאחד.

 תחזוקת חופים ותפעול לפני ובמהלך עונת הרחצה בכפוף להנחיות. •

 בקרת ניקיון באמצעות אפליקציה חדשה.הטמעת תוכנת  •

 הטמעת תחום שילוט בתי עסק במחלקת תרבות דיור, שילוט ומרחב ציבורי. •

המשך טיפול מקצועי של המחלקה הווטרינרית לבדיקת עסקי מזון ומשאיות הובלת מזון במיוחד  •

מי האימוץ בתקופה זו במקביל לעליה במס' הכלבים הנטושים שהגיעו לכלביה ואומצו לאחר מכן בי

 המיוחדים.

 סיוע חוצה ארגון בחלוקת חבילות מזון לתושבים ולעובדי הניקיון ביוזמת ראש העירייה. •

mailto:galit@herzliya.muni.il
mailto:ykabel@herzliya.muni.il
mailto:yossim@herzliya.muni.il
mailto:yossim@herzliya.muni.il
mailto:shmulikl@herzliya.muni.il
mailto:nurit2@herzliya.muni.il
javascript:dbsMail('shmuliks','herzliya.muni.il')
javascript:dbsMail('shmuliks','herzliya.muni.il')
mailto:Edna@herzliya.muni.il
mailto:hakim@herzliya.muni.il
mailto:beni@herzliya.muni.il
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טיפול מאומץ בהכנת מכרזים רבים חדשים. )מתן שירותי ניקיון במרחב הציבורי, איסוף קרטונים,  •

 בקבוקים, מיכלי אשפה טמונים, פיקוח קבלני גינון, ועוד(

 

 נתונים משמעותיים

 

נוף ים )סידני עלי(, חוף השרון, חוף זבולון, חוף אכדי  צפון, חוף  -ישנם שמונה חופי רחצה מוכרזים •

 אכדיה מרכז, חוף אכדיה דרום, החוף הנפרד, חוף הכוכבים.

 תושבים ברחבי העיר.  100,000דונם שטחים מגוננים לרווחת מעל  1,850 •

דקלים הודברו נגד  1,246האורן, עצי אורן ברחבי העיר הודברו נגד תהלוכן   1,359 •

 חדקונית הדקל האדומה.

 בשטחים ציבוריים, ברחובות ובמדרכות עצים 2,575ניטעו  2020בשנת  •

 פרחי עונה בצמתים מרכזיים, באיי  תנועה ובערוגות בכל רחבי העיר.  500,000– נשתלו כ  •

 גינת דפנה אילת. –נפתחה גינת כלבים חדשה  •

פינות  50לוחות מודעות,  80אשפתונים,  1,670ספסלים,  1,750תחזוקת ריהוט רחוב:  •

 המודעה הקטנה ועוד. 

 תלונות על שורשי עצים. 27 -טיפול ב •

 הצבת ברזיות כלבים בשלוש גינות. •

 סככות הצללה חדשות. 9ביצוע  •

 גנים ציבוריים. 75 -ביצוע שיקום ושדרוג ב •

 מתנ"סים ובתי ספר. 24 -שדרוג מערכות, עבודות גינון והשקיה מסיביות ב •

 הקמת פינות מחזור שכונתיות. •

טון זכוכית,  38טון אריזות,  724טון נייר,  1,151טון קרטון,  1,091טון ביגוד,  58מחזור  •

 טון בקבוקים. 124

 מתקני מחזור זכוכית. 72החלפת  •

 פניות בנושא הדברה. 5302 -טיפול ב •

 משותפים. בתים 800 -ייעוץ משפטי מטעם האגודה לתרבות הדיור ל •

 משאיות הובלה ברחבי העיר כחלק מפעילות יזומה. 1,573 -בדיקת השירות הווטרינרי ב •

 כלבים. 7,515חיסון  •

 ניתוחי עיקור. 788ביצוע  •

 מפגעי אסבסט. 6פינוי  •

 גננות להקמת גינה אקולוגית בגן הילדים. 23הכשרת  •
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 מבנה האגף
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 אגף תב"ל )תחזוקה, בטיחות, לוגיסטיקה(
 

 האגף פרטי

 

 מנהל האגף: שמואל עקרב

 סגן מנהל האגף: ליאור קורנפלד

 4610001הרצליה,  6מען האגף: רח' יוסף נבו 

 09-9719402טלפון: 

 09-9719455פקס: 

 mashlat@herzliya.muni.ilדוא"ל לפניות: 

 

 אודות האגף

 

)תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה(, מלווה את כל פעולות העירייה במתן שרות לתושבים  אגף תב"ל

ולמוסדות החינוך ומהווה גיבוי תחזוקתי ולוגיסטי לפעולות יתר האגפים והיחידות בעירייה. האגף 

עוסק בתחומים הבאים: תחזוקה ובינוי, נגרות, נגישות, בטיחות וכיבוי אש, בטיחות באירועים 

לוגיסטיקה, הובלות, רכש, חשמל, מאור, מיזוג והתייעלות אנרגטית, תחזוקת כבישים, רכב  עירוניים,

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

 

 ונתונים משמעותיים 2020עיקרי ההישגים לשנת 

 

 בינוי, שיפוץ ותחזוקת מוסדות חינוך ומוסדות עירייה .1

תוספות בנייה, שיפוץ, התאמות ושיקום מבנים, עבודות בטון, גבס  תחומי הביצוע: •

ומתכת, עבודות בטיחות, עבודות נגישות, הסבת כיתות לימוד לכיתות שמע, התקנת 

תקרות אקוסטיות, טיפול בתקלות שבר, תחזוקה מונעת, מערכות אינסטלציה )מים וביוב(, 

דודי חשמל ושמש, מתקני מי שתייה,  שדרוג שירותים, זגגות ואלומיניום, דלתות, צביעה,

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 

 השלמת משטחי גומי בגני ילדים ומועדוניות, שירותי אינסטלציה גדרות, 

מוסדות חינוך, גני ילדים, מועדוניות, מרכזי קהילה  ביצוע במגוון סוגי מוסדות עירוניים:

ותרבות, מתקני רשות החופים, מחנה הדרכה לנוער, מוזיאונים עירוניים, מתקנים ואולמות 

ות שונים. המשך הפעלת תכנית רב שנתית ספורט, בתי כנסת, מוסדות עירייה ותרב

 לשדרוג מוסדות חינוך בהתאמה פדגוגית.
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 שיפוץ )דוגמאות(:  •

o  מבנה רובוטיקה –תיכון הנדסאים 

o מעבדה בתיכון היובל 

o שיפוץ כללי –מעון קסם 

o  שיפוץ השירותים בבה"ס כולל החלפת האביזרים, טיפול בחזית בית  –בי"ס הנדיב

 צבע, שדרוג חצר המשחקים ומגרש הספורט. הספר, החלפת חלונות עבודות

o .צביעת בתי ספר 

o  גנ"י, החלפה ותיקון  30-צביעה, התקנת תקרות אקוסטיות וגופי תאורה ב –גני ילדים

 של משטחי הגומי, החלפת חול, ועוד.

o בתי ספר שונים. 6 -הסבת כיתות רגילות לכיתות שמע ב 

o  שיפוץ השירותים. –בי"ס אופק 

o כיתות תקשורת. –בן גוריון וחט"ב יד גיורא  בה"ס בן צבי, חט"ב 

o  בשלבי היתרי בניה. –בניית בה"ס ברח' משה, בה"ס ירוק 

o שדרוג חדר מורים + חדרי שירותים , חדר מנהלת וחדר מזכירות. -בה"ס נתיב 

o  התקנת מבנים יבילים וחדרי ממ"מ . –תיכון היובל , תיכון אחיה 

 

 ות הצללה במוס"ח ובמוסדות עירייה.הצללות )דוגמאות(: עבודות התקנת יריע .1

 גדרות: עבודות גידור ושערים במגרשי ספורט, מוס"ח ואתרים שונים בעיר. .2

 מענה לוגיסטי לאירועים וטקסים עירוניים  ) בהתאמה לתו הסגול והירוק( .3

 סקרי בטיחות, טיפול בבעיות בטיחות, ועוד.  בטיחות: .4

 לוגיסטיקה והובלות:  .5

טיפול ברכוש שנתקבל/נופק למחסנים מול מוסדות העירייה ניהול מחסני העירייה:  •

 השונים, ספירת מלאי שנתית, הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד.

טיפול בנושא אספקת ציוד משרדי, חומרי ניקיון, טיונרים, ראשי דיו, מכשירי פקס, מצרכי  •

כלים מזון וכיבוד ליח' עירוניות באמצעות חברות שנבחרו במכרזים עירוניים. מעבר ל

 אקולוגיים מתכלים + כלי זכוכית במסגרת "עיר ללא פלסטיק".

המשיך להתבצע הליך ניהול ומעקב אחר.  2019ניהול הרכוש העירוני: במהלך שנת  •

 הרכוש העירוני כולל ספירות וסימון.

 ציוד כוננות חורף היערכות רכישה ואספקה. •

  ועדת בלאי / מכירה ותרומה של רכוש.  •
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  בכל הטכסים העירוניים טכסי הנצחה בגינות ובאתרים בעיר. מתן מענה לוגיסטי •

 מתן מענה לוגיסטי בכל הפרויקטים  העירוניים . •

 מתן מענה לוגיסטי לבניין העירייה. •

 מתן מענה לוגיסטי רחב היקף  וסיוע בכל הנדרש בכל האירועים העירוניים. •

 ובניין העירייה.טיפול בכל הניקיון השוטף של כלל יחידות העירייה ניקיון:  .6

 פיקוח ובקרת תנועה:  .7

 פעילות הסברה מגוונת בתחום הבטיחות בדרכים. דוגמאות:  •

o פעילות קהילתית במרכז העיר, בעקבות משבר הקורונה בוצעו  – הולכי רגל

 פעילויות תוך שמירת התו הסגול ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

o השנה –שימוש בסימולטורים  פעילות עם ספקים בתיכונים כולל - נהגים צעירים

 פעילות זו בוצעה דרך הזום בעקבות משבר הקורונה.

o סביב בתי ספר ובצירים מרכזיים. - הטמעת מסרי בטיחות בשפת המדרכה 

o )ביה"ס הוסב לכיתות  -בית הספר לרכיבה נכונה )מגרש ההדרכה לרוכבי אופניים

 לימוד לתלמידים אשר בית ספרם עובר שיפוץ.

 סעיפים בוועדת התנועה. 414 -טיפול ב •

  פניות בנושא אחזקה שוטפת(. 7244טיפול באחזקת כבישים ומדרכות ) •

  :רכב .8

תפעול תקין ושוטף של מערך צי הרכב העירוני הכולל: כלי רכב, נגררות, קטנועים,  •

 714 –טרקטורים, אופנועי ים 

 .301 –ם פיקוח על מצב בריאותם של מפעילי רכב עירוני. נהגים העירוניים המאושרי •

 טנדרים עבור מחלקת חשמל,  2טרקטור משא לשפת הים,  1רכישת:  •

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

 טיפול בנושאי מעורבות בתאונות דרכים )לדוג' קבלת עדות( כולל מול חב' הביטוח. •

 רכישת ושכירת רכבים לפי הנחיות הנהלת העיר. •

ן הבטיחות בתעבורה אחראי על שמירת כל נושא הבטיחות בתעבורה עפ"י הדין כולל קצי •

 פיקוח על הנהגים ועל הרכבים, איתור תקלות ושליחת הרכבים עפ"י צורך למוסך המטפל.

 .2019מעורבות בתאונות דרכים בשנת  26סה"כ  -עריכת דו"ח על מעורבות בתאונות  •

 י רכב עירוני.מעקב אחר טיפולים ורישוי שנתי של כל •

 בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים. •
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  ניהול תחנת הדלק העירונית. •

 

  חשמל ומאור .9

 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. •

 עמודי תאורה מטעמי בטיחות. החלפת •

 חיבור מרכזיות תאורה חדשות. •

 ליווי פרויקטים חדשים ושיפוצים. •

 לקיחת חלק בתכנון עתידי לתב"עות חדשות. •

 מתן מענה לפניות משלט ) מוסח ומוסדות עירייה(. •

 

 התייעלות אנרגטית: .10

ם לקידום ממענקי מדינה להתייעלות אנרגטית. מענקים אלו תורמי₪ מיליון 6זכייה במעל  •

 שנים. 2-4-הפרויקטים ולהקטנת תקופת ההחזר שלהם ל

קידום הקמת מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות מוסדות עירייה. במסגרת קרן של מפעל  •

 7הפיס בשיתוף משרד האנרגיה אושרה להרצליה הלוואה בתנאים מועדפים בגובה של מעל 

מגה וואט. מערכות אלו מתוכננות  1.5של מעל עבור הקמת מערכות סולאריות עם הספק ₪ מיליון 

 .2021להקמה במהלך שנת 

ניהול פרויקט כולל מכרז להחלפת מערכות מיזוג מרכזיות לחללים גדולים: החלפת מערכות  •

מתקדמות עם יעילות אנרגטית גבוהה באולם  VRFהמיזוג הישנות לצ'ילרים חדשים ומערכות 

ועדון הנוער הכוכב השמיני ומוזיאון הרצליה לאומנות ספורט היובל, אשכול פיס בחט"ב זאב, מ

 עכשווית באגף הישן ובאגף החדש ועוד. 

ניתוח שוטף של חשבונות החשמל העירוניים לשם איתור בעיות שונות ומציאת דרכי הטיפול  •

 המתאימים.

 

 :פארק הרצליה ובית קינן .11

 תחזוקת הפארק

הקיימות ופיתוח תשתיות חדשות הן בהתאם תחזוקת הפארק באופן שוטף כוללת טיפול בתשתיות 

 כללה: 2019לצרכים נדרשים והן בהתאם לרעיונות פיתוח חדשים. הפעילות בשנת 

 ביצוע עבודות גיזום והכנת הפארק בהתאם לעונות השנה. •

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

  ם במרכז הצפרות.הסדרת תשתית תחנת טיבוע ציפורי •

 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. •

בפארק שמטרתו היא קידום פעילות להשבת דבורים אל הסביבה  הקמת הבסיס למרכז הדבוראות •

ואל העיר. המרכז יקדם פעילות המעודדת את העשרת מגוון המינים בעיר תוך הבנה מעמיקה על 

 סביבתית.-חשיבות הדבורים במערכת האקולוגית העירונית זאת באמצעות פעילות חברתית

יים לכל המשפחה, כולל משחקים, פעילויות בעקבות הקורונה, פיתוח לקט מערכי פעילות חווית •

 הפארק יגיע אליכם הביתה! –וחידונים. אם אתם לא יכולים להגיע לבקר, לטייל וליהנות בפארק 

קבוצת המתנדבות הוותיקה צירפה לשירותיה מתנדבים חדשים  -קבוצת "מתנדבי פארק הרצליה" •

ם אחת לשבועיים עם מנחה והיא כבר חוגגת ארבע שנות פעילות בפארק. המתנדבים נפגשי

קבועה מטעם חברת "קומיוניטי". מפגשי הקבוצה כוללים העשרה תכנית ומקצועית וייזום של 

פעילויות שוטפות למען הקהילה. זאת לצד סיורי העשרה רבים. המתנדבים משתבצים לתורנות 

ם חוסרים, תיחזוק וסידור סיפריית "קן לסיפור". בכל משמרת שכזו מסדרים את הספרים, בודקי

 משלימים ספרים ודואגים לניקיון הספרייה.

 פעילות אמנים בפארק. •

 

 בית קינן

משבר הקורונה חייב את בית קינן לייצר תפנית משמעותית בפעילות השוטפת של הבית וזו הוסבה 

רובה ככולה למערת הזום. עובדה זו לא מנעה מאלפי תושבים להצטרף מדי שבוע להרצאות נפלאות 

 אשר אליהם נרשמו המשתתפים מבעוד מועד. ומקצועיות

  ממגוון מרצים ונושאים.  הרצאות 70תואמו והתקיימו  2020במהלך שנת 

 איש 3,200בו צפו בלייב  –סיים בית קינן במופע סטנדאפ של אורי חזקיהו  2020את שנת 

 

 

 :משל"ט )מרכז שליטה ובקרה( .12
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היא לשפר את השירות הניתן על ידי אגף תב"ל עבור כלל יחידות  מטרתו של משל"ט אגף תב"ל •

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,  •

 ים, הצללות, גידור, כיבוי אש, מערכות מתח נמוך.ציוד, הובלות, אירוע

 .6,335סה"כ התקבלו במשל"ט אגף תב"ל   •

 

 

 עץ מבנה ארגוני לאגף תב"ל
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 אגף תנו"ס )תרבות, נוער וספורט(
 

 פרטי האגף

 

 עזרא )מנכ"ל העירייה(-מנהל האגף: יהודה בן

 4678525, הרצליה, 22מען האגף: רח' בן גוריון 

 09-9705103/4טלפון:  

 09-9588510פקס:  

 

 אודות האגף 

אגף תרבות נוער וספורט עוסק בטיפוח שעות הפנאי של תושבי העיר בתחומי תרבות, ספורט, חינוך 

מצעירים ועד מבוגרים.  –פורמאלי, קהילה ועוד. האגף פונה בפעילותו לכל מגוון האוכלוסיות בעיר -בלתי

 באגף מספר מחלקות:

: פועלת לחיזוק וקידום תחום התרבות והאמנות בעיר. תכנון ויישום של מחלקת תרבות •

פעילויות ייחודיות,  ייזום והפקה של אירועי תרבות מרכזיים, טכסי זיכרון, עצרות ואירוח 

משלחות תרבות מהעולם. סייוע בהקמת רשת ספריות הפרושה ברחבי העיר, פעילות פנאי 

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית על  -ת האמנות באמצעות 'קתדרה הרצליה' וטיפוח פנינ

 שלוחותיה.

מפעילה את הספרייה הראשית ועוד ארבע ספריות שכונתיות, ספריות בתי  מחלקת הספריות: •

הספר ומרכז המידע הקהילתי. מחלקת הספריות מקדמת את הקריאה בקרב קהלים שונים 

 בעיר ומקיימת אירועי תרבות בספריות למגוון קהלים.

: אמונה על הקשר עם צעירי העיר, חיילים משוחררים ועוד. המחלקה מציעה קת צעיריםמחל •

מרחב לפעילות צעירים, כולל  –פרויקטים של הכוונה מקצועית ומפעילה את "המרפסת" 

 טק לסטרטאפים.-חממת היי

: אמונה על קיום פעילות ספורט הישגי, חינוך גופני בבתה"ס  ועממי לכל מחלקת הספורט •

ים ובמגוון רב של תחומים. המחלקה אחראית גם על תכנון, אחזקה והפעלת  מתקני הגילא

 מגרשים, אולמות, הספורטק והאצטדיון העירוני.  –הספורט בעיר 

פורמאלי כגון תנועות -: מקדמת פעילות קהילתית ופעילות חינוך בלתימחלקת נוער וקהילה •

ילה,  מעורבות חברתית, התנדבות נוער הנוער, מנהיגות נוער עירונית, יזמות ומעורבות בקה

 ועוד. 

: מרכזים המספקים תמיכה לימודים לתלמידי בתי הספר ומקיימים שלל מרכזי למידה •

 פרויקטים לקידום תלמידים וצמצום פערים בחינוך.
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 יעדי האגף

 

האגף לתרבות, נוער וספורט ישפר ויעשיר את מסגרת הפנאי של תושבי העיר תוך אספקת  •

 .ומשאבים מקומיים פנאי איכותית ומגוונת וניצול כוחותפעילות 

יפעל לקידום מעורבות חברתית קהילתית על ידי העצמת הפרט ויצירת סביבה תומכת  •

 המאפשרת תחושת שייכות ורצון לעשייה.

יפעל לפיתוח ולקידום תחום הספורט מתוך הבנת חשיבות הערך של אורח חיים בריא, ומינוף  •

 הגינות, סובלנות כבוד לזולת ומצוינות. -לחינוך לערכים העיסוק בספורט 

יפעל לצמצום תופעות חברתיות שליליות כמו אלימות ופשיעה ותקדם פעילויות פנאי לטובת  •

 מטרה זו.

יעצים ויפתח את תחום הנוער בעיר תוך תמיכה בתנועות הנוער, ייזום פרויקטים חברתיים,  •

תק ובעלי צרכים מיוחדים ופיתוח מסגרות אלטרנטיביות פיתוח מנהיגות צעירה, שילוב נוער מנו

 וייחודיות לבני הנוער לאורך היום.

יפעל ליצירת רצף חינוכי אחיד המכיל את תחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תוך שיתוף  •

 פעולה בין מסגרות ההוראה למסגרות הפנאי. 

 יפעל לתכנון, ארגון, הפקה וביצוע אירועים מרכזיים בעיר. •

יפעל לטיפוח ופיתוח מוסדות האגף )קונסרבטוריון, מרכז עירוני לתיאטרון, היכל לאמנויות  •

במה, אנסמבל תיאטרון, ספריות, מתנ"סים, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים, ספורטק, תיירות 

 עירונית, טלויזיה קהילתית(.

במסגרת עמותת בני  18-6יפעל לפיתוח פעילויות ספורט הישגיים לילדים ולבני הנוער גילאי  •

 הרצליה בענפי ספורט שונים. 

 

 מבנה האגף
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 מחלקת נוער וקהילה
 

 חיזוק תחושת השייכות הקהילתית.ללתת מענה לפעילויות נוער ו כדיהמחלקה לנוער וקהילה, פועלת 

מעורבות חברתית קהילתית. המחלקה שמה דגש ו יוזמות קהילתיות בקרב תושבים המחלקה מעודדת

יצירת רצף הכולל מנהיגות מקומית, מעורבות על הפעילות הבלתי פורמלית מגיל צעיר ועל עידוד 

המחלקה מפעילה את חברתית, צמצום תופעות מסכנות וצמצום התנהגויות אלימות בקרב בני הנוער. 

החל  פעולה הדוק עם המרכזים הקהילתיים בעיר. ףמערך רכזות הקהילה ברחבי העיר ועובדת בשיתו

מחלקת נוער וקהילה נרתמה לסייע לאגפים השונים בתמיכה  ,בהתאם להנחיות ולמצב ,מחודש מרץ

 .בפעילויות הפגה ופנאי ובסיוע לתושבים ,בקהילה

 

הערכת כמות  פירוט פעילות

פעילויות קהילתיות לילדים  משתתפים

 מרץ  -ינואר

פעילויות פנאי והעשרה במתנסים ובקהילות 

המרכזים ברחבי העיר )פירוט בתאגיד 

 הקהילתיים(

35000 

פעילויות קהילתיות למבוגרים 

 מרץ -ינואר

פעילויות פנאי והעשרה למבוגרים ברחבי 

 העיר

32000 

ערכות מבודדים לילדים 

במסגרות החינוך שנכנסו 

 לבידוד

הגעה לכלל הילדים המבודדים שהוכנסו 

לבידוד עם המסגרת החינוכית עם ערכת 

העיר, לשמירה הפעלה והפגה לבידוד ברחבי 

 על קשר וסיוע למשפחות בבידוד

8000 

רכב מסתובב ברחבי העיר 

להפגה כולל חגיגת ימי הולדת 

 וחגים

מימונה, קבלות שבת, ימי הולדת, שיירת יום 

 העצמאות, שבועות, סוכות, חנוכה 

 סבבים 70 

50000 

שמירה על קשר עם גיל 

 השלישי

שיחות טלפון לכל תושבי הגיל השלישי בעיר 

 שמירה על קשר רציף בקהילה. 

2500 

שמירה על קשר עם תושבי 

 השכונה בקהילה

 45000 קשר עם תושבי השכונה רגלי, וטלפוני

פעילויות זום לתושבים, 

 לילדים ומבוגרים

פעילויות זום בקהילות לילדים,  350הפעלת כ

 למבוגרים

25000 

לילדים, ערכות ערכות יצירה 

 הפעלה לסגרים ולחגי ישראל

חלוקת ערכות לילדים מיוחדים, לילדים בסגר, 

 להפעלות בנושאי חגי ישראל

30000 

פעילויות הפגה במרחב 

הציבורי בהתאם להנחיות 

 לקהילות בעיר

קרקס, מתופפים, מופעי מוזיקה בקהילות, 

משחקים ופיקניק משפחתי, רכיבה משותפת 

 וכד'

20000 

חלוקת עוגות/ חלות לשבת 

לצוותים רפואיים, לגיל 

השלישי, למבודדים בקהילה, 

סבבי בתי אבות, מבודדים 

 מבוגרים ניצולי שואה

שמירה על קשר עם אוכלוסיות מגוונות 

בקהילה, הבעת הערכה ותמיכה בתוך 

הקהילה, שמירה על קשר עם משפחות 

 שכולות, אלמנות, מבוגרים, קשישים וכד

10000 

בחלוקת מזון ותרופות  סיוע

 בקהילה

סיוע קהילתי תמיכה קהילתית בקשיים, 

בידודים, מתנדבים בקהילה המסייעים 

 לתושבים בקשיים. תמיכה וחוסן קהילתי 

3000 

פעילות הפגה לנוער לפי 

קפסולות תומכת מערכת 

 החינוך הפורמלי

פעילויות פנאי והפגה במרחב הציבורי לבני 

לייזר  -הנוער לפי הקפסולות בכיתות האם

 טאג, רכיבה על אופנים, פעילויות פנאי והפגה

5000 

פעילויות פנאי והפגה לנוער ברחבי העיר  פעילות הפגה לנוער בקהילה

 לנוער, אוטופאן, מונית הכסף, לייזר טאג וכד

4000 

חיבור הנוער לפעילות 

 הקהילתית

שיתוף וסיוע בני הנוער בפעילויות 

הקהילתיות, חלוקת ערכות למבודדים, קשר 

 עם הגיל השלישי בקהילה

2000 

חיבור בין קהילות העיר לחיילי 

 צה"ל תושבי העיר

חלוקת חמצוואר בתחנת הרכבת ושי לחיילים, 

 שליחת ערכות לבסיסי צה"ל

1000 

 

 

 מחלקת צעירים
 המחלקה מטפלת בצעירי העיר בשלוש תקופות בחייהם: 

וטיפול בבעיות  יהכנה לצה"ל למלש"בים בביה"ס התיכוניים ובמסגרות החינוך בלתי פורמאל •

 (.16-18של מלש"בים מול לשכת הגיוס )גילאי 

 (.18-21קשר עם חיילים במהלך השירות הצבאי )גילאי  •
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( סטודנטים, זוגות 21-35השירות הצבאי )גילאי איתור ומענה על צרכי הצעירים בעיר לאחר  •

 צעירים ועוד.

 בשל משבר הקורונה, מרבית הפעילות התרחשה בזום.

 הכנה לגיוס לצה"ל

 לצה"ל.לגיוס בשיתוף הדוברות הוקם אתר  הכנה   •

כיתות  י"א: מתן מענה  לצו  ראשון באמצעות  לשכת  הגיוס / מיטב /  משרד הביטחון /  •

הכנה  ונסיעה משותפת  של  כיתות  אתגר, מב"ר ,  תיכון דור,  -  צו  אחודחברות פרטיות , 

 מפת"ן ללשכת  הגיוס למילוי צו גיוס  ראשון.-תיכון ארז

כיתות  י"ב: קיום פעילויות הכנה לשירות הצבאי ע"י חברות פרטיות, הכנה  ליום  המאה,  •

 .הכנה  למילוי המנילה

 הרצאה להורים לפני גיוס ילדיהם. •

 חשיפה תכנית  תלפיות. כנס •

 .חשיפה  לשנת  שירות  ומכינות  קדם  צבאיות •

 סדנאות של  משרד  הביטחון. •

 כניסת שני  גרעיני  נח"ל  לפעילות בוקר בביה"ס תיכוניים  ואחה"צ במתנ"סים. •

 .י"ב-רכזי שכבות י' -קורס הכשרת מחנכים  •

 מתגייסים. 1,000 -לכ תיק  רחצהוחלוקת תיק  •

 

 חיילים בודדים

 שירותי כביסה מסובסדים הניתנים ע"י מכבסה במרכז העיר. •

טיפול מול אגף הגביה בכל הקשור  לפטור מארנונה, סיוע בהובלות ציוד בסיסי  לבתי חיילים  •

 חדשים. 

 איתור חיילים העומדים בפני נשירה משרות צבאי וסיוע להם. •

 

 מחלקת אירועים )אירועים מרכזיים(
 

 מספר משתתפים מוערך אירוע

 1,200 כנס עובדים באילת

 300 כנס פורשים בהיכל בעיר

 4,000 ימים בבינתחומי 5 –דרייב אין 

 150 מופע רמי קליינשטיין

 150 מופע יובל דיין

 150 מופע שלומי ברכה

 150 מני ממטרה
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 מספר משתתפים מוערך אירוע

 150 קצף וקצפת

 150 דוד חיים

 50 אביבה אבידן –אירוע לגמלאים בבית אבות 

 700 זום -מני ממטרה 

 3,300 זום -אורי חזקיה 

 450 מיקי קם

 1,600 זום -מיקי גבע 

 5,300 זום -טקס יום הזיכרון 

 3,500 זום -גאווה בסלון 

 250 חתונות בבניין העירייה

 500 אתנחתא בפארק

פעילות  -מייצגים מופעי מחול  –יום העצמאות 

עירונית בשיתוף כוחות הביטחון וצוותי המתנ"סים 

 בעיר

 

  מיצגים בשכונות 6 –שבועות 
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 המחלקה לספורט )אירועים מרכזיים(
 

 קבוצות   /משתתפים הנושא 

  750 פעילות בחוץ  –נעים בעיר 

 900 בזום  -נעים בעיר 

 500 כדורסל וכדורגל  -נעים בעיר

 280 נעים בעיר  –חנ"ג מוגבר 

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

 100 חוגי ספורט במועדוניות הטיפוליות 

 300  מרוץ הילדים בפארק

 150 ספורט תחרותי חט"ב  –מועדונים בית ספריים 

 360 תכנית  ה"ניצוץ" בבתי הספר  

 200 תכנית "זוזו" 

 400 ספורט תושבים 

 178 חוגים מטעם ע.ל.ה  הרצליה 

 28 מועדון הכושר היובל גמלאי

 260 כדורסל

 70 כדורגל שבעיות

 150 כדורגל שישיות

 130 קט רגל

 55 כדורגל חובבים

 30 כדורגל ותיקים

 50 כדורשת נשים

 24 כדורשת נערות

 250 כדורשת מקומות עבודה

 24 כדורשת ילדות

 150 אליפות הרצליה כדורשת נשים

 30 פעילות א.צ.מ

 70 מועדון פטאנק

 228  סה"כ –בהרצלייה חוגי הדרכת שחמט לנוער  -שחמט 

 200 קבוצות 14 –משחקי הליגה  –שחמט 

 32 קבוצות( 2ליגות לנוער ארצית )
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 המחלקה למרכזי למידה
, כאשר מרכז הכובד תוקהילתי תערכי -תחברתי-תפדגוגי בפעילותהמחלקה למרכזי למידה עוסקת 

בהיבטים קהילתיים וערכיים הדיסציפלינרי הוא ההוראה הפורמאלית. עם זאת, המחלקה עוסקת גם 

 לאור השירות הייחודי שניתן במרכזים הפזורים גיאוגרפית

 מאמצע חודש מרץ מרכזי הלמידה שמרו על שגרה לימודית באמצעות למידה מקוונת

 מספרהערכת  פירוט פעילות

 משתתפים

מפתחות ההצלחה, ירדן גרבי, נועם חורב, מסכים  הרצאות זום להורים ונוער

הסגר, זוגיות בריאה, כיף בבית, גלית בתקופת 

 יצפאן, צחי הלוי.

1,500  

  3,200 מוגנות ברשת תלמידי על יסודי  הרצאות זום רן בראון 13 

  220 הכנה לפתיחת שנת הלימודים בסימן מעברים סדנאות קיץ 

  430 בקהילות תולמידה חווייתיסדנאות העשרה  שביט בגינות

  125 1:1י' מלמדים -ט'תלמידי  מורים צעירים 

 פלנטריום • סדנאות חלל

 מאדים •

 שיגורים לחלל •

 קסם השמש •

 מהקליפה לליבה •

350  

 

סטודנטים מהבינתחומי בשיעורים  –כוכבי שביט  9כוכבי שביט יד 

1:1 
70  

 האקדמיה לסייבר וקוד • סדנאות סייבר וטכנולוגיה 

 יוטיוברים, •

 יוצרים דיגיטליים, •

 WIXבניית אתרים ב •

 רג'וניוסייבר  •

 חנוקוד •

 מיינקראפט •

 צילום דיגיטלי •

 שבוע הקוד •

 תלת מימד •

750  

  80 קסם המדע בזום סדנאות מדעים

  136 קורסי זום אנגלית

  97 קורסי זום מתמטיקה

  54 קורסי זום אסטרטגיות למידה

  137 תלמידי ט' במסלול מיוחד לקראת התיכון במתמטיקה מועדון החמש
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 מספרהערכת  פירוט פעילות

 משתתפים

שיעורים בקבוצות במרכזי למידה עד פרוץ  מרץ -ינוארלמידה פרונטלית 

 הקורונה 
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  3,000 קודים לספרים דיגיטליים ספריית עברית 

 


