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 הקדמה
 

 ומוגש דו"ח שנתי על פעולות העירייה.מידי שנה נערך 

 

 יחידותיה, הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים

 .וחברות ותאגידים עירוניים

בנפרד ועל פי הוראות פקודת העיריות מוגשים כסדרם דו"חות חשבונאיים תקופתיים למועצת 

דו"חות כספיים רבעוניים וכן דו"ח כספי שנתי מבוקר. הדו"חות הכספיים אינם  –העירייה 

 נכללים בדו"ח זה.

בנוסף מתפרסם מידי שנה, עפ"י הוראות החוק, דו"ח שנתי של מבקר העירייה וכן דו"חות 

 ביקורת שנתית של משרד רואי חשבון המתמנה על ידי משרד הפנים.

פי חוק חופש המידע ניתן לעיין בפנקסי העירייה, בימים  עפ"י הוראות פקודת העיריות וכן על

 ובשעות כדלקמן: 

 

מתפרסמים באתר  פרוטוקולים ותמלילים )סטנוגרמה( מישיבות המועצה *

 .( WWW.HERZLIYA.MUNI.ILהאינטרנט העירוני )

  

ה' בשעות  –במשרדי נציבת תלונות הציבור בימים א'  – ספר התקציב השנתי *

העבודה, וכן עותקים לעיון בספריות העירייה. בנוסף פרסום באתר האינטרנט 

 העירוני.

 

בספריות הציבוריות ו באתר האינטרנט העירוני – הדו"ח השנתי על פעולות העירייה *

 .של העירייה

 

 

בנין העירייה,  22 בן גוריוןת הציבור, רח' משרד הממונה על חוק חופש המידע ונציב תלונו

 09 - 9591673שעות קבלה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון מס. 

 

המכיל   WWW.HERZLIYA.MUNI.IL –תשומת הלב מופנית לאתר האינטרנט העירוני 

 מידע רב  וכן פירוט של בעלי התפקידים בעירייה ודרכי הפנייה אליהם.

 

  

http://www.herzliya.muni.il/


 

 הקוד האתי של עיריית הרצליה

 

 

 הקוד האתי מפרט את הערכים, הנורמות וכללי ההתנהגות בארגון

למען תושבות  והוא חלק בלתי נפרד ממערך הניהול והתרבות הארגונית שלנו

 !ותושבי הרצליה

 



 

 

 

 

 

 

  ועדות עירוניות

  



 

 ועדת השמות העירונית
 הועדה באחריות מחלקת ארגון ותאום

 כללי

 חברים. 32השמות העירונית בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון  מונה ועדת 

 התכנסה הועדה פעם אחת. 2021של משבר הקורונה בשנת ב

 רינה זאבי. -מרכזת ועדת השמות 

לועדה קריטריונים למתן שמות ולהנצחת אישים. הקריטריונים גובשו על ידי מרכזת הועדה 

 העירייה. וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת

 

 סדרי עבודה

 פניות לועדה מועברות אל ראש העירייה ואל מרכזת הועדה. *

הפניות מתקבלות מחברי מועצה, חברי הועדה, תושבי העיר וכן מאגף הנדסה למתן  *

 שמות במתחמים חדשים ורחובות חדשים.

 מרכזת הועדה בודקת הפניות ומשלימה פרטים. *

וסדרי היום ומסייע בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי מרכזת הועדה מכינה הישיבות  *

 בחומרי רקע.

המלצות הועדה מובאות לאישור במועצת העירייה. המלצות להנצחה נבדקות עם בני  *

 המשפחה ורק לאחר שנתקבלה הסכמה הן מועברות לאישור המועצה.

 הודעות על החלטות המועצה מועברות ע"י מרכזת הועדה אל הפונים.   *

נערך תיאום עם  המשפחה או הפונה לקביעת שלט הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום  *

 והצבה בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.

ועדת השמות מטילה לעיתים על מרכזת הועדה לבדוק ולאסוף מידע על אישיות על  *

 מנת לאפשר לה קבלת החלטה.

 

 

 פרסום

הממלכתיות בשמות הרחובות שנקבעו מרכזת הועדה מעדכנת את משרד הפנים והרשויות 

 ע"י ועדת השמות ומועצת העיר.

 

 פניות ובקשות להנצחה. 56-נדונו כ 2021במהלך 

 בקשות כלהלן: 25מתוכן אושרו  

 משה )מושיק( דקל ז"ל ❖

 עיניה ברנע ❖

 הרב יצחק יחיאל יעקובוביץ ז"ל ❖

 אדריכל גל אביב ז"ל ❖

 הרב מאיר ג'נח ז"ל ❖

 עקיבא לפלר ז"ל ❖



 

 ורדה מור ז"ל ❖

 משה ארנס ז"ל ❖

 משה רובין ז"ל  ❖

 מאיר שמגר ז"ל ❖

 עמנואל דנה ז"ל ❖

 זולאי פאפו ז"ל  ❖

 אלוף מיל' מאיר דגן ז"ל ❖

 פרחה ארלוזורוב ז"ל ❖

 שרה כץ ז"ל ❖

 רבי שלמה קוממי ז"ל ❖

 אוטה וליש ז"ל ❖

 שופטת בית המשפט העליון של ארה"ב רות בידר גינסבורג ז"ל ❖

 משה משרקי ז"ל ❖

 גאולה כהן ז"ל ❖

 לרחובות חדשים קביעת מתן שמות ❖

 שמות למוסדות חינוך חדשים ❖

 יחזקאל וינשוק ז"ל -ד"ר ויסטין  ❖

 הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ ז"ל ❖

 הרב שלום צבי דוידויץ ז"ל ❖

 

  



 

 ועדת הנצחה
 הועדה באחריות מחלקת ארגון ותאום

 

 כללי

 חברים. 20ועדת ההנצחה העירונית בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון  מונה 

 התכנסה הועדה פעם אחת. 2021 -ב

 רינה זאבי. –מרכזת ועדת ההנצחה 

לועדה קריטריונים להנצחת חללים שהינם חללי צה"ל . הקריטריונים גובשו על ידי מזכירות 

 העיר וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת העירייה.

 

 .התאפיינה כשנת משבר הקורונה ומתוך כך התקיימה ישיבת ועדה אחת 2021שנת 

 

 סדרי עבודה

 פניות לועדה מועברות אל ראש העירייה ואל מרכזת הועדה.  *

 פניות רבות הן בבקשה להנציח את שמותיהם של חללי צה"ל בני העיר.

 מרכזת הועדה בודקת הפניות ומשלימה פרטים. *

מרכזת הועדה מכינה הישיבות וסדרי היום ומסייעת בידי יו"ר הועדה בניהולן ובגיבוי  *

 בחומרי רקע.

 הודעות על החלטות הועדה מועברות ע"י מרכזת הועדה אל הפונים. *

נערך תיאום עם  המשפחה או הפונה לקביעת שלט הנצחה, תוכנו וניסוחו, מיקום  *

 והצבה בשטח, הזמנת השלט ועריכת טקס.

 

 

 .פניות ובקשות להנצחה 13-נדונו כ 2021במהלך 

  

 בקשות להנצחה: 8אושרו 

 דניאל סימון ז"להחלל 

 החלל עמית בוסידן ז"ל

 החלל אריה )ליבו( בראופמן ז"ל

 החלל זאב זיונץ ז"ל

 החלל עזרא כהן עראקי ז"ל

 החלל אבנר כהן ז"ל

  החלל יגאל בן עמרם ז"ל



 

 

 ועדת הנצחה לנרצחי פעולות טרור 
 הועדה באחריות מחלקת ארגון ותאום

 

 

 כללי

 .ועדת חובהועדת ההנצחה לנרצחי פעולות טרור בראשות ראש העירייה, מר משה פדלון הינה 

 

 הרכב הועדה:

מתוכם חברי מועצה, נציגי ציבור ונציגי משפחות של נרצחי פעולות  -חברים 10הועדה  מונה 

 טרור שהיו תושבי העיר.

 רינה זאבי. –מרכזת הועדה 

 

 דרכי הפעולה:

שגובשו על ידי מזכירות העיר וחברי הועדה ואושרו ע"י רה"ע ומועצת לועדה עקרונות הנצחה 

 העירייה.

הועדה מקיימת קשרים עם נציגי משפחותיהם של נפגעי טרור, עמותות ומסגרות אחרות 

העוסקות בתחומים אלו. היא מקבלת בקשות או הצעות לדרכי הנצחה ואז מגישה לאישור 

 המועצה.

 

 לא התכנסה הועדה. 2021בשנת 

 

  



 

 ועדת יקיר העיר
 מחלקת ארגון ותיאום מרכזת את ועדת יקיר העיר. 

 אחת לתקופה, מעניקה העירייה לאישיות אחת או יותר תואר "יקיר העיר". 

, שפעלו פעולה ציבורית מתמשכת 50התואר "יקיר העיר" ניתן לתושבי הרצליה, מעל גיל 

או להתפתחותה ושגשוגה של ותרמו במעשיהם תרומה משמעותית לחיי העיר ולמורשתה, 

 הקהילה בהרצליה, ואשר פועלם מהווה סמל ומופת לרבים.

מקבלי האות מייצגים עשייה ציבורית ופעילות התנדבותית בקשת רחבה של תחומים, כשהם 

 מציגים את פניה היפות של העיר הרצליה. 

עצה ואנשי ראשית תהליך בחירת יקירי העיר בהקמת ועדה בראשות ראש העירייה, חברי מו

 ציבור, המשכו בקמפיין שיווק , פרסום ועידוד להגשת מועמדויות.

 

 הרכב חברי הועדה : 

 ועדהתפקיד ב שם החבר/ה מס'

 ראש העירייה ויו"ר הועדה משה פדלון .1

 סגנית ומ"מ רה"ע וחברת הוועדה איה פרישקולניק .2

 סגנית רה"ע וחברת הוועדה עופרה בל   .3

 רה"ע וחבר הוועדה סגן עופר לוי .4

 חבר מועצה וחבר הוועדה צבי וייס .5

 חבר מועצה וחבר הוועדה ירון עולמי .6

 חבר מועצה וחבר הוועדה יהונתן יסעור .7

 חבר מועצה וחבר הוועדה אלעד צדיקוב .8

 חבר מועצה וחבר הוועדה יוסי קוממי .9

 חבר מועצה וחבר הוועדה יריב פישר .10

 מועצה וחבר הוועדה תחבר מאיה כץ .11

 חבר הוועדה ד"ר מרדכי נאור .12

 חברת הוועדה דליה ציזיק .13

 חבר הוועדה ציון חכם .14

 חבר הוועדה שמוליק טל .15

 חבר הוועדה צורי ז'אן .16

 מבקר העירייה  וחבר הועדה ירון הררי  .17

ס' מנהל אגף ארגון ומנהלת מחלקת ארגון  רינה זאבי .18
 ותאום

 

חודשים ובסופו נערך אוגדן חומר  3-תהליך קליטת טפסי מועמדים וחומרים נלווים נמשך כ

 המרכז את פרטי המועמדים ומתבצע תהליך של מיון והצבעות עד לקביעת יקירי העיר.

 בטקס רב משתתפים מוענקות ע"י ראש העיר תעודות הוקרה ליקירים הנבחרים.

הקורונה ומתוך כך הוחלט לדחות תהליך בחירת התאפיינה כשנת משבר  2021שנת 

 .2022המועמדים לשנת 



 

 

 אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים| 

 ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה 

 מחלקת נגישות   

 כללי : 

 אגף ועדות עירייה אחראית על התחומים הבאים: 

 

 ועדות עירוניות :

 ועדת כספים 

 ועדת ביקורת 

  הקצאת קרקעות ללא תמורה או תמורה סמליתועדת 

 ועדת סיוע בשכר דירה 

 הועדה לקידום מעמד זכויות הילד 

  ועדת תמיכות 

  ועדת מכרזים 

 כולל הקמה וניהול מאגר יועצים עירוניועדת יועצים , 

 ועדת השלושה 

 בשל התפרצות נגיף הקורונה[ מכרזים עיריות לתקנות( 17)3 סעיף ועדה מיוחדת לפי[ 

  תרומותועדת 

 ועדה לסיוע תזונתי בחגים  

  ועדת הערר לארנונה כללית שלצד עיריית הרצליה 

 מחלקת הנגישות,  כולל ועדת נגישות עירונית 

 מענה ושירותי משרד לחברי מועצת העיר 

 

 תפקידים נוספים של ראשת האגף:

  סיוע למשל"ט העירוני. –מנהלת מכלול בעת משבר הקורונה 

  תפקיד אימונים, : במסגרת הראש מכלול מידע לציבור הסברה ודוברות סגנית ומ"מ

 .2 –ו  1מספרי  – היערכויות, תרגילים ארציים, ימי עיון לראשי מכלולי מידע לציבור

 

  בתחום הוועדות העירוניות 2021להלן פירוט הפעולות שבוצעו במהלך שנת 



 

 

 ועדת כספים

 כללי :

 ועדת חובה שתפקידה לייעץ למועצה בכל עניני כספים של העיריה. 

פורום  -ראש העיר הינו יו"ר הוועדה ובנוסף, חברים חברי מועצת העיר, מוזמנים קבועים 

מנהלי אגפים או מטעמם של כל מגיש תב"ר, למתן הסבר לכל בקשה  -הנהלה בכיר. ומוזמנים

 של  ו/או שינוי בתב"ר.
 

 הרכב הוועדה:

ש העיר מכהן כיו"ר הוועדה, בנוסף חברי הוועדה מתוך חברי מועצת העיר )כולל נציגי רא

האופוזיציה(, פורום מקצועי הכולל את מנכ"ל העירייה, גזבר, סגנית הגזבר, סמנכ"ל בכיר 

 לעירייה, היועצת המשפטית לעירייה, מנהלת אגף תב"רים, חשבת ומרכזת ועדת הכספים.
 

 סמכויות הוועדה:

בתקציב השנתי, בתקציבים בלתי תלויים )תב"רים(, תקציבי פיתוח, שינויים והעברות לדון 

 תקציביות ובנושאים כספיים שונים  בטרם יוגשו לאישור המועצה.

 מסקנות הוועדה והמלצותיה מועברים לדיון ואישור מליאת המועצה.
 

 מועדי ישיבות :

 הוועדה מתכנסת אחת לחודש )במקרים חריגים ועפ"י הצורך תזומן ישיבה נוספת(. 

 ימים לפני ישיבת מועצה. 10הישיבות נקבעות שנה מראש, בכפוף לישיבות המועצה ולפחות 

 

 תחומי הפעילות של הוועדה:

 הוועדה דנה בנושאים הבאים: 2021במהלך שנת 

 אישור תב"רים וסגירת תב"רים במהלך השנה .1

דיון בהצעות שינויים )בהעברות בין סעיפים ותוספות מילואים(  במהלך שנת התקציב  .2

 )ללא שינוי במסגרת התקציב(

דוחות כספיים שנתיים )מבוקרים( ודוחות כספיים חצי שנתיים -דיון בדוחות כספיים .3

 )מסוקרים( יידונו בוועדת הכספים ובמועצה.

 רונייםדיון בדו"חות כספיים של עמותות ותאגידים עי .4

 אישור דוח ביקורת של מבקר העירייה ומשרד הפנים .5

  אישור פתיחת חשבונות בנק .6

 לפקודת העיריות 339ו  338מחיקת חובות לפי סעיף  .7

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל .8

 .2022מדיניות השקעות לשנת  .9

 2022אישור צו ארנונה לשנת  .10

 הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה. .11



 

מתן מענקים לספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה, שהשתתפו  .12

 [.2020טוקיו ] תבאולימפיאד

 כמפורט להלן : 2022אישור תקציב לשנת  .13

 .2022אישור התקציב הרגיל לשנת  •

 .2022אישור תקציב מבקר העירייה לשנת  •

 .2022אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת  •

 לקרנות הפיתוח. 2021ת אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנ •

 אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח. •

 מענקי מפעל הפיס : .14

 במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מוגשת בקשה : 

 .2021 – 2023לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים  •

 .2022לאשר את ייעוד המענקים לשנת  •

 

 חברי הוועדה :

 הרכב חברי מועצה: חברי מועצה,  12הועדה מונה 

 

 מס' שם החבר/ה תפקיד ותפקיד בוועדה

  .1 משה פדלון ראש העירייה , יו"ר ועדת כספים

  .2 איה פרישקולניק סגנית ומ"מ רה"ע וחברת ועדה

  .3 עופר  לוי סגן רה"ע וחבר ועדה

  .4 מאיה כץ חברת מועצה וחברת ועדה

  .5 וסרמןרונן  חבר מועצה וחבר ועדה

  .6 צבי וייס חבר מועצה וחבר ועדה

  .7 אלעד צדיקוב חבר מועצה וחבר ועדה

  .8 אייל פביאן חבר מועצה וחבר ועדה

  .9 משה ועקנין חבר מועצה וחבר ועדה

  .10 יוסי קוממי חבר מועצה, משנה לרה"ע וחבר ועדה

  .11 דרור בן עמי חבר מועצה וחבר ועדה

  .12 דנה אורן ינאי חברת מועצה וחברת ועדה

  



 

 מוזמנים קבועים:

 

 תפקיד  שם החבר/ה מס' 

 מנכ"ל העירייה אהוד לזר, עו"ד  1 

 סמנכ"ל בכיר לעירייה יוסף )ג'ו( ניסימוב 2 

 גזבר העירייה, ראש המינהל הכספי   רוני חדד, רו"ח 3 

 חשבת העירייה יעל טבצ'ניק, רו"ח 4 

 משפטית לעירייהיועצת  קרן, עו"ד-ענת בהרב 5 

  מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר הילה רוזן, רו"ח  6 

 מנהלת אגף תב"רים אורנה גולדפרייד 7 

 מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים, מרכזת הוועדה  מישל עצמון 8 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום, לשכת סמנכ"ל רינה זאבי 9 

 

 

  הכספים ועדת שלישיבות  13התקיימו  2021שנת  במהלך

  



 

 ביקורת לענייני הועדה

 כללי :

תפקידה שיקורת בחייבת מועצת העיר למנות מבין חבריה ועדה לענייני  פקודת העיריות על פי

ושל נציב  מבקר המדינה דוחבכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: לדון 

בכל דו"ח של על הביקורת בעירייה,  תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, דוח מבקר העירייה

 קון הליקויים שהעלתה הביקורת.משרד הפנים על העיריה, מעקב אחרי תי

ל הוועדה הוועדה רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין. בסיום ע 

 .מועצת העיר לאישור להגיש את מסקנותיה ואת המלצותיה

 

 הרכב הוועדה:

מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה, כאשר על הרכב הוועדה להיות תואם, ככל הניתן, 

 .יהאופוזיצבמועצה. על יושב ראש הוועדה להיות, ככל הניתן, מה סיעותהלהרכב 

וחברי ועדת ההנהלה של מועצת העיר אינם רשאים להיות חברים ם סגני, ראש העירייה

 .בוועדה לענייני ביקורת

 

 דרכי הפעולה:

 ובנושאים הבאים: הוועדה דנה ומטפלת בדוחות

 .דוח של מבקר המדינה על פעילות הרשות 

 .דוח ביקורת של משרד הפנים על הרשות 

 .דוח מבקר העיריה על הרשות 

 .מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת 

 .הגשת סיכומים והמלצות לאישור מועצת העיר 

 

 ממצאי ביקורת : 

לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת באפריל שלאחר השנה המבוקרת מוגש  1-לא יאוחר מ

 שנערכה והעתק של הדוח מועבר ליו"ר ועדת הביקורת ]עותק בחסיון[.

  חודשים והעתק הדוח מועבר לחברי  3הערותיו של ראש הרשות על הדוח ניתנים תוך

 הוועדה ולחברי מועצת העיר.

 יוניה את הוועדה דנה בדוח המבקר ובהערות ראש הרשות, תוך שהיא רשאית לזמן לד

 המבוקרים כדי לאפשר להם להגיב על הדוח. 

  הוועדה מגישה את סיכומיה והצעותיה למועצה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה

 הערות ראש הרשות.

  תדון הוועדה בדוח  -חודשים 3לא הגיב ראש הרשות על הערותיו על הדוח עד תום

חודשים ממועד  5המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום 

 שהמציא המבקר לוועדה את הדוח.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94


 

   לא יפרסמו את ממצא הביקורת של המבקר או כל דוח, קודם שחלף המועד שנקבע

 להגשתו למועצה.

   לחודש ספטמבר הדוח מותר לפרסום. 1בתאריך 

 

 הרכב הוועדה :

 מס' החבר/ה םש עדהותפקיד בותפקיד ו

  • מאיה כץ ועדת ביקורת יו"רחברת מועצה, 

  • דניאל אייזנברג חברת מועצה וחברת ועדה

  • איתי צור חבר מועצה וחבר ועדה

  • יריב פישר חבר מועצה וחבר ועדה

  • דרור בן עמי חבר מועצה וחבר ועדה

 

 מוזמנים קבועים :

 מס' שם החבר/ה תפקיד 

 1 .1 אהוד לזר, עו"ד  מנכ"ל העירייה

  .2 ג'ו ניסמוב סמנכ"ל בכיר לעירייה

  .3 רוני חדד, רו"ח גזבר העירייה 

  .4 יעל טבצ'ניק, רו"ח חשבת העירייה

  .5 ירון הררי מבקר העירייה

  .6 קרן, עו"ד-ענת בהרב יועצת משפטית לעירייה

  .7 הילה רוזן  מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר

  .8 מישל עצמון מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים, יועל"ן 

 ומרכזת ועדת ביקורת מנהלת לשכת מבקר

 

  .9 שלום-מירה שר

 

 :  להלןבתאריכים הביקורת,  ועדתשל  ישיבות 3 התקיימו 2021שנת  במהלך

  2019דוח ביקורת משרד הפנים   -  2021במאי  19 ,  1ישיבה מס'  פרוטוקול  

  '2020דוח מבקר העירייה  – 2021בספטמבר  19,  2פרוטוקול ישיבה מס 

  'המשך דיון בדוח מבקר העירייה  – 2021באוקטובר  10 , 3פרוטוקול ישיבה מס

2020 

  



 

 

 :2021הנושאים שהועלו בישיבות הועדה לענייני הביקורת במהלך שנת 

 מבקר העירייה  ניעדכו -

  2019דיון בדוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  -

 : 2021מבקר העירייה לשנת  דוח -

 10/10/21  ו 19/09/21הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח מבקר העירייה בשני מושבים ב 

 :כדלהלן ,בנושאים הכלולים בדוח המבקר

 

  2020דיון בדוח מבקר העירייה לשנת  -

 החברה לפיתוח הרצליה בע"מדוח ביקורת בנושא  .1

 דוח ביקורת בנושא פארק הרצליה .2

 חובות ארנונהדוח ביקורת בנושא אכיפה מינהלית של  .3

 דוח ביקורת בנושא אכיפה משפטית של חובות ארנונה .4

 

 2019דוח מבקר העירייה  –דוח צוות תיקון ליקויים  -

ת.בפני הוועדה הופיעו , בנוסף למבקר העירייה, מנהלים ועובדים מהיחידות המבוקרו  

 

 להלן החלטות הוועדה :

.2020ההמלצות הכלולות בדוח מבקר העירייה לשנת  מקבלת את הוועדה   

בנוסף, בדיוני הוועדה הועלו על ידי חברי הוועדה מספר נקודות לטיפול ואלה התקבלו פה 

 אחד. ההמלצות הוצגו בישיבת מועצת העיר והצבעה ואישור כלל חברי מועצת העיר.

  



 

 ועדת סיוע בשכר דירה

 כללי: 

ועדת רשות המטפלת בפונים ופונות, תושבי/ות העיר הרצליה, ועדת הסיוע בשכר דירה הינה 

בעת משבר, הנזקקים לסיוע כספי למטרת סיוע בדיור באופן חד פעמי. הסיוע ניתן רק עבור 

 שכר דירה או חוב במשכנתא.

 בעקבות משבר הקורונה הושם דגש מיוחד לסיוע:

 וע בדיור ושיקום.סיוע לנשים הנמצאות בהליך פרידה וגירושין, אשר נזקקות לסי ❖

 סיוע למשפחות שהוצאו לחל"ת ונכנסו למשבר. ❖

סיוע לחיילים בודדים ומשוחררים אשר בעקבות משבר הקורונה נפגעו כלכלית בעיקר  ❖

 עקב חוסר היכולת למצוא אפשרויות להשתכר. 

 יודגש כי :

 הסיוע ניתן בהתאם לתבחינים שנקבעו.  ❖

ידי חברי הוועדה והמחלקה המשפטית  התבחינים  למתן סיוע בשכר דירה, גובשו על  ❖

 ואושרו ע"י ראש העירייה ומועצת העיר.

 לשנה קלנדרית.₪  5,170הסיוע למשפחה נקבע עפ"י טבלת הכנסות, עד לתקרה של  ❖

 

 תנאי סף להגשת הבקשה:

 העירוני. האגף לשירותים חברתייםתושב העיר/משפחה המטופלים על ידי  .1

בקשות רבות של תושבים שאינם מטופלים על ידי *** בעקבות משבר הקורונה התקבלו 

 האגף לשירותים חברתיים.

 אגףהיה והפונים אינם עומדים בתנאי הסף הראשון, דהיינו, אינם מוכרים על ידי  .2

 בעיר הרצליה. לפחות שנה ומעלה, יינתן סיוע לתושב/משפחה הגרים לשירותים חברתיים

לתושב/ משפחה הגרים פחות משנה בעיר יינתן סיוע רק במקרים חריגים ובנסיבות  

מיוחדות על פי שיקול דעת הוועדה ובלבד שהועדה תנמק בכתב את הנסיבות המיוחדות 

 ואת שיקוליה.

 ההכנסה לנפש אינה עולה על הקבוע בטבלה להלן. .3

 .ות שכ"ד שלו/הלא תידון בקשתו של תושב/משפחה שסך הכנסותיו/יה קטן מהוצא .4

אלא אם מדובר ₪,  5,170גובה שכר דירה לא יעלה על סכום הסיוע המקסימלי בסך של  .5

, משרתים בצה"ל(, מקרים אלה 21נפשות ומעלה )כולל ילדים עד גיל  6במשפחה בת 

 יידונו לגופו של עניין.

 רי(.לא תידון בקשה בה הפונה מקבל סיוע מקסימלי ממשרד השיכון )בהמתנה לדיור ציבו .6

במקרה בו אין מיצוי כושר השתכרות, הועדה תקבל החלטה על סמך הנתונים המוצגים  .7

 בפנייה.

אישור חברי הסיוע בשנה שלישית מותנה ב -לאחר שנתיים רצופות של סיוע בשכר דירה  .8

ובהשתתפות המשפחה בסדנה להתנהלות כלכלית, במימון האגף לשירותים  הועדה

האגף כלית אחרת במסגרת תכנית התערבות של או כל תכנית הבראה כלחברתיים 



 

בשנה רביעית הוועדה לא תדון בבקשות אשר לא מימשו את תכנית  .לשירותים חברתיים

 .ההבראה במסגרת האגף לשירותים חברתיים, למעט אם מדובר במשבר חדש ולא מוכר

כללי  8מעבר לנ"ל תעבור המשפחה לטיפול האגף לשירותים חברתיים כאמור בסעיף  .9

 עיל.ל

 

 :תנאי סף לקבלת הסיוע

 הגשת מסמכי בקשה מלאים כולל המסמכים הנלווים הנדרשים.

 שנקבעו מראש.הסיוע יינתן למשפחה שהכנסתה אינה עולה על הסכומים 

 

 אופן הפעילות: 

 קבלת מסמכי הבקשות מהפונים, בכפוף לתבחינים הקבועים. .1

 התכנסות הועדה והכנת פרוטוקול החלטות. .2

 פרוטוקול הוועדה נחתם בנוסף לחברי הוועדה גם על ידי ראש העירייה.  .3

 חתימת חברי הוועדה תהווה אישור לכך שהסיוע הינו במסגרת הסעיף התקציבי.

 הוועדה מדווחת למועצה על מספר הבקשות, הדיונים והיקף הסיוע שניתנים בפועל. .4

 

 רכב הוועדה:ה

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדהתפקיד ו

  .1 עו"ס אהרון סלצברג מנהל האגף לשירותים חברתיים ויו"ר ועדה 

  .2 צבי וייס חבר מועצה וחבר ועדה

 1 .3 משה ועקנין  חבר מועצה וחבר ועדה

 3 .4 מוטי לוביש מנהל אגף שכר וחבר ועדה

 .5 מישל עצמון מנהלת  אגף ועדות עירוניות ומרכזת ועדת סיוע בשכ"ד

 

 נתונים כלליים: 

 .₪ 300,000 עמד על  2021 לשנתבשכר דירה  הסיוע ועדתתקציב  ✓

 פניות 79 -בהם דנו ב ישיבות 9 התקיימו 2021שנת  במהלך ✓

  .יםות/תושב



 

 הועדה לקידום מעמד זכויות הילד
 

 כללי 

הוועדה דנה בנושאים הקשורים לרווחת ילדי העיר הלומדים במוסדות החינוך הפורמליים 

נושאים כגון : "אמנת זכויות הילד", אלימות בבתי הספר והבלתי פורמליים ופועלת לקידום 

ובכלל, הזנה ובריאות במוסדות החינוך, סכנות בכביש וכו'. וזאת בכדי לפעול ככל שניתן 

קידום מעמד הילדים ובני הנוער במטרה לממש את זכויותיהם ברוח להגנה על הילדים ול

אפליה, -נות של טובת הילד, אילאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרו-האמנה הבין

הזכות להתפתחות בתנאים נאותים, וזכות של ילדים ובני נוער שמירה על תזונה נכונה, 

 .להשמיע את דעתם ולהשתתף בעניינים הנוגעים להם

 

 הרכב הועדה : 

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדהתפקיד ו

  .1 פרישקולניק איה ועדהורה"ע, יו"ר הומ"מ  סגנית

 1 .2 לוי עופר ועדה חברראש העיר,  סגן

 3 .3 עולמי ירון ועדה וחבר מועצה חבר

  .4 , ד"רנחום יעקב סמנכ''ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחה

  .5 סלצברג אהרון הרווחה אגף מנהל

  .6  גרוסמן תמי , חברת ועדהמועצה חברת

 4 .7 חקון יעל  הוועדה מרכזתראש אגף החינוך,  סגנית

 

 נציגים מטעם : בנוסף מוזמנים

 הנהלת בתיה"ס ✓

  ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך מפקחת ✓

 ארגון המורים העל יסודי ✓

 הסתדרות המורים ✓

 ועד הורים עירוני ✓

 יו"ר מועצת תלמידים עירונית ✓

 תנועות נוער ✓

 משטרת ישראל ✓

 נציגי ציבור ✓

 תלמידים מפרלמנט בתיה"ס ומועצת תלמידים ✓

 

  2021 הועדה לא התכנסה בשנת



 

 ללא תמורה או בתמורה סמלית ועדת הקצאת מקרקעין  ומבנים
 

 כללי:

נוהל משרד הפנים ועפ"י התבחינים שנקבעו על פי "נוהל -הועדה דנה בבקשות לפי התהליך

 6/2002ותוקן בחוזרי מנכ"ל  5/2001הקצאת קרקעות" או "הנוהל", הפורסם בחוזר מנכ"ל 

. הנוהל מסדיר הקצאה של קרקע או מבנה, בפטור ממכרז, ללא תמורה או 7/2004 -ו

 ללא מטרות רווח. בתמורה סימלית, לתאגיד הפועל 

הנוהל קובע הליך המאפשר שוויוניות, חסכון, יעילות ושקיפות בהקצאת הקרקע, תוך 

 שמירה על עקרונות של מינהל תקין.
 

 מהות הוועדה: 

לאפשר לרשות המקומית להקצאות קרקע או מבנה הפטור ממכרז וללא תמורה לגופים 

 הפנים. פי הנוהל משרד-הפועלים בתוך תחום הרשות, וזאת  על
 

 יעדי הוועדה: 

להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז וללא תמורה ע"י העירייה לגופים הפועלים 

כדי לסייע -בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה

 לפעולותיהם לטובת הציבור בעיר, תוך שמירה על מינהל תקין.

 

 ם : הרכבי 2הוועדה בנויה מ 

 ועדת משנה, בראשות ראש העיר ✓

 ועדה מקצועית, בראשות מנכ"ל העירייה ✓

 

 הרכב הוועדה המקצועית: 

 ועדת ההקצאות תמנה חמישה חברים, אשר מונו על ידי מועצת העיר, כמפורט להלן:

 מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדה .1

 מי מטעמוהרשות או  גזבר .2

 לרשות  תהמשפטי צתהיוע .3

 וביטוחיםנכסים  אגף תמנהל .4

 ראש מינהל הנדסה או מנהלת אגף תכנון .5

 מנהלת ועדות עירוניות, מרכזת הוועדה . 6
 

 לא ישתתף חבר ועדה מי שיש לו עניין במשירין או בעקיפין בהחלטות הוועדה. 

השתתפות של היועצת המשפטית מהווה תנאי לקיומה, וחו"ד היועצת המשפטית תחייב את 

 ישתתף מנהל היחידה הרלבנטית המיועדת הקרקע.ועדת ההקצאות.  בכל ישיבה 

  



 

 חברי ועדה מקצועית : 

 מס' שם  תפקיד / תפקיד בועדה

 .1 אהוד לזר, עו"ד מנכ"ל העירייה,יו"ר הוועדה המקצועית

 .2 רוני חדד, רו"ח גזבר העירייה, חבר ועדה

 .4 ענת קרן בהרב, עו"ד יועצת משפטית,חברת ועדה

 .5 קרין שדה וביטוחים, חברת ועדהמנהלת אגף נכסים 

, חברת ועדהסגנית מהנדס העיר לתכנון . 6 מוניקה זר ציון    

 .7 מישל עצמון מנהלת אגף ועדות עירוניות, מרכזת הוועדה

 

   פעמים 5 התכנסה הוועדה המקצועית 2021שנת  במהלך



 

 

 ועדת משנה להקצאת קרקעות
 נציג אחד לפחות מהאופוזיציה.המועצה ממנה את חברי ועדת המשנה כולל 

 הועדה תמליץ בפני מועצת העיר על קבלה או דחייה של המלצת וועדת ההקצאות. 
 

  תפקיד ועדת המשנה:

ועדת המשנה רשאית להמליץ בפני מועצת העיר על קבלה או על דחייה של המלצות ועדה 

נימוקיה תנמק ועדת המשנה את -המקצועית לההקצאות. אם המליצה לדחות ההמלצה

 המלצתה בכתב.
 

 הרכב וועדת המשנה:

 מס' שם החבר/ה תפקיד ותפקיד בועדה

  .1 פדלון משה ראש העירייה, יו"ר 

  .2 צבי וויס  חבר מועצה,חבר ועדה

  .3 אלעד צדיקוב חבר מועצה ,חבר ועדה

  .4 יהונתן יסעור חבר מועצה ,חבר ועדה

  .5 רונן וסרמן חבר מועצה,חבר ועדה

 

פעם אחת לדיון שמיעת  התנגדויות לבקשת  התכנסה וועדת המשנה 2021שנת  במהלך

 הקצאה

  



 

 ועדת מכרזים

 כללי :

ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או 

 .טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה

 

 31/12/2021נכון ליום  19קדנציה  -הרכב חברי ועדת מכרזים

 מס' שם החבר/ה תפקיד בועדה/תפקיד 

  .1 משה ועקנין חבר מועצת העיר ומשנה לראש העירייה, יו"ר ועדת מכרזים

  .2 איה פרישקולניק סגנית ומ"מ רה"ע, חברה ומ"מ יו"ר הוועדה

  .3 עופר לוי סגן ראש העירייה וחבר ועדה

  .4 יוסי קוממי חבר מועצת העיר ומשנה לראש העירייה, חבר ועדה

  .5 ירון עולמי  העיר ומשנה לראש העירייה, חבר ועדהחבר מועצת 

  .6 דניאל אייזנברג חברת מועצת העיר וחברת ועדה

  .7 פזית בכר חברת מועצת העיר וחברת ועדה

  .8 צבי וייס חבר מועצת העיר וחבר ועדה

  .9 רונן וסרמן חבר מועצת העיר וחבר ועדה

 

 משתתפים קבועים :

 מס' שם המשתתף תפקיד 

  תקצוב וכלכלה וסגנית הגזברמנהלת אגף 

 חן גבי גרשון

 , רו"ח הילה רוזן

 או מ"מ מטעמה 

1. 

 .2 , עו"דתמרי מור חיים מנהלת תחום בכיר  התקשרויות לשכה משפטית, יועמ"ש לוועדה

 .3 עדי מגנאג'י, עו"ד  יועמ"ש לוועדה עו"ד בלשכה המשפטית,

 .5 אסתר שרעבי, רו"ח מנהלת תחום מכרזים, מרכזת ועדה

 

 להלן נתוני ישיבות הוועדה:

התכנסויות של ועדת מכרזים עבור פתיחות מכרזים ו/או עבור  46התקיימו  2021בשנת 

   דיונים במכרזים ו/או בבקשות בנושא התקשרות עם ספק יחיד.



 

 בקשות בנושא התקשרות עם ספק יחיד, לפי הפירוט הבא : 8אושרו ו/או נדונו  

 נושא/תחום שם החברה מס"ד

חברת תעשיות בית אל   •

 זכרון יעקב בע"מ

 אחזקת מערכות סינון אב"כ במקלטים

תדיראן טלקום שרותי   •

 תקשורת בישראל

תחזוקה ורכש מוצרים נלווים למרכזיות 

 טלפוניה

 הבטיחותמערכות הבקרה של  לתחזוקת חברת אורד בע"מ  •

 העירייה בניין של והביטחון

חברת אקוה מערכות   •

 בע"מניהול תשתיות 

אחזקה ותפעול מערכות בקרת השקיה בגינון 

 הציבורי

חברת אגם בקרה ניטור   •

 ושליטה בע"מ

אחזקה ותפעול מערכות בקרת השקיה בגינון 

 הציבורי

 טיפול בעטלפים וטיפול ייחודי בעצים של"פ מעבדה חקלאית  •

תחזוקה ושירות עבור מערכות מצוקה  מוטורולה סולושנס בע"מ  •

 ברחבי העירבמוסדות חינוך 

 מערכת אינטרנטית מותאמת לגיל הרך גוגל'ה  •

 

 :  2021להלן פירוט המכרזים הפומביים אשר פורסמו וטופלו במהלך שנת 

 נושא מס' מכרז
 לאספקת תכשירי הגנה מהשמש עבור עיריית הרצליה 1-2021-19

לאספקת  מערכות ממוחשבות וערכות פקח ומנהל לניהול האכיפה,  2-2021-19

 החניה והפיקוח העירוני )לרבות דו"חות עירוניים ומנהליים(. 

מקומות חניה בניצב  3להפעלת תחנת מוניות ללא משרד הכוללת  3-2021-19

למדרכה במפרץ החניה ברחוב יורדי ים, מצפון לקניון "ארנה" 

 (6516בגוש  29לקה במרינה בהרצליה )חלק מח

להפעלת קהילה תומכת חיים עצמאיים לאנשים עם צרכים מיוחדים  4-2021-19

 בהרצליה

למתן שירותי ביקורת בנושא שמירה על זכויות קבלן בעיריית  5-2021-19

 הרצליה

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי עזרה ראשונה בחופי  6-2021-19

 הרחצה בעיר הרצליה

לבודק תוכניות להיתרי בניה ופרויקטים בתחום התנועה עבור אגף  7-2021-19

 תשתיות, תנועה ותחבורה במינהל הנדסה 

מ"ר אליה צמודה רחבת ישיבה  48 -להשכרת  יחידה בשטח של כ 8-2021-19

מ"ר, המצויים בצד המערבי של מבואת השרון  117-בשטח של כ

 .6668בגוש  760בחוף הים בהרצליה חלקה 

ותחזוקתו  ISOלמתן שירותי ייעוץ, ליווי והכנה להתעדת תקן   9-2021-19

 .לעיריית הרצליה



 

 נושא מס' מכרז
 למתן שירותי ביטוח לעיריית הרצליה. 10-2021-19

 למתן שירותי נגרות ושירותי תיקונים לעיריית הרצליה. 11-2021-19

למתן שירותי לייעוץ ותכנון פרוגרמתי לתב"עות, תוכניות פינוי בינוי,  12-2021-19

תוכניות אב, תוכניות אסטרטגיה, מתחמי פינוי בינוי ובדיקת 

    .מנהל הנדסהבהתכנות לפרויקטים 

  38למתן שירותי ייעוץ ובקרה הנדסית לפרויקטים מכח תמ"א  13-2021-19

 .לעיריית הרצליה

עדונית לילדים המוכרים בשירות לילד ונוער  עבור להפעלת מו 14-2021-19

 .עיריית הרצליה

להפעלת צהרונים בבתי ספר יסודיים )לרבות חטיבות צעירות( וגני  15-2021-19

 ילדים בעיר הרצליה.

 .לאספקת מכונות צילום ואחזקתן לעיריית הרצליה 16-2021-19

הסבת נתונים( של אתר לאפיון, עיצוב, הקמה והפעלה )לרבות  17-2021-19

 .אינטרנט, מערכת לניהול פניות ופורטל ארגוני עבור עיריית הרצליה

 .לאספקת מוצרי חשמל ביתיים 18-2021-19

במרכז המסחרי ברח' לוטם, נוף ים  1300להשכרת חנות מס'  19-2021-19

 .6670בגוש  269חלק מחלקה  בהרצליה

 .קנייה לעיריית הרצליהאספקת מוצרי מזון ותווי ל 20-2021-19

בדבר הפעלת מסעדה בפארק הרצליה שלב א' וניהולה וכן הפעלת  21-2021-19

 6523בגוש  30ים חלק מחלקה -דוכן "פוד טראק" בפארק גליל

 .)דוכן המכירה( 6422בגוש  263)המסעדה( וחלק מחלקה 

מחלקה במרכז המסחרי דגניה בהרצליה חלק  62להשכרת חנות מס'  22-2021-19

 .6558בגוש  829

למתן שירותי ייעוץ בנושא שכר עובדים וחריגות עבור עיריית  23-2021-19

 .הרצליה

 לאספקת מוצרי מזון ותווי קנייה לעיריית הרצליה 24-2021-19

מ"ר אליה צמודה רחבת ישיבה  48 -להשכרת יחידה בשטח של כ 25-2021-19

של מבואת השרון מ"ר, המצויים בצד המערבי  117-בשטח של כ

 .6668בגוש  760בחוף הים בהרצליה חלקה 

 לתחזוקת מתקני ספורט ואספקת ציוד ספורט עבור עיריית הרצליה. 26-2021-19

בדבר הפעלת מזנון בבית ספר תיכון היובל וניהולו והפעלת קיוסק  27-2021-19

 6526בגוש  285-286באולם ספורט היובל וניהולו חלק מחלקות 

 )הקיוסק(. 6526בגוש  288וחלק מחלקה  )המזנון(

 לאספקת תווי קנייה לעיריית הרצליה 28-2021-19

 לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה 29-2021-19

לאספקת והתקנת וילונות במוסדות חינוך וציבור עבור עיריית  30-2021-19

 הרצליה



 

 נושא מס' מכרז
 למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי  31-2021-19

 בעיריית הרצליה

 הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה  32-2021-19

 1חלקה  6525בגוש 

 1במרכז המסחרי "נורדאו", רחוב נורדאו  10להשכרת חנות מס'  33-2021-19

 בהרצליה 

 6520בגוש  33וחלקה  16חלק מחלקה 

 תכנית למנהיגות עירונית לעיריית הרצליה להפעלת 34-2021-19

 למתן שירותי כביסה לחיילים תושבי העיר הרצליה 35-2021-19

 ניקוז להיתרי בניה לעיריית הרצליהלבודק תוכניות  36-2021-19

בדבר הפעלת מסעדה בפארק הרצליה שלב א' וניהולה וכן הפעלת  37-2021-19

 6523בגוש  30מחלקה ים חלק -דוכן "פוד טראק" בפארק גליל

 .)דוכן המכירה( 6422בגוש  263)המסעדה( וחלק מחלקה 

 הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה  38-2021-19

 1חלקה  6525בגוש 

להכנת סקר תשתיות למיפוי מערכת הניקוז העירונית והטמעת  39-2021-19

 GISהנתונים במערכת 

התקנה ותחזוקה של מערכות ממוחשבות לשכר, משאבי  לאספקה 40-2021-19

 .אנוש, נוכחות ובקרת מעסיקים

 מתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית הרצליה. 41-2021-19

 למתן שירותי ניהול בתחום הערכה ומדידה באגף החינוך. 42-2021-19

אפולוניה לשכירות בית קפה בסמוך ומצפון למרכז הספורט החדש  43-2021-19

פינת רחוב שמעוני הרצליה, הפעלתו, ניהולו  27ברחוב אלתרמן 

 6526בגוש  276חלקה ואחזקתו חלק מ

 לאספקת סלי מזון לעיריית הרצליה. 44-2021-19

טראקס"( -להפעלת דוכני מזון ושתייה ומשאיות אוכל )"פוד 45-2021-19

 באירועים עירוניים ברחבי העיר הרצליה.

 .לאספקת ציוד )אספקת ציוד טכני ו/או צבעים וציוד צביעה( 46-2021-19

חלקי חלקה  6525להפעלת מזנון בבית ספר תיכון חדש וניהולו גוש  47-2021-19

61. 

 "ציםונתמבוססת מצלמות לאכיפת חניה  מערכתלאספקת  48-2021-19

ולתמיכה, ניהול והפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר 

 העירוניים בעיר הרצליה.

 

 

  



 

 ועדת תמיכות

 כללי : 

 ועדת חובה, בראשות מנכ"ל העירייה.

 12.09.2006מתאריך  4/2006הוועדה דנה בבקשות עפ"י נוהל משרד הפנים, מחוזר מנכ"ל 

בנושאי רווחה, בריאות, שירותים למתן התמיכות בגופים שונים, הפועלים בתחום הרשות 

לגיל השלישי, חינוך במערכת פורמאלית, חינוך במערכת בלתי פורמאלית, תנועות נוער, זהות 

י חיים, אגרות והיטלי פיתוח, איכות הסביבה, כוללים, שיעורי תורה, יהודית דמוקרטית, בעל

 ספורט תחרותי בוגרים, ספורט תחרותי ילדים ונוער וספורט עממי.
 

 תפקידי ועדת התמיכות המקצועית

ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני המועצה על בקשות תמיכה כספית בגופים שונים, 

ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור. ללא המלצת הועדה שאינם ממלכתיים או רשותיים 

 המקצועית אינה רשאית העירייה לתמוך, בין אם תמיכה ישירה או עקיפה, בכל גוף שהוא.

 באחריות  הוועדה:

 להכין ולהציע לאישור המועצה, מידי שנה, תבחינים לתמיכות.  .1

ועצה על שיעור לדון בבקשות תמיכה המוגשות בכל שנת תמיכה ולהמליץ בפני המ .2

 התמיכה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה. 

 לפקח על השימוש בתמיכה. .3

 

 הרכב הוועדה המקצועית

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 עו"ד אהוד לזר מנכ''ל העירייה, יו"ר 

 .2 קרן  עו"ד ענת בהרב יועמ"ש  לעירייה, חברת ועדה

 , חברת ועדההגזבר מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית

 

 .3 רו"ח הילה רוזן

 שותפים נוספים לעבודת הוועדה

 איילה ממן,  רו"ח ומפקחת של ועדת התמיכות -

 מישל עצמון, מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים  -

עד ליוני איילת גרמה, מנהלת מח' ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א המנהל הכספי  -

2021 

ב רגיל ותקני יה ומנהלת מח' בקרת תקצלמנהלת אגף תקצוב וכלכ 'סאיבון בן צור,  -

  "אכ

 רכזת הוועדה -אסתר שרעבי, רו"ח  -

  



 

 לנושאי התמיכה , כמפורט להלן: םרפרנטים מקצועיים רלוונטיי -

 :2021היקף פעילות ועדת התמיכות בשנת 

 תחום
מספר בקשות 

 שאושרו 

מספר 
בקשות  

 שנדחו

סכום התמיכה שחולק 
 2021בפועל בשנת 
 בש"ח

 52,326    - 5 איכות הסביבה

 22,000    - 1 בעלי חיים

 189,362    - 18 בריאות

 72,813 1 3 זהות יהודית דמוקרטית

 331,376 2 22 חינוך במערכת הבלתי פורמולית 

 111,000 1 7 חינוך במערכת הפורמלית

 1,148,000    - 3 כוללים

 4,098,084    - 9 ספורט תחרותי בוגרים

 600,000    - 5 ספורט תחרותי ילדים ונוער

 180,000    - 1 ספורט עממי 

 147,240 3 13 רווחה

 102,194    - 5 3-שירותים לגיל ה

 45,000    - 3 שעורי תורה/הרצאות

 1,800,000    - 8 תנועות נוער

 

  

 רפרנט/ גורם מקצועי מלווה תחום 

 דניס בלמקר איכות הסביבה  .1

 שירי רפפורט/ מיטל כהן רבוא תנועות הנוער  .2

 אהרלה שם טוב מיקי גורנשטיין/ ספורט תחרותי וספורט עממי  .3

 שרון ויינמן אהרון סלצברג/ רווחה ושירותים לגיל השלישי  .4

 שירי רפפורט/ מירב רייניש חינוך במערכת הבלתי פורמלית  .5

 חגית אבירם חינוך במערכת הפורמלית וזהות יהודית דמוקרטית  .6

 חמועדי  כוללים, שיעורי תורה ובריאות  .7

 ד''ר מורדוך יוסי בעלי חיים  .8



 

 ועדת יועצים

 כללי :

תפקידה לאשר ולהסדיר את ההתקשרות של האגפים ויחידות העירייה למתן  -ועדת יועצים 

 שירותי יעוץ לעירייה, באמצעות יועצים חיצוניים. 

 

 אופן התקשרות העירייה עם יועצים 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 8)3יועצים אשר ניתן להתקשר עמם מכוח הפטור הקבוע בתקנה 

"חוזה לביצוע  קובעת 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח8)3, תקנה 1987-התשמ"ח

עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות 

 ה, שמאות, ייעוץ ועובדות כיוצא באלה;".תכנון, פיקוח, מדיד

תהליך ההתקשרות למתן שירות הייעוץ ובכלל זה עריכת אומדן כספי למתן השירות מתבצע 

 באמצעות המזמין בתאום עם חשב המזמין. 

המזמין מחויב לבדוק טרם פרסום הבקשה לקבלת הצעות מחיר סעיף תקציבי לעבודה 

 הנדרשת.

 ושה יועצים בבקשה לקבל הצעה למתן השירות בכתב, שתכלול:על המזמין לפנות לפחות לשל

ידי העירייה -תנאי סף, לרבות תנאי כי המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על

: "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים 2/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 .בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות"

 

 הרכב הועדה :

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 אהוד לזר, עו"ד מנכ"ל העירייה, יו"ר 

 .2 , רו"חהילה רוזן מנהלת אגף תקצוב וכלכלה, חברת ועדה ס' גזבר,

 יועמ"ש לעירייה, חברת ועדה

 יות, לשכה משפטיתומנהלת תחום התקשרמ"מ יועמ"ש, 

 ענת בהרב קרן, עו"ד

 חיים, עו"דתמר מור 

3. 

 .4 מישל עצמון ועדות עירוניות ובקרת תהליכיםאגף מנהלת 

 .5 טלי כץ מרכזת ועדת יועצים

 

 נוהלי העבודה :

 על מנת שניתן יהיה לפנות ליועצים ולקבל הצעות מחיר יש לפעול כדלקמן:

כל פניה ובקשה לבחירת יועץ הדורש ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים  .1

 נעשית דרך רכזת הועדה.

על האגף להעביר טפסים ייעודיים לאישור פניה ליועצים. הבקשה מועברת לוועדת יועצים  .2

 לאחר שאושרה ע"י המחלקה המשפטית והגזברות.

לאחר אישור הועדה על רכזת הוועדה לקבל מהאגף את הבקשה להצעת מחיר )ואם מדובר  .3

ולהעביר ליועצים אשר התקבלו מהאגף/ יש לצרף גם הסכם( ₪  50,000בהצעה העולה על 

 מתוך מאגר היועצים/ממשכ"ל. 



 

 ההצעות כוללות אף מועד לשליחת הבהרות אשר נשלחות לרכזת הועדה לטיפול. .4

הצעות, הבקשה ו/או ההסכם מועברים פעם נוספת ליועצים  3-אם מתקבלות פחות מ .5

ר בתחום הקיים נוספים )לאחר שעוברים אישור נוסף בועדת יועצים כאשר אין מדוב

 במאגר העירייה(.

הצעות, הנ"ל עוברות לוועדת יועצים לאישור ההצעה  3לאחר שמתקבלות לפחות  .6

 המיטבית לעירייה.

לאחר אישור הועדה נשלחים מכתבים ליתר היועצים שהצעתם אינה ההצעה המיטבית  .7

 לעדכונם בנושא. 

 

 ריכוז החלטות

  יועצים. 27פעמים ונבחרו  21התכנסה הוועדה  2021במהלך שנת 

  בקשות להצעה רבות הועברו מספר פעמים ליועצים נוספים וזאת לאור אי קבלת

 הצעות מחיר בסבב הראשון/השני.

 9 .הינן מתוך מאגר היועצים של העירייה 

 

 החלטות ועדת יועצים בהתאם לתקנה 3)8(  לשנת 2021

 
 תאריך מס"ד

 

 של ההתקשרותהיקף כספי  יועץ נבחר מהות העבודה אגף

 ]ללא מע"מ[

משאבי  12/01/2021 1

 אנוש

יועץ שכר וחריגות 

 שכר

חברת שחק 

מומחים 

 לשכר בע"מ

שעות בהיקף ההתקשרות בסך של  20עד 

 כולל מע"מ.₪  8,000עד 

ייעוץ למתן שרותי  נכסים 3/2/2021 2

רואה חשבון בנושא 

בחינת השפעת משבר 

הקורונה על 

זכייני/שוכרי נכסי 

 בהרצליההעירייה 

ליאון 

אורליצקי 

 ושות'

 50,000הנחה ממחיר מקסימלי של  20%

)ובמידת הצורך הגדלה בסך של עד ₪ 

25%) 

הגדלת הסכם  הנדסה 24/2/2021 3

התקשרות עם היועץ 

"איחוד מהנדסים 

לעבודות מים 

 –והנדסה אזרחית"

פרוייקט חוף התכלת 

 א2200הר/

איחוד 

מהנדסים 

לעבודות מים 

והנדסה 

 אזרחית

 ₪ 7,500ע"ס 

 תאריך מס"ד

 

 היקף כספי של ההתקשרות יועץ נבחר מהות העבודה אגף

 ]ללא מע"מ[



 

ייעוץ ובקרה  הנדסה 24/2/2021 4

לפרויקטים מכח 

 38תמ"א 

יועץ ירון 

אופיר 

מהנדסים 

 בע"מ

הנחה על ביצוע של א )בדיקת חוזק  20%

 5 -בצירוף מע"מ ל₪  1,040 -מבנים( 

 פרוייקטים.

 

הנחה על ביצוע שלב א ושלב ב'  20%

 -במלואם )בדיקת חוזק מבנים והריסה( 

 פרוייקטים. 8-ל₪  2,700

 

לשעה ₪  290 –הנחה על שעות ייעוץ  10%

 שעות. 10-ל

יועץ להכנת מכרז  תבל 24/2/2021 5

להתקנת מזגנים מיני 

 מרכזיים ומפוצלים

פרדסי 

ברקוביץ 

מהנדסים 

 בע"מ

השעתי המקסימלי הנחה מהמחיר  7%ע"ס 

 .שעות עבודה 100עד ₪(  290)

יועץ להכנת תב"ע  הנדסה 17/3/2021 6

לשינוי ייעוד מרכז 

 2479מייקרים הר/

 

 (1.1)מאגר 

 

נורית 

ונסבורגר 

-אדריכלות

-תכנון ערים

 נגישות

₪(  58,000מהמחיר המירבי )הנחה  18%

מרכז מייקרים  2479להכנת תב"ע הר/

קבלת מתן תוקף סביבתי לשינוי ייעוד עד 

לתוכנית )כולל התנגדויות( ופרסומה 

 ברשומות.

 

מהמחיר המירבי שקבעה הנחה  15%

לרבות לשעת ייעוץ וליווי ₪(  290העירייה )

בעררים ו/או לוועדה המקומית  חוו"ד

 .בעתירות וכן בכל הליך משפטי

להסדרת ייעודי יועץ  הנדסה 17/3/2021 7

 קרקע שער הים

  2463הר/

 

 (1.1)מאגר 

 

נתנאל בן 

 יצחק

₪(  52,200מהמחיר המירבי )הנחה  3%

להסדרת ייעודי קרקע במגרשי התוכנית 

שער הים )נוף ים( עד מתן  2463הר/מק/

תוקף לתוכנית )כולל התנגדויות( ופרסומה 

 ברשומות.

 

מהמחיר המירבי שקבעה הנחה  3%

לשעת ייעוץ לשעת ייעוץ ₪(  290העירייה )

לוועדה המקומית  חוו"דוליווי לרבות 

בעררים ו/או בעתירות וכן בכל הליך 

בין בבית משפט ובין אם שלא  משפטי

 .בבית משפט

הנגשת מוזיאון  הנדסה 7/4/2021 8

 יד לבנים -הרצליה 

אמנון רכטר 

אדריכלים 

 בע"מ

שעות בהיקף ההתקשרות בסך של  20עד 

 ₪. 7,000עד 

 



 

מתכנן תב"ע  הנדסה 7/4/2021 9

עירונית להתחדשות 

במתווה של פינוי 

בינוי מתחם כדורי, 

 2308הר/מק/ 

 

 (1.2)מאגר  

קייזר 

אדריכלים 

 ומתכנני ערים

 .ש"ח )כולל מע"מ( 567,524

יועץ דשא עבור  תנו"ס 21/4/2021 10

 מגרשי ספורט

ש.ר בנימינה 

השקעות 

רונן  -בע"מ 

 שמואלוביץ

 ש"ח לחודש. 1,350

 יועץ להכנת מכרז תבל 2/6/2021 11

 לאחזקת מעליות

רוני ולטמן 

מהנדסים 

 בע"מ

 שעות. 100לשעה עד ₪  380

יועץ קונסטרוקטיבי  הנדסה 2/6/2021 12

 ברחבי העיר

יועץ ירון 

אופיר 

מהנדסים 

 בע"מ

₪  290הנחה ממחיר מקסימלי של  20%

 200לשעה, בהיקף התקשרות שלא יעלה על 

 שעות.

 

משאבי  30/6/2021 13

 אנוש

   -הרחבת התקשרות 

 יועץ ארגוני תנופה

 

תנופה ייעוץ 

ארגוני 

והערכות 

 לחירום

 .₪ 140,000הארכה עד סך של 

 תאריך מס"ד

 

 היקף כספי של ההתקשרות יועץ נבחר מהות העבודה אגף

 ]ללא מע"מ[

 –הרחבת התקשרות  הנדסה 30/6/2021 14

 יועץ ארגוני דורטל

דורטל 

איי.די.איי 

 יועצים בע"מ

שעות  35המהווה ₪  9,975סך כולל של 

לשעת ₪  285ייעוץ נוספות במחיר של 

 ייעוץ.

ביטול החלטת ועדת  הנדסה 30/6/2021 15

יועצים להעסקת 

 שמאי 

 

- - 

אישור שירותי ייעוץ  שאיפה 30/6/2021 16

וכתיבת תוכנית אב 

להתמודדות עם 

 שינויי האקלים

רותם מחקר 

ושיווק 

 אבחוני בע"מ

₪  300הנחה ממחיר מקסימלי של  5%

לשעה, בהיקף התקשרות שלא יעלה על 

 שעות 100

יועץ להכנת מכרז  תבל 14/7/2021 17

לאחזקת מעליות 

והכנת מכרז לפיקוח 

 על מעליות

רוני ולטמן 

מהנדסים 

 בע"מ

מחוזה ההתקשרות שאושר  25%-הרחבה ב

. השכר השעתי 2.6.21על ידי הוועדה ביום 

 25לשעה עד ₪  380יעמוד על סכום של 

שעות. כלל העבודה על מכרז הפיקוח לא 



 

לסיום כלל השירותים/ ₪  9,500תעלה על 

 העבודות הנדרשות.

 

מתן ייעוץ וכתיבת  נגישות 14/7/2021 18

פרקים רלוונטיים 

עירייה במכרזי ה

 בנושא נגישות

עמותת שק"ל 

– 

 אבי רמות

 240הנחה ממחיר מקסימלי של  20%ע"ס 

לשעה, בהיקף התקשרות שלא יעלה על ₪ 

 שעות. 120

 

יועץ לעיצוב פנים  תנו"ס 23/8/2021 19

 עבור מרכז צעירים

 

 (12.1)מאגר 

 ₪. 20,000 –הנחה ממחיר מקסימלי  52% הדס בן יאיר

תקשוב  1/9/2021 20

ומערכות 

 מידע

כתיבת מכרז וליוויו 

בנושא מערכת לניהול 

שכר, משאבי אנוש 

 ונוכחות

₪  200עבור שלבים א+ב ובנוסף ₪  32,000 טיפ קון בע"מ

 מחיר שעתי עבור שלב ג. 

 אלף שקל. 45שלב ג' יוגבל עד למחיר של 

 

 -הרחבת התקשרות  משפטית 1/9/2021 21

משרד עו"ד אליאס 

אריה להרחבת -בן

חוו"ד בנושא מוסד 

 חינוך

משרד עו"ד 

אליאס בן 

אריה 

באמצעות 

עו"ד נועה בן 

 אריה

שעות  100ההתקשרות הינה עד  .א

בהתאם לעלות השעתית הקבועה 

בהסכם ההתקשרות )בין היתר 

 להסכם(. 4בהתאם לסעיף 

ככל ותידרש העירייה להליכים  .ב

 100נוספים ניתן יהיה לאשר עד 

שעות עבודה נוספות באישור 

עקרוני מראש של מנכ"ל העירייה 

 ללא צורך בוועדה.

 

החשב  3/11/2021 22

 הכללי

יועץ לשכר עבודה 

לליווי מכרזים עתירי 

 כ"א 

פאהן קנה 

ניהול בקרה 

בע"מ 

באמצעות 

רו"ח רועי 

 שמחי

הנחה ממחיר מקסימלי של  48%ע"ס  •

 לשעה.₪  271

תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם  •

עד אופציה לשנתיים נוספות או 

 לפי המוקדם מבניהם.₪,  100,000

 

הכנת סקר קרקע  הנדסה 12/12/2021 23

ותכנון מבנה מסעות 

בהתאם לתוצאות 

קרקע בדרך מנחם 

 בגין

 

 (11.1)מאגר 

מכטה חברת 

 גיאוטכניקה

 בע"מ

הנחה ממחיר פאושלי  10% -עבור שלב א 

 ₪.  40,000של 

הנחה מתעריף א.א.א.י  10% -עבור שלב ב' 

 בהנדסת קרקע וביסוס.ייעוץ  -

 



 

 
  

הכנת תוכנית רעיונית  הנדסה 12/12/2021 24

 "וילה ביזנטית"

 ₪ 43,500הנחה ממחיר פאושלי של  5.2% טל קציר

 תאריך מס"ד

 

 היקף כספי של ההתקשרות יועץ נבחר מהות העבודה אגף

 ]ללא מע"מ[

מתן שירותי תכנון  הנדסה 12/12/2021 25

כבישים פיזי ברח' 

 הדר

 

 (10.1)מאגר 

חב' מהנדסים 

לתכנון 

 ופיקוח בע"מ

מתעריף א.א.א.י הנדסת דרכים הנחה  23%

 ומסלולי תעופה.

תכנון גבהים לשביל  הנדסה 28/12/2021 26

אופניים ברחוב 

 ז'בוטינסקי

 

 (10.1)מאגר 

בשיר עבד 

אלראזק 

 בע"מ

הנחה מהמחיר המירבי שקבעה  12%

לשעה לא כולל ₪  290העירייה בסך של 

 שעות 130עד  מע"מ.

תכנון פיתוח גינון  הנדסה 28/12/2021 27

והשקיה שצ"פ ברחוב 

 שבט מנשה

 

 (5.5)מאגר 

אדריכלות  הנחה מתעריף א.א.א.י 21% יהודה פרחי

 נוף.

תכנון תאורת שביל  הנדסה 28/12/2021 28

אופניים ברחוב 

 ז'בוטינסקי

 

 (10.2)מאגר 

חשמל  הנחה מתעריף א.א.א.י 33% רמאור בע"מ

 ומעליות.



 

 מאגר יועצים עירוני

 

אשר  מתכננים /יועצים מאגר בהכנת המקומיות הרשויות מחייבות את  הפנים משרד הנחיות

 . 2018מינואר  החל העירייה גורמי מטעם מקצוע חיצוניים בעלי להפעלת בסיס יהווה

, לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים 8/2016בהתאם לחוזר מנכ"ל 

להגדיר את הסמכויות, התהליכים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, על הרשות 

וההסדרים הנוגעים להתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, 

מות המידה החלות על גוף ציבורי, והכל במטרה או יחסי אמון מיוחדים על פי א

שההתקשרויות הנ"ל תבוצענה באופן הוגן ושוויוני ובאופן המעניק את מיטב היתרונות 

  .לעירייה

הגשת המועמדות להיכלל במאגר היועצים של העירייה מתבצעת דרך המערכת  .1

מסמכי "(. בדיקת המערכת הממוחשבת"אירמה" )אוריגמי( )להלן: " -הממוחשבת 

בקשה להיכלל במאגר היועצים, שליפת היועצים באופן הוגן ושוויוני, לצורך ביצוע 

 עבודות, תתבצע באמצעות המערכת הממוחשבת וכו'.

 

 :ריכוז מאגר היועצים כולל .2

כתיבת תנאי הסף ועדכון האפיונים לתחומים השונים בשיתוף מלא של האגפים  .א

נספחים וטפסים להוכחת עמידה המקצועיים והלשכה המשפטית, לרבות, הכנת 

 בתנאי הסף, תיקונם ואישורם עד לשלב פרסום התחום.

מתן הנחיות ואינפורמציה להגשת מועמדות להיכלל במאגר לצורך התקשרויות  .ב

 העירייה עם יועצים. 

ריכוז ורישום יועצים המגישים מועמדות להתקבל למאגר היועצים העירוני, הוצאת  .ג

 סמכים והמשך הנחיית מגישי הבקשות בהתאם.מכתבי הבהרה עבור השלמת מ

פרסום יועצים חדשים ו/ או נוספים במאגר או תחומי ייעוץ חדשים באתר העירוני  .ד

 ובמערכת הממוחשבת )אוריגמי(.

קבלת החלטות להקלות בתנאי סף של תחומי ייעוץ אשר פורסמו, בשיתוף עם אגפי  .ה

  ם מחדש.העירייה והלשכה המשפטית וביצוע הליך אישור התחומי



 

 להלן רשימת תחומים פתוחים במאגר היועצים העירוני: .3

 

מס'  מס"ד

תחום 

 הייעוץ

סה"כ יועצים  נושא תחום הייעוץ

המאושרים 

 בתחום

 הערות

 - 6 דונם  5-10עורך תכניות בניין עיר קטנות  1.1 1

 - 7 דונם 10-100עורך תכניות בניין עיר בינוניות  1.2 2

 - 14 דונם 5בניין עיר קטנות עד עורך תכניות  1.4 3

נפתח השנה  9 מ"ר 1,000אדריכל מבנים בשטח בנוי עד  2.1 4

 מחדש

ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות  3.1 5

 מליון שקלים 2סלילה ופיתוח מעל 

נפתח השנה  8

 מחדש

נפתח השנה  5 ניהול ופיקוח מבנים 3.2 6

 מחדש

 - 4 כבישיםפיקוח על עבודות סלילת  3.5 7

שמאי וועדה מקומית בתחום היטל השבחה  4.1 8

 וירידות ערך

15 - 

 - 10 שמאי מקרקעין מלווה 4.5 9

 - 7 שמאי מקרקעין מלווה )כלכלי( 4.6 10

 - 6 שמאי מקרקעין מלווה להפקעות מקרקעין 4.7 11

אדריכל נוף לתכניות בניין עיר גדולות בשטח  5.1 12

 דונם 100מעל 

7 - 

אדריכל נוף לתכניות בניין עיר בינוניות בשטח  5.2 13

 דונם 100עד  10של 

6 - 

אדריכל נוף לתכניות בניין עיר קטנות בשטח  5.3 14

 דונם 10של עד 

6 - 

 5אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח מעל  5.4 15

 דונם

6 - 

 - 10 דונם 5אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח עד  5.5 16

 - 9 אדריכל נוף למרחבים ציבוריים עירוניים 5.6 17

 - 11 אדריכל נוף לפיתוח בשטח מבנה ציבורי 5.7 18

מתכנן פיתוח ונוף לחידוש גינות, שבילים  5.8 19

 וחצרות ציבוריים

9 - 

 - 5 נגישות מתו"ס ושירות  7.1 20

 - 5 מתכנן כבישים פיזי 10.1 21

תקשורת מתכנן מערכות יבשות )תאורה,  10.2 22

 וחשמל( במרחב הציבורי

7 - 



 

 

 

 :1תחומים הפתוחים לרישום במאגר היועצים העירוני ו/או בתהליך בדיקה .4

 

 

 

  

                                                           
בתהליך בדיקה הכוונה כי במאגרים אלו נבדקים תנאי הסף הכלליים והמקצועיים של היועצים שהגישו בקשה  1

 להיכלל במאגר. 

מתכנן מערכות רטובות )ניקוז מים וביוב(  10.3 23

 ותיאום מערכות במרחב הציבורי

5 - 

 - 6 תכן מבנה מיסעות -יועץ קרקע  11.1 24

נפתח בשנת  8 יועץ לעיצוב סביבות למידה ומרחבי למידה 12.1 25

2021 

נפתח בשנת  6 יועץ גינון והשקיה 13.1 26

2021 

נפתח בשנת  8 סוקר ו/או אגרונום לעריכת סקרי עצים 13.2 27

2021 

נפתח בשנת  6 יועץ כלכלי 15.1 28

2021 

  211 סה"כ יועצים המאושרים במאגר 

מס' תחום  מס"ד

 הייעוץ

 סטאטוס נושא תחום הייעוץ

יועץ בטיחות במרחב הציבורי  6.2 1
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 ועדת השלושה

 כללי :

רשות :   1972 –לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב  9בהתאם לסעיף 

שירותים או מקומית רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר בחוזה להזמנת טובין, להזמנת 

לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או מטעם ארגון 

בבקשות של האגפים ויחידות העירייה דנה  השלושהועדת מתוקף כך,  .או מוסד ציבור

 בנוהל הצעת מחיר.  חיצוניים ספקיםלהתקשר עם 

החלטת הוועדה להתקשרות עם קבלן מופרדת מהחלטת הוועדה להתקשרות  2018החל משנת 

 עם החברה למתן שירותי ניהול. 

 

  פרסום:

 החלטה על ההתקשרות תפורסם באתר האינטרנט של הרשות מיד עם חתימתה. 

ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.  החוזה שיחתם בין  7החוזה ייחתם בתום 

ימי עבודה  7-הרשות לבין החברה המנהלת יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ

 מיום כריתתו.

 

 :הועדה  הרכב

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 אהוד לזר, עו"ד מנכ"ל העירייה, יו"ר 

 .2 רוני חדד  חבר ועדהגזבר ו

 .3 ענת בהרב, עו"ד יועמ"ש העירייה וחברת ועדה 

 מנהלת ועדות עירוניות, מרכזת הועדה

 

 .4 מישל עצמון

 בנוסף, מוזמנים מנהלי וחשבות אגפים ונציגות משכ"ל 

 נהלים. 36ישיבות של ועדת השלושה לאישור  29התקיימו  2021במהלך שנת 

  



 

 :2021להלן רשימת הנושאים שהובאו לאישור הוועדה בשנת 

 מהות העבודה סד' אגף

 ביה"ס ברנדס  -חידוש, שיפוץ ותוספת בנייה ואחזקה מוס"ח וציבור   1 תב"ל

 אחזקת מערכות מיזוג מרכזיות 2 

 שירותים בבית קינן 3 

 ליסינג תפעולי 4 

 נגישות במועצה דתית הרצליה 5 

 עבודות שיפוץ פרק ב' 6 

 מבנים יבילים -ביה"ס חליפי 7 

 פיתוח בבה"סהקמת ממ"מים ועבודות  -ביה"ס חליפי 8 

 תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים 9 

 אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני שתייה 10 

 רכישת טרקטרונים 11 

 רכישת  טנדרים 12 

 רכישת ריהוט 13 

 תשתיות 14 

 שיפוצים ואחזקה למבני חינוך וציבור 15 

 אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 16 

 סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרוריםעבודות  17 

 מכרז חשכ"ל -אספקת רכבים קטנים 18 

 עבודות חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ואחזקה במוסדות חינוך 19 

 

אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות  20

 מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

 אבובים ועבודות נלוות באופני הרכברכישת צמיגים,  21 

 ריהוט רחוב -אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק 1 שאיפ"ה

 

משטחים -אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק 2

 מלאכותיים בולמי הולם

 איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 3 

 

 A-409110-20-18957נוהל  -איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה  4

 פרק דחס

 

 - A-409110-20-18958נוהל  -איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה  5

 פרק שינוי מכולות

 אספקת כלי אצירה 6 

 אחזקת מתקני משחק 7 

 שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים 1 חינוך

 אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות 2 

 שירותי היסעים 1 רווחה



 

 עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 1 הנדסה

 רכישה, אספקה והתקנת מערכת לניהול תורים והכוונת לקוחות 1 תקשוב

 , סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפיITשירותי  2 

 מתקני כושר לחוף אכדיה מרכז+צפון 1 תנו"ס

 

  



 

 עיריות לתקנות( 17) 3ף סעי ועדה להתקשרות לפי

  מכרזים

 

 : כללי

המאפשרת  2020-תש"ף ,הוראת שעה(,17) 3לתקנות הוראות מכרזים נוספה הוראה, לסעיף 

בהתקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות  לעירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז,

הראשונה או תנאים מיטיבים עם העירייה. לתקופה המינימלית הנדרשת ובשווי שאינו עולה 

 על שווי ההתקשרות הראשונה. 

 לצורך זה הוקמה ועדה שחבריה הם המנכ"ל, יו"ר גזבר העירייה היועמ"ש.

בישיבה זו עלינו לשקול הארכה כתוצאה ממגבלות יכולת הרשות לערוך מכרז, הנובעות מכוח 

יסוד: הממשלה או צווים שניתנו -לחוק 39צווי חירום מהוראות תקנות שהותקנו לפי סעיף 

 .1940לפקודת בריאות העם,  20לפי סעיף 

תקופת התקשרות ההמשך לא תעלה על שישה חודשים, אך הוועדה רשאית לקבוע, תקופה 

חודשים, וזאת לצורך שמירה על רציפות הפעילות לאורך שנת  12ארוכה יותר ושלא תעלה על 

 הלימודים.

 
  פרסום:

ימי עבודה ממועד קבלת  5החלטת הוועדה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 

 ה.ההחלט

 

 :הועדה  הרכב

 מס' שם החבר/ה תפקיד /תפקיד בועדה

 .1 אהוד לזר, עו"ד מנכ"ל העירייה, יו"ר 

 .2 רוני חדד  חבר ועדהגזבר ו

 .3 ענת בהרב, עו"ד יועמ"ש העירייה וחברת ועדה 

 .4 מישל עצמון מנהלת ועדות עירוניות, מרכזת הועדה

 
 

 לא התכנסה הוועדה.  2021במהלך שנת 

 

  



 

 ועדת תרומות

 כללי 

באה להסדיר את ההליך לאישור של גיוס תרומות וקבלתן  -ועדה לבחינת קבלה של תרומות 

ע"י העירייה ולעגן עקרונות ראויים לאישור תרומות אשר יבטיחו מינהל תקין ושמירה על 

במאי  8, ל' בניסן, תשע"ו, 4/2016טוהר המידור. זאת עפ"י נוהל המתבסס על חוזר מנכ"ל 

 (.1)נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות )מסמך ישים 

: הענקת נכס, מענק, שירות או סיוע אחר, בכסף או בשווה כסף, לרשות מקומית ללא תרומה

תמורה בין אם נתקבל ביוזמת התורם או עקב פניה יזומה של הרשות המקומית או תאגיד 

 הנשלט על ידיה.

העירייה רשאית לקבל תרומות ולפעול לגיוס תרומות, זולת אם הפניה :  גיוס תרומות וקבלתן

לתורם הפוטנציאלי ו/או קבלת התרומה עלולה לעורר חשש של ממש להשפעה בלתי הוגנת, 

לניגוד עניינים, לפגיעה בטוהר המידות, לפגיעה באמון הציבור בעירייה או בתדמיתה, או 

 לפגישה אחרת באינטרס הציבור.  

 אנונימיות תדחנה. תרומות

 

 הרכב הוועדה :

 מס' שם החבר/ה תפקיד / תפקיד בועדה

 .1 אהוד לזר, עו"ד מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדה

 .2 רוני חדד, רו"ח גזבר העירייה, חבר ועדה

 .3 ענת קרן בהרב, עו"ד יועצת משפטית, חברת ועדה

 .4 מישל עצמון מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת ועדת תרומות

 

 סדרי עבודה של הוועדה

 וועדת התרומות מתכנסת  עפ"י צורך .  .1

 הגורם מקבל התרומה מכין פנייה  בכתב הכוללת את הנקודות הבאות: .2

מכתב הסבר על מהות התרומה ומטרתה, שם התורם, פרטים לגבי התורם, עסקיו  

מידע הקיים במחלקות : רישוי  מקומית וקשריו עם הרשות המקומית.הברשות  

עסקים, ארנונה, נכסים והנדסה בדבר נכסי מקרקעין ועסקיו של התורם בעיר והאם  

קיימים הליכי רישוי תלויים ועומדים, באזורי הרשות המקומית, מועד הצעת  

פירוט  ן בקשה של התורם ומועד קבלתה.יהתרומה או שנתקבלה החלטה בעני 

המקומית/תאגיד הליכים משפטיים תלויים ועומדים בין התורם מול הרשות  

  עירוני/ועדה מקומית או מו"מ המתנהל בעקבות תהליכים משפטיים או לקראתם. 

כל מידע נוסף על יחסי הגומלין בין הרשות לתורם באם יש לרבות קשרים חוזיים או  

האם התורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות  מו"מ בין הרשות לתורם. 

 ליך המכרז טרם הושלם.המקומית או תאגיד עירוני וה 



 

וועדת התרומות בוחנת את השיקולים לאישור התרומה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד  .3

ומעבירה  את המלצתה לראש העירייה בצירוף חוות דעת מטעמה האם  4/2016הפנים 

 ניתן וראוי לקבל את התרומה.

 .ראש העירייה מאשר / לא מאשר את התרומה  על יסוד המלצת של ועדת התרומות .4

לאחר אישור התרומה ע"י חברי הועדה וע"י ראש העירייה נמסרת הודעה על כך  .5

 למועצה.

 

 פרסום ושקיפות

הודעה על אישור קבלת תרומה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות בתוך שלושים יום מיום 

 האישור. 

 חוות הדעת של ועדת התרומות תתפרסם בצמוד להודעה בדבר אישור קבלת התרומה.

תכלול ההודעה אודות אישור קבלת התרומה את שם התורם. עם התורם ביקש שלא ככלל, 

)א( לנוהל ואישור קבלת התרומה יפורסם  10יימסר הדיווח הקבוע בסעיף  -לפרסם את שמו 

 באתר האינטרנט של הרשום ללא ציון שמו.

 
  לא התכנסה וועדת תרומות 2021בשנת 



 

 הרצליהשליד עיריית ועדת ערר לארנונה כללית 
 

 כללי : 

שיפוטית המכהנת מכוח הוראות חוק הרשויות , ועדת חובהועדת הערר לארנונה הינה 

שהשגתו בנכס,  מחזיקהמקומיות ופועלת בהתאם להוראות החוק והתקנות שנחקקו מכוחו. 

להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני רשאי נדחתה על ידי מנהל הארנונה, 

 .יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה 30הכללית, תוך הארנונה 

 

 הרכב הוועדה:

חברים. יו"ר הוועדה, עורך דין, ומצוי בדיני השלטון  3מועצה ממנה את ועדת הערר, בהרכב של 

 המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 הועדה בנויה משלושה הרכבים, בכל הרכב שלושה חברים: יו"ר )עו"ד(, עו"ד נוסף וחבר נוסף.

 הנחיות לעניין מינוין ופעולתן של ועדות הערר מפורסמות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים:

01_1.pdf-http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012 

ת הארכה חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של ארבע שנים עם אפשרו – תקופת הכהונה ✓

 לתקופת כהונה אחת נוספת.

חברי הוועדה זכאים לקבלת גמול על השתתפותם. התעריפים כוללים  -תשלום גמול   ✓

 כיסוי ההוצאות כולל החזרי נסיעות, אשל : 

 ₪  211 –עלות שעת עבודה יו"ר  ועדה  -

 ₪  188  -עלות שעת עבודה חבר ועדה   -

 *התעריפים לעיל אינם כוללים מע"מ.

 

 הליך הפנייה לוועדת ערר: 

 השגה על קביעת ארונה כללית למנהל הארנונה.בטרם יגיש תושב ערר עליו להגיש 

ימים מיום קבלת הודעת החיוב. על מנהל הארנונה להשיב למשיג  90הגשת השגה תהיה תוך 

יום מתאריך קבלת ההשגה. מנהל הארנונה רשאי לפנות לוועדת הערר בתוך תקופת  60תוך 

מים ולבקש מהם ארכה נוספת. בסמכות הוועדה לאשר תקופת הארכה, מנימוקים הי 60

 ימים. הוועדה תפרט את נימוקיה למתן הארכה למנהל הארנונה. 30מיוחדים שלא תעלה על 

 

 הגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה:

-לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו  6בהתאם להוראות סעיף 

יום מיום  30"הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על  השגתו ראשי תוך  1976

 שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת הערר.

 התקנות קובעות את הנוהל למסירת כתב ערר לוועדה בכתב הערר יצוינו:

 .שם העורר, משלוח ידו, מעונו והמען להמצאת מסמכים 

 ום.פרטי הנכס שבשלו נדרש התשל 

 .תאריך מסירה של תשובת המנהל לעורר, על השגתו 

 .הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו 

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012-01_1.pdf


 

 .האם העורר מבקש להתייצב בפני הוועדה כדי להשמיע את טענותיו 

 כוחו.-כתב הערר ייחתם בידי העורר או בא 

 עותקים. 5-העורר ימסור למזכירות הוועדה או ישלח בדואר רשום את כתב הערר ב 

 

 הטיפול של ועדת העררשלבי 

עם קבלת כתב הערר במזכירות הוועדה מועבר עותק לתגובת למשיב. המשיב, מנהל  ✓

יום מקבלת כתב הערר, תשובת חתומה  30הארנונה, חייב להגיש לוועדה תוך 

 עותקים אשר תצורף לכתב הערר. 4-ומנומקת, ב

 זימון הצדדים לדיון בפני הוועדה. ✓

הכתוב שהובא בפניה, לדון בערר ולהחליט בו ללא הוועדה רשאית, על סמך החומר  ✓

נוכחות הצדדים אם אף אחד לא ביקש להופיע בפניה, אולם אם אחד מבעלי הדין ביקש 

על הוועדה לאפשר לשני הצדדים להתייצב בפניה, הוועדה תזמן  -להופיע בפני הוועדה

ישלח בדאר יום קודם המועד שנקבע לשמיעה, הזימון  15ביוזמתה את הצדדים לפחות 

 רשום עם אישור מסירה.

ישמיע העורר את טענותיו ואחריו יטען המשיב, הוועדה  -הצדדים נוכחים  2סדרי הדין  ✓

רשאית להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב. אם אחד מבעלי הדין לא התייצב לדיון 

רשאית הוועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו או לדחות -שנקבע והוכח שהוזמן כדין

 שמיעת הערר למועד אחר. את

הוועדה רשאית לדרוש מהעורר או המשיב להגיש לה תצהיר לאימות העובדות, 

 שעליהן הם מסתכמים.

רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה נגדית אדם שמסר תצהיר, יודיע על -חקירת נגד  ✓

נגד לא ישמש התצהיר עצמו -כך בכתב לבעל הדין השני. במקרה של בקשה לחקירת

ראייה, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר שהוא מוכן לחקירה כשנגד, הוועדה 

היא משוכנעת שקבלתו דרושה  יכולה לקבוע שהתצהיר אכן ישמש לה כראייה אם

 למען הצדק. 

בשמיעת הערר תזדקק הוועדה רק  –העלאת נימוקים שלא צוינו קודם בכתב  ✓

לנימוקים שהועלו בערר או התשובה. או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק. הוועדה 

רשאית שיוגשו לה פרטים נוספים, ע"י העורר או המשיב, בכל עניין הקשור לערר. 

 הוועדה רשאית לאחד עררים, לדון במשותף ולתת החלטה אחת בכולם.

ת, תירשם בכתב ותיחתם בידי חברי הוועדה, עותקים תהיה מנומק-החלטת הוועדה ✓

מאושרים של החלטת הוועדה יימסרו לעורר ולמשיב או יישלחו בדאר רשום, סמוך 

 למתן ההחלטה.

  



 

 ישיבות הועדה

הישיבות מתקיימות מדי שבוע, בימי שלישי, באולם הדיונים בבניין העירייה, ודנות בתיקים 

תצהירים, עדויות, חקירות ו/או סיכומים שבכתב או חדשים או תיקים בהליך )הבהרות, 

 בע"פ(.

 

 משתתפים קבועים:

 מנהל הארנונה שלמה אסולין

  עו"ד שלומית סלע, לשכה משפטית ב"כ המשיב

-גיט-ברקעו"ד ממשרד הררי טויסטר ו/או ממשרד עוה"ד 

 מיסטריאל ו/או ממשרד עוה"ד גיא ממן 

 הכנסות העירייהמנהלת מח' שומה, אגף  שגית ישראלי

 כלליתועדת ערר לארנונה  מרכזת עדי בן יהודה
 

 
 :'ב הרכב *:'א הרכב

 יו"ר  עו"ד אריה אגולסקי  יו"ר  עו"ד חי חיימסון

 חבר  עו"ד יוסף בן ארויה  חבר  עו"ד שי גלילי

 חבר  מיכאל בירן  חבר  חגי רודנר
 

 שנים 8, לאחר כהונה של 2021*הרכב א' סיים כהונתו במאי 

 ג': הרכב

 יו"ר  לירון רותםעו"ד 

 חברה ץיונה מרקוביעו"ד 

 חברה עו"ד מיכל גולדמן

 
 

עיריית הרצליה פרסמה "קול קורא" נוסף לבחירת חבר/ה ו/או יו"ר ועדת ערר  2021בשנת 

 לארנונה שליד עיריית הרצליה, לצורך הקמת הרכבי ועדת ערר.

 

 
  2021סיכום פעילות ועדת ערר לשנת 

 עררים. 89הוגשו למזכירות ועדת הערר  ❖

 תיקי ערר. 76 –דיונים בהם דנו ב  12התקיימו  ❖

o 5   כתבי ערר. 6עררים | נסגרו  35 -דיונים בראשות עו"ד אריה אגולסקי |  דנו ב 

o 7  כתבי ערר. 9עררים | נסגרו  41 -דיונים בראשות עו"ד לירון רותם |  דנו ב 

  רר.תיקי ע 63נסגרו  -2021סה"כ בשנת  ❖



 

 מחלקת הנגישות

 כללי:

 עיריית הרצליה, מחויבת לקידום שוויון זכויות והזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלות. 

מחלקת הנגישות העירונית, בהובלת מדיניות ראש העירייה, מר משה פדלון, כפופה לאגף 

הוועדות העירוניות ופועלת להסברה וקידום ההנגשה הפיזית מתוקף החוק והרצון להפוך את 

 המרחב הציבורי בעיר הרצליה נגיש לכלל התושבים והמבקרים. 

תוך התמקדות בתהליכי שיפור   שה בעירתיאום ותכנון עבודות הנגהמחלקה מהווה גורם של 

מידע לתושבים ולגורמים עירוניים, בכל  מוקדמהווה כמו כן, תשתיות ופעולות הסברה. 

 .הקשור לנגישות בעיר

 

 הרכב פורום הנגישות העירוני:

 יו"ר, חבר המועצה, מחזיק תיק הנגישות דרור בן עמי .1

 הנגישות היוצא יו"ר, חבר המועצה, מחזיק תיק יהונתן יסעור .2

 מנהלת מחלקת נגישות קרן טלקר .3

 וועדות עירוניות ובקרת תהליכים, ויועל"ןאגף מנהלת  מישל עצמון .4

 רכזת פרוייקטים מחלקת נגישות ניצן גינזבורג .5

 מזכירת מחלקת נגישות רוני נחמני .6

 

בקידום הנגישות ויועץ בנוסף חברים בפורום: נציגי האגפים והחברות העירוניות העוסקים 

 נגישות עירוני.

 

 תחומי הפעילות של מחלקת הנגישות העירונית:

 :הובלת שני תהליכים מרכזיים

 הנגשה פיזית של המרחב העירוני. .א

 הטמעת תקנות נגישות השירות:  .ב

 הטמעת תקנות ונהלים במערכת העירונית. ✓

 יצירת פעולות הסברה והעלאת מודעות בתחום הנגישות. ✓

 ומעקב אחר תהליך הנגשת העיר:קידום  .א

על  מדיניות עירונית בתחומי ההנגשה השוניםהפורום פועל לגיבוש  :פורום נגישות עירוני •

הפורום מורכב מנציגי העירייה הבכירים, נציגי אגפים וחברות  פי מדיניות הנהלת העיר.

 עירוניות.

העוסקים בקידום : הועדה כוללת את נציגי האגפים ועדת עדכון לעבודות הנגישות •

הנגישות הפיזית והשירותית, פועלת לבקרה ומעקב על העבודות המתבצעות בשטח, פתרון 

 בעיות נקודתיות ומסירת הדיווח להנהלת העיר.

 .₪מיליון  2 -פעמים. היקף עלות עבודה כ 11הועדה התכנסה  2021בשנת 



 

הנגשות נדרשות, : ועדות נושאיות שמקדמות פרויקטים לפי סוגי תתי ועדות הנגישות -

על פי החלוקה   בתיאום עם מחלקות העירייה ובשיתוף נציגי האנשים עם המוגבלות.

 : להלן

מעקב התקדמות העבודות במסגרת התב"ר  :תב"ר ותקציב מחלקת הנגישות -

  והתקציב, הכנת תוכנית עבודה שנתית וקידום קבלת תקציבים מגורמי חוץ.

 פעמים. 5התכנסה הוועדה  2021בשנת 

: תכנית העבודה השנתית נעשתה בתיאום עם הנגשת רמזורים לעיוורים ולקויי ראיה -

 צמתים.  7אגף תשתיות וכללה הנגשה של 

 :הנגשה חושית במבנים עירוניים ומוסדות חינוך -

  –ביצוע ומעקב של הנגשות חושיות במבני ציבור ובמוסדות חינוך  -

 היר בבניין העירייה.-התקנת מערכת סטפ -

 הנגשה פרטנית לילד לקויי ראייה. –גן אורן  -

 .סיורים 9התקיימו הנגשה אקוסטית בגנים ובכיתות לימוד  -

: המשך עבודה שוטפת להנגשות פרטניות הנגשת צמתים מדרכות וחניות נכים -

 המתקבלות מתושבי העיר בשיתוף אגף פיקוח ובקרת תנועה. 

 סיורים לטיפול בפניות. 13התקיימו  2021בשנת  -

 : ממשיכים בתהליך הנגשת תחנות אוטובוס וסביבתן, בשיתוף אגףתחנות אוטובוס -

 שאיפ"ה ואגף פיקוח ובקרת תנועה. -

: מעקב ובקרה על תהליך הנגשת מבני הציבור בהתאם לתוכנית הנגשת מבני ציבור -

 העבודה.

תוכנית המבנים כללה את המרכז לשלום המשפחה, מבנה יד לבנים, מקלטים עיליים,  -

 מתנ"סים ומרכזים מסחריים. 

 סיורים ופגישות לצורך קידום העבודות. 49התקיימו  2021בשנת 

: תוכנית הנגשת השצ"פים כללה השלמות בגינות ציבוריות הנגשת שטחי ציבור וגינות •

 ופיתוח נגישות בחוף השרון.כגון: הקוצרים, נעמי שמר 

חניונים  13-בשיתוף החברה לפיתוח הרצליה, הושלמה הנגישות ב :הנגשת חניונים •

 עירוניים. נעשה מיפוי של שטחי החנייה בעיר ונערכים להשלמות.  

 ישיבות בנושא. 6התקיימו  2021בשנת 

צאים בתי ספר שנמ 16: תוכנית הנגשת בתי הספר מתקדמת וכוללת הנגשת בתי ספר .1

בהליך מתקדם של תכנון וביצוע. בן השאר ישנה דרישה להנגשות פרטניות בבן גוריון, 

 רמב"ם שטופלו ובתיכון ראשונים ומדעים שנמצאים בטיפול.

 פגישות בנושא. 27התקיימו  2021בשנת 

:  בדיקת בקשות המגיעות לוועדת התנועה הכוללת חוות דעת ועדת תנועה לחניות נכים .י

חיצוני ויועץ נגישות עירוני, לאישור חניות נכים שמורות, כולל סיורים ומתן של רופא 

 חוות דעת מקצועיות לדיון בוועדה.

 .פעמים 8התכנסה הוועדה  2021בשנת 

הגורמים  : ריכוז פניות תושבים בנושא נגישות, מעקב מולטיפול וליווי בפניות תושבים •

 רצון הפונה.הרלוונטיים וליווי עד לגמר הטיפול, לשביעות 



 

 פניות. 80-התקבלו כ 2021בשנת 

  סיורים. 22התקיימו 

 : טיפול שוטף בבקשות לרישוי עסקים בהיבט הנגישות. רישוי עסקים ✓

 פגישות וסיורים. 38-התקיימו כ 2021בשנת 

: עדכון שכבות המידע בתחום הנגישות כחלק מהליך הנגשת המידע GIS -נגישות ב .1

נגישות של חניות נכים צמודות למבנים חיוניים בהתאם לציבור. השנה נוספה שכבת 

 לחוק.

: עיריית הרצליה עברה הליך של צו נגישות מול נציבות שוויון זכויות לאנשים צו נגישות .2

 עם מוגבלות במהלכו התבצע מיפוי רוחבי של ממשקי הנגישות מול המחלקות השונות.

 פגישות. 8התקיימו  2021בשנת 

ת הנחיות בתחום נגישות המרחב הציבורי שהופקה עבור עובדי : הוכנה חוברפנקס כיס .1

 שטח.

: החל פיילוט של בדיקת מכרזים עירוניים והצורך בהטמעת ליווי כתיבת מכרזים עירוניים .2

  היבט הנגישות הרלוונטי בשיתוף הלשכה המשפטית.

 פגישות. 6התקיימו  2021בשנת  .3

להנגשת העיר. הנתונים נאספו ובהתאם : במסגרתו הוארכו לוחות הזמנים חוק ההסדרים .4

 נבנתה תוכנית עבודה חדשה.

 

  :פעולות הסברה והעלאת מודעות .ב

 :אירועים לציון יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות -הכי שווה בהרצליה 

קידום המודעות לצרכים, ליכולות ולחוזקות של אנשים עם מוגבלות. במסגרת יום זה, 

ובמגבלות הקורונה, נערכו מספר אירועים אשר כללו שיתופי פעולה עם האגף לשירותים 

  חברתיים, החברה לתיירות, הדוברות, אגף החינוך, בית קינן והמרכזים הקהילתיים. 

 פגישות. 16התקיימו  2021בשנת 

: עיריית הרצליה השתתפה במיזם ארצי של השלטון המקומי ובו הוארו לילה סגול -

 משרדי המרינה באור סגול להעלאת נושא המודעות.

: התקיימו מספר הרצאות בבתי ספר תיכונים וחטיבות בעיר אשר הרצאות בבתי ספר -

אפשרו לתלמידים להיחשף לעולמם של אנשים עם מוגבלות. בין המרצים: עיליי חיות, 

 .גנטובניקשי רלר, חגית רון, בר 

: בהובלת הדוברות ובמסגרת הפקת סרטון להעלאת נושא העסקת עובדים עם מוגבלות -

וקה של אנשים עם מוגבלות, צולם עובד המחלקה הקמפיין הארצי לעידוד תעס

 הווטרינרית ושיתף על השתלבותו בעיריית הרצליה.

מאת  ת:  תערוכת קולקטיב בית קינן. תערוכת צילום אינטראקטיביתערוכת "בעינינו" -

 אנשים מיוחדים. בשיתוף המרכזים הקהילתיים, האגף לשירותים חברתיים ובית קינן. 

: בהרצאתה "לעבור את הקו" שיתפה האלופה מורן סמואלמפגש שישי נשי עם  -

הפארלימפית את הקהל על השיקום וההתמודדות עם מגבלה גופנית, על כישלון 

 והצלחה. בשיתוף יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה.



 

: הרצאה מרתקת לכלל הציבור על סיפור חייו של הקצין זיו שילון בשיתוף בית זיו שילון -

 קינן.

: בהרצאתו "השמיים הם לא הגבול" שיתף את עובדי העירייה על הורות לילד ןשי פירו -

 עם מוגבלות.

 , לציון יום הזכויות.ת: הקרנת סרט כולל הנגשה קוגניטיביהנגשת סרטים -

 

 הרחבת מעגל השותפים הכשרה והתמקצעות עובדים במערכת העירונית:

מחלקת הנגישות מקפידה להרחיב את מעגל השותפים העירוניים על ידי הכשרת עובדים 

ותלמידים לנושא הנגישות, מתוך מטרה לשפר את תהליך ההנגשה וליצור מחויבות רבה יותר 

 לנושא. 

 2021: במהלך לעובדים חדשים, קורסים, ימי עיון וסדנאות סדנאות נגישות השירות •

 חדשים בנושא נגישות השירות.התקיימה הרצאה לעובדים 

:  במסגרת תקנות הנגישות הועברו הדרכות לעובדי העירייה הדרכות להנגשת מסמכים •

 הדרכות. 5התקיימו  2021בשנת אשר מעלים מסמכים לאתר האינטרנט העירוני. 

 התקיימה הדרכה בנושא נגישות שירות לפורום מנהלי בתי ספר יסודי ועל יסודי. •

: השתתפות במפגשי למידה לרכזי נגישות ברשויות בנושא הנגשה הדרכות של הנציבות •

 .מפגשים 3דיגיטלית. התקיימו 

 : עבודה שוטפת של הנגשת אירועים מול מחלקת בטיחות ונגישות. הנגשת אירועים •

בהובלת מ"מ וסגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק החינוך.  :לימוד שפת סימנים בביה"ס •

כיתות ה' בביה"ס היסודיים בעיר, קורס לימוד שפת סימנים. במסגרתו מועבר לתלמידי 

 .זוהי השנה השישית בו מתקיים הקורס שהינו הצלחה ויש דרישה לקיימו כל שנה

: המחלקה נפגשה עם נציגי פגישה עם נציגי רשויות להצגת מודל עבודת מחלקת הנגישות •

 עיריית עכו ורמת השרון.

בהדרכות של השלטון המקומי  השתתפהמחלקת הנגישות  :השתתפות בכנסים והדרכות •

 בשוהם, הנציבות והמחלקה ללימודי מוגבלות באונ' העברית.

נוהל פינוי חירום לאנשים עם מוגבלות,  ,יצירת נהלים ארגוניים :נהלים בתחום הנגישות •

 נוהל נגישות השירות בפארק הרצליה ובבית קינן ונוהל איזו בתחום הדרכת עובדים.

  



 

 :פרויקטים מיוחדים

של  י: המשך קידום מיזם חברתי ייחודהעסקים בהרצליה מיישרים קו -נגישות ברגישות •

רמפות פריקות ונוחות בשיתוף "קהילה נגישה" וגורמים עירוניים, עבור הנגשת העסקים 

 מפגשים. 5סה"כ התקיימו במרכז העיר. המיזם  פורסם באמצעי התקשורת. 

החברה לתיירות, הונגש פסטיבל היוגה לאנשים עם מוגבלות : בהובלת פסטיבל היוגה •

 בשמיעה )חרשים( ואנשים עם מוגבלות פיזית.

נציגי מחלקת הנגישות  מפגש עם תלמידי בתי ספר להעלאת המודעות לנושא הנגישות: •

ים על מנת לעודד יוזמות וחשיבה -נפגשו עם תלמידי חט"ב שמואל הנגיד ובית ספר גליל

 בעיר.  לקידום הנגישות

 .ת: השתתפות בפרויקט הנגשת סרטים לאנשים עם מוגבלות קוגניטיביהנגשת סרטים •

: ביוזמת מחלקת הנגישות הוזמנו בוקר של כיף למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים •

 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בעיר לבריכת נורדאו, ונהנו מהפעלה ייחודית.

: בשיתוף אגף ערמות פסולות שחוסמות מעבר במדרכותשותפות בקמפיין עירוני למפגעי  •

 שאיפ"ה, פיקוח והדוברות.

בחינת אמצעי הנגשה חדשניים במרכזי התרבות מתוך מקום לשפר את השירות הניתן  •

: מחלקת הנגישות מביאה פתרונות הנגשה חדשניים אשר ישפרו את השירות לקהל לקהל

בהיכל אומנויות הבמה שתוטמע  במסגרת אירועי תרבות. נבחנה הצעה להנגשה שמע

 בשנה הקרובה.

 

 

מחלקת הנגישות לקחה חלק פעיל לקידום הנגשת העיר ברמת הפרט, הקהילה  2021במהלך שנת 

העוסקות בהיבט הנגישות בראייה מערכתית,  תועובדי העירייה, תוך השתתפות וייעוץ בוועדו

 .טון המקומי, והוועדות העירוניותבדיונים של נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות, מרכז השל

  



 

 יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

 הממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

 במסגרת התפקיד :

  מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות

 .של התפקיד אחריותהמקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי ה

 על הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות לשם יישום ו ,פיקוח על ביצוע המדיניות

הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי 

 .תועירוניה ותחברההרשות המקומית ועובדי 

  אחריות על הקשר בין  -ניהול הקשר עם מועצת הנשים העירונית, הפועלת בהתנדבות

 ראש העיר לבין מועצת הנשים העירונית. 

 לשם  תיאום, שיתוף פעולה ואיגום משאבים עם כלל הגופים המקומיים והארציים

הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי , ושל התפקיד אחריותקידום תחומי ה

 .של התפקיד האחריות

  חודש האישה הבינלאומי )מרץ(,  –ריכוז פעילות ציון אירועים לנשים במהלך השנה

מודעות סרטן השד )אוקטובר(, היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים 

 )נובמבר(.

 .שיתופי פעולה עם עמותות בעיר ובכלל זה ויצו ונעמת 

 י רשויות מקומיות בישראל.חברה באיגוד היועצות קידום מעמד האישה לראש 

  השתתפות בישיבות הוועדה לקידום מעמד האישה וישיבות בתחומים רלוונטיים

 לתפקיד בכנסת.

 .השתתפות בישיבות מועצת העיר אחת לחודש ובישיבות ועדות עירוניות 

 מהצגת  תהשתתפות במכרזי כוח אדם חברה בעלת זכות הצבעה ושמירה על הימנעו

מידי דות לכללי האתיקה מבחינה מגדרית וכלפי נשים :  שאלות אסורות או מנוג

הנני משתדלת . מתקיימות ישיבות רבות של בחירת עובדים במכרזי כח אדםחודש 

השתתפתי   2020בשנת ככל שהזמן מאפשר. להיות נוכחת ככל שניתן במכרזים ו

 . בעשרות מכרזי כ"א

  של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי  האחריותאיסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי

 .התעסוקה והשכר של נשים

 של התפקיד מניעה וטיפול בנושא הטרדות  אחריותטיפוח תודעה ציבורית בתחומי ה

 .מיניות בעבודה באמצעות חינוך, הדרכה והסברה

 מתן מידע על זכויות ושירותים שעניינם קידום וסיוע לנשים. 

  לתפקידים שונים.המלצה על קבלת נשים ראויות 

  טיפול במצוקות נשים חד הוריות והנמצאות בחל"ת, )שאינן מוכרות באגף לשירותים

 חברתיים( סיוע והכוונה לגורמים רלוונטיים.

 ארגון פעולות מחאה וגינוי למקרי האלימות 



 

  סיוע במציאת עבודה, סיוע –קשר עם עו"ס דירות מעבר לנשים נפגעות אלימות

 ועוד. בשכ"ד, ריהוט הדירות

 השתתפות במפגשי יועצות מעמד האישה ארצי ודיונים בכנסת 

  מציאת קשרים וחיבורים למתן תרומות למשפחות שנקלעו למצוקה לדירות אומנה

 לבנות, מקלט נשים, חד הוריות ועוד

  לנשים שוויונילשמירה על ייצוג  –השתתפות בישיבות כ"א מכרזי עירייה 

 

חיצוניות( קודמו לתפקידי ניהול בהליך מכרזי בשנת עובדות קיימות )לא מועמדות  31

2021: 

 
 מנהל/ת מדור הוצאות בחשבות אגף החינוך 1

 מנהל/ת מדור כספים בגני ילדים 2

 מנהל/ת מחלקת תיאום וריכוז תהליכים ארגוניים 3

 דיאטן/נית ראשי/ת וסגן/נית מנהל מחלקת הבריאות העירונית 4

 מנהל/ת מדור ספקים והזמנות 5

 מנהל/ת מדור מדידות  6

 גיורא"-"יד  בי"ס חט"ב  מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית 7

 מנהל/ת מדור ועדת הנחות 8

 מנהל/ת מחלקת רשתות חברתיות 9

 מנהל/ת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים 10

 מנהל/ת מדור העשרה ולמידה 11

 מנהל/ת אגף גנים ונוף 12

 דיגיטלימנהל/ת מדור מידע  13

 סגן/נית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהל/ת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כ"א 14

 מנהל/ת המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי 15

 סגן/נית מנהלת אגף חשבות העירייה ומנהל/ת מחלקת בנקים ואשראי 16

 מנהל/ת מחלקת הדרכה ותקינה 17

 מנהל/ת מדור כ"א סייעות/ים 18

 מנהל אגף פרויקטים ומנהל/ת מחלקת מיזמים, תהליכים ומעקבסגן/נית  19

 סגן/נית מנהל אגף ארגון ומינהל ומנהל/ת מחלקת ארגון ותיאום 20

 סגן/נית מנהלת מחלקת חשבות החינוך ומפקח/ת על תקציבי שכר החינוך 21

 סגן/נית מנהלת אגף נכסים וביטוח ומנהל/ת מחלקת קרקעות והתקשרויות 22

 ת מדור ספקים והזמנות/מנהל 23

 סגן/נית מנהלת מחלקת פרסום ודיגיטל 24

 סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי עסקים  25

 מנהל/ת לשכת סגנית ראש העיר 26

 מנהל/ת מדור הזמנות וחשבונות  27



 

 מזכיר/ת מינהל הנדסה  28

 מנהל/ת מדור גביית היטלי השבחה 29

 מנהל/ת מדור חנייה 30

 תהליכים ובקרה במחלקת כ"א מנהל/ת מדור 31

 
 )עובדות עירייה/ מועמדות חיצוניות: 2021נשים נבחרו לתפקידי מפתח בעירייה בשנת  22

 
 סמנכ"ל/ית פרויקטים 1

 מנהל/ת מחלקת תיאום וריכוז תהליכים ארגוניים 2

 מנהל/ת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי 3

 מנהל/ת מחלקת התקשרויות 4

   מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה 5

 מנהל/ת מחלקת רשתות חברתיות 6

 סגן/נית מנהל אגף רישוי ומנהל/ת מחלקת רישוי בניה  7

 מנהל/ת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים 8

 מנהל/ת אגף גנים ונוף 9

 סגן/נית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהל/ת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כ"א 10

 מנהל/ת המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי 11

 סגן/נית מנהלת אגף חשבות העירייה ומנהל/ת מחלקת בנקים ואשראי 12

 מנהל/ת מחלקת הדרכה ותקינה 13

 מנהל/ת מחלקת פרסום ודיגיטל 14

 סגן/נית מנהל אגף פרויקטים ומנהל/ת מחלקת מיזמים, תהליכים ומעקב 15

 ומינהל ומנהל/ת מחלקת ארגון ותיאוםסגן/נית מנהל אגף ארגון  16

 מנהל/ת תחום קשרי קהילה במינהלת התחדשות עירונית  17

 סגן/נית מנהלת אגף נכסים וביטוח ומנהל/ת מחלקת קרקעות והתקשרויות 18

 מנהל/ת מחלקת מרכז היזמות הטכנולוגי 19

 מנהל/ת מחלקת הדרכה ותקינה 20

 מנהל/ת מחלקת השבחה 21

 מנהל/ת המחלקה לחינוך הגיל הרך  22

 

 

 קורסים, השתלמויות וכנסים: 

 
 מטעם המרכז לשלטון מקומי קורס גישור מקצועי לניהול ויישוב קונפליקטים 

 "יום עיון בנושא התעמרות בעבודה "הזכות לכבוד והחובה לכבד במקום העבודה 

  : מינית במקום העבודה אלימות כלכלית, הטרדה  -חשיפה במרחב החברתי  יום עיון

 הצצה לעולם הזנות בחברה הישראלית

 



 

 איגוד יועצות לקידום מעמד האישה

 השתתפות בישיבות הנהלת איגוד היועצות 

  מינוי ליו"ר ועדת ביקורת של איגוד היועצות 

 ברשויות המקומיות  כנס איגוד יועצות קידום מעמד האישההשתתפות ב 

 

 ציון אירועים:

 מרץ -הבינלאומי  חודש האישה

  25השתתפו  – "נשים, משפחה וקריירה" שישה מפגשים לעובדות העירייה בתסדנה 

 עובדות, הקורס נערך במסגרת שעות העבודה.

 תמונות שצילמו נשים  – "כשמצלמה פוגשת מציאות"  תערוכה בבניין העירייה

 בתקופת משבר הקורונה

 מחדש""להתאהב בחיים שלי  -הרצאה לעובדות העירייה 

 שת"פ עם סיור מקוון בשילוב הרצאה לקהל הרחב במוזיאון הישראלי של יצחק רבין ,

 מועצת הנשים בהרצליה.

 
 יוני  – חודש הגאווה

  יצא)ה( גבר"הרצאה לעובדי העירייה" 

  לעשות עיר שווה"הרצאה לסגל בכיר בנושא מגדר" 

 
 אוקטובר - חודש המודעות לסרטן השד

 ב ורוד דגלול העיר הארת בניין העירייה ו 

  סיפור מעורר , ״כל הקלישאות נכונות" - "יאנה דרום"העירייה הרצאה לעובדות

 השראה על משבר רפואי שהפך ליזמות עסקית

  הרגע הזה עשוי להציל את חייך" –"שבי רגעהשתתפות במיזם 

 סבונים של אהבה" שת"פ על עמותת  – העירייה דותחלוקת איגרת וסבונים לעוב"

 אלו"ט

 
 נובמבר - חודש המאבק למניעת אלימות נגד נשים

  השתתפות במיזם בינלאומי  – "אני בוחרת"מיזם צילום WE ARE A CHOICE 

 – "הבחירות שלנו ממלאות תפקיד חשוב באושר האישי ובהשפעתנו על העולם"

במסגרת המיזם נפגשנו עם נשים השוהות במקלט, שמענו את קולן, לאחר מכן צילמנו 

נשים מהעיר, המזוהות עם המאבק באלימות ופועלות למיגור התופעה, עם משפטי 

ברחוב  התערוכה מוצגת -העצמה הכוללים מסר חשוב למען  העלאת המודעות 

  סוקולוב

  מיזם חברתי טכנולוגי  – בקולן"הקשיבי  –"הקשיבי בקולי השתתפות בקמפיין

להעלאה למודעות את המאבק הבלתי מתפשר של החברה הישראלית למניעת מקרי 

 אלימות במשפחה וכלפי נשים.

  הלאפ דאנס האחרון" –הקרנת סרט לעובדי העירייה" 

 כולל תמרורי אזהרההעירייה י/ותהפצת איגרת לעובד , 



 

  באגפי העירייה –ימות במשפחה זכרון להדלקת נר לזכר נרצחות אלהצבת עמדות 

 ובבניין העירייה

 תיכוניים חלוקת איגרת ומחזיקי מפתחות עם סימני אזהרה לבתי הספר 

 
 

 פעילות בשת"פ עם מועצת הנשים ב 2021 : 

 
גב' חיה שבתאי  –גב' סיגל רבין  |  ס' יו"ר  –יו"ר   

 
התכנסה מועצת הנשים, במעמד ס' ומ"מ רה"ע, מחזיקת תיק הנשים,  2021בחודש ינואר 

בישיבה  – ZOOMהגב' איה פרישקולניק, לישיבה באולם המליאה ובאמצעות אפליקציית 

 .2021והוצגה תוכנית לשנת  2020סקרנו את פעילות 

 

 פעילות קבועה:

 קשר עם בית הנערות בסיכון בהרצליה 

  החיילות הבודדות בהרצליהקשר עם בית 

 סיוע, תרומות, איסוף ושינוע ריהט לדירות ועוד. –הנשים  יליווי מקלט 

  התכנסות ועדת היגוי 

 
 אירועי שישי נשי  -התקיימו  ארבעה מפגשים השנה:

 הרצאה: נשים, משפחה וקריירה 

  יו"ר ועדת בריאות הדיאטנית עמית גנורשל  "תזונת המעגלים הנשית"הרצאה ,

 עירונית

  :אין עוד צבע כמוך"מופע" 

  :בהרצאה מרתקת סמואל מספרת על השיקום והתמודדות עם  מורן סמואל הרצאה

שינוי, על המעבר מלהיות ספורטאית "רגילה" לספורטאית בעלת מגבלה גופנית, 

העלאת המודעות בחודש ל שת"פ .על כישלון והצלחה, על התגברות ועל החיים בכלל

 נשים עם מוגבלותהבינלאומי למען א

 

 חודש המודעות לסרטן השד

 סבונים של אהבה" להעלאת המודעות ללכת  -תושבות העיר חלוקת סבונים ל"

 להיבדק

  השתתפות נציגות מועצת הנשים –מירוץ העצמת נשים  -שת"פ עם מחלקת ספורט 

  הצבת עמדה בעיר –הרגע הזה עשוי להציל את חייך"  –"שבי רגעהשתתפות במיזם 

 

 חודש נובמבר : המאבק למניעת אלימות נגד נשים

  לכבוד השוהות במקלט, –במקלט הנשיםמיוחד אירוע הפנינג פעילות במקלט נשים

 חלוקת בגדים שנתנו בתרומה, ערכות מתנה, צילום ואיפור וקוסמטיקאית.

 תערוכת רחוב –מיזם צילום "אני בוחרת" השתתפות יו"ר וס' היו"ר ב 

  



 

 מינית במקום העבודהממונה על מניעת הטרדה 
 הרצליה מגלה אפס סבלנות לנושא הטרדות מיניות ורואה מחויבות רבה שלעיריית 

 במסגרת העבודה ובכלל. ארגון נקי ובטוח מהטרדות מיניותהמנהלים ליצירת 

 

 במסגרת התפקיד :

התווית מדיניות של דלת פתוחה לקבלת תלונות בנושא הטרדה מינית או התנכלות  .1

 עבודה.במסגרת יחסי 

במקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, קיום בירור לשם מתן  .2

המלצות טיפול, בין היתר לשמוע את המתלונן, הנילון והעדים וכן בדיקת כל המידע 

 שהגיע בעניין התלונה.

ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים להתלונן והכוונת המתלונן/ת לדרכי הטיפול  .3

 ת או בהתנכלות לפי החוק.בהטרדה מיני

הכנת סיכום של בירור התלונות שהוגשו בליווי המלצות מנומקות לגבי המשך  .4

 הטיפול, בהתאם למפורט בתקנות.

 פרסום תקנון לפי חוק למניעת הטרדה מינית.  .5

 הדרכות לעובדות/ים, פורום הנהלה בכיר .6

 פרסום תקנות מניעת אלימות .7

מבקשים להתייעץ/לספר על התעמרות או  פגישות אישיות עם פונות ופונים, אשר .8

 .התנכלות בעבודה

 

במסגרת תחום מניעת הטרדה מינית במקום  2021להלן הפעולות שננקטו במהלך שנת 

מדיניות של דלת פתוחה לקבלת תלונות בנושא הטרדה מינית או  תהעבודה ולהתוויי

 התנכלות במסגרת יחסי עבודה :

  
שתי הרצאות למניעת  2021התקיימו בשנת  אפקטיבית חלק מתוכנית הדרכה שנתית כמניעהכ

 הטרדות מיניות :

עו"ד עינת איילון, ראשת בית  -הרצאה לפורום הנהלה בכיר ומנהלי אגפים ומחלקות .א

 הדין לעבודה של הרשויות המקומיות 

 
ההרצאה  – ZOOMעובדים/ות ב  100השתתפות מעל  -הרצאה לעובדי אגף תב"ל  .ב

וראי, מטעם מרכז הסיוע בישראל לנפגעות ונפגעי תקיפה ניתנה ע"י עו"ד דנה סב

 מינית

 
 יום ריענון מקצועי בנושא מניעת הטרדה מינית השתתפתי ב 2021בחודש אוגוסט 

 
התקיימו פגישות אישיות עם פונות ופונים, אשר מבקשים להתייעץ/לספר על התעמרות או 

 התנכלות בעבודה.

 
 פרטי המקרים חסויים. -מקרים של תלונות על הטרדה/התעמרות   3טיפול ב 



 

 

 ועדת הנחות בארנונה
 

   
 כללי:

ועדת  ההנחות בארנונה הינה ועדת חובה עירונית אשר תפקידה לאשר הנחות לתושבים 

אשר אינם זכאים להנחה על פי דין ו/או על פי טבלת הכנסה שנקבעה על ידי משרד הפנים 

 1993 -שפורסם בקובץ התקנות וההסדרים משק  המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג כפי 

 (.8)א() 2)תוספת ראשונה בתקנות( בהתאם למפורט בתקנה 

 

 :הגשת הבקשות

 הועדה להנחות מוסמכת לדון בבקשות להנחה בנושאים שלהלן:

 הנחות בארנונה, בקשות לדחיית תשלום היטל כביש ו/או מדרכה. 

 בדצמבר בכל שנה קלנדרית. 31בפברואר ועד  1יש להגיש בין ה  את הבקשות

על המבקש למלא טופס ולצרף לבקשתו אסמכתאות המעידות על האירוע שבגינו 

 מתבקשת ההנחה. 

את ההנחות ניתן להגיש באופן אישי בקבלת קהל או לשלוח בדואר. כל בקשה נקלטת 

 וממוספרת.

 

 :זימון ישיבות

ואם על פי לוחות הזמנים של היועץ המשפטי  נציג הגזברות ויו"ר זימון חברי הועדה  מת

הועדה. יתר חברי הועדה מזומנים באמצעות המייל. מועדי הישיבות נקבעות כל רבעון 

ומתקיימת בממוצע פעמיים בחודש כשעתיים וחצי בכל מפגש.  בכל ישיבה נדונים 

 תיקי בקשות. 16בממוצע  

 

 :הודעה למבקש לאחר דיון הועדה

לאחר כל ועדה, תוך כשבוע ממועד הישיבה,  מקבל כל מבקש מכתב ובו פירוט החלטת 

 ימים.  60הועדה בעניינו . תוקף החלטת ועדה המאשרת מתן הנחה הינו 

 במקרה של דחייה מקבל המבקש הודעה כי בקשתו נדחתה. 

מכתב מבקש אשר אינו חייב כספים לעירייה החלטת הועדה בעניינו מבוצעת ונשלח 

 .המפרט סכום הזיכוי

 

  



 

 סיכום:

בקשות  8בקשות בגין ארנונה,   276בקשות להנחה  )  284הוגשו  2021במהלך שנת 

בקשות נדחו בשל אי התאמה ועמידה  95לדחיית תשלום היטל כביש ומדרכה(.  מתוכם 

בקשות נמצאו כזכאים להנחה על פי דין או על פי מבחן כלכלי ולא  35בקריטריונים, 

 נדרשו לדיון ועדה בעניינם.

  -ישיבות ודנה  ב 11הועדה להנחות בראשות היו"ר מר משה ועקנין קיימה  2021בשנת 

 תיקים. 154

   

  -הרכב הועדה 

     מניין חוקי 

 נציג ציבור מר משה ועקנין יו"ר הועדה 

 מחלקה משפטית עו"ד שלומית סלע יועצת משפטית

 סגנית גזבר העירייה רוזןהגב' הילה  נציגת הגזבר

   

     מוזמנים קבועים נוספים

 מ"מ וסגנית ראש העירייה  גב' איה פרישקולניק נציגת חינוך

 מנהל הכנסות העירייה מר שלומי אסולין נציג גביה

 יועצת רווחה גב' קרן נורמן נציג רווחה

  מר יוסי קוממי נציג ציבור

 ד"ר שלומית כנרי  

תלונות הציבור ועל ממונה על 

 העמדת מידע לציבור

 
 

 :להלן פירוט מועדי הועדות ומספר התיקים שנדונו בכל ועדה

 מספר תיקים שנדונו תאריך מס'

1 11.02.2021 17 

2 11.03.2021 15 

3 25.03.2021 11 

4 22.04.2021 6 

5 13.05.2021 15 

6 10.06.2021 13 

7 08.07.2021 15 

8 12.08.2021 17 

9 20.10.2021 18 

10 18.11.2021 15 

11 01.12.2021 12 

 154 סה"כ: 

 



 

 וועדת הבריאות העירונית 

 משה פדלון ראש העירייה -יו"ר 

 מנהל מחלקת הבריאות העירונית -עדי חמו -מנהל הועדה 

 
 

 יעדים ע"פ תוכנית אסטרטגית של העיר - הרצליה עיר בריאה .א

 עירונית-עלקידום תחום הבריאות לתפיסה  .1

 הנגשת הבריאות לכלל התושבים לקידום איכות חייהם, בקהילה ולפרט .2

 תכנון הקמת בית הבריאות העירוניהמשך  .3

העלאת הידע והמודעות של התושבים בכל שכבות הגיל לבריאות, ע"י חינוך  .4

 והסברה, ומתן כלים יישומיים.

 קידום תוכנית ביטחון תזונתי עירוני.  .5

 מנת מילאנו" הבינלאומית לקידום מדיניות מזון עירוניתהמשך עבודה במסגרת "א .6

בריא בעיר" בכל המסגרות; בחינוך,  המשך הטמעת התוכנית הלאומית "אפשרי .7

 בעבודה, בסביבה, בבית

 העלאת המודעות למניעת תחלואה בקרב הציבור ובצל הקורונה ומענה לצרכים.  .8

 .קידום בריאות העובד .9

 תנהגויות סיכוניותצמצום פערים בריאותיים ומניעת ה .10

 הכשרת מובילי בריאות מהקהילה להטמעת מדיניות עיר בריאה .11

 ועדת בריאות עירונית .12

 

 מטרות מרכזיות של תוכנית מחלקת הבריאות העירונית ובאמתחתנו: ב. 

   קידום המדיניות הציבורית ע"י ריכוז כל שירותי הבריאותקידום מדיניות ציבורית  •

סביבה בריאה, בטוחה ותומכת, פיקוח, מעקב, הדרכה, בעיר וע"י תכנון ויצירת 

 ומרכז מידע, חינוך והסברה. יעוץ

 "העיר הבריאה הרצליה"קידום מדיניות  •

העיר לקיומם של שירותי בריאות ראשוניים זמינים ונגישים, לתושבי  דאגה •

 ובמוסדות החינוך.

 צמצום פערי בריאות, לרבות אלה הנובעים מפערים סוציואקונומיים. •

 העלאת רמת המודעות של התושבים לשיפור בריאותם. •

 מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ובעיות רפואיות בפרט ובקהילה, רפואה קהילתית •

 מונעת, הקמת קבוצות לתמיכה עצמית, הדרכה והסברה.

 מניעת תאונות בית וסביבה.; קהילה בטוחה ומקדמת בריאותקידום  •

 למוסדות החינוך מגיל הרך )בחינוךחינוך וקידום הבריאות הן לקהילה והן  •

 ימי בריאות אירועי בריאות, בריאות, הפורמלי(. כולל: שבוע  הפורמלי והבלתי

 בנושאים מגוונים המותאמים לצרכי הקהילה.



 

 פיתוח ידע והבנה לקבל החלטות שקולות בנושא בריאות ובכך לקדם התנהגות •

 בריאותית למען אורח חיים בריא.

 ועדת הבריאות העירונית: קופות חולים,והרלוונטיים לשותפות בגיוס כל הגורמים  •

 משרד הבריאות משרדעמותות, משרדי ממשלה; בית החולים, ארגונים וולנטריים, 

 החינוך והחב' למתנ"סים, אגפי העירייה ומחלקותיה.

 תיאום ופיתוח תוכניות לבריאות בשילוב אגפי העירייה ומחלקותיה השונות, ועדות •

 ומשרדי ממשלה: )בריאות, חינוך, רווחה, איכות הסביבה וכו'(. ארגונים עירוניות 

 וולנטריים, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות החינוך ומסגרות חינוכיות, 

 מרכזים קהילתיים ומתנ"סים.

 

 

 קידום נושאים בריאותיים מקומיים וארציים .ג

 הנחייה ותיאום במוסדות החינוך וארגונים מקומיים וארציים •

 ם ובריאות העובדים ברשות המקומיתקידו •

בראשות מר משה פדלון, רה"ע ויו"ר ועדת הבריאות  ריכוז ועדת הבריאות העירונית •

 העירונית

 חינוך וקידום הבריאות קהילה ומשפחה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, לגיל הגן, •

 ילדים, נוער, מבוגרים קשישים וכו'

 והכוונהחינוך, הסברה והדרכה, יעוץ  •

 אורחות חיים בריאים במוסדות החינוך •

 שירותי בריאות וחירום •

 

 

 פירוט התוכניות ופרויקטים: .ד

 

הרצליה בחרה להיות בהנהלת רשת ערים  – חברות בוועד המנהל של רשת ערים בריאות

בריאות ומקיימת פגישות חודשיות עם צוות הוועד המנהל. מר משה פדלון, ראש 

העירייה משמש כיו"ר ועדת הבריאות הארצית. השתתפות פעילה בכנסים שנתיים של 

רשת ערים בריאות. מר עדי חמו מנהל מחלקת הבריאות העירוני משמש כנציג הרשות 

 בוועד.

 

בראשות מר משה פדלון, רה"ע ובהובלת מחלקת הבריאות  –עדת בריאות עירונית ו

העירונית. חברי הועדה: נציגי עמותות, ארגוני בריאות, קופ"ח, מחלקות שונות בעירייה, 

 משרד הבריאות והחינוך.



 

מחלקת הבריאות העירונית מנהלת מערך  - תוכנית עירונית לצמצום פערים בריאותיים

רפואיות לילדים בעלי מצב בריאותי מיוחד, מנהלת ואחראית על תוכנית של סייעות 

בחינוך המיוחד, בכל המסגרות החינוכיות  21התזונה העירונית החל מהגיל הרך ועד גיל 

 שנמצאות תחת הרשות המקבלות מזון. 

בהרצליה הקצו סייעות רפואיות אחרי הצהריים עבור ילדים עם סכת חיים כמו כן 

ת רפואיות מטעם ראש העיר לילדים שלא אישרו להם סייעת רפואית מטעם הוקצו סייעו

 משרד החינוך )ילדים שנמצאים בסכנת חיים(

 

  –אפשרי בריא בהרצליה 

 הוקמה תת ועדה לתוכנית אפשרי בריא בשיתוף משרד הבריאות.

הרצליה הצטרפה לתוכנית הלאומית של משרד הבריאות ומקדמת את הנושאים הבאים 

 בריאות לכלל שכבות האוכלוסייה בעיר:לקידום 

שיפור מדיניות התזונה ואורח חיים בריא, שיפור הזנה, סביבה תזונתית בריאה  •

המאפשרת אורח חיים פעיל במסגרות תחת הרשות, תוכניות לקידום בריאות בגיל 

השלישי, מניעת עישון במקומות ציבוריים והעלאת הידע והמודעות של התושבים, 

 ח אדם בנושא בריאות מותאמות גיל ואוכלוסייההשתלמויות כו

סדנאות חוותיות בנושא תזונה בריאה מותאמות גיל ואוכלוסייה, אירועי שיא במרחב  •

 תוכנית שנתית להפצת מסרים בנושא תזונה בריאה ופעילות גופנית. \הציבורי

במסגרת  -השתתף השנה בכנס לקידום מדיניות בריאה של משרד הבריאות –ראש העיר  •

 הזום.

 

מרכז  - המרכז העירוני החדש לקידום בריאות ואורח חיים בריא, ומועדון צב"ר

לפעילויות פתוחות לקהל הרחב בקידום בריאות, הגיל השלישי, מועדון צב"ר 

 -למתמודדים בנפשם נגיש ומרכזי לנפגעי נפש הנמצא במשכן חדש בבית מד"א המשופץ

 ם חברתיים, סדנאות, הרצאות, חוגים ועוד.מפגשיפינת מוהליבר;  1ברחוב קהילת ציון  

 

  – ובשגרה תוכנית מכלול בריאות בחירום

 בשיתוף קופ"ח –שירותי בריאות נגישים לקהילה  •

 כולל מתנדבים; רופאים ואחיות  –סיירת בריאות  •

 נאמני חיים בריאים ומע"ר •

 מכלול בריאות במרכז הפעלה •

 שרד הבריאותמתן מענה למצב תחלואה במוסד החינוכי בשיתוף מ •

 למצבי שגרה בהתאם לנוהל העירייה –מתן מענה בריאות בשגרה  •

 מטה החירום העירוני ובתרגילים ארציים ועירוניים –השתתפות במל"ח  •

מכלול הבריאות נתן מענה בכל הנושא של התמודדות בתחלואת הקורונה בקונה  •

 הראשונה באגף החינוך מחלקת הבריאות העירונית בבניין העירייה

 



 

 

 תוכנית "הרצליה מצילה חיים"

ערכות מזרקי אפיפן במוסדות חינוך בגני הילדים , בתי ספר יסודיים  200-הצבת כ •

 חטיבות ותיכוניים בהתאם לחוק ובכל שנה. 

 הכשרת נאמני עזרה ראשונה וחיים בריאים.  •

 מנות בכל חודש, בשיתוף מד"א.  50-60-כ –מנות דם נתרמו במסגרת "התרמת דם"  700 •

 פתיחת נקודה נוספת במערב העיר •

 הוחלפו סוללות חדשות לחידוש הדיפיבלטורים. •

 הוצבו שלטי מניעת הכנסת מאכלים ומוצרי אלרגיה בכל הגינות הציבוריות בעיר.  •

 

 תוכנית "קידום בריאות בקהילה"

 קהילות מקדמות בריאות 12 •

 ף אגף תנו"ס.קשר ישיר מול מנהלי מרכזי הקהילה ומובילי בריאות בקהילה, בשיתו •

 כולל מגוון של פעילויות במסגרת תוכנית אפשרי בריא הרצליה, במרכזים ובחיק הטבע •

 

 תוכנית "קידום בריאות העובד"

עובדי העירייה משתתפים בפעילות קבועה של פילאטיס בריאותי בבניין העירייה בכל  •

  15:00-16:00יום שלישי, בין השעות 

 חמישי בבניין העיריה ע"י תזונאית עירונית ייעוץ תזונתי אישי לכל עובד בימי •

 קורסי עזרה ראשונה לעובדים ושימוש במכשירי דפיברילטורים •

 מתן יעוץ ארגומטרי ע"י פזיותרפיסטית מומחית –"גולשים גב בריא"  •

 

הרצליה שותפה בהנהלת רשת ערים בריאות, ופורום  - תוכנית עיר נקייה מעישון

 הבריאות העירונית. מחלקתברת ארצית בשיתוף ישראלי למניעת עישון. הופקה חו

חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך קהילה  תכוללהתוכנית 

בהסברה לבריאות לנוער. בשיתוף  -ולקהל הרחב. עמדת הסברה בנושא עישון לנוער

נעשה שיתוף פעולה עם אגף הפיקוח וסדר ציבורי לאכיפת  האגודה למלחמה בסרטן .

 החוק במקומות בילוי. בבניין העירייה יש אמנה החתומה ע"י ראש העיר מר משה פדלון.

 

תוכנית של משרד הבריאות בשיתוף מחלקות שונות  - תוכנית לאומית למניעת אובדנות

בעירייה, מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מתכנס פורום עירוני למניעת 

בליווי מקצועי של מדריכה מחוזית ממשרה"ב, הובלה וריכוז של מחלקת  אובדנות

 הגב' איה פרישקולניק, סגנית רה"ע. הבריאות העירונית, יו"ר:

  



 

הרצליה עיר בריאה ובטוחה לכלל התושבים,  –ומניעת הפגעויות בטוח תוכנית בית

 בדגש על קשישים וילדים, בשיתוף אירגון ו"בטרם בעיר".

 מ"מ רה"ע–יו"ר הוועדה הגב' איה פישקולניק 

 
במהלך השנה, במסגרות החינוך הפורמליים, הבלתי פורמלים, עירוניים,   אירועי בריאות

ית שנתית לעידוד פעילות לאורח חיים בריא לכלל התושבים קהילתיים, שכונתיים. תוכנ

 נעשו פעילויות בזום ( . –ובשיתוף ארגונים ועמותות )ובצל נגיף הקורונה 

 משתתפים בכל אירוע. 400 -בגינת בית הראשונים כ –קיץ בריא ובטוח 

 

 מגוון של פעילויות, הרצאות והצגות לכלל התושבים  - בריאות של תרבות בעיר

 הצגות לילדים בנושא בריאות אחת לחודש בהיכל בעיר.  - ממלכת בריאות הילדים  •

 "רק הבריאות" עם משה נסטלבאום •

 אחת לחודש -בסינמטק הרצליה •

 בהיכל הבריאות. –בכל יום חמישי –מכללת שוחרי בריאות לגיל השלישי  •

 

, אולמות מגוון של פעילויות בריאות בהיכל בעיר, מתנ"סים–הרצליה בשביל הבריאות 

 ספורט, פארקים, גנים ציבוריים ועוד. 

משתתפים בכל  80 -כמתקיים בחודשי הקיץ החל מחודש מרץ.  – יוגה בשקיעה •

משתתפים באופן  80-(. סה"כ כבאולם הנדיבשבוע+בית הראשונים בחורף בימי ב' )

 קבוע.

 משתתפים באופן קבוע 80-בגן בית הראשונים כ -טאי צ'י בריאותי  •

 . הפעילויות השנה גם התקיימו גם בזום )בצל הקורונה(  •

 

תוכנית בשיתוף מח' הספורט המתקיימת החל מחודש אפריל ועד  - "נעים בעיר"

 הפעילויות השנה יתקיימו גם בזום )בצל הקורונה(.  בשבוע 1000נובמבר משתתפים כ

 

האגודה הישראלית לסוכרת, עמותת  – שיתופי פעולה עם עמותות, מוסדות וארגונים

"עמדא", "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון ישראל, עמותת "צעדים", פורום 

לסבית,  נמ"ג, ארגון ליינס, עמותת "עתיד", האגודה למלחמה בסרטן -הקהילה ההומו

 ועוד.

 

עמותת תהיל"ה, בשיתוף  –קבוצות תמיכה ויעוץ במרכז העירוני לקידום בריאות 

אגודה לסוכרת, עמותת עמד"א, עמותת "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון ה

 .בישראל, עמותת "צעדים", עמותת "נמ"ג, ארגון ליונס

  



 

מתקיים כל שנה בחודש מרץ/אפריל/מאי, במוסדות החינוך  - שבוע הבריאות

הפורמליים והבלתי פורמליים. בתיה"ס מקבלים רשימה של פעילויות, הרצאות 

נאות לבחירה, חלקם מסובסדים, חלקם במימון של העירייה. על כל מוסד חינוכי וסד

לתאם את ההרצאות ולקבל אישור/לדווח ממחלקת הבריאות העירונית. ישנם אירועים 

עירוניים המתקיימים במהלך שבוע זה ברחבי העיר, בשיתוף מחלקות העירייה השונות, 

 ועדי הורים ומתנדבים.

 
 ת מצומצמות בצל הקורונה .השנה נשעה פעילויו

  

" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות תתי  "ועדת בריאות עירונית

העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים 

 ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא . 

 

הרצליה  –וירטואלי   2020נה הכנס יתקיים בחודש נובמבר הש כנס רשת ערים הבריאות

הציגה את הפעילות בעיר בתחום הבריאות; הרצליה הקימה מתחם הסברה כולל דפי 

מידע וראש העיר מר משה פדלון בירך את באי הכנס כיו"ר ועדת הבריאות של השלטון 

 משתתפים. 400-המקומי, השנה ישתתפו בכנס באמצעות זום כ

 

ועדת בריאות עירונית המורכבת  – פעולה עם ועד הורים עירוני בנושא בריאותשיתוף  

מנציגי ועדי הורים; גנים ובתי"ס ומחלקת הבריאות העירונית. עבודה משותפת על 

נושאי בריאות בחינוך, דיונים בתוכניות הקיימות ופיתוח תוכניות חדשות. פגישות אחת 

 לחודשיים ובהתאם לצורך.

 
מידעון אורח חיים בריא לתושב, ובו נמצאים כלל  -"בהרצליה העיקר הבריאות " 

הפעילויות, התוכניות והאירועים העירוניים מטעם מחלקת הבריאות העירונית, וכן 

 הנחיות ושרותים בנושא הקורונה בחתימת ראש העיר מר משה פדלון .

 

מחלקת הבריאות יו"ר מטעם ראש העיר מר עדי חמו מנהל  - מבצע הקש בדלת

  .אגודה למלחמה בסרטןובשיתוף המח' לתנו"ס העירונית. 

  



 

תשפ"א ומהלך תשפ"ב  במוסדות החינוך סיכום עבודה בשנת לימודים 

  -רצפים חינוכיים בבריאות  - בנושאי בריאותהפורמלי והבלתי פורמלי 

each בבריאות 

 כללי:

הפורמלית והבלתי פורמלית, פיתוח תוכניות חינוכיות מקצועיות למערכת החינוך  •

 בהתאמה לכל גיל

משרד הבריאות ומשרד החינוך, דרך שיתופי פעולה,  הנחיותיישום מלא של  •

 הדרגתיות ומתן כלים יישומים בשטח

של הצוותים  תמיכה וליווי מקצועי של התוכניות ובתהליכי הטמעת ההנחיות •

 צוות מקצועי עירוניהחינוכיים והמסגרות ע"י 

ת של רצף חינוכי בריאותי במסגרת החינוכית הפורמלית והבלתי עבודה במסגר •

 החל מהגיל הרך ועד לגיל הבגרות, ליצירת שפה בריאותית משותפת –פורמלית 

מקצועיות של צוותים טרם תחילת שנה ולאורך השנה  הדרכות והשתלמויות •

 בהתאם לצורך 

 פיתוח תוכניות חדשות נוספות בחינוך לבריאות •

 

 פירוט:

אנו מעודדים בתי ספר וגנים להיות –בית ספר מקדם בריאות וגנים מקדמי בריאות  •

,(. 1,2,3) חלק מהתוכנית הארצית לקידום בריאות במוסדות חינוך ולקבל כוכבים

מוסדות החינוך בהרצליה מקבלים לאורך השנה ליווי והדרכה מקצועית לחינוך 

השתלמויות לצוותים החינוכיים לבריאות, תזונה נכונה ואורח חיים בריא, כולל 

גן מקדם בריאות וקיימות  –פתיחת השתלמות גננות חדשה מסוגה  המוכרים כגמול.

 בתי"ס מקדמי בריאות בתוכנית הכוכבים. 32-גנים מקדמי בריאות וכ140-ישנם כ

ליווי מקצועי והדרכות מטעם –הכשרת מובילי בריאות, רכזי בריאות בבתי"ס  •

  יתמחלקת הבריאות העירונ

, במסגרות חינוכיות תחת הרשותכלל הילדים המוזנים  - תוכנית התזונה העירונית •

גן ובית ספר  3-10חודשים במעונות יום,  גילאי  4-ילדים מגיל ינקות 7000-סך של כ

ובמסגרות מועדוניות של הרווחה    21עד גיל  –יסודי, ובמסגרות החינוך המיוחד 

ב של מזון איכותי בריא ומקיים, לא מעובד, אוכלים ונהנים ממגוון רחוהחינוך 

העומד בדרישות התזונתיות המתאימות לפי גיל, נחשפים למזונות חדשים באופן 

הדרגתי ועקבי תוך תיווך נכון של המזון ע"י הצוות החינוכי וצוות ההזנה המקצועי. 

בנוסף, הילדים מקבלים העשרה חינוכית להגברת הידע והעלאת המודעות להרגלי 

 התוכנית כוללת: ילה נכונים ומזון בריא לאורך השנה ע"י אנשי מקצוע.אכ

o שוטף של כלל מערך המזון נעשה ע"י הצוות המקצועי  ליווי, פיקוח ובקרה

של מחלקת הבריאות העירונית, ע"פ מכרז תזונה עירוני ובהתאם לדרישות 

משרד הבריאות להזנת ילדים במסגרת החינוכית, מול ספקי המזון ובשטח 

הצהרונים. ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים, הילדים וההורים 



 

בתוכנית התזונה. הצוות כולל: תזונאיות קליניות מוסמכות, מקדמות 

בריאות, אנשי מנהל וחינוך, נציגי הורים, ייעוץ משפטי. מתנהל קשר ישיר 

ושוטף עם כל הגורמים הרלוונטים בתוכנית התזונה העירונית, ומול 

 בהתאם לצורך.  –בדיקת איכות המזון, מהנדסת מזון מעבדות ל

o מרבית בהתאם לצרכים התזונתיים לפי גיל, בהתאם  התאמת תפריטים

הנחיות משרד הבריאות. גמישות מרבית במתן מענה פרטני לכל ילד בצהרון 

והתאמת לכל צהרון. התאמת תפריט לילדים בעלי רגישויות ואלרגיות, 

באופן אישי בשיתוף הורי הילד והצוות  –דות בררנות אכילה ודרישות מיוח

 החינוכי. 

o בהתאמת מזון לילדים בעלי  הדרכת סייעות רפואיות וצוות חינוכי בצהרון

 רגישויות מורכבות והתנהלות נאותה למניעת חשיפה לגורם האלרגן.

o במהלך הביקורות מתבצעות הדרכות  – הדרכות צוותים והשתלמויות

אמילי גוזלן והדס לרר ובהתאם לצורך. כולל מקצועיות באופן שוטף ע"י 

מעבר על נהלי תברואה ומזון, הצגת תוכנית ההזנה כולל השינויים במערך 

המזון, גיוס הצוותים לתהליך. יש צורך בתיאום הדרכות של קבוצות 

קטנות במהלך השנה את הצוותים החינוכיים להטמעת התוכנית וקשר 

 ישיר.

o הוקמה וועדה העירונית למען ביטחון תזונתי. עבור  -תוכנית ביטחון תזונתי

מזון איכותי תושבים ומסגרות שידם אינה משגת , בה מספקים מידי יום 

 .בריא ומקיים, לא מעובד, העומד בדרישות התזונתיות המתאימות

 

הבינלאומית לקידום מדיניות מזון עירונית הרצליה חברה  ב"אמנת מילאנו"  •

 בריאה ומקיימת. 

ו' מכל בתי הספר בהרצליה, כולל ליווי -נציגים מכיתות ה' – נט בריאות ילדיםפרלמ •

-מקצועי והדרכת פעילות ע"י צוות התזונה העירוני במחלקת הבריאות העירונית. כ

 משתתפים. יו"ר וועד הבריאות מלווה את התוכנית והפרלמנט. 25

עישון אלכוהול בנושא התמכרויות, מניעת –בשיתוף שפ"י  "תוכנית עמיתים" •

וסמים המועברת לתלמידים בכיתות ו' ובחטיבות הביניים המופעלת על ידי מח' 

 החינוך בעיר ובשיתוף היועצות החינוכיות משרד החינוך.

סייעות רפואיות בגנים ובבתי"ס. עוברות  90ישנן מעל  – סייעות רפואיות •

 ן במהלך השנה.השתלמויות מקצועיות בתחום האלרגיה והסוכרת מידי שנה וריענו

ישנה תוכנית עירונית להתנהלות עם ילדים  –ילדים אלרגיים במוסד החינוכי  •

. 2017הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים במוסד החינוכי, בהתאם לחוזר מנכ"ל 

התוכנית מלווה ע"י הצוות המקצועי של מחלקת הבריאות העירונית, וכוללת 

ה ישיר לצוותים ולהורי הילדים, הדרכת צוותים חינוכיים, הסברה רחבה, מתן מענ

העלאת המודעות של האוכלוסייה לנושא, התאמת מזון בארוחות בוקר וצהריים 

במסגרת החינוכית ועמידה בכלל הנחיות חוזר המנכ"ל. שלטים לאיסור הכנסת מזון 

 אלרגני בבתי ספר ובכל הגנים. 



 

בריאים  החל מתחילת תשע"ו מעבר למזנונים – פיקוח על המזנונים בבתיה"ס •

' יישום הנחיות 16יותר, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. החל מאפריל 

זכיינים של מזנונים המקבלים ליווי והכוונה מקצועית מטעם  3חדשות חוזר מנכ"ל. 

מחלקת הבריאות העירונית. פיקוח שוטף לאורך השנה ע"י אחות בריאות הציבור 

שע"ז ביקשו הזכיינים אפשרות להחיל את ומחלקת הבריאות העירונית. בתחילת ת

כלל הנחיות משרד הבריאות בהדרגה. בקשה זו הופנתה למפקחת על הבריאות 

בצמוד לתוכנית העירונית; אנו מקווים ומאמינים, כי ע"י תוכנית הדרגתית של 

הוצאת מזונות שאינם מותרים לממכר מזון ובמקביל, חינוך לתזונה נבונה והעלאת 

ה ואורח חיים בריא תוך שיתוף ועדי ההורים, הצוותים החינוכיים המודעות לתזונ

 והתלמידים בתהליך, נוכל לעמוד באופן מלא בהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

-מרכז עירוני למתבגרים, ללא תשלום, בו מופעל צוות רב – מרכז עירוני למתבגרים •

עיות ואתגרים; מקצועי לעזרה בהתמודדויות של מתבגרים עם מגוון רחב של ב

שינויים גופניים, דימוי גוף, קשיים בתקשורת, התפתחות מינית, חוסר ביטחון, 

הפרעות אכילה, דיכאון, אמצעי מניעה ועוד. צוות המרכז כולל: רופאת מתבגרים, 

פסיכולוגים קליניים, דיאטנית, עו"ס, פסיכותרפיסטים ועוד. המרכז פועל בימים ב' 

בטלפון ולהשאיר הודעה.  צוות המרכז  24/7פנות למרכז ה' בשעות אחה"צ. ניתן ל-ו

יחזור בהקדם לתיאום תור. בימים אלו יצאנו בפרסום חוצות חדש לפרסום המרכז, 

בשיתוף הועדה לזכויות הילד ומוצעת התלמידים. במקביל יועצות בית הספר 

 מיידעות את התלמידים על המרכז.

 ם ומניעת היפגעויות. לקידום בטיחות ילדי – תוכנית "בטרם בעיר" •

 ...כולל הסברה , הדרכות וכו' •

o בבית בקרב הגיל הרך תוכנית למניעת היפגעויות 

o במרחב הציבורי ובבית והגברת המודעות בהסברה ובהדרכה  מניעת תאונות

 בכל ימות השנה ובחגים.

o עידוד להליכה בטוחה  בריא וידידותי לסביבה - תוכנית הולכים על בטוח(

ברגל( בשיתוף: ארגון בטרם, מח' הבריאות, מח' הספורט, למוסד החינוכי 

 מטה לבטיחות, איכות הסביבה.

o יו"ר הוועדה הגב' איה פרישקולניק מ"מ הארע 

ילדים כולל  1360-תיק אוכל לכל ילד, לעידוד ארוחת בוקר לכ – שלום כיתה א' •

 איגרת לעידוד תזונה נבונה בברכת ראש העיר מר משה פדלון.

הכנה משותפת של ארוחת בוקר בליווי דיאטנית, אכילה  – הבוקרמועדון ארוחת  •

 וטרם הגעה למוסד החינוכי.  10:00משותפת בשעה 

 14,500-חט"ב(  כעד מגיל הגן ועד כיתה ט' )מגן  -תוכנית חינוך לתזונה נבונה  •

 משתתפים.

כל מוסד חינוכי יכול לקבל ליווי מקצועי והדרכה  – תזונה ואורח חיים בריא ופעיל •

ע"י צוות תזונה עירוני קליני מקדם בריאות, כולל שילוב פעילויות בתחומי הלימוד, 

הרצאות בנושא לצוות רכזי בריאות ומורים, הורים ותלמידים ע"י מחלקת 

 הבריאות העירונית.



 

חינוך, הפיקוח משותפת למחלקת ה –תוכנית לקידום אורח חיים בריא בגנים  •

ומחלקת הבריאות העירונית. יישום הנחיות והמלצות משרד הבריאות כבר מהבוקר 

בגנים, לצורך עמידה ברצף בריאותי המתחיל בשעות הבוקר, ממשיך לתוך הבית 

 הבריא. 

טרם תחילת שנה, ניתנות לצוותים החינוכיים בגנים הנחיות לארוחת בוקר בריאה, 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד  –מזונות מומלצים ושאינם מומלצים 

החינוך. כמו כן מופצות הנחיות לחגיגות בריאות, חגים ומועדים בגנים ליישום. 

המערכת, הצוותים ההורים  העבודה היא משותפת, בתהליך גיוס חיובי והדרגתי של

והילדים, ללא פיקוח. מרבית הגנים בהרצליה נמצאים כיום בהזנת בוקר, כלומר יש 

מזנון פתוח עם מגוון של מזונות מוצעים כגון; ירקות שונים, גבינות וממרחים כמו 

חומוס וטחינה, טונה, ביצים, לחמים. הניהול של ההזנה בארוחת הבוקר באחריות 

 רכישת המצרכים.הסייעת, כולל 

תוכנית משותפת למח' הספורט ומח' הגיל הרך המופעלת בכל שנה  - "נעים בגנים" •

הדרכות של מדריכי ספורט ותזונה נבונה לילדים. ליווי מקצועי לאורך  גנים. 15-בכ

 השנה.

המלצות והנחיות לחגיגה בריאה לגננות ולהורים, בהתאם  –חגיגות בריאות בגנים •

 משרד החינוך ומשרד הבריאות להנחיות חוזר מנכ"ל

בקרב מתבגרים.  – קידום דימוי גוף חיובי ומניעת הפרעות אכילה, מניעת השמנה •

הרצאות וסדנאות עבור מתבגרים והוריהם, בליווי מרב מור אופיר, דיאטנית 

 קלינית.

תרפיה ודמיון מודרך להפחתת מתחים ולחצים בקרב הילדים  – תוכנית "יחדיו" •

חלוקת ערכת הפעלה לכל מוסד  תכוללבהנחיית ורד כתר. התוכנית  והצוות החינוכי,

 ו'(-)הכשרת שגרירי בריאות בקרב תלמידים בכיתות ה' חינוכי, גני ילדים ובתי ספר

הצגה והדרכה בנושא יציבה נכונה ועבודה מול מחשב,  – "גולשים גב בריא" •

 בהדרכת צורית ביבס, פיזיותרפיסטית

ם קורס עזרה ראשונה לפי דרישה עבור מורי בתי"ס. מתקיי –קורס עזרה ראשונה  •

סייעות בגני ילדים של קורס מד"א כולל  100-110השנה תש"פ החלה בהכשרת בין 

תעודת נאמן החייאה מטעם מד"א. מתקיימים קורסים פתוחים להורים לפי 

דרישה. בנוסף התקיימו קורסים לסייעות בחינוך המיוחד, סייעות רפואיות, עובדי 

 יה וקורסים לתאגידים עירוניים.עירי

 07:30-16:00פעיל בין השעות  1700-550-096מוקד מד"א  – שירותי עזרה ראשונה •

באמצעות פמי; בדיקות/פעילויות בשגרה: חינוך  – שירותי בריאות התלמיד •

לבריאות, הערכת גדילה )שקילה ומדידה(, בדיקת ראיה, בדיקת שמיעה, מתן 

 . michaeld@femi.comט'. -חיסונים, השלמת חיסונים ובדיקות. כיתות א'

חינוך לבריאות וכן יעוץ והדרכה  ביצוע בדיקות סקר, חיסונים, -תוכנית חיסון  •

בנושאי בריאות. ייזום, הפעלה ושותפויות בתוכניות קידום בריאות בבתי"ס 

להטמעת אורח חיים בריא. הפעילות מתבצעת עם התלמידים באופן אישי, בקבוצות 

mailto:michaeld@femi.com


 

ובכיתות. טרם תחילת שנת לימודים, מתקיימים השלמות חיסונים עירוניות במרכז 

 תלמידים. השנה בצל הקורונה התקיימו חיסונים במרכז פסגה.הבריאות העירוני ל

צוות מתנדבים לאיתור עין עצלה  –תוכנית "עין עצלה" בשיתוף ארגון "ליונס"  •

 בקרב ילדי הגנים . 

נוהל למניעת התפשטות תחלואה לכלל –מניעת תחלואת ילדים בגנים ומעקב  •

ירונית מקבלת דיווחים הגננות והמורים, להפצה גם להורים. מחלקת הבריאות הע

במידה ויש הדבקה או חשד לתחלואה ואנו פועלים ע"פ נוהל, בשיתוף המחלקה 

האפידמיולוגית של לשכת הבריאות המחוזית ת"א. ניהול התחלואה כולל ביקורות 

 במוסד החינוכי, שיחת הדרכה של הצוות החינוכי, מעקב ופיקוח. 

הול של חברת משכ"ל, תחת חברת תוכנית השיניים הצוחקות, בני – בריאות השן •

פמ"י בריאות ופיקוח של מחלקת הבריאות העירונית, על פי דרישות משרה"ב, 

  14,500 -השיניים הצוחקות כ כולל; הדרכה של שיננית, בדיקת רופא, בפרויקט

 ו' )+חט"ב(. -משתתפים גנ"י+ תלמידים בכיתות א'

של הרצאות וסדנאות בתחום אנו מציעים מגוון  –בי"ס לחינוך לבריאות להורים  •

דימוי הבריאות להורים, בהיכל בעיר ובמתנ"סים; קורסי עזרה ראשונה של מד"א, 

יחסי אכילה והאכלה בתוך ", מיניות ברשתחיובי ותזונה בעידן המודרני, "גוף 

, התמודדות עם חרדות ולחצים של הורים עם ילדים, בטיחות ברשת, ועוד המשפחה

ה ובהתאם לצורך. ישנו קושי בהבאת ההורים לפעילויות. מגוון הרצאות לפי דריש

יש צורך ברתימת הנהלת כל בית ספר לנושא, להביא הורים לפעילויות בתחומי 

בי"ס והקהילה. יש לפעול על מנת להביא את ילדי הורי הגנים להדרכות אלו, 

 באמצעות הגננות ופרסום להורים.

אוגוסט -לכל המשפחה, בחודשי יולי עושים קיץ בטוח ובריא לילדים בחודשי הקיץ •

 משתתפים בכל אירוע( 400-הכולל אירועים במתחם גינת בית הראשונים )כ

 

 בשיתוף לשכת הדובר לכלל התושבים מידע בנושאי בריאותפרסום ו

אתר עירוני חדש ונגיש של המחלקת הבריאות העירונית בו מופיעות כל הפעילויות  •

 הבריאות, פייסבוק עירוניוהתוכניות, כולל מידעון 

 מודעות חוצות •

דיוור ישיר לתושבים; הורים לילדים במסגרות החינוכיות, מורים ומנהלים, צוותים  •

 חינוכיים, מרכזים קהילתיים ועוד.

 

  



 

 בריאות בחירום ובעת משבר

 1202קורונה -תמונת מצב 
 

בריאות בשגרה  מחלקת הבריאות העירונית מהווה את הזרוע המקשרת, עמוד התווך בנושא

ובחירום, התנהלות שוטפת מול משרד משרד הבריאות, רשת ערים בריאות, מרכז השלטון 

המקומי, הנהלת הרשות, קשר עם כלל המסגרות תחת הרשות, אגפי העירייה, המוקד 

 העירוני, כל ארגוני ההצלה; משטרה, כב"א ומד"א, קשר מול התושבים.

 .לוןובהתאם להנחיית ראש העיר מר, משה פד

 

מחלקת הבריאות  –התמודדות עם נגיף הקורונה  –להלן תקציר הפעולות בעת חירום 

 העירונית;

תמונת מצ"ב תחלואה ופעולות נדרשות  – ישיבות שוטפות של פורום עירוני .1

 בהתמודדות בעת הקורונה להורדת רמת התחלואה בהרצליה ומתן שירות לתושבים. 

 

 מול משרדי הממשלה ולשכת הבריאות המחוזית  פניות ייעוץ לראש העיר וביצוע .2

 

העברת הנחיות מקצועיות ועדכונים של משרד הבריאות להנהלת העיר, אגפים ומחלקות  .3

העירייה, מסגרות תחת הרשות, מסגרות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים, הפצה 

 לתושבים בשיתוף דוברות העירייה

 

המחוזית, רופאת המחוז ד"ר רבקה עם משרד הבריאות, לשכת הבריאות  קשר ישיר .4

 שפר והממונה על הבריאות בחירום בלשכת הבריאות המחוזית 

 

 לכל המסגרות בעיר;  ציוד מיגון רפואי .5

 .מוסדות ציבוריים ובריאות העובדים, מוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמלים .א

ל, מיגון רפואי כולל: מסיכות כירורגיות, מסכות מגן שקופות לפנים, אלכוג' .ב

 .כפפות, מגבונים לחיטוי משטחים

 

  106 שליטה  מרכז וביצוע המשימות ומול טיפול בפניות התושבים .6

 

  –קידום בריאות בעת קורונה  –בהרצליה העיקר הבריאות  .7

בנושא הבריאות ומניעת תחלואה,  העלאת הידע והמודעות של התושבים .א

וחד כעת והחשיבות בקידום בריאות להשגת חוסן בריאותי ונפשי, במי

בהתמודדות עם נגיף הקורונה, כולל העברת מידע נגיש לתושב בעת המשבר, 

 יצירת תשתיות מתאימות ושיתופי פעולה רחבים.

 התוכנית פועלת להנגשת הידע והמודעות של התושבים דרך המדיות השונות; .ב

: מענה ופניות, ייעוץ והכוונה לתושבים בכל תחומי קו פתוח לתושבים .ג

הנחיות והודעות משרד הבריאות לשמירה על בריאות ואורח  הבריאות, עדכון



 

ומענה  09:00-15:00ה' בין השעות -לכל המשפחה. בימים א' –חיים בריא בבית 

 במוקד העירוני 24/7

חוברת "העיקר הבריאות" הכוללת הנחיות לאוכלוסייה, מידע בנושא בריאות  .ד

ה על תזונה בריאה, בחירום וקישור למוקדים הרלוונטים ברשת, מידע על שמיר

בריאות נפשית, פעילות גופנית בבית, מוקדי קופות חולים ושירותים, בתי 

מרקחת ועוד. החוברת מקוונת ונמצאת באתר העירוני  

1587275944-https://www.herzliya.muni.il/duplicated/  

מידעון אורח חיים בריא לתושב  .ה

https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1578576026.1640.pdf  

; תזונה בריאה במשפחה, תזונה ZOOM-הרצאות "הבית הבריא" במגוון של  .ו

צל ילדים ובני נוער, מיניות בטוחה ובריאה, בגיל השלישי, דימוי גוף חיובי א

סדנת בישול בריא להורים ולילדים, הקמת גינות מאכל בבית, בטיחות ברשת 

 ועוד. דוגמא לפרסומים יישלחו מצורפים כקובץ נפרד

 

  –חזרה של מערכת החינוך לשגרה  .8

העברת הנחיות עדכניות מסודרות לחיטוי ונקיון למסגרות; פורמלי ובלתי  .א

 פורמלי

 אספקת ציוד מיגון רפואי מלא לכל המסגרות .ב

העברת הדרכות בשטח לכל המסגרות העירוניות לשמירה על הנחיות משרד  .ג

 הבריאות להיגיינה, שמירת מרחק ונקיון, מיגון

 

 התוכנית לביטחון תזונתי עירוני –תוכנית התזונה העירונית  .9

תוכנית התזונה העירונית, כחלק ממדיניות עירונית של קידום מזון בריא  .א

ומקיים לכלל התושבים, ללא הבדלים סוציואקונומיים תוך צמצום פערים 

אותה מוביל ראש העיר מר משה פדלון, הינה מובילה ארצית  –בריאותיים 

בתחום קידום התזונה הנבונה ואורח חיים בריא ומושתתת על ההמלצות 

נחיות המעודכנים ביותר של משרד הבריאות לפי גיל ואוכלוסיית יעד. והה

התוכנית פועלת בכל המסגרות תחת הרשות, במסגרות החינוך הפורמליים 

והבלתי פורמליים, מועדוניות רווחה, מרכזים קהילתיים ומהווה חלק בלתי 

 נפרד ממכרזים תחת הרשות.

יים מהגיל הרך ועד הגיל : הנגשה של מזון בריא, מזין ומקמטרת התוכנית .ב

המבוגר בכל המסגרות תחת הרשות עם התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון 

 ומצבים בריאותיים מיוחדים.

חודשים במעונות יום, גנים  4ילדים במוסדות חינוך מגיל  7000-כיום סך של כ .ג

משפחות  300-הורים וכ 12,000בחינוך המיוחד, מעל  21ובתי"ס, ועד גיל 

מענה ישיר של התוכנית התוזנה העירונית. בנוסף, כלל בתי האב  מקבלים

בהרצליה נחשפים לפרסום ושיווק התוכנית, הזמנה לפעילויות פתוחות לקהל 

אשר גם מותאמות למגבלות הקורונה בשנת  –הרחב, הרצאות וסדנאות שונות 

2021. 

https://www.herzliya.muni.il/duplicated-1587275944/
https://www.herzliya.muni.il/duplicated-1587275944/
https://www.herzliya.muni.il/duplicated-1587275944/
https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1578576026.1640.pdf


 

ושיווק התוכנית מלווה בהדרכות מקצועיות של צוות התזונה העירוני, פרסום  .ד

להעלאת הידע והמודעות של התושבים לתזונה נבונה ואורח חיים בריא וכוללת 

 תהליכי פיקוח ובקרה באופן שוטף על יישום התוכנית והצלחתה בפועל.

כלל מערך המזון מפוקח באופן צמוד ושוטף החל מנקודת המוצא במפעל ההזנה  .ה

רה, מונפקים ועד נקודת הקצה בצהרונים, המזון עובר בדיקות מעבדה בשג

דו"חות ביקורת ומתוקנים ליקויים. הפקת דו"חות ביקורת של דיאטניות 

עירוניות, דגימות מזון ממעבדה מוסמכת של משרה"ב, שאלוני תזונה 

בצהרונים, התקבלות מזון ועמידה בהנחיות התוכנית, סקר שנתי דרך "פרלמנט 

הבריאות, תשאול משרד  –בריאות הילדים", נתוני נגידה של ילדים ומתבגרים 

 טלפוני יזום של מקבלי השירות במסגרות השונות לאורך השנה.

תהליכי הטמעה של שינויי בהרגלי צריכת מזון בקרב האוכלוסייה, שינויי חיובי  .ו

להרגלי אכילה נכונים ומודעות לתזונה נבונה ואורח חיים בריא דורש התגייסות 

 -בדגש על הנהלת העירמערכתיים; -רחבה ברשות וקידום שיתופי פעולה רב

להובלת מדיניות, אנשי מקצוע בתחום ליישום תוכניות, קשר שוטף עם השטח, 

קהילה ובתי אב. אנו רואים כי כאשר השינויים המיוחלים מתבצעים בהדרגה 

 –ובהתמדה, בשיתוף פעולה מלא ומותאמים לשטח, יש הצלחות רבות וכיום 

 בריאות.בהרצליה כולם מדברים בשפה משותפת אחת של 

של כל המסגרות תחת הרשות,  –עדכון הנחיות ונהלים לתזונה בעת קורונה  .ז

מסגרות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים, כולל כתיבת נהלים חדשים במסגרת 

ובהתאם למגבלות נגיף הקורונה; הזנה ארוחת צהריים, נהלי הזנת  –התקנות 

 בעת הקורונה –ית בוקר, תברואה ובריאות מזון, התנהלות במסגרת החינוכ

 

מגבלות הקורונה )התנהלות היגיינית, מסכה, שמירת מרחק,  – פרסום ושילוט נהלים .10

בכל המסגרות, בשלטי חוצות, באתר העירוני ובפייסבוק בשיתוף  -הצהרת בריאות ועוד( 

 לשכת הדוברת.

 

 הבריאות מרקחת ואירגוני ובתי הרפואה כל גורמי עם ישיר קשר .11

 

 בכל יום, כולל מצב תחלואה בהרצליה  ועידכון נתונים פואיר מידע זמין הנגשת .12

 

ב, כיתות ח' בשיתוף -להשלמת חיסונים לתלמידי כיתות א ו מרכז חיסוניםפתיחת  .13

 חברת פמ"י .

 

-15:00ה' בין השעות -מענה מקצועי פעמיים בשבוע, ימים ב' ו – קו חם למתבגרים .14

חזרה הדרגתית תחת מגבלות , השארת הודעה וחזרה לפונים, המשך פעילות 19:00

 הקורונה

 



 

מצילי חיים לקראת שנת  ניהול רישום ילדים בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים .15

 והגשת בקשות למשרד החינוך בהלימודים תשפ"

 

בריא בעיר, נעים בעיר, ומערך החוגים  תוכנית אפשרי – החזרה של פעילויות לשגרה .16

ומועדון צב"ר, מרפאת מתבגרים, מכללת בעיר, פעילות מרכז הדרכה לאורח חיים בריא 

 מחודש יולי -שוחרי בריאות

  



 

 

 ועדות ופרויקטים באחריות מ"מ וסגנית רה"ע

 גב' איה פרישקולניק

 

 ועדת חינוך
 

 חברי הועדה:
  

 איה פרישקולניק, מ"מ וסגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת החינוך

 עפרה בל, סגנית ראש העירייה, חברת הוועדה

 סגן ראש העירייה, חבר הוועדהעופר לוי, 

 איתי צור, חבר מועצה, חבר הוועדה

 פזית בכר, חברת מועצה, חברת הוועדה

 דנה ינאי אורן, חברת מועצה, חבר הוועדה

 מאיה כץ, חברת מועצה, חברת הוועדה

 חגית אפרגן, מנהלת בי"ס הנדיב, נציגת בתי הספר היסודיים

 הספר העל יסודייםסיגל דוד, מנהלת תיכון דור, נציגת בתי 

 ד"ר יעקב נחום, מנהל אגף החינוך

 יעל יוסף, סגנית מנהל אגף החינוך, מנהלת המח' לבתי ספר יסודיים

 חגית אבירם, מנהלת המח' לבתי ספר על יסודיים

 עופר אילות, מנהל תיכון היובל, חבר הוועדה

 זיו עומר, יו"ר וועד ההורים

 

במסגרתן למדו חברי הועדה להכיר את הדגשים ישיבות,  3קיימה הועדה   2021בשנת 

והפעולות והפעילויות הנגזרות ממנו.באופן ממוקד   2021העירוניים לשנת תשפ"ב תקציב 

 קוימו דיונים ופעילויות בנושאים בהם קיימת קדימות עירונית.

בדיקת בניית תוכנית שנתית עקב האלימות הגוברת והשפעת הסגרים בקרב ילדים והורים 

  ת מגפת הקורונה.בעקבו



 

 ועדת מלגות עירונית

 
 :הועדה חברי

 
 המלגות ועדת ר"יו, העירייה ראש מ"מ וסגנית – פרישקולניק איה

 דניאל אייזנברג, חברת מועצה, חברת הוועדה

 מאיה כץ, חברת מועצה, חברת הוועדה

 אורן אוריאל, חבר מועצה, חבר הוועדה

 ירון עולמי, חבר מועצה, חבר הוועדה

 אלקיס יגרמן, חברת הוועדהרווית 

 עמית אפריתי, חבר הוועדה

 ציון דנוך, חבר הוועדה

 יניב זהבי, חבר הוועדה 

 וכלכלה תקצוב אגף מנהלת, העירייה גזבר סגנית  הילה רוזן,

 יועצת משפטית לוועדה המשפטית, שלומית סלע , הלשכה ד"עו

 הועדה חברת, סדיר ביקור קצינת , קופל יונת

 קגנוביץ, עוזר אישי למ"מ וסגנית ראש העירייה, רכז וועדת המלגותאיליי 

 בקשות למלגה לשנת תשפ"א  168התקבלו 

 בקשות לא הגישו מסמכים כלל 78

 בקשות לא עמדו בקריטריונים  15

 ₪  373,500בקשות, בסכום כולל של  75אושרו  

 

 ועדת הגוי מחשב לכל ילד

 
 רייה, ממונה על החינוך יו"ר ועדת הגוי.איה פרישקולניק, מ"מ וסגנית ראש העי

פרויקט משותף למפעל הלאומי לפיתוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלה ולעירייה 

במסגרתו מוענקים מחשבים לבתי תלמידים במשפחות נזקקות , בפעולה זו אנו מקדמים את 

למידה זכות הילדים לשוויון, הזכות לקבל כלים מעודכנים הדרושים היום לכל תלמיד ות

בכדי ללמוד היטב ולהכיר את השפה והכלי שבאמצעותו ניתן להגיע למאגרי מידע ולתכנים 

השתתפות באתרי הכתות ובתכנית שיעורי בית שיסייעו להם בלימודים, בהעשרה אישית 

 ובפעילות חברתית.

 עקב הקורונה קיבלנו השנה פניות רבות והקורס נערך בזום .

 ים קורס משבים בזום וחולקו מחשבים לבתיהם .תלמיד 105בתפש"א/תשפ"ב עברו 

  



 

 ועדות הנחות בחינוך
 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העירייה, יו"ר ועדת הנחות בחינוך.
  

ועדת הנחות בחינוך עוסקת בסיוע כלכלי למשפחות בעלות רקע כלכלי קשה בתחומים 

 כדלקמן:

 יום לימודים ארוך בגני הילדים העירונים (א

 מטרה להוראה מתקנת ואבחונים לתלמידים ללומדים במרכז (ב

 סיוע ברכישת ספרי ועזרי לימוד, סיוע בתשלום שכ"ל (ג

 החזרי הוצאות נסיעות על רקע כלכלי (ד

 מלגות לנסיעת תלמידים מבתי הספר לפולין (ה

 
 קריטריונים להנחות:

 
 טבלת הכנסות לזכאות משפחות. (א

 טבלת הכנסות להורה עצמאי )משפחות חד הוריות(. (ב

 ₪ . 3,000הוצאות על שכ"ד/ משכנתא עד התחשבות ב (ג

 מצבים חריגים בדיון לגופו של עניין, כגון מצב רפואי / כלכלי מיוחד. (ד

 

 יום לימודים ארוך בגני הילדים -יול"א -ועדת הנחות  .1

מסגרות יול"א בגני הילדים מנוהלות ע"י בית פוסטר, סבסוד העירייה 

 .₪   600,000  2021/2022לשנת 

 ההנחות מגולמות בתוך תקציב מרכז מטרה -ועדת הנחות הוראה מתקנת  

 בקשות 102אושרו -ישיבות  6הועדה קיימה 

 

 איבחונים במרכז מטרה  לחט"ב ותיכוניים –ועדת הנחות  .2

 האיבחונים מיועדים לתלמידי חט"ב ותיכוניים

 ישיבות 6התקיימו 

 ₪  2,200עלות איבחון באמצעות ועדת ההנחות בסך של  

 בקשות 7אושרו 

 

 ועדת סיוע ברכישת ספרים, השאלת ספרי לימוד, ושכ"ל מחוץ לעיר .3

 ופנים

 ישיבות ועדה 9 והתקיימ

  בקשות 85אושרו 



 

 נסיעת תלמידים למסע לפולין-ועדות מלגות 
 

 כהשתתפות מלגות לאולפנת צביה, תיכון דור לתיכון ראשונים, ₪  50,000אושרו 

 אחיה, תיכון היובל ותיכון הנדסאים.תיכון העירוני  החדש, תיכון 

 השנה בצל משבר הקורונה התלמידים לא יצאו למסע לפולין.
 
 

 התוכנית הלאומית למניעת אובדנות -ועדת היגוי 
 

: רצפים טיפוליים פעולות אשר נעשו במסגרת התכניתהצגת נושא מניעת האובדנות ברשות, 

)פורמלי, בלתי פורמלי, ובגירים (, הכשרות שומרי סף שהתקיימו, יעדים להמשך, והיכרות 

 .להגנה על ילדים ונוער ברשת 105עם תכנית לאומית 

 
 לימוד שפת הסימנים

 
 גם בשנת הלימודים תש"פא/תשפ"ב נמשכה התוכנית .

 

 רקע על התכנית 

 עם פעולה ובשיתוף העירייה ראש סגנית בעיר ביוזמתבכל בתי הספר  המתקיימת תכנית

לאחר שיזמו קורס בשפת הסימנים לטובת הציבור,  בעירייה. הנגישות רכזת טלקר, קרן' הגב

 'ה שהועבר בשעות הערב בבית פוסטר, הורחב הרעיון לתלמידי העיר, כאשר כל כיתות

לוקחות בו חלק. חשיפת התלמידים לבעלי מוגבלויות בכלל, ולחירשים בפרט, מסייעת 

להתגבר על הפערים הטבעיים ולהסיר מחיצות רבות המקשות על לקויי שמיעה. מלבד לימוד 

שפת הסימנים והגברת התקשורת הישירה עם אנשים לקויי שמיעה, הקורס הנ"ל מאפשר 

 הזולת ולהקטין את החיכוך במפגשים עם בעלי המוגבלות. לבני נוער להכיר את המגבלות של 

 עבור החרשים" של "עולמם להכרת וכלים ידע הקניית באמצעות נלמדת התכנית

את השיעורים מעבירים  .העולמות שני בין" גשר" להוות במטרה השומעת, האוכלוסייה

 .ספרה בבתי שמפעיל את הסדנאות מדריכים מטעם "מרכז בקול לנגישות שמיעה",

  



 

בטוח" לבתי ספר העל יסודיים המרחב התוכנית "

 -לימי למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
 

תכנית מרחב בטוח לבתי הספר בשיתוף מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון 

מגפת הקורונה מציבה בפני כולנו אתגרים ומחייבת אותנו ליצור פתרונות חדשניים 

שינוי ומשבר. התוכניות המסתמנות לשגרת הקורונה נוגעות בגיל הרך ורלוונטיים בימים של 

לסיכון  שאינה חשופה והיסודי ובכל מי שנכלל/ת בשוק התעסוקה ומתעלמות מקבוצת הגיל

מהמחלה עצמה וגם אינה משפיעה על הפעילות הכלכלית במשק, בני ובנות הנוער שלנו נותרו 

 מחוץ למעגל החיים והפעילות. 

הם/ן של התלמידים/ות שלנו השתנה ללא היכר. דווקא בתקופה בה המשימה מציאות חיי

ההתפתחותית המרכזית היא עיצוב הזהות, בעיקר דרך מרחבים וקשרים חברתיים 

במסגרות פורמאליות כמו בתי ספר ובלתי פורמאליות כמו מרכזי נוער ותנועת הן/ם 

 מוצאות/ים את עצמן/ם ללא מסגרת.

ד ועוד בתוך עצמן/ם מתבודדות/ים בחדר ומול מסכים כמעט כל רבות/ים נסגרות/ים עו

שעות הערות שלהן/ם חלקן/ם מפתחות/ים חרדות ועסוקות/ים יתר על המידה, בדימוי 

העצמי שלהן/ם חשופות/ים לתכנים מיניים ולסיטואציות חוצות גבול ואפילו פוגעניות 

 שהרשת מביאה לפתחן/ם.

רגנת ומסודרת מייצרות/ים מרחבים בצורת "ישיבות" חלקן/ם בהיעדר פעילות חברתית מאו

)מפגשים שמטרתם שתיית אלכוהול או צריכה של סמים בקבוצה( ומתנסות/ים בפעילות 

 מינית לא מותאמת לגיל ולא מוגנת.

בתקופה זו, יותר מתמיד, חשוב להיות שם בשבילם/ן ולהמשיך לייצר עבורם/ן מרחבים 

 וסיוע ברגעי בלבול או מצוקה. בטוחים וכתובת רלוונטיות לתמיכה

 

 מבנה התכנית

התכנית נותנת פתרון הוליסטי ובר קיימא לבתי הספר אשר מבקשים לייצר לצוות 

ולתלמידים/ות מרחב בטוח אשר תומך בהם/ן בימים אלו ולצמצם ככל הניתן, את תופעת 

ת התכנית האלימות המינית הרווחת בקרב בנות ובני נוער. מעבר למפגשים עם התלמידים/ו

מעניקה לצוות החינוכי ולהורים את הידע, ההבנה והכלים הדרושים על מנת לעסוק 

  בפתיחות בנושאים הללו ולהתמצב ככתובת בטוחה ומשמעותית עבור התלמידים/ות.



 

 תכנית ממריאות
 

התכנית מכשירה תלמידות תיכון למסלולי סיבר וטכנולוגיה משמעותיים בצה"ל ומצמצת 

 בשילוב נשים בעולמות הטכנולוגיה וההייטק.את הפער הגדול 

 

 רגשיים בקהילות בתי הספר -מענים חברתיים 
 

בעקבות משבר הקורונה, מערכת החינוך העירונית תמשיך להקצות משאבים להשלמת 

חברתיים שנוצרו ברקב התלמידים, תפעל לאיתור צרכים חברתיים  -הפערים הפדגוגיים

 כאורח חיים בביה"ס.רגשיים ולחיזוק הקשר הבין אישי 

 

'חוזרים לתלם' תכנית עירונית להשלמת פערים 

 חינוכיים ורגשיים בעקבות משבר הקורונה
 

בעקבות ממצאים מדאיגים על השלכות הקורונה בקרב התלמידים הליטה העירייה שלא 

למיזם חדש וראשוני בישראל .מדובר במיזם ₪ להמתין לסיוע מהמדינה ותקצה כמיליון 

שעות נוספות, שיתנו על ידי צוותי  10,000במהלכו תתקצב העירייה הקצאתן של רחב היקף, 

ההוראה ומנהלי בתי הספר, למען קידום השלמת הפערים הלימודיים, החברתיים והרגשיים 

שנוצרו בקרב התלמידים בתקופת הקורונה . החזון שעומד מאחורי המיזם הוא מתן 

 הזדמנות שווה לכל תלמידי העיר .

 

 בטבע CHEAגני 

בטבע אשר ייחודיותם המרכזית בכך שיקיימו באופן קבוע  EACHפתחנו לראשונה שני גני 

שלושה ימים בשבוע למידה חוץ גנית במרחבי הטבע העירוניים. הגנים מוציאים לפועל את 

, בהלימה לעקרונות הגן העתידי של משרד החינוך, תוך  התבססות על EACHמודל החינוכי 

מרכזיים : ביטוי עצמי, יוזמה ויצרנות, קהילתיות למידה במרחבי החיים. ארבעת העקרונות 

הלמידה החוץ גנית מעודדת חשיבה יצירתית, סקרנות חקר ופליאה תוך שהיא מאפשרת 

  חיבורם של הילדים למרחב העירוני וטבע .



 

 גנים בשיטת החינוך האלטרנטיבי
 

י ילדים ציבוריים בגישה  הרצליה היא בין הערים הראשונות בישראל אשר פתחה גנ

המונטיסורית , שני גני הילדים החדשים שמים במרכז את הילד, צרכיו נטיות ליבו ויכולתו, 

הגלום בו צרכיו נטיות ליבו ויכולתו,  לומנסים להביא לידי מימוש מרבי את הפוטנציא

 ומנסים להביא לידי מימוש מרבי את הפוטנציאל הגלום בו כישות הוליסטית . השיטה

דוגלת בלמידה של הילד תוך עשיית דברים בעצמו, מתוך הנחה שהילד הוא אוטודידקט 

בעיר, תוך הצעת מגוון  י.הגנים נפתחו כחלק מהמהלך העירוני לקידום החינוך האלטרנטיב

 שיטות חינוכיות לילדים. לראשונה נפתח בית ספר דמוקרטי ראשון  בעיר.

 

היסודיים הרחבת חדרי 'מייקרס' בבתי הספר 

 ובחטיבות

 
העירייה ממשיכה בהרחבת חללים בית ספריים עם סביבת לימודים חדשנית רב תחומית 

המעודדת חשיבה יצירתית ויזמות בקרב התלמידים, תוך חשיפתם לתחומי עניין שונים 

חדרי מייקרס בבתי הספר היסודיים  8ולמידה משמעותית ומאתגרת. השנה התווספו 

תחומית שיתופית המשלבת מלאכת ידיים, -ינים בטכנולוגיה רבוהחטיבות, אשר מתאפי

. החדרים משלבים כלי עבודה מסורתיים 21-עיצוב ויצירה עם העולם הדיגיטלי של המאה ה

עם כלים טכנולוגיים מתקדמים ביותר, כגון מדפסות תלת ממד, ומאפשרים לתלמידים 

למידה טכנולוגית, שיתוף ידע, ליצור תוצרים בהתאם לחזונם. החדרים נותנים פתח נוסף ל

קידום רעיונות סביבתיים וחברתיים, ומאפשרים להטמיע בחיי היומיום של התלמידים 

 ת.שגרת חיים של יצירתיות, טכנולוגיה וקהילתיו

 

 בבתי ההוראה צוותי של עירונית ליזמות 'HAB' תכנית

 הספר
 

יחודיים למורות ומורים עיריית הרצליה פותחת לראשונה מרחבי יזמות ותוכנית הכשרה י

חברתיים פרטיים עבור התלמידים כהעשרה -המעוניינים ליישם מיזמים ורעיונות חינוכיים

מחוץ למסגרת שעות הלימודים. מתוך מחויבות לעידוד יזמות וחדשנות במערכת החינוך 

העירונית, לשיתוף פעולה עם הצוותים והכרה ביתרונות השימוש בידע המקומי, החליטה 

יה על מהלך חדש לעידוד יזמות בקרב אנשי ההוראה. במסגרת זו יוקצו מרחבי פעילות העירי

חברתיים פרטיים, העומדים -למורות ומורים אשר מעוניינים לקדם מיזמים חינוכיים

 .בהלימה עם העקרונות המנחים שיפרסם אגף החינוך

רים הנדרשים המהלך ילווה בתוכנית הכשרה מעשית שתקנה למעוניינים את הכלים וכישו

  .על מנת להוציא את המיזמים מרמת הרעיון לפעול ותגמול עבור המשתתפים



 

 קידום למידה משותפת מאחדת קהילות

החליטה העירייה על פיילוט ראשון ליצירת שלושה  EACH כחלק מהחזון החינוכי העירוני

 אשכולות למידה משותפים תוך בניית תכנית לימודים שיתופית היברידית. שלושת

 :חברתית משותפת-האשכולות מאחדים מספר בתי ספר לפעילות חינוכית

 .בתי הספר יוחנני, ברנר, שזר ואילנות - 1אשכול 

 .בתי הספר נוף ים, ברנדיס, נבון וגליל ים - 2אשכול 

 .בתי הספר ויצמן, לב טוב, בן צבי - 3אשכול 

דה משותף, ושתאפשר בכל אשכול תיבחר תכנית חינוכית היברידית, המוקדשת לנושא למי

לראשונה לתלמידים מבתי הספר השונים ללמוד ביחד תוך שימוש בטכנולוגיות מקוונות 

וקיום פעילויות במרחבים. למעשה, הפיילוט מבקש להפסיק שגרה בה תלמידי בתי הספר 

לומדים בנפרד ואינם מכירים את שכניהם הלומדים בבתי הספר האחרים. בכך מקווים 

 העמקת היכרות חברתית והקשר בין הקהילות השונותבעירייה להביא ל

 

 אלימות ומורכבות רגשית בבתי הספר תכנית למיגור

 
 יסודי:

 . תכנית חוסן 1

 .תכניות הכלה, פעילויות סביב נושא המוגנות ברשת. 2

3. sel  - דחייה חברתית שיח ופעילויות בנושא. 

 רגשי.תלמידים לקיום שיח  6מורה פוגש  – 6/6. רואים 4

 . חיזוק קשר מורים תלמידים והרים .5

 

 על יסודי:

 .תכנית חוסן1

 . רכזי מוגנות2

 . תכנית חינוכית למיניות בריאה, הגברת תחושת שייכות חברתית וטיפוח מיומנויות 3

  .חברתיות

 להגברת המודעות החברתית ותחושת השייכות, שיח תלמידים עם השוטר  - '.'בשביל4

 .שיח הורים תלמידים -יתתיים הקהילתי, מפגשים כ

 מענה לתלמידים בסיכון,  -. תכנית דרך הגלים לנערות ונערים, היחידה לקידום נוער 5

 מפגשים לטיפוח מיומנויות חברתיות והעצמה, וועדות בין מקצועיות  -קבוצות מנהיגות

 היכרות על תלמידים מורכבים ומתן מענה, חונכות תלמידים, שיעורי חינוך ועוד.

  



 

 2022הפעילות המתוכננת לשנת 
 
ויצירת שיתוף פעולה עם הגנים  3עד  0קידום הקמת מחלקת החינוך לגיל הרך מ . 1

 הפרטיים.

 . קידום הקמת בית ספר בינלאומי בעיר הרצליה .2

 בניית בתי ספר וגני ילדים 
 

 -הגיל הרך 
 

 בביצוע

 .2022אכלוס בינואר  –כיתות תמר ותאנה שלב א'  3

 .2022אכלוס בספטמבר  –בגליל ים כיתות  8

 

 בתכנון

 .2022תחילת ביצוע במהלך  –כיתות תמר ותאנה שלב ב'  3

 .2022תחילת ביצוע במהלך  –כיתות ברח' דוד השמעוני  5

 .2022תחילת ביצוע במהלך  –כיתות ברח' אחד העם  2

 .2023-תחילת ביצוע ב –כיתות ברח' יהודה הנשיא  2

 בתכנון ראשוני. –כיתות גן בגליל ים  4

 תכנון ראשוני. –כיתות + מעון בהרצליה ב'  4

 תכנון ראשוני. –כיתות ליד בי"ס הנדיב  4

 

 -העשרה 

 בביצוע

ביצוע החל, אכלוס  -מרכז המדעים ברח' אלתרמן )גנ"י מדעיים, מרכז מחוננים, קהילה( 

 .2023במהלך 

 

 -בתי"ס יסודיים 
 

 בביצוע

 2022בספטמבר אכלוס  – 406יסודי גליל ים 

 2022אכלוס בספטמבר  – 408יסודי גליל ים 

 

 בתכנון

 (2022ממתין לתקצוב משרד החינוך )וועדה בפברואר  –בי"ס הירוק בהרצליה הצעירה 

 בתכנון מתקדם –כיתות  24-הרחבת שז"ר ל

 בתכנון מתקדם –כיתות  24-הרחבת ברנר ל

 בתכנון מתקדם –כיתות  24-הרחבת בן צבי ל

 בתכנון מתקדם –דמוקרטי בי"ס 

 בתכנון ראשוני –כיתות  24-הרחבת יוחנני ל



 

 בבדיקת היתכנות –כיתות  24-הרחבת ברנדיס ל

 

 - על יסודי
 

 בביצוע

 2023אכלוס בספטמבר  – 406חט"ב גליל ים 

 2023אכלוס בספטמבר  – 406תיכון גליל ים 

 

 בתכנון

 2022ביצוע במהלך  –קמפוס המדעים 

 2022ביצוע במהלך  –חט"ב בן גוריון 

 2022ביצוע במהלך  –תיכון היובל 

 תכנון מתקדם, ביצוע תלוי תקצוב משרד החינוך –תיכון הראשונים 

 תכנון ראשוני –חט"ב אלתרמן 

 תכנון ראשוני –תיכון דן שומרון 

  



 

 מינהל נשים
 

 שירותים קבועים  -  2021הפעילות לשנת 
 

 שירותים קבועים 
 

גירושין,  -במשרד המשפטים בנושאים אזרחיים, דיני משפחה  סיוע והכוונה משפטי

אלימות במשפחה וירושה, דיני עבודה, זכויות בביטוח הלאומי, זכויות דיור, סיוע בהסדרת 

 .חובות

 עילה  –האחר  זכאות כלכלית -מבחנים האחד  -2הסיוע המשפטי ניתן בהתאם ל

ת הספר למשפטים במרכז הבינתחומי באמצעות הקליניקה לסיוע קהילתי בבי הכוונה וסיוע

הרצליה בניהולה הסיוע ניתן בין היתר בנושאים אלה: דיני עבודה, הוצאה לפועל, פשיטת 

רגל, סכסוכי שכנים, צרכנות, תביעות קטנות, דיור, דיני עבודה, צוואות ואפוטרופסות. 

דעתה של השירות ניתן רק לנשים שאינן זכאיות לסיוע במשרד המשפטים ועל פי שיקול 

 הקליניקה והמינהל. 

בסוגיות של נפגעות עבירה בעבירות מין ואלימות. במסגרת השירות ניתן  הכוונה משפטית

ייעוץ טלפוני או פרונטלי בסוגיות הבאות: מעקב אחר תלונות במשטרה, הסבר על זכויות 

לי על פי הסבר על זכויות נפגעות עבירה בהליך פלי נפגע עבירה קטין/קטינה בבימ"ש לנוער,

 .חוק זכויות נפגעי עבירה

שירות הניתן לנשים אשר רוצות להתנהל בצורה מיטיבה יותר עבורן במצבי  הכוונה כלכלית

 .חיים שונים

ההכוונה מאפשרת לנשים ללמוד התנהלות כלכלית של המשפחה, התנהלות כלכלית של 

פציפיים כמו העסק, התנהלות כלכלית שלהן עצמאית, וכן הכוונה הכוונה בנושאים ס

 .עסקאות נדל"ן, קבלת משכנתא

סיוע לנשים בהתנהלות מול הוצאה לפועל תביעת דמי מזונות,  – לפועל להוצאה הכוונה

 חובות ועוד

במסגרת הכוונה אנחנו מפעילות את סיירת הלב בו נשים מקהילה מלוות נשים הזקוקות 

 לדיונים, עדות במשטרה , רווחה ועוד 

  תוך שמירת סודיות מלאה תשלום וללא כל התחייבותההכוונה ניתנת ללא 

 הכוונות. 30 -בחודש יש כ

  

 קורסים סדנאות מיזמים ופרויקטים 
 
שנת בת המצווה היא שנה מיוחדת ומרגשת   -שיתוף פעולה עם ויצו    –"בנות מצווה"  .1

עבור הנערות והאימהות.  הנערות נעות בין ילדות ובגרות וזו הזדמנות לשיח ולחוויות 

משותפות ומשמעותיות בין האם ובתה. מערכת היחסים בין האם ובתה היא המערכת 

של הבת. המרכזית בחייהן של נשים ושיפור הקשר עשוי לתרום רבות לשיפור איכות החיים 

גיל ההתבגרות, המלווה בשינויים גופניים ונפשיים, נחשב לאחת התקופות המורכבות 

בחיים בכלל, ובחיי הנשים בפרט. בתקופה זו נודעת חשיבות רבה למערכת היחסים בין 

האם לבין ביתה המתבגרת וזו משפיעה על כל תהליך גיבוש הזהות הנשית.  בשיתוף סניף 

חודית לבנות מצווה ולאימהותיהן אשר מאפשרת להן חיבור מציע סדנה יימרכז ויצו 



 

ל"שושלת הנשית" במשפחתן וחשיפתן לעוצמתן של נשים. המפגשים מתמקדים בנושאים 

שונים ביניהם: תקשורת והתמודדות עם קונפליקטים, דימוי גוף ודימוי עצמי ומסוגלות, 

וצה, כבעלת מכנה משותף העצמה נשית וחברות. מפגש אחד יוקדש ליחסי אבות ובנות. הקב

סביב תקופת ההתבגרות, מספקת מקום ייחודי ושונה לאימהות ובנותיהן ומאפשרת 

למשתתפות לחלוק רגשות ומחשבות באווירה של שיח פתוח וחוויה משותפת. התכנים 

מועברים בצורה חווייתית ומעודדים המשך עשייה בבית. הסדנה מייצרת שיח באווירה 

 מפגשים  10 י.תומכת ובפיקוח מקצוע

 14 –משתתפות )אימהות ובנות ( מחזור שני  20 –מחזור ראשון  מחוזרים 3התקיימו 

 משתתפות )אימהות ובנות ( 24 –משתתפות )אימהות בנות ( מחזור שלישי 

 

מיזם המסייע לנשים הנמצאות מחוץ   שיתוף פעולה עם ויצו -פרלמנט אימהות" ". 2

 12עם הסיטואציה ומשבר הקורונה  תלמעגל התעסוקה . קורס נתן כלים להתמודדו

 מפגשים . האימהות הגיעו הילדים ומתנדבות נתנו שמירה לילדות ולילדים. 

 נשים  8 –נשים מחזור שלישי  9 –נשים , מחזור שני  9מחוזרים מחוזר ראשון 3 

 

. תוכנית שנתית הנותנת המחלקה לחינוך מניעתי תנו"ס ושיתוף פעולה עם  - "מחוברות".3

 נערות השתתפו 15לנערות נבחרות כלים במגדר מנהיגות 

 

הנערות מקבלות  המחלקה לחינוך מניעתיתנו"ס ושיתוף פעולה עם  -מחבורות לגוף" ".4

 נערות השתתפו 10שיעורי ריצה עם מודעות להיבטים מגדריים  

 

שיתוף עם מרכז למשפחה ויצו במסגרת הפרויקט ניתן  "מורם ראש"רב שנתי  קטפרוי.5

יוצאי מקלט , אלימות במשפחה המיזם נותן מענה לנשים ומסייע לצאת  25נשים ו 14מענה ל

 עם חייהן  תלדרך חדשה לצד התמודדו

 

מועדוני בהרצליה פועלים מספר  שיתוף פעולה עם תנו"ס ואגף הרווחה – "מועדוני נשים".6

נשים המקיימים פעילות להעצמת נשים. המועדונים הוקמו על ידי התארגנות מקומית של 

נשים בתמיכת היחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותים חברתיים והמתנ"סים במטרה 

לסייע להן לחזק קהילתיות בשכונות, לחזק מנהיגות נשית קהילתית ולאפשר העשרה של 

השנים אחרונות מינהל נשים הצטרף ליוזמה  20-הרצאות. בנשים אלו באמצעות מפגשים ו

 .ומסייע בתקצוב עירוני להרצאות, סדנאות וחיזוק קולן של הנשים

 

אם לאם הוא פרויקט ארצי  - שיתוף פעולה עם מחלקת הבריאות – פרויקט "מאם לאם".7

י . מטרת הפרויקט להעניק תמיכה רגשית לאימהות בשנה הראשונה אחר1999-שהוקם ב

לידה. הנשים, אשר מספקות תמיכה הינן אימהות מתנדבות מהקהילה, שעוברות הכשרה 

ומקבלות הדרכה מנשות מקצוע בתחומי התפתחות הילד ובעבודה סוציאלית. עקרונות 

היסוד של הפרויקט מבוססים על ספרות רחבה המראה שאימהות המקבלות תמיכה טובה 

עם עצמן, נוטות פחות לחרדה ודיכאון ויותר נהנות יותר מהורּות, מרגישות יותר טוב 

 רגישות לצרכי תינוקן.



 

 -כסיוע  /שירות קיבלומתנדבות הפועלות  14במקביל יש עד נשים  16למתנדבות  הכשרות

 נשים יולדות בשנה הראשונה.. 70

 

עצמאיות מקבלות כלים   -  נשים עצמאיות בעסקים שיתוף פעולה עם עמותת עסקית.8

מישורים, על מנת להוות מסגרת תומכת עבור נשים יזמיות ועצמאיות בפריצת דרכן במגוון 

לעבר הצלחה כלכלית והגשמה עצמית ועסקית. פעילויות הפרויקט השונות והמגוונות 

כלכלי, ניהולי, שיווקי ותפעולי, מתוך אמונה  -מקנות ליזמיות כלים במגוון מישורים

וק אפקטיבית, כשהיא נעשית בטבעיות ומתוך אהבה שנטוורקינג הוא גישה לחיים ודרך שיו

לעסק שלך. לשם כך הקמנו את פרויקט "עסקית פלוס הרצליה" המקיים מפגשי נטוורקינג 

 ותוכן, במפגשים אלו תקבלי:

 * כלים מעשיים לאתגרים עימם את מתמודדת

 * מרחב ללמידה, שיתוף, התנסות, התלבטות וקבלת עצה טובה

 מעצימה, מעוררת השראה ומניעה לפעולה * קבוצה נשית תומכת,

 עצמאיות  30 -משתתפות כ

 נשים השתתפו  25כדורגל נשים  –שיתוף פעולה עם מחלקת הספורט  – "נעים בעיר". 9

  שדולת הנשים –זכותן לחיילות .10

 

 חלוקה לבתי ספר הרחבה גם לבנים וגם לבנות. – חוברת "נשים פורצות דרך".11

 

 פעילות של מגמת מגדר ב"תיכון ראשונים" - של נשיםרחובות על שמות .12

 

 הקורסים  שיתוף פעולה עם שירות התעסוקה – קורסים חזרה לעבודה לנשים מובטלות.13

מענקים כלים לנשים לחזרה לעבודה קרי: כתיבת קורות חיים, הצגה עצמית , נטוורקינג, 

 נשים השתתפו 30חיפוש עבודה בעולם החדש  

 

בית הנערות, בית החיילות וסיוע חברות בסיוע ל בכללם בקהילה גורמים חיבור.14

 מענה לצרכים משתנים למקלטים לנשים מוכות

 

וקפה  םציון ימים לאומים, בינלאומיי – "ן ומועצת הנשים בעיריועלפעולה עם  שיתופי.15

 ואנשים מסייעת באתגרים השונים שעולים מהשטח כגון: שיחות עם נשיםשישי במקביל 

מבוגרים, דאגה לאוכל ומענה לצרכים משתנים של בית החיילות, בית הנערות, בית 

החיילים בעיר, חלוקת מזון, סיוע בקניית תרופות ועוד ועוד. פעילות זו היא בהובלתן סיגל 

רבין יו"ר מועצת הנשים וסגניתה חיה שבתאי, וזוהי עשייה מבורכת בימי שגרה ובמיוחד 

  .בימים אלו

 



 

: מיזם  מחזיקי מפתחות נורות אדומות  לתלמידים ותלמידות בכיתות י"א , י"ב חלוקת. 16

עירוני ייחודי אשר נצר בשיתוף פעולה של גורמי מקצוע על מנת לקדם את מניעת האלימות 

 בפרט ובזוגיות בכלל עם דגש על תכניות  בחינוך .

 
 

 תכניות לקידום השוויון במערכת החינוך הפורמלי ובלתי פורמלי 

בעידודה ובהנחיתה של מ"מ וסגנית ראש העירייה הורחבו התוכניות לקידום שוויון מגדרי 

ומניעת אלימות כלפי נשים במערכת החינוך כך שנוצרה מעטפת של תכוניות, סדנאות 

 ( ועד התיכון. 0והכשרות מקיפות החל מגיל הרך )גנים פרטיים מגיל 

 

 חינוך פורמלי 

עוסקת בחוסן ריגשי של התלמיד הדרך בה התלמיד תכנית "חוסן"   -תיכונים  .1

מתמודד עם עצמו וחברת הילדים. הצוות החינוכי מקבל כלים להדרכת התלמידים 

 .במצבים שך לחץ )מאושר משרד חינוך (

תוכנית בשיתוף הפיקוח של משרד החינוך ואיגוד נפגעות תקיפה מינית תוכנית  .2

השונים של פגיעה מינית , מניעה, עירונית לחינוך העל יסודי שתעסוק בהיבטים 

 .התמודדות עם לחץ חברתי

תוכנית "חוסן" ,  תכנית "בשביל" תפעל בחטיבות הביניים  –חטיבות ביניים  .3

 .התוכנית מטפחת מודעות חברתית , רגישות חברתית

תכנס השנה התוכנית "הכי בטוח בשבילי" , תוכנית "חוסן"  –בתי ספר יסודיים  .4

 .העוסקת בחוסן ריגשי

תוכנית "כישורי חיים" השנה תכנס תוכנית "חוסן" "במגע בתיאום"  –גני ילדים  .5

 שנים עברו הגננות השתלמות שנתית על מיניות בריאה . 3במשך 

 סדנא מנהיגותה לחינוך מודע מגדר. –גני ילדים פרטיים ועירוניים  .6

מפגשים בזום, הקמת פלטפורמה לשיתוף ידע בתחום, ליווי וצעדים מעשיים  5 .7

 העקרונות המנחים.

 

 חינוך בלתי פורמלי 

קורס "מחוברות" "מחברות לגוף" "בנות מצווה" ופעילות מותאמת תעבור  ▪

 .במתנסים ובתנועות הנוער

קורס "מחוברות" "מחברות לגוף" "בנות מצווה" ופעילות מותאמת תעבור  ▪

 .במתנסים ובתנועות הנוער

  



 

 אירועים שנתיים 
 

 חודש המודעות לסרטן השד 

 הרצאה של יאנה דרום  

 מייזם תמונת הניצחון שלי בהשתתפות תושבות העיר 

 

 היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים 

 כנס  נשים קץ לאלימות לציון יום הבינלאומי הנחיית בן שני 

 לנצח את אבא  -הרצאה בר סטאר 

 

 יום האישה הבינלאומי 

 תערוכה "כשמצלמה פוגשת מציאות 

 "גרפיטי טיפוגרפי על מקלטים בעיר שיתוף פעולה עם תיכון היובל , 

 "דימוי גוף חיובי ופרואייג'ינג " -פודקאסט 

 
 פעילות מינהל נשים במשבר הקורונה 

 
קשרים חדשים עם גורמי ממשל ועמותות הפועלות לקידום שוויון במטרה לסייע  תרייצ .1

 בחקיקה והעלאת צרכים חדשים שנוצרו בשטח

הפעילת מערך לקשר רציף ותמיכה עם מבודדות ומבודדים וסייע במענים המשתנים של 2.

 תושבות ותושבי העיר באתגרים החדשים

 יצירת מערך לשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות לסייע לנשים הסובלות לאלימות..3

 פניות מסוגים שונים  50 -במסגרת הפעילות קיבלו מענה כ4.

 

 2022שנת 
 

  .הפעלת כל הפעילות המתוארת לעיל ופיתוח פיתוח פרויקטים עתידנייםהמשך 

 
  



 

 ועדות ופרוייקטים באחריות סגנית רה"ע 

 גב' עפרה בל

 

 המחלקה לקשרי חוץ 

 

המחלקה הממונה לקשרי חוץ  2021למרות התפרצות נגיף הקורונה, שנמשכה גם בשנת 

הדיפלומטיים עם ערים תאומות, בעיריית הרצליה פעלה בכדי לחזק את קשריה 

 והשגרירויות השונות.

 

 מר מיזושימה קויצ'י -פגישה עם שגריר יפן 

השגריר סיפר על ארץ המוצא שלו, ואיזה נושאים ושיתופי פעולה ישמח לקדם מול עיריית 

 הרצליה.

 
 

 חאג'ה -מר מוחמד מחמוד אל  -פגישה עם שגריר האמירויות 

 עם ישראל ובפרט הרצליה. השגריר שמח על כינון היחסים

 הסביר כי הם ישמחו שתהיה שלוחה של השגרירות בעיר.

 העלה נושאים לשיתופי פעולה עם העירייה.

 
 

 גב' תיאודורה קונסטנטינידו-פגישה עם שגרירת קפריסין 

 פגישת הכרות מחממת לב עם שגרירת קפריסין.

 לחיות בעיר הרצליה. השגרירה סיפרה עד כמה היא אוהבת את מדינת ישראל ונהנית 

 סיפרה על היחסים החמים בין המדינות ועל הרצון לשיתוף פעולה בנושאים השונים.

 
 

 ארנסטו טורס פריירה -פגישה עם שגריר הרפובליקה הדומיניקנית 

 השגריר הביע רצון לערוך פסטיבל לטיני עם שגרירויות נוספות בהרצליה.

 
 

 פגישה עם שגרירת נפאל - ד"ר אנג'ן שאקיה

 .לכינון היחסים בין ישראל לנפאל 60פגישה חגיגית למען חגיגות 

 
 

 קאר ריידס אס -פגישה עם שגריר נורבגיה 

השגריר שמח על הפגישה והעלה את הרצון לשיתוף פעולה בכל מה שקשור לטכנולוגיה 

 ותחבורה ציבורית שפועלת על אנרגיה ירוקה.



 

 מר סאטיבלדי בורשקוב -פגישה עם שגריר קזחסטן 

 

 הנפת דגל של שגרירות ירדן והרצליה

עיריית הרצליה הניפה את דגלה של ירדן לצד דיגלה של עיריית הרצליה למען קירוב היחסים 

 ושיתופי פעולה עתידיים.

 
 

 מר סנג'יב סינגלה -פגישה עם שגריר הודו 

הודו הסביר כי במלחמת העולם חיילים הודים לחמו בחופי הרצליה, שגריר  

 .וביקש להנציחם

 .כמו כן, שגרירות הודו תרמה ספרים לספריה הציבורית של הרצליה

 
 

 שיחה עם קונסולית ירדן בנוגע לחילופי תלמידים

 קונסולית הכבוד של ירדן הביעה רצון לחילופי תלמידי בי"ס בין הרצליה לירדן.

 
 

 תוכנית משמר הצלה ימית של אוסטרליה בחופי הרצליה

מלמדת  תוכנית הצלה ימית שהגיעה אלינו מאוסטרליה, בשיתוף פעולה עם השגרירות,

ומסוכנים במים. ילדים ובני נוער על חשיבה נכונה בים וכיצד לנהוג במצבים שונים  

 
 

 בפיליפינים Davaoיצירת ברית ערים תאומות עם העיר 

 בפיליפינים. Davaoנערכה פגישת זום עם בכירים בעיר 

 הוסבר כיצד הם מתמודדים עם נגיף הקורונה.

כמו כן, מדובר בעיר ירוקה עם הרבה חידושים טכנולוגיים למען איכות הסביבה ויש איסור 

 על עישון בעיר פרט למקומות מיועדים.

 
 

 כנס מדעי בעיר פאפוס

 .לפאפוס להשתתף בכנסמשלחת מבית הספר הנדסאים יצאה 

 

 

 שנות חברות וברית ערים תאומות עם העיר לייפציג בגרמניה 10חגיגות 

טקס רשמי התקיים בבניין העירייה בעיר לייפציג, בהשתתפות ראש העיר וסגל בכיר 

 בעירייה והועבר בזום ופייסבוק לייב.

  



 

 טקס נטיעת עצים עבור ט"ו בשבט של נשות דיפלומטים ושגרירים

 המתגוררים בהרצליה

 בין המשתתפות היו שגרירת נפאל, נשות דיפלומטים מארה"ב, אשתו של

 שגריר אלבניה, ואשתו של הכוח הרב לאומי בישראל שאחראי על השלום שלנו מול מצרים.

עיריית הרצליה סיפקה להן שטח ציבורי בסמטת סנפיר בהרצליה פיתוח עבור נטיית עצים 

לימון, פומלה ושזיף.כגון: תות, גויאבה, מנדרינה,   

 
 

 מפגש זיכרון בסלון עבור יום השואה הבינלאומי

שיתוף פעולה בין תיכון חדש בהרצליה לבי"ס בעיר לייפציג גרמניה. השנה החליטו להתרכז 

 באוכלוסיות המיעוט שנרדפו בזמן השואה פרט ליהודים.

בשואה מהעיר  תלמידי בית הספר בגרמניה הציגו מצגת וציינו את שמות האנשים שנספו

 לייפציג. 

 כמו כן, שני הצדדים אירחו ניצולי שואה שחלקו את סיפוריהם.

 

 

 מפגש פורום קשרי חוץ של רשויות מקומיות

השלטון המקומי מקיים באופן רציף פגישות של פורום העוסקים בקשרי חוץ מכל עירייה. 

 מחלקת קשרי החוץ משתתפת בקביעות ומשתפת את הפעילות שנעשית בעיריית הרצליה.

 

 

 הזנקת שיט ממרינה הרצליה לעיר קזבלן במרוקו

למען כינון היחסים בין ישראל למרוקו, החליטה עיריית הרצליה להוציא משט לעיר קזבלן 

 במרוקו.

ראש העיר וסגניתו השתתפו במשט שכלל מס' סירות ויאכטות מקושטות בדגלי מרוקו 

 וישראל והוזנקו ממרינה הרצליה.

 

  



 

 ועדות ופרוייקטים באחריות סגן רה"ע 

 מר עופר לוי

 

 

 פעילות ועדת שוויון סובלנות וגאווה 

 

 הרכב הועדה: 

 סגן ראש העיר יו"ר -עופר לוי 

 עוזרת אישית לסגן ראש העיר ירדן רוזן

 סגנית ומ"מ רה"ע איה פרישקולניק

 חבר מועצה יהונתן יסעור

 חבר מועצה דנה אורן ינאי

 חבר מועצה איל פביאן

 נציגת ציבור מיכל שלו רייכר

 נציג ציבור כרמל סער

 נציג ציבור דוד דהן

 נציג ציבור עמית אפרתי

 נציגת ציבור סיגל רבין

 נציג ציבור אושר אסרף

 נציג ציבור חן שבתאי

 עובד עירייה יניב גוטווירט

 עובדת עירייה שלהבת רמון

 וקהילהנציגת מחלקת נוער  מיטל כהן רבוא

 אלעד כוכבי
נציג העמותות הגאות הפועלות 

 בעיר

 נציג ועד ההורים העירוני תומר שילה

 אגף הרווחה אהרון סלצברג 

 אגף החינוך יעקב נחום

 נציגת ציבור אילנה טבג'ה

 נציגת ציבור טובה

 נציג ציבור איתי עזריה



 

 

 רחבה וקבלת האחרועדת שוויון סובלנות וגאווה הוקמה על מנת לקדם מודעות 

מרחב בטוח ומכבד לכלל תושבי העיר ללא  ליצורבקרב תושבי ותושבות העיר הרצליה ו

 .שלהם המיניות בנטיותאו  במגדרםהבדל 

 

 :2021נושאים, פרויקטים שנעשו בשנת 

 פעילות שוטפת של ארגון איגי ❖

 פעילות שוטפת של תכנית ניר ❖

 יום ההבנה ❖

 להטביםהרצאות על הבר להורים לילדים  ❖

 משט גאווה ❖

 קבוצות תמיכה להורים לילדים להטבים בשיתוף עם תהי״לה ❖

 סדנאות של חושן בבתי הספר ❖

 פיתוח קהילתי של קבוצת להטב זהב ❖

 מופעי דראג במרכז התרבות תאו ❖

 הרצאות על הורות בשיתוף במרכז הורות ❖

 הפנינג גאווה לבני נוער ❖

 מפגשי סיפור אישי עם ידוענים ❖

 בסינמטקפסטיבל סרטי גאווה  ❖

 הרצאות לצוותי חינוך ולעובדי עירייה ❖

 פרסומים ודגלולים בחבי העיר ❖

 המשך תכניות גיבוש ואירועים לגיל השלישי באוכלוסייה הלהטב.  ❖

חיזוק ההזדהות בין הרשות לחברי הקהילה הלהטב ע"י הארת בניין העירייה   ❖

 סובלנית.בצבעי דגל הגאווה בחודש הגאווה, לעמוד על זכותם לחיות בחברה 

שתפקידו הוא לאתר את קהילות הלהטב השונות בעיר וליזום יוזמות  חדשגויס רכז  ❖

 ופעולות לכדי יצירה של קהילה אחת מגובשת.

 

 

כניסת תכנים של שוויון סובלנות וגאווה למערכת החינוך והעלאת מודעות בקרב עובדי 

הספר בעיר  ומדבקות יועצות סוציאליות בית ספריות בכל בתי  70-הכשרות לכ -ההוראה

 מרחב בטוח שהודבקו על דלת חדריהן לסימון מקום שיחה בטוח.

  



 

 יו"ר עמותת בני הרצליה

 מצורף כקובץ נפרד -פעילות בני הרצליה ל

 

 הרכב הועדה:

 עופר לוי, סגן רה"ע ויו"ר הועדה

 עו"ד יונתן יעקובוביץ, חבר מועצה, חבר הועדה

 הועדהאורן אוריאלי, חבר מועצה, חבר 

 יריב פישר, חבר מועצה, חבר הועדה

 שירי רפפורט, מנהלת מחלקת נוער וקהילה, חברת הועדה

 סגן מנהל המחלקה לספורט בתחומי החינוך הגופני והמתקנים, חבר הועדהאהרל'ה שם טוב, 

 רינה זאבי, מנהלת מחלקת ארגון ותאום, חברת הועדה

 האיבון בן צור, רכזת פיקוח תקציבים, חברת הועד

 עו"ד עידית הראל, חברת הועדה

 עו"ד משה בנדת, חבר הועדה

 טל בורנשטיין, חבר הועדה

 צורי ז'אן, חבר הועדה

 

 עמותת בני הרצליה, אשר במסגרתה חוגים רבים ומגוונים של ספורט בתחומים:

כדורסל, שחייה, התעמלות, טניס, טניס שולחן, כדורגל, שייט, כדוריד, מחול, אומנויות 

 המוצעות לכל התושבים ומותאמות גיל.לחימה ומועדון תעופה, 

 

במסגרת תפקידי כיו"ר העמותה, מטרתי לקדם את העיסוק בספורט בעיר הרצליה  ולהעביר 

יצירת אורך חיים בריא לתושבי העיר, את חשיבות הספורט ושילובו בחיי היומיום שלנו ל

 כללשפר את כישורי הפעילות הגופנית, העלאת המוטיבציה ותחושת המצוינות בקרב 

  .האוכלוסיות

  



 

 פעילות וועדות איכות סביבה וקיימות 

 

  וקיימות: סביבה איכות וועדת הרכב

 

 סגן ראש העיר ויו"ר הועדה  עופר לוי

 מנהל הועדה דרור בן עמי 

 ירדן רוזן 
עוזרת אישית לסגן ראש העיר 

 ומ"מ יו"ר הועדה

 סגנית ראש העיר  עופרה בל

 עוזרת אישית לסגנית ראש העיר איילה 

 חברת מועצה דנה אורן

 חבר מועצה יונתן יעקובוביץ

 חבר מועצה איתי צור

 חבר מועצה אייל פביאן

 נציג ציבור כפיר יפת

 נציג ציבור מגד שלום

 נציגת ציבור חיה ארז

 נציג ציבור ישראל כספי

 נציגת ציבור תמר רבינוביץ

 נציגת ציבור שלומית ליפשיץ

 נציגת ציבור נאוה חרנם

 נציגת ציבור יעל פדר

 נציג ציבור גדעון בוק

 נציג ציבור עירית אהרוני

 מנכ"ל העירייה ממ" אהוד לזר

 

 התקיימו חמש ועדות איכות סביבה וקיימות השנה

 הנושאים שנידונו ובוצעו בפועל:

 

 25.2.21-הועדה של ה

שלבי ניקוי הקרקע בתעש נוף ים צריכים להיות שקופים לועדה ומקובלים על  -

 חבריה.

הצהרה משותפת של ראשי וועדות איכות סביבה ברשויות השכנות לשמר את תעש  -

 השרון כריאה ירוקה.

 הנ"מ.קידום פגישה רוחבית בעירייה לשימור חורשת  -

 .CLEANUP HERZLIYAשימור וניקיון מצוקי סדנא עלי ושת"פ עם קבוצת  -

 קידום יצירת תכנית הסברה לאוכ' התנים בעיר. -



 

 6.7.21-הועדה של ה

 הצגת התכנית הסולרית של העירייה לחברי הוועדה. -

 ש"ח לפיתוח ושימור חורשת הנ"מ. 400,000קבלת תקציב של  -

 סיבתית כיחידה עצמאית/אגף.בקשה לקדם את היחידה ה -

 לבין לרט"ג. CLEANUP HERZLIYAחיבור בין  -

 דיון על הסטטוס המשפטי של תעש השרון. -

שיתוף פעולה בין עירוני של וועדות איכות הסביבה כדי לשמר את תעש השרון  -

 כריאה ירוקה.

 

 13.9.21-הועדה של ה

חיים מאתרי פינוי בינוי קידום מדיניות של שמירה )סיקור והעתקה( על בעלי  -

 )שיתוף פעולה עם אגף הנדסה(.

 גידור סביב חורשת הנ"מ. -

 היחידה הסביבתית קודמה למעמד של יחידה עצמאית אסטרטגית הכפופה למנכ"ל. -

 רכיבת אופניים בין עירונית כמחאה לשימור תעש השרון. -

 פגישה עם רט"ג לקידום גידור בתעש נוף ים -

 המשרד להגנת הסביבה לתהליך הניקיון בתעש נוף ים.פגישה עם השרה ו -

 בקשה לבירור זיהום מי תיהום במזרח העיר. -

 קידום תכנון של ייעור עירוני. -

 

 8.11.21-הועדה של ה

 מפגש תושבי בנושא גגות סולריים. -

 

 10.1.21-הועדה של ה

והתושבים, תכנית הצבת שלטי מידע על ידי העירייה  -תכנון אקו פארק אפולוניה -

 אכיפה של העירייה לגבי בטיחות וניקיון, חינוך סביבתי ועוד.

 המשרד להגנת הסביבה.-ניקיון של תעש נוף ים  -

 פתרונות גידור וסגירת עסקים לא חוקיים בתעש נוף ים. -

חיזוק היחידה הסביבתית על ידי תופסת תקנים לאחר תכנית ההערכות לשינוי  -

 ביבתיים ייעודים, תוספת תקציב לייעוץ אקולוגי ועוד.אקלים, שני פקחים ס

 תשתית לשבילי אופניים טקטיים ברחבי העיר. -

 תכנון תכנית אב לניהול משאב העצים העירוני ע"י מתכנני העירייה. -

 שיתוף פעולה עם מהנדסי העירייה לשיפור ודיוק ההיתר לסיקור ופינוי בעלי חיים. -

 עלי חיים כמתנדבי עירייה.בקשה להכיר בפעילי צער ב -

פנייה למשרד להגנת הסביבה לקדם דגימות קרקע ומים לפני תהליך הניקוי בתעש  -

  נוף ים.



 

 

 

 

  אגף הנדסה

  



 

 מנהל ההנדסה

 

מנהל ההנדסה אמון על תחומי התכנון והבנייה של עיר, בנייתה, התחדשותה ופיתוחה 

מחולקות בין ארבעה אגפים לתושבי העיר ולדורות הבאים. משימות מנהל ההנדסה 

העיר -ומחלקות נוספות, כשבראשן ראש מנהל ההנדסה, הח"מ, אשר מתפקדת גם כמהנדסת

 וכמהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 

 

 אגף תכנון
 מוניקה זרציון -מנהלת האגף ואדריכלית העיר 

 

 מחלקת תכנון עיר

 עדי סדן –מנהלת המחלקה 

 

 פעילות המחלקה

עיר לרבות יזום תכניות, עריכת תכניות, ליווי ובקרה רחבי הב יסטטוטורהליכי תכנון  .13

 הבוועדעל תכניות המוגשות ע"י יזמים פרטיים, תיאומי תכנון, הכנת מסמכים לדיון 

טופלו  2021במהלך שנת והמלצות, ניתוח התנגדויות וטיפול שוטף עד למתן תוקף. 

בשלבים שונים ביוזמת הועדה  תכניות 90 -כבמהלך השנה טופלו במחלקה במחלקה 

המקומית וביוזמות פרטיות, החל משלבי התכנון המקודם ועד למתן תוקף. התכניות 

רשימת התכניות המטופלות להלן בסמכות הועדה המקומית והועדה המחוזית. 

 .הקבמחל

 

 

 סוג התכנית שם התכנית  מספר תכנית  

1 504-0113134 
 -הרצליה תכנית שימור אתרים 

 שמ/2000הר/

תוכנית לשימור 

 אתרים

2 504-0159111 
מתחם הנוריות, כפר  - 2014הר/ 

 שמריהו
 תכנית מתאר מקומית

3 504-0206656 
מגורים ברח' אמה טאובר  – 2290הר/ 

 הרצליה 12
 תכנית מפורטת

4 504-0229187 
רח' זמנהוף הסדרת גישה  2273הר/

 505לחלקה 
 תכנית מפורטת

5 504-0316166 
פתרון דרך גישה לחלקה  2273הר/

 6666בגוש  505
 תכנית מתאר מקומית



 

6 504-0919241 
פתרון דרך גישה לחלקה  2273הר/

 6666בגוש  505
 תכנית מתאר מקומית

 תכנית מתאר מקומית ב1934הר/ -הרצליה מול הים  504-0455022 7

8 504-0457085 
חניון תת"ק מדינת  2383הר/מק/

 היהודים
 תכנית מתאר מקומית

 תכנית מתאר מקומית 2202הר/ -חזית הים הרצליה  504-0467118 9

10 504-0468678 
 -הרצליה ביזנס פארק  2405הר/

 H-Iתוספת זכויות לבניינים 
 תכנית מפורטת

 תכנית מתאר מקומית בית קורקס - 2407הר/ 504-0508408 11

 תכנית מפורטת 3-5המנופים  - 2408הר/ 504-0511584 12

 תכנית מפורטת 2409הר/- 1המנופים  504-0556753 13

14 504-0581652 
דלק הרצליה אבא אבן א'  2374הר/

19 
 תכנית מתאר מקומית

15 504-0581934 
תוספת שטחים  -אפל  -א' 2421הר/

 וקומות למבנה קיים
 תכנית מפורטת

 מתאר מקומית תכנית מתחם יערה הרצליה -2445הר/ 504-0604728 16

 תכנית מפורטת 2406תכנית הר/מק/  31שער הים  504-0644427 17

18 504-0695064 
תכנית מתאר התחדשות  -2440הר/

  -אזור התעסוקה המערבי
 ,תכנית כוללנית

19 504-0695304 
איזור  -11החושלים  - 2455הר/

 התעסוקה
 תכנית מתאר מקומית

 תכנית מפורטת פלפוט 504-0709469 20

21 504-0724385 
דרך אביב פינת חבצלת, -2478הר/מק/

 כפר שמריהו
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת 2443פארק גב ים הרצליה צפון הר/ 504-0725655 22

 תכנית מפורטת 2001+  2000מרכזים  - 2446הר/ 504-0728865 23

24 504-0729269 
איחוד וחלוקה לחלקות  -2466הר/

 הרצליה 6669גוש  163-164
 תכנית מתאר מקומית

25 504-0742650 
 - 2001-2004מגרשים  - 2460הר/מק/ 

 ניוד זכויות
 תכנית מתאר מקומית

26 504-0754804 
שינוי קווי בנין חלקה  - 2473הר/מק/

 6541גוש  56
 תכנית מתאר מקומית

27 504-0760520 
שילוב שבילי אופנים  - 2462הר/מק/

 בשצ"פ עירוניים
 מתאר מקומיתתכנית 

28 504-0771410 
תוספת שימוש  -ב  /1832הר/ 

 לסינמטק בבניין שער העיר
 תכנית מפורטת



 

29 504-0771741 
הרחבת פרויקט שבעה כוכבים דיור 

 מוגן
 תכנית מפורטת

30 504-0788349 
אזור  - 4002מגרש  2439הר/

 התעסוקה
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת בית אקרשטיין 2433הר/ 504-0802900 31

 תכנית מפורטת אלוני ים - 4008מגרש  - 2472הר/ 504-0812388 32

 תכנית מתאר מקומית גן לאומי סידנא עלי -2303הר/ 504-0815357 33

 תכנית מפורטת בית אינטרגאמא - 2467הר/ 504-0818815 34

35 504-0851626 
 -תחנת התדלוק פז  -ב'/2206הר/

 הרצליה 2האשל כביש 
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת 1001מגרש  2457הר/ 504-0855981 36

37 504-0856054 
תכנית מתאר התחדשות  - 2440הר/

 אזור התעסוקה המערבי
 תכנית מתאר מקומית

 תכנית מתאר מקומית שינוי קו בניין ברח' מנורה, הרצליה 504-0859827 38

 תכנית מתאר מקומית 2379סוקולוב הר/ -מגורים בהדר  504-0863837 39

 תכנית מפורטת הרצליה - 6שנקר  2470הר/ 504-0867101 40

 תכנית מפורטת 17אבא אבן  – 2425הר/ 504-0876698 41

42 504-0878454 
ביה"ס הנדיב ורחוב -2487הר/מק/

 בצלאל
 תכנית מתאר מקומית

 תכנית מפורטת 6המנופים  -בית טריגו  - 2413הר/ 504-0897181 43

44 504-0916213 
 6665קרן היסוד גוש  -2492הר/מק/

 218חלקה 
 תכנית מתאר מקומית

 תכנית מפורטת בית אינטרגאמא -א 2467הר/ 504-0925800 45

 תכנית מפורטת פינת יוחנן הסנדלר14גלגלי הפלדה  2464הר/ 46

 2499הר/ 47
פינת גלגלי  9אבא אבן  -מלון פבליקה 

 2,4,6הפלדה 
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת קמפוס אמישראגז 2501הר/ 48

 תכנית מפורטת מגדל תיאטראות  - 2502הר/ 504-0901033 49

 רובע דרום מערב העיר -א'/2200הר/ 504-0396994 50
תוכנית מתאר 

 מקומית

 בינו/1/1581תב/ 51
תכנית בינוי  -2019בינוי//1581תב/

 לקאנטרי קלאב הרצליה
 תכנית בינוי

52 504-0722215 
גן אירועים ברחוב  -2458הר/

 ז'בוטינסקי
 תכנית מתאר מקומית

 תכנית מפורטת פינת נורדאו םהמעפילי -2435הר/מק/ 504-0530683 53



 

 תכנית מפורטת 1,3,5,7שד"ל  -2434הרמק/ 504-0619338 54

55 504-0914291 
 6674הדקלים גוש   2493הר/מק/

 83חלקה 
 תכנית מפורטת

 תכנית מתאר מחוזית רבי עקיבא/שד' ירושלים -2394הר/ 504-0770404 56

 תכנית מפורטת 20הנדיב  -2389הר/מק/ 504-0593400 57

58 504-0722686 
שביל השקד, כפר  -א2300הר/מק/

 הסדרת דרך -שמריהו
 תכנית מפורטת

59 504-0067975 
מרכז הספורט ומרכז  -2220הר/

 השירותים
 תכנית מפורטת

60  
בית העלמין וביה"ס  -2461הר/מק/

 מפתן ארז
 תכנית מפורטת 

 תכנית מפורטת ביה"ס שז"ר -2503הר/מק/ 504-0972216 61

 תכנית מפורטת ביה"ס ברנר -2504הר/מק/  62

63 504-0776153 
גליל ים, מתחם  -2477הר/מק/

 הכוכבים
 תכנית מפורטת

64 504-0984559 
שינוי וחלוקה וקווי  -2514הר/מק/

 6668ג'  805,806בניין ח' 
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת מגדל אשרמן ובית קצטניק -2517הר/ 504-0993972 65

 תכנית מפורטת רחוב סטרומה -2520הר/מק/ 504-1046283 66

 תכנית מפורטת פיתוח על הים -2485הר/מק/ 504-0909671 67

 תכנית אסטרטגית מרכז ספורט ונופש עירוני -2420הר/  68

 תכנית מפורטת הגאון מוילנא -א'/2050הר/מק/ 504-0923953 69

 תכנית מפורטת מתחם שחק, הרצליה -2390הר/ 504-0986653 70

71 504-0576710 
התחדשות הארנה  -א'/2410הר/מק/

 במרינה
 תכנית מפורטת

72  
הסדרת ייעודי קרקע בנוף  – 2463הר/

 ים 
 תכנית מפורטת 

73 504-0206656 
מגורים ברח' אמה טאובר  – 2290הר/ 

 הרצליה 12
 תכנית מפורטת

74 504-0758326 
תוספת  -רחוב החורש כפר שמריהו 

 זכויות
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת נוימן איחוד וחלוקה -2506הר/מק/ 504-0902742 75

 תכנית מפורטת הרצליה 57סוקולוב  - 2481הר/מק/ 504-0923854 76

 תכנית מפורטת הרצליה 32המנהרה  - 2507הר/ 504-0941872 77



 

78 504-0946921 
 4רח' נורדאו  504-0946921, 2515הר/

 הרצליה
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת 2379סוקולוב הר/ -מגורים בהדר  504-0984708 79

80 504-0988493 
 -הרצליה  25כצנלסון  - 2516הר/

 שינוי קווי בניין
 תכנית מפורטת

81   
יעוד בריכות ים  שינוי 2479הר/ 

 למייקרים
 תכנית מפורטת

82 504-1033539 
הסדרת גשר מעל כביש  2482הר/מק 

20 
 תכנית מפורטת

 תכנית מפורטת 6שינוי קו בנין מנורה 2486הר/ מק/ 504-0859827 83

 תכנית מפורטת 32המנהרה  2507הר/  504-0941872 84

 תכנית מפורטת מסילה ננטשת 2435הר /   85

 תכנית מפורטת משולש המנהרה 2350הר/   86

 תכנית מפורטת זמנהוף -הסדרת דרך גישה  2273הר/ 504-0919241 87

 תכנית מפורטת 4נורדאו  2515הר/  504-0946921 88

 תכנית מפורטת צ'ארום 25כצנלסון  2516הר/  504-0988493 89

 תכנית מפורטת   WE WORK – 1אבא אבן  504-0641589 90

 תכנית מפורטת  בית ספר הנדיב  2487הר/ מק/  504-0878454 91

 

מבין התכניות המפורטות לעיל, להלן תכניות גדולות ומשמעותיות להן השפעה כלל 

 עירונית. כל התכניות הינן ביוזמה עירונית:

  התכנית קיבלה תוקף.  – תכנית השימור העירונית -שמ /2000הר/ .א

תכנית לחופי הים המשתרעת לאורך כל רצועת החוף  חזית הים, -  2202הר/ .ב

  אושרה להפקדה על ידי הועדה המחוזית.  העירונית התכנית

דונם  2000 -כ תכנית בשטח -תכנית לרובע דרום מערב העיר -א' 2200הר/ .ג

להקמת רובע מגורים חדש הכולל, שטחים לתעסוקה ומסחר ושטחי ציבור 

 ולל את תל מיכל. התכנית אושרהמבונים ופתוחים לרבות פארק חופי הכ

  למתן תוקף. 

העצמת זכויות לתעסוקה ועירוב שימושים.  -תכנית לאזור התעסוקה .ד

התכנית אושרה להפקדה מ"ר שטחי בניה על קרקעיים.  1,100,000תוספת כ

 על ידי הועדה המחוזית. 

תואמה תכנית המתאר לעיר מול לשכת התכנון המחוזית. במהלך השנה  .ה

תכנית המתאר הועדה המחוזית צפויה לדון בתכנית בחודשים הקרובים. 

הינה תכנית כוללנית אשר עם אישורה תוסמך הועדה המקומית לאשר 

בתחומה כל תכנית התואמת את תכנית המתאר 

  הכוללנית. 



 

 

סופי ומימוש תכנית השימור העירונית, לרבות אישור  ריכוז תחום השימור העירוני .14

קידום תכניות נקודתיות לשימור, תיאום תכנון מבנים ואתרים לשימור כחלק 

מהליך היתר הבניה, בדיקת תיקי תיעוד, אחריות לפעילות השוטפת של ועדת 

השימור, הכנת סקרי שימור לאתרים נוספים לשימור ברחבי העיר הכנת סקרי 

עלאת המודעות לתחום השימור העירוני. במהלך השנה שימור תכנון תכניות, וה

הוכנה תכנית עבודה לתחום השימור אשר אושרה על ידי מהנדסת העיר וועדת 

השימור העירונית. פעילות השימור במחלקה מתבצעת תוך שיתופי פעולה עם 

גורמים חיצוניים כגון אגף הרישוי, מחלקות העירייה השונות והמועצה לשימור 

לן פירוט האתרים לשימור אשר טופלו במסגרת הליכי רישוי ותכנון אתרים. לה

אתרים  20 -. סה"כ טופלו באופן פרטני כ2021מוקדם )פרה רולינג( במהלך שנת 

 לשימור. 

 תיאום היתר  – 2-4בני בנימין  .א

 תיק תיעוד, הנחיות לפרוגרמה –בית הספר  – 14ויצמן  .ב

 פרה רולינג – 34אחד העם  .ג

 היתר. תיאום כל בו שוחט,  – 37-39סוקולוב  .ד

 פרה רולינג, היתר. – 12סוקולוב  .ה

 פרה רולינג – 34סוקולוב  .ו

 פרה רולינג, היתר – 66סוקולוב  .ז

 פרה רולינג  –בדיקת תיק תיעוד, סיור  – 20בני בנימין  .ח

 בדיקת היתר.  – 6אל על  .ט

 2749קידום תב"ע הר/ -פרה רולינג  –בריכת המים בבני בנימין  .י

 תב"ע. –ה רולינג פר – 89סוקלוב  .יא

 נערך תיאום לתחילת עבודות.  – 14הנדיב  .יב

 ליווי עתירה משפטית  – 6רמת ים  .יג

 ליווי עתירה משפטית –מלון השרון .יד

 ליווי עתירה משפטית – 25הנדיב  .טו

 פרה רולינג  – 32המנהרה  .טז

 פרה רולינג – 4נורדאו  .יז

 פרה רולינג – 1-3נורדאו  .יח

 כדורי.בדיקת אתרים לשימור בהקשר עירוני: צומת  .יט

  



 

 30הובאו לאישור הועדה המקומית  2021בשנת  - בהליכי אישור תצ"ר טיפול .15

 תכניות לצרכי רישום לאישור הועדה המקומית.  להלן פירוט התצ"רים.

 

 שם  מס' תצ"ר 

 אולפני הרצליה - 6424/148 2180/1תלצ"ר/ 1

 154חלקה  6523גוש  א1/2114תלצ"ר/ 2

 243, 220חלקות  6537תלצר גוש  1139/4תלצר / 3

 22חלקה  6531תלצר גוש  2141/1תלצר/מק/ 4

 56חלקה  6530תצ"ר גוש  1792תלצר/מק/ 5

 תחנת דלק פז רונית 31חלקה  6591תלצר גוש  2197תלצר/מק/ 6

 2424תצ"ר הר/מק/ 2424תלצר/מק/ 7

 118,119חלקות  6531תצר גוש  137/1תלצר/ 8

 31חלקה  6667תצ"ר גוש  א/1377/1תלצר/ 9

 580חלקה  6536תלצר גוש  1496/1תלצר/ 10

 30חלקה  6671תלצר גוש  1753/1תלצר/ 11

 154חלקה  6523גוש  א2114/1תלצר/ 12

 478חלקה  6558תצ"ר גוש  2170/1תלצר/ 13

 51חלקה  6528תלצר גוש  א/1225/3תלצר/ 14

 52חלקה  6667תצר גוש  1473/3תלצר/ 15

 154, 153חלקות  6666תצר" גוש  1565/3תלצר/ 16

 2029לפי תב"ע  667תצר מגרש  2029/3תלצר/ 17

 220,243חלקות  6537תצר גוש  1139/4תלצר/ 18

 380,379ח  6536תלצר ג'  א/1452/4תלצר/ 19

 716חלקה  6667תצ"ר גוש  2025/7תלצר/ 20

 130חלקה  6517תלצר גוש  א/1140/9תלצר/ 21

 119חלקה  6532תצ"ר גוש  1485/9תלצר/ 22

 14חלקה  6557, גוש 361חלקה  6558גוש  2029/9תלצר/ 23

 34חלקה  6532תצ"ר גוש  1485/10תלצר/ 24

 562חלקה  6668גוש  219חלקה  6669תצר גוש  543/21תלצר/ 25

 221חלקה  6669וגוש  563חלקה  6668תשריט גוש  543/24תלצר/ 26

 451, 450חלקות  6536תלצר גוש  א/253/44תלצר/ 27

 48, 47חלקות  6529תלצר גוש  א/253/45תלצר/ 28



 

 241חלקה  6532תלצר גוש  2/48תלצר/ 29

 248חלקה  6670גוש  599חלקה  6669תצר גוש  1א//344תלצר/ 30

 

 

ברחבי העיר בהתאם לנוהל תכניות בינוי ופיתוח אשר נכנס  תכניות בינוי ופיתוח .16

  םלתוקפו במהלך שנה זו. התכניות מהוות שלב מקשר בין הליכי התכנון הסטטוטוריי

טופלו  2021ובין הליכי הרישוי וכולל תיאום מול כל מחלקות העירייה. בשנת 

ל מוסדר אשר תכניות בינוי ופיתוח. אישור התכניות הינו בהתאם לנוה 14במחלקה 

 גובש במחלקה ואושר ע"י כלל אגפי המנהל. להלן רשימת התכניות.

 אזור התעסוקה – 1001מגרש  •

 אלוני ים  – 2001-2003מגרשים  •

 213מגרש  –גליל ים א'  •

 אזור התעסוקה – 4008מגרש  •

 גן רש"ל רחוב יבנה  •

  3-5המנופים  •

 1המנופים  •

 2030מתחם ב' אזור התעסוקה לפי תכנית  •

 רחוב החושלים  –לייף פלאזה  •

 אזור התעסוקה  – 4001מגרש  •

 אזור התעסוקה  – 4002מגרש  •

 אזור התעסוקה  – 4006מגרש  •

 אולם כנסים  –המרכז הבין תחומי  •

 מעונות מערביים  –המרכז הבין תחומי  •

 

  -. תחום זה כולל שני נושאים עיקרייםהפעילות התכנונית בחוף הים וסביבתוריכוז  .17

צוות המוזכרת לעיל וקידום הגנת המצוקים לרבות ליווי  2202ית הר/קידום תכנ

מקצועי עירוני המטפל בסוגיה, דיון מול ועדות התכנון המחוזיות והארציות 

)הולחו"ף(, המשרד להגנת הסביבה, החברה הממשלתית להגנת המצוקים וגופי תכנון 

 נוספים.

 

רי עירוני, טוטוהליכי תכנון סטקבלת קהל ומתן מענה למתכננים ויזמים בכל הקשור ל .18

 בהיוועדות חזותית או אמצעים אחרים. 

  



 

 קיימא-תכנון ברמחלקת 

 ליאורה ברנר –מנהל המחלקה 

 

 בניה. היתרי 635 בנייה: להיתרי חוו"ד

 אדריכלי: ועיצוב בינוי ותכניות וארצית( מחוזית מקומית, )ברמה תולתכני והנחיות חוו"ד

 /ויצמן שיכון -2291הר/מק 

 כדורי צומת 

 /רשל גן -2369הר 

 0691352-504- כוכבא בר מתחם 

 0771139-504- 6 ישראל מלכי 

 /57 סוקולוב -2481הר/מק 

 0878454-504- בצלאל ורחוב הנדיב ביה"ס 

 /218 חלקה 6665 גוש היסוד קרן -2518הר/מק 

 0667030-504- 41 אלון יגאל 

 /בילוי מתחם-2265הר/מק 

 /הרצליה הכוזרי -2264הר/מק 

 גורדון עקיבא רבי 

 /6 הדר -2480הר/מק 

 /איזור להתחדשות כוללנית מתאר תכנית -2440הר  

 התעסוקה
 /4008 מגרש - 2372הר 

 /4001 מגרש - 2341הר 

 /הים על פיתוח - 2485הר/מק 

 /זבולון השאיבה תחנת שדרוג -ב'-2202הר 

 0604728-504- יערה מתחם 

 וולטאיים פוטו מתקנים -10 תמא 

 /התכלת חוף - 2200הר 

 /אקרשטיין בית - 2433הר 

 /אדריכלי עיצוב – פלאזה לייף - 2416הר 

 /פאבליקה מלון - 2499הר 

 /5-3 המנופים - 2408הר 

 /6 שנקר -2470הר 

 הים מול – ב-1934-הר 

 /אדריכלי עיצוב תכנית – אמרון בית - 2432הר 



 

 /מסלול קרית – 1083תמל 

 /צפון הרצליה – 3006תמל 

 מטרו -101 תת"ל M1 

 מטרו – 103 תת"ל M3 

 /אקרשטיין בית -2433הר 

 0953935-504- אבן אבא פינת הפלדה גלגלי- פאבליקה מלון 

 0938209-504- אקרשטיין מגדלי מתחם 

 /הים מול הרצליה -ב/1934הר 

 /6 המנופים -טריגו בית -2413הר 

 /המדע מתחם -ים גב פארק-2443הר 

 /11 החושלים -2455הר 

 /17 אבן אבא -2425הר 

 0508408-504- קורקס בית 

 

 

 הסביבתי: בהיבט הנחיות ומתן ציבור מבני תכנון ליווי

 

 דמוקרטי ספר בית 

 בפארק זמני ספר בית 

 דתית מועצה הנגשת 

 היובל ספר בית הנגשת 

 זאב ספר בית הנגשת 

 אלון ספר בית הנגשת 

 ים נוף ספר בית הנגשת 

 רמב"ם ספר בית הנגשת 

 דור ספר בית הנגשת 

 שומרון דן ברחוב חדש תיכון 

 אלתרמן ברחוב חדשה חטיבה 

 5 שמעוני דוד ברחוב ילדים גני 

 2 הכולל אלתרמן ברחוב קומות 5 בן ציבור מבנה 

 ,שחמט, קיימות ,מרכז תנו"ס חוגים ילדים, גני

 למחוננים מרכז
 מרכז קרקעי תת חניון הכולל– "בזק"  מבנה, 

 )טיפול רווחה מרכז , מתי"א שפ"ח, , מ.ט.ר.ה

 במשפחה(
 ספר בית עבור ביובית חירום לרכב שצ"פ פיתוח 

 הירוק
 היובל בתיכון מעבדות תוספת 



 

 3 סמדר בסמטת ילדים גני 

 גורדון ספר בבית הצללה 

 גורדון ספר בבית חדש ספורט אולם 

 סולריים +פנלים ספורט מגרשי מעל קשיח קירוי 

  חדש ותיכון דור בתיכון

 

 והנחיות: מדיניות מסמכי ליווי

 

 אקלים שינויי עם להתמודדות במסמך נבחרים פרקים כתיבת 

2030 

 של המעודכן ירוקה לבנייה המדיניות למסמך התייחסות מתן 

 15 -ה הפורום

 קיימא בר ותכנון הסביבתיים בהיבטים מרחביות הנחיות עדכון 

  



 

 פיתוח סביבתימחלקת 

 טל עברון –מנהלת המחלקה 

המחלקה אחראית על התכנון הנופי במרחב הציבורי. הפרויקטים  המנוהלים במחלקה 

מטופלים החל בשלב הפרוגרמה, התכנון, המכרז וכלה בביצוע, תוך שיתוף מחלקות אחרות 

 הרלוונטיות בנושא הפרויקט.

בתכנון תוך שימת דגש על העיצוב בפרויקטים המנוהלים ע"י מח' אחרות באגף, הננו מעורבים 

 במרחב הציבורי, בביצוע, בבדיקה ואישור החשבונות .

 

 

 פעילות המחלקה:

  ייזום פרוייקטים בתחום הנוף וניהולם עד הבשלתם לביצוע, תוך פיקוח עליון על הנעשה

 בשטח ומסירת הפרויקט למחלקות התחזוקה. 

  מחלקות אחרות באגף, בתחום הפיתוח ליווי, תכנון וביצוע פרוייקטים המנוהלים ע"י

 הנופי, כולל בדיקת חשבונות.

 .בדיקת תכניות של החברה לפיתוח הרצליה ומנהל התפעול על אגפיו השונים 

 בדיקת תכניות פיתוח שטח כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה, ומתן אישור  -התרי בנייה

 .התרי בנייה 280  -. השנה ניתן מענה למעלה מ4לטופס 

 ף תחום חדש וחשוב לפעילות המחלקה בדיקת סקרי עצים לכל תכניות הבנייה סהשנה נו

 בעיר, ואישור ומעורבות בבקשות כריתה שאינן קשורות לתחום הבנייה.

 .מתן מענה לפניות ותלונות תושבים 

  בדיקה ואישור מיקום תט"זים, ארונותN.G.N החשמל. ופילרים נוספים לבזק וחברת 

 ועדת נגישות עירונים 

 דת פיסולוע  



 

 פרוייקטים בתכנון

 2020 –סטטוס  שם הפרוייקט 

 ליווי תכנון  גני ילדים השמעוני  גני ילדים ובתי ספר 

 ליווי תכנון  הצעירה -בית ספר ירוק  

 ליווי תכנון גליל ים 303 -גן ילדים  

 ליווי ביצוע גליל ים 401 -גן ילדים  

 ליווי ביצוע  גליל ים 402 -גן ילדים  

 ליווי ביצוע  גליל ים 404 -גן ילדים  

 ליווי ביצוע 406קריית חינוך  

 ליווי תכנון  408קריית חינוך  

 
תמר  -גן ילדים 

 ותאנה/שמואל הנגיד
 ליווי תכנון

 ליווי תכנון תיכון חדש -קמפוס מדעים  

 ליווי תב"ע בית ספר ברנדייס 

 ליווי תכנון מרכז לקשיש 'צמרות' 

 ליווי תכנון  בית ספר תיכון  דן שומרון  

 ליווי תכנון  זרובבל/ ויצמן -גן ילדים  

 ליווי תכנון  חמנייה/ נווה עמל -גן ילדים  

 ליווי תכנון וביצוע  אולם ספרט הנדיב  

 ליווי תכנון וביצוע  אולם ספורט הנגיד 

 ליווי תכנון  חטיבת בן גוריון  

 
בית ספר זמני בפארק 

 הרצליה 
 ליווי תכנון וביצוע 

 ליווי תכנון  מבנים יבילים  -יד גיורא 

 ליווי תכנון  תיכון ראשונים  

 ליווי תכנון  חטיבת אלתרמן 

 תב"ע והתר  –ליווי תכנון  בית ספר שזר  

 תב"ע והתר  –ליווי תכנון  בית ספר ברנר  

 ליווי תכנון  304בית ספר  

 ליווי תכנון  גני ילדים אחד העם  

 ליווי ביצוע מתנ"ס נווה ישראל מבני ציבור 

 ליווי תכנון  בית קפה פארק גליל ים  

 ליווי תכנון  מגרשי טניס -בית פוסטר  

 טרום ביצוע בית שירין 

 ליווי תכנון   בית תרבות המסילה  

 
 -מבנים יבילים לתאי הלבשה

 פארק הרצליה
 ליווי תכנון 

 ליווי תכנון מגרשי טניס -בית פוסטר 



 

 ליווי תכנון  מבנה רווחה הרב קוק 

 ליווי תכנון  מרכז מדעים לגיל הרך 

 
הקמת  –בית ספר יצחק נבון 

 כיתות  6
 ליווי  ביצוע

 ליווי תכנון  בית קברות  

  קירוי מגרש ספורט אלון  קירוי מגרשי ספורט 

 
קירוי מגרש ספורט  תיכון 

 דור 
 

  קירוי מגרש ספורט חטב זאב  

  קירוי מגרש ספורט סמדר 

  קירוי מגרש ספורט היובל  

  נגישות תיכון היובל  נגישות מבני ציבור 

  נגישות בית הספר יגאל אלון  

  נגישות תיכון אחיה  

 ליווי תכנון שביל החוף -אופנידן  תנועה וכבישים

 ליווי תכנון  שביל השרון  -אופנידן  

 ליווי תכנון  שביל אופניים רחוב הבנים 

 ליווי תכנון שביל אופנים גן רשל 

 ליוי תכנון שביל אופניים דן שומרון 

 
לפקין  -שביל אופניים הנגב

 שחק
 ליווי תכנון 

 ליווי תכנון  שביל אופניים ז'בוטינסקי 

 
 - 2.1צירי העדפה הרצליה 

 מיכאלי
 ליווי תכנון 

 
 - 2.2צירי העדפה הרצליה 

 ת.רכבת
 ליווי תכנון 

 
 - 2.3צירי העדפה הרצליה 

 צ.הסירה
 ליווי תכנון 

 
מסוף תחבורה בן ציון 

 מיכאלי )שלב ב'(
 ביצוע

 ליווי  תכנון  הקו הירוק -רק"ל 

 תחילת תכנון  שביל אופניים רחוב הדר  

 ליווי תכנון  93סמטת  

 ליווי תב"עות 
כל תב"ע אשר עוברת בתכנון 

 עוברת התייחסות נופית 
 

 ליווי תכניות מדיניות 

המחלקה נותנת התייחסות 

נופית לכל מתוכנית מדיניות 

ואסטרטגיה תכנונית, כמו 

 



 

ליווי התוכנית האסטרטגית 

 של אזור התעסוקה 

ליווי  –התחדשות עירונית 

המחלקה בתב"עות 

 ובהיתרי בנייה 

  הכוזרי 

  מתחם ויצמן  

  הבריגדה היהודית  

  מתחם הלפרין  

  אבן עזרא 

  נווה ישראל 

  מתחם גורדון  

  מתחם דרום  

  מתחם טיב טעם  

  מתחם בר כוכבא  

  מתחם רבי עקיבא  

 ליווי ביצוע   שצ"פ זרובבל שצ"פים ורחובות 

 ליווי תכנון  לי שלב ב'-מרינה 

 ליווי תכנון  רביקוביץדליה  

 
רחוב  דן שומרון,  -1960תב"ע 

 רחוב דורי 
 ליווי תכנון וביצוע

 ליווי ביצוע רחוב צה"ל 

 ליווי ביצוע מתחם נוריות צפון  

 ליווי ביצוע זוהר טל / אצ"ל / הגבורה 

 
 -שצ"פים בסביוני גליל ים

 אפריקה ישראל
 ליווי תכנון וביצוע  

 ליווי תכנון שצ"פ גבעת האומנים  

 ליווי ביצוע פארק גליל ים ב 

 ליווי תכנון  רחוב אבן אודם 

 ליווי ביצוע רחוב הסדנאות  

 
גן צוקרמן ושצ"פים בר 

 כוכבא 
 התנעת תכנון 

 
אזור  –רצועת המערכות 

 התעסוקה,
 ליווי תכנון 

 ליווי ביצוע הרצליה הילס 

 ליווי תכנון  הרצליה ב' -שצ"פ דב הוז 

 ליווי תכנון סמטת ניסנוב 

 ליווי תכנון  רחוב המנופים  



 

 ליווי תכנון  רחוב שנקר 

  הנדיב: בית נטר  -בני בנימין מתחמים לשימור

  מוזאון הרצליה 

 גינות כלבים 

הכנת תוכנית אב לגינות 

כלבים, הכוללת טיפול בהכנת 

תב"ע ייחודית לנושא, איתור 

מיקומים, יצירת מפרט לגינה 

ואמות מידה לאיתור מיקום 

 גינות חדשות. 

 

 ליווי תכנון  חניון משכית  חניונים 

 ליווי תכנון חניון מרינה לי  

 ליווי תכנון  פינות מחזור  פרוייקטים מיוחדים 

 
פתרון ניקוז  -ביופילטר

 אקולוגי 
 

 
תכנון פארקלטים באזור 

 התעסוקה
 בביצוע 

 ליווי תכנון מלון לנוקס 

 ליווי תכנון  מוקד חופי מרינה לי 

 ליווי תכנון מלון צמרות המרינה 

  



 

 המנהלת להתחדשות עירונית

 סיגל דיאמנט – ראש המנהלת

 

המנהלת להתחדשות עירונית מנהלת את תהליכי ההתחדשות העירונית השונים תוך תיאום 

תכנוני, ליווי חברתי ובחינה כלכלית. המנהלת מרכזת ומנהלת תכניות פינוי בינוי, תכניות 

 בשיתוף עם אגף רישוי בניה.  38נקודתיות ומתייחסת תכנונית לפרויקטי תמ"א 

)תכניות שמתוקצבות ע"י הרשות  וי במסלול רשויותהמנהלת יוזמת תכניות פינוי בינ

הממשלתית להתחדשות עירונית( ויוזמת תכניות אסטרטגיה, בדיקות התכנות ומסמכי 

מדיניות, במרחב העירוני של הרצליה או בנושאים שעולה בהם צורך לקביעת מדיניות 

 צר, עד כמה שניתן, ודאות תכנונית ושקיפות.יובמטרה לי

פיתוח מיטבי של מרכז העיר הקיימת תוך מתן דגש על פיתוח המרחב  - עקרונות מנחים

 הציבורי, מענה לצרכי ציבור, חיזוק הקישוריות ותנועת תושבים במרחב העירוני.

מבחינה חברתית, המנהלת מלווה את דיירי המתחמים, באמצעות מערך ליווי והסברה, 

רגנות תושבים ומלווה תושבים קיום שיתופי ציבור לאורך תהליכי התכנון, מסייעת בהתא

לקראת שלבי ביצוע. בנוסף מסייעת המנהלת ליזמים, אדריכלים ויתר בעלי מקצוע בקידום 

 הפרויקטים. 

מינוף תהליכי התחדשות לטובת חיזוק והעצמת הכלכלה העירונית. זאת  - מבחינה כלכלית

לוב שטחים מניבים באמצעות הכנת מסמכי מדיניות כלכליים, בדיקות כלכליות בתכניות ושי

 )מסחריים( במתחמים.

המנהלת אחראית על תאום תכנון, הזמנת יועצים, עריכת מסמכי התכנית, מעקב קידום 

ובקרה מול גורמי חוץ, וועדות התכנון. בנוסף לכך, המנהלת מקדמת את היוזמות תוך תאום 

 ובחינת מצב הסכמות של דיירי המתחם ובמסגרת נוהל עבודה מסודר ומפורסם.

 

 פעילות המנהלת:

 תאום תכנון בתכניות פינוי בינוי ותכניות נקודתיות 

  38התייחסות תכנונית לפרויקטי תמ"א 

 בשיתוף עם היחידות  -הכנת תכניות אסטרטגיה, מסמכי מדיניות ובדיקות התכנות

השונות, לרבות אגף תשתיות, מחלק' תכנון עיר, היחידה האסטרטגית, מחלק' השבחה 

 ועוד.

  הסכמי עירייה )הסכמי עקרונות והסכמי פיתוח( המלווים תכניות להתחדשות קידום

 עירונית, בשיתוף עם היועצת המשפטית, גזבר העיריה, אגף נכסים ומנהלי פרויקטים.

 70לרבות תמ"א  -תאום והתייחסות לתכניות מתאר ארציות ותכנון מדרג גבוה יותר ,

 תחדשות עירונית בעיר., הנוגעות למרחבים העוברים תהליכי ה101תת"ל 

 יועץ פרוגרמתי ומתכנן תכניות אסטרטגיות  -הכנת מכרזים לאנשי מקצוע, לרבות

 ומסמכי מדיניות.

 מענה לפניות ציבור בנושאים שונים הרלוונטיים להתחדשות עירונית 

 



 

תכניות ובכלל זה: תכניות פינוי בינוי, תכניות בינוי פינוי,   50-טופלו  כ 2021במהלך שנת 

יות נקודתיות הונעו תכניות אסטרטגיה ומסמכי מדיניות. להלן תכניות שטופלו במהלך תכנ

– 2021. 

 בינוי ותכניות נקודתיות(-)מתחמי פינוי תכניות בניין עיר

מיקום/שם  מספר

 המתחם

יח"ד 

 קיימות

יח"ד 

 מוצעות

 הערות סטאטוס

 שיכון מעונות שרה א2214הר/מק/

 )מ. רשויות(

אושרה  645 186

להפקדה 

 ב(106חוזרת)

 

 שיכון גורדון 2301הר/מק/

 )מ. רשויות(

לקראת דיון  375 120

 בהפקדה

שיתופי  2התקיימו 

 ציבור

 מתחם כדורי 2308הר/מק/

 )מ. רשויות(

בסיום דוח  800-כ 174

 מצב קיים

התקיים שיתוף 

 ציבור 

      

 2291הר/מק/

 

 שיכון וייצמן

 )מ. מיסוי(

דיון לקראת  בתוקף 1843 576

להפקדה מתחמים 

2+5 

 2265הר/מק/

 

 שיכון משה"ב

 )מ. מיסוי(

אושרה למתן  474 146

 תוקף

בהשלמת תנאים+ 

 הסכם עקרונות

 שיכון דרום 2312הר/מק/

 )מ. מיסוי(

אושרה למתן  661 216

 תוקף

בהשלמת תנאים+ 

 הסכם עקרונות 

 שיכון רמב"ם 2215הר/מק/

 )מ. מיסוי(

תיאום לקראת  מאושרת 84 33

הגשת בקשות 

להיתר בניה, עם 

הגשת תכנית 

לתוספת שטחי 

 ציבור

 הכוזרי 2264הר/מק/

 )מ. מיסוי(

אושרה למתן  204 66

 תוקף

לקראת פרסום 

 למתן תוקף

 נווה ישראל 2266הר/מק/

 )מ. מיסוי(

 בתוקף 400 124

 

 בבניה

 מתחם הבריגדה 2286הר/מק/

 )מ. מיסוי(

אושרה  300 44

 להפקדה

השלמת תנאים 

 להפקדה

 2310הר/מק/

 

רבי -בן יהודה

 עקיבא

 )מ. מיסוי(

לקראת דיון  170 56

 בהפקדה

השלמת תאום 

 תכנון

 2324הר/מק/

 

מתחם -שיכון דרום

 )מ. מיסוי(צפוני 

לקראת דיון  216 72

 בהפקדה

חוסר בהסכמות 

 באחד מהבניינים



 

 2519הר/מק/

 

 2-6תור הזהב 

 )מ. מיסוי(

לקראת דיון  154 48

 בהפקדה

השלמת תאום 

 תכנון

 6הדר  2480הר/מק 

 )מ. מיסוי(

לקראת דיון  92 30

 בהפקדה

השלמת תאום 

 תכנון

 22-26וייצמן  

 )מ. מיסוי(

אושר  84 28

בפורום 

 מה"ע

לאחר שיתוף 

 ציבור ראשון

 2324הר/מק/

 

 אנילביץ'-הדר

 )מ. מיסוי(

אושר  158 56

בפורום 

 מה"ע

לאחר שיתוף 

 ציבור ראשון

 2-12וייצמן  

 )מ. מיסוי(

 -פרה רולינג 349 109

לפני אישור 

 מה"ע

 

 91-95סוקולוב  

 )מ. מיסוי(

 -פרה רולינג 102 24

לפני אישור 

 מה"ע

 

 ראשונים-שד' חן 

 )מ. מיסוי(

אושר  108 34

בפורום 

 מה"ע

לא הושלמו 

הסכמות מאחד 

 הבניינים

 11-15וייצמן  

 )מ. מיסוי(

 -פרה רולינג 117 39

לפני אישור 

 מה"ע

 

 86בר כוכבא  

 )מ. מיסוי(

 -פרה רולינג 107 27

לפני אישור 

 מה"ע

 

 2288הר/מק/

 

-מתחם סוקולוב

 )מ. מיסוי(ההגנה 

 -פרה רולינג 138 24

לפני אישור 

 מה"ע

 

      

 טיב טעם 2063הר/

 )ת. נקודתית(

לקראת דיון  160 0

 בהפקדה

 

הרב -בניין בזק 2272הר/מק/

 קוק

 )ת. נקודתית(

 הוגשו תיקי מידע בתוקף 112 0

 שד' חן-סוקולוב 2262הר/מק/

 )ת. נקודתית(

תכנית בינוי  בתוקף 64 58

ועיצוב אדריכלי 

לקראת הגשת 



 

בקשות להיתרי 

 בניה

 2481הר/מק/

 

 57סוקולוב 

 )ת. נקודתית(

אושרה  48 0

 להפקדה

 

 41יגאל אלון  2398הר/מק/

 )ת. נקודתית(

אושרה  27 1

 להפקדה

 

 10נווה עובד  2429הר/ 

 )ת. נקודתית(

לקראת  13 4

הפקדה 

 חוזרת

 

 30-32אבן עזרא  2469הר/

 )ת. נקודתית(

הומלצה  55 2

 להפקדה 

 

 6מלכי ישראל  2513הר/מק/

 )ת. נקודתית(

אושרה  17 1

 להפקדה

 

 10-14השושנים  2513הר/מק/

 )ת. נקודתית(

אושרה  49 17

 להפקדה

 

   8606 2315  סה"כ

 

 

 :עיצוב ופיתוח אדריכליתכניות 

  במתחם שיכון וייצמן, כחלק  2+5קודמו תכניות בינוי ועיצוב אדריכלי למתחמים

 מתנאים להיתרי בניה בתכנית

 תכנית עיצוב ופיתוח מפורט)מדיניות( לבינוי ועיצוב אדריכלי מפורט לרחוב סוקולוב 

  21תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי לתכנית בר אילן 

 

 :תכניות אסטרטגיה

 הערות סטאטוס שם מספר

לקראת דיון בועדה  תיקוף אסטרטגית מרכז העיר 2323הר/ 

 המקומית

לאחריו יתואם 

 שיתוף ציבור

2הר/מק/

315 

 

  אושר והוצג לציבור הלפרין

לפני אישור  -פרה רולינג 80-92סוקולוב  

 מה"ע

 

 -אסטרטגיה למתחם ההגנה 2288הר/ 

 סוקולוב -ירושלים

  מה"עאושרו עקרונות 

לפני אישור  -פרה רולינג כיכר טירן 

 מה"ע

 

  מוקפאת אסטרטגית הרצליה ב 2355הר/ 



 

 :מסמכי מדיניות

 הערות סטאטוס שם

לקראת דיון במליאת המשנה  מדיניות כלכלית לפינוי בינוי

 המקומית

לאחריו יתואם שיתוף 

 ציבור

  אושרו עקרונות מה"ע תכניות נקודתיות

  אושרו עקרונות מה"ע 38הריסת תמ"א מדיניות להעדפת 

 

 שיתופי הציבור:

 בינוי.–מתקיימות באופן שוטף ישיבות דיירים במסגרת תכניות מתחמיות פינוי 

 בנוסף התקיימו שיתופי ציבור במתחמים הבאים:

 מטרת המפגש שם המתחם

 הסברת אבני דרך תכנוני ותהליכי התארגנות שיכון וייצמן

 מתחם רבי עקיבא+

 דרום צפוניש. 

 הצגת חלופות תכנון לדיירים ולגובלים

 )הסברה על תהליך+ עקרונות ראשוניים(מפגש הכרזה ראשון 6הדר 

 )הסברה על תהליך+ עקרונות ראשוניים(מפגש הכרזה ראשון 2-6תור הזהב 

 )הסברה על תהליך+ עקרונות ראשוניים(מפגש הכרזה ראשון מתחם גורדון

 לדיירים וגובלים הצגת חלופה מתחם גורדון

 )הסברה על תהליך+ עקרונות ראשוניים(מפגש הכרזה ראשון צומת כדורי

 הצגת תכניות פיתוח וביצוע  של מבנ"צ ותשתיות בשכונה לתושביה שכונת נווה ישראל

 

 קורסים לתושבים:

 השנה המנהלת החלה לקיים קורסי העשרה לתושבים ונציגי דיירים במתחמי פינוי בינוי.

 קורס המתחםשם 

 העשרה לתהליכי התארגנות לתושבים שיכון וייצמן

 העשרה לנציגי הדיירים מעונות שרה 

 

 מסמכי הסברה:

 לפני אישור ופרסום -הוכנו מסמכי הסברה)חוברת( לתושבי העיר .1

הוכנו מסמכי הסברה לתושבים, אדריכלים ויזמים, המפורסמים באתר ההנדסי.  .2

 להעשרה והסברה. בשוטף מפורסמים מסמכים נוספים

בינוי, נוהל עבודה לקידום תכניות -מפורסם נוהל לקידום תכניות פינוי -נהלי עבודה .3

 ליזמים ואדריכלים. -38נקודתיות ונוהל לתאום מקדים בבקשות מכח תמ"א 

  



 

 בנייה -אגף רישוי 
 ישי ולנסי -מנהל האגף 

 

 בנייה-מחלקת רישוי

 עינב כץ –מנהלת המחלקה 

 –שמריהו -המחלקה אמונה על טיפול וליווי בקשות להיתרי בנייה בעיר הרצליה ובכפר

בנייה פרטית וציבורית, מבני מגורים, מסחר, תעסוקה, חינוך,  –הבקשות הן לכל סוגי הבנייה 

 תשתיות, מגדלים, שכונות מגורים ועוד.

לאחר בחינת צורכי בנוסף, פעלה המחלקה לעדכון יסודי של ההנחיות המרחביות הקיימות, 

 הציבור והמתכננים כיום, ובשיתוף כלל מחלקות מנהל ההנדסה ומחלקות עירוניות נוספות.

 ההנחיות שאושרו:

 קרקע למגורים-הנחיות מרחביות לבנייה צמודת •

 הנחיות מרחביות לבנייה רוויה למגורים •

 הנחיות מרחביות לבנייה ולעבודות פטורות מהיתר •

 הנחיות לתקופת הבנייה •

 

 361 בקשות להיתר שהוגשו

 306 בנייה שנמסרו-היתרי

 744 יח"ד חדשות שאושרו

 

 

 מחלקת מידע תכנוני

 רום אליהו –מנהל המחלקה 

ריכוז ואיסוף המידע התכנוני הקיים ומסירתו לציבור הרחב מחלקת מידע תכנוני אמונה על 

הכנת ומסירת תיקי מידע המהווים בסיס לפי הצורך. משימתה הראשית של המחלקה הוא ב

בנוסף לכך המידע כפר שמריהו.   -להגשת בקשות להיתר בוועדה המקומית מרחבית הרצליה 

א' לחוק תו"ב, לציבור הרחב  119דפי מידע תכנוני חתומים, לפי סעיף נמסר גם באמצעות 

 ות של הקהל הרחב.ובאמצעות פניות פרונטליות ואחרולאגפי העיריה, זאת כמידע כללי בלבד 

 

 401 שהוגשו לתיקי מידע להיתרבקשות 

 381 שנמסרו תיקי מידע להיתר

 70 א שהוגשו וטופלו119בקשות למידע לפי סעיף 

 

  



 

 

 מחלקת השבחה

 '(21)עד תחילת דצמבר אלון חדד  -מנהל המחלקה 

 )כיום(שמרית קמר 

נגבים בעת מימוש זכויות   המחלקה אמונה על חיוב הציבור הרלוונטי בהיטלי השבחה, אשר

בנייה שונות )בגין תכניות משביחות, הקלות או שימושים חורגים(, כאשר המימוש מתחרש 

בנייה או בעסקאות מכר. הכנסות העירייה מהיטלי השבחה מהווה מקור -בעת הוצאת היתרי

 הכנסות מרכזי לפיתוח העיר.

 

 3800 בטאבו לרישום בקשות

 0285 שנמסרו לטאבו אישורים

 219 בנייה היתר במסגרת שטופלו בקשות

 ₪ 652,636,331 השבחה בהיטל החיובים כל סך

 

 

_______________________________________________ 

  



 

 

 אגף הפיקוח על הבנייה
 מירן טמם –מנהלת האגף 

 

 

האגף אמון על ליווי שלבי הבנייה של הפרויקטים השונים בעיר, משלב תחילת העבודות ועד 

 לסיומן. 

 בנוסף, מבצע האגף פעולות אכיפה בגין עבירות בנייה שמאותרות במרחב התכנון.

 

 202 בדיקות במסגרת בקשות להיתר

 185 גמר שנמסרו-תעודות

 2161 יח"ד חדשות שאוכלסו

 131 שנפתחותיקי אכיפה 

  13 תיקי אכיפה שהועברו לתובע

  



 

 

 אגף תשתיות
 אביבה מלכה –מנהלת האגף 

 

 תנועהמחלקת 

 תקן לא מאויש –מנהל המחלקה 

 

 פעילות המחלקה:

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

רכבת ומחלף הסירה.  -מיכאליהתחלת עבודות בפרויקט ה"מהיר לעיר" באזור בן ציון  ✓

 המשך קידום תכנון התוואי בעיר.

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

 חיבור מערכת הרמזורים למרכז בקרת הרמזורים. ✓

 תכנון סמטת ניסנוב וכניסה לביצוע. ✓

 תכנון הרחבת רחוב דרך ירושלים מסוקולוב ועד ארלוזורוב. ✓

 צוע צמתים שתוקצבו ע"י משרד התחבורה בהם התקיימו תאונות דרכים.תכנון ובי ✓

 איסוף חומר לסקר תשתיות קיימות. ✓

 פיתוח תוכנת ניהול ותאום תשתיות. ✓

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

 .2025קידום תכנית אב לתנועה בעיר הרצליה לשנת  ✓

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

 הניתן.

 קידום פרויקט "אופני דן" מול נת"א ✓

 קידום פרויקט "מהיר לעיר" מול נת"א ✓

 קידום פרויקט רכבת קלה "הקו הירוק" מול נת"ע ✓

 קידום פרויקט טרמינל מערבי מול הרכבת ✓

  



 

 

 כבישים וניקוזמחלקת 

 גנקיןדמיטרי  –מנהל המחלקה 

 

 פעילות המחלקה:

 , פרטיים וציבורייםבקשות להיתרי בניה 400 -כבדיקה וליווי  ✓

 . 4בדיקות טפסי  200 -כבדיקה וליווי  ✓

 תב''עות חדשות כולל התחדשות עירונית. 60 -כ ✓

 מתן ייעוץ לעורכי דין וסוכני ביטוח מטעם העירייה  בנושאים שונים. ✓

 נציגות העירייה ברשויות ניקוז ארציות. ✓

 

 : בשלבי תכנון פרויקטים

 מרכזית. תחנה, 1972מתחם תב''ע  ✓

 פיתוח וסלילת סמטת ניסנוב. ✓

 קיבוץ גלויות.רח' כביש עוקף  ✓

 רחוב בזל. החלפת קו ניקוז. ✓

 רחוב שלוה. החלפת קו ניקוז. ✓

 קוי ניקוז בשכונת נווה ישראל. רוחמה, שבטי ישראל. ✓

 קוי ניקוז ברחוב הרב גורן. ✓

 כולל החלפת קויי ניקוז.רחוב העצמאות. פיתוח  ✓

 רחוב סוקולוב. החלפת קוי ניקוז. ✓

 רחוב אז''ר הסתדרות. תכנון פיתוח. ✓

 רחוב י.ל.פרץ, פנחס. תכנון העתקת קו ניקוז קיים. ✓

 .1920/1תכנון כביש שירות המקביל לרח' מנחם בגין. תב''ע  ✓

 .1972מתחם תחנה מרכזית הר/ ✓

 תכנון החלפת קווי ניקוז ברחב העיר. ✓

 ויקט מיפוי תשתיות קיימות.קידום פר ✓

 . GISקידום פרויקט בעדכון נתונים במערכת  ✓

 עדכון מחירון תעריפים של  היטלי סלילה וניקוז . ✓

 הכנת נוהל  משכ''ל לביצוע פרויקטים. ✓

 הכנת תכנית הפרדת מערכות ניקוז ביוב . ✓

 קידום תכניות ניקוז בפרויקטים משותפים עם תאגיד מי הרצליה. ✓

 וביצוע שבילי אופניים ברחבי העיר.תכנון מפורט  ✓

 תכנון מפורט וביצוע פרויקטים תחבורתיים  על פי רשימת משרד התחבורה. ✓

 ניהול מסע ומתן וקידום התהליך מסירת התוואי הנחל גלילות לרשות ניקוז ירקון. ✓

 הכנת מכרז ליועץ ניקוז הידרולוג בכיר. ✓



 

 

 ביצוע: בשלבי פרויקטים

 /1920השלמת מתחם המכללות הר  

 .פיתוח וסלילת רחוב החרוב 

 .פרויקטי חידוש/שידרוג/קווי ניקוז ברחב העיר 

  1960השלמת פיתוח במתחם תב''ע. 

 .השלמת פיתוח ברח' זאב 

 .ביצוע שביל אופניים ברח' הדר 

 .ביצוע שביל אופניים ברח' ז'בוטינסקי 

 .ביצוע שביל אופניים ברח' לפקין שחק 

 הידרולוגי לתכניות העיר חדשות. חוות דעת 

  .בדיקות תכניות פיתוח וסלילה  ואישורן 

 .הצגת פרויקטים והשתתפות בישיבות במשרדי ממשלה 

 .השתתפות בפגישות ברמ''י ובוועדה מחוזית 

 .השתתפות ונציגות ברשויות הניקוז ירקון והשרון 

  .ליווי והשתתפות הועדות תשתיות 

  למחלקות ולאגפים אחרים.מתן ייעוץ בנושא ניקוז 

  .פיקוח עליון ומעקב פרויקטים של גופי עירייה אחרים 

  מתן פתרונות דחופים וביצוע במקומות הצפה ברחבי העיר על פי סיכום ועדת בדיקת

 מוקדי הצפה.

 

 מחלקת תאום הנדסי

 אלכס קורס –מנהל המחלקה 

לצורך ביצוע עבודות המחלקה מהווה גורם הקשר העירוני מול גורמי תשתית חיצוניים 

תשתית שונות ברחבי העיר. בנוסף, אמונה המחלקה על נושא הסדרי התנועה הזמניים 

הנדרשים בעת ביצוען של עבודות בנייה שונות יחד עם גורמים עירוניים נוספים. כחלק 

ממשימותיה המרכזיות הנ"ל פועלת המחלקה להגדלת מאגרי הידע העירוניים בנושאי 

מערכות ההנדסיות השונות ושיתופו לגורמים הרלוונטיים כפי שמפורט תשתית, הטמעתו ב

 להלן.

 ."הטמעת מפרט תשתיות, "מפרט העירייה 

 יצירת קשר וקבלת קבצי תשתית מתש"ן, קצ"אא, תאגיד המים מים וביוב, מקורות 

 התחלת שיתוף פעולה עם חברת חשמל על מנת לקבל את קבצי התשתית של חברת חשמל 

 תוכניות לאתר ההנדסי לאחר המרה של כל תוכנית למפרט  40 -סרטוט והטמעת כ

 העירייה ולאחריו עדכון השכבות בתאר. 

  טיפול בבקשות שונות באגף תשתיות שדורשות כליGIS 

 הקמת שכבת פרויקטים ועדכונה מעט לעת 



 

  הקמת שכבת תשתיות בחירום, כוללת רק את התשתיות הרלוונטיות בזמני חירום

 ורה מותאמת.בצ

  עבודה על מכרז למערכת תיאום תשתיות מבוססGIS  

  יצירת ופיתוח קשר עם עיריית תל אביב על מנת לקנות את המערכת התיאום התשתיות

 שהם פיתחו.

 סרטוט מסלולי אוטובוס ומיקום תחנות האוטובוס בעיר 

 .הקמת שכבת "תכנית אב לניקוז" באתר 

 

 45  בורי  )תכניות ת"א(אישור תכנון רשתות חשמל במרחב הצי

 22  אישור תאום תשתיות לעבודות חפירה של גורמי תשתיות 

 )כולל חב' החשמל, בזק, אופני דן, רכבת ישראל, אוניברסיטה, תש"ן, נתיבי איילון ואחרים(

 22     אישורי הטמנת רשת החשמל

 11     בדיקה ואישור תכניות עוגנים

 2   ני גישהבדיקת בקשות לאנטנות סלולריות ומתק

 2     בדיקת תכניות קידוחי ניסיון

 2   בדיקת בקשות לאנטנות סלולריות ומתקני גישה

 2     בדיקת תכניות קידוחי ניסיון

 16    בדיקת פרויקטים תנועה בשלבי רישוי

 12     בדיקת מתחמים לתעודות גמר 

 7      בדיקת תכניות נגישות

 71 והסדרי תנועה זמנייםבדיקת תכניות התארגנות אתרי בניה 

 136 בדיקת תכניות רישוי בשלבי בדיקת תכן ובשלבי תחילת הבניה

 

  :היתרי עבודה בכבישים עפ"י תקנות התעבורה

 118    חברת החשמל )כולל היתרים שנתיים(

 19    חברות תקשורת )בזק, הוט, פרטנר(

 44      החברה לפיתוח הרצליה

 

 ם:תאגיד "מי הרצליה", ביניה

 7       היתרים שנתיים

 17     פרויקטים החלפת צנרת ברחובות

 59     חיבורי מבנים לרשתות עיקוניות

  



 

 :אגפי העירייה, מחלקות שונות

 19     מח' אחזקת כבישים, העירייה

 4      אגף התיקשוב )מגלקום(

 6      מח' כבישים וניקוז

 18      פרויקט מהיר לעיר

 3       פרויקט אופני דן

 130    אישורים והיתרים עבור גורמים פרטיים

 15   היתרים שנתיים לפעילות שוטפת )גורמים שונים(

 5       רכבת ישראל

 3    נתיבי איילון )לא כולל פרויקט מהיר לעיר(

 

 

 מחלקת מבני ציבור

 אירינה גולדנברג –מנהלת המחלקה 

 בעיר, הציבור במבני הקשורים שונים פרויקטים וליווי תכנון על אמונה המחלקה

  הצורך: פי על שונות בתכולות מאופיין פרויקט כשכל ומתוכננים, קיימים

 מבני הקמת / מבנים הרחבת / קיימים ומתחמים למבנים פנים ומתיחת התחדשות

 ועוד. / הנגשה / הצללות / חדשים ציבור

 תכנון  - שונים וביצוע תכנון בשלבי החולפת בשנה טופלו שלהלן הפרויקטים

 איכלוס. / ביצוע שלבי / בנייה-היתר הוצאת לצורך רישוי הליך / ומפורט ראשוני

 

  406 מגרש ים גליל בשכ' ותיכון ביניים חטיבת .1

 בפארק זמני ספר בית .2

 ,קיימות מרכז ,חוגים ילדים, גני הכולל אלתרמן ברחוב משלוב ציבור מבנה .3

 למחוננים מרכזו שחמט

 גוריון בן ביניים חטיבת .4

 פיתוח ושינוי למעון מגן העברה ים גליל 303 מגרש .5

 ים גליל בשכ' קפה בית .6

  דתיתה המועצה בניין .7

 יבילים מבנים 3 גיורא-יד .8

  דור בתיכון ספורט מגרשי מעל קשיח קירוי .9

  חדש בתיכון ספורט מגרשי מעל קשיח קירוי .10

 קשיח בחומר חיפוי  8 שמאי .11

 חלקות 2404 תוספת חדש עלמין בית .12

 צמרות לקשיש מעון .13

 גורדון ספר בית הצללה .14



 

 זאב ספורט אולם .15

 עירונית התחדשות בפרויקט ישראל בנווה ילדים גני 2 .16

 גן כיתות 10-ים גליל 404 מגרש מוס"ח .17

 גן כיתות 3-ים גליל 302 מגרש מוס"ח .18

 גן כיתות 7-ים גליל 303 מגרש מוס"ח .19

  גן כיתות 4 -זרובבל מוס"ח .20

 כיתות תוספת-בפארק זמני ספר בית .21

 ספורט אולם– זאב מוס"ח .22

 ים נוף מסחרי מרכז .23

 יובל בתיכון יבילים מבנים  3 הקמת .24

 הנדסאים תיכון רובוטיקה מעבדת .25

 לבנות אולפנה כיתות 6 תוספת .26

 ילדים גני 5 שמעוני דוד רחוב .27

 היובל בתיכון מעבדות תוספת .28

 מרכז , מתי"א , שפ"ח , מ.ט.ר.ה ,מרכז קרקעי תת חניון הכולל– "בזק"  מבנה .29

 במשפחה( )טיפול רווחה

 406 מגרש קהילתי מרכז .30

  מדעים קמפוס .31

  ים לב חסון מסעדת .32

 וחמנייה ציפורן  עמל נווה ילדים גני .33

 טניס מרכז פוסטר בית .34

 ים גליל יביל כנסת בית .35

 ודיפון חפירה-ראשונים תיכון .36

 מחסן הסדרת-ראשונים תיכון .37

 שירותים מבנה-קינן בית .38

 זאב חטיבת הצללה .39

 ב' שלב דתית מעצה .40

 אלון ספר בית הנגשה .41

  היובל ספר בית הנגשה .42

 סמדר ספר בית הנגשה .43

  ים נוף ספר בית הנגשה .44

  רמב"ם ספר בית הנגשה .45



 

  זאב ספר בית הנגשה .46

  דור ספר בית הנגשה .47

  ואודיטוריום אגף בניית ראשונים תיכון .48

 מדרגות הריסת– ברנדייס ספר בית .49

 אחרון שלב עלמין בית .50

 הנדסאים תיכון הנגשה .51

 וולפסון ספר בית הנגשה .52

 חדש תיכון הנגשה .53

 נתיב ספר בית הנגשה .54

  אחיה ספר בית הנגשה .55

  ראשונים תיכון הנגשה .56

 יביל מבנה תוספת כלביה .57

 4 הסתדרות .58

  קיימת תב"ע לפי ים גליל 304 מגרש מודולרי ספר בית .59

  דמוקרטי ספר בית .60

  שומרון דן ברחוב חדש תיכון .61

  אלתרמן ברחוב חדשה חטיבה .62

  גורדון ספר בבית חדש ספורט אולם .63

 הנשיא ביהודה ילדים גני 2 .64

  העם אחד – קיימות קומות בשתי ילדים גני 2 .65

  גן כיתות 6 – 30 רובינא חנה .66

 מעלית הוספת ים נוף מתנס הנגשה .67

 המסילה ברחוב ילדים וגני יום מעונות .68

 צביה אולפנת .69

 התכנסות אולם - אבינו אברהם כנת בית .70

 לאומנות מוזאון הרחבת .71

 הגמלאי בית והרחבה נגישות .72

 השמיני הכוכב מועדון הרחבת .73

 צופים ושלוחת יום למעונות ישראל בנווה ישן מתנס הסבת .74

 חדש +א.ספורט כיתות 6 תוספת ברנר ספר בית .75

 חדש +א.ספורט כיתות 6 תוספת שז"ר ספר בית .76

 א' בשלב חדש א.ספורט כיתות+ 6 תוספת ויצמן ספר בית .77



 

 :2022 תב"ע שינוי בשלב פרויקטים

 

 יסודי ספר בית ובניה הריסה - הנדיב בי"ס 

 ים גליל 304 מגרש מודולרי ספר בית בניה 

 חדש ספורט א. + יסודי ספר בית הרחבה - ויצמן בי"ס 

 ספורט א. + יסודי ספר בית כיתות תוספת - שזר בי"ס 

 צופים שלוחת + ספורט א. +  כיתות תוספת - ברנר בי"ס 

 ארז מפתן 

 חדש ספורט ילדים+א. גני 3+ כיתות 6 תוספת - יוחנני בי"ס  

 גן כיתות 6+ מעונות 6 ובניה נעמ"ת ומעון גנים הריסת - כוזרי בי"ס 

 '5 מתחם חדשים ילדים גני  - ויצמן שכ 

 

 

 מחלקת פרוייקטים

 מיכל גילור –המחלקה  תמנהל

המחלקה אחראית על טיפול במגוון רחב של פרוייקטים בקני מידה שונים; ממתן התייחסות 

העירייה לתכניות המקודמות ע"י המדינה על אזורים נרחבים בעיר כגון תכניות ותמ"ל, 

תכניות המטרו, תמ"אות שונות, ריכוז עמדת העירייה למשבר התשתיות בהיבט התכנוני, 

ל תכנית אסט', ועד לפרויקטים בקנ"מ קטן יותר כגון מבני ציבור, ניהול קשר עם יזמים ניהו

 ועוד.

 

 תכניות ותמ"ל )תכניות גדולות המקודמות ע"י המדינה(

 

 הפעילות שם התכנית 

 קריית השחקים -1082תמ"ל  1
כתיבת עתירה מינהלית לאחר 

 אישור התכנית

 קריית השחקים -1082תמ"ל  2
בהיערכות העירייה לקידום טיפול 

 התכנית ע"י רמ"י

 ליווי התכנון הרצליה צפון – 3006תמ"ל   3

 קריית המסלול – 1083תמ"ל  4
 ליווי התכנון

 

 כתיבת התנגדויות ועתירה מינהלית קריית המסלול -1083תמ"ל  5

 ליווי תכנון בין ערים -1096תמ"ל  6

 כתיבת התנגדות בין ערים -1096תמ"ל  7

  



 

 

 תכניות המטרו

 הפעילות שם התכנית 

 ליווי תכנון ב/101תת"ל  1

 כתיבת התנגדות העירייה ב/101תת"ל  2

 ליווי תכנון 103תת"ל  3

 כתיבת התנגדות העירייה 103תת"ל  4

 

 ליווי תמ"אות

 הפעילות שם התכנית 

 ליווי תכנון ומתן חוו"ד העירייה 70תמ"א  1

 חוו"ד העירייה ליווי תכנון ומתן 60תמ"א  2

 מתן חוו"ד העירייה 4/35תמ"א  3

 מתן חוו"ד העירייה 4/23תמ"א  4

 

 משבר התשתיות

 הפעילות נושא 

1 
ביטול המט"ש וחיבור הרצליה  

 לשפד"ן
 מעקב סטטוס היתרים ואיכלוס

2 
ביטול המט"ש וחיבור הרצליה  

 לשפד"ן
 ריכוז פניות לגורמי החוץ

 ליווי התכנון תכנית הניקוז האיזורית 3

 

 ליווי תכניות בניין עיר ותכניות אסט'

 הפעילות שם התכנית 

 ניהול התכנון ט/1985הר/ 1

 ניהול התכנון תכנית קטנה -ט/1985הר/ 2

 תכנית אסט' למתחם אלתרמן 3
הטעמת עקרונות התכנית בהיתרי 

 הבניה הציבורית

 ליווי התכנון תכנית אסט' מרכז העיר 4

 ליווי התכנון מתחם הקאנטריתכנית אסט'  5

  



 

 

 ליווי היתרי בניה מבני ציבור

 הפעילות נושא 

 מתן חוו"ד וליווי תכנון 304מגרש  -ביה"ס יסודי גליל ים 1

 מתן חוו"ד וליווי תכנון חט"ב אלתרמן 2

 ניהול התכנון מרכז תעסוקה לבעלי מוגבלויות 3

 ניהול התכנון מתנ"ס המסילה 4

 

 יזמים הסכמי פיתוח מול

 הפעילות נושא 

1 
מרינה  -הסכם פיתוח מלון לנוקס

 לי
 כתיבת ההסכם

2 
מרינה  -הסכם פיתוח מוקד חופי 

 לי
 כתיבת ההסכם

 

 שונות

 הפעילות נושא 

 ניהול התכנון והביצוע שיפוץ מינהל ההנדסה 1

 ייזום תכנון רחבת בניין העירייה 2

 מקדמיותקיום בדיקות  השגה -מדיניות דיור בר  3

 

 

 ניהול הוועדה המקומית

 יוני מוסטקיס – מנהל הוועדה

ניהול הוועדה המקומית לתו"ב ע"פ הסדרים הנדרשים לפי חוק התכנון והבנייה, בכל הקשור 

נוכחות חברי הוועדה, הסגל והנציגים הנדרשים, הפצת סדרי יום, פרוטוקולים, פרסומים, 

 מכתבי החלטה לגורמים הרלוונטיים וכיו"ב.

 

 23 מספר ישיבות ועדת המשנה של הוועדה המקומית

 22 מספר ישיבות רשות הרישוי

 2 מספר ישיבות מליאת הוועדה המקומית

 

  



 

 

 מערכות מידע הנדסימחלקת 

  לנטזקרוןשלומית  –המחלקה  תמנהל

מחלקה תומכת אשר משרתת את כלל צוות מנהל ההנדסה לטובת המערכות המיחשוביות 

, תוכנות מקצועיות, ממשקים מקוונים GISהנדרשות לעבודה, לרבות מערכת לניהול הוועדה, 

 עם מערכות ארציות וכיו"ב.

 

 חשבות והתקשרויותמחלקת 

 קארין קלדרון –המחלקה  תמנהל

צוות מנהל ההנדסה , ומהווה גורם מקשר בין מנהל  מחלקה תומכת אשר משרתת את כלל

ההנדסה לבין מחלקות הגזברות והשירות המשפטי, לצורך התקשרויות עם יועצים, הזמנות 

 עבודה לקבלנים, ספקים ומתכננים אשר נדרשים לצורך ביצוע משימות מנהל ההנדסה.

 

  



 

 

 

 
 

 

 אגף משאבי אנוש

  



 

 )וינסטון צ'רצ'יל( "כל הדברים הגדולים הם פשוטים במהותם"

 

 אגף משאבי אנוש
 

  אגף משאבי אנוש -מטרות על 

וביעדי שתתמוך בחזון  אבי אנושפיתוח אסטרטגית מש -  ניהול אסטרטגי .א

 .העירייה

ניתוח עיסוקים, גיוס, מיון, קליטה, טיפול בפרט,  - תכנון כ"א ומדיניות העסקה .ב

שכר, , יחסי עבודה, עבודהה תחוקהסכמים קיבוציים, ניהול תנאי העסקה, 

 .רווחהומשמעת תגמול עובדים, 

הכשרת עובדים, פיתוח  ,פיתוח מנהלים ועובדים -  פיתוח ארגוני והדרכה .ג

 .שימור עובדיםו ארגוני

 

ושותף לתהליך קבלת  ת העירייההנהלאגף משאבי אנוש הינו חלק מ

וקביעת המדיניות העירונית בכל הקשור לעובדים במערכת  ההחלטות

 העירונית

 

 אופן יישום המטרות

קבלת תהליכי נתונים מהסביבה החיצונית והפנימית שיתמכו בהובלת ניתוח ה .א

 .עירייההתוכנית האסטרטגית של הקידום וב בעירייה החלטות

 תרגום האסטרטגיה העירונית למימוש בעולם משאבי האנוש העירוני. .ב

 סיוע בבניית והטמעת החזון וערכי העירייה בקרב אגפי העירייה השונים. .ג

 בין ובתוך אגפי העירייה השונים. תעידוד הסינרגטיו .ד

 שותפות בהטמעת האסטרטגיה העירונית בקרב עובדי העירייה. .ה

 תמיכה בפיתוח ועיצוב התרבות הארגונית. .ו

 הובלת פיתוח וטיפוח העובדים במערכת העירונית. .ז

 ל השבחת המשאב האנושי במערכת העירונית.אחריות ע .ח

 הובלת הטיפול בעובד לאורך חייו המקצועיים במערכת העירונית. .ט

 

  



 

 

 מחלקות באגף משאבי אנוש

 מחלקת כח אדם •

 מחלקת נוכחות ורווחת העובדים •

 מחלקת משאבי אנוש בחינוך •

 מחלקת מכרזים, מיון וגיוס •

 מחלקת הדרכה ותקינה •

 

פירוט תחומי העיסוק המרכזיים בהם טיפל האגף במהלך שנת במסגרת מחלקות אלו להלן 

2021: 
 

 כח אדם מחלקה

)מנהלת: סמדר 

 אקון(

נוכחות ורווחת 

 העובדים

)מנהלת: זהבה 

 יוחאי(

משאבי אנוש 

 בחינוך

)מנהלת: ורד 

 הולצמן(

מכרזים, מיון 

 גיוס

)מנהלת: מאיה 

 קפצון(

מחלקת הדרכה 

 ותקינה

)מנהלת: רונית 

 קולודני(

 

 

נושאים 

מרכזים 

אשר 

טופלו 

במהלך 

2021 

קליטה, שימור, 

פרישה ומתן 

מענה לעובדים 

ומנהלים בנושאי 

משאבי אנוש 

 שוטפים,

עדכון שכר 

עובדים  בקידום 

 לאחר מכרז,

יישום הסכמים 

קיבוציים 

 חדשים,

ריכוז וועדות  

הארכת שירות, 

הארכת שירות, 

דרגות אישיות 

 ומצטיינים

טיפול בהזנת 

הנוכחות ועדכון 

וטיפול  לשכר

בעדכון והזנת 

דיווח 

קילומטרים 

לעובדים, קידום 

והטמעת מערכת 

הנוכחות 

הממוכנת וכן 

 הובלת נושא

עבודה נוספת, 

גמולי 

השתלמות, 

תאונות עבודה, 

, טקסי קביעות

טקס עובדים 

מצטיינים 

 והוקרה

קליטה וטיפול 

במורים 

בתיכונים, ליווי 

 סייעות,

מזכירות 

ועובדי מנהלה 

בתי הספר ב

ובגני הילדים 

ואחריות 

נוספת על 

מעקב שעות 

כלל נוספות 

טיפול ועירוני 

 בעובדי קבלן

 עירוני

 

גיוס באמצעות 

מכרזים 

ומודעות 

דרושים, 

השתתפות 

בוועדות, ליווי 

בקליטת עובדים 

, תהליכי חדשים

מיון מתקדמים 

באמצעות 

 חברות מיון

טיפול בתקינה, 

הדרכה ומכלול 

הטיפול  

 האנושיבמשאב 

לאורך החיים 

טיפול העירוני, 

 בעובדי קבלן

 עירוני

, אשר כלל, בין היתר, עיסוק מרבי בהוצאת קורונהבמקביל לטיפול הרוחבי בכל הקשור ל

עובדים להסדרי העסקה שונים, בידודים, עבודה מהבית, שעות עבודה גמישות, ניהול 

 בודה משתנים במשק ועודעובדים מרחוק, עבודה מול משרד הפנים, התאמה להסכמי ע

 

 



 

 הפעלת הסכמים קיבוציים   -ניהול כוח אדם 

 

 01/2021הודעה בענייני עובדים מס' .א

נוכח החלטת הממשלה על סגר או המשך המגבלות על פעילות מערכת החינוך וכל עוד 

המגבלות בתוקף הוחלט על סדר הקדימויות לשיבוץ בעבודה. הרשות המקומית רשאית לשבץ 

לגננת בתפקיד דומה לתפקידה הרגיל במסגרות חינוך מיוחדות שיוקמו בתקופת הסגר סייעת 

לילדי עובדים חיוניים תוך התחשבות ככל הניתן בסייעת וצרכיה. כמו"כ הרשות המקומית 

רשאית לנייד סייעת לגננת לתפקיד אחר אשר תואם את מעמדה והכשרתה בלבד,  הרשות 

אם למתווה שיאושר ע"י משרד החינוך בדבר עבודת המקומית תעסיק סייעות בכפוף ובהת

צוותי החינוך מרוחק, סייעת שתשובץ לעבודה כאמור לעיל זכאית לשכרה המלא כולל 

התוספות. סייעת לגננת שמסיבות שאינן תלויות ברשות המקומית, קיימת לגביה מניעה עפ"י 

ם בהסכם תקבע המתווה ושלא שובצה לעבודה ורק לאחר מיצוי כלי הגמישות המפורטי

 כ"עובד בהסדר".

  02/2021הודעה בענייני עובדים מס'  .ב

וזאת בשל משבר וירוס  2020-2021מתכונת תשלום ואופן העסקה למצילים בעונת הרחצה 

ב'. מאחר -הקורנה, הושבתו חופי הרחצה ונאסרה פעילות הרחצה לתקופות קצובות בסגר א' ו

המשולמת כפוף לנוכחות בפועל בעונת  ובהסכמי השכר למצילים שיטת תגמול ייחודית

 .2020-21הרחצה, הגיעו הצדדים להסכמות באשר לשינויים בחישוב בעונת הרחצה 

 3/2021הודעה בענייני עובדים מס'  .ג

ובעד ילד ₪  315תוספת מעונות )זכויות הוריות( עדכון התוספת : בעד ילד אחד/ילד ראשון 

 לחודש.₪  213שני 

 05/2021ס' הודעה בענייני עובדים מ .ד

 ₪. 504.51בשיעור של  2021לשנת  םעדכון תוספת שקלית לקבס "י

 09/2021הודעה בענייני עובדים  .ה

תשלום לסייעות לגננות בחופשת פסח והאביב בקייטנות ניצנים בחופשת הפסח התשפ"א 

במרץ. מועדי  25למרץ ועד  21. הפעילות בחופשת הפסח  בין התאריכים 2021חופשת האביב 

. סייעות אשר 21באפריל  17במרץ ועד  30בין התאריכים  2021בחופשת האביב שנת  פעילות

מעבר לשעות אשר הוגדרו כשעות פעילות פורמליות תהיינה זכאיות לתשלום נוסף  התעבודנ

 ₪. 37לכל שעה שמעבר בשיעור של 

 10/2021הודעה בענייני עובדים  .ו

 לשנה.₪  2,148  4 –לשנה רמה  ₪ 1,539 3 -עדכון קצובת הביגוד למקבלי קהל : רמה

 11/2021הודעה בענייני עובדים  .ז

עובדים יהיו זכאים לתשלום דמי ההבראה במשכורת   2021קיץ  –עדכון קצובת דמי הבראה 

. 2020דצמבר  –והיא משולמת בגין התקופה ינואר  2021חודש יוני המשולמת בתחילת יולי 

עובד זכאי לתשלום דמי הבראה יחסית לשיעור משרתו בה הועסק בשנה שחלפה ולפי מספר 

ימי ההבראה להם הוא זכאי ביחס לוותק בעבודה, כאמור בחוקת העבודה לעובדי הרשויות 

  ₪. 432יום הבראה למשרה מלאה  תעריף המקומיות



 

 14/2021הודעה בענייני עובדים מס'  .ח

לגננות שתועסקנה בחופשת החנוכה וחופשת החורף בקייטנות בתי הספר של  תשלום לסייעות

ופגרת החורף  2021בחופשת החנוכה תשפ"א  3-9החגים ובבתי הספר לילדים בגילאים 

. סייעת אשר תעבוד מעבר לשעות הפעילות שהוגדרו תהיה זכאית לתשלום נוסף בסך 2021/22

עבור עבודה חלקית תזכה בחלק היחסי של בעבור כל התקופה וסך השעות וב₪  1,100של 

 לעבודה בפועל.₪  37התשלום. תוספת לשכר השעה הינה 

 15/2021הודעה בענייני עובדים מס'  .ט

העסקת סייעת/חונכת לתלמידים בודדים במסגרות בית. הודעה זו באה להסדיר את תנאי 

לילידם חולים. העסקתן של סייעות חונכות למידה לילד חולה כהגדרתו בחוק חינוך חינם 

העסקת הסייעת בביתו של התלמיד בהתאם להוראות : נוכחות בגיר בבית התלמיד בכל שהות 

, אלא בהתקיים נסיבות חריגות 18:00הסייעת בביתו, הגעה לבית התלמיד החולה עד השעה 

ובאישור הרשות המקומית, ההגעה לבית התלמיד אך ורק למתן מענה בתחום הלימודי, 

 וע לצורך לימודים בהתאם לתוכנית הלימודית האישית.טיפולי או בסי

עובד  –עבודת סייעות ועובדי מערך החינוך – 2021פרויקט בית הספר של החופש הגדול   .י

 "דור ב". 

לכל יום עבודה בפועל של סייעת בפרויקט ותשלום מיוחד ₪  75ניתן לשלם תשלום מיוחד בסך 

 ויקט )חלף גננת(.לסייעת שתועסק כסייעת מובילה בפר₪  100של 

 2021פרויקט ביה"ס של החופש הגדול קיץ  .יא

בית וקב"ט מוסדות חינוך אשר הועסק -בשנים האחרונות פרויקט זה חל על מזכירת בי"ס, אב

 בבית ספר בו הונהג פרויקט זה ובתאריכם הנקובים בהסכם. בשנה זו צורפו גם הסייעות.

 שנים  12-ם שגילם נמוך משעות עבודה לעובדים המועסקים במשרת הורה לילדי .יב

מרכז השלטון המקומי מאמץ את הודעת נציבות שירות המדינה בנושא שלעיל. המשמעות: 

. 12עובדים הזכאים למשרת הורה הינם עובדים הורים לילדים, אשר הילד הקטן נמוך מגיל 

 .1.8.21התחולה מיום 

 .2021לשנת השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לראש רשות מקומית וסגניו בשכר  .יג

ההשתתפות תשולם כהחזר הוצאות, בהתאם לחלקיות ₪.  4,396עומד על  2021תעריף לשנת 

 המשכורת הקובעת, ללא צורך בהצגת קבלות.

לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורנה החדש( הוראת שעה,  6תיקון מס'  –דמי בידוד  .יד

   .21באוגוסט  10-מ

 תיקון זה פרט את התנאים שעל העובד שבידוד לעמוד עמ"נ שיהיה זכאי לדמי בידוד. 

 הנחיות משרד האוצר, בעניין עבודה מהבית והמשך עבודה מהבית. .טו

. משרד האוצר 2021בפרוץ וירוס הקורונה אשר נמשך גם בשנת  2020הנחייה שהחלה בשנת 

  ום השכר לעבודה מהבית.הוציא קובץ תקנות לתנאים לאישור עבודה מהבית ותשל



 

 העסקת נאמני קורונה  .טז

עקב פרוץ נגיף הקורונה וחזרה ללימודים בבתי הספר, הועסקו נאמני קורונה בבתי הספר 

 בעסקה זמנית ולתקופה קצובה מראש.

תכנון ובניה, עמידה ביעדים לעובדים המועסקים בוועדות  2016יישום הסכם קיבוצי משנת  .יז

 המקומיות לתכנון ובניה

, עובד בהסכם קיבוצי הזכאי לרפורמה 13.6.2016להסכם מיום  17-15בהתאם לסעיפים 

שקלית זכאי גם לתוספת עמידה ביעדים בהתאם ליעדים שנקבעו ע"י וועדה של המעסיקים, 

ההסתדרות ומנהל התכנון במשרד האוצר ובאישור הממונה על השכר.  עובד אשר יעמוד 

 עדה יהיה זכאי למלא התוספת בעמידה ביעדים. במלא הקריטריונים שנקבעו  ע"י הו

 קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורים בסוף חודש אוגוסט  .יח

מסגרת במגזר הציבורי בין המדינה והמעסיקים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות הכללית 

 להסכם המסגרת, הוסכם על קיצור יום עבודה בסוף חודש  18החדשה. בסעיף 

אוגוסט או יום חופשה מיוחד חלף קיצור יום עבודה בשעה להורים לילדים כמפורט בחוזר 

  ."הורה עובד –בהגדרת העובדים הזכאים להטבה   1בסעיף  2016-1-27כללי הסכם -הע

  דרגות אישיות לעובדים מצטיינים .יט

מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם משרד הפנים, הציב כללים מנחים לגבי מתן דרגות אישיות 

 לעובדים ברשויות. 

מתן דרגה אישית לעובד שהגיע לשיא מתח הדרגות הצמוד לתפקידו ואין עוד ביכולתו 

 להתקדם בסולם הדרגות. 

 ים.מטרת הענקת הדרגות האישיות: עידוד ממצוינות לתגמול עובדים מצטיינ

לקידום תהליך זה הוקמה ועדה לעידוד מצוינות והענקת דרגות אישיות בהרכב של מנכ"ל 

 העירייה, משנה למנכ"ל למשאבי אנוש, יו"ר ועד העובדים ונציג ציבור. 

בכפוף לעקרונות והקריטריונים שנקבעו למתן דרגה אישית, תתאפשר הענקת דרגות אישיות 

  5%עד  3% -ל

התחשב בגודל הרשות, למספר העובדים המועסקים בה ובכפוף ליכולת מקרב עובדי הרשות, ב

  התקציבית של הרשות.



 

 קליטת עובדים 

 עובדים מנהליים חדשים בחלוקה כדלקמן:  338גויסו לעבודה בעיריית הרצליה  2021בשנת  א.

 

 מינהל/אגף/ מחלקה מספר עובדים

 הנהלה  12

 הנדסה 16

 שאיפ"ה  5

 מינהל כספי  30

 חינוך כללי 21

 סייעות -חינוך  176

 שירות פסיכולוגי -חינוך  13

 תנו"ס 12

 ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי 12

 תב"ל 5

 רווחה 20

 ארגון ומנהל 5

 מחשוב ומערכות מידע 4

 משאבי אנוש 5

 דוברות 1

 לשכה משפטית 1

 סה"כ עובדים  338

 

גיוס כ"א בוצע בתהליך של פרסום מכרזים למשרות פנויות והופעת המועמדים בפני  .ב

ועדת בחינה אשר בחרה באופן מקצועי במועמד המתאים ביותר. במקביל פורסמו 

אינטרנט העירוני, כמו"כ גויסו עובדים באמצעות פניה ללשכות המודעות דרושים באתר 

 עוסקות בתחום. ההתעסוקה או לחברות כ"א 

 פנימיים. (50) והיתר פומביים 177, מתוכם מכרזים 227 פורסמו 2021 נתבש

 ) ע"י עובדים קיימים + קליטת עובדים חדשים (.  משרות 154אוישו  מכרזים 139  במסגרת

 מתוכם לתפקיד ניהולי. 43, מכרזים באמצעות קודמו עירייה עובדי 58

 טרם הסתיים התהליך בשלב זה.  – 2021שפורסמו בשנת  מכרזים 14 לגבי

  



 

  2021להלן פירוט התפקידים שאוישו במהלך שנת  .ג

 

 כמות תפקיד אגף

 הנהלה

 

 1 סמנכ"לית פרוייקטים

 1 מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי 

 1 מנהל מחלקת תהליכי מטה

 1 מתכננת אסטרטגית לתחום החינוך

 1 מנהלת מחלקת התקשרויות

 2 מנהלת מדור חינוך לקיימות באיכות הסביבה + מ"מ )חל"ד( 

 1 סטודנט במסגרת התמחות במחלקה לתכנון רב שנתי

 4 מ"מ מזכירה בלשכת ראש העירייה/ לשכת מנכ"ל )חל"ד(

 1 חשבת מינהל כללי מינהל כספי

 1 מפקחת תקציבית באגף תקצוב וכלכלה

 3 חשבת שכר 

 2 מנהלת מדור תשלומים

 1 מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי

 2 מנהלת חשבונות 

 1 מ"מ מפקח ארנונה

 12 פקידת קבלת קהל 

 1 פקידת שומה 

 6 נציגת שירות טלפוני

פיקוח  ביטחון

 וסד"צ

 2 מפקח רישוי עסקים

 5 פקח מסייע בשיטור העירוני

 2 מפקח עירוני

 2 רכזת רישוי עסקים

 1 במח' רישוי עסקיםפקידת עזר 

 1 מזכירת מינהל הנדסה הנדסה

 2 מ"מ מזכירה

 5 בודקי בקשות/ תכניות כולל מ"מ

 1 מנהלת תחום קשרי קהילה בהתחדשות עירונית

 1 סגנית מנהל אגף רישוי ומנהלת מח' רישוי בניה

 1 מנהל מדור חלף השבחה ואכיפה

 1 המקומיתמנהלת מדור תחבורה ציבורית ברשות 

 4 מפקחים בכירים לתכנון ובנייה 

 3 מציל ים שאיפ"ה

 1 מ"מ מזכירת סגן מנהל אגף שאיפ"ה 

 1 מ"מ פקידה בחשבות שאיפ"ה )חל"ד(

  



 

 1 מנהל מדור פרויקטים תב"ל

 1 מנהל מחלקת מחסני חירום ופרוייקטים

 מנהלת מחלקת רכש ואספקה

 1 

 עובד למחסן העירוני

 2 

 12 עו"ס +עו"ס מ"מ רווחה

 1 מזכירת אגף הרווחה

 1 מזכירת מרכז גישור

 1 רכזת תעסוקה

 1 עובדת מינהל וזכאות

 1 מדריכה למועדונית 

 3 מטפלת בתחנה לטיפול משפחתי בהרצליה

 מנהלת מערכת הספריות העירוניות תנו"ס

 1 

 4 ספרנים

 מנהלת מדור ספורט עממי ופנאי

 1 

 2 רכז קהילתי/ רכז נוער מ"מ

 4 עובדי אחזקה אולמות ספורט

 1 מפקחת כספים למוסדות חינוך כללי -חינוך

 1 מזכירת מדור סייעות פדגוגית וצמודות

 1 דיאטנית בתכנית יול"א

 4 עובדי תחזוקה בית ספר

 2 עובד סיוע טכני בית ספר

 4 ספרנים/עובדי ספריה בבית ספר

 2 ספרמזכירות בתי 

 2 מתאם מחשוב בבית ספר

 1 מזכירת מרכז המחוננים

 1 מ"מ עו"ס לתיכון דור )חל"ד( 

 1 לבורנט 

 1 טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות 

 11 פסיכולוגים כולל מ"מ שפ"ח –חינוך 

 2 מ"מ מזכירה

 176 סייעות גנ"י, חינוך מיוחד, רפואיות סייעות -חינוך 

 1 מדור אחזקה ומערכות מנהל ארגון ומנהל

 1 מנהלת מדור להשמת והדרכת מערך ההתנדבות 

 1 פקידת תחנת מידע



 

 

 :  31/8/2021עד  1/9/2020 –, מ   2021 –כמו"כ נקלטו בשנה"ל  תשפ"א 

 בבתי הספר התיכוניים  עובדי הוראה 36

עוזרי חינוך אשר תוקצבו ע"י  71. )מתוכם עובדי הוראה, מורים בשעות אפקטיביות 418

 משרד החינוך בשל התפשטות הקורונה(

 

 

 2021רשימת המכרזים שפורסמו בשנת  להלן .ד

 ולהיפך נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר בלשון נאמר בו מקום בכל

 מכרז יחידה

מס' הפעמים 

 שפורסם

 1 מנהל/ת מדור שירות והיסעים  לשכת רה"ע

 1 מזכיר/ה בלשכת ראש העיר 

 2 מנהל/ת לשכת סגנית ראש העיר לשכת סגנים

 2 מנכ"ל העירייהמזכיר/ה בלשכת  לשכת מנכ"ל

 1 סמנכ"ל/ית פרויקטים 

 1 ממלא/ת מקום מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי 

 1 מנהל/ת מחלקת תיאום וריכוז תהליכים ארגוניים 

 1 מנהל/ת מחלקת תהליכי מטה 

 1 מנהל/ת מחלקת התקשרויות 

 1 ארכיונאית

 1 סטודנטית במסגרת התמחות במח' הנגישות, אגף ארגון ומנהל

 1 סגן מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת מחשוב 

 1 מזכירה באגף המחשוב

 יסודייםרכזת מערך טכנאי מחשוב בתי ספר 

 1 

 נציגת שירות לתחום הסלולר

 1 

 מנהל מחלקת קשרי עיתונות תוכן ויחסי ציבור דוברות

 1 

 1 מנהלת תחום -עו"ד בלשכה המשפטית  לשכה משפטית

 1 מנהלת מדור גיוס ותהליכי מיון משאבי אנוש

 1 אחראית נושא תנאי שירות עובדי הוראה

 הגאהרכזת גיוון תעסוקתי והאוכלוסיה 

 1 

 2 סטודנטית מתמחה

 סה"כ  
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 מכרז יחידה

מס' הפעמים 

 שפורסם

 

סגן/נית מנהל אגף פרויקטים ומנהל/ת מחלקת מיזמים, 

 1 תהליכים ומעקב

 1 מתכנן/ת אסטרטגי/ת לתחום החינוך 

 1 מזכיר/ת מחלקת מיזמים, תהליכים ומעקב 

 1 מנהל/ת מדור קיימות 

 1 סגן/נית מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי, תחום מחקר 

 1 מנהל/ת מחלקת ניהול, מעקב ובקרת התקשרויות 

 2 מנהל/ת מדור תשלומים מינהל כספי

 3 מפקח/ת תקציבי/ת  

 1 מנהל/ת מדור מדידות   

 1 מנהל/ת מדור דיווח ובקרה 

 1 מנהל/ת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי  

 1  מנהל/ת מדור ועדת הנחות  

 3 מנהל/ת מחלקת פיתוח עסקי באזור התעסוקה 

 1 מנהל/ת חשבונות באגף חשבות העירייה 

 3 חשב/ת שכר    

 1 חשב/ת מינהל כללי 

 

תקצוב וכלכלה ומנהל/ת מח' בקרת תקציב סגן/נית מנהלת אגף 

 1 רגיל ותקני כ"א

 

סגן/נית מנהלת אגף חשבות העירייה ומנהל/ת מחלקת בנקים 

 1 ואשראי

 3 מפקח/ת ארנונה   

 

סגן/נית מנהלת אגף נכסים וביטוח ומנהל/ת מחלקת קרקעות 

 1 והתקשרויות

 2 מנהל/ת אגף שכר 

 1 מנהל/ת מדור גביית היטלי השבחה 

 1 בודק/ת בקשות להיתרי בניה ותיאום תשתיות  מינהל הנדסה

 1 מנהל/ת מחלקת תנועה 

  

אחראי/ת פיקוח על ביצוע עבודות תשתיות גורמי חוץ והסדרי 

 1 תנועה זמניים

 2 בודק/ת תכניות במחלקת תכנון עיר 

 1 מנהל/ת מדור חלף השבחה ואכיפה 

 2 משרות( 2ובנייה )מפקחים בכירים )חוקרים( לתכנון   

 2 סגן/נית מנהל אגף רישוי ומנהל/ת מחלקת רישוי בניה   

 2 מנהל/ת מדור ספקים והזמנות 

 1 בודק/ת תכניות תנועה  



 

 מכרז יחידה

מס' הפעמים 

 שפורסם

 

סגן/נית מנהלת אגף תשתיות, תחבורה ותנועה ומנהל/ת מחלקת 

 1 תנועה

 1 מנהל/ת תחום קשרי קהילה במינהלת התחדשות עירונית 

 1 מחלקת השבחהמזכיר/ת  

 1 מנהל/ת מחלקת השבחה 

 2 בודק/ת תכניות במחלקה לפיתוח סביבתי 

 1 מזכיר/ת מינהל הנדסה   

 1 בודק/ת תכניות בתחום איכות הסביבה 

 1 שמאי/ת במחלקת השבחה  

 1 מנהל/ת מדור חוזים והתקשרויות  

 1 סגן/נית מנהל/ת אגף לתפעול וחשבות 

 1 מידען/נית תכנוני/ת  

 

סגן/נית מנהלת אגף פיקוח על הבנייה ומנהל/ת מחלקת מבנים 

 1 מסוכנים

 1 מפקח/ת ניקיון מינהל תפעול

 

סגן/נית מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי ומנהל/ת 

 1 מחלקת הביטחון

 1 סגן/נית מנהלת פארק עירוני הרצליה 

 5 מפקח/ת רישוי עסקים 

 3 העירוני )"שיטור עירוני"(פקחים מסייעים במערך הפיקוח  

 1 מזכיר/ת סגן מנהל אגף שאיפ"ה  

 2 מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה 

 2 ים -מצילי  

 1 מנהל/ת מחלקת שיטור עירוני  

 2 אחראי/ת נושא פיקוח וקנסות מנהליים 

 1 אחראי/ת נושא ערעורים 

 1 אחראי/ת נושא תווי חניה 

 1 אחראי/ת נושא הסבות 

 2 עירונייםפקחים  

 1 מנהל/ת מדור צפון במחלקת השיטור העירוני 

 1 פקח/ית שילוט 

 1 חשמלאי/ת מוסמך/כת 

 2 רכז/ת רישוי עסקים 

 1 מנהל/ת אגף דרכים ובקרת תנועה 

 1 ראש/ת מינהל תפעול 

 1 מנהל/ת אגף גנים ונוף 



 

 מכרז יחידה

מס' הפעמים 

 שפורסם

 1 מנהל/ת מחלקת מחסני חירום ופרויקטים 

 1 פקח/ית סביבתי/ית 

 1 מנהל/ת מדור פרויקטים במחלקת תחזוקה ובינוי 

 1 מנהל/ת רשות החופים 

 1 מנהל/ת אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי 

 1 סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי עסקים  

 1 אחראי/ת נושא ועדי בתים 

 1 מנהל/ת מדור הזמנות וחשבונות  

 1 משרות ( 2מזכיר/ה במחלקת תחזוקה ובינוי )  

 1 עובד/ת בריאות סביבה   

 1 מזכיר/ת פדגוגיה ובגרויות בתיכון הנדסאים    אגף החינוך

 2 דיאטן/נית בתוכנית יול"א 

 1 תיכון היובל -מזכיר/ת תלמידים ומנב"ס  

 1 מנהל/ת מדור הוצאות בחשבות אגף החינוך 

 1 אחראי/ת נושא נתונים ומידע 

 1 מנהל/ת מדור כספים בגני ילדים 

 1 דיאטן/נית ראשי/ת וסגן/נית מנהל מחלקת הבריאות העירונית 

 1 מזכיר/ת מדור סייעות פדגוגיות וצמודות 

 1 לבורנט/ית למעבדת פיזיקה תיכון יובל 

 1 לבורנט/ית למעבדת ביולוגיה תיכון היובל 

 2 טוב"  -ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי  "לב  

 1 גיורא"-בי"ס חט"ב  "ידמזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית   

 2 טכנאי/ת מעבדות וסדנאות טכנולוגיות בתיכון הנדסאים 

 

מפקח/ת כספי/ת למוסדות חינוך ורכז/ת ניהול עצמי על בתי 

 2 הספר

 2 בי"ס תיכון "אחיה" –ספרי -מתאם/ת מחשוב בית 

 2 ממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים 

 2 מומחיםממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים  

 2 ממלאי מקום פסיכולוגים התפתחותיים 

 2 אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי "ויצמן" 

 2 מזכיר/ת תלמידים ופדגוגיה חט"ב יד גיורא 

 

סגן/נית מנהלת מחלקת חשבות החינוך ומפקח/ת על תקציבי 

 1 שכר החינוך

 1 טכנאי/ת מעבדות וסדנאות טכנולוגיות תיכון "הראשונים" 

 

"בית הספר  -מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי 

 1 בפארק"



 

 מכרז יחידה

מס' הפעמים 

 שפורסם

 

"בית הספר  -מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי 

 2 הדמוקרטי"

 1 לבורנט/ית למעבדת ביולוגיה ומדעי הסביבה 

 1 מנהל/ת מרכז המדעים העירוני 

 1 ביס תיכון דור –ספרי -מתאםת מחשוב בית 

 

ספרן/נית לספריות בתי הספר היסודיים וולפסון ורמב"ם 

 1 )משרה אחת(

 1 "יוחנני" -מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי  

 1 מזכיר/ת מרכז המחוננים והמצטיינים הרצליה 

 2 דיאטן/נית עירוני/ת   

 1 ספרן/נית לספריות בתי הספר היסודיים "גליל ים" והדמוקרטי 

 

מזכיר/ה למסגרות היול"א )יום לימודים ארוך( לרישום ולשיבוץ 

 1 בגני הילדים

 1 גוריון" –בי"ס חט"ב "בן  -אחראי/ת משק ותחזוקה  

 1 מנהל/ת המחלקה לחינוך הגיל הרך  

 1 בי"ס "נתיב" -מזכיר/ה ראשי/ת  

 1 אחראי/ת משק ותחוקה בבי"ס יסודי "הנדיב" 

 1 יסודי  "אלון"ספרן/נית לספריית בי"ס  

האגף לשירותים 

 1 עו"ס תעסוקתי/ת חברתיים

 1 רכז/ת תעסוקה 

 4 מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים  

 2 גילאי בי"ס יסודי –מדריך/כה למועדונית  

 1 עו"ס טיפול בנפגעות תקיפה מינית  

 1 עו"ס לטיפול באלימות במשפחה  

 1 משרות( 3)מטפלים בתחנה לטיפול משפחתי בהרצליה  

 1 משרות( 3עו"ס משפחות וילדים בסיכון ) 

 1 ילדים -עו"ס מרכז קשר הורים  

 

בית חם לנערות במצבי סיכון  -טיפולי/ת -מדריך/כה חינוכי/ת

 1 ובמצוקה

 2 מזכיר/ת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי  

 1 מזכיר/ת מרכז הכוון "פורשים וממשיכים" 

 1 ראש צוות שיקום  –ממלא/ת מקום מדריך/כה  

 

ממלא/ת מקום עו"ס נוער, צעירות וצעירים )נוצ"ץ( ותכנית 

 1 "מרחב לקידום תעסוקה"

 1 עובד/ת מינהל וזכאות  



 

 מכרז יחידה

מס' הפעמים 

 שפורסם

 1 ממלא/ת מקום עו"ס קשישים 

 1 מרכז/ת נושא טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים  

 1 מרכז/ת נושא ועדת החלטה  

 
 1 עו"ס לחוק נוער, טיפול והשגחה ועו"ס נוצ"ץ 

 1 עו"ס קשישים  

 1 ראש צוות שיקום -מדריך/כה   

 1 ראש צוות משפחות וילדים -מדריך/ה   

אגף  ארגון  

 1 מנהל/ת מדור אחזקה ומערכות   ומינהל

 1 אחראי/ת נושא ניקיון בבניין העירייה  

  

ומנהל/ת מחלקת ארגון סגן/נית מנהל אגף ארגון ומינהל 

 1 ותיאום

 1 מנהל/ת מדור להשמת והדרכת מערך ההתנדבות  

 1 מנהל/ת מדור תנועות נוער וארגוני נוער תנו"ס 

 1 ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית  

 1 ספרן/נית לספריית סניף "נבון" )בי"ס יצחק נבון(  

 2 התשעה" -סניף "יד -מנהל/ת ספריה   

 1 מנהל/ת מדור העשרה ולמידה  

 1 ים-מנהל/ת קהילת שכונת גליל  

 1 מנהל/ת המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי  

 1 מנהל/ת אולם ספורט "זאב"   

 

רכז/ת גיוון תעסוקתי והאוכלוסייה הגאה )תקן משולב עם 

 2 מש"א(

 1 משרה( 80%ספרן/נית לספריה העירונית )  

 1 משרה( 50%העירונית )ספרן/נית לספריה  

 1 ים -מנהל/ת מדור פיתוח קהילה בשכונת גליל 

 2 מנהל/ת מחלקת הדרכה ותקינה משאבי אנוש 

 1 מנהל/ת מדור כ"א סייעות/ים 

 1 מנהל/ת מדור גיוס ותהליכי מיון 

 1 מנהל/ת מדור תהליכים ובקרה במחלקת כ"א 

 1 מנהל/ת מחלקת תמיכה מקצועית לשכה משפטית

 1 מנהל/ת מדור חנייה 

תקשוב ומערכות 

 2 סגן/נית מנהל מחלקת אבטחה ותקשורת  מידע

 1 רכז/ת מערך טכנאי מחשוב בתי ספר יסודים 

 2 מזכיר/ת אגף תקשוב ומערכות מידע 



 

 מכרז יחידה

מס' הפעמים 

 שפורסם

 1 מנהל/ת מחלקת מרכז היזמות הטכנולוגי 

 2 מנהל/ת מחלקת חקר נתונים 

 דוברות

והסברה ומנהל/ת מחלקת פרסום סגן/נית מנהלת אגף דוברות 

 1 ודיגיטל

 1 מנהל/ת מחלקת רשתות חברתיות 

 1 מנהל/ת מדור מידע דיגיטלי 

 1 מנהל/ת מחלקת פרסום ודיגיטל 

 1 סגן/נית מנהלת מחלקת פרסום ודיגיטל 

אגף ועדות 

עירוניות ובקרת 

 תהליכים

 מנהל/ת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

 1 

  סה"כ מכרזים 

  227 

 

 

  סיום העסקה בעירייה

 עובדים. 308  את עבודתם סיימו 2021 בשנת

 בחלוקה כדלקמן:

 מס' עובדים

 

 פירוט

 עובדים מנהליים  109

 

 סייעות 121

 

 מורים בבתי ספר תיכוניים  25

 

43 

 

 עובדים מנהליים פרשו לגמלאות 

 

2 

 

 עובדים נפטרו

 

 עובדי הוראה פרשו לגמלאות  8

 

 

  



 

 נוכחות והיעדרות עובדים מנהליים

ימים  34,475ימי עבודה לעומת  34,793נעדרו עובדי עיריית הרצליה מעבודתם  2021בשנת 

 .2020בשנת 

מהשכר הפנסיוני  70%-ימי עבודה ב 8,893 – 2021***עקב וירוס "קורונה" שולמו בשנת 

 גרים.לעובדים אשר עבודתם הוגדרה כלא חיונית בתקופת הסגרים ובין הס

 

 .2020בהשוואה לשנת  2021להלן ניתוח ההיעדרויות 

 

 2021שנת  2020שנת  סיבת ההיעדרות

  32,159 ימי מחלה

 )כולל בידוד "קורונה"(

31,934 

 

 1,460 867 תאונות עבודה 

 1,399 1,449 היעדרות ללא סיבה

 34,793 34,475 סה"כ

 25,808 43,154 חופשה שנתית

 142 115 שירות מילואים

 

 

 נוכחות והיעדרות עובדי הוראה

נעדרו עובדי הוראה מבתי ספר התיכוניים  31/8/2021ועד  1/9/2020 –בשנה"ל תשפ"א החל מ 

 ימים. 1324סה"כ 

 ) ההיעדרות המחושבת היא אך ורק מימי עבודה בפועל(.

 להלן ניתוח היעדרויות המורים: 

 תשפ"א חודש

 ימים שעות 

 123 793.5 2020ספטמבר

 89.5 592 2020אוקטובר 

 129.5 832 2020נובמבר 

 142 914 2020דצמבר 

 114.5 745 2021ינואר 

 111.75 749 2021פברואר

 113.75 684 2021מרץ 

 160.5 1065 2021אפריל 

 199.25 1261 2021מאי 

 140.75 864 2021יוני 

 1324.5 8499.5 סה"כ

 

  



 

 לימודים והדרכות עובדים  –פיתוח והעשרת המשאב האנושי 

האדם לומד כל חייו, במודע או שלא במודע, באופן פורמלי ובאופן לא פורמלי.  כל ארגון 

ראוי לשמו שם לו למטרה את תחום ההדרכה כאחד התחומים  החשובים ביותר בניהול 

משאבי אנוש, אגף משאבי אנוש בעיריית הרצליה  שם לו למטרה את תחום ההדרכה כאחד 

מים החשובים ביותר. ההדרכה בונה מאגר מידע שמהווה עושר תוכני שלו העירייה התחו

 זקוקה לאורך זמן.

 תהליך ההדרכה מורכב ממספר שלבים:

 איתור צרכי הדרכה .1

 הגדרת יעדים אופרטיביים .2

 בנית תוכניות הדרכה .3

הדרכות העובדים נגזרות ממטרות העל וממדיניות העירייה כפי שזו מקבלת את ביטויה 

בתכנית העבודה השנתית. בקבלת פירוט צרכי ההדרכה של האגפים השונים, אגף משאבי 

 אנוש נערך לתכנית שנתית להדרכה בהתאם לתקציב ההדרכה העומד לרשותו.

כל השתתפות של עובד בהדרכה מעודכנת בתיק העובד ובמערכת ועל הדרכות יקרות  

 וארוכות טווח מתבצע תהליך משוב. 

 

 נשלחו לעובדים הדרכות מקוונת בנושאי בטיחות בעבודה ואבטחת מידע. 2021במהלך 

 

 במהלך השנה נערך יום עיון למנהלים בנושא הערכת עובדים. יום העיון כלל שתי הרצאות:

 איך לקיים שיחת משוב יעילה ואפקטיבית •

 שפת גוף •

 

 בחלוקה לאגפים:  2021הקורסים, ההשתלמויות, כנסים וימי עיון  שנערכו שנת 

 כללי

 קורס הכנה לפרישה •

 הנגשת מסמכים •

 ליווי מנהלים •

 

 דוברות 

 כנס עיתונות •

 שילוט נגיש

 משאבי אנוש

 דיני עבודה •

 יום עיון תנאי עו"ס •

 הפיכת רעיון למציאות •

 מכרזי כא •

 לחיות יחד בארגונים •

 הסכם רציפות זכויות •

 הנהלה כללית 

 ומזכיריםכנס שנתי מנכלים  •

 תוכנית מובילים בשלטון מקומי •

 מיומנויות ניהול •

 ניהול תהליכי שיתוף ציבור •

 מודלי ניהול •

 קבלת החלטות מבוססות נתונים •

 דיני מכרזים •



 

השתלמות שנתית מנהלי משאבי  •

 אנוש

 תכנון עירוני מחוץ לקופסא •

 

 מחלקה משפטית

 ים משפטייםכנס יועצ •

 מבקר העיריה

 כנס שנתי מבקרי רשויות •

•  

 אגף ארגון ומנהל

 סכסוכיםגישור וניהול  •

 ניהול רשומות וארכיון •

 מנהלי מוקדים ברשומ"ק •

 אגף חינוך

השתלמות שנתית למנהלי מח'  •

 חינוך

 אופיס •

 סייעות גני •

 השלמה לסייעות גנ"י •

 1+2הנה"ח  •

 חינוך מיצוי תקציבי •

 

 אגף תנו"ס

 ימי עיון שנתיים •

 כנס ארצי אתרי מורשת •

 כנס מנהלי ספריות ציבוריות •

 כנס שנתי למנהלי תרבות •

 להפוך רעיונות למציאות •

 מנחי מועצות נוער ברשויות •

 מנהלי מח' ספורט •

 ניהול פרוייקטים •

 המינהל הכספי 

 יום עיון תקציב המדינה •

 כנס שנתי לשכת עו"ד •

 ניהול חוזים, מכרזים והתקשרויות •

 קידום השירות •

 הכשרת דירקטורים •

 דיני מכרזים ומניציפליים •

 שכר עובדי הוראה •

 שכרהשתלמות מנהלי וחשבי  •

 הסכם רציפות זכויות •

 

 אגף הביטחון וסדר ציבורי

 ענון מנב"טיםר •

 קורס רענון פקח מסייע •

 קורס פקח עירוני •

 קורס פקח מסייע •

 קורס מנהלי בטיחות מוס"ח •

 קורס ממונה חירום ובטחון •

 יום הסמכה לפקחים •

 מינהל הנדסה 

 בדיקת תוכניות תב"ע •

 ניהול זמן •

 כלכליים בתכנון ובניההיבטים  •

 יום עיון תחבורה ציבורית •

 כנס בניה ותשתיות •

 כנס שנתי מנהלי ואדריכלי ערים •

 נגישות שירות •



 

 איתר מידע • ימי עיון ברישוי עסקים •

 פקח בכיר לתכנון ובניה •

 בודקי היתרים •

 בודקי תב"ע •

 מקורות מידע וגיוס משאבים •

 יסודות הבניה הירוקה •

 מנהל עבודה בבניין •

 שימור עכשווי •

 בטיחות אש •

 

 רווחה

 דיני מכרזים מוניציפאליים •

 יום עיון תנאי עו"ס •

 תוכנית פיתוח והעצמת מנהלים •

 הכשרת לפסיכולוגיית העצמי •

 השתלמות תחשיבנים •

 שכר ותנאי העסקת עו"ס •

 תוכנית פיתוח מנהלים •

כנס שנתי של החטיבה  •

 לפסיכולוגיה התפתחותית

 

 אגף שאיפה

 קורס החייאה •

 כנס מנהלי שפ"ע •

 יום עיון הגנת הצומח •

 ערים בחזית משבר האקלים כנס •

 מנהלי מח' תברואה •

 כנס ועידות ערים •

 אגף תב"ל

 תוכנת אוטומציה -רכש •

 כנס מנהלי רכש •

 מכרזים והתקשרויות •

 

 תקשוב ומערכות מידע  אגף

השתלמות למנהלי מערכות מידע  •

 המקומיותברשויות 

 קורס תקציבים •

השתלמות מנהלי מע' מידע  •

 ברשויות מקומיות

  



 

 אקדמאים:לימודים 

עיריית הרצליה המשיכה להשקיע בפיתוח המשאב האנושי במגוון התפקידים  2021בשנת 

 והמקצועות:

 :לימודים אקדמאים לתואר ראשון

 עובדים לימודים אקדמאים לתואר ראשון. 33המשיכו  2021בשנת 

 סטודנטים לתואר ראשון. 15נוספו  2021בספטמבר 

 

 :לימודים אקדמאים לתואר שני

 עובדים לימודים אקדמאים לתואר שני . 8המשיכו  2021בשנת 

 סטודנטים לתואר שני. 10נוספו  2021בספטמבר 

 

 נהלי עבודה 

נהלי עבודה מסדירים את פעולותיה השוטפת של העירייה ובהעדרם אין ביכולתה למלא 

כהלכה את משימותיה. נוהל עבודה מהווה מפרט המתאר את תהליך העבודה המופעל בעירייה 

 ומשמש ביטוי לאופן בו העירייה בחרה לטפל בכל נושא עליו היא אמונה.

נערכת באגף משאבי אנוש בדיקת שביעות רצון של עובדים חדשים  ISOבהתאם לנוהל 

מתהליך קליטתם. בתוך כך, נערכת בקרה על תהליך הקליטה בדרך של העברת שאלון משוב 

תפקיד ובנוסף מועבר שאלון שביעות לעובד חדש בתום תקופת החניכה שהוקצתה ללימוד ה

 רצון בתום ששה חודשים לעבודתו.

 

 

 בקרה תקציבית על ניצול ותשלום שעות נוספות

ניהול השעות הנוספות בעירייה מבוצע בראיה תקציבית מערכתית ואגפית, לצורך תכנון 

ת וניהול מערך השעות, הן מבחינת כמות והן מבחינה תקציבית. כל מנהל אגף מקבל הקצא

שעות נוספות של אגפו, ואחראי בתאום חשבת האגף לערוך בקרה עמ"נ למנוע חריגה בסוף 

 השנה.

באגף משאבי אנוש נערכת בקרה פנימית מדי חודש, באמצעות דוחות ניצול שעות נוספות של 

 כלל האגפים בחתך תקציבים וחודשים. כשמסתמנת חריגה נערכת התראה למנכ"ל העיריה.

  



 

 .2021ניצול שעות נוספות לשנת גרף  -1גרף מס' 

 

 

 

 הוספת תהליכים מקוונים ללא נייר

לכלל האגפים בעירייה, מערכת נוכחות ממוחשבת המשכנו את תהליך הטמעת  2019בשנת 

אופשר להם להוריד לטלפון הנייד אפליקציה  לעובדים  אשר אינם מחוברים לרשת העירונית

 לסינריון.

 

העובד המשתמש אינו צריך לחפש את המידע הנחוץ לו )נוכחות, היעדרויות( ומידע זה מגיע 

המערכת מאפשרת לעובד גישה  אליו בצורת התראה ונגיש לו לבצע סינון יזום של נתונים. 

ישירה למידע, עדכון ותקשורת בין העובדים והמנהלים בנושאי נוכחות, היעדרויות, משימות, 

 למנהל  מרביתה. המערכת מציגה שקיפות ש"נ וסידור עבוד

מוצג מידע מקיף של נתונים עדכניים של עובד לצד נתונים  ,לצורך בקרה וקבלת החלטות

 .היסטוריים

 

רפים( לנוחיותו גמנהל יכול לצפות במשימות וריכוז ניצול ש"נ של עובדיו בצורת מטריקות )

 ואם ירצה יוכל להפיק בעצמו מהם דוחות.

נערכו הדרכות קבוצתיות לתפעול האפליקציה בטלפון הנייד לכל העובדים אשר אינם  

 מחוברים לרשת העירונית. 

העובד  העובד מקבל שקיפות מלאה לנתוניו האישיים וצבירותיו בנושאי מחלה וחופשה.

 צופה בנתוניו האישים מתי שירצה, הדבר מקל על עבודת מדור הנוכחות. 
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ינואר עד דצמבר-צריכת שעות נוספות של אגפי עיריית הרצליה לתקופה 
2021

צריכה

הקצאה



 

שכח המאושרות ע"י מנהלו הישיר ומועברות רק לאחר אישור העובד מעדכן כניסות ש

אחריות  למשאבי אנוש באופן ממוחשב. מסמכים נסרקים ע"י העובד ואין צורך בתיוק. 

 שאישרו. ת הסריקה הינה על המנהלים המאשרים דוח הנוכחו

 

 (המקומיות ברשויות עובדים לקבלתהעיריות )מכרזים  תקנות תיקון

"א לתקנות, בהתאם לכך הותאמו נהלי עבודה תשפ עדכון לתוקפו נכנס 2021 מאי בחודש

 , מיון וגיוס:במחלקת במח' מכרזים

 14-ל 7-פרק הזמן המינימלי לפרסום מכרז הוארך  בחוק מ •

 התווספה דרישה חדשה לפרסם כל משרה באתר נמ"ר •

מס' המועמדים שנשלחו למבחנים במכון מיון חיצוני עלה בשל הדרישה לשלוח כל  •

מועמד שניגש למכרז למשרה בדרגה גבוהה ועמד בתנאי הסף למבחני מיון , המחלקה 

 נערכת לכך והחלה בהליכי הכנת מכרז להתקשרות עם מכון מיון חיצוני

 הרכב ועדות הבחינה השתנה בהתאם לכללים שצוינו בחוק •

, 7או  5הדרישה לנציגי ציבור עלתה בשל הצורך בשני נציגים בכל ועדה בהרכב של  •

 המחלקה נערכה לכך וגייסה נציגים נוספים

 נוספה דרישה לכלול נציג שר הפנים בכל משרה לדרגה גבוהה •

הליך מיון המועמדים התארך בשל הדרישה מהמועמדים להעביר אישורי העסקה   •

 לצורך הוכחה בעמידתם בתנאי הסף לעניין ניסיון מקצועי וניהולי 

 ל העומס שנוצרהמחלקה גדלה בתקן נוסף של מנהלת מדור בש •

 

 פעילות הרווחה

פעילות הרווחה לעובדים הנו חלק מתוכנית שנועדה לשפר שביעות רצון העובדים, הגברת 

תחושת ביטחונם והשתייכותם למערכת, תוך חשיבה שמימושם יוביל לשיפור איכות 

 השירות.

בעיות מטפלת בעובדים הנתקלים בבעיות בתחום האישי, בעבודה, אחראית פרט ורווחה 

 עקב משברי חיים, בריאות, שינויים או קונפליקטים בעבודה או מחוצה לה.

 שילוב של שיטות יעוץ טיפוליות, אישיות ומגוונות. -מאפייני השירות

 

 טיפלה אחראית פרט ורווחה במגוון נושאים כגון: 2021בשנת 

ומבקשים המלצה לוועדה לאישור עבודה נוספת לעובדים המועסקים במשרה מלאה  .א

 לעבוד בעבודה נוספת מחוץ למסגרת העירונית.

שיחות עם עובדים חולים המאושפזים בבתי חולים, כולל משלוח זרי פרחים  .ב

 לעובדים לאחר ניתוח או שנמצאים בחופשת מחלה/פציעה.

יעוץ והמלצה לתרומת ימי מחלה לעובדים הנעדרים מפאת מחלה תקופה ממושכת  .ג

 לזכותם.וסיימו את ימי המחלה שעמדו 

אחריות על העברת תשלום דמי חבר לכלל האיגודים המקצועיים אליהם משתייכים  .ד

 העובדים.



 

 און.-העברת תשלום דמי חבר עבור העובדים בהסכמים קיבוציים לעמותת שחר .ה

טיפול בנושא תאונות עבודה, מילוי טפסים והעברתם להמשך טיפול הביטוח  .ו

 הלאומי.

 וגים השונים.טיפול בגמולים עבור העובדים בדיר .ז

 סיוע בארגון אירועים לכלל העובדים. .ח

 

בשיתוף פעולה מול גורמי העירייה השונים, כולל מנהלי אגפים,  אחראית פרט ורווחה עובדת

 ועד העובדים, ממונה בטיחות עירוני ומח' הרווחה.

: בריאות העובדים, שכול עובדים, בעיות 2021להלן פירוט הנושאים בהם עסקה בשנת 

ויעוץ רגשי במצבי משבר )כללי(, תאונות עבודה ואישורים לביטוח תאונות אישיות  כלכליות

או המשך עדכון רפואי לביטוח לאומי, בקשות לעבודה נוספת, גמול השתלמות, גמול 

 .השתלמות המיוחד למנהלי חינוך ונוער של השלטון המקומי, דמי חבר ואגודות מקצועיות

, המשכנו בתהליך של תיעוד עובדי הקורונה, עם המשכיותה של מגפת 2021בשנת 

העירייה אשר נמצאו מאומתים לנגיף, ועובדים הנמצאים בבידוד. בנוסף לתיעוד היומי, 

אשר הופץ לגורמים שונים בעירייה,  קיימנו קשר רציף עם העובדים שחלו, תוך דאגה 

 לשלומם ובירור האם וכיצד ניתן לסייע להם.

 נתונים נוספים:

חלקן בדרך לעבודה או ממנה,  –תאונות עבודה  44התרחשו  2021בשנת  –ה תאונות עבוד

 וחלקן במהלך יום העבודה.

 אישורים לגמולים בדירוגים השונים. 40התקבלו   -גמולים 

 בקשות.  10בקשות לאישור עבודה נוספת, מתוכן אושרו  13הוגשו  –עבודה נוספת 

שולמו עבור איגודים ועמותות ₪  540,305דמי חבר בסך כולל של  –איגודים ועמותות 

 שאליהם משויכים עובדי העירייה.

 בזום. רובן הגדולב להתקיים המשיכו הבחינה ועדות, הקורונה מגפת התמשכות בעקבות

 

כמו כן בעקבות התפרצות הקורונה,  מחלקת כ"א בהוראה פועלת בהוצאת המורים בשעות 

אפקטיביות שאינם בהסכם הקיבוצי, לחל"ת ע"י דיווח לביטוח הלאומי תאריך הפסקת 

 עבודתם ו/או חזרתם לעבודה. 

 כל זאת בהתאם לדיווח מנהלי בתיה"ס ו/או מי מטעמו של ראש אגף החינוך.

  



 

 סיכום

 

 "החיים הם מה שקורה לך בזמן שאתה עסוק בהכנת תוכניות אחרות" )ג'ון לנון(
בזום, עטינו  גם השנה, בגלל הקורונה, עבדנוהייתה שנה מוזרה ומיוחדת במינה.  2021שנת 

עדכנו נהלים, אפשרנו עבודה מהבית והתאמנו את פעולות העירייה , פגישותמסכות במהלך 

כדי שנוכל להשאיר ב ולו רק ,מהסתייהשהיא  שמחו מאתנו יםורב ות. רבלצרכים המשתנים

זו הייתה אחת השנים הכי מלמדות חדש, מצד שני, אותה מאחור כזיכרון רחוק ולהתחיל מ

למדנו איך להכיל שינויים. איך להצליח לתפקד אפילו כשהמציאות משתנה כל רגע , שהיו לנו

של גילויים. גילינו את דרישות חדשות לגמרי. מעל הכל זו הייתה שנה  מאתנוודורשת 

  ובעובדים שלנו.שלנו, את החולשות שלנו ואת הכוחות הטמונים בעצמנו  עוצמותה

למרות הנטייה הטבעית לשים את הקשיים מאחור ולהתקדם אל עבר השנה החדשה, לנסות 

מהווה נקודה בזמן שמאפשרת לנו לעצור  2021לחזור לשגרה המוכרת והמנחמת, סוף שנת 

. לדבר על נקודות הקושי הגדולות העובדים בעירייה, גם על עצמנו וגם על ולהביט לאחור

שחווינו, להעמיק בהן ולמצוא בתוכם את נקודות האור, את הכוחות שהתגלו, את היכולות 

להרהר  ,להביט בעיניים פקוחות על השנה החולפתו שהתחדדו ואת ההצלחות שהסתתרו

דנו ביעדים שהצבנו לעצמנו והאם אנו בדרך שעשינו, להסיק מסקנות, לבחון האם עמ

 ,מרוצים מהאמצעים בהם השגנו יעדים אלו

הזדמנות להעיף מבט קדימה, ולחשוב על מה שנרצה להשיג בשנה  -ואולי בעיקר -אך גם

 באה.ה

 

מתאפיינת בתפיסות דומות ובאמון משאבי אנוש אשר שותפות חזקה בין הנהלה לידוע ש

ובריא. עיריית הרצליה כארגון מהווה דוגמא חיה  ן טוב, מעידה על ארגואמתייםובתמיכה 

ובטוחים שכן הם  מוגנים להרגישעובדים לשיתוף פעולה מעיין זה אשר בפועל מאפשרת ל

והופך אותם לשותפים בתהליכים  בצורה אחראית ונכונה "מחזיק בהגה"שיש מי שיודעים 

 העירוניים.

את העירייה ובמקביל גם עם קושי  התמודדנו עם עזיבת כ"א איכותי 2021במהלך שנת 

באיוש בכ"א איכותי וזאת בגלל השכר הנמוך יחסית המשולם במגזר הציבורי למול ההיצע 

 במגזר הפרטי.

זאת ועוד, קיימים תחומים שלמים בהם ההתמודדות עם פערי כ"א הפכה, לדאבוננו, לדבר 

דים סוציאליים ואף שבשגרה כמו בכ"א סייעות, עובדי אחזקה, מוקדי שירות גביה, עוב

 מהנדסים.

לכל אלו ניסינו לתת פתרונות יצירתיים במסגרת האפשר, בהובלת מנכ"ל העירייה, מתוך 

הבנה עיקרית אחת שהשירות לתושבי העיר הרצליה לא ייפגע, על אף ולמרות המחסור 

 הקיים בכ"א במקצועות אלו.

הפערים עימם אנו מתמודדים זהים במרבית הרשויות במדינת ישראל והנושא הגיע במספר 

דרכים גם למשרד הממונה על השכר במשרד האוצר, מתוך הבנה כי פערים אלו לא יוכלו 



 

להמשך לאורך זמן וכי אנו נצטרך לתת מענה נכון ותבונתי על מנת לעמוד באופן איכותני 

 במצופה מאתנו כרשות מובילה.

 

במהלך השנה החולפת הועמק הקשר עם העובדים וכיום ניתן לומר כי מרביתם של העובדים 

מרגישים בנוח לפנות, בשלל האמצעים העומדים לרשותם, לאגף משאבי אנוש מתוך ידיעה 

 כי יקבלו מענה מהיר ואיכותי, כמצופה מארגון רציני ומקצועי כעיריית הרצליה.

דים וכלל הפעילויות הקשורות לעובדים והטיפול השוטף הידוק הקשר היה גם עם ועד העוב

 נעשה במשותף, כתף לכתף.

נשכיל להמשיך בדרך לפיה העובד הוא במרכז והצלחתו של  2022כולי תקווה שגם בשנת 

 עובד אחד זהה להצלחת העירייה כולה.

ת גאה בעובדי אגף משאבי אנוש, על פועלם, השקעתם ומסירותם ללא לאות ומודה על יכול

 ההכלה, הסבלנות, הסובלנות ובעיקר על האכפתיות והמענה המקצועי לכל פניה. 

מבקש להודות באופן אישי לגב' סמדר אקון, ס' מנהל אגף משאבי אנוש, על ריכוז מסמך 

 סיכום זה.

  )דוד בן גוריון("היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים"  לסיום אזכיר לכולנו כי,

 

  



 

 

 

 

 הלשכה המשפטית

  



 

  לשכה משפטית לעירייה

 
הלשכה המשפטית בין בעצמה, ובין באמצעות משרדי עורכי דין חיצוניים, מלווה את 

העירייה על אגפיה ומוסדותיה השונים במתן יעוץ משפטי שוטף, וייצוג העירייה בערכאות 

 שונות. 

 

הלשכה המשפטית מטפלת בנושאים ובבעיות המשפטיות המתעוררות במהלך עבודת 

העירייה בתחומי פעילותה השונים, היא מעניקה יעוץ משפטי, לרבות הכנת מסמכים 

משפטיים וחוות דעת לראש העיריה וסגניו, למועצת העיר, וועדותיה ולהנהלת העיר. כמו כן 

 ת חוקי עזר ותיקוני חקיקה. היא מטפלת בחקיקת העזר העירונית, בהכנ

 

בהמשך לתיקון שפורסם של חוק עזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצה()תיקון(,  2021בשנת 

, בנוגע לאיסור הכנסת ומכירת מוצרים חד פעמיים לשפת הים, אשרה 2021 -התשפ"ב 

 מועצת העיר את תיקון צו העיריות )עבירות קנס( בנושא זה.

 

 2021 -ת חוק עזר להרצליה )פקוח על כלבים(, )תיקון( התשפ"ב בנוסף אשרה מועצת העיר א

, בנוגע 1989 -ותיקון חוק עזר להרצליה )מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון(, התש"ן 

 לחובת המצאת פרטי זיהוי גנטיים של כלבים.

 

 הלשכה המשפטית מעניקה חוות דעת ומענה משפטי לאגפי העירייה השונים וכן נוטלת חלק

בעריכת ההתקשרויות השונות של העירייה ובכלל זה עריכתם וניסוחם של מכרזים וחוזים 

 48שהעירייה צד להם. במסגרת הייעוץ שניתן לועדת מכרזים נבדקו בלשכה המשפטית 

בקשות להתקשרות עם ספק יחיד, שאושרו ע"י ועדת   8מכרזים פומביים, אשר פורסמו, וכן 

 המכרזים.

 

ל העירייה ועורכי הדין בלשכה המשפטית משתתפים דרך קבע בישיבות היועצת המשפטית ש

מועצת העיר, וכן בישיבות הוועדות השונות שליד העירייה וביניהן: הנהלת העיר, ועדת 

כספים, ועדת מכרזים, ועדת ביקורת, ועדת הנחות, ועדת תמיכות, ועדת הקצאות, ועדת 

 פיטורין, והועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

ן פירוט מספר התביעות שהעירייה צד להם )למעט תביעות המטופלות ע"י חברת להל

 :  2021הביטוח ותביעות במסגרת הליכי גביה(, אשר נפתחו בערכאות השונות בשנת 

  4 - בימ"ש עליון ו/או בג"צ 

  31 - בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים

  4 - בימ"ש מחוזי 

  5 - בימ"ש שלום  

  21 - ביה"ד האזורי לעבודה 

  



 

התביעה העירונית מנהלת את ההליכים הפליליים המתחילים בבית המשפט לעניינים 

 מקומיים. 

 : 2021להלן הדו"ח הסטטיסטי לשנת 

 

 מספר ערעורים שהוגשו לתובע העירוני בגין דוחות .1

 721 -  דוחות פיקוח כללי 

 6,830 -  דוחות חניה  

  

 שנפתחו בבתי משפטמספר תיקים  .2

 5-   פיקוח בניה  –כתבי אישום 

   18-  רישוי עסקים –כתבי אישום 

   658-  פיקוח כללי –כתבי אישום 

  59 -  בקשות שונות )בב"נ+ בר"ש+ מב"ס(

 740 -  סה"כ תיקים שנפתחו בבימ"ש

 2 -  ערעורים בבימ"ש מחוזי ת"א 

 

 ₪.   468,195 -סה"כ הכנסות מקנסות שנפסקו בביהמ"ש ואשר שולמו בפועל  .3

 



 

 

 

 מנהל התפעול

  



 

 מינהל התפעול 

 

, הוחלט ע"י ראש העירייה ומנכ"ל העירייה להקים את מינהל התפעול. 2021בחודש אפריל 

תהיה שנת המחשב לתכנון תפיסת ההפעלה של המינהל, אושרו ותקצובו,  2021נקבע כי שנת 

 תהיה שנת ההקמה בפועל, ההטמעה והמבצוע. 2022כששנת 

 

גובש צוות חשיבה בליווי חברת יעוץ, אשר עסק בהכנת תפיסת ההפעלה והמבנה הארגוני, 

ובחודש אוגוסט הציג תוצרים למנכ"ל העירייה, שאושרו ע"י ראש העירייה. כבר במהלך 

מינהל ובכללם: ראש המינהל מונו בעלי התפקידים המרכזיים ל 2021החציון השני של שנת 

בעז מייזל, ס' ר' המינהל ומנהל אגף שפ"ע רוני גאון, מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה טל 

גרנית, מנהלת אגף גנים ונוף גלית רוניס, מ"מ מנהל אגף תב"ל ליאור קורנפלד וממש 

 .מונה עוז נהרי לתפקיד מנהל אגף הביטחון, הפיקוח והסדר הציבורי 2022בפתיחת שנת 

 

עוד הוחלט כי מימוש ההקמה של מינהל התפעול במתכונתו המלאה, אל מול המבנה 

 3 -הארגוני החדש והתקינה הנגזרת ממנו, תתבצע במסגרת תוכנית רב שנתית במהלך ה

 השנים הקרובות.

 

 :יעוד המינהל

 ליצירת איכות חיים, ניהול המרחב הציבורי ומוסדות העיר מתן שירות לתושבי העיר על ידי

 .מיטבית ולטיפוח חזות העיר

 

 :תפקידי המינהל

 טיפול, אחזקה וטיפוח של המרחב הציבורי על כלל הדיסציפלינות מגדר לגדר. .1

 מימוש תכנית התברואה ופינוי האשפה העירונית. .2

 מתן מענה קרוב ומהיר לפניות תושבים / ארועים חריגים / תחזוקת שבר. .3

 ם במרחב הציבורי.אכיפת הסדר הציבורי וחוקי העזר העירוניי .4

 נראות ובולטות למתן תחושת ביטחון בקרב הציבור. .5

שמירת היערכות ומוכנות העירייה למתן מענה במצבי החירום השונים, תוך שמירה  .6

 על רציפות תפקודית בהתאם לנורמות שירות מוגדרות.

 טיפול ואחזקת מוסדות החינוך ומוסדות ומתקני העירייה. .7

לחוק רישוי עסקים וכן קיום בקרה ואכיפה בהתאם קידום ורישוי עסקים בהתאם  .8

 לחוק.

 תמיכה תפעולית בכלל הארועים המתקיימים בעיר. .9

קידום וטיפוח האזורים האסטרטגיים של העיר ובכללם: חופי הים, אזור התעסוקה  .10

 ופארק הרצליה.



 

 :עקרי תפיסת ההפעלה של המינהל

 רב תחומיות:

תוך שמירה על סינרגיה ביניהם ואינטגרציה עבודה בצוותים מקצועיים בין תחומיים, 

 תפעולית.

 

 זמינות:

אחיזה חזקה בשטח, נוכחות ובולטות קרוב לתושב / לארוע / למפגע, והקפדה על זמינות 

 גבוהה למענה לאחזקה ו/או לטיפול מהיר בכל מפגע.

 

 מקצועיות:

האורכי והן את עבודה במתכונת מטריציונית, המביאה לידי ביטוי הן את ההקשר המקצועי 

ההקשר הרוחבי בתאי שטח קטנים, תוך יצירת שיתופי פעולה חזקים בין הצוותים 

 המקצועיים השונים הפועלים בכל תא שטח.

 

 מניעה:

 יצירת תכניות עבודה סדורות למתן מענה מניעתי בטרם מתקיים המפגע.

 

 שילוביות:

סטי מכל עולמות התוכן של תכנון פרויקטים / מכרזים / תקציבים, תוך יצירת מענה הולי

 אגפי התפעול השונים.

 

 :מבנה ארגוני כללי של מינהל התפעול

 

  



 

 חטיבת השטח

 יעוד:

להוות זרוע ביצוע לטיפוח המרחב הציבורי ותחזוקתו מגדר לגדר, קרוב לתושב, קרוב לארוע 

 ומהיר תגובה.

 

 תפקידים:

 מימוש תכניות הנקיון והאחזקה המונעת של המרחב הציבורי. •

 מימוש תכנית התברואה ופינוי האשפה העירונית. •

 מתן מענה קרוב ומהיר לפניות תושבים / ארועים חריגים / תחזוקת שבר. •

 אכיפת הסדר הציבורי וחוקי העזר העירוניים במרחב הציבורי. •

 נראות ובולטות למתן תחושת ביטחון בקרב הציבור. •

 .קיום קשר שוטף עם רובעי החירום שבגזרתם •

שוטף עם הקהילה וביצוע פעילות משותפת איתה למען שמירה וטיפוח של קיום קשר  •

 המרחב הציבורי.

 

 עץ מבנה:

 

 

  



 

 חטיבת המטה

 :יעוד

להוות זרוע מקצועית, המסייעת למימוש יעוד המינהל, באמצעות תכנון, פיתוח, הנחיה, פיקוח 

 ובקרה מקצועית. המטה יהווה גוף הביצוע לפרויקטים מערכתיים.

 

 :תפקידים

 סיוע לראש המינהל בהכנת תכניות עבודה ותקציבים. •

 ניהול מכרזים, חתימה על חוזים ופיקוח על קבלנים. •

טיפול במעגל השלם של ניהול כח האדם במינהל: גיוס והכשרה, טיפוח, אימון,  •

 קידום, בקרה ומעקב.

ניהול הרכש, טיפול במעגל השלם של ניהול האמצעים בכלל העירייה: ריכוז דרישות,  •

 חוזים, רכבים, דלק.

התומכים את מערכות החינוך, הרווחה, תרבות, ספורט  אחזקתייםביצוע פרויקטים  •

 וכלל יתר פעולות העירייה.

תמיכה תפעולית בכלל פעולות העירייה במרחב הציבורי, במתקני העירייה, במוס"ח  •

 ובחינוך הבלתי פורמלי.

ות משותפת איתה למען שמירה וטיפוח של קיום קשר שוטף עם הקהילה וביצוע פעיל •

 המרחב הציבורי.

 

 :עץ מבנה

 

 



 

 2022יעדי המינהל לשנת 
 

  – מיבצוע מינהל התפעול •

ובכלל זה: כתיבת נהלי עבודה, גיוס והשמת כ"א בהתאם למבנה הארגוני החדש, 

הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, בניה והטמעה של תהליכי עבודה יומיים / 

 שבועיים של צוותי העבודה ברובעים.

  – שיפור המרחב הציבורי •

 ובכלל זה: הכנת תוכניות אב לשדרוג המרחב הציבורי, מתיחות פנים על פי

 פוליגונים, בשכונות, ברחובות, שדרוג גינות ציבוריות.

  – שיפור המוכנות לחירום •

ובכלל זה: מיסוד פעילות יחידת החילוץ והקמת פלוגה נוספת, הקמת רובעי החירום 

 ומיסודם, ארגון מחדש של מטה החירום הרשותי, אחזקת מקלטים ושרודם.

  – שדרוג מתקנים ומוסדות •

המענה לאחזקה לגני הילדים ומוס"ח שאינו בניהול עצמי, שיפוצי ובכלל זה: שיפור 

 הקיץ.

  – איגום משאבים •

ובכלל זה: איגום מכרזים, מחשוב תהליכי בקרה ובדיקת חשבונות, התאמת 

 תהליכים במערכת הפיננסית והרכש בהתאם למבנה המינהל החדש.

  – השתלבות במענה האורבני לשינוי האקלים •

בפרויקטים להורדת החום במרחב הציבורי, הצללות, קו פינוי ובכלל זה: השתתפות 

 אורגני נקי.

  – העצמת תפקיד הפקח העירוני •

ובכלל זה: שיפור התדמית והדימוי, תהליכי הכשרה, השתלמויות מקצועיות 

  וסדנאות העצמה.

  



 

 אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

 

 :יעוד האגף

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

 החיים של תושבי העיר הרצליה.

 

 :המבנה הארגוני של האגף

 

 :תפקידי האגף

 מתן מענה וטיפול בביטחון מוסדות חינוך בעיר. .11

 מתן מענה לביטחון מוסדות העירייה ואבטחתם בהתאם לנהלים. .12

 לשעת חירום. טיפול במקלטים הציבוריים בעיר, אחזקתם ושמירת כשירותם .13

 מתן מענה לפניות תושבים בכל הקשור לאחזקת מקלטים פרטיים. .14

שמירת כשירות ציוד לשעת חירום תוך קיום אחסנה נאותה במחסני החירום של  .15

 העירייה.

קיום סיורי אכיפת עבירות איכות חיים ושמירת הסדר במרחב הציבורי על ידי יחידת  .16

 השיטור העירוני.

 יים ובכללם עבירות חניה, על ידי מחלקת הפיקוח העירוני.אכיפת חוקי העזר העירונ .17

ניהול הטיפול בדו"חות העבירה השונים, בערעורים ובבקשות משפט, ביצוע מעקב  .18

 בהתאם לחוק והעברתם לגבייה מנהלתית עד סיום טיפול.

קידום ורישוי עסקים בהתאם לחוק רישוי עסקים וכן קיום בקרה ואכיפה בהתאם  .19

 לחוק.

 עים עירוניים תחת כיפת השמיים, בהתאם להנחיות משטרת ישראל.אבטחת ארו .20

 



 

 :2021נושאים מרכזיים שקודמו במהלך 

ריכוז פורום החשיבה לגיבוש תפיסת הפעלת מינהל התפעול והמבנה הארגוני הנגזר  •

 ממנה.

 גיבוש והגדרת תהליכי עבודה במינהל התפעול. •

 באמצעות מצלמות.קידום מכרז להקמת מערך אכיפה של חניה ונת"צ  •

 תכנון תפיסת אבטחה חדשנית בבניין העירייה. •

 

 

 מחלקת הביטחון

 :מדור אבטחה

 :עובדים 4 -במשרד הקב"טים 

 קב"ט מוס"ח – איתי בן שבת

 קב"ט מוס"ח-אביב אברהם 

 קב"ט מוס"ח –משה מרציאנו 

 מזכירת מדור אבטחה – שולמית בן חיון

 . גנ"י 173-בו בתי ספר 36 -המדור מטפל ב

 

 להלן יפורטו הפעולות שבוצעו ע" עובדי משרד הקב"טים במהלך השנה:

זוהי   "SIH"ברשות היא חברת  חברת אבטחה   01/09/2021תשפ"ב שנת הלימודים ב .א

 מתקנים עירוניים ובאבטחת מוסדות החינוך שנה שנייה שהיא מסייעת לנו 

 "SIHמחברת " קליטת מאבטחים .ב

מועמדים לאבטחת בתחילת שנה"ל תשפ"ב ראיון  מעקב אחרי הכשרת מאבטחים: .ג

 . מוס"ח במשרד הקב"טיםב

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

מחסניות, כובע חברה,  2מגנומטר, נעליים, מכנסיים, חולצה, חגורת מאבטח, נשק 

ם, תיק אבטחה כובע לשע"ח )צהוב(, פנקס כיס למאבטח, יומן נכנסים / יוצאי

מעודכן, ידיעת נהלי האבטחה ע"י המאבטח, האם תודרך ומתי, אחת לכמה זמן 

 וגם ע"י החברה הכלכלית. מבוקר על ידי מפקח החברה

 השנה במשך כל שעות הלימודיםתחילת במהלך  למאבטחים במוס"ח: ערנותתרגיל  .ה

מוקדם ממוקם , בתחילת בוקר למאבטחים, במהלך היום  ערנותמתקיימים תרגילי 

נזרק חפץ חשוד לשטח ביה"ס " לבדיקת ערנותם של המאבטחים, חפץ חשוד"

 מבצע סריקה אמור לגלות את החפץ. אשר והמאבטח 

השנה התקיימו תחילת במהלך  :רעידת אדמה בבתי ספר /תרגילי  ירידה למקלט  .ו

רצי ותרגילי רעידת אדמה, כמו גם תרגיל א  תרגילי ירידה למקלט בכלל בתי הספר 

 שמתקיים בחודש מרץ ונכללים בו כלל מודות החינוך.



 

כל בי"ס / גנ"י  מחויב פעם בחודש לבדוק : ביקורת מרכיבי ביטחון בביה"ס ובגנ"י .ז

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

 תרגילי שריפה במוס"ח.  36במהלך השנה התקיימו :תרגיל שריפה .ח

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

 לכימיה.

אישורי כניסה למוס"ח  הנפקת , משרד קב"טים, אחראים על מחלקת הביטחון .י

בדיקה של משטרת ישראל על היעדר עבירות שונים וזאת לאחר הקבלן הלעובדי 

 מין למבקש.

 ."SIHישיבות שוטפות עם מפקחי חברת האבטחה " .יא

 הביקורות שנערכו במוסדות השונים:להלן  .יב

 דצמ'  נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי אפריל מרץ 'פבר ינו'  
ביקורות גני 

 35 88 45 159 173 65 97 52 78 83 50 12 ילדים

ביקורות בתי 
 34 34 13 34 34 33 20 18 16 22 33 24 ספר

ביקורות 
 34 34 13 34 34  36 24 20 18 22 33 24 מאבטחים

ביצוע תרגיל 
0  0   8 0 0 6  16 7  חפץ חשוד   0   0  5 5 

ביצוע תרגיל 
כניסת 
 מבקרים

2   0 0 0 0  0   0   0   0  8 6  0 

סריקה 
0  ועירנות   0  0 0 0  0  0  0  0 10 16  0  

 108 183 89 227 241 134 149 90 112 133 132 69 סה"כ
 

 :2021סיכום אירועים חריגים במוסדות החינוך לשנת  .יג

סוג 
 אירוע 

ינוא
 ר

פבר
' 

מר
 ץ 

אפרי
 ל

מא
 י

יונ
 י

יול
 י 

אוג
' 

ספט
' 

אוק
' 

נוב
' 

דצמ
' 

 2 5 2    4 4  1   אדם חשוד
משימות 

מנהל  
)בדיקת 

לחצני 
מצוקה, 
ביקורת 
יזומה, 
בדיקת 

מאבטחים.
) 

40 18 28 24 37 45 33 43 28 20 30 32 

 1 1     3 1 1  1 1 חפץ חשוד
אדם 

משתולל 
 במוס"ח

 2 5 2 3 4 2  1 2 8 1 

בריחת 
 1 3 3   1 2 2  1 1 1 תלמיד

שריפה 
           1  במוס"ח

גלאי 
 7 3 5 12 9 7 2 11 12 13 5 9 פריצה



 

סוג 
 אירוע 

ינוא
 ר

פבר
' 

מר
 ץ 

אפרי
 ל

מא
 י

יונ
 י

יול
 י 

אוג
' 

ספט
' 

אוק
' 

נוב
' 

דצמ
' 

 4 4 5 4  5 2    3 5 גלאי אש
 1       2     ונדליזם
פציעה 
תלמיד 

 במוס"ח
  1 3 1 1 1   3 2 2 

פציעת סגל 
 1            במוס"ח

איומים 
 1 2    1   1    במוס"ח

מפגעי 
מוסדות 

חינוך 
)פתיחה 
וסגירת 
שערים, 

ליקויים, 
אינטרקום.

) 

4 7 5 1 2 2 2 10 10 5 5 7 

שימוש 
             באמל"ח

חשד 
  1  5 3 1 2 1   1  לפריצה

סד"צ 
          1  1 במוס"ח

סה"כ 
 60 64 55 60 65 53 65 64 44 55 39 61 אירועים 

 

 2021תרבות לשנת אירועי  .יד

 כמות שם האירוע מס'

 14 אירועי ספורט 1

 18 אירועים בפארק 2

 19 אבטחה לטובת בדיקות קורונה 3

 2 הופעות בניין העירייה 4

 8 הופעות דרייב אין )מגבלות קורונה( 5

 50 אירועים כללים  6

 17 אירועים בית קינן 7

 8 אירועי גן בן שפר 8

 1 ע"פ קהילה עצמאות מקדים בעיר 9

 כל שבת הרקדות  10

 137 סה"כ

  



 

 :כנסים במהלך השנה .טו

 נושא הכנס שם הכנס "דמס

 )בזום(הנחיות לקב"טים במחוז ת"א כנס קב"טים 1

 )בזום(היערכות לפתיחת שנה"ל כנס גננות 2

 עדכונים והנחיות  תיכון דור )בקפסולות ( כנס מאבטחים 3

4 

 רכזי ביטחוןכנס 

 היערכות ליום הג"אהיערכות לשנה"ל 

 23.3.2020מרכז פיסג"ה 

 אחת לשנה כנס רענון רכזי בטחון 5

 

 מדור מקלטים

 עובדים: 2מדור מקלטים מתנהל על ידי 

 מר ינון גרמה –מנהל המדור 

 מר דוד צואלה. –עובדי אחזקה 

 בעיר .החינוך ובמוסדות תכליתיים ודו הציבוריים במקלטים טיפלנו 2021 שנת במהלך

 :דלהלן הפרוט לפי ציבוריים מקלטים 115 ישנם הרצליה

 מקלטים. 52=  הספר בתי .א

 .תכליתיים -דו מקלטים  63=   ציבוריים .ב

 ובדיקת החשמל מוני לקריאת לחודשיים אחת ומבוקרים שוטף באופן מטופלים המקלטים

 חתומים, אגודות ,סים"מתנ, ומועדונים אמנים י"ע מאוישים המקלטים בולטים. רוב ליקויים

 .הביטחון מחלקת ובפיקוח העירונית הנכסים במחלקת חוזים על

 :שנתית עבודה תכנית י"עפ המקלטים טופלו השנה במהלך

 .ספר בתי ובמקלטי ציבוריים במקלטים תקינות לא ונטות החלפת .א

 .חוץ/  פנים – מקלטים צביעת .ב

 .ביוב וסתימות בהצפות טיפול .ג

 .למקלט חלונות ודלתות החלפת .ד

 .וחלונות בדלתות גומיות החלפות .ה

 .וברזים נורות החלפת .ו

  



 

 מדור משמרות שכונה 

 מר לירן מזכרת. –מדור משמרות שכונה כולל מנהל מדור 
 

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

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

 ופריצות בשכונות שלהם פעילות ברכבי הביטחון.

 

 :2021להלן כמות המתנדבים לשנת 

 פעילים 130 –נווה עמל  .1

 )כרגע מוקפאים קורונה( 22 –מערב העיר  .2

 )כרגע מוקפאים קורונה( 18 –הרצליה ב'  .3
 170 –סה"כ מתנדבים 

יות הסגרים ע"י הממשלה, ופורסמו הנחיות יש לציין כי החל מחודש אפריל, כשהחלו מדינ

מחמירות לנהיגה משותפת ברכב אחד, החליטו משמרות השכונה של מערב העיר והרצליה ב' 

 להפסיק בעת הזו את פעילותן, מחשש להדבקות בין חברי המשמר.

 

 

 מחלקת שיטור עירוני

 :כללי

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

 הרצליה( ופועלת מתוקף הוראת שעה ליעול ולהגברת האכיפה ברשויות המקומיות.

 

 :יעוד היחידה
 עבריינות, האלימות רמת את ניכר באופן ולהפחית וההרתעה האכיפה יכולת את לחזק

 מדיניות למימוש בהתאם וזאת חיים איכות לעבירות בדגש, חברתית אנטי והתנהגות

 .עירונית לאכיפה במועצה שנקבעה האכיפה

 

 :תפקידי היחידה ומשימותיה

 .וונדליזם אלימות, בריונות בתופעות מאבק .א

 .חיים איכות באירועי מהיר טיפול .ב

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

 .לאלכוהול הקשורות ועבירות בשכרות מאבק .ד

 .והתנועה החניה בתחומי בריונות בתחום אכיפה .ה

 .עירוניים אירועים אבטחת .ו

 .ובמשטרה ברשות התפקידים בעלי לכלל סיוע .ז

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

 .בהתאם אופרטיבית פעולה



 

 טיפול במיגור תופעת הרכבים הנטושים וגרוטאות הרכב בעיר. .ט

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

 

 :מבנה היחידה

 .עובדי עירייה 21שוטרי מ"י ועוד  10תקן היחידה מונה 

 

 

 

 

 

 

 

 :נתוני פעילות היחידה

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

 מגמה מהותית.

 

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

 2021 2020 2019 2018 2017 סוגי סיורים

 10,885 11,412 11,435 11,614 11,997 שיטור משולב

פקחים 

 מסייעים

11,371 10,091 12,285 10,379 11,914 

 22,799 21,791 23,720 21,705 23,368 סה"כ

 

  

מנהל מחלקת שיטור 

 אנדריי איוונצ'וקעירוני 

 מפקד שיטור עירוני

 פקד גל דניאל

מזכירת שיטור 

 עירוני

 שני אדרי

 מנהל מדור דרום

 שחר לוי

 מנהל מדור צפון 

 טוני בר

מנהל מדור 

 מרכז

 יוסי קונצ'ה

 מנהל מדור מערב

 שי הדר

 

פקחים  3

 מסייעים
פקחים  3

 מסייעים

פקחים  3

 מסייעים

פקחים  4

 מסייעים

 סגן מפקד שיטור עירוני

 סלבה אירה

 שוטרים 8



 

קריאות למענה על ידי ניידות השיטור העירוני,  21,950במהלך השנה נפתחו  - קריאות מוקד

 32.8%של המשטרה. נתון זה מהווה גידול של  100הן ע"י המשל"ט העירוני והן ע"י מוקד 

 .16,522שעמד על  2020לעומת הנתון של שנת 

 

 

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

המחלקה. חלק מהגידול הרב שנתי נובע מתיעוד נכון יותר של הקריאות, ובחלקו נובע 

משימות מנהל מחלקה  2565מהבעת אמון הציבור במחלקה, בנוסף לגרף העבירות בוצעו 

 לטובת צמצום תופעות חוזרות.
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 :המענה להפרעות מנוחה בראיה רב שנתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חריגיםאירועים 

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

 וסגירות אזרחים בהרחקת סיוע ,מהתאבדות הצלה ,מיניות, מעשה מגונה, שריפות מדירות

נתון זה מהווה ירידה של אירוע חריג אחד ולכן אינו מהווה מדד  .חריג לאירוע מתאימות

 למגמה כלשהיא.
 

 כמות סוג אירוע

 271 חשש לחיי אדם 

 55 מעשה מגונה הטרדה מינית /

 530 הפרת סדר

 141 גניבה / כייסות

 155 איומים

 73 שריפה / חשד להצתה

 134 תקיפת

 18 חומרים מסוכנים

 19 התעללות בחסר ישע 

 58 גרימת נזק

 8 אמל"ח / החזקת פגיון

 1 דקירה

 87 קטטה

 239 אדם חולה בנפשו 
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 :מעצרים ועיכובים

אנשים, כמפורט שבטבלה. נתון זה מהווה עליה  211במהלך השנה נעצרו ועוכבו על ידי היחידה 

 .15% -מעצרים/עיכובים לעומת שנה קודמת, המהווים עליה של כ 28של  

 כמות העבירה

 7 הפרת הוראה חוקית 

 5 תקיפה 

 10 גניבה

 5 דרוש חקירה 

 144  שב"חים

 8 החזקת חומר החשוד כסם 

 4 הפרת סדר

 5 העלבת עובד ציבור 

 5 איומים 

 1 הטרדה מינית 

 1 מעשה מגונה

 11 שבל"ר 

 2 הפצת נגיף 

 

  



 

 :אכיפת בריונות

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

 ועוד. להלן פירוט הפעילות:

 2021 2020 2019 2018 2017 פעילותסוג 

 3,270 5,445 6,001 3,703 5,027 דו"ח חניה עירוני )*(

דו"ח נקיון / מפגעים 

 עירוני )*(

96 17 29 63 59 

דו"חות תנועה 

 משטרתיים

751 1,048 868 894 868 

דו"חות רעש 

 משטרתיים

496 524 412 599 623 

דו"חות נקיון 

 משטרתיים

51 50 66 36 11 

 20 120 200 843 873 שפיכות אלכוהול

 2593 1695 - - - דוחות קורונה 

 

 

 רכבים נטושים:

 אירועים , מתוכם:  -במהלך השנה  נפתחו כ

 

 פתוחות פניות כפולות  לא נמצא מפגע לא ניתן לטפל  נסגרו טופלו

435 1078 289 285 69 38 

 

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

 .2021במהלך שנת 

 

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

 העירוני.

 

 

  



 

 מחלקת פיקוח עירוני

 :כללי

 8 -פקחים בלבד. מאורגנת ב 30 -תקנים, אך מאויישת ב 38מחלקת הפיקוח העירוני מונה 

שטח העיר, כך שתתאפשר אחיזה טובה ומתן מענה זמין למפגעים מדורים בהתאם לחלוקת 

 ולאכיפת עבירות בהתאם לחוקי העזר העירוניים.

 

 :היקפי פעילות המחלקה

 :קריאות מוקד

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 נושא

 9,153 7,774 7,874 6,201 6,311 6,043 5,091 3,688 סל חניה

 6,097 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 )*( )*( )*( 

 332 365 345 345 294 375 318 379 מפוחים

משימות מנהל 

 יזומות
0 0 436 715 839 852 951 282 

 0 387       קורונה

 165 114       עישון

 610 542 409 336 375 210 241 230 אחר

 16,639 16,013 15,982 14,427 13,888 13,898 10,901 8,059 סה"כ

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

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

במחלקה, שיודעת לתת מענה טוב לקריאות השונות. אנו ממשיכים אמון גבוהה של התושבים 

לפעול להגברת הפעילות היזומה לצורך טיפול בתופעות המהוות מטרד במרחב הציבורי, 

  בטרם יגיע אלינו מהתושבים.



 

 :פירוט דו"חות חניה שהוגשו

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 שנה

 10,747 7,759 7,426 5,786 9,366 9,019 8,634 15,718 הסדרי חניה

 6,247 6,663 7,724 8,681 9,894 10,533 4,658 188 תוים אזוריים

 26,435 28,209 27,463 27,123 32,331 28,385 25,515 29,348 חניה אסורה

 43,429 42,631 42,613 41,590 51,591 47,937 38,807 45,254 סה"כ

 

 :שהוגשופירוט דו"חות פיקוח כללי 

 

 עבירה
שנת 

2015 

שנת 

2016 

שנת 

2017 

שנת 

2018 

שנת 

2019 

שנת 

2020 

שנת 

2021 

 325 321 274 117 132 117 67 החזקת נכס/מגרש שיש בו מפגע

השלכת פסולת/לכלוך במקום 

 ציבורי
353 656 994 1,038 575 794 665 

 680 1,144 1,103 1,189 821 452 259 אתרי בניה ומכולות 

 25 26 46 305 560 344 0 נטושיםרכבים 

 42 187 134 87 39 30 14 גרימת נזק למרחב הציבורי

 217 208 506 34 49 8 27 גללי כלבים ושוטטות כלבים

 4 11 8 14 3 11 18 מפוחים וציוד גינון

 226 352 354 272 202 113 87 מפגעי עסקים במרחב הציבורי

 2 1 4 3 1 0 0 עישון במקום ציבורי

 99 99 87 146 185 170 156 עבירות במרחב הגינות הציבוריות

 80 67 107 142 148 126 79 עבירות במרחב חופי הים

עבירות בתחום אכיפת תקנות 

 הקורונה
     451 19 

 2,384 3,662 3,198 3,347 3,134 2,027 1,060 סה"כ

 

  



 

 מחלקת מעקב ובקרת דו"חות
 מזכירות בראשותו של מר גיל ברייטברט.  4 -מחלקה זו מאורגנת ע"ב מנהל מחלקה ו

בנוסף, משובצת במשרד פקידה 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:

 טיפול 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. •

 גביה מנהלית על ידי משרד עורכי הדין.העברת דו"חות שלא שולמו ל •

 קליטת התשלומים בסוף התהליך. •

 

הופסקה חלוקת מדבקות תווי חניה )מדבקות פיסיות(  ומעבר לתווים  2021בשנת  -

 "דיגיטליים". 

 

 החלו לראשונה לרשום דו"חות בתחום הפיקוח על הבניה במנהל ההנדסה.  2021בשנת  -

 :ם החניהלהלן נתוני פעילות המחלקה בתחו

 

 

  

שנת 2021שנת 2020שנת 2019שנת 2018שנת 2017שנת 2016שנת 2015שנת 2014הנושא

45,25438,80747,93751,59141,59042,73841,17043,429סה"כ דו"חות חניה שטופלו

5,9162,5325,5353,3508,8411,5161,4281,186סה"כ ביטולים מערעור

4,2343,3544,0063,3584,4673,8483,7383,838סה"כ הסבות

7,5757,0777,2588,0245,9415,2226,6356,963סה"כ ערעורים שטופלו

132262362389441342332365סה"כ בקשות להישפט

סה"כ דו"חות עברו לגביה 

מנהלית
10,05211,36210,04110,8329,8554,05811,0667,060

סה"כ הונפקו תווים אני 

מהרצליה
14,07818,0499,3538,7718,53114,44015,25511,335



 

 :להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום הפיקוח הכללי

 הנושא
שנת 

2015 

שנת 

2016 

שנת 

2017 

שנת 

2018 

שנת 

2019 

שנת 

2020 

שנת 

2021 

סה"כ דו"חות פיקוח 

 ומנהלי שטופלו 
1,060 2,027 3,134 3,347 3,031 3,676 2,438 

 113 80 140 171 225 117 153 סה"כ ביטול מערעורים

 233 351 272 173 240 118 31 סה"כ בקשות להישפט

סה"כ דו"חות עברו לגביה 

 מנהלית
178 812 1701 1,858 1,125 1,356 2,126 

 

 דוחות פיקוח כולל: פיקוח כללי, מנהלי, וטרינר ופיקוח על הבניה. *

 
 

 מחלקת רישוי עסקים 

 :כללי

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

על פי חוקי העזר העירוניים. המחלקה מלווה את בעל העסק החל מהגשת הבקשה לרישיון 

 עסק ועד להנפקת רישיון העסק.

 המחלקה עוברת שינויים פרסונליים לקראת הצבתה כמחלקה מקצועית ומיומנת.

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

לרישיון עסק 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 

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

 

 :ייעוד המחלקה

אכיפה חוק רישוי עסקים, קידום עסקים לקראת הליך הוצאת רישיון עסק וטיפול בקבלת 

 היתרים לשולחנות וכסאות וסגירות חורף

  

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/


 

 :תפקידי המחלקה

 טיפול בקבלת הבקשה לרישיון העסק. .א

 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים. .ב

 והתקנות בהתאם להוראות הדין הקיים. אכיפת החוקים .ג

 בדיקה וליווי של הבקשות לרישיון עסק. .ד

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

 העסק ומתן שירות יעיל ומקצועי.

 

 :מבנה המחלקה

 מנהלת מחלקה

 סגנית מנהלת מחלקה

 מפקחי רישוי עסקים  4

 רכזת רישוי עסקים

 

 מצב כ"א כיום במחלקה

 

 המחלקה מתפקדת בכ"א חסר מזה כשנתיים

 

 נתוני רישוי עסקים 

 כמות תיאור 

 354 בקשות לרישיון עסק

 142 עדת רישויובקשות שנדונו בו

 כתבי אישום – 18   לתובע העירוני הגשת תיקי אכיפה 

 תיקים בטיפול – 10

 1350 מכתבים שנשלחו להתייחסות גורמי רישוי

 175 הנפקת רישיונות חדשים

 103 היתרים לשולחנות וכסאות 

 16 היתרים  לסגירות חורף

 18 קייטנות

 4 רוכלות ים

 131 טיפול בקריאות מוקד

 72% אחוז עסקים הפועלים ברישיון עסק

  



 

 
 

 לאגף תב"
 
 

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

לתושבים ולמוסדות החינוך והיווה גיבוי תחזוקתי ולוגיסטי לפעולות יתר האגפים 

 והיחידות בעירייה.

 

o  לתת שרות מיטבי לתושבים, למוסדות החינוך השונים  2021אגף תב"ל, המשיך בשנת

ולמוסדות העירייה, בתחומי התחזוקה והבינוי, הלוגיסטיקה והרכש, הרכב העירוני 

יחות וכיבוי האש, אירועים עירוניים, חשמל, מאור והתייעלות ובטיחות בדרכים, הבט

אנרגטית, רכש ציוד מסוגים שונים, הובלות, חירום עירוני והכנה לביקורת משולבת של 

 רח"ל פקע"ר ומשרדי הממשלה. 

 
o  ,מתן מענה לוגיסטי במהלך מגפת הקורונה לרבות סיוע בהקמת מתחמי בדיקות

 חינוך וביצוע רכש ציוד מיגון.חלוקת בדיקות אנטיגן למוסדות 

 
o  בוצעו גם השנה שיפוצים נרחבים, תוספות בנייה ועבודות  במהלך העבודה השוטפת

 שונות בבתי"ס, אולמות ספורט, חט"ב, תיכונים, גני ילדים .

 
o  בוצעה במלואה עפ"י תוכנית העבודה שהוכנה בתחילת  2021תוכנית העבודה לשנת

   השנה.



 

 מחלקת התחזוקה 
  

 כללי

 
 טיפלה מח' התחזוקה בנושאים הבאים:  2021בשנת   .א

תקלות שבר, תחזוקה מונעת, התאמות ושיקום מבנים, מתקנים ואולמות ספורט תכנית אב רב 

שנתית, שיפוצי קיץ במוסדות חינוך, עבודות בטיחות, שיפוץ בתי כנסת, עב' נגישות והכנת 

 חופים לעונת הרחצה.

 לקוחות מחלקת התחזוקה הינם: .ב

 ארז, -וולפסון ומפתן אופק, נתיב,-ספר מיוחדים: -בתי-

 גני ילדים. 186 -

 מועדוניות 6 -

 מרכזי קהילה ותרבות. -

 מתקני רשות החופים. -

 מחנה הדרכה לנוער. -

 מוזיאונים עירוניים. -

 מוסדות עירייה ומוסדות שונים. -

מקצועיים מחלקת התחזוקה מבצעת את פעילותה באמצעות: צוותי עבודה  .ג

המאוישים על ידי עובדי העירייה ,עובדי כפיים של קבלן חוץ, באמצעות קבלני חוץ 

 ובשיתוף החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.

במספר נושאים בראש המחלקה עומד צוות ניהול טכני והנדסי מצומצם המפעיל ומבקר את כל 

 פעילויותיה, בפיקוח ובהנהגת מנהלי ת.ב.ל.

 

 רתקלות שב  .1

 באמצעות" 10תקלות שבר נקלטות במחשב בתוכנת "עוצמה 

 מזכירות מחלקת התחזוקה ובו נרשמים האירועים השונים      

 .ומועברים לצוותי העבודה של התחזוקה בשטח וקבלני חוץ

 :רשימת תקלות שבר עיקריות המטופלות הם כדלהלן     

 פיצוצי צנרת-מערכות אינסטלציה בתחום המים והביוב כגון:        

 .מים, סתימות ,ביוב

 עבודות זגגות ואלומיניום. -              

 תיקון דודי חשמל.  -              

 מתקני מים קרים.  -             

 טיפול במזגנים.  -             

 תחזוקה,מח'  עבודות בטיחות שבאחריות  -             

 מעקות  וגדרות פנימיות, טיפול בגגות וכו'.  -             

 
 
 

 



 

 תחזוקה מונעת   .2

 ספר-התחזוקה המונעת, מתבצעת במוסדות החינוך ,בתי      

 מיוחדים וגני ילדים וזאת במסגרת ביקור תקופתי של צוות עבודה         

 הנושאיםלפי תכנית תחזוקה מונעת ,       

 :המטופלים בתחזוקה המונעת הם     

 לקראת החורף ניקוי הגגות והמרזבים  ממוסדות חינוך )בתי ספר,         

 גני ילדים, ומועדוניות(.     

 .תיקון אלמנטים קונסטרוקטיביים מבטון ומתכת     

 שיפוץ תפרים ואטימתם.     

 .הדבקת סרטים נגד החלקה במדרגות     

 .ים וביובבדיקת מערכת מ     

 סריקת החצרות והמבנים ממפגעי בטיחות.      

 בדיקה ותיקון מתקני חצר בגני ילדים.     

 .ספר-בדיקה חודשית  ושנתית ותיקון נדרש למתקני חצר בבתי     

 .תחזוקת מערכת מיזוג אויר במוסדות העירייה     

 מעלונים במוסדות עירייה ובמוסדות    13 -מעליות ו 40 -טיפול ב     

 חינוך.     

 קריאות לתחזוקה   3,991מחלקת תחזוקה טיפלה ב 2021בשנת      

 במוסדות השונים.    

 

 התאמה ושיקום של מבנים ומתקנים .3

 כללי            

 שיפוץ ,התקנת ובדיקת מתקני חצר בגני ילדים, מועדוניות ובת"יס         

 ביצוע עבודות :         

 השלמת משטחי גומי בגני ילדים ומועדוניות.          

 החלפת חול ומילוי חול בארגזי חול בגני ילדים, מוסדות חינוך           

 ומועדוניות.         

 ומרזבים במוסדות חינוך ומתנ"סים. תיקון איטום גגות         

 ביצוע עבודות זגגות אלומיניום , בגנ"י, מוס"ח, מוסדות עירייה,            

 מועדוניות, מתנ"סים ואולמות ספורט.         

 ספר.-אספקה, התקנת והעברת מתקני חצר בגני ילדים ובתי         

 עבודות פיתוח בגני ילדים ובתי ספר.         

 

 תיקונים והתקנות של דלתות גנ"י, מוס"ח, מוסדות עירייה,       

 מועדוניות, מתנ"סים ואולמות ספורט.       

 שירותי אינסטלציה בגני ילדים, מוסדות חינוך, ומוסדות עירייה.       

 עבודות בטיחות במוסדות חינוך.       

 הסבת כיתות לימוד לכיתות שמע.       



 

 תיקון והתקנת גדרות פנימיות בגני ילדים ובתי ספר.       

 טיפול בדוחות ליקויי בטיחות שנתיים.    

 

 בתי ספר      

 
 עבודות בטיחות לפי דוח בטיחות. אילנות

 עבודות אינסטלציה.

 תכנון וייעוץ למעלית לפרויקט באילנות.

 החלפת מזגנים. אלון

 החלפת אביזרים סניטרים.

 תשתיות.עבודות 

 עבודות אינסטלציה.

 

 בר אילן

 

 בניה חדשה לאולם הספורט.

 התקנת מעלון בחטיבה צעירה. ברנדייס                    

 הנגשת תאי שירותים בבה"ס.

 התקנת גדר.

 החלפת חלונות בבה"ס לפי דרישת מנהל.

 איטום גגות למניעת חדירת מים.

 ברנר

 

 

 

 

 ויצמן   

 נגישות במגרש הספורט.

 התקנה של מעלית חדשה.

 מתיחת פנים כוללת צביעה.

החלפת אריחי תקרות והחלפת חיפוי 

 קירות.

 תכנון וייעוץ למעלית בבה"ס.

 עבודות אינסטלציה. גורדון                   

 תוספת בניה ושיפוץ.

 שדרוג איטום באגף הישן.

 החלפת מזגנים במסגרת ייעול אנרגטי.

 שז"ר 

 

 

 

 

 הנדיב

 בטיחות.עבודות 

 עבודות אינסטלציה. 

 התקנת מעלית חדשה.

 הקמת כיתת שמע.

 צביעת פנים.

 שיפוץ אולם הספורט.

 

 

 טוב-לב

 עבודות אינסטלציה. 

 החלפת מזגנים במסגרת ייעול אנרגטי.

 תיקון נזילות והחלפת צינורות ניקוז.



 

תיקון ואיטום הגג למניעת חדירת מי 

 גשמים.

 

 נתיב

 עבודות צבע.

 גדר פרוצה.תיקון 

עבודות פיתוח במסגרת תוכנית אב ניהול  ב"ס  יוחנני

 ופיקוח נגישות.

 התקנה חדשה של מעלית בבה"ס.

 ייעוץ קונסטרוקציה.

 

 בי"ס אופק

 

 בי"ס בן צבי 

 

 ב"ס וולפסון

 
 
 

 בה"ס שז"ר
 
 
 

 בי"ס דמוקרטי
 
 

 בי"ס גליל ים

 

 עבודות שונות בחדר רגיעה בבה"ס

 

 הקמת כיתה תקשורתית.

 

 עבודות אינסטלציה.

 תיקון דלת ואריחים שבורים.

 

 התקנת מעלית חדשה.

 

 

הקמה של שני ב"ס חדשים בפארק 

 הרצליה.

 

הקמה של שני בי"ס חדשים בפארק 

 הרצליה.

 

 

 אולמות ספורט                

 

  

 עבודות נגישות. אולם ספורט ויצמן

 

 ביצוע מדידה ומפה טופוגרפית בא"ס. אולם ספורט יוחנני                             

 

 איטום גג בא"ס. אולם ספורט תיכון היובל

 החלפת בקרים ראשיים במערכת המיזוג.

  

 התקנת תשתיות מים וביוב למכונת קרח. אולם ספורט לב טוב

  

  

 אינסטלציה.עבודות  אולם ספורט תיכון ראשונים



 

 

 אולם ספורט בן צבי   

 

 אולם ספורט אלון     

 

 

 אולם ספורט סמדר

 

 אולם ספורט אילנות 

 עבודות איטום באולם.

 

 שיפוץ קיר דרומי בא"ס.

 החלפת אריחים שבורים בכניסה לאולם.

 שדרוג ואיטם קיר מערבי.

 

 שדרוג והחלפת כניסה ראשית לאולם.

 

 

 חטיבות

 

 

 חט"ב בן גוריון

 

 

 

עבודות פיתוח במסגרת תוכנית אב, 

נגישות, אדריכלות, שיפוץ, בניה, הנדסה, 

 חשמל, מיזוג אוויר, בטיחות.

 חטיבת יד גיורא 

 

 

 חטיבת זאב )אשכול פיס(

 

 
 
 
 

 חט"ב שמואל הנגיד
 
 
 
 
 

 חט"ב רעות
 
 
 

 תיכונים
 

 תיקון ריצוף בחטיבה.

 שדרוג כיתות.

 

 התקנת מזגנים בחטיבה.

אב, נגישות, אדריכלות, עבודות תוכנית 

שיפוץ, בניה, הנדסה, חשמל, מיזוג אוויר, 

 בטיחות.

 

אספקה והתקנת חלונות אלומיניום 

 בחטיבה.

 שדרוג אולם הספורט.

 התקנת מעלית חדשה.

 תיקון אריחים מהמעטפת החיצונית.

 

 

 העתקת קו ביוב + קו ניקוז בתיכון.  תיכון הראשונים

 שיפוץ עומק באגף הדרומי.

 שיפוץ המעבדות.

 החלפת מזגנים במסגרת ייעול אנרגטי.

 תיקון מפגעי בטיחות.

 



 

  

 מרכז מדעים

 

 

 

 תיכון אחיה

 

 

 

 

 

 תיכון היובל

 

 

 

 תיכון דור

 

 
 

 תיכון הנדסאים
 
 
 
 
 

 תיכון חדש
 
 
 

 שיקום חזיתות.

 התקנת מזגן ועבודות שונות.

 תוספת כיתות.

 

 מזגנים. 4פירוק והתקנה של 

 אינסטלציה.עבודות 

 החלפת מזגנים במסגרת ייעול אנרגטי.

 שדרוג איטום מרתף.

 שיפוצי שירותים.

 

 תיקוני דלתות  בתיכון. 

 החלפת מזגנים במסגרת ייעול אנרגטי.

 התקנת מזגנים בתיכון.

 

 עבודות ריצוף.

 

 

 התקנת שער באתר הקרוואנים.

 מתיחת פנים.

 צביעה נגד עובד בתיכון.

 

 לל שיפוץ בשירותים.שיפוץ בתיכון חדש כו

 שיקום בטונים וחידוש קירות.

 עבודות פיתוח.

 תיקון פיצוץ צינור בקו הראשי.

 
 
 
 
 

 גני ילדים

 
 מילוי חול בארגזי חול. כללי-גני ילדים

 תליית לוחות מודעות.

 בדיקת מתקני חצר.

 עב' צבע במתקני חצר.

 עב' פיקוח עבור החלפת חול בארגזי חול.

 יעוץ בטיחות אש.

 טיפול במערכות התראה.

 התקנת מזגנים ותיקונים.



 

 תחזוקה מונעת.

 תיקונים לפי פניות משל"ט.

 התקנת תיקרות אקוסטיות.

 החלפת מזגנים במסגרת התיעלות אנרגטית.

 .1טיפול בליקויי בטיחות בקדימות 

 ניקוי גגות + מרזבים. -הכנת כלל גני הילדים לעונת החורף 

 

 

 

 לקראת שנת הלימודיםשיפוצי קיץ והערכות 

 שיפוץ במוסדות חינוך:  2021מחלקת תחזוקה ביצעה במהלך קיץ 

 ספר,   מועדוניות, שדרוג חצרות ובניית פירי מעליות. -גני ילדים,  בתי

 ספר, גני ילדים והתקנת תקרות אקוסטיות בגני ילדים.-עבודות איטום גגות בבתי

 ה:להלן רשימת העבודות שבוצעו ע"י מחלקת התחזוק

 

 שדרוג חצרות משחקים. –בה"ס הנדיב  .1

 צביעת בתי ספר. .2

 צביעת גני ילדים. .3

 התקנת תקרות אקוסטיות וגופי תאורה. –גני ילדים  .4

 שדרוג שירותים . –גני ילדים  •

 .1עבודות בטיחות בקדימות  –גני ילדים ובתי ספר  •

 שדרוג שירותים. –תיכון חדש  •

 בחזיתות.שיקום בטונים וטיפול  –בה"ס הנדסאים  •

 גנ"י. 140 -החלפת חול בארגזי חול ב –גני ילדים  •

 שדרוג מטבחים . –גני ילדים  •

 שדרוג כיתות . –בה"ס אופק  •

 משטחי גומי בגנ"י . •

 הסתיים כל התהליך השיפוץ + התקנת המעלית. –מעבדת רובוטיקה  •

 תוספת כיתות מתחת לאולם ספורט, בשלבי היתר בניה. –בה"ס ברנדיס  •

 כיתות תקשורת. –תיכון חדש  •

 עבודות איטום. –גני ילדים  •

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

 

 

 

 



 

 פרויקטים עירוניים:

 שיפוץ לפי דרישת נציגי בתי הכנסת. –שיפוץ בתי כנסת ברחבי העיר  .1

 החלפת צ'ילר במשרדי העירייה. -לב העיר .2

 

 עבודות הנגשה:

 מעלית ושירותי נכים, הכנת בקשה להיתר בניה.תכנון  –חט"ב שמואל הנגיד  •

 הכנת נוהל ליועצים. –מועצה דתית  •

 שדרוג תא שירותים לנכים. –בה"ס הנדיב  •

 ילדים.כיתות בבתי ספר וגני  8סה"כ  –כיתות כבדי שמיעה  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 מחלקת הלוגיסטיקה 
 

 משבר קורונה ""–המשך מענה לוגיסטי  .1

 דוגמאות :

סיוע בהקמת מתחם דרייב אין לבדיקות קורונה ומענה לוגיסטי   1.1

   שוטף בפתיחתו בבוקר ופירוק וסגירה בשעות הערב בכל יום  

 פעילות במהלך השבוע בימים א' ב' ג'   

 מענה לוגיסטי למתחמי בדיקות קורונה שנפתחו באתרים    1.2

 עירוניים במרחב הציבורי. 

ז לבדיקות סרולוגיות לילדים באולם ספורט חדש + מענה הקמת מרכ  1.3

 לוגיסטי שוטף במהלך הפעילות

 סיוע בהקמת מתחמי חיסונים )מרכז פיסגה (   1.4

סיוע בהעברת מחשבים , השאלה לתלמידים במוסדות חינוך    1.5

 למשפחות   שנפגעו כלכלית במשבר קורונה

 למשפחותסיוע בחלוקת סלי מזון מבניין העירייה   1.6

 

 

טיפול ברכוש שנתקבל ו/או  נופק למחסנים -מחסן עירוני  .2

 מול מוסדות העירייה השונים:

 קבלת סוגי טובין למוסדות העירייה בהתאם להזמנות ממח' הרכש.

 חלוקת ציוד למוסדות העירייה לאחר בדיקתו.

קבלת ציוד בלאי ממוסדות העירייה ואחסונו במחסן בלאי עד החלטת 

 עירונית.ועדת בלאי 

 קליטת ציוד מבתי ספר לאחסון זמני בשל שיפוצים שנערכו מבנים.

קבלת ואחסון ריהוט חדש במחסנים העירוניים כמלאי רזרבה לגני 

 ילדים.

טיפול בציוד של מוסדות חינוך של בתי ספר טרום שיפוצי קיץ )קליטה 

 במחסנים העירוניים וחלוקה בתום השיפוץ(.

  



 

 

 :במחסני העירייהספירת מלאי שנתית  .3

 26.12-30.12.21ספירת המלאי שנתית נערכה בדצמבר 

הספירה נערכה ע"י עובדי מח' הלוגיסטיקה בפיקוח חברה חיצונית )נתיב פלוס  3.1

 בע"מ(.

נערך פיקוח, ספירה מדגמית וסיוע למהלך הספירה ע"י חברה  3.2

 חיצונית.

 חתימה על דוחות הספירה בסיומה ולאחר בדיקת הפרשים. 3.3

והערכות: לקראת הספירה בוצעה הערכות כגון: ספירה הכנות  3.4

מדגמית מקדימה, עדכון מוסדות העירייה במועד הספירה )לצורך 

סגירת המחסן(, פגישות עם נציגי החברה החיצונית שנבחרה לתאום 

 ההכנות הרלוונטיות.

אי התאמות ועדכון: בתום הספירה בפועל, נבדקו אי התאמות ונתוני הספירה עודכנו  3.5

 ערכת המחשוב.במ

 

 הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד: .4

המשך הליך הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתן על כל פרטי הרכוש המתקבל במחסן 

 המרכזי.

 

טיפול בציוד משרדי, כלים רב פעמיים ,  חומרי ניקיון,  .5

 טיונרים, ראשי דיו:

 המשך  מדיניות "עיר ללא פלסטיק "

מעבר לכלים רב פעמיים /כלי  -הפסקת אספקת כלים אקולוגיים מתכלים

 זכוכית

 טיפול באספקת הציוד :

אספקת הציוד המשרדי וחומרי הניקוי מתבצעת ממחלקת הלוגיסטיקה  )מהמחסן 

המרכזי(, ישירות לאגפים ולמוסדות העירייה השונים, באמצעות אתר האינטרנט 

 העירוני להזמנת טובין.

 :אופן יישום ההליך כולל

 בהתייחס למכרזים והספקים שנבחרוהמשך הליך עבודה   5.1

 קליטה של הציוד שמתקבל מהספקים השונים 5.2

 הנפקת מדבקות ברקוד והדבקתם. 5.3

רישום הפריטים במערכת המחשוב ועדכון דינאמי של מלאי מינימום מקסימום של  5.4

 הציוד המשרדי.

חלוקת הציוד המשרדי בפועל ליחידות העירוניות לאחר קבלת הזמנות מאושרות  5.5

 החשבים האגפיים. תקציב ע"י

 

 



 

 

 :טיפול בהזמנות הציוד .6

 2019עבודה מול ספקים  שנבחרו באמצעות מכרזים שפורסמו בשנת  6.1

הזמנת ציוד מתבצעת ישירות מהחברות שנבחרו באמצעות מכרז דהיינו: חב' איתר  6.2

שיוק )ציוד משרדי(, חב' א.א.ע )חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים (, חב' שחר )מוצרי 

 גליקום )טונרים, ראשי דיו(.נייר(, חב' 

 טיפול בארבעה מכרזים ובחירת ספקים חדשים לפי המפורט לעיל. 6.3

 ההזמנות בכפוף לתנאי המכרז והמחירים שנקבעו בחוזה. 6.4

 בהתאם לכמות שירדה מנקודת הזמנה מינימלית. 6.5

 ביצוע דרישה אוטומטית להזמנת טובין והעברה לאישור חשבות האגף. 6.6

ת הציוד בפועל מהספק וחתימתן ע"י מחסנאי, מנהלת בדיקת חשבוניות לאחר קבל 6.7

 מדור קטלוג ורישום  ומנהלת מח' הלוגיסטיקה.

 

 :מצרכי מזון וכיבוד ליח' עירוניות .7

 "יינות ביתן"-המשך תהליכי עבודה בהתאם למכרז עם הספק    7.1

 2021הכנת הזמנות מסגרת לשריון סכומים חד פעמיים לכל אגף / יחידה לשנת  7.2

 כיבוד ושתייה למוסדות העירייה באמצעות "יינות ביתן"אספקת מצרכי  7.3

האספקה מתבצעת בהתאם לקבלת הזמנות למחלקת הלוגיסטיקה מהיחידות  7.4

העירוניות השונות והנפקת הזמנות ממוחשבות ליינות ביתן באמצעות מחלקת 

 הלוגיסטיקה.

ם ההזמנות נערכות בהתאם  לבקשה חודשית של היחידה ,ולהזמנות לאירועים טכסי 7.5

 ופגישות במהלך השנה

מצרכי הכיבוד והשתייה באריזות סגורות מגיעים ישירות ליחידה המזמינה בהתאם   7.6

 להזמנות המועברות ממחלקת הלוגיסטיקה.

 

 :עדכון אישורי ביצוע עבודה .8

זיכוי חומרי עבודה מיתרות קיימות במחסני עבודה של עובדי חוץ של מח' התחזוקה, 

ותאורת רחובות לצורך יכולת מעקב עדכנית על שימוש מח' הנגרייה, מח' חשמל 

 בחומרי עבודה.

 

 אספקת מחסומים מהאגף: .9

אספקת מחסומי ביטחון מהמחסן המרכזי לאירועים שונים ומשימות אגפיות 

 ועירוניות.

  



 

 מענה לוגיסטי לאירועים וטקסים עירוניים   .10

מתן מענה לוגיסטי רחב היקף  וסיוע בכל הנדרש בכל האירועים  .ה

 העירוניים.

מתן מענה לוגיסטי בכל הטכסים העירוניים טכסי הנצחה  .ו

 בגינות ובאתרים שונים בעיר.

 דיגלול וקישוט במרחב הציבורי טרום יום העצמאות.  .ז

 דיגלול דגלי גאווה במרכז ומערב העיר בשבוע הגאווה. .ח

 

 :אירועים וטקסים לדוגמא

 מענה לוגיסטי לאירועי פורים  •

 מענה לוגיסטי לאירועי יום העצמאות לקהילות ברחבי העיר  •

 מענה לוגיסטי לטכסי יום הזיכרון •

 מענה לוגיסטי לאירועי שבועות  •

 (24.06.21ארט אנד מיוסיק במרכז המסחרי נוף ים ) •

 (11.07.21הפנינג כדורגל בשער העיר  ) •

 (08.07אירועי פיקניק אומנות בבית הראשונים ) •

 אירועים בבית קינן •

 אירועי מוזה ברחבת המוזיאון •

 אירועי קהילות ברחבי העיר  •

 (05.07.21אירוע קט רגל לראשי רשויות באולם היובל ) •

 (12.08.21פסטיבל בירה בפארק הרצליה ) •

 קונצרטים בפארק הרצליה •

 קונצרטים בגן בן שפר •

מענה לוגיסטי לאירועי חנוכה שנערכו ע" הקהילות ברחבי העיר )נוב'  •

2021) 

 (03.11.21קיון ים וחופים )אירוע ני •

 

 מענה לוגיסטי לפרויקטים ומשימות אגפיות ועירוניות  .11

 מענה לוגיסטי רחב היקף לכל הפרויקטים  העירוניים

 להלן דוגמאות:

מענה לוגיסטי לכל הצרכים שנדרשו בתקופת שיפוצי הקיץ ופתיחת  •

 שנת הלימודים במוסדות החינוך

ניהול פרוייקט העברות ציוד גני ילדים בהם תוכננו שינויים  עקב  •

סגירה ו/או פתיחת  ו/או מעבר גני ילדים חדשים ,העברת  ציוד מגני 

 ילדים למכולות והחזרתו לאחר השיפוץ ו/או מעבר ציוד בין גנים 



 

פרויקט החלפת דגלים בכל גני הילדים וחלוקת דגלים לבתי הספר  •

 מודיםטרום פתיחת שנת הלי

סיוע בשינוע ריהוט  -סיוע לחיילים בודדים המתגוררים בהרצליה  •

המתקבל כתרומות מתושבים לדירות של חיילים בודדים ו/או 

 למכולות באגף תב"ל

 טיפול במענה לוגיסטי לבחירות לכנסת •

 מענה לוגיסטי לישיבות מועצה  •

טיפול ביישור שטחים והסרת מפגעים ותיחום אזורים מסוכנים  •

 ים ובכל הנדרשבמחסומ

 העברת והחזרת מחסומים למשימות וצרכים עירוניים •

 פרוייקט חלוקת סלי מזון לתושבי העיר בחגים ראש השנה ופסח  •

סיוע ליחידות העירוניות בבקשות שונות בלתי מתוכננות ומידיות  •

 בעזרה בכ"א  בסיוע .

 

 ניהול הרכוש העירוני: .12

 ומעקב אחר הרכוש העירוני.המשיך להתבצע הליך ניהול  2021במהלך שנת 

 לכל יחידה מיופה כוח בנושא הרכוש שברשותה.

דוחות רכוש שנתקבלו נבדקו ועודכנו בדוח היח' לאחר עריכת בירורים עם היח'  12.1

 הרלוונטיות.

 התבצעו הדרכות טלפוניות ליחידות שונות בנושא עריכת ספירת רכוש עצמית. 12.2

 .קב עבודות שיפוצי קיץעודכנו רכישות ציוד ורהוט למוסדות החינוך ע 12.3

 עודכנו רכישות ציוד ורהוט לגני הילדים החדשים שנפתחו. 12.4

 

 - ספירות רכוש וסימון הרכוש העירוני .13

התבצע  פרויקט ספירת רכוש וסימון רכוש עירוני בכל גני הילדים 

 העירוניים. 

במשרדים  –התבצעה ספירת רכוש של כל ציוד התיאטרון העירוני 

 ובמקלט. 

 

ועדכון בציוד המוחזר מהיחידות השונות ומאוחסן טיפול  .14

 :באגף / בציוד המועבר בין היחידות השונות

 נרשם ועודכן ציוד לא שמיש שהוחזר מהיחידות השונות למחסן המרכזי / מחסן בלאי 14.1

 עודכנו היחידות השונות אודות קבלת הרכוש שהוחזר בפועל. 14.2

 עודכן ציוד שהועבר בין היחידות השונות. 14.3

י /מעבר לפינוי פסולת אלקטרונית בהתאם לחוק / ועדת בלא .15

 :מכירה ותרומה של רכוש



 

יישום חוק טיפול סביבתי וביצוע  מכירות ציוד אלקטרוני וחשמלי  15.1.1

באמצעות תאגיד המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה שיבצע טיפול 

 בציוד בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

 התבצעו מכירות של רהוט ישן ולא שמיש 15.1.2

 המכירות על פי אישור ועדת בלאי 15.1.3

 

 :ועדות בלאי    15.2

 הועדה התקיימה בהשתתפות מ"מ יו"ר ועדת הבלאי, חברי הועדה ומוזמנים 15.2.1

 נוספים.

 נערך סיור במחסני העירייה ובדיקת רכוש הבלאי המאוחסן. 15.2.2

 נתקבלו החלטות בנושא הציוד הלא שמיש המאוחסן במחסנים העירוניים. 15.2.3

 רלוונטית עם החלטות שנתקבלו נשלחו לחברי הועדה.פרוטוקול ורשימת ציוד  15.2.4

התבצעו מכירות ציוד שונה שאינו שמיש המאוחסן במחסנים העירוניים ופסולת  15.2.5

 ברזל בהתאם להחלטות הועדה.

 

 :טיפול שוטף ותשלום שכר לעובדי חברות חיצוניות .16

 העסקת עובדים התבצעה באמצעות חב' מעוף  שזכתה במכרז 16.1

בנושא העובדים המועסקים באגף תב"ל ע"י החברה חיצונית טיפול ומעקב "שוטף"  16.2

 )כולל תשלום חודשי של שכר העובדים לחברה( .

 טיפול בקליטת עובדים חדשים וסיום עבודה לעובדים שהפסיקו עבודתם. 16.3

ריכוז חודשי של סה"כ ימי עבודה ושעות נוספות של העובדים לצורך תשלום שכרם.  16.4

ובדים בהתייחס לדיווח בפועל לצורך תשלום בדיקה ואימות תלושי השכר של הע

 לחברה. תאום בין העובדים לבין החברה החיצונית ואגף משאבי אנוש.

 

 

 תאום איכות ע"י צוות מאמתי איכות עירוני )נגה(: 9002איזו  .17

נערך מפגש הכנה לקראת מבדקי איכות בהשתתפות מאמתי האיכות, מזכיר העיר  17.1

 וחברת אופק.

עבודה לאימות מול מנהלי מחלקות שונות ולמסירה ללשכת  קביעת נהלים והוראות 17.2

 סמנכ"ל בכיר.

 פגישות אימות איכות ונהלים עם מנהלי יחידות רלוונטיות בעירייה. 17.3

בדיקת נהלים, שינויים ועדכונים, כהכנה לביקורת מכון התקנים ועדכון לשכת  17.4

 סמנכ"ל בכיר.

 .הערכות לביקורת מכון התקנים באגף תב"ל 17.5

  



 

 

 מחלקת בטיחות 
 

מחלקת בטיחות מונה: מנהל מחלקת בטיחות שלומי לוי, מזכירת מחלקה רינה מחלוף, 

מזכירה מדור כיבוי אש ובטיחות מוס"ח, מנהל מדור כיבוי אש יעקב פיטי,  -ליאת אנשל 

 מנהל מדור בטיחות מוס"ח ארז כהן.

 

 

 סקרי בטיחות: .1

בכל מוסדות החינוך בעיר       בוצעו סקרי בטיחות  2021במהלך החודשים מאי עד יולי 

 )ביה"ס, גנ"י, מועדוניות, אולמות ספורט ומתנ"סים(

ומעקב אחרי טיפול  1- 0טופלו ביקורות מקדימות  2020אוג'  –במהלך חודשים יולי 

 .2במפגעי בטיחות בקדימות 

הועברו אישורי בטיחות למשרד החינוך לקראת פתיחת שנת לימודים  25/8/21בתאריך 

 תשפ"ב.

 

 

 כיבוי אש: .2

בכיבוי וגילוי אש בכל  8/21חברת "תעשיות מיגון אש בע"מ" זכתה במכרז בחודש 

 מוסדות החינוך בעיר. )ביה"ס, גנ"י, מועדוניות, אולמות ספורט ומתנס"ים(

נערכו ביקורות של ציוד כיבוי וגילוי אש,  2021דצמבר  –במהלך חודשים ספטמבר 

 הוחלפו ציוד וגלאים לא תקינים.

 במהלך חודש דצמבר התקבלו אישורים לתקינות מערכות כיבוי במוסדות שנבדקו.

 

 

 טיפול בבעיות כיבוי אש: .3

 טיפול לקריאות ממשל"ט האגף בכל נושא כיבוי האש.

 ביקורות שוטפות של מנהל מדור כיבוי האש בכל מוס"ח ומתקני עירייה.

 תיקון תקלות ע"י החברה.

 ת מערכות ובניית מערכות כיבוי אש חדשות.השתתפות ולקיחת חלק בתהליך החלפ

 

 אישורי בטיחות: .4

במהלך כל השנה פעילות אינטנסיבית לקבלת כל אישורי הבטיחות הנדרשים מחוזר 

 מנכ"ל משרד החינוך מאגפים ומחלקות רלוונטיות.

 

 

 



 

 

 טיפול בבעיות בטיחות: .5

 טיפול בקריאות משל"ט האגף בכל נושא הבטיחות במוס"ח.

קבועים עם אגף החינוך בכל גנ"י הילדים ברחבי העיר ומתן מענה לבעיות סיורים 

 בטיחות שמתגלים בביקורות.

סיורים קבועים בביה"ס ופגישות עם המנהלים/ות לאיתור וסילוק ליקוי בטיחות 

 במוסד החינוכי.

 השתתפות ולקיחת חלק בתהליך שיפוצים נרחבים במוסדות החינוך.

 

 בטיחות בעבודה: .6

 מפגשים של וועדת בטיחות בצמצום בשל הקורנה.  3התקיימו  2021מהלך שנת ב 

התקיימו הדרכות בגובה ושנתיות לכל עובדי  2021דצמבר  -מהלך חודש נובמבר ב 

 עיריית הרצליה

מהלך חודש יוני חולק קרם הגנה לכל עובדי חוץ מכל המחלקות באגפים ב 

 הרלוונטיים.

נעלי עבודה לעובדי חוץ מכל המחלקות באגפים יולי חולקו  -מהלך חודש יוני ב 

 הרלוונטיים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 מחלקת הבטיחות והנגישות - באירועים 
 
 
 

 אירועים: .1

התקיימו פגישות סיורים וטיפול בפועל בנושא בטיחות ונגישות באירועים טעוני רישוי 

 ושאינם טעוני רישוי.

 כגון קונצרטים בפארק הרצליה, פסטיבל בירה, פסטיבל אוכל, אירועי חוצות מרכז העיר 

 מרוץ הילדים , מרוץ הרצליה, אירועי חנוכה מרכז העיר, אירועי קהילות בגינות ועוד.  

התקיימו פגישות סיורים וטיפול בפועל בנושא בטיחות ונגישות באירועים שהתקיימו 

שהתקיימות בהתאם להנחיות משרד  םאירועי –ין העירייה בפארק הרצליה , ברחבת בני

 הבריאות ומתווה התו הירוק. 

טיפול ברישיונות עסק לכלל האירועים הדורשים רישוי על פי פריט המשטרה וצו רישוי 

עסקים . במסגרת הטיפול נחתמו תכניות הבטיחות על ידי מורשה נגישות מתו"ס ושירות 

האירועים המונגשים , תכניות הבטיחות נחתמו על ידי ופורסמו הנחיות נגישות לכלל 

 יועץ הבטיחות .

הדרכת כל העובדים באירועים תחת כיפת שמיים ) שיטור עירוני ופיקוח ( בתכני כיבוי 

 אש על פי דרישות הרשות לכבאות והצלה .

 

טיפול בהוצאת רישיונות עסק לאולמות ספורט , אשכול פיס,  .2

 בית תאו ועוד. 

האישורים הנדרשים להוצאת רישיון עסק לאולמות הספורט ריכוז כלל 

היובל , הראשונים , לאולם אשכול פיס, בית תאו, הכוכב השמיני , בית 

 קינן ועוד. 

ביצוע סקרי סיכונים כנדרש ומעקב אחרי הליקויים באתרים אלה, 

בדיקות אינטגרציה למערכות פיקוד לוח כבאים באתרים אלה, בדיקות 

ונסטרוקציה וחשמל לפני ואחרי תיקון ליקויים באתרים ומתן אישורי ק

אלה, חתימה על טפסי רישוי עסקים לצורך מתן היתרים במרכז מסחרי 

 נוף ים. 

 

טיפול בנושא ניקיון שוטף של כלל יחידות העירייה ובניין  .3

 העירייה:

 טיפול בכל הקשור לניקיון שוטף של יחידות העירייה.

בנושא בירורים, תלונות שונות מול חברות הניקיון מתן שרות ליחידות העירייה 

 הרלוונטיות.

בדיקת טופסי משוב שמתקבלים מהיחידות, הליך מעקב איכות ופיקוח על עבודות 

הניקיון המתבצעות ע"י הקבלנים השונים באמצעות סיורים עם נציגי החברות השונות 

 ואנשי הקשר ביחידות.



 

קיזוזים וקנסות עקב ליקויי ניקיון לפי שיעורים אישור חשבוניות וחתימה עליהן, 

 הכתובים בחוזה.

 ביצוע ניקיונות בבתי ספר וגני ילדים לאחר עבודות שיפוץ, צבע ושדרוג חצרות.

ביצוע ניקיונות במשרדי עירייה שונים לאחר עבודות שיפוץ, צבע ושדרוג. ולאחר הקמה 

 של מקומות חדשים.

התבצע פרויקט ניקיון ופינוי  -ומר חומות "  וסמוך למבצע " ש 2021במהלך שנת 

אשפה ממקלטים ציבוריים והשמשה לשעת חירום ) על פי רשימה שנמסרה לנו מאגף 

 הביטחון (

הכנת נוהל משכל לניקיון במשרדים עירוניים ) יחידות הקצה ( , הכנת מפרט , הכנת 

 אומדן , והשתתפות בוועדת השלושה בנושא בחירת זכיין לנושא. 

 

 מ"ל ישן / חמל חדשח

 פינוי , אריזה, של החמל הישן במוזיאון יד לבנים . 

 הוצאה של הריהוט הישן והאשפה אל מגרש החנייה לאיסופו

ניקיון החמל אחרי פינויו והשבת המקום להנהלת המוזיאון שהוא ריק 

 מחפצים ונקי . 

 בניין העירייה.  3ניקיון בטרם התקנת הריהוט של החמל החדש במינוס 

 ניקיון אחרי התקנת הריהוט ותשתיות טכנולוגיות בחמל החדש

 

 נגישות באירועים: .4

 ייצוג אגף ת.ב.ל בוועדת נגישות עירונית המתכנסת מדי חודש בזום /פרונטלי .

 טיפול והנחיית מנהלי האירועים בנגישות האירוע

 טיפול בחתימות יועצי נגישות מתו"ס ושירות על תכנית הבטיחות. 

אביזרי בטיחות לצורך אירועים תחת כיפת שמיים ) במה נגישה, משטח רכישת 

 למתניידים על כיסאות גלגלים (

טיפול בהסבת הנחיות הנגישות באירועים כפי שניתנו על ידי מורשה נגישות מתו"ס 

 ושירות של הרשות , לכדי מעשה דהיינו , זימון ונוהל הצעות מחיר בנושאי הנגשת שמע 

 נים , תמלול, אוזניות מגדילות טווח שמע , ועוד. תרגום לשפת הסימ

 

 חירום: .5

 באופן שוטף 3טיפול ואחזקת החמ"ל במינוס 

 מלח תזימון בעלי תפקידים לוועדו

 הכנת סדר יום לוועדות מלח 
 

 עבודה מול פקע"ר,  – 2021אירגון , הכנת סדר יום לתרגיל יום א ולתרגיל יום ב 
 

 נציגי הנפה ועוד, הממונה על החירום ברשות , וממונה פס"ח מל"ח ברשות . 
 

  



 

 טיפול בנושא מכונות צילום משולבות בכל יחידות העירייה : .6

עבודה מול חברת צילומעתיק בנושא השכרה בליסינג של מכונות צילום משולבות בכלל 

 משרדי העירייה .

שריון שורות בחוזה התפעולי, טיפול מול טיפול בתקצוב עלויות פעולת כל מכונה , 

 היחידות בגירעונות תקציביים בכל סעיף וסעיף .

הזמנת מכונות צילום חדשות לפי בקשת היחידות , ואישור מנהלת מחלקת בטיחות 

 ונגישות באירועים .

 טיפול בקריאות שירות אל מול היחידות והחברה מתחזקת "צילומעתיק ".

 חדש לאחזקת ואספקת מכונות צילוםהכנת מכרז לבחירת זכיין 

 השתתפות בדיונות וועדת המכרזים

 .2022-2024בחירת זכיין לשנים שבין 

 
 

 תאום איכות ע"י צוות מאמתי איכות עירוני ) אפרת ( 9002איזו  .7

נערך מפגש הכנה לקראת מבדקי איכות בהשתתפות מאמתי האיכות, מזכיר העיר  7.1

 וחברת אופק.

עבודה לאימות מול מנהלי מחלקות שונות ולמסירה ללשכת קביעת נהלים והוראות  7.2

 סמנכ"ל בכיר.

 פגישות אימות איכות ונהלים עם מנהלי יחידות רלוונטיות בעירייה. 7.3

בדיקת נהלים, שינויים ועדכונים, כהכנה לביקורת מכון התקנים ועדכון לשכת  7.4

 סמנכ"ל בכיר.

 הערכות לביקורת מכון התקנים באגף תב"ל. 7.5

 

 

  



 

 האגף חשבות 
 

החשבות סייעה כמידי שנה למנהלי האגפים והיחידות בכל הנושאים הכספיים הקשורים 

 לניהול שוטף של האגף:

 הכנת תקציב שוטף ותקציבי תב"ר של האגפים ובקרת תקציב שוטפת.

ניהול וליווי התקשרויות האגף שלא במסגרת מכרז )הזמנות/מכרזים משותפים/פטור 

 ממכרז(

 המחלקות לוועדת  יועציםהכנת חומר בשיתוף 

בדיקת צורך במכרז, בחינה כלכלית, ליווי היחידות המקצועיות, עבודה –ליווי מכרזי האגף 

מול הלשכה המשפטית, בדיקת הצעות המציעים, עריכת המלצות לוועדת מכרזים והסדרת 

 התקשרות עם הזוכה.

השונים להם מחלקות  טיפול ואישור הזמנות עבודה ודרישות טובין)המגיעות מאגפי העיריה

 האגף נותנות שרות(

 בדיקתם וקליטתם במערכת טרם העברתם להנהלת חשבונות. -טיפול בחשבוניות לתשלום

 .-קליטת חוזי האגף במערכת החוזים

טיפול בתקציבים מול מקורות חיצוניים ממנים: משרדי ממשלה, משטרה, מפעל הפיס, 

 צוע עבודות ועד שלב קבלת התשלום מהם.טוטו וכו' ולאחר מכן העברת דיווחים עבור בי

 עריכת תחשיבים כלכליים נדרשים בהתאם לצורך.

 

החשבות יחד עם מחלקת הרכב ממשיכה לעבוד  על פרויקט  להסדרת כל נושא הצעות מחיר 

לכלי רכב ממשפחות שונות, תוך בחינת עלויות אחזקת רכבים, נבחר זוכה למכרז אחזקת 

על מכרז לאחזקת טרקטורים וטרקטורונים , אופנועים רכבים פרטיים וכעת עובדים 

 ומשאיות .

 

החשבות יחד עם גורמי מיחשוב ומחלקות הרכש והלוגיסטיקה , עובדים על מיחשוב הזמנות 

 עם כתבי כמויות מחוזים.

 

  



 

 הרכש  לקתמח
 

   :סיכום פעילות 
     

יחידות 

 רשות

כמות 

 עלויות תחומי רכישה חשבוניות

אחוז 

מכלל 

 העלויות

וועדות 

₪6  ציוד משרדי וריהוט 9 עירוניות ,508 0.10% 

משאבי אנוש 

 28 ושכר

ציוד משרדי, השתלמויות, 

₪41  וכללי. ,725 0.50% 

מינהל 

 2021 תפעול

תחזוקה ביגוד ריהוט, ציוד 

משרדי, כיבוד , ציוד קורונה, 

בטיחות כבישים, שילוט , 

אספלט, פתיחת עונת רחצה 

₪4  עצמאותדיגלול ליום  ,103,833 48.70% 

 1378 חינוך

ריהוט, הצטיידות קיץ, 

משחקים, ציוד משרדי כיבוד 

מתקני מים , כלים רב פעמי, 

₪3  מכשירי חשמל ועוד. ,252,417 38.60% 

 144 רווחה

ריהוט, וילונות, שמיכות 

מוצרי  לנזקקים, ברי מים,

חשמל, כלים רב פעמי סלי מזון 

₪189  לנזקקים ועוד ,711 2.30% 

₪3  ריהוט ,בר מים ועוד 10 מחשוב ,874 0.00% 

 348 ספורט

ציוד לאולמות ספורט, רב פעמי, 

 מכונת ניקויי לפרקט, ריהוט,

₪424  מכשירי חשמל, דפיברלטור ועוד ,055 5.00% 

 21 גזברות

ציוד משרדי מחיצות לקורונה, 

₪38  בר מים ועוד ,368 0.50% 

לישכת 

מנכ"ל + 

ראש העיר 

 137 וסגנים

ציוד תחזוקה לבניין העיריה, 

ברי מים, מדיחים, ריהוט כלים 

₪1  רב פעמי ועוד 51,491 1.80% 

 31 הנדסה

קרם הגנה ברי מים וציוד 

₪16  משרדי ,267 0.20% 

 57 ספריות

וילונות, ברי מים, ריהוט, 

₪61  ספרים ועוד ,523 0.70% 



 

 83 תנוס

תיקי גב למתגייסים, ריהוט, 

ביגוד, מוצרי כלים רב פעמי, 

₪128  חשמל ועוד. ,100 1.50% 

לישכה 

₪987  ציוד משרדי 6 משפטית  0.00% 

₪8    4273 סה"כ ,418,859   

  



 

 מחלקת רכב בטיחות בתעבורה 
 

 185 -מצבת כלי הרכב, נגררות, קטנועים, טרקטורים, אופנועי ים 

 .500 -סה"כ מס' הנהגים המאושרים ע"י מח' הרכב 

 

 מח' הרכב בנושאים הבאים: טיפלה 2021בשנת 

באחריות מח' הרכב תפעולה התקין והשוטף של מערך צי הרכב העירוני בהתאם  .א

 לנהלים ותקנות התעבורה.

 פיקוח על מצב בריאותם של מפעילי רכב עירוני, בהתאם לתקנות התעבורה. .ב

 טיפול בהסדרי הבטיחות, בהתאם לתקנות. .ג

 קבלת נהגים חדשים/ בדיקתם והדרכתם. .ד

 תיק נהגפתיחת  .ה

 ובאחריות מח' הרכב. 500מס' נהגים בעיריית הרצליה  .ו

 קבלת עדות על מעורבות בתאונות דרכים. .ז

 טיפול בנושא תביעות מול חב' הביטוח. .ח

 .2021–מעורבות בתאונות דרכים ב  25סה"כ  .ט

סיכום שנתי ועריכת דו"ח על מעורבות בתאונות ופילוח של תאונה נמנעת ותאונה  .י

 בלתי נמנעת.

 יפול בתוקף תעודות ביטוח לכלי הרכב העירוני.מעקב וט .יא

 מסירת רכב לנהגים והדרכתם. .יב

 רכישת רכבים, בהתאם להנחיות הנהלת העירייה: .יג

 אהוד לזר –טיוטה מחב' ליסיניג עבור מנכ"ל העירייה    1בשכירות  .יד

 רוני גאון –סיאט מחב' ליסיניג עבור ראש אגף שאיפה   1בשכירות  .טו

 בועז מייזל. –ליסיניג עבור אגף ראש אגף סד"צ קאיה ספורטג'   1בשכירות  .טז

 יונדאי איוניק ליסניג עבור אבטחה ניידת באגף סד"צ . 1בשכירות  .יז

 עודד כץ. –יונדאי איוניק מחב' ליסיניג עבור אגף סד"צ  1בשכירות  .יח

 משה מרציאנו. –יונדאי איוניק מחב' ליסיניג עבור קב"ט  1בשכירות  .יט

 גלית רוניס -גנים ונוף    קיה פיקנטו  עבור אגף 1רכישת  .כ

 )מיול(  טרקטור משא עבור רשות החופים.  2רכישת  .כא

 איציק קבל -קיה פיקנטו  עבור תרבות הדיור    1רכישת  .כב

 עוז נהרי. –מיצובישי עבור אגף סד"צ  1רכישת  .כג

 גרורים עבור מח' חירום . 2רכישת  .כד

 טרקטור מחפרון עבור אגף כבישים. 1רכישת  .כה

 עבור אגף כבישים.מיצובישי  1רכישת  .כו

 דניאל זינר –קיה פיקנטו  עבור מח' התחזוקה  1רכישת  .כז

 נגה קלאתי –מיצובישי עבור מח' לוגסטיקה   1רכישת  .כח

 נגה קלאתי –קיה פיקנטו  עבור מח' לוגיסטיקה   1רכישת  .כט

 שלומי לוי –קיה פיקנטו  עבור מח' הבטיחות  1רכישת  .ל



 

 רוני .מיול ) טרקטור משא ( של הפארק העי 1מכירת  .לא

 טרקטור משא ( של רשות החופים. מיול  ) 2מכירת  .לב

 טנדר טיוטה  של מח' חירום. 1מכירת  .לג

 טנדר טיוטה של מח' לוגיסטיקה. 1מכירת  .לד

 טנדר מאזדה של אגף גנים ונוף. 1מכירת  .לה

 טרקטור של אגף כבישים. 1מכירת  .לו

 קטנוע של אגף ת.ב.ל 2מכירת  .לז

רכב של ליסינג תפעולי, מעקב  ליסינג תפעולי: מח' הרכב מטפלת במאגר כלי .לח

לטיפולים תקופתיים + רישוי שנתי + טיפולים ותיקונים לא שגרתיים תוך שמירה 

 קפדנית על ההסכם החתום שבין עיריית הרצליה לחב' הליסינג.

 איתור תקלות ברכבים. .לט

 הפניות הרכבים למוסכים בהתאם לנהלים. .מ

 ך השוואת מחירים בין המוסכים.ביצוע פיקוח על תיקוני רכב במוסכי חוץ כנדרש, תו .מא

 רכבים תורניים: מתן שירות חילוץ רכבים ותורנים בזמן תקלה בכל עת. .מב

עריכת הזמנות והקלדתם בהתאם לאפשריות והתקציב המאושר לביצוע, עפ"י נוהל  .מג

 קיים.

 מח' הרכב מנהל מעקב שוטף אחרי מצב תקציב רכב עירוני. .מד

 ול צי הרכב.עריכת הזזות תקציב כנדרש לצורך המשך תפע .מה

 עריכת ריכוז חשבוניות ) קבלנים מול הזמנות ( והקלדתם. .מו

 מסירת חשבוניות לאישורים בהתאם לנהלים המחייבים. .מז

 פתיחת תיק תאונות דרכים ועריכתו למעקב וביצוע טיפולים מול חב' הביטוח. .מח

 עריכת דוחות חודשים ופרויקטים עתידיים. .מט

 טיפול בשירותי גרירה וחילוץ. .נ

 ברכבים שנפגעו בתאונות.טיפול  .נא

העברת הרכב לתיקונים במוסך המתאים בתיאום עם חב' הביטוח והגשת דו"ח על  •

 תאונה.

 . הזמנת שמאי רכב להערכת נזקים ואישור על ביצוע התיקון.2

 העברת כלי הרכב העירוני מבחון רישוי שנתי עפ"י החוק. .נב

מנופי גזם, מנופי סל הזמנת מהנדס לביצוע תסקיר בדיקה וניסוי מכונות הרמה +  .נג

 אדם, דופן הידראולי כף, יעה אופני ולמלגזה

 הזמנת יועצים לרכישת מנופים וטרקטורים עפ"י צרכי העירייה. .נד

 . ביצוע שיפוצי מכלולים לרכב עירוני כנדרש.1

 שיפור חזות פחחות + צבע. •

 קציןמפרט הנחיות למפעלים ארגונים בהם מופעלים כלי רכב תחת פיקוח  -6נוהל  .נה

 טיחות בתעבורה ינהיג פתרון מעשי לנהיגה אחראית.ב

 מס' תלונות שהוגשו ע"י התושבים על נהיגה שלא כדין וטופלו. 0סה"כ  .נו

 

 



 

 בטיחות:

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

 בכל עת.

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

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

 פיקוח על כך שרכב המפעל יהיה תקין בכל עת.

 פיקוח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחות של עוברי דרך.

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

 טון ומעלה. 10קטנועים ומשאית  –עריכת נהלים בנושא שימוש ברכב עירוני 

 ביצוע ביקורות בטיחות לרכבי העירייה.

 ביצוע ביקורת בטיחות לרכבי קבלנים המועסקים בשירות העירייה.

 בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים:

 בהתאם לחוק.קבלת רישיונות רכב 

 קבלת רשימת נהגים.

 קבלת תעודות ביטוח.

 עריכת מעקב על תוקף הניירת בכל עת.

 אישור קצין בטיחות ע"י משרד התחבורה.

 מח' הרכב עורכת ביקורות באקראי בבתי הספר בהם אוספים הקבלנים את התלמידים.

  הביקורות נערכות לוודא כי הקבלנים מיישמים את ההסכם שנערך בינם לבין

 עיריית הרצלייה בהתאם להוראות משרד החינוך משרד החבורה. 

מח' הרכב מפקחת על הנושא כאמור עפ"י דרישת החוק והנחיות משרד התחבורה ובהתאם 

 לנוהל העירוני.

 כל הרכבים העירוניים מצוידים באפוד זוהר עפ"י חוק.

 

 תחנת דלק עירונית:

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

 מח' הרכב אחראית על אספקת דלק ותפעול התחנה העירונית באופן שוטף ובה 

 מוצב בקר אלקטרוני. 

 משאבות דלק. 4הבקר הממוחשב בעל 

 . 95סוגי דלקים: סולר, בנזין  2תחנת הדלק העירונית מספקת 

  



 

 מכלים:  3לתחנת הדלק 

 ליטר ) תת קרקעי (. 20,000מיכל סולר בקיבולת 

 ליטר כל אחד ) תת קרקעי (. 10,000בנזין בקיבולת  95מיכלי  2

 

 התחנה מנפקת:

 מים למצנן.

 מים מזוקקים למצבר.

 שמנים לכלים מכניים.

 ליטר סולר לחודש. 7,500 –מספקת כ 

 אוקטן לחודש. 95ליטר בנזין  9,000 –מספקת כ 

 בתחנה מותקן מדחס למילוי אוויר בצמיגי כלי הרכב.

 רונית מוכנה תמיד למצבי חירום ובמלאי הדלק, תענה תשובות תחנת הדלק העי

 לכל הדרישות של העירייה.

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

ליטר ברשות החופים שמספק דלק  3,000באחריות מח' הרכב מיכל סולר בקיבולת 

הלת עפ"י נהלים עירוניים באחריות מנהל לטרקטורים והכלים שבים, אספקת הדלק מתנ

 רשות החופים תוך רשום יום יומי על אספקת הדלק והעברת נתונים בסיומו של כל חודש.

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

 לצורך חיוב תקציבי.

 על צריכת דלק בתחנות חוץ. מח' הרכב בודקת חשבוניות דלקן המחייבים לתשלום

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

 בגזברות העירייה.

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

 דלק.עריכת דיווח שנתי למנהל חשבונות ראשי בעירייה בנושא קריאת ק"מ וצריכת 

 

 

 .31.12.21רצ"ב טבלה המשקפת את צי כלי הרכב העירוני עדכנית ליום 

  



 

 מצבת כלי רכב לפי חתך אגפי
 

 הנהלה

 
 

 אגף מהנדס העיר

 
  

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 אהוד לזר מנכ"ל העירייה 1611300 530 11/07/2022 2021 ל טיוטה 659-88-702 1

 רביד בן עוזר מנכ"ל 1611300 530 05/06/2022 2019 ל מיצובישי  770-03-501 2

3 87-194-81 

טנדר 

 ג'ו ניסימוב ס/מנכ"ל 1613000 530 23/11/2022 2016   טיוטה

4 385-50-701 

סוזוקי 

 דוברת העירייה 1614000 530 21/10/2022 2018 ל קרוסוור

דורית 

 בסמן

 1615000 530 16/01/2022 2019 ל 3מאזדה  594-38-301 5

ראש אגף 

 משאבי אנוש

גיל עד 

 סורדו

 מוטי כהן יח' המיחשוב    1616000 530 13/09/2022 2020 ל סקודה 319-31-102 6

 ענת בהרב יועצת משפטית 1617000 530 27/03/2022 2019 ל פיג'ו 641-67-201 7

 עמירם כהן גביה 1623000 730 01/12/2022 2014   קטנוע 37-144-32 8

 מלכי שרון גביה 1623000 730 19/05/2022 2016   קטנוע 20-741-28 9

10 37-750-64 

טרקטור 

 רונן איצטדיון 1829200 730 14/11/2023 2007   משא

 אדריאן הספורטק 1829290 730 14/10/2022 2012   מיול 52-626-13 11

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 חנה חרמש מהנדסת העיר 1731000 530 06/08/2022 2019 ל פיג'ו 646-58-601 1

 ולדימיר פיקוח בניה 1733200 730 08/08/2022 2012   קיה ריו 56-839-79 2

 גרגורי פיקוח בניה 1733200 730 21/12/2022 2009   מאזדה 67-148-68 3

 עדולאם פיקוח בניה I20   2011 27/03/2022 730 1733200יונדאי  68-759-74 4

 דימטרי תשתיות  1742000 731 26/12/2022 2011   מאזדה 40-791-75 5

 דימטרי תשתיות  1742000 731 27/05/2022 2012   סקודה יטי 86-366-76 6



 

 אגף חינוך ורווחה

 
 

 אגף שאיפה
 

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 מארק חינוך ורווחה 1811000 730 20/10/2022 2013   קטנוע 22-725-79 1

 שלומי ביטון חינוך ורווחה 1811000 730 29/04/2022 2014   רנו קנגו 32-421-54 2

 מארק חינוך ורווחה I20   2011 27/03/2022 730 1811000יונדאי  68-795-74 3

 נוויט מנהלת השפ"ח 1817300 530 29/08/2022 2018 ל טיוטה 51-202--224 4

 182300 530 23/11/2022 2020 ל טיוטה 329-30-202 5

מנהלת 

 מרים אור הסיפרייה

6 385-50-801 

סוזוקי 

 רווחה 1841004 530 21/10/2022 2018 ל קרוסוור

אהרון 

 זלצברג

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 1711000 730 22/08/2022 2021 ל סיאט ספרד 611-18-202 1

ס/ ראש אגף 

 שאיפה

שוקי 

 סיברסקי

 1711000 730 04/03/2022 2020 ל סובארו 801-84-401 2

ראש אגף 

 רוני גאון שאיפה

 גיל מדר מיחזור שאיפה 1711000 530 18/02/2022 2020 ל סקודה 172-33-202 3

 דודו ליפשיץ שאיפה מיחזור 1712000 730 05/05/2022 1998   טנדר טיוטה 81-680-27 4

 וינדצקי שאיפה מיחזור 1712000 730 10/11/2022 2014   טנדר איסוזו 87-688-32 5

 לירן פריז שאיפה מיחזור 1712000 730 28/12/2022 2014   קטנוע 93-101-30 6

 שוקי שאיפה  1712000 731 28/05/2022 2008   משאית דאף 72-731-67 7

 אסעד שאיפה 1712000 731 19/09/2022 2012   משאית דאף 77-272-13 8

 זהער שאיפה  1712000 731 19/09/2022 2012   משאית דאף 77-273-13 9

 1714000 530 05/11/2022 2018 ל טיוטה 457-08-701 10

שאיפה  

 מורדוךד"ר  וטרינריה

 1714000 730 18/10/2022 2020 ל טיוטה 324-55-802 11

שאיפה  

 ליאור/ערן וטרינריה

 1714000 730 01/12/2022 2014   קטנוע 37-145-32 12

שאיפה  

 ד"ר מורדוך וטרינריה



 

 
 

 

 1746000 730 08/04/2022 2013   קיה ריו 29-499-52 13

גנים -שאיפה 

 דהרי משה נוף

 1746000 730 08/04/2022 2013   ריוקיה  29-501-52 14

גנים -שאיפה 

 שרגא נוף

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 1746000 730 01/11/2022 2021   קיה פיקנטו 737-27-702 15

גנים -שאיפה 

 גלית רוניס נוף

 דודי חופים 1747200 730 01/09/2022 2018   טרקטור  משא 15-829-28 16

   חופים 1747200 730 06/06/2022 2018   נגררת לסירה 20-305-28 17

   חופים 1747200 730 08/07/2022 2019   נגררת לסירה 20-444-28 18

 אלי חדד חופים 1747200 730 24/08/2023 2021   טרקטור משא 20-647-28 19

 ששון שמש חופים 1747200 730 24/08/2023 2021   טרקטור משא 20-648-28 20

   חופים 1747200 730 25/03/2022 1992   נגררת הייבר 21-219-00 21

 נידאל חופים 1747200 730 22/12/2022 2020   טרקטור משא 251-17-502 22

   חופים 1747200 730 19/04/2022 1998   נגררת לסירה 34-119-24 23

   חופים 1747200 730 29/11/2022 1993   רגילגרור  36-147-00 24

25 394-74-001 

טרקטור ג'ון 

 תייסיר חופים 1747200 730 04/09/2022 2018   דיר

  חופים 1747200 730 01/06/2022 2006   אופנוע ים 45-029 26

  חופים 1747200 730 21/03/2022 2013   אופנוע ים 47-304 27

  חופים 1747200 730 12/01/2022 2014   אופנוע ים 47-347 28

  חופים 1747200 730 16/04/2022 2015   אופנוע ים 47-536 29

  חופים 1747200 730 16/04/2022 2015   אופנוע ים 47-537 30

  חופים 1747200 730 06/06/2022 2016   אופנוע ים 48-023 31

 חופים 1747200 730 17/06/2022 2019 ל טנדר איסוזו 482-20-901 32

 גלעד מעודה

 

  חופים 1747200 730 18/03/2022 2019   אופנוע ים 48-611 33

  חופים 1747200 730 01/05/2022 1986   טרקטור פורד 55-445 34



 

 
 

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

  חופים 1747200 730 28/06/2022 1998   נגררת 59-002-15 35

36 80-622-85 

טרקטור 

 נידאל חופים 1747200 730 20/06/2022 2017   לנדיני

   חופים 1747200 730 26/06/2022 2016   נגררת לסירה 84-221-52 37

38 88-267-83 

טרקטור ג'ון 

 תייסיר חופים 1747200 730 28/07/2022 1983   דיר

   חופים 1747200 730 07/08/2022 2016   נגררת הייבר 90-972-79 39

   חופים 1747200 730 01/02/2022 2014   נגררת לסירה 91-280-75 40

   חופים 1747200 730 04/06/2022 2013   נגררת לסירה 94-226-74 41

   חופים 1747200 730 08/07/2022 2012   גרור ) פלטה ( 95-057-73 42

   חופים 1747200 730 28/04/2022 2015   נגררת לסירה 95-379-76 43

   חופים 1747200 730 28/04/2022 2015   נגררת לסירה 95-380-76 44

   חופים 1747200 730 03/05/2022 2008   גרור רגיל 97-052-61 45

 1712000 730 08/04/2022 2013   קיה ריו 29-503-52 46

שאיפה רובע 

 עדנה מרדכי 1ב'

 1712000 730 21/11/2022 2016   טנדר איסוזו 40-834-39 47

רובע  -שאיפה 

 אלי בן שבת א'

 רן ברינה שאיפה 1712000 730 25/08/2022 2012   טנדר איסוזו 42-170-13 48

 ארז כהן שאיפה 1712000 730 10/07/2022 2006   3מאזדה  47-374-14 49

 1712000 730 03/02/2022 2010   רנו קנגו 55-676-69 50

רובע  -שאיפה 

 נעים מנסור א'

 1712000 730 08/08/2022 2012   קיה ריו 56-837-79 51

רובע -שאיפה  

 שי חכים ג'

 איציק קבל תרבות הדיור 1764000 730 01/11/2022 2021   קיה פיקנטו 737-27-902 52

 שמואל שועה א'שאיפה רובע  1712000 730 01/11/2022 2021   קיה פיקנטו 737-27-802 52

 גתית צדוק רובע ב'-שאיפה 1712000 730 01/11/2022 2021   קיה פיקנטו 737-28-002 53

 1712000 730 09/11/2022 2014   קאיה ריו 82-368-31 54

שאיפה רובע 

 בני בללי מרכז

  חופים 1747200 730 28/06/2022 1998   נגררת 59-002-15 55



 

 

 
 

 בורייאגף סדר וביטחון צ
 

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 1712000 730 10/11/2022 2014   טנדר איסוזו 87-690-32 56

רובע  -שאיפה  

 לסרי יהודה 1ב' 

 1712000 730 10/11/2022 2014   טנדר איסוזו 87-691-32 57

רובע  -שאיפה  

 דב מושקוביץ ג'

 1781000 730 04/07/2022 2015   קאיה 53-159-33 58

 -שאיפה 

 יניב זהבי איכות

 1879000 730 28/09/2022 2009   דייהטסו 56-787-67 59

 -שאיפה 

 אזולאי איכות

 1879000 730 03/12/2022 2019   אופנוע  673-84-801 60

 -שאיפה 

 אמיתי איכות

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 בועז מייזל איכות -שאיפה  1721000 530 02/02/2022 2021 ל קאיה ספורטג' 407-68-602 1

 עוז נהרי ראש אגף סד"צ 1721000 730 11/04/2022 2021 ל יונדאי איוניק 538-56-902 2

 עוז נהרי ס' ראש אגף  1781000 731 18/09/2022 2021   מיצובישי  558-83-002 3

 ינון גרמה ס' ראש אגף  1721000 730 29/12/2022 2009   לוגאן 54-802-69 4

   ביטחון חדש 1721000 730 30/09/2022 2002   נגררת 93-438-15 5

 אנדריי  מח' ביטחון 1722700 730 13/08/2022 2017   קטנוע 26-693-28 6

 אנדריי  אבטחה ניידת 1722700 730 03/011/2022 2018 ל מיצובישי  513-46-101 7

 אנדריי  אבטחה ניידת 1722700 730 03/011/2022 2018 ל מיצובישי  513-46-201 8

 אנדריי  אבטחה ניידת 1722700 730 03/11/2022 2018 ל מיצובישי  513-46-301 9

 אנדריי  אבטחה ניידת 1722700 730 16/03/2022 2020 ל מיצובישי  874-38-001 10

 סרוסי אבטחה ניידת 1781000 731 20/05/2022 2009   קטנוע 10-291-70 11

 רגב ביטחון חדש 1781000 731 19/05/2022 2016   קטנוע 20-743-28 12

 בכר אסף ביטחון חדש 1781000 731 01/12/2022 2014   קטנוע 37-143-32 13



 

  

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 ביטחון חדש   1781000 731 01/12/2022 2014   קטנוע 37-146-32 14

 ביטחון חדש   1713000 730 18/08/2022 2013   קיה ריו 38-133-52 15

 ביטחון חדש רישוי עסקים 1781000 731 19/11/2022 2017   קטנוע 59-313-89 16

 ביטחון חדש   1781000 731 11/04/2022 2021 ל יונדאי איוניק 538-58-202 17

18 566-38-501 

קטנוע תלת 

 ביטחון חדש ס' ראש אגף 1781000 731 27/08/2022 2019   אופן

19 566-38-601 

קטנוע תלת 

 ביטחון חדש   1781000 731 27/08/2022 2019   אופן

 ביטחון חדש   1713000 730 08/08/2022 2012   קיה ריו 56-836-79 20

 ביטחון חדש רישוי עסקים 1781000 731 15/06/2022 2019 ל יונדאי איוניק 778-74-601 21

 ביטחון חדש   1781000 731 15/06/2022 2019 ל יונדאי איוניק 778-74-701 22

 ביטחון חדש   1781000 731 15/06/2022 2019 ל יונדאי איוניק 778-74-801 23

 ביטחון חדש   1781000 731 15/06/2022 2019 ל יונדאי איוניק 778-75-001 24

 ביטחון חדש   1781000 731 01/01/2022 2020 ל יונדאי איוניק 843-60-501 25

 ביטחון חדש   1781000 731 01/01/2022 2020 ל יונדאי איוניק 843-60-601 26

 חדשביטחון    1781000 731 01/01/2022 2020 ל יונדאי איוניק 843-60-701 27

 ביטחון חדש   1817100 730 11/04/2022 2021 ל יונדאי איוניק 538-76-302 28

 קב"ט   1817100 730 15/06/2022 2019 ל יונדאי איוניק 778-75-301 29

 קב"ט   1817100 730 15/06/2022 2019 ל יונדאי איוניק 778-75-401 30



 

 אגף ת.ב.ל
 

 
 
 
 
 
 
 

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

1 351-99-801 

גרור גנרטור 

 ת.ב.ל/חירום   1723000 730 30/09/2022 2017   טון 1.5

 ת.ב.ל/חירום   1723000 730 27/09/2022 1998   נגררת 59-849-15 2

3 83-638-15 

גרור לגנרטור 

 ת.ב.ל/חירום   1723000 730 09/01/2022 2002   טון 1.5

 ת.ב.ל/חירום   1723000 730 28/10/2022 2007   גרור  מים 91-735-61 4

5 93-564-78 

גרור 

 ת.ב.ל/חירום   1723000 730 28/12/2022 2015   גנרטור

 ת.ב.ל/חירום שבח יניב 1938400 730 20/05/2022 2009   קטנוע 10-287-70 6

 כבישים גרניתטל  1742000 730 01/03/2022 2017   סובארו 17-330-39 7

 כבישים שלומי ביטון 1742000 730 20/02/2022 2021   מחפרון 190-423 8

 כבישים שלומי ביטון 1742000 730 19/05/2022 2016   קטנוע 20-744-28 9

 כבישים שרון חדד 1742000 730 09/11/2022 2016   טנדר איסוזו 40-645-39 10

 כבישים אופיר 1742000 730 31/10/2022 2018 ל טנדר איסוזו 476-40-601 11

 כבישים קובי יצחק 1742000 730 18/09/2022 2021   מיצובישי  545-51-302 12

 כבישים יובל הברי 1742000 730 28/03/2022 2009   יונדאי גץ 55-861-66 13

 כבישים   1742000 730 19/06/2022 1999   נגררת 62-050-15 14

 כבישים שרון חדד 1742000 730 13/12/2022 1998   טיוטה טנדר 82-440-27 15

 כבישים גרנית 1742000 730 26/07/2022 2016   נגררת 90-604-79 16

 כבישים גרנית 1742000 730 11/12/2022 2016   עגלת חץ 94-937-79 17

 רחובותמאור  אורי ברמג 1743000 730 22/07/2022 2020   טנדר טיוטה 222-13-102 18

 מאור רחובות יוסי יפת 1743000 730 22/07/2022 2020   טנדר טיוטה 222-13-202 19

 מאור רחובות אלי בראון 1743000 730 02/02/2022 2014   מנוף תאורה 32-775-32 20



 

 

 
  

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 מאור רחובות יצחק יצחק 1743000 730 23/12/2022 2017   תאורהמנוף  367-43-901 21

 מאור רחובות יאיר כהן גודס 1743000 730 21/12/2022 2010   עגורן ) מנוף ( 46-319-72 22

23 562-97-001 

גרור לגרנטור 

 מאור רחובות יאיר כהן גודס 1743000 730 17/06/2022 2018   טון  1.5

 פארק אלדובי 1746100 730 15/10/2022 2013   קטנוע 22-676-79 24

25 352-05-901 

גרור גנרטור 

 פארק   1746100 730 28/10/2022 2017   טון  3-פארק 

 פארק אלדובי 1746100 730 15/11/2022 2014   טרקטור משא 37-096-32 26

 פארק ורד אושר 1746100 730 02/01/2022 2019 ל טיוטה 458-54-001 27

 פארק אלדובי 1746100 730 16/06/2022 2018   רכב זעיר 471-00-501 28

 פארק   1746100 730 23/06/2022 2009   גרור פתוח 90-071-69 29

30 907-56-001 

טרקטור משא  

 פארק אלדובי 1746100 730 04/11/2022 2018   חשמלי (

 תחזוקה לויגיא  1938300 730 11/08/2022 2012   קטנוע 17-632-79 31

 תחזוקה   1938300 730 14/06/2022 1994   נגררת 42-615-00 32

 תחזוקה דניאל 1938300 730 08/08/2022 2012   קיה ריו 56-838-79 33

 תחזוקה איתי אסא 1938300 730 29/05/2022 2011   מאזדה 61-792-71 34

 נגרייה   מרקו 1938300 730 19/08/2022 1998   טנדר טויוטה 64-993-19 35

 תחזוקה דניאל 1938300 730 01/11/2022 2021   קיה פיקנטו 737-27-402 36

 תחזוקה מנחם תלמיד 1938300 730 21/06/2022 2010   מאזדה 86-927-68 37

 מוטי  1938300 730 18/03/2022 2002   טנדר מאזדה 93-018-36 38

תחזוקה 

)צוות מוס"ח 

) 

 תחזוקה בני גמליאל 1938300 730 18/03/2022 2002   מאזדהטנדר  93-019-36 39

 תחזוקה אמנון טחן 1938300 730 19/05/2022 2015   טנדר איסוזו 93-153-32 40

 תחזוקה   1938300 730 26/01/2022 2016   משאבת מים 94-569-78 41



 

 

 

 

 

 

 

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 תחזוקה   1938300 730 17/05/2022 2017   משאבת מים 99-800-79 42

 ת.ב.ל/בטיחות כהן ארז 1938400 730 20/05/2022 2009   קטנוע 10-289-70 43

 ת.ב.ל כהן נחום 1938400 730 20/05/2022 2009   קטנוע 10-293-70 44

 ת.ב.ל/בטיחות פיטי יעקב 1938400 730 20/05/2022 2009   קטנוע 10-294-70 45

 ת.ב.ל/חירום גיא מרגליות 1938400 730 20/05/2022 2009   קטנוע 10-295-70 46

 ת.ב.ל דרור מיכאלי 1938400 730 20/05/2022 2009   קטנוע 10-296-70 47

 ת.ב.ל  נגה קלאתי 1938400 730 01/05/2022 1999   מלגזה 13-210-1 48

 ת.ב.ל  דרור מיכאלי 1938400 730 20/05/2022 2009   שברולט 13-928-66 49

 ת.ב.ל/חירום שמואל עקרב 1938400 730 01/01/2022 2020 ל סובארו 157-31-602 50

51 16-860-28 

טרקטור 

 ת.ב.ל/ חירום גיא מרגליות 1938400 730 15/07/2022 2019   משא

 ת.ב.ל/ חירום מרגליות גיא 1938400 730 11/12/2022 2021   נגררת 794-44-802 52

 ת.ב.ל/בטיחות שלומי לוי 1938400 730 08/04/2022 2013   קיה ריו 29-502-52 53

 1938400 730 27/10/2022 2018 ל טיוטה 456-57-001 54

ליאור 

 ראש אגף ת.ב.ל קרונפלד

 ת.ב.ל מחסומים    1938400 730 18/04/2022 2001   נגררת 47-447-15 55

 ת.ב.ל אופיר מוכתר 1938400 730 04/07/2022 2015   קאיה 53-160-33 46

 ת.ב.ל הובלות שאבי 1938400 730 02/08/2022 2009   משאית וולוו 53-588-68 57

 ת.ב.ל/לוגיסטיקה נגה קלאתי 1938400 730 18/09/2022 2021   מיצובישי  545-51-202 58

 ת.ב.ל / הובלות שאבי 1938400 730 28/03/2022 2009   יונדאי גץ 55-850-66 59

 ת.ב.ל אופיר 1938400 730 28/03/2022 2009   יונדאי גץ 55-856-66 60

 ת.ב.ל מחסומים    1938400 730 07/09/2022 1998   נגררת 59-644-15 61

 ת.ב.ל    1938400 730 27/09/2022 1998   נגררת 59-848-15 62

 ת.ב.ל/לוגיסטיקה נגה קלאתי 1938400 730 19/01/2022 2016   טנדר  איסוזו 66-560-34 63



 

 

 

 

 2021סיכומים לשנת  –עלויות אחזקת רכב עירוני 
 

 קילומטרים סה"כ ליטר בנזין ליטר סולר

78,529 110,671 189,200 1,414,640 

  

   סוג הרכב מס' הרכב מס'
שנת 

 ייצור
 שיוך מחלקה פרק סעיף תאריך רישוי

 שלומי לוי ת.ב.ל/בטיחות 1938400 730 09/07/2022 2008   מאזדה 67-112-65 64

 ארז כהן ת.ב.ל/בטיחות 1938400 730 09/07/2022 2008   מאזדה 67-114-65 65

 נגה קלאתי ת.ב.ל/לוגיסטיקה 1938400 730 01/11/2022 2021   קיה פיקנטו 737-27-502 66

 שלומי לוי ת.ב.ל/בטיחות 1938400 730 01/11/2022 2021   קיה פיקנטו 737-27-602 67

 סיגלית שדה מנהלת רכש 1938400 730 28/05/2022 2019 ל טיוטה 762-29-001 68

 ליאור ראש אגף ת.ב.ל 1938400 730 27/11/2022 2019   אופנוע הונדה 786-36-901 69

 גיא מרגליות חירום 1938400 730 11/12/2022 2021   גרור 749-44802 70

 שלומי לוי ת.ב.ל/בטיחות 1938400 730 07/06/2022 2017   קטנוע 82-550-84 71

72 93-313-78 

גנרטור -גרור

    1938400 730 20/12/2022 2015   טון 1.75

 נתונים כספיים בש"ח

 סה"כ ליסינג רישוי וביטוח תיקונים בנזין סולר

605,434 685,490 819,204 1,032,610 1,670,518 4,380,526 

      



 

 ממונה פרוייקטים ומנהל מחלקת מחסני חירום 
 

 ממונה פרויקטים:  2021-להלן סכום הפעילות השנתית ב

 אירועים: •

אירועים  105-סה"כ אירועים שאגף תב"ל היה מעורב בהם, עומד על כ •

 עירוניים ובמוסדות חינוך.

סיוע בהפקת טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, הכנות לאירועי יום  •

העצמאות: הקמת במות וניוד אמצעים )ספסלים, כסאות דגלים וכו'( וכן 

כל עבודות ניוד ציוד ממוסדות חינוך ועירייה וכן היערכות לוגיסטית 

 לאירועי עדלאידע. 

 

 הצללות: •

 של  ל פתיחה וסגירה בעלותעבודות התקנת יריעות הצללה במוס"ח ובספורטק  כול

 ש"ח 1,886,047 -כ

 
 

 הובלות: •

 ש"ח333,000  -הובלות ופינוי ציוד ממוס"ח ומוסדות עירייה בעלות של כ

 

 340,000 -חלוקת בדיקות אנטי גן לגני ילדים ולאגף הרווחה, סה"כ חולקו למעלה מ •

 בדיקות.

 

 סידור מחסני החירום ושילוטם. •

 

 לטובת בינוי משרדים למנהל התיפעול.מחסני ירום גדולים  2פינוי  •

 

 עובדות חדשות. 2קבלת אחריות על המשל"ט האגפי כולל קליטת  •

 

 ריכוז דרישות רכש עבור "כח אפרים". •

 
  



 

 רשימת אירועים ואספקות
 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

1 
01-

2/12/21 
 חנוכה במרכז העיר 

פודיומים +שולחנות 

 +מחסומים 

2 
09/02/20

21 

טורניר סטריטבול בתי ספר מחוז ת"א 

 בספורטק
 כיסאות+ שולחנות

3 
24/02/20

21 
 כיסאות  פורים -רחבת שער העיר 

4 
02/03/20

21 
 כיסאות  לטקס חניכת מגרשי כדורגל 

5 
06/03/20

21 
 כיסאות  יום סבא סבתא ביוחנני 

6 
08/03/20

21 
 יום האישה -וינגייט  -במרכז תאו

דוכן נואמים+ כן דגלים+ 

 פודיומים 

7 
09/03/20

21 
 פודיומים  מסיבת פורים בנחלת עדה 

8 
12/03/20

21 
 שולחנות עגולים  אירוע של דרורה 

9 
14/03/20

21 
 כיסאות +שולחנות  ערב מגמות בתיכון אחיה 

10 
15/03/20

21 
 כיסאות +פודיום  יום האישה באשכול פיס 

11 
23/03/20

21 

המעשים הטובים תיכון היובל יום 

 הרצליה
 שולחנות+ כיסאות 

12 
30/03/20

21 
 כיסאות  סדר פסח בית ספרי בביה"ס בן צבי 

13 
27/03/20

21 
 פודיומים  יום המעשים הטובים בחטיבת רעות

14 
31/03/20

21 
 כיסאות  אירוע ספורט בספורטק

15 
18/03/20

21 

מפגש שולחנות עגולים של המחלקה 

 לאיכות הסביבה 
 שולחנות עגולים 

16 
25/03/20

21 
 כיסאות +שולחנות  ליל הסדר עם הקשישים 

17 
02/04/20

21 

פעילות לחג -אירוע במרכז יום לקשיש 

 הפסח 
 כיסאות 



 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

18 
05/04/20

21 
 כיסאות +פודיומים  טקס יום השואה במועדון קרסני 

19 
06/04/20

21 
 פודיומים  

20 
06/04/20

21 
 טקס יום הזיכרון בהיכל אומנויות הבמה 

פודיומים+ כני דגלים+ 

 דוכן נואמים 

21 
19/04/20

21 
 כיסאות +שולחנות  הילולה של רב  -אירוע של הרב ידידיה

22 
22/04/20

21 
 סטריטבול בספורטק

פודיומים+ מחסומים 

 +דגלים +פודיום 

23 
25/04/20

21 
 פתיחת מושב מענ"ה בכוכב השמיני 

כיסאות +שולחנות +כן 

 דגלים 

 +דוכן נואמים 

24 
03/05/20

21 

מסיבת פרישה של רוחמה הנד בכוכב 

 השמיני 
 שולחנות +כיסאות 

25 
20/05/20

21 

פתיחת תערוכת "אוצר הצמחים" בבית 

 ראשונים 
 כיסאות 

26 
14/05/20

21 
 פודיומים+ מחסומים  אירוע שבועות בכיכר טירן 

27 
17/05/20

21 
 מחסומים  אירוע שבועות בשביב 

28 
08/05/20

21 
 מרוץ הרצליה

מחסומים+ דוכן נואמים+ 

 פודיומים

29 
26/05/20

21 
 פודיומים  אירוע במרכז תאו 

30 

13-

14/05/20

21 

 ימים לבנים אירוע שבועות
כיסאות +פודיומים 

 +מחסומים 

31 
01/06/20

21 
STREETSTORE תיכון היובל תשפ" 1א   כיסאות  

32 
01/06/20

21 
 כיסאות +שולחנות  יום  המעשים הטובים -אירוע בשדרות חן 

33 
8-

9/6/2021 
 פודיומים אירוע בתאו

34 
08/06/20

21 

אירוע חודש הקריאה גן הפסלים יד 

 לבנים

 15, 5/6שולחנות, במה 14

 עובד כפיים  1מחסומים, 



 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

35 
08/06/20

21 
 שולחנות 8כיסאות,  30 גינת אשרמן -אירוע שבוע הספר

36 
09/06/20

21 
 כיסאות  אירוע באמפי בכוכב השמיני 

37 
14/06/20

21 
 מסיבת סיום חטיבת רעות

כסאות + דוכן נואמים+ 

 שושנת דגלים

38 
16/06/20

21 
 כיסאות מסיבת סיום חטיבת בן גוריון

39 
16/06/20

21 
 כיסאות  אירוע בביה"ס תיכון ראשונים 

40 
16/06/20

21 
 כיסאות  אירוע סיום י"ב באולפנת צביה 

41 
17/06/20

21 
   מסיבת סיום חטיבת שמואל הנגיד

42 
17/06/20

21 
 כיסאות +שולחנות  מסיבת סיום במפתן ארז 

43 
20/06/20

21 

תתקיים בתיכון דור מסיבת סיום של 

  שכבת י"ב
 פודיומים+ כיסאות 

44 
24/06/20

21 

אירוע הוקרה למוטקה נאור במעמד ראש 

 העיר.
 כיסאות +פודיומים 

45 
21/06/20

21 
 כיסאות  ערב מגמת מוזיקה לתיכון ראשונים 

46 
21/06/20

21 
   (2פתיחת מרכז היזמות )השונית 

47 
22/06/20

21 
 מחסומים  בית קינן

48 
23/06/20

21 
 כיסאות+ מחסומים וולפסון מסיבת סיום ביה"ס

49 
24/06/20

21 

אירוע הוקרה למוטקה  -בית ראשונים

 נאור במעמד ראש העיר
 פודיומים  6כסאות +   150

50 
24/06/20

21 
 כיסאות  טקס סיום שכבה ו' בביה"ס אלון 

51 
24/06/20

21 
  כסאות  צבי-מסיבת סיום  בית ספר בן

52 
24/06/20

21 
 מחסומים נוף יםמרכז  -ארט אנד מיוזיק



 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

53 
27/06/20

21 
 מסיבת סיום בית ספר ברנדס

כסאות+ פודיומים+ כן 

 דגלים

54 
28/06/20

21 
 כיסאות  מסיבת סיום כיתות ו ביה"ס שזר 

55 
29/06/20

21 
 כיסאות ופודיומים מסיבת סיום ביה"ס לב טוב

56 
29/06/20

21 
 כיסאות  מסיבת סיום כיתות ו ביה"ס יוחנני

57 
30/06/20

21 
 כיסאות מסיבת סיום ביה"ס נתיב

58 
17/06/20

21 
 כיסאות+ פודיומים מסיבת סיום בתיכון דור 

59 
01/07/20

21 
 כיסאות בית ראשונים -להט"ב זהב

60 
02/07/20

21 
 כיסאות+ שולחנות  מסיבת סיום תיכון אחיה 

61 
04/07/20

21 

אירוע מתנפחים של תרבות ומסורת 

 במתנ"ס יבור
 מחסומים

62 
07/07/20

21 

אירוע גאווה לנוער הרצליה במועדון 

 הכוכב השמיני
 כן דגלים+ דוכן נואמים 

63 

4/7-

31/7/202

1 

 קונצרטים בפארק )כל מוצ"ש(

מחסומים+ כיסאות+ 

 מקרר+

 מיחם+ פודיום גלגלים 

64 

4/7-

22/8/202

1 

 מחסומים+ כיסאות קונצרטים בגן בן שפר )כל יום א'(

65 

5-

29/7/202

1 

 ספורט חצות 
 מחסומים+ כיסאות

 ( 2.44*1.22+ פודיומים ) 

66 
06/07/20

21 
 פודיומים אירוע קהילת נבון -בית קינן

67 
08/07/20

21 
   מסיבת סיום ביה"ס ברנר

68 
08/07/20

21 
 פיקניק אומנות ביד לבנים

כיסאות ילדים+ 

 מחסומים



 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

69 
11/07/20

21 
 כיסאות+ מחסומים הפנינג כדורגל בשער העיר

70 
12/07/20

21 
 פודיומים+ מחסומים הצגת בריאות לילדים -בית ראשונים

71 

19-

26/7/202

1 

 פודיומים+ כיסאות הצגות מח' הבריאות-בית ראשונים

72 
21/07/20

21 
 כיסאות הקרנת סרט -אשכול פייס

73 
21/07/20

21 
 במה+ מחסומים שעת סיפור -שד' חן

74 
22/07/20

21 
 אומנות ביד לבנים פיקניק

כיסאות ילדים+ 

 מחסומים

75 
23/07/20

21 
 מחסומים קבלת שבת -בית קינן

76 
27/07/20

21 
 פודיומים אירוע בתיאו

77 
28/07/20

21 
 במה+ מחסומים שעת סיפור -שד' חן

78 
02/08/20

21 
 מחסומים+ מחצלות שער העיר -קרקס

79 
03/08/20

21 
 פודיומים אירוע פרידה -בית קינן

80 

05-

06/08/20

21 

 ארטקאמפ )יד לבנים(
 4כיסאות+ מחסומים+ 

 עובדי כפיים

81 
10/08/20

21 
 פודיומים אירוע בתאו

82 
03/10/20

21 
 אירוע הוקרת מעגלי ההתנדבות

שולחנות, כיסאות, 

 מחסומים, פודיומים

83 
15,22,29-

10/2021 
   אירוע סוקולוב ארט

84 

15-

16/10/20

21 

 רונן אלוןתחרות שחיה לזכר 
כיסאות, דוכן נואמים, 

 סטנד+ דגלים



 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

85 
18/10/20

21 
 מרוץ ילדים

פודיומים, מחסומים, 

 שולחנות, דגלים

86 
25/10/20

21 
 אירוע גיבורות יופי )בית חיל האוויר(

שולחנות, כיסאות, שושנת 

 דגלים

87 
26/10/20

21 
 אירוע ספורט לבעלי צרכים מיוחדים

כיסאות, 

 מחסומים,פודיומים

88 
28/10/20

21 
 ערב העצמה נשית

מחסומים, כיסאות, דוכן 

נואמים, סטנד דגלים, 

 שולחנות, דוכן נואמים

89 
13/11/20

21 
 אירוע של בני עקיבא

 22פודיום, שושנת דגלים,

כיסאות,  150דגלי ישראל,

 דוכן נואמים

90 
29/11/20

21 
 מחסומים+ שולחנות  אירוע חנוכה בגן בן שפר 

91 
29/11/20

21 
 שולחנות  יריד אמנים ומעצבים קהילתי 

92 
29/11/20

21 
 אירוע נוער באולם בן צבי 

כיסאות +שולחנות 

 +מחסומים 

93 
25/11/20

21 

ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות 

נגד נשים בשדרות חן כיכר דה שליט ושער 

 העיר 

 מחסומים

94 
29/11/20

21 
 כיסאות  פעילות מורים  בתיכון הנדסאים 

95 
29/11/20

21 
 שולחנות  מסיבת חנוכה קהילתית 

96 
28/11/20

21 
 מחסומים מסיבת חנוכה בביה"ס אלון 

97 
28/11/20

21 
 מחסומים+ שולחנות אירועי חנוכה בגליל ים 

98 
30/11/20

21 
 הפנינג חנוכה במגרש בי"ס גורדון 

פודיומים +שולחנות 

 +מחסומים 

99 
15/12/20

21 

אירוע חניכת אולם ספורט חדש ע"ש צחי 

 פישביין 
 פודיומים+ כיסאות 

100 
30/12/20

21 
 חניכת גינת כלבים חדשה -גזירת סרט

מחסומים+ שולחנות 

 +פודיומים



 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

101 
03/10/20

21 
 אירוע הוקרת מעגלי ההתנדבות

שולחנות, כיסאות, 

 מחסומים, פודיומים

102 
15,22,29-

10/2021 
   אירוע סוקולוב ארט

103 

15-

16/10/20

21 

 תחרות שחיה לזכר רונן אלון
כיסאות, דוכן 

 נואמים,סטנד+ דגלים

104 
18/10/20

21 
 מירוץ ילדים

פודיומים, מחסומים, 

 שולחנות, דגלים

105 
25/10/20

21 
 אירוע גיבורות יופי )בית חיל האויר(

שולחנות, כיסאות, שושנת 

 דגלים

106 
26/10/20

21 
 צרכים מיוחדיםאירוע ספורט לבעלי 

כיסאות, מחסומים, 

 פודיומים

107 
28/10/20

21 
 ערב העצמה נשית

מחסומים, כיסאות, דוכן 

נואמים, סטנד דגלים, 

 שולחנות, דוכן נואמים

108 
13/11/20

21 
 אירוע של בני עקיבא

 22פודיום, שושנת דגלים,

כיסאות,  150דגלי ישראל,

 דוכן נואמים

109 
29/11/20

21 
 מחסומים+ שולחנות  אירוע חנוכה בגן בן שפר 

110 
29/11/20

21 
 שולחנות  יריד אמנים ומעצבים קהילתי 

111 
29/11/20

21 
 אירוע נוער באולם בן צבי 

כיסאות +שולחנות 

 +מחסומים 

112 
25/11/20

21 

ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות 

נגד נשים בשדרות חן כיכר דה שליט ושער 

 העיר 

 מחסומים

113 
29/11/20

21 
 כיסאות  פעילות מורים  בתיכון הנדסאים 

114 
29/11/20

21 
 שולחנות  מסיבת חנוכה קהילתית 

115 
28/11/20

21 
 מחסומים מסיבת חנוכה בביה"ס אלון 

116 
28/11/20

21 
 מחסומים+ שולחנות אירועי חנוכה בגליל ים 



 

  
תאריך 

 האירוע
 אמצעים שם  ומקום האירוע

117 
30/11/20

21 
 הפנינג חנוכה במגרש בי"ס גורדון 

פודיומים +שולחנות 

 +מחסומים 

118 
15/12/20

21 

אירוע חניכת אולם ספורט חדש ע"ש צחי 

 פישביין 
 פודיומים+ כיסאות 

119 
30/12/20

21 
 חניכת גינת כלבים חדשה -גזירת סרט

מחסומים+ שולחנות 

 +פודיומים

  



 

 מחלקת חשמל ותאורת רחובות 
 
 הערות עלות שם האתר פירוט עבודה

עמודים ותשתיות עבור 

מצלמות ביטחון ברחבי 

  ₪  33,000  העיר 

תאורת לד בהצללות 

במגרשי ספורט בתי 

  ₪  115,000  ספר   

חיבור חשמל בתחנת 

הצלה הכוכבים 

  ₪  24,000 תחנת הכוכבים  החדשה 

שדרוג תאורה ללד 

 ₪  100,000 אולם ספורט סמדר באולמות ספורט

 21התחלת עבודה דצמבר 

  22סיום ינואר 

שדרוג תאורה ללד + 

 תשתיות ברחבי העיר  

רחובות זיסו+ הר שומרון+ 

  ₪  158,000 רביבים 

 

רחובות שמואל הנגיד, יהודה 

הלוי, אבטליון וחלק מאבן 

  ₪  650,000 גבירול 

  ₪  1,200,000 רחוב האשל 

  ₪  87,000 רחוב לנצ'ט  

 

פנקס,  1פוליגון  –נווה עמל 

שח"ל, עמיאל, יצחק שדה 

 ₪  1,300,000 דרום, האר"י 

, 2021התחלת עבודה בשנת 

  2022המשך עבודה בשנת 

החלפת לוח מרכזית 

  ₪  85,000 איצטדיון  מגרש האימונים 

שדרוג תאורה והחלפת 

  ₪  670,000 מגרשי טניס נווה עמל  תאורה ללד  

הקמת תשתיות 

וג לתאורת לד ושדר

בסמטאות ושבילים 

  300,000  ברחבי העיר  

בטיחות במוסדות 

  ₪  242,000  בתי ספר  –חינוך 

שדרוג לתאורת לד 

 במוסדות חינוך  

גופי  1,000סה"כ הוחלפו במהלך השנה מעל 

  תאורת לד 



 

החלפת מערכת חשמל 
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תחזוקה שוטפת 

מונעת ותחזוקה 

תאורת רחוב , טיפול 

בקריאות מוקד 

 ומשל"ט תחזוקה

כולל החלפת עמודי תאורה 

שניזוקו: פגיעה בעמוד בעקבות 

 תאונת דרכים, ריקבון וכיו"ב 

גילוי קצרים, החלפת פנסים 

 ועוד

 1,150,000  ₪  

  



 

 אגף דרכים ובקרת תנועה 

 

 תנועה

 אישור תכניות תנועה למתחמים ופרויקטים תחבורתיים. .1

 שתית.ת לשלבי ביצוע של פרויקטים הנדסיים ועבודות אישור הסדרים זמניים  .2

 עבודות גיאומטריות נקודתיות לשיפור שדה הראיה, בטיחות הולכי הרגל .3

קביעת הסדרי תנועה חדשים כולל  והסדרת מעברי חציה כולל תמרור ושילוט אזהרה. .4

 הצעות לשינוי הסדרי התנועה.

קביעת התקני  וונת התנועה בצמתים וברחובות.השלמת ועדכון תמרורים  להכ .5

 מחסום לרכב. פסי האטה, גדרות הפרדה, מעקות בטיחות ועמודי –בטיחות 

 טיפול בנושאי תחבורה ציבורית: עדכון מסלולים ומיקום תחנות אוטובוס. .6

 הסדרת חניות כלליות ושמורות לנכים. .7

לחניות  ניה" בגישותטיפול בהסדרי חניה ברחובות במרכז העיר וסימון "איסור ח .8

 וחניונים.

 עדכון תכניות רמזורים לשיפור הזרמת התנועה. .9

 איתור מוקדי סיכון ברחבי העיר וטיפול בהתאם לממצאים. .10

 

 העירונית ועדת התנועה

ועדת התנועה הנה ועדה מקצועית מייעצת שתפקידה להמליץ בפני ראש העירייה מר משה 

ובפני משרד התחבורה על הסדרי תנועה ותמרור פדלון, שהינו ראש רשות תמרור מקומית 

ת על התעבורה בהתאם לתקנות התעבורה /בהתאם לסמכות שהוקנתה לו ע"י המפקח

 ועפ"י מפת הסמכויות.

 

 בסמכות ראש רשות תמרור מקומית, ראש העירייה. - ועדת תנועה מקומית

 

 בסמכות המפקח/ת על התעבורה, משרד התחבורה. - ועדת תנועה מרכזית

 

בראשות הועדה עומד מר משה פדלון, ראש העירייה, מחזיק תיק התנועה והתחבורה 

 ומחזיקת תיק התחבורה הגב' דניאל אייזנברג.

 

בראש ועדת התנועה מטעם רה"ע עומד מר דורון גילר המשמש כיו"ר ועדת התנועה ומוביל 

 ועדת התנועה העירונית.

 

  



 

הממונה על תחום התחבורה, יו"ר הועדה, נציגי  -בין חברי הועדה נמנים: ראש העירייה 

אגף ההנדסה, שאיפ"ה ,תב"ל, פיקוח, ביטחון וסדר ציבורי, החב' לפיתוח, יועץ תנועה 

עירוני, משטרה, כיבוי אש, משרד התחבורה, נציגי תחבורה ציבורית, נציגי ציבור ומנהל 

 מח' פיקוח ובקרת תנועה. הועדה מתכנסת בממוצע אחת לחודש.

 

שאים שעולים לסדר היום נבחנים מקצועית ומועלים לדיון בוועדה בעקבות פניות הנו

תושבים, בקשות, הצעות לשיפור, התרעות על מפגעים, עדכוני תנועה והסדרים העולים 

 מתוכניות פיתוח ברחבי העיר ושיפורים במערכת הרמזורים.

 

נדרש בתקנות המלצות הועדה מועלות לאחר הדיון וההתייעצות עם קצין משטרה כ

התעבורה על גבי פרוטוקול הכולל הנחיות להסדרי תנועה , הצבת תמרורים , סימונים 

 בדרך, שלטים, התקנים וכיו"ב 

 

במסגרת הועדה החל מפניית תושבים ואזרחים  2021מגוון הנושאים אשר טופלו בשנת 

ם בכתב ובעל פה, בדיקה ובחינה מקצועית, קבלת החלטה, הוצאת הנחיות לגורמי

המבצעים ומעקב אחר ביצוע, הינו רחב ומקיף את כל ההיבטים של התנועה והתחבורה 

 בעיר וביניהם.

 

 פרויקט מהיר לעיר:

הכיכר בצומת יוסף נבו / בן ציון מיכאלי הוסרה ובמקום הוסדר צומת מרומזר לטובת 

 תחבורה ציבורית.

 

 בי"ס דמוקרטי )זמנית בפארק הרצליה(: 

ביה"ס נפתח לטובת תלמידי שכונת גליל ים אשר בית הספר בשכונה נמצא עדיין בבניה 

ופיתוח.  במגרש החניה הסמוך הוסדר מתחם "נשק וסע" בנוסף למפרץ שהוסדר לטובת 

 הורדה והעלאת תלמידים המגיעים בהסעות. 

 

 גני ילדים בשכונת גליל ים:

  סדרו מפרצים להורדה והעלאת ילדים.נפתחו מספר גני ילדים בשכונה ובחזית הגנים הו

  



 

 :1202סיכום ועדות תנועה שהתקיימו בשנת 

 

סעיפים שנבדקו , נדונו אושרו  סוג הועדה

 והוצאו לביצוע

נושאים נוספים אשר 

 נבדקו ונדונו

 

 ועדת תנועה מקומית

 

462 153 

 ועדת תנועה מרכזית

 

23 1 

 154 485 סה"כ כללי

 

 :תנועה ובטיחות בדרכים –טיפול בפניות ציבור 

  .)לא כולל העברה טלפונית( פניות  1954  - מוקד  העירונימהפניות  •

 בדוא"ל. משרד לא כולל אלפי פניות והתכתבויותלפניות תושבים ישירות  645 -כ •

 . פניות מתלונות הציבור )נת"צ( )כולל פניות אח' כבישים ומדרכות(  297 •

מקצועיים, תושבים,  יועצים, וף נציגי אגפיםסיורים מקצועיים שוטפים בשטח בשית •

לפתרון  בנוגע ילדים,  מרכזים מסחריים ועוד נציגי שכונות, בתי ספר, ועד מוסדי, גני

 סוגיות תנועה ובטיחות.

 

 מטה הבטיחות העירוני:

מטה הבטיחות העירוני פועל במהלך השנה לחינוך והובלה להפחתת מספר התאונות 

 .והנפגעים בעיר

 

 בטיחות בדרכים בראשות ראש העירועדת 

 ועדות: שלושבמהלך שנת העבודה התקיימו 

 והכנות לקראת יציאה לחופש הגדול. סיכום שנת הלימודים - חודש יוני .1

 שנת הלימודים החדשה ושבוע הבטיחות פתיחת הכנות לקראת - חודש אוגוסט .1

 .בדרכים

ירוני והכנות פעילות שנת העבודה במטה הבטיחות העסיכום  -בחודש נובמבר .2

 לקראת אירועי ליל השנה החדשה.

  



 

 התכנית השנתית מטפלת במספר נושאים:

 .השפעה על התנהגות משתמשי הדרך •

 תן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ברחבי העיר ע"י יזום וביצוע פעולותמ  •

 האכיפה ,החינוך וההסברה. בתחומי

 טיפול בתשתיות עירוניות •

 

 

 עפ"י נושאים:  2021עיקרי הפעילויות לשנת 

 

 פעילות בקהילה 

 פעילויות 3בוצעו  - שת"פ דו גלגלי עם המשטרה •

 כאשר סוגי פעילויות במהלך השבוע שניקיימנו  - שבוע הבטיחות בדרכים •

קמ"ש  10" לנהגים בצמתים מרכזיים ברחבי העיר עם המסר פנתהאחת פעילות 

ילתיות ברחבי העיר בגינות קה השנייה פעילותהו פי שניים סיכוי לחיות", פחות

 שחקנים.צוות שהעבירה מסרי בטיחות בדרכים  ע"י הצגות ו

a. אם  מלווה בסלוגן ביצענו פעילות הסברה -" סילבסטר"פעילות בסוף השבוע של ה"

תוך חלוקת צ'ופרים הקשורים למסרי שותים לא נוהגים" במרכזי הבילוי בעיר 

 בטיחות בדרכים.

 

 פעילות במוסדות חינוך

בכלל בתי הספר בעיר התקיימו  במהלך השנה פעילויות הסברה   - הסברתיתפעילות  •

וחינוך לבטיחות בדרכים )הצגות, פעילות במציאות מדומה, ימי שיא, חידונים 

  .ופעילות חדר בריחה(

הוצבו תמרורים ליד בתי הספר היסודיים ברחבי העיר עם הכיתוב "נהג סע  - שילוט •

 ספת מדבקות עם שם בית הספר הקרוב למקום.כולל הו בית ספר לפניך" - לאט

במסגרת פעילות רכזות הזה"ב בבתי הספר ניתנו  -יציאה לחופש הגדול – הכנות לקיץ •

. במסגרת בתי הספר של מהלך חופשת הקיץדגשים לתלמידים על התנהגות בטוחה ב

 .'ב-' והחופש הגדול הועברה תכנית פעילות העשרה בזה"ב לתלמידי כיתות א

בוצע סקר מוסדות חינוך לתיקון ליקויי בטיחות  -הערכות לפתיחת שנת הלימודים •

מסרי ב מלווההלימודים חולקה מערכת שעות  שנת ביום פתיחת במרחב הציבורי.

וכן חולקה לכל בית ספר ערכת מדבקות "מדרגות ' ג-'שכבות א בטיחות לתלמידי

 על ידי אבות הבית.שהודבקו על גרם המדרגות בבתי הספר השונים  מדברות"

 

 אנו מאמינים שהכל מתחיל בחינוך ומשקיעים משאבים למטרה חשובה זו.



 

אחזקת כבישים, מדרכות, תמרור ומערכת הניקוז 

 העירונית
אגף דרכים ובקרת תנועה פועל במלוא המרץ והמקצועיות לקצר זמנים לטובת טיפול ושדרוג 

 התשתיות העירוניות הדורשות תחזוקה כזו או אחרת.

 

, פייסבוק, מיילים, פניות טלפוניות וממחלקות 106פניות לאגף מתבצעות באמצעות מוקד 

 ואגפים שונים בעירייה. 

 

הדיווחים נוגעים במפגעים ברחבי העיר כגון: תמרור עקום, בור בכביש, ניקוז סתום או 

שבור, אבני שפה עקומות או שבורות, אבנים משתלבות שהתרוממו בעקבות שורשים של 

עצים, עמודי חסימה עקומים, מעקות בטיחות, חידוש סימונים על המיסעה, החלפת 

צים שנפלו לבורות ניקוז, הסדרת נגישות במעברי תמרורים דהויים, סחף אדמה, שליפת חפ

 חציה, אבני עליה לרכב ועוד. 

 

עובדי האגף נדרשים ואף נותנים מענה לתושבים בזמן אמת ובאופן אישי תוך יצירת קשר עם 

 הפונים וקבלת מידע מדויק בנוגע לנושא הפניה ואופן הטיפול הנדרש בהמשך. 

 

 פרויקטים: 

 החלפת מדרכות. 

 ריבוד כבישים.קרצוף ו

 הסדרת מגרשי חניה.

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

 הכנת סביבת בתי ספר וגני ילדים לפתיחת שנת הלימודים ע"י חידוש סימונים ותמרורים. 

 ביצוע סעיפי פרוטוקול ועדת התנועה.

 

 הנגישות והתאמות נגישות.טיפול בקריאות ופרויקטים של  יחידת 

האגף נדרש לבדוק אישורי עבודה מול הגורמים המקצועיים, צווי התחלת עבודה לקבלנים, 

 אישורים של וועדת תנועה לביצוע פרויקטים ואישורי משטרה.

 

 קריאות מוקד:

 קריאות מוקד הקשורות באחזקה שוטפת. 8278טופלו  2021בשנת 

  



 

 :מערכת הרמזורים העירונית

 במסגרת העבודות השוטפות, האגף מטפל באחזקת רמזורים ברחבי העיר.  -

:  החלפת נורות, טיפול בתקלות, חידוש עמודי רמזור, תקתקנים העבודה כוללת -

 לעיוורים, רמזורי הולכי רגל ועוד.

 

 

 פעילות במסגרת צוות ברקת

 האוכלוסייה.ייזום ביצוע בדיקות סרולוגיות לפני פתיחת שנת הלימודים לכלל  .1

 תיאום חיסון והובלת לקוחות רווחה אל מול "איחוד הצלה". .2

 השתתפות בישיבות מבצע ברקת המתקיימות פעמיים בשבוע. .3

 

 

 "כח אפרים" -ניהול וליווי צוות הכוננות 

 .הכנת כונני כח אפרים לטיפול במפגעים במצבי חירום ושוטף 

 מקרים שונים ופריסה בשטח.ניהול והנחיית הכוחות בשטח בנוגע לאופן הטיפול ב 

 .ניהול צוותי כוננות נלווים כגון צוותי קבלן, ביוביות וכלי צמ"ה נוספים   



 

 אגף  שאיפ"ה )שפ"ע( 

 

 פתיחה ונקודות ציון מיוחדות:

  אגפים . 5הוקם מינהל תפעול העתיד לכלול  2021בשנת 

  תיפעול בראש המינהל מונה מר בעז מייזל. מר רוני גאון מונה לס.ר. מינהל

 בנוסף לתפקידו הנוכחי כמנהל אגף שפ"ע.

  הפכה מחלקת גנים ונוף לאגף גנים ונוף במסגרת מינהל  21בחודש אוקטובר

 התפעול החדש.

  הועברה מחלקת איכוה"ס ת"פ מנכ"ל העירייה. 21בחודש אוגוסט 

 .נוסף אחראי ניקיון ייעודי לשכונת גליל ים 

 מלאות.רכזת וועדי בתים בתרבות הדיור פרשה לג 

  התאפיינה בהמשך משבר הקורונה ומתקפת טילים על ישראל אשר  2021שנת

גרמו לשיבושים וקשיים ברצף התפקודי ומתן השירות לתושבים עקב העדרויות 

 –עובדי עירייה ועובדי קבלנים עקב בעיות בטחוניות,  בידודים/ סגרים/ וכיו"ב 

מצעות חלוקת סלי במקביל לסיוע למערכת העירונית בתמיכה בתושבים בא

 מזון, פינוי תכולת מקלטים ובכל הדרוש בהתאם להנחיות.

 

 :פרוייקטים מיוחדים

 התמודדות עם משבר זיהום ים בזפת .1

 ים, זרובבל ועוד(-טיפול מיוחד ומתמשך באיכלוס שכונות חדשות בעיר )גליל .2

 פינוי בינוי מתחם ויצמן –פיתוח עירוני  .3

 נוה עמל –מתיחת פנים  .4

 כוכבי יופי במסגרת תחרות קריה יפה. 5-שנה נוספת ב זכיה עיקבית .5

המשך פעילות רציפה בכפוף להקפדה על הנחיות משרד הבריאות, הנחיית קבלנים  .6

 ועובדי קבלן, ביצוע בקרה, מעקב וידוא פעילות, ייעול תוכניות עבודה ועוד.

 המשך השקעת מאמץ בשיפור השירות לתושבים בכל התחומים. .7

 במהלך ובתום עונת הרחצה בכפוף להנחיות. תחזוקה, הכנה לפני .8

המשך טיפול המחלקה הווטרינרית בבדיקת עסקי מזון ומשאיות הובלת מזון  .9

במיוחד בתקופת הקורונה במקביל לטיפול בכלבים נטושים שהגיעו לכלבייה 

 ואומצו במסגרת ימי אימוץ.

 הכנת מכרזים חדשים. .10

קבלן יחיד לאחר עבודת הכנה הסכם חדש למתן שרותי ניקיון בעיר באמצעות  .11

 מאומצת וקפדנית של מנהל האגף וסגנו לייעול מתן שרותי ניקיון לתושבים.

טיפול מגמתי בשיפור השירות לתושב והורדת כמות הפניות באמצעות ייעול נוהלי  .12

עבודה, מעקבי בקרה, שיחות משוב עם תושבים, הקפדה על מדדי זמן וסגירת 

 מעגלים.



 

 

 כח אדם:

  עובדים ומנהלים. )לאחר יציאת מח' גנים והיחידה  53מנה האגף  2021בסוף שנת

 לאיכוה"ס מהמצבת האגפית(

  מחלקות מקצועיות )חשבות, וטרינריה, תרבות דיור שילוט ומרחב  5האגף כלל

ציבורי, רשות החופים ומחלקת בקרה, מיחזור והדברה. )לרבות משקל עירוני, 

 מנופים עירוניים ומשל"ט אגפי(

 ד, רובע מרכז.-, רובע ג-, רובע ב1-רובעים: רובע א', רובע ב 5כלל האגף  בנוסף 

 

 

  



 

 מחלקת חשבות

 

 המשיכה מחלקת החשבות לעסוק בתחומים הבאים: 2021גם בשנת 

רגילים ובלתי רגילים תוך שימת  – בקרה תקציבית שוטפת על כלל תקציבי האגף .א

דגש על תקציבים מהותיים ספציפיים. עבודהת הבקרה לוותה בהוצאות דוחות 

 תקופתיים למנהלי המחלקות והרובעים עת לעת על היתרות בתקציבים השונים.

ריכוז העבודה בעת יציאה למכרזים מול הגורמים  – טיפול בהתקשרויות .ב

בצעת, הלשכה המשפטית, הגזברות, וועדת המחלקה / היחידה המ –הרלוונטיים 

המכרזים. הכנת האומדנים לקראת פרסום המכרז, סיוע וליווי שוטף למחקה 

המבצעת באשר למפרט המכרז, תנאי הסף, אופן מתקן ההצעות למכרז , השתתפות 

בוועדות מכרזים והכנת החומר לקראתו, טיפול מול הגזברות בהארכות אופציות 

ימים. טיפול במכרזים של משכ"ל, השתתפות בוועדת שלושה וערבויות בחוזים קי

 ובוועדת יועצים מעת לעת והכנת החומר לקראתן.

טיפול יומיומי בהזמנות עבודה וחשבונות של  –אישור הזמנות וחשבונות לתשלום  .ג

כלל יחידות האגף, בדיקות בהתאם לנוהלים ובהתאם לתקציבי האגף, ביצוע מעקב 

 ישור הגורמים המורשים בעירייה.שוטף והכנת החומרים לא

מעקב שוטף אחר ניצול התקציבים, טיפול בבקשות  –תקציבים בלתי רגילים  .ד

להזרמות התקציב בהתאם לקצב התקדמות הפרוייקטים ודרישת המחלקה 

המבצעת. הגשת בקשות לתברים חדשים ולשינויים בתב"רים קיימים לועדת 

 עת לעת.הכספים העירונית, השתתפות בועדת הכספים מ

ריכוז הכנת התקציב מול מחלקות  –רגיל ובלתי רגיל  -2021הכנת התקציב לשנת  .ה

האגף השונות תוך התחשבות בתכנית העבודה הקיימת והצפויה של האגף, שינויי 

חקיקה, מדדים, תעריפים ומדיניות אגף והעבירייה בכלל, הכנת התחשיבים לצורך 

 ות הנוגעות לתקציב האגף.התקציב והשתתפות בישיבות התקציב העירוני

הגשת בקשות לתמיכת משרדי ממשלה,  –טיפול בהתחייבויות ממשרדי ממשלה  .ו

בעיקר המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, הכנת המסמכים הדרשים ואישורם 

ידי הנהלת העירייה, תקצוב ההתחייבויות ומעקב אחר ביצוען, דיווח למשרד  על

 הממשלתי על ביצוע ההתחייבויות ומעקב אחר קבלת כספי ההתחייבות. 

ביצוע ניתוחים כלכליים שונים בהתאם לדרישת הגזברות והנהלת העירייה  .ז

 בנושאים הקשורים באגף שאיפ"ה באופן שוטף.

ת האגף בהיבט הכספי והכלכלי של הפעילות תוך דגש על ליווי שוטף של כלל פעילו .ח

  ביצוע בהתאם לכללי ניהול תקין.



 

 מחלקת בקרה, מיחזור והדברה

 
מחלקת בקרה, מיחזור והדברה הינה מחלקה תפעולית שפעילותה נועדה לשפר את 

איכות חיי התושבים ולצמצם במשאבים עירוניים )חיסכון וצמצום עלויות הטיפול 

 בפסולת( . 

במסגרת פעילות זו אמונים צוות המחלקה על תפעול , פיקוח ובקרה על למעלה 

מעשרה קבלנים הפועלים בתחום , עשרות משאיות בשטח ואלפי פניות תושבים , 

 -בכ המחלקה טיפלה  2021פניות יזומות מהנהלת העיר ומצרכי השטח , בשנת 

 (2%עלייה של  – 2020פניות בשנת  55,651פניות בנושאי האגף )לעומת  56,938

 

 

 מיחזור והפרדת פסולת

המחלקה אחראית על תפעול מערך הפרדת הפסולת בעיר , במסגרת פעילות זו מבוצע פיקוח 

וליווי על פעילות כלל הקבלנים והחברות הפועלים בעיר . מדובר על מערך גדול של רכבים 

 שכל אחד מהם מפנה סוג שונה של מיכלים.

וצוותי השטח מבוצעת בקרה , מתקבלים עידכונים ונפתרות בעיות בעזרת המשקל העירוני 

 בזמן אמת.

הפעילות כוללת הכנת תכנית עבודה , צירי פינוי , הצבת מתקנים , ביקורת על תקינות 

 מתקנים , ביקורת על עסקים  , טיפול בפניות מוקד ועוד פעילויות בהתאם לצורך ולהנחיות.

 5340בה טופלו  2020 )לעומת ות מוקד בנושאי מיחזורפני 5902טופלו  2021במהלך שנת 

 בנושא מיחזור -תלונות מוקד  -מסכם   גרף (בלבד

 
 

  



 

 :2021וכמויות פסולת לסוגיה שנאספו בשנת  -סיכום נתונים מהמשקל העירוני 

)קיימים נתונים נוספים מגופים שונים שנאספים בימים אלו על מנת להפיק דיווח למשרד 

 להגנ"ס 

 

 החומר סוג

מספר 

 שקילות

משקל 

 )טון(

 33 16 ביגוד

 848 312 קרטון

 1491 279 עיתון + נייר

 599 473 אריזות

 182 15 זכוכית

 3.9 1 אלקטרוניקה

 108 57 בקבוקים

 
  

 הקמת פינות מיחזור שכונתיות מדוגמות

 כחלק מהרצון לשפר את יכולת המיחזור בעיר, הוקמו עוד פינות מיחזור שכונתיות

 רצ"ב דגם גליל ים. -ומדוגמות לטובת ציבור התושבים הכוללות את כלל מתקני המיחזור .

 

 
 
 

  



 

כולל מערכת בקרה ממוחשבת לבקרה על תהליכי  – בנייה ויישום תכנית חדשה לפינוי קרטון

 הפינוי של הקרטוניות בעיר )קונטרולר(

חדשה לפינוי קרטון בעיר החלת מכרז חדש לפינוי קרטון בעיר ובמסגרתו נכתבה תוכנית 

הכוללת צירי תנועה, סינכרון עם ימי פינוי אשפה, הפעלת מערכת בקרה ואכיפה ופריסת כלי 

קוב לכלי אצירה  12 -קוב ו 8אצירה אופטימאלית הוחלפו כלל כלי האצירה מסוג קרטוניה 

 מצ"ב אחד מהדגמים החדשים. חדשים עם עיצוב ייחודי לעיר הרצליה.

 

 
 

 

 ליטר על תושבי העיר  5 - 1.5הרחבת "חוק הפיקדון" על בקבוקי פלסטיק יישום 

ליטר ע"י המשרד להגנת  5 – 1.5עם כניסת הרחבת חוק הפיקדון על בקבוקי פלסטיק 

  :הסביבה

 קמפיין פרסומי בכל הרשתות התקשורת והמדיה )כולל פייסבוק, אינסטגרם,  .1

הרחבת החוק ובכללם היכן ממחזרים ווטסאפ ( לכלל תושבי העיר לגבי ההנחיות עם 

 את הבקבוקים , ומה משליכים בהתאם לפח הכתום )בשיתוף עם תאגיד תמיר(

 מיחזוריות פלסטיק מהמרחב הציבורי. 350 -הוצאת כ .2

ביצוע עמ"ט עם תאגיד תמיר לתיגבור כלי אצירה ופינויים בעקבות הוצאת  .3

 המיחזורית.

 

קרטון, איסוף  אריזות , – ים מול הקבלניםכתיבת תוכניות עבודה חדשות בהתאם למכרז

 נייר.

  



 

 חדשנות ובקרה ממוחשבת

קונטרולר )בשיתוף עם תאגיד תמיר(, על תהליך  -הפעלת תוכנת בקרה ממוחשבת  .1

בעיר ע"י אפליקציה ותוכנת בקרה ושליטה על פינוי הקרטוניות בעיר  הקרטוןפינוי 

 על עבודת הקבלן. ONLINEכולל צילום, שליטה על נפחים , מעקב 

קונטרולר )בשיתוף עם תאגיד תמיר(, על תהליך  -הפעלת תוכנת בקרה ממוחשבת  .2

בעיר ע"י אפליקציה ותוכנת בקרה ושליטה על פינוי הקרטוניות בעיר הזכוכית פינוי 

 על עבודת הקבלן. ONLINEכולל צילום, שליטה על נפחים , מעקב 

)בשיתוף עם תאגיד תמיר(, על תהליך  GREEN Q –הפעלת תוכנת בקרה ממוחשבת  .3

ל' בעיר ע"י אפליקציה  360/1100של כלי האצירה מסוג   פינוי האריזות )זרם הכתום(

ותוכנת בקרה ושליטה על פינוי הקרטוניות בעיר כולל צילום, מיקום , מעקב 

ONLINE .על עבודת הקבלן 

 

 הדברת מזיקים

 קבלן חדש נכנס לעיר. - החל מימוש מכרז ניטור היתושים ומכרז ההדברה

המחלקה מלווה את פעילות המדביר ומנטר היתושים באמצעות רפרנט שהוסמך לנושא 

מטעם המחלקה והוקצה לטיפול בתחום .במסגרת הפעילות מבוצע ליווי בשטח , בקרה 

 ופיקוח על טיפול בפניות שהתקבלו מתושבים ומגורמים שונים בעיריה .

פארק בהרצליה בוצעו הדברות בנקודות שבהן נמצאו כחלק משיתוף פעולה עם צוות ה

 דגירות יתושים על מנת לשפר את שהות המבקרים בפארק והתושבים המתגוררים בסביבה.

במהלך השנה בוצעו ניטורים בשת"פ עם מפקחי הבנייה מאגף ההנדסה בכל אתרי הבנייה 

 החדשים בעיר ובכללם התמא"ות.

ת הסביבה בוצעו הסברות ופעילות חינוכיות על מנת כחלק משיתוף פעולה עם היחידה לאיכו

 לצמצם את מפגע היתושים.

כמו כן בוצעו סיורים משותפים עם כלל הגורמים המעורבים בהקמה וטיפול בתעלות המים 

 של פארק שכונת גליל ים החדשה כחלק ממוכנות לצמצום ומניעת יתושים בשכונה.

 טרמיט קריבי –שהתגלה אצלנו בעיר אלים  מזיקהשנה התמודדנו בפעם הראשונה עם 

אשר גורם לנזקים בריהוט ומוצרי עץ במרחבי המגורים. הטרמיט התגלה בדגימה של 

המשרד להגנת הסביבה וברגע שהתגלה פעלנו בשיתוף פעולה מלא עם המשרד לגילוי וניטרול 

 המפגע כולל הסברה לתושבים ומתן מענה מיידי בעזרת המנטר העירוני.

 

(, )לרבות 2020פניות בשנת   5302)לעומת  פניות 5539 – 2021במהלך שנת  טופלוסה"כ 

בנושא הדברת מזיקים בהתאם לפירוט   -ניטור יתושים על ידי מנטר היחידה לאיכוה"ס(  

 הבא:  

  2344 –  מכרסמים
 

 870  – יתושים+ ניטור
 

 233 –  דבורים 
 

 614 –  מקקים 
 

 245 –  נחשים



 

 
 490 –   ציבורייםמזיקים במוסדות 

 
 320 -  מזיקים באזור מגורים

 
 378-  נמלת האש

 
 27 –טרמיט קריבי 

 
 18 -  משימות נוספות

 
 

 בנושא הדברה –תלונות מוקד  -גרף מסכם  

 מניעת יתושים –תעלות הניקוז והנגר בשטחי העיר

של המנטר נציגי המחלקה ביצעו ביקורות יזומות לאורך מוקדים בתעלות כולל ניטור שבועי 

 העירוני ובמידת הצורך תיאמו הדברה ופתיחת התעלה לזרימה.

 

 הערכות ,פרסום והסברה בנושא יתושים לפני תחילת העונה

 בוצע פורום יתושים שנתי לפני תחילת עונת הקיץ ופורום משותף עם כלל גורמי העירייה,

התפשטות מגפות על מנת לצמצם ולמגר את מטרד היתושים וכחלק מהניסיון למנוע 

המועברות על ידי יתושים נציגי המחלקה השתתפו בישיבות העירכות עם גורמים רבים 

סיורים משותפים עם אגפי ההנדסה והפיקוח ,  –מהרשות ופעלו עפ"י הסיכומים שהוחלטו 

בניית סרטון הדרכה והפצתו לתושבים, איך להימנע מהתרבות יתושים , ימי מענה טלפוני 

  ופעילויות הסברתיות שונות. במוקד העירוני



 

 

  :1בבילינסון -הוחלפו ברחבי העיר לחדשים לדוגמא "שגב"קרטוניות חדשות מדגם  70

 

 

והושקה בוצע עידכון כולל תמונות של כלל מרכזי המיחזור וכלי האצירה הגדולים בעיר 

)עדיין בתהליכי עידכון בשל הוצאת המיחזוריות והוספת  העירונית GIS -במפת ה שכבת

 מונפים כתומים(

 

  



 

 המחלקה לתרבות הדיור, שילוט ומרחב ציבורי

 כללי:

 א. חברים

 (2020בשנת  17,022) יח"ד. 15,838 -בניינים, כ 1,340שלמו חברות באגודה  2021בשנת 

 

 ב. פניות

פניות  45%פניה פרונטלית, 15%פניה טלפונית,  40%-מהן כ פניות מידי חודש 800-כ

במכתבים ובדוא"ל . הפניות בנושאים הבאים: שאילתות משפטיות, חובות דיירים, מטרדים, 

בניה לא חוקית, השגת גבול, שימוש לא סביר ברכוש משותף, בקשה לקבלת שירות יעוץ 

 נושאי, מיספור בתים, וכיו"ב. 

 

 ג. יעוץ משפטי

 (2020בשנת  800). נציגי בתים 1,000-יעוץ משפטי לכניתן 

הייעוץ כלל: שליחת מכתבי התראות, הכנת כתבי  תביעה, הכנת כתבי הגנה, תשובות 

 לשאילתות וכיו"ב וכן הרצאה בסדנה לועדי בתים.

 

 ד. ייצוג משפטי

עצמית בניינים קיבלו ייצוג משפטי בפני המפקח על רישום מקרקעין בנתניה, בהשתתפות   6

 ש"ח לתביעה לא כולל  אגרה. 500של 

 

 ה. יעוץ הנדסי

 בתים החברים באגודה. 110 -ניתן ייעוץ וחוות דעת הנדסית ל

חוות הדעת ניתנה בנושאים: רטיבות בבניין, סדקים וקילופים בקירות, איטום ועוד ובדק 

 בבנינים חדשים.

 

 ו.יעוץ אדריכלי

 נים.בני 5 -ניתן יעוץ וחוות דעת אדריכלית ל

הייעוץ כלל: הקמת מעלית, הרחבה ותוספות בניה, ייעוץ לשינויים ברכוש המשותף, הוצאת 

 היתרים וכיו"ב.

 

 ז. יעוץ גינון

בניינים בנושאים הבאים: תחזוקה נכונה   15 -ניתן ייעוץ מקצועי ע"י אדריכל גנים ונוף ל

,  שיטות השקיה  ושיפור מראה הגינה המשותפת, ייעוץ בסוגי הצמחים המתאימים לגינה

  ועוד.



 

 :שיפוצי בתים

 - שיפוצי בתים משותפים

הטיפול כלל: ניהול חתימת הסכם   -יחידות דיור   473בנינים ובהם  29 -טיפול  ב

שיפוצים, חלוקת עלות השיפוץ בין הדיירים, בדיקת המחאות והתחייבויות כספיות, 

 גישור ובוררות.העברת תשלום לקבלנים ומפקחים, טיפול בסרבני תשלום, 

 

 בנינים: 16במסגרת זו  סיימו לשפץ

, 46, בן גוריון 97, בן גוריון 33, הרב קוק 58, יהושוע בן נון 21, אחד העם 15פלמ"ח 

, העלייה 44, הבנים 7, השושנים 40, אשר ברש 3, זלמן שניאור 1זלמן שניאור

 4, לייב יפה  1, מוהליבר 11, ילג 10, לוין 50השנייה 

 

 בניינים:  13נמצאים  שיפוץבשלבי 

, נורדאו 4, החלוץ 37א, ויצמן 3, אשר ברש 6, אשר ברש  25, הצפצפות 54לייב יפה 

 4, בר כוכבא 4א, השרון 6, אוצר הצמחים 33, אבן גבירול 9, הדר 4, שמאי 2

 

 כתבי כמויות:

 .כתבי כמויות ומפרטים לשיפוץ בתים 60הכנת  

 

 שילוט ומיספור  

 מספור בתים

 בבתים חדשים הממוקמים בעיר מותקן מספר חדש בתיאום עם המשרד. ✓

 מתן אישורים לבתים שכתובותיהם שונו. ✓

 (2020בשנת  90) שלטי מספר. 300הותקנו במימון עירוני  ✓

 מפות

 (200רחובות ומספרי בתים חדשים )  gisעדכון ב ✓

 יעוץ לועדת שמות ויישום החלטות הועדה.  ✓

 

 שלטים

ברחבי העיר ( 2020בשנת  12)עמודי שלטי רחוב חדשים  64הקמת -שלטי רחוב ✓

 והשלמת/תיקונים.

 עמודים. 15הקמת -שלטי רחוב מוארים ✓

 שלטי גזם בעיר. 30 צבתה – שלטי גזם ✓

 

 תחנות אוטובוס

בשנת  70) סככות המתנה לאוטובוס . 60 -הקמת  כ ✓

2020)  



 

 אגרות שילוט: 

 3ניתנה הנחה של הפחתת   -עקב משבר הקורונה בהנחיית רוה"ע  2021בשנת  ✓

 חודשים מתשלום אגרת שילוט שנתית

 
ואגרות שילוט נשלחו לבתי העסק בהתאם על ידי חברה חיצונית  סקר שילוטנערך  ✓

 לנתוני הסקר.
 
 :2021נתוני טיפול במהלך שנת  ✓
 111 -   סה"כ בקשות לקבלת רישיון שלט ✓
 7,432 -  מודעותסה"כ מודעות שהודבקו על לוחות  ✓
  2,000 -  סה"כ אגרות שילוט אשר נשלחו לבתי העסק ✓
 900 -  ערעורים/פניות שהתקבלו מבתי עסקקבלת וטיפול ב ✓
 
 :סה"כ הכנסות ✓
 ₪  14,833סה"כ הכנסות מהדבקה על לוחות מודעות  ✓

 ₪ 2,466,206  אגרות שילוטמסה"כ הכנסות  ✓
 

 יום הזיכרון

 קבלת הצעות מחיר לזרים וגלגלים ✓

 ריכוז שמות מניחי זרים בהרצליה ומחוצה לה. ✓

גלגלים ועיצוב זרים בגן בן  10זרים, 330-פיקוח על ביצוע החלוקה ברחבי הארץ כ ✓

 שפר.

 

 

  בדיקת תוכניות ברישוי זמין ופגישות אישיות ✓

)מהן  תוכניות חדרי/נישות לאשפה ומיחזור, טמוני קרקע וכד' 1,800-בדיקת כ ✓

 (2020בשנת  1,500)לעומת  ר פעמים(.תוכניות שחזרו ונבדקו מספ

  



 

 ווטרינרית מחלקה

 משאיות בדיקת

 

 נבדקו ברחבי העיר כחלק מפעילות יזומה. הובלה משאיות 1608 .1

 .החינוך למוסדות מזון הובלת משאיות בדיקת ממשיכים .2

 
 :בעסקים ביקורות

 (.עסקים רישוי חוק ובמסגרת שגרתית מפעילות כחלק) בעסקים ביקורות 669נערכו  .1

 .למאכל ראוי שאינו מהחי מזון ג"ק 2929נפסלו הושמדו/  .2

 
 :חיים בעלי

 (.2021משנת  625חיים )עלייה של  בעלי 8140כלבת  כנגד חוסנו .1

 כלבים. 120 לכלבייה נכנסו .2

 מקרי  נשיכה. 47טופלו  .3

 כלבים. 45לאימוץ  נמסרו .4

 במחלקה והשאר ע"י ס.או.ס.  240ניתוחי עיקור, מתוכם  1027בוצעו  .5

 
 :תושבים פניות

 .חיים בעלי בנושאי מוקד פניות 2703 טופלו

 
 

 : שונות

 האוניברסיטה של הציבור לבריאות היחידה מנהל בתיאום הווטרינרית המחלקה .1

 פרקטיקה לביצוע ווטרינרית לרפואה הספר בית של סטודנטים מקבלת העברית

 .הציבור בריאות בנושא

 ם.פיזור פתיונות חיסון כנגד כלבת לתנים שועלי .2

 שקי מזון למאכלי החתולים ברחבי העיר. 200חולקו  .3

 ממשיכים בימי אימוץ כל יום שישי בין שתיים לארבע. .4

 קולטים פקחים מערים אחרות במסגרת קורס פקחים ווטרינריים של המפעם. .5

  



 

 רשות החופים

: נוף ים, השרון, זבולון, אכדיה צפון, אכדיה תחנות הצלה 8-ו מוכרזיםחופים  8 .6

 מרכז, אכדיה דרום, החוף הנפרד, וחוף הכוכבים.

ואכיפה על  ניתנו שירותי ע"ר עם מרפאה וחובש, תחזוקה, ניקיון מוכרזבכל חוף  .7

 עסקי הסעדה וקיוסקים בחוף.

ת מהרשויות בעלות  כאח ל ידי המשרד להגנת הסביבהע הרשות המקומית נבחרה .8

 החופים הנקיים בארץ

שירותי פיקוח ושיטור בשכר ניתנו במהלך כל העונה או השנה בחופים על פי תכנון  .9

 .מוקדם מראש

הקבלן הקודם נבחר שוב  –בחופים  מכרז חדש למתן שירותי עזרה ראשונההוכן  .10

 לביצוע התפקיד.

קבועה על ידי דוגם  בתדירות כל החופים נדגמובמסגרת צו הסדרת מקומות רחצה  .11

 מוסמך מטעם משרד הבריאות כמתחייב.

מאגפי העירייה,  נכבדארצי בחוף השרון בו לקחו חלק  בוצע תרגיל זיהום ים וחופים .12

 .התרגיל הוכתר בהצלחה מצד הגורמים המקצועיים

 זוהמו חופי הארץ בזפת שגרם לנזק סביבתי רב. 2021במחצית חודש פברואר  .13

 ימים ושבועות.האירוע התמשך על פני  .14

עיריית הרצליה הוזנקה לטיפול מיידי לאיסוף הזפת בסיוע עובדי עירייה,  .15

מתנדבים רבים ועובדי קבלני ניקיון וגינון. רשות החופים והיחידה לאיכוה"ס 

 ריכזו את הפעולות . 

טון זפת  20-מתנדבים שאספו יחד עם עובדי עירייה כ 3,200-סה"כ גוייסו כ .16

 ות ונאספו על ידי המשרד להגנת הסביבה.שרוכזו בשקיות מיוחד

 . 1.9.21-ונסגר ב 1.6.21נפתח כמתוכנן בתאריך  החוף הנפרד .17

 2021בחוף הכוכבים והוכנסה לשימוש בעונת  תחנת הצלה חדשהנבנתה  .18

 .כנדרש עקב נזקי חורף שיפוץ לתחנות הצלהבוצע  .19

 .לתפעול שוטף של המערכים השונים בחוף ציוד הצלה ותחזוקה נרכשו .20

 למערכים השונים בחוף. )הצלה, תחזוקה ופיקוח( מיולים חדשים 3נרכשו  .21

מחופי האכדיות לחופים הצפוניים ליצירת חופים באזור  שונעו כמויות רבות של חול .22

 .זה

שונים בכלל החופים אושרו לפעילות על ידי רישוי  קייטנות גלישה ואירועי ספורט .23

 ומנהל רשות החופים. עסקים

בחוף זבולון בכל הקשור לחינוך ימי לבני ובנות  רך האוסטרליהמעפעילות נמשכה  .24

 .נוער

  למוס"ח שונים ממחוז תל אביב. התקיימו פעילויות ספורט וחינוך גופני .25



 

 

 רובע א'
 :גבולות הרובע

 במזרח :שביב 

 מערב : פארק הרצליה

 גן רשל  צפון : נחלת עדה ,

 )לא כולל(דרום : גליל ים 

 

אלי יובל ונעים  אחראים    ,שמוליק שועה יחד עם שלושה מפקחים :וצוותו מנהל הרובע

א' לרבות מעקב אחר ביצוע פעולות הניקיון בשטח, איתור מפגעים, על תפקוד הרובע 

 מפגשים ומענה לפניות תושבים, טיפול בעשביה, ניקיון מגרשים

  אזורים וכל אחד אחראי על אזור מוגדר מראש.  3 -הרובע חולק ל

 

חברת העבודה מתבצעת באמצעות תוכנית עבודה יומית על ידי  :עול שוטףאמצעי תפ

 ,מכונות טיאוט)תוכנית שבועית קבועה משאבי ניקיון בהתאם למספקת ". החברה שלג לבן"

טנדרים בהם נהג מפקח ועוזר,  2עובדי ניקיון יומיים,  23 מכונה לטיאוט צירים ראשיים,

 ומנהל אזורי נציג הקבלן.

 למשימות מיוחדות פעמיים בשבוע . צוות משימתי

 

   מחולק ליומיים:הוצאת הגזם   מועד

 נחלת עדה ושביב הוצאה יום ג פינוי יום ד' .

 מרכז הרובע ודרומה עד גליל ים הוצאה יום א'  פינוי יום ב' 

 מוודאים סיום פינוי כל הערימות ביום הפינוי.מפקחי הניקיון 

 .מפקחי גינון האזור מתוחזק על ידי שני קבלני גינון ומפוקח ע"י :  גינון 

  



 

 1-רובע ב

 :גבולות הרובע 

 אזור נווה עמל ומרכז העיר משדרות ירושלים ועד לרחוב בן גוריון פינת ארלוזורוב . 

 יהודה לסרי. –עדנה מרדכי, אחראי ניקיון  –רובע מנהלת ה

אישיים לתושבים ולועדי בתים , עבודה תקשורת ישירה ומתן מענה טלפוני ומפגשים 

משותפת עם גורמי העירייה להצלחת אירועים חברתיים עירוניים יזומים לפני ואחרי 

 האירועים .

 חלוקת עגלות אשפה שנהרסו/ נפגמו על ידי הקבלן .

 טיפול בפניות תושבים על קבלן פינוי אשפה .

 חלוקת שקיות צואת כלבים .

 יקוי חצרות מעוטי יכולת .עבודה מול גורמי רווחה לנ

 זיהוי מקומות בעייתים מוזנחים שדרוגם בשיפור הנראות

 
 -נקיון

 :עובדים על פי תוכנית עבודה מסודרת המאושרת על ידי הנהלת האגף 

 עובדים ידניים 13

  

מכונת טיאוט  1מכונת טיאוט קבועה ששוטפת לפחות פעם בשבוע את רחובות הרובע +  1

 שנינוספת תגבור ביום 

 

מכונת טיאוט צירים ראשיים בימי חמישי לחצי יום הנותנת מענה לצירים ראשיים , איי  1

 .תנועה , חולות סחף בכבישים

 

פינות מחזור  ,במרכזים מסחריים סיורי בוקרספירת העובדים , העוסק ב טנדר ועוזר אחר 1

 .איסוף קרטונים וריקון אשפתונים ,וברחובות ראשיים

 

חרמשים טיפול בעשבייה בעזרת ניקוי מגרשים פתוחים , העוסק בי שלישי בימ צוות משימתי

 מיוחדות.משימות וביצוע במגרשים וברחובות 

 

פיקוח על עובדי קבלן , מכונות , מפקח אחד הדואג ליישום תוכנית הניקיון  - מפקח ניקיון

 וסגירתן ועוד. טיאוט , פינויי הגזם בימי שני ורביעי ,טיפול בהודעות מוקד

 

 אחראי על קבלן גינון החדש באזורנו  2ולב' 1מפקח גינון חדש המשותף לרובע ב' - גינון

פיקוח על עבודתם : סריקות יום יומיות בגינות ציבוריות הכולל ריקון אשפתונים , מתיחת 

פנים, שדרוג ושיקום ערוגות וגינות , טיפול שבועי במוסדות חינוך , הרמת נוף , גיזומי עצים , 

 ן לפני ואחרי אירועים עירוניים בגינות .ניקיו

בקשר רציף על בסיס יום יומי עם מנהלת הרובע לטיפול בהודעות בעיות מפקח הגינון נמצא 

 מתגלים במהלך סיור באזור . האו ליקויים 



 

הוצאה ביום ראשון ) נעשה שינוי בפינויים במרכז העיר מעצמאות ועד ארלוזורוב  - פינוי גזם

 במקום בימי רביעי(  ופינוי יום שני

 

 .ללא שינוי נותר הגזם  בנוה עמל יום פינוי 

 .ללא שינוי ותרפינוי אשפה ביתית נ
 

בוצעה בכל האמצעים האפשריים לרבות פרסומים, אגרות  שינוי מועדי הפינוייםהטמעת 

 .מוקד העירוניאישיות, מידע באתר העירוני, 

 

 

 2-רובע ב
צליה, נווה ישראל, שיכון גורדון )מארלוזורוב לכיוון גבולות הרובע: שיכון דרום, גני הר

 דרום(, שכונת גליל ים.

 
 : הוצאה ביום שני איסוף ביום שלישי.מועד פינוי גזם

  

 מתבצע בימים א,ג,ה. – מועדי פינוי אשפה ביתית

 

 מחולק ליומיים בשבוע לפי אזורים. - מועד פינוי המיחזור

עם התושבים וועדי הבתים והשכונות במקביל  במהלך השנה שחלפה, המשיך הקשר הישיר

 לטיפול  ומתן פתרונות לבעיות ומפגעים ברחבי הרובע.

 

 גינון

'( ומפקח גינון 2', ב1מפקח חיצוני עוסק בפיקוח גינון על עבודת קבלן הגינון בשני הרובעים )ב

נוסף שעובד בתחום שכונת גליל ים. העבודה מתבצעת בהתאם לתוכנית עבודה לרבות 

 ריקות ניקיון יומיות בגינות. ס

 
 ניקיון 

 :מפקחי ניקיון העוסקים בפיקוח, בקרה ווידוא נקיון באמצעות חברת שלג לבןשני 

אחראי על גליל ים בכל תחומי הניקיון ונמצא בקשר ישיר מול קבלני הבניין,  -1מפקח 

 חברות  הניהול, מפקח הגינון ופקח עירוני סביבתי של האיזור.

 .2עובד על שאר האזור בכל  תחום רובע ב -2מפקח 

 עובדי ניקיון, לרבות עובד טנדר ושוטף. 16  - כח אדם

 פעמיים בשבוע נכנס עובד ניקיון ידני לכל רחוב ברחבי הרובע.

  –בנוסף, תוכנית רכב הטיאוט 

בנוסף רכב הטיאוט )גרניק( עוסק בשטיפת כבישים ומדרכות בהתאם לתוכנית עבודה יום 

 יומית .



 

נהג הטנדר עם העובד עוברים ומטפלים בניקיון צירים ראשיים בדגש על איסוף קרטונים, 

 ריקון אשפתונים וניקיון סביב מרכזי מיחזור.

 מבוצע אחת לשנה באמצעות טרקטורים תחת פיקוח צמוד. -ניקיון מגרשים

 מבוצע בשוטף. –ברחובות  טיפול בעשבייה

 סטרטגים לניקיון מעבר לשוטף ..נכנס אחת לשבוע למקומות א צוות משימתי

 

 ד' +רובע ג'
 

איזור  -שכונת נוף ים ושטחי אפולוניה, בדרום -הרצליה ב', בצפון -במזרח :גבולות הרובע

 חוף הים.   -התעשיה והמרינה, במערב

התבצעו מפגשים שוטפים עם וועדי ונציגי השכונות. טיפול בבעיות שהם מעלים ועריכת  -

 מבצעים לשיפור חזות המרחב הציבורי. 

 ביצוע ביקורות יומיות על עבודות קבלני הגינון, התברואה והניקיון. -

 מפגשים אישיים בשטח ומתן מענה לבעיות מתמשכות ומורכבות.  –קשר ישיר עם תושבים  -

ביקורות קבועות במרכזים מסחריים, שטחים פתוחים ומגרשים פרטיים רקים ומעקב אחר  -

 שמירת הניקיון.

 טיפול וסגירת הודעות מוקד בתחומי הניקיון, התברואה והגינון. -

 )ימים ג' ד' ה'( ימי פינוי 3וכיום הרובע מתחלק ל הגזם השנה ביצענו שינוי באיזורי פינוי  -

וג בתוכניות העבודה של עובדי הניקיון ומכונות הטיאוט וכיום מנקים כמו כן ביצענו שדר

כל רחוב פעמיים בשבוע עם מכונת טיאוט ופעם בשבוע עם פועל, וכמו כן התווספה 

 פעמיים בשבוע. -לתוכנית העבודה גם מכונה גדולה לצירים ראשיים

 

 גינון:

 חיצוני.   -לרובע יש מפקח גינון מקצועי

 מוסדות חינוך. 22 -דונם חורשות וכ 110 -דונם, כ 350 -טח גינון של כעל שמתבצע פיקוח 

 עובדים, מנהל עבודה ואיש השקיה .  29חברת אלומות, מעסיק –קבלן הגינון 

 

 משימות:

 פיקוח על קבלן גיזום העצים וביצוע גיזומי מנע והרמות נוף שוטפים. -

 שוטפת של תחזוקת גינות.פיקוח על  עובדי קבלן הגינון המבצעים עבודה   -

 שתילת עצים בגומות ריקות במדרכות, והשלמת צמחיה חסרה .  -

 שתילת פרחי עונה על פי תוכנית עבודה שנתית. -

 שדרוג צנרת השקיה ישנה למניעת פיצוצים וחסכון במים. -

 הגינון.טיפול גנני במוסדות  החינוך וגני הילדים ופתרון בעיות הגננות והסייעות בנושאי  -

 הכנת תוכנית עבודה שבועית לקבלן ווידוא ביצוע. -

  שדרוג ערוגות וגינות ציבוריות על פי צרכים. -

 הפעלת צוותי גינון בחירום ובמזג אויר סוער ועל פי קריאות. -

  



 

 :ניקיון

 המחולקים ברובע; -מפקחי ניקיון 2

 מפקח אחד על איזור התעשיה, המרינה והרצליה ב'

 הרצליה פיתוח ונוף ים.מפקח שני על 

 

 המפקחים אחראים על:

 עובדי קבלן ניקיון הרחובות המבצעים טיאוט רחובות ידני.  22פיקוח על  כ  -

 מכונות טיאוט מכניות העובדות לפי סידור עבודה שנקבע ברחבי  3-6פיקוח על בין  -

 

  הרובע

 פיקוח על מכונת טיאוט קטנה סיטיקט על פי תוכנית עבודה. -

 פיקוח על מכונת טיאוט גדולה פעמיים בשבוע על פי תוכנית עבודה. -

 פיקוח על פינוי אזורי פינוי הגזם בימים ג+ד+ה ע"י מנופי גזם. -

 פיקוח על עבודות פינוי האשפה על ידי קבלן פינוי האשפה ומשאית הדחס. -

 והגזם.טיפול בפניות תושבים על נזקים שנגרמו להם על ידי קבלן פינוי האשפה  -

 טיפול בפניות תושבים על נושאי תברואה שוטפים. - 

ומשטחים  עריכת מבצעי ניקיון באזורים שונים על פי הצורך הכוללים סריקת מגרשים - 

 פתוחים, הגברת הניקיון באזורים מסחריים.

 הפעלת הטנדרים והעגלות ברובע ומיקוד לפינוי וניקוי נקודות רגישות כגון מתקני -

 ועיתונים.בקבוקים 

 הפעלת צוות משימתי פעם בשבוע על פי תוכנית עבודה משתנית שמועברת לו.  -

 מתן מענה תברואי בזמני חירום ומזג אויר קיצוני.  -

 טיפול ומתן מענה לאירועים חברתיים ועירוניים בר  -

 
 

  



 

 

 רובע מרכז העיר
 

לרחוב העצמאות  מיגאל אלון דרומה עד –מתחם המרכז בחתך רוחבי   גבולות הרובע:

 .לרבות סוקולוב ובן גוריון

 

 איפיון:

רובע מרכז מאופיין במדרכות רחבות, נתיבי אופניים, עצי צל המשנים את צבעי העלווה 

 בהתאם לעונות השנה. 

 לאורך הרחובות המדוברים ובמרכז הוצבו ספסלים רבים המתוחזקים בקפידה

ת צבעוניים, מדשאות מטופחות, ופרחים במרכז העיר הוצבו ספסלים רבים, פרגולות, כיסאו

 צבעוניים המוחלפים בהתאם לעונת השנה.

משקיעים רבות, כל העת, בניקיון, שטיפה, תחזוקה וטיפוח מרכז העיר באופן יומיומי 

 –לרווחתם של התושבים 

 לרבות תחזוקת ניקיון שירותים ציבוריים ברחבת בית הכנסת הגדול ובגן בן שפר.

ניקיון האזור מתבצע בפיקוחו של מנהל הרובע החדש שנכנס השנה לתפקידו בסיועו של 

 מפקח הניקיון 

 

 ניקיון:

 הניקיון מתבצע באמצעות עובדי ניקיון, מכונת טיאוט, טנדר וקיטור.

צירים ראשיים מנוקים ברמה יום יומית על ידי עובדים ידניים ומכונת סיטיקט, בנוסף 

 18.00די יום עד השעה מופעלת משמרת שניה מ

דגש מיוחד ניתן לנושא שירותי פינוי פסולת ומיחזור לבתי העסק במיוחד במרכז העיר 

 לרבות הצבת מתקני מיחזור חדשים.

הרובע סייע בכל הדרוש לרבות פינוי  2021הושלם האכלוס בשנת  פרוייקט מגורים נצב"א

 קרטונים של דיירים חדשים, ערימות פסולת מאסיביות. 

 

 ינון:ג

 תחזוקת הגינון וריהוט הגן מתבצעים באמצעות קבלן גינון ומפקח גינון המונחים מקצועית

 על ידי מחלקת גנים ונוף.

במהלך השנה שוקמו ערוגות , איי תנועה גינות ציבוריות באמצעו שדרוג מערכות השקייה 

 ושיקום הגינון

 שודרג מתקן משחק בגן בן שפר,

 העיר ועוד. הוצבו אשפתונים חדשים במרכז

 

  



 

 אגף גנים ונוף

 

דונם בשטחים מגוננים  1920 –אגף גנים ונוף מבצע עבודת אחזקה שוטפת בכ

 בכל רחבי העיר הכוללים:  

 גנים ציבוריים, פסי ירק, ככרות, שטחים מגוננים .1

 שטחים המיועדים לפרחי עונה. .2

 דונם.  209בשטח כולל של כ  –חורשות.   65 .3

 גני ילדים, מועדוניות, מוסדות ציבור ואולמות ספורט.  202 .4

 מזרקות מים ובריכות אקולוגיות.  4 .5

 גינות  "טבע עירוני". 2 .6

 שטחי יער עירוני. 2 .7

 מתחמי מתקני משחק. 124 .8

 מתחמי מתקני כושר. 35 .9

 גינות כלבים 11 .10

      

ם מגוננים,  פסי ירק, דונם שטח ירוק המורכב  מאיי תנועה, כיכרות, שטחי  1920 -סה"כ  כ 

גנים ציבוריים, פינות ירק, חורשות עצים, שטחי טבע, יער עירוני, גינות כלבים, מוסדות 

 חינוך וציבור.

 

 : הטיפול השוטף 

 קבלני גינון באמצעות מכרז. 4בשטחי הגינון, בחורשות ובמוסדות חינוך מתבצע על ידי 

 

 עצי שדרה ברחובות העיר:

חורשות, גנים ציבוריים ומוסדות חינוך מתוחזקים ע"י קבלן גיזום עצי שדרה,  50,000 -כ 

 מקצועי עפ"י מכרז.

 עצי אורן ברחבי העיר הודברו נגד תהלוכן האורן.  1,325 ✓

 דקלים הודברו נגד חדקונית הדקל האדומה. 1,222 ✓

 

 נטיעות עצים:

 עצים במדרכות, בגנים ובחורשות.  212ניטעו   

 עצים. 31ניטעו  – 1רובע א' 9

 עצים. 31ניטעו  – 2רובע א' 10

 עצים. 13ניטעו  –רובע ב'  11

 עצים 137ניטעו  –רובע ג'  12

 



 

 פרחי עונה: 

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

 

 מוסדות חינוך וציבור:

מוסדות חינוך וציבור כגון: גני ילדים,  202 –טיפול גנני ואחזקה שוטפת מתבצע ב  •

 מועדוניות,  בתי ספר, מתנ"סים, מרכז נוער, שרות פסיכולוגי ומעונות.

לקראת פתיחת שנת הלימודים מתבצעות עבודות שדרוג והכנה במוסדות החינוך  •

 כולל שתילות פרחי עונה, צמחי תבלין ועוד.

 

ומתנ"סים עבודות גינון והשקיה לקראת פתיחת שנת מוסדות חינוך   15 -בוצעו שדרוגים ב 

 הלימודים :

 בית ספר נבון (1

 בית ספר נוף ים (2

 חט"ב שמואל הנגיד (3

 חט"ב יד גיורא (4

 תיכון חדש למדעים (5

 גן ילדים דגנית (6

 בית ספר אילנות (7

 מתנ"ס נחלת עדה (8

 בית ספר יוחנני (9

 חטיבת סמדר (10

 מתנ"ס יד התשעה (11

 בית הספר הדמוקרטי (12

 מרכז מטרה (13

 4רביבים  מעון ילדים (14

 1מעון ילדים רביבים  (15

 

 מוסדות 3 –בוצעו שדרוגים ב 

 אולם ספורט היובל •

 בית הגימלאי •

 בית הקשיש •

 

 

גנים ציבוריים, איי תנועה, פינות ירק וערוגות   72בוצע שיקום ושדרוג ב  

 הכוללים עבודות גינון והשקיה:



 

 

 אלי לנדאו פינת קדושי השואה .א

 75אלי לנדאו  .ב

 מלון דניאל דרום .ג

 גלסברג גן .ד

 רמת ים  .ה

 הילס צפון .ו

 משה דיין .ז

 איינשטיין -רמת ים  .ח

 29השרון  .ט

 גינת שלווה .י

 חוף הקשתות .יא

 חניון המרינה .יב

 מעבר העוגן לגונה .יג

 גינת הנוריות .יד

 רחוב שפיים .טו

  62מדינת היהודים  .טז

 בית סוני .יז

 כיכרות שכונת הילס .יח

 חוף זבולון .יט

 62בר כוכבא  .כ

 מרכז מסחרי בר כוכבא .כא

 רחוב הרב קוק .כב

 גינת בן שפר .כג

 אבן עזרא רחוב .כד

 82הרב קוק  .כה

 מרכז מסחרי לב העיר .כו

 גינת גל .כז

 ספורטק .כח

 גינת המע"ר )בעש"ט( .כט

 אחד העם פינת ארלוזורוב .ל

 6הנביאים  .לא

 כיכר הברבורים .לב

 רחוב האילנות .לג

 רחוב קפלינסקי .לד



 

 שדרות ירושלים .לה

 רחוב אלחרזי .לו

 רחוב השקדים .לז

 דליה רביקוביץ .לח

 38ז'בוטינסקי  .לט

 רחוב הבוסתן .מ

 531וכביש שדרות ירושלים פינת הבריגדה  .מא

 רחוב הדר פינת יגאל אלון .מב

 רחוב משה שמיר פינת ויזנטל .מג

 5רחוב ליברמן  .מד

 8רחוב זיסו  .מה

 גינת אורן זריף .מו

 רחוב כנפי נשרים פינת אלתרמן .מז

 הר עצמון .מח

 מעבר רביבים הר נבו .מט

 גינת דפנה אילת .נ

 רחוב ז'בוטינסקי .נא

 )שכונת שביב( 123מקלט  .נב

 רחוב מנחם בגין .נג

 כיכר הפילים )אלתרמן פינת רש"י( .נד

 גינת הרצל .נה

 כיכר הטווסים )רחוב ויצמן( .נו

 גיא מרוז -גינת רנק  .נז

 א'55רחוב דוד רזיאל  .נח

 גינת עידן .נט

 גינת צעירי ציון  .ס

 רחוב חיים גרשון .סא

 4רחוב אמנון ותמר  .סב

 רחוב העצמאות )נצב"א( .סג

 רחוב כצנלסון )רמז עד סופר מגה( .סד

 51רחוב הרב קוק  .סה

 רחוב מורי .סו

 רחוב י.ל. פרץ פינת ירושלים .סז

 רחוב נג'רי .סח

 רחוב צמרות מהגאון מווילנה עד שמעון לביא .סט



 

 גבעת האלוקים פינת י.ל. פרץ .ע

 41רחוב העצמאות  .עא

 

 מתחמים של מתקני משחק:  2שודרגו 

 . זמנהוף1

 . בן שפר2

 

 נבנה מתחם משחקים חדש:

 ספורטק  .1

 

 ביצוע ותחזוקת מתקני משחק ורהוט רחוב וגן

 מתקני הכושר בגנים. 35מתקני משחק ו  124לכל   2021בוצע תו  תקן לשנת    .1      

 מתחמי מתקני משחק וכושר בגינות ציבוריות. 159.    תחזוקה שוטפת של 2        

לוחות  80 -אשפתונים, כ 1670 -ספסלים, כ 1750 -.    תחזוקת ריהוט הרחוב כוללת כ3        

 מודעות,

 ה הקטנה, שולחנות פיקניק,פינות המודע 50  -כ 

 )מתבצעת ע"י הקבלן באמצעות מכרז(. –שילוט מגוון  

  

 סככות הצללה בשצ"פים: 

 התקנות הצללה חדשות בשצ"פים קיימים: 3. בוצעו א

 שצ"פ גל .1

 שצ"פ אשר ברש .2

 ספורטק פטנק .3

 תיקוני הצללות מנזקי החורף: 7ב.  בוצעו 

 שצ"פ עזרא הסופר •

 3שצ"פ פינסקר  •

 רובין )בר כוכבא(שצ"פ אסתר  •

 שצ"פ פורצי הדרך •

 שצ"פ צמרות •

 שצ"פ יוסף קארו •

 שצ"פ כושר חוף השרון •

  



 

 מתחמי מתקני משחק:  24חודשו משטחי גומי/ משטחי בלימה הולם ב 

 ש"י עגנון -

 חנה סנש עליון -

 עוזיהו -

 נורוק -

 הפועל -

 מרכוס -

 הנוריות -

 בן צבי -

 הפרסה כושר -

 רוחמה -

 זמנהוף -

 נווה אמירים פעוטות -

 נווה אמירים בוגרים  -

 עזרא הסופר -

 מנשה -

 מעונות שרה -

 עופרה חזה -

 רחל המשוררת -

 ערבה -

 פתח תקווה -

 חשמונאים -

 רזיאל -

 1פינסקר  -

 בן שפר -

 

 

 טיפול בעצים מול משרד החקלאות: 

המחלקה מטפלת בבקשות לכריתות/ העתקות עצים מול פקיד היערות במשרד החקלאות, 

 ומתן המלצות לטיפול.כולל   פגישות עם תושבים בנושאי עצים 

 

 

 ממשק מול פרויקטים חוץ אגפיים: 

 המחלקה מטפלת בלווי בפרויקטים ההנדסיים המתבצעים בעיר 

 ע"י החברה הכלכלית/ אגף הנדסה/ אגף תב"ל/ ועוד, בהיבט גינון והשקיה. 



 

 לוו הפרויקטים הבאים: 2021בשנת   

 גליל ים (1

 שדרוג רחוב החושלים (2

 גינת כלבים האירוסים (3

 ם זרובבלמתח (4

  



 

 

 

 עבודות שדרוג מערכות השקיה באזורים הבאים:  21בוצעו 

 רחוב נוריות .1

 49-51רחוב הרב קוק  .2

 כיכר רביבים .3

 רחוב סוקולוב פינת אחד העם .4

 גן עידן .5

 גינת המע"ר )הבעש"ט( .6

 מתחם מיקרוסופט .7

 בן שפר .8

 רחוב הנגב .9

 נצבא –רחוב העצמאות  .10

 רחוב י.ל. פרץ פינת ירושלים .11

 מתנ"ס יד התשעה .12

 סוללת שבעת הכוכבים .13

 חורשת סנפיר .14

 אלי לנדאו איינשטיין .15

 חוף זבולון .16

 חוף השרון .17

 גן שלווה .18

 גן ילדים דגנית .19

 חטיבת סמדר .20

 ביה"ס הדמוקרטי בפארק .21

 

 עצים:  6,340נסקרו בעיר  

 עצים.  3,527במוסדות החינוך 

 עצים. 2,813 -ברחבי העיר )בעיקר עצי שלטית, אקליפטוס ודקל(  

 

 

 אירועי ט"ו בשבט: 

 .תשתילים לילדי הגנים, בשמרטפיות ובמועדוניו 3,000חולקו כ  -

 

 

 ברזיות:  3הוצבו 

 גינת נווה אמירים  •



 

 פנקס פינת ירושלים •

 גינת שאול זהבי •

 

 אשפתונים:  50-הוצבו כ 

 6 –כיכר דה שליט  .א

 4 –מבואות חוף השרון  .ב

 5 –רחוב אלתרמן  .ג

 2 –יד לבנים  .ד

  10 –הרצליה הילס  .ה

  10 –מרכז העיר  .ו

 7 –רחוב המסילה  .ז

 נוספים ברחבי העיר .ח

 

 

 ספסלים ברחבי העיר. 50-הוצבו כ 

 פארק הרצליה 

 

שם המיזם / פרויקט   סעיף תקציבי אומדן בש"ח  

 תב"ר 300,000 החלפת קו ביוב + סידור שיפועים

 תב"ר 40,000 שיפוץ מנהלת פארק

 תב"ר 250,000 שיפוץ וחידוש מסלול גומי

 תב"ר 30,000 חידוש ראש מערכת 

 שוטף 90,000 הכנת מתחם משולב לדחסן + גזם

מתחמי מכבש קרטונים  2הכנת   שוטף 50,000 

 שוטף 50,000 החלפת גדר גינת כלבים 

הסדרת מתחם להדרכות טיבוע 
 ציפורים

 שוטף 30,000

 שוטף 10,500 בית מלון לחרקים 

עצי פרי  33שתילת   שוטף 10,500 

 שוטף 5,000 שעות סיפור באמפי



 

 שוטף 25,272 השלמות צמחייה

כוורות 2מתחם דבוראות +   שוטף 8,000 

 15שולחנות קק"ל ו 20הוספת 
 ספסלים לפארק

 שוטף 42,000

פעילויות ומיזמים בתחום חינוך 
 וקהילתי 

 שוטף 114,000

 

 

 

  



 

 פעילויות ומיזמים בתחום החינוך והקהילהפירוט 

 

 בשיתוף עם מהות המיזם/הפעילות

  ליווי קבוע וייזום פעילויות מתנדבות הפארק

 משחקי הפארק

 12-אתגר בפארק, משימות חדשות ב

  נקודות פרוסות בפארק ועוד

 בהדרכת איריס סיורים למגוון קבוצות

השתלמויות צוותי הוראה, מרכז 

אגדה, מינהל חינוך וכל גורם 

 עירוני רלוונטי

למשפחותסיורים    בהדרכת מתנדבות הפארק  

טיבוע  -חשיפה לקהל 

  בניהול יוחאי ציפורים

  קורס בהנהלת יוחאי קורס טיבוע לקהילה

אירוע קהילתי ביום 

 מתנדבות הפארק כמסורת הדבורה הבינלאומי

הקמת בית מלון 

 יוסי אוד אירוע קהילתי מודרך לחרקים

מדע אזרחי בפארק 

כקבוצת מיקודמתנדבות הפארק  הרצליה  היחידה לאיכה"ס 

"מחבקים את צלמי 

  ארגון כנס צלמי פארק הרצליה הפארק"

 שת"פ עם הבינתחומי

רעיונות למשיכת סטודנטים לפעילות 

 יואב יאיר חקר או העשרה בפארק

שת"פ עם היחידה 

 הסביבתית

מגוון סדנאות, סיורים ופעילויות 

 עמרי משעלי ושי ושדי במסגרת אירועי היחידה

חידון הפארק לקהילת 

  יתקיים בקיץ או בחופשת פסח העיר

 

  



 

 חינוך פורמלי

 

 בשיתוף עם מהות המיזם/הפעילות

העברת שיעורים 

 בנושא טבע בפארק 

שיעורים בנושאי טבע, צפרות ודבורים 

 מתנדבות הפארק לגיל הרך )גן חובה עד א'(

מעורבות חברתית 

 בפארק הרצליה

יב' מכינים -ט'בני נוער מכיתות  25-כ

 סרטוני הסברה על טבע בפארק

מנהל מדור מעורבות  -דב ירד 

 חברתית והתנדבות נוער

קבוצת מחוננים בפארק 

 יניב מינקוב והצוות העירוני קבוצת מחוננים )ז' ח'( הרצליה

מגמת  –תיכון דור 

מצלמים טבע  –צילום 

 בפארק

שיתוף פעולה עם התיכון בהכנת כרזות 

בנושא שמירת טבע הסברה מצולמות 

 בפארק

הנהלת התיכון ואלמה המורה 

 לצילום

 –"לומדים בפארק" 

 בי"ס גליל ים

שיתופי פעולה נקודתיים עם ביה"ס 

 גליל ים: טו בשבט, שילוט גבעת טנא

איריס והצוות  –מנהלת ביה"ס 

 שלה + יניב מינקוב

 טלי גת שיתופי פעולה נקודתיים עם גננות יער גני יער בפארק

 

 

   



 

 

 

 

  אגף החינוך

  



 

 המחלקה לחינוך הגיל הרך

 
 העירוני.   EACHהקמת גני ילדים ייחודיים המותאמים למודל ה 

 

 ליווי והדרכה תוך גנית  –שני גנים ברוח הגישה המונטסורית  2הקמת  •

 ליווי והדרכה תוך גנית. –בטבע   eachהקמת שני גנים  •

הקורונה, מתווה פתיחת הגנים בהתאם  מתווה  –הפעלת גני הילדים תוך מגבלות התקופה  •

 להנחיות משרד החינוך.

 

 יישום התכנית במסגרת התו הסגול  •

תכניות וכלים המאפשרים המשך עשייה ולמידה משמעותית מרחוק, תוך שמירה על רצף  •

 חינוכי, וקשר בינאישי בין הצוותים החינוכיים לילדי הגנים, בזמן בו הגן היה סגור

 ים עובדי מערכת הבריאות.הפעלת שמרטפיות לילד •

 מוקדים לילדים משולבים עם צרכים מיוחדים.  •

 

 קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע  ומיומנויות 

תכנית לקידום כישורי הלמידה וההתנהגות של הילדים, ולמניעת אלימות,  - כישורי למידה

 תפקודית. -התפתחותית-בגישה הנוירו

 ילדי הגנים במרחבי החורש העירוני 

 . למידה, חקר והנאה בחורשה או באתר טבע 1

 . אורח חיים מקיים בגן2

 . הכשרות מקצועיות 3

בטבע , המקיימים  תוכנית לימודים ייחודית במרחבי הגן ובמרחבי  each. הקמת שני גנים 4

 פעמים בשבוע.  3-החוץ, יציאה לימי למידה בחורש העירוני כ 

ילדי גנים מתבוננים, שואלים, חושבים ויוצרים במרחבי  1500 – ז מדעים לגיל הרךמרכ

 הלמידה של מרכז המדעים ובגן עצמו

גנים ובני משפחותיהם  100ילדי כ  – "גוגלה", כלים ממוחשבים מותאמים לגיל הרך

משתמשים, בגן ובבית הילד, בכלי המקנה להם "ארגז כלים" לתפקוד מיטבי בעולם 

 ב אל תוכו הם גדלים. המתוקש

השתלמות מקצועית, ליווי תוך גני – "למידה מבוססת פרויקטים ככלי להגשמת חלומות"

 ליישום השיטה על ידי מדריכה מקצועית 

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

  עמיתים. 



 

 

)התקיים  הספורט, הבריאות והאומנויותתכניות תגבור והעשרה מתחומי המוסיקה, 

 חלקית לאור משבר הקורונה(

 גנים לומדים באתר אינטרנט מבית מט"ח  55 -ילדים בכ  –"הסוד של מיה"  .1

 גנים משתנים 13תכנית ייחודית המשלבת ספורט ותזונה ב  –נעים בגנים  .2

 לא התקיים עקב משבר הקורונה –סל תרבות  .3

 

ת וקהילתית, תוך קידום התפתחות אישית, חינוך לערכים, מעורבות חברתי

 אקלים חינוכי מיטבי, שילוב, הכלה ושוויון הזדמנויות:

  הרחבת תכניות מיוחדות

)מנתחת התנהגות, סייעת ייעודית ועיבוד רגשי( לטיפול בילדים המגלים קשיי  מס"ע

 התנהגות. תכנית המיושמת בגן ובבית הילד. 

 

הילדים המשתתפים בתוכנית יצמצמו  - לילדים בסיכוןטיפוח תקשורת, שפה ואוריינות 

בתחום  את הפער ההתפתחותי שנוצר עקב החסך הסביבתי. הילדים ירכשו מיומנויות בסיס

יחוו חוויות של הצלחה  יפתחו יכולות עיבוד והבעה רגשית,, חשיבהוההתקשורת, השפה 

 ויבססו תחושת מסוגלות עצמית.

 

  חוסן ומוגנות

מתן מענים ייחודים להתמודדות עם אתגרים בזמני  -למידה והטמעת כלי חוסן בגני הילדים 

 שגרה וחירום. 

מפגשי הורים והרצאות על ידי מומחה, המתקיימים בערב בתוך מסגרת  - הורות בנעלי בית

 .לצרכי הורי הגן, בהתאם הגן, למתן כלים וידע במקרים בו יש צורך בשיפור במוגנות

 בשיתוף עם מרכז "הורות עכשיו" וועד הורי הגנים.

 

החינוך הרגיל  –והשתלבות מיטבית של תלמידים עם צרכים מיוחדים הכלה 

 שינוי בחוק החינוך המיוחדהשזורים אחד בשני, יישום  –והחינוך המיוחד 

 גני אג"ם וקש"ר   -גנים התואם לעיר, בהתאם לשינוי בחוק מודל הרחבת   .1

 הקפאה  בתקופת הקורונה  – בגנים הרגיליםשילוב פרטני  .2

בשיתוף עם  –שילוב קבוצתי, פרטני ושילוב "הפוך" לאורך השנה  -גנים צמודים  .3

 בהקפאה בתקופת הקורונה. – המחלקה לחינוך המיוחד

מתן פיתוח מקצועי לכלל צוותי החינוך, בליווי אקדמי: מתן מענים נרחבים לילדים  .4

 להכלת תלמידים מיוחדים במסגרת גן הילדים הרגילהמשולבים, שיפור מיומנויות 

 
  



 

 
 צוותי החינוך

מפגשי תומכות חינוך  –הרחבה והטמעת של תוכנית אשכולות תומכות החינוך  .1

תכנית בממסגרת האשכולות, הנחייה של צוותי  תומכות החינוך ע"י המובילות, המשך 

 מקצועי.אלה בליווי יועץ למידה חדשנית וייחודית להכשרת סייעות 

תכנית לימודים דו שנתית להכשרת סייעות. בשיתוף  -' של "בראשית" טפתיחת מחזור  .2

 .פעולה עם מכללת סמינר הקיבוצים והמרכז לשלטון מקומי

 מרחוק  לילדי הגנים.סדנת מספרי סיפורים בזום ופעילות  - מתנדבי זה"ב בגן .3

 
 רישום ושיבוץ ילדים לגנים

 הורים בנושא רישום לגניםצ'ט אונליין למענה על שאלות  •

 תקלות טכניות 0נרשמים,  4000שיא של למעלה מ  -אתר רישום אינטרנטי   •

 גני ילדים חדשים 19פתיחת   •

 
 ציוד ותשתיות

 כיתות גן בזרובבל ובגליל ים 19בניית  •

 גנים 50צביעת פנים של  •

 הצטיידות בכל גני הילדים החדשים. •

 דיוק  רשימת ההצטיידות אל מול מחלקת הרכש ונותני השירות.  •

  

 יחידת הפיקוח של המחלקה לחינוך הגיל הרך על מסגרות היול"א

 צוותי היול"א.פסיכולוגית מהשפ"ח ו -לעבודה בגן בניית תכניות התערבות  •

 בניית תכנית השתלמות לעובדות היול"א לקראת חוק שילוב והכלה  •

 ויול"א מפגשי צוותים בוקר •

 מפגשים עם הורים להתמודדות אל מול אתגרים ביול"א –ערבי הורים  •

 השתתפות בוועד מנהל היול"א •

 והצטרפות של שני ספקים נוספים מכרז חדש ליול"א •

  הסיוע למפעילים בהתמודדות עם אתגרי הקורונ •



 

 חינוך היסודי מחלקה לה

 
 תש"פלהלן מצבת בתי הספר היסודיים בעיר בשנה"ל 

 
מס' כיתות כולל  ביה"סשם 

 כתות חנ"מ
מס' 

 תלמידים
 284 12 אילנות

 630 23 אלון
 449 17 צבי-בן

 615 21 ברנדיס
 461 19 ברנר

 800 24 גורדון
 540 20 הנדיב
 564 21 ויצמן
 683 23 יוחנני

 409 15 יצחק נבון
 826 28 לב טוב
 403 16 נוף ים

 505 18 שזר
 312 12 אילן-בר

 169 7 רמב"ם
 181 16 וולפסון

 7830 281 ה"כס
 7480 278 סה"כ שנה קודמת 

 
 

 הקצאת שעות 
 

תגבור , אפקטיביות לצורך לימודי העשרהש"ש  868לבתי הספר היסודיים הוקצו  סה"כ 

פעילות פרלמנט  לטובת בתי ספר קטנים, פיצול כתות עמוסות,, לימודי של מקצועות הליבה

 . הילדים

 השלמה לכיתה א'. משעות אלה הוקצו לטובת  129

משעות אלה הוקצו לטובת תגבור לימודי והיערכות בתי הספר לקידום ההישגים  377

 הלימודיים.

  משעות אלה הוקצו ללימודי רובוטיקה. 32

 משעות אלה הוקצו לטובת "תוספות מורכבות": מנהל חדש / צרכים מיוחדים.  225

 ת קורונה בשל חוסרים בבתי הספרמשעות אלה לתקצוב שעו 105

 

 הוקצו: חלק מהשעות

לפיצול כיתות עמוסות, בתי ספר קטנים, כיתת וותיקים, פעילות הקשר הרב דורי, לפעילות 

  פרלמנט הילדים והמובילות הירוקה.



 

 פרלמנט הילדים

להרחיב את ההשתתפות, התרומה והיוזמה של  מסגרת פרלמנט הילדים העירוני נועדה

 וכן לצייד אותם בכלים למנהיגות צעירה.  חברת הילדים בבתי הספר

ולקחו חלק בקיום פעילויות חברתיות תלמידים לקחו חלק בפרלמנט בשנת תשפ"א,  120-כ

 ערכיות לכלל התלמידים בבתי הספר שלהם.

ילדים צעירים בעיר בקרב מקבלי  בעצם קיום פרלמנט זה, הרחבנו את כוח ההשפעה של

ההחלטות בעיר, במפגשים דיאלוגים עם מנהיגים בוגרים בעיר, בפעילויות משותפות עם 

ערכי של כלל תלמידי -מדריכי הנוער ובעשיה נרחבת המשפיעה על אורח החיים החברתי

 העיר הרצליה.

בזמני סגרים  עדות חברתיות פעילות הנפגשות אחת לשבועיים.וכל הילדים מחולקים לו

 ובידוד ושמירה על ריחוק חברתי, נפגשו הועדות בזום והמשיכו את קיום הפעילות השוטפת.

 .₪ 120,000וימי שיא: סך  תבוועדועלות ההנחיה, הדרכת המורים, מפגשי ילדים 

 
 הקשר הרב דורי

תכנית ארצית הפועלת בשיתוף המשרד לאזרחים וותיקים, בית התפוצות ובתמיכת משרד 

 וך.החינ

בעיר )כתוכנית היברידית( , ומטרתה העיקרית היא  תכנית פועלת בכל בתי הספר היסודייםה

נפגשים המבוגרים  התוכנית במסגרת .שר הדדי בין תלמידים לבין בני הגיל השלישייצירת ק

 במטרה ללמוד ביחד ולהעשיר זה את זה. עם הילדים בסביבה המתוקשבת

, תוך כתיבת המבוגרים את מיומנויות המחשב והאינטרנטבתוכנית מלמדים התלמידים את 

הם מתעדים זיכרונות בבלוג, במצגת ובמאגר ושימור פרקים מסיפור חייו של המבוגר/ת. 

 האינטרנטי של בית התפוצות. 

 
 ותיקיםכתת 

כיתת ותיקים הינה מיזם משותף של אגף החינוך, בתי הספר והקהילה . הלמידה מתקיימת 

יום לימודים בתחומי לימוד מגוונים כגון:  ספרות, תנ"ך, מחשבים,  אחת לשבוע למשך

, חשיבה מתמטית, אורח חיים בריא לבני הגיל השלישי, גינה לימודית, אנגלית ההיסטורי

 פעילויות העשרה של הרצאות, ריקודי עם וצילום.  המיזם כולל מגוון ועוד. כמו כן

לות התנדבותית בבית הספר ומשתתפים נוסף על הלמידה,  המשתתפים לוקחים חלק בפעי

פעמים בשבוע  4תשפ"א קיימנו את פעילות הוותיקים בזום באירועים חגיגיים. בשנה"ל 

 שעות כל יום. 4באופן קבוע למשך 

 

 eachליווי בתי הספר בהטמעת חזון 

על כל היבטיו ושילובו בכל תחמי הלמידה בחיי ביה"ס   eachהטמעת המודל הפדגוגי 

 שנה שלישית של ליווי. – הלימודיים, החברתיים, הרגשיים והקהילתיים

לצורך כך מתקיים ליווי כלל בתי הספר היסודיים ברמת קבוצת המנהלים ובתפירת חליפה 

ת, בניית , פירוק כל אחד מהעקרונו eachאישית לכל חדר מורים ובי"ס בהטמעת חזון 

יחידות הוראה למידה, יצירת מרחב ליוזמה וחדשנות בבתי הספר בשיתוף הקהילה ושיתוף 

 מנטורים מהקהילה.



 

 אל"ש. 340 עלות הליווי

 
 eachבניית מרחבי מייקרס ומרחבי 

העירוני, הוקצה תקציב בכל בתי הספר לבניית  each-על מנת ליישם ולהטמיע את חזון ה

 ללמידה רב גילאית וללמידת חקר. eachחדשי מייקרס ומרחבי 

 מעבדות מייקרס נבנו בבתי הספר: יוחנני, בן צבי, אילנות, רמב"ם ושזר. 5

 הוקמו בבתי הספר: eachמרחבי 

 לב טוב, אלון, גורדון, נוף ים וברנר.

 אל"ש. 550 -עלות כל המרחבים כ

 
 תוכנית חוסן

להתמודדות עם מצבי לחץ, ומיושמת חינוכיים -תכנית "חוסן חינוך" מקנה כלים פסיכו

בהובלת מחנכת הכיתה, לפיתוח החוסן האישי והמוסדי. מתודולוגיית ההוראה ומרכיביה 

מעצימים את צוות המחנכים/המדריכים ומציידים גם אותם בארגז כלים )מחשבתיים, 

 רגשיים ופיזיולוגיים(  להתמודדות במצבי משבר ולחץ.

התמודדות עם מצבי לחץ תוך שהיא מתאימה לספקטרום התכנית מועברת כתכנית מניעה ל

רחב של התמודדויות, החל מהתמודדות עם לחצים יום יומיים כגון: לחץ חברתי, חרדת 

בחינות, שליטה על כעסים, תקשורת עם בני גילי ועם המשפחה, וכלה באירועים טראומתיים 

 קיצוניים.

ושנתיים נוספות של הטמעת השפה.  התכנית הינה תכנית תלת שנתית הכוללת: שנת הקנייה

מפגשים בכיתות במהלך שעות "כישורי חיים" ומועברת לתלמידים על  10-12התכנית כוללת 

 ידי מחנכת הכיתה לאחר שלמדה את התכנית מיועצת ביה"ס.

 ₪. 19,256עלות ההשתתפות העירונית בליווי בתי הספר היסודיים סך 

 
 פנימיות יום:

מופעל בארבעה בתי ספר( . כל אחד מבתי הספר המשתתפים מקבל ש"ש לפנימיות יום ) 79

-שעות, באמצעותן מפעיל לימודי סיוע והעשרה המיוחדים לתלמידים נזקקים מכתות ד' 21

בעבור לימודי העשרה אלה, ובתמורה לחודש( ₪  200)ו'. ההורים משתתפים בסכום סמלי 

 העשרה נוספים.גם חוגים וסיורי לצד הזנה לסכום זה מקבלים הילדים 

 
 :צהרונים בעיר 51הפעלת 

בעיר הרצליה פועלים שלושה מפעילי צהרונים: החברה למרכזים קהילתיים, חברת המשכיל 

( ומסתיימת בשעה 13:45אפטר סקול. פעילות הצהרונים מתחילה בתום יום הלימודים )ו

של הצהרונים כפי . כמו כן, הצהרונים נותנים מענה לימי החופשה, עפ"י לוח החופשות 16:30

 שנקבע בתמ"ת..

 רוקדים כחול לבן:

 בשל הקורונה לא התקיימה בתשפ"א פעילות זו.

 

 תוכנית שיט



 

ו'(, מגיעים למרכז -לוקחים חלק בתוכנית השייט )תלמידי כתות ה'היסודיים ספר הבתי כל 

ם הימי במרינה. שם משתתפים בפעילות עיונית )בכתות( ומעשית )פעילות ימית(. התלמידי

רוכשים כלים מעשיים של התמצאות  בים, לצד פעילות ספורטיבית, חברתית המקנה ערכים 

של למידה שיתופית, התחשבות, הקשבה, נתינה ועוד. בתוכנית משתתפים כל בתי הספר 

 היסודיים.

 
 חידון הרצליה

בשל הקורונה התקיימה הפעילות באופן חלקי מאוד, עד שלב התכנון והפקת החומרים, 

 המצגת ופרסומה לכלל התלמידים. החידון עצמו לא התקיים.הכנת 

 
  עבודה בפלטפורמת עת הדעת

כלל בתי הספר יסודיים עובדים בפלטפורמת עת הדעת המעניקה אפשרות של איסוף נתונים 

בזמן אמת במקצועות הליבה: שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים. הפלטפורמה מאפשרת 

מייצרת קבוצות הומוגניות לבניית תוכניות עבודה  ושכבתית, תכיתתילקבל תמונת מצב 

 ₪. 76,000ועוד. עלות 

 
 לימודי תל"ן עצמאיים

תכנית לימודים נוספת המאפשרת למידה משמעותית ואחרת ומעניקה הזדמנות לחוויית 

ש"ש לימודים כגון:  3-למידה מגוונת, במימון משותף של הורים ורשות. בכל כתה לומדים כ

ירה, בע"ח, רובוטיקה, תיאטרון, טבחים צעירים, מוסיקה, מחשבים, דרמה, חקלאות, ש

 גינה אקולוגית, אשכולות חשיבה, קרקס, תנועה ועוד....

 בחירת תכני הלימודים נעשית בשיתוף נציגות ההורים.

₪(  350 -ו₪  310לכל תלמיד, ובמימון דיפרנציאלי )₪  280 -אגף החינוך משתתף בעלות של כ

כל זאת במטרה לאפשר לימודים איכותיים עם מורים  –ונזקקים לבתי ספר קטנים 

 מקצועיים.

 
 בבתי הספרמצוינות 

פועלת בשיתוף משרד . תוכנית זו 2000בחלק מבתי הספר מקיימים את תוכנית מצויינות  

תכנית נותנת מענה ההמנהל הפדגוגי, האגף לתלמידים מצטיינים ומחוננים.  –החינוך 

ספרית. התכנית פועלת -רכת החינוך ויוצרת תרבות של מצוינות ביתלתלמידים מצוינים במע

ו', ומורי התוכנית המשתלמים מתוגמלים על עבודתם מהרשות. הורי התלמידים -בכתות ה'

לכל קבוצת למידה. התכנית פועלת בשיתוף מוסדות ₪  300משלמים השתתפות עצמית, סך 

 מחקר ואקדמיה מהמובילים בישראל ובעולם.

תשפ"א התקיימו לימודי מצוינות ייחודיים בבתי ספר שבנו תוכנית כזו: למשל, בשנה"ל 

בביה"ס בר אילן התקיימה תוכנית מצויינות תורנית, באילנות מצויינות סביבתית, בלב טוב 

 אמירים ועוד כיוצ"ב.

 כל תוכנית מאושרת ע"י הפיקוח ומנהלת המחלקה טרם התחלתה.

 

 ג'-ב'באמנות" לכיתות   מצוינות לכל"



 

 עכשווית, מוז"ה.   לאמנות  הרצליה , המוזיאון  ועירית  משרד החינוך  התוכנית, בשיתוף 

 של התלמידים,   השעות  בתוך מערכת  השמינית. מעוגנת שנה   זו  התוכנית, פועלת

שעתיים לכל כתה -ביה"ס מקצה בין שעה ביה"ס.    של  מורות  האמנות  ע"י  ונלמדת

 ללמידה. 

 התקיימה באופן חלקי בשל הקורונה.התוכנית 

 אך בשנה זו מומש רק באופן חלקי., ₪  367,340תקצוב התוכנית עומד על 

 
 בתי ספר מנגנים

 בבתי הספר המנגנים, כל תלמידי שכבת ד' מנגנים ובחלקם גם כתות אחרות. 

התכנית מאפשרת לתלמידים להתנסות בלימודי נגינה ומוסיקה במסגרת הבית ספרית. זאת 

 במטרה שישתלבו בהמשך בקונסרבטוריון העירוני.

 התכנית במימון משותף של אגף החינוך, ביה"ס וההורים.

 בשנה"ל תשפ"א לא התקיימה התוכנית בשל הקורונה.

 

 נתיב האור

 תכנית פועלת בשיתוף חברת החשמל לישראל ומשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי.

אורח חיים בסביבה צורכת חשמל, ומורכבת התוכנית מעודדת שינוי תרבות התנהגות ו

מחוברות המכילות מערכי עבודה ותכנים, משחקים, כרזות, מצגות, כלי הסברה, תערוכות 

פעמים במהלך השנה למפגש  4תלמידים, המגיעים  2-3ועוד. מכל אחד מבתי הספר נבחרו 

בתוך בתי  עירוני, בו מקבלים חומרי למידה והעשרה, המסייעים להם להעביר פעילויות

 לכלל התלמידים. –הספר שלהם 

בתי ספר בעיר. הרשות ממנת את הדרכת נציגי בתי הספר שנפגשים שלוש  12-פועלת ב

 פעמים בשנה.

 

  מקהלות ילדים

לאור ההצלחה הגדולה בהקמת ארבע מקהלות תלמידים בבתי הספר, תוקם מקהלה נוספת. 

לילדים להיפגש במפגש אינטימי עם המקהלות מופיעות באירועים קהילתיים ומאפשרות 

 שירים מגוונים מהארץ והעולם, ולהביא לידי ביטוי את יכולות השירה שלהם.

  



 

 בתי הספר 15תכנית ללימוד מורשת הרצליה בכל 

ו', המבקרים פעמיים בשנה בבית ראשונים. שם  -תכנית המיועדת לכל תלמידי כתות ד' ו 

יה, תוך לימוד על מקורות התרבות, הים, נהנים מפעילות בנושא מורשת העיר הרצל

 בדגש על היכרות עם אישים שתרמו להקמתה ופיתוחה של העיר.  –התעשייה 

  ₪. 97,000מימון הרשות לתוכנית עומדת על סך 



 

 המחלקה לחינוך על יסודי  

 תחומי אחריות 

 המחלקה אחראית להפעלת מערך החינוך העל יסודי בחטיבות ובתיכוניים.

 חזון ותכנית רב שנתית בתחום הפדגוגי חינוכי וערכיבניית 

חייב לעדכן את פעילות המחלקה  בהתאמה להחלטות ממשלה וצרכי  משבר הקורונה

 התלמידים 

 וצוותי החינוך בעיר לצד קידום תכניות קיימות והתאמתן ללמידה מרחוק ומקרוב.

 

תכנית החינוך  קידום תכניות עירוניות מובילות בהתאם לחזון העיר לצד הפעלת -

 הלאומית

 בחינוך העל יסודי .   EACHקידום והפעלת תכנית  -

 התלמידים בעיר ובהתאמה לצרכים המשתנים  תהתאמת מוסדות חינוך לאוכלוסיי -

 בקרה ועדכון תכניות למידה מרחוק בבתיה"ס העל יסודיים. -

 רגשי לטיפוח אקלים מיטבי בקהילות בתיה"ס. -הפעלת תכניות בתחום החברתי -

 עלת תכנית מניעה וטיפול בקרב נוער עם התנהגויות בסיכון.הפ -

איגום משאבים ושתופי פעולה עם אגפים ומחלקות רלוונטיות בעירייה לקידום  -

 תכנית החינוך העירונית.

 הפעלת מערך רישום מקוון וקליטת תלמידים במוסדות החינוך  -

 רשום התלמידים למוסדות החינוך תוך ניהול מערך הכוון מקדים. -

 ניהול מעקב וטיפול בתלמידים מתקשים. -

 מעקב וטיפול בביקור סדיר בדגש על משבר הקורונה  והכוון מתאים של תלמידים. -

 טיפוח סביבות למידה מותאמות ליעדי הרשות. -

 ליווי והדרכה של צוותי חינוך ותלמידים בהוראה מקוונת. -

 הקורונה. תכנית הרשות לסיוע באמצעי תקשוב לתלמידים נזקקים במשבר םיישו -

 לתלמידים נזקקים. םליווי ויישום תכנית משרד החינוך בחלוקת משאבים דיגיטליי -

 ליווי שוטף להורים, תלמידים צוותי חינוך ומנהלים בזמן משבר הקורונה. -

 

הפעלת מערך רישום , קליטת תלמידים מעקב וקשר עם המשפחה של 

 התלמידים בהתאמה לצרכים

 ט' בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי. תלמידים עולים לכיתות 1,200כ 

 תלמידי ט  עולים לכיתות י' בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי. 900כ 

 בשנה זו הוקם מערך רישום מקוון .

  



 

 גמישות ללמידה בכל זמן ומקום  EACHמותאמות  ייחודיות  פיתוח  תכניות 
 : 5מועדון ה   י"ב -לקידום הוראת מתמטיקה ופיסיקה כיתות ח'תכנית  עירונית  .1

 טיפוח כיתות מצוינות ופתיחת כיתות ברצף חטיבה תיכון : עמ"ט, נחשון, מופ"ת .2

 ,ממר"מ ומסלולי לווינים רובוטיקה וסייבר

סיוע מקרוב ומרחוק לכל צוותי החינוך ללמידה מקוונת ופיתוח דרכי הוראה  .3

 מתוקשבות.

 תכנית לימודים אקדמית המקנה נקודות זכות באוניברסיטה –תיכון אקדמי מקוון  .4

 וחלל דרך במרכז המדעים . םהמשך לימודי מגמת לווייני .5

ליווי מקוון לשלושה  מרכזי מהות לתלמידים עם לקויות למידה בשלושת  .6

 התיכוניים הגדולים.

 ליווי מגמות ייחודיות במדעים, יזמות חופשית ואומנות. .7

 

 וצוותי חינוךחינוך על יסודי  מנהלי  טיפוח מקצועי 

והקמת קהילות   eachהובלת תכנית השתלמות שנתית של מנהלי העל יסודי בנושא  .1

  לומדות.

 מנהלים עירוני בנושא ניהול במציאות משתנה.סמינר  .2

 טיפוח יוזמות חינוכיות של מורים והקמת קהילת מורים לומדת . .3

יחידות הוראה מותאמות למיומנויות פיתוח מקצועי וליווי צוותי המורים לבניית  .4

 21המאה ה 

 הקמת פלטפורמות ללמידת עמיתים בתכניות החדשות שנבנות. .5

 . EACHפיתוח מקצועי של רכזי  –חיזוק מנהיגות הביניים בבתיה"ס  .6

 

בנושא התמודדות ומניעה של התנהגויות  ץתכנית הכשרה לצוותי מחנכים ויעו

 יטבי וטיפוח אקלים מ בסיכון של בני נוער 

 – תכנית הכשרה וליווי שנתי לכלל צוותי החינוך העל ייסודי מותאמת לכל בי"ס   . 1

 תכנית חוסן 

המרכז לנפגעות  –תכנית הדרכה לצוות ייעוצי והתלמידים בנושא מיניות בטוחה     . 2

 ונפגעי תקיפה מינית.

 המשך הפעלת תכנית כנפיים והקמת קבוצות רגשיות לתלמידים ליקויי למידה    . 3

  לקבוצות ייעודיות באמצעות קידום   -לילדים בסיכון בחטיבה התערבות תכנית    . 4

 נוער.       

 שילוב פעילות דרך הגלים בתוך חטיבות הביניים.   . 5

 הרחבת תכנית דרך הגלים לבנות.   . 6

  



 

 

 הספר תקשוב  בתי 

דגוגיה דיגיטלית בתחומי בפ office 365פלטפורמה המאפשרת למידה בענן למידה מרחוק ב

ותמיכה שוטפת לצוותי החינוך ע"י מדריכי תקשוב.הדעת השונים 



 

  

 לחינוך מיוחדהמחלקה 
 

 על פי חוק  21עד  3בתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד בגילאי  תלחינוך מיוחד מטפלהמחלקה 

 .ח"מהמיוחד, תשהחינוך 

 שותפה בוועדות האפיון וזכאות הקובעות את הזכאות לשירותי חינוך מיוחד.  המחלקה 

במסגרות  המחלקה מיישמת את החלטות הוועדה הסטטוטורית ומשבצת את התלמידים

אחר התלמידים המשובצים הן מעקב עורכת החינוך המיוחד ברשות ומחוץ לרשות וכן 

 ברשות והן מחוצה לה.

 בכל הצרכים העולים כולל בינוי , הצטיידות והלוגיסטיקה השוטפת.טיפול שוטף קה מעני

היגוי שונות כמו ועדת היגוי עם העמותה לילדים  תהמחלקה לחינוך מיוחד שותפה בוועדו

בסיכון הנותנת מענה לתלמידים שבספקטרום האוטיסטי הלומדים הן במסגרות החינוך 

ות היגוי עם המחלקה לגיל הרך בנושא השילוב ובינוי המיוחד והן במסגרות הרגילות, ועד

 הגנים  ועדות היגוי עם הפיקוח , המתי"א  והשרות הפסיכולוגי החינוכי.

המחלקה לחינוך מיוחד מקיימת באופן שוטף ועדות היועצות לגבי התלמידים המשובצים 

 במסגרות החינוכיות ברשות ומחוצה לה.

היוועצות מורכבות ומאתגרות במתן מענה  תוהמחלקה לחינוך מיוחד משתתפת בוועד

 מקצועי לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל.

 
 נתונים מספריים

 
 ימי ועדות אפיון וזכאות 110)לשיבוץ בשנה"ל תשפ"ב( התקיימו  2021בשנת 

 ועדות שיבוץ. 20 -תלמידים   ו 650 -ל 

 
 מסגרות חינוך מיוחד ברשות בשנה"ל תשפ"ב הן:

 
 תלמידים   227  - מיוחדיםגנים   24

 ושפה גנים לילדים מעוכבי התפתחות   12

 (A.S.D גנים תקשורתיים )   12

 

 תלמידים   270( ו' –כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל יסודי )א'  23 

 לילדים על הספקטרום האוטיסטיASD כיתות תקשורתית    8

 קשיים רגשיים \כיתות לילדים עם לקויות למידה   15

 

 תלמידים  108 -  ט'( –כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל חט"ב )ז'  12

 קשיים רגשיים  \כיתות לילדים עם לקויות למידה  8 

 לילדים על הספקטרום האוטיסטי  ASDכיתות תקשורתיות 4 

 
 תלמידים 95   -  יב'( –כיתות מיוחדות בתיכון רגיל )י'  10

 קשיים רגשיים \למידהכיתות  לילדים עם לקויות   6



 

 על הספקטרום האוטיסטי  לילדיםASDתקשורתיות כיתות   4

 

 ד בתי ספר לחינוך מיוח
 

 תלמידים. 80כיתות תקשורתיות לילדים על הספקטרום האוטיסטי   11: "בי"ס "אופק

 60  -תקינה בעלי בעיות התנהגות   הכיתות לילדים עם אינטליגנצי 9 : בי"ס "נתיב"

  תלמידים .

 
 תלמידים.  240-כ  -  (המחלקה תלמידים הלומדים מחוץ לרשות )מטופלים ע"י

 
 

 שעות אפקטיביות

 .תש"ש עבור העשרה אקדמאית ופרא רפואי 40לבי"ס "אופק"  הקצאה של 

 ש"ש עבור מרכז הלמידה. 20לבי"ס "נתיב" הקצאה של  

 
 יוזמה והעשרה

 
פרויקט מוסיקה, שילוב תלמידי ביה"ס עם תלמידי תיכון באמצעות  – לבי"ס "אופק"

מוסיקה  ותיאטרון, שייט, קפוארה, לימוד ושימוש במיומנויות מולטימדיה ותוכנית עיצוב 

 התנהגותי מותאמת.

פרויקט מוסיקה ותיאטרון משותף של תלמידי בי"ס "אופק" עם תלמידי תיכון "היובל" 

 )מגמת תיאטרון(.

 
 מוסיקה, שייט, צילום וג'ודו. – תיב"לבי"ס "נ

 
 לשני בתי הספר "אופק" ו"נתיב" מתקיימת פעילות של עמותת "מחוברים לחיים". .1

 
 

 אתגרים, שייט, כלבנות, אומנויות לחימה, יוגה -לכיתות תקשורתיות
 

 אומנות, גרפיקה, שייט, כלבנות ,גינון טיפולי. -)רגשיות, ל"ל ( לכיתות מיוחדות
 

טיפול באמצעות ספורט מותאם, הצגות לגני החנ"מ)בגין הקורונה  -החינוך המיוחדלגני 

 הוקפאו התוכניות של הצגות , שעת סיפור וההתנדבות באמצעות מעורבות חברתית(. 

 
 שילוב

בניית תוכנית שילוב של ילדי גני החינוך המיוחד במסגרות גני החינוך הרגיל בשיתוף 

 הצוותים החינוכיים כולל הסייעות בתוכניות השילוב.  הפיקוח, הרשות והשפ"ח. שיתוף

 יישום תהליכי השילוב של ילדי גני החינוך המיוחד במסגרות גני החינוך הרגיל.

בניית תוכניות שילוב של תלמידי הכיתות המיוחדות בבתי הספר הרגילים בשכבתם בשיתוף 

 הפיקוח, הרשות והשפ"ח.

 
 נוך המיוחד בבתי הספר הרגילים בשכבתם.יישום תהליכי השילוב של תלמידי החי

 
בניית תוכניות שילוב של תלמידי מסגרות החינוך המיוחד בתוך הרשות ומחוץ לרשת בבתי 

 הספר הרגילים בקהילה/ברשות.



 

 
 מעקב אחר יישום כל תהליכי השילוב.

 *תכניות השילוב הן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד החינוך והבריאות בגין מגפת הקורונה

 
 ועדות היגוי

 ועדת היגוי של החינוך המיוחד בשיתוף הפיקוח, הרשות והשפ"ח

גני תקשורת וכיתות תקשורתיות בשיתוף הפיקוח, הרשות, השפ"ח, הרווחה  -ועדת היגוי

 והעמותה לילדים בסיכון.

תוכניות ושיתופיות של גני החינוך הרגיל וגני החינוך המיוחד  -ועדת היגוי של הגיל הרך

  פיקוח, השפ"ח ומחלקות הגיל ברשות.בשיתוף ה

  



 

 חינוכי -שירות פסיכולוגי 

 
 אוכלוסיית היעד

 
התפתחותי מעניק שירותים פסיכולוגים מגוונים לילדים והורים -השירות הפסיכולוגי החינוכי

בפועל )ממעונות היום עד תום לימודי התיכון ובתי הספר לחינוך מיוחד(.  21מגיל לידה עד 

בעיר לא מקבלת שירות פסיכולוגי  באופן סדיר  3-0בתקנים מהעיר אוכלוסיית בשל חוסר 

 ומובנה, על אף שקיימת יחידה יעודית לכך בשפ"ח.

 
 יעודנו

 
הבטחת התפתחות והסתגלות תקינה של הילדים במערכות החינוכיות השונות ומשפחותיהם 

 וקידום בריאותם ורווחתם הנפשית של כל הנמצאים במערכות אלו.

 
 תחומי פעילות עיקריים

 
יעוץ והדרכה לעובדי מערכות החינוך לצורך מענה מייטבי עבור התלמיד. שירותים  .1

 פסיכולוגים מגוונים מקצועיים  לילדים ומשפחותיהם.

עירונית, בתהליכי ביצוע -מעורבות פעילה ויוזמה בתהליכי קביעת מדיניות חינוכית .2

שיתופי פעולה עם הגורמים  ומעקב בכל הקשור להיבט פסיכולוגי, בדגש על

 הרלוונטיים ושמירה על ייחודיות מקצועית.

התמקצעות והתעדכנות רצופים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך לשירות מקצועי  .3

מעולה. השירות הפסיכולוגי החינוכי התפתחותי מהווה מקום מוכר להתמחות 

 חינוכית והתפתחותית על ידי משרד הבריאות.

התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, היחידה לטיפול בפגיעות מענים ייחודיים :  .1

   לנפגעי טראומה יחידה לגיל הרך. מיניות

 הקמת מרכז אבחוני בתוכנית מלקות ללמידה .2

 מענים ייחודיים לתקופת הקורונה: הרצאות, קבוצות, טיפולים פרטניים .3

 
 עובדי השרות הפסיכולוגי 

פסיכולוגיות בכל שלבי ההתמחות ומצבת העובדים עמדה בשנת תשפ"א נקלטו לעבודה כעשר 

פסיכולוגים. במהלכה יצאו חמש פסיכולוגיות לחופשת לידה ופסיכולוגית נוספת  49בשיא על 

יצאה לגימלאות . במקביל מערכת החינוך בעיר גדלה ונוספו גני ילדים, כתות חנ"מ כך שאחוז 

תקן חינוכאי  1.5תקנים וכן  22.52תקצב הכיסוי הפסיכולוגי נמצא בירידה. משרד החינוך מ

 )תקן לפסיכולוג עולה חדש(. כמו כן תקני תיכון הממונים על ידי העיר.

, במהלך תשפא מזכירה בתקן מלא נמצאה בחופשת לידה ,במהלך  2.6מזכירות בתקן  3בנוסף 

 מזכירות מחליפות וחודשים רבים לא מאוישים. 3השנה היו 

  



 

 
 נתונים מספריים

 
 ת השירות בתשפ"אפריס

 
 יד התשעה.-"שרף" ומעון "וויצו" –מעונות היום: מעון רב תכליתי נעמ"ת 

 
גני ילדים:  עבודה בגני הילדים על פי חלוקה לאשכולות. למרבית הגנים הצמדה של  

פסיכולוג ברמת שירות א'. בגנים שלא היה פסיכולוג נעשה בחלקם ליווי התפתחותי וכן מענה 

 לפסיכולוגיה תואר שני במסגרת פרקטיקום. על ידי סטודנטים

 

 בתי ספר: לכל בתי הספר היסודיים בעיר ניתן שירות פסיכולוגי ברמה א' פרט

 לביהס "וולפסון".

 לכל החטיבות ניתן שירות פסיכולוגי ברמה א' פרט לחטיבת "צבייה".

 לכל התיכונים ניתן שירות פסיכולוגי ברמה א'.

 

  מסגרות חינוך מיוחד

 ברמה א' )הגדרת הרמות השירות עפ"י חוזר מנכ"ל(: שירות

הגנים לעיכוב התפתחותי קיבלו שירות  -גני אג"מ וקש"ר ,גנים טיפוליים ותיקשורתיים

 מקיף , הגנים התיקשורתיים קיבלו שירות מופחת בהתאם לחוזר מנכ"ל .

 כיתות החינוך המיוחד

 בי"ס "נתיב" לילדים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות

 בי"ס "אופק" לילדים על הרצף האוטיסטי

 
 התערבויות במסגרת התקנים הקיימים 

 
  ייעוץ למערכת  .1

   הערכות פסיכולוגיות .2

   אבחונים פורמליים .3

  טיפול בילדים ומשפחות .4

   הדרכות הורים .5

 השתתפות בוועדות איפיון וזכאות .6

 השתתפות בוועדות רב מקצועיות במסגרות  .7

 עירוניותהשתתפות בוועדות היוועצות  .8

 
 )ממקורות מימון ציבורי שפ"י והעיר( בסל שירותים מורחב:

 
 אבחונים פסיכולוגיים  .1

 טיפול פסיכולוגי ביחידה לטיפול בנפגעי פגיעות מיניות .2

 קבוצות הורים לילדים  עם הפרעות ויסות בגנים 2 .3

  ילדים   30טיפול פסיכולוגי לילדים בסיכון   .4



 

 בפרויקט המל"ל=מלקות ללמידה(קבוצות רגשיות לתלמידים )בעיקר  .5

 קבוצות להורים בביה"ס לח"מ. 2 .6

 ליווי התפתחותי בגנים בהם אין מענה פסיכולוגי רצוף .7

  טיפול פסיכולוגי לתלמידים שאותרו בעקבות הקורונה .8

 הערכות סיכון למניעת אובדנות .9

 טיפול  פסיכולוגי לילדים בתוכנית למניעת אובדנות  .10

 ם הורים לילדים עם קשיי התנהגות עבודה ע -תוכנית מס"ע בגנים .11

 
 פעילויות בתקופת הקורונה 

 
השפ"ח הוגדר כחיוני ולא הפסיק לעבוד לאורך כל התקופה. העבודה המשיכה בליווי 

עבודה שגרתית וחירום לצד עבודה  -מערכות החינוך מקרוב ומרחוק )אמצעים מקוונים( 

חינוכיים כמו התמודדות עם חרדות, -פרואקטיבית: הרצאות בערבים על נושאים פסיכו'

 מיינדפולנס, מעברים. 

 

 ים לפורטל העיר כתיבת חומר
 

 פעילות במהלך מבצע "שומר חומות"
 

 במסגרת מענה "קו פתוח" לכלל התושבים 24/7הגדרת עובדי השפ"ח ככוננים 
 

האתגר העיקרי בשנת תשפ"א היה המשך מענים בתקופת הקורונה , הקמת מרכז האבחון 

ות לצד דלדול מלקות ללמידה. והרפורמה בחינוך המיוחד שהעמיסה וועדות אפיון וזכאות רב

  הפסיכולוגים המעוניינים לקחת חלק בפסיכולוגיה הציבורית.



 

 המחלקה לביקור סדיר 
, הנמצאים בסיכון לנשירה סמויה 3-18המחלקה עוסקת באיתור וטיפול בתלמידים מגיל 

חטיבה  -ו/או גלויה, באמצעות: איתור , אכיפת חוק לימוד חובה והכוון בין המעברים יסודי 

 תיכון. -

 

 כח אדם וחלוקת עבודה:

 יונת קופל 

 משרה 100%

 גליה מרום

 משרה 100%

מירי יונאני 

 ארנון

 משרה 100%

נועה נדב בר 

 אבן

 משרה 100%

 כל הגנים בעיר    גני ילדים

גורדון, לב טוב,  יסודי

הנדיב, ויצמן, 

 שז"ר

אילנות, יוחנני, 

 ברנר

-ברנדיס, נוף

-ים, אלון, בן

 צבי, נבון

 גליל ים

אילן, -בר

וולפסון, 

רמב"ם, נתיב 

ט'(,  –ח"מ )א' 

 דמוקרטי

 גיורא, זאב-יד חטיבה

 שנתי( 6אחי"ה )

 

 -רעות, בן

גוריון, עתיד 

 רזיאל

סמדר, שמואל 

 הנגיד

 אולפנת צביה

מסגרות שש 

 שנתיות

 ראשונים, דור תיכון

 6הנדסאים )

 שנתי(

 

 הנדסאים מפת"ן, חדש היובל

תפקידים 

 נוספים

אחראית  המחלקהניהול 

מועדוניות 

משותפות חינוך 

 רווחה. –

טיפול בתלמידי 

ח"מ שלומדים 

מחוץ לעיר 

 ופנימיות.

בתי ספר מחוץ 

לעיר: הכפר 

 הירוק,

 אנקורי רעננה,

 רועי קריב ת"א

מעקב וטיפול 

בתלמידי 

הרצליה, דתיים 

וחילוניים 

הלומדים מחוץ 

 לעיר.

 

 נושאי הטיפול ונתונים מספריים:

תלמידים שנשרו ממוסדות החינוך ואין להם שיבוץ חלופי על סמך נתונים איתור  .1

 תלמידים(200-שמגיעים ממשרד החינוך, מהרשות, מבתי הספר וגורמים נוספים )כ

 טיפול בנושרים ומניעת נשירה: .2

קשר שוטף וקבוע עם בתיה"ס בתוך ומחוץ לעיר לגבי תלמידים עם קשיי תפקוד  .א

 תלמידים(. 500-למניעת נשירה  )כ במסגרות לצורך איתור וטיפול



 

קשר קבוע עם התלמידים, עם הורי התלמידים, גורמי טיפול בקהילה ובאגף,  .ב

 ייצוג זכויות התלמיד והפעלת חל"ח.

מציאת מסגרות לימוד מתאימות וחלופיות לתלמידים ושילוב תלמידים חדשים  .ג

 תלמידים(.300 -בתוך המערכת העירונית ומחוץ לעיר, כולל הכוון במעברים )כ

בניית תכניות עבודה והשתתפות בוועדות ובצוותים אגפיים בראייה כוללת לגבי  .ד

 תלמידים ספציפיים

 תלמידים(.180-)כ 

 .איסוף ועדכון נתונים שוטף למשרד החינוך ולרשות –מעקב ודווח  .3

 

 תוכניות נוספות שפועלות:

בוועדות קבלה, איתור תלמידים והשתתפות  –מועדוניות משותפות לחינוך ולרווחה  .1

ניתוב הקשר בין צוותי המועדוניות לביה"ס ומעקב אחרי התלמידים, ביקורים 

במועדוניות, שיבוץ בנות שירות לאומי לעבודה בבתי הספר וריכוז הקשר מול הפיקוח 

 תלמידים(.60-ומשרד החינוך )כ

 מתן שעות מניעת נשירה )מנ"ע( מתקציב ביקור סדיר . .2

מסלול לימודים עיוני מתוגבר לקראת תעודת  –: מב"ר ליווי תלמידי כיתות מב"ר .3

 בגרות. 

 תלמידים. 225-תלמידים סה"כ ברשות כ  25כל כיתה מונה עד 

מסלול לימודים הנותן מענה לתלמידים  –ליווי תלמידי כיתות אתגר: כיתות אתגר  .4

בעלי הישגים לימודיי נמוכים לצד מוטיבציה ורצון להצליח. בכיתה זו ניתן תגבור 

תלמידים סה"כ ברשות  25לימודי על בסיס כיתתי ואינדיווידואלי. כל כיתה מונה עד 

 תלמידים. 225-כ

תכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה המעניקה לכל תלמיד מרחב –תכנית מל"א  .5

 12-למידה אחר ובאמצעותו צמצום פערים לימודיים וחיזוק ההשתייכות למסגרת )כ

 תלמידים(.

 

 מצטבריםנתוני נשירה 

 (18תלמידים )מתחת לגיל  32בתוכנית היל"ה ובאקסטרני משובצים  •

 תלמידים אינם לומדים 13 •

 תלמידים לומדים ב"רועי קריב" 22 •

  תלמידים 27  –חינוך ביתי  •



 

 

 מחלקת הבריאות העירונית

 
 יעדים ע"פ תוכנית אסטרטגית של העיר – הרצליה עיר בריאה

 עירונית-עלקידום תחום הבריאות לתפיסה  .2

 הנגשת הבריאות לכלל התושבים לקידום איכות חייהם, בקהילה ולפרט .3

העלאת הידע והמודעות של התושבים בכל שכבות הגיל לבריאות, ע"י חינוך והסברה,  .4

 ומתן כלים יישומיים.

 קידום תוכנית ביטחון תזונתי עירוני.  .5

 מדיניות מזון עירוניתהמשך עבודה במסגרת "אמנת מילאנו" הבינלאומית לקידום  .6

בריא בעיר" בכל המסגרות; בחינוך,  המשך הטמעת התוכנית הלאומית "אפשרי .7

 בעבודה, בסביבה, בבית

 העלאת המודעות למניעת תחלואה בקרב הציבור ובצל הקורונה ומענה לצרכים.  .8

 .קידום בריאות העובד .9

 צמצום פערים בריאותיים ומניעת התנהגויות סיכוניות .10

 בריאות מהקהילה להטמעת מדיניות עיר בריאה הכשרת מובילי .11

 ועדת בריאות עירונית .12

 

 :מטרות מרכזיות של תוכנית מחלקת הבריאות העירונית ובאמתחתנו

קידום המדיניות הציבורית ע"י ריכוז כל שירותי הבריאות קידום מדיניות ציבורית  •

הדרכה, יעוץ  בעיר וע"י תכנון ויצירת סביבה בריאה, בטוחה ותומכת, פיקוח, מעקב,

 ומרכז מידע, חינוך והסברה.

 "העיר הבריאה הרצליה"קידום מדיניות  •

לקיומם של שירותי בריאות ראשוניים זמינים ונגישים, לתושבי העיר ובמוסדות  דאגה •

 החינוך.

 צמצום פערי בריאות, לרבות אלה הנובעים מפערים סוציואקונומיים. •

 בריאותם.העלאת רמת המודעות של התושבים לשיפור  •

מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ובעיות רפואיות בפרט ובקהילה, רפואה קהילתית  •

 מונעת, הקמת קבוצות לתמיכה עצמית, הדרכה והסברה.

 מניעת תאונות בית וסביבה.; קהילה בטוחה ומקדמת בריאותקידום  •

מלי חינוך וקידום הבריאות הן לקהילה והן למוסדות החינוך מגיל הרך )בחינוך הפור •

ימי בריאות בנושאים מגוונים אירועי בריאות, בריאות, הפורמלי(. כולל: שבוע  והבלתי

 המותאמים לצרכי הקהילה.

פיתוח ידע והבנה לקבל החלטות שקולות בנושא בריאות ובכך לקדם התנהגות  •

 בריאותית למען אורח חיים בריא.



 

נית: קופות חולים, בית ועדת הבריאות העירווגיוס כל הגורמים הרלוונטיים לשותפות ב •

משרד הבריאות משרד החינוך עמותות, משרדי ממשלה; החולים, ארגונים וולנטריים, 

 והחב' למתנ"סים, אגפי העירייה ומחלקותיה.

תיאום ופיתוח תוכניות לבריאות בשילוב אגפי העירייה ומחלקותיה השונות, ועדות  •

כות הסביבה וכו'(. ארגונים עירוניות ומשרדי ממשלה: )בריאות, חינוך, רווחה, אי

וולנטריים, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות החינוך ומסגרות חינוכיות, מרכזים 

 קהילתיים ומתנ"סים.

 קידום נושאים בריאותיים מקומיים וארציים •

 הנחייה ותיאום במוסדות החינוך וארגונים מקומיים וארציים •

 ם ובריאות העובדים ברשות המקומיתקידו •

בראשות מר משה פדלון, רה"ע ויו"ר ועדת הבריאות  ריכוז ועדת הבריאות העירונית •

 העירונית

חינוך וקידום הבריאות קהילה ומשפחה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, לגיל הגן, ילדים,  •

 נוער, מבוגרים קשישים וכו'

 חינוך, הסברה והדרכה, יעוץ והכוונה •

 אורחות חיים בריאים במוסדות החינוך •

 ירותי בריאות וחירוםש •

 

 פירוט התוכניות ופרויקטים:

מחלקת הבריאות העירונית חברה  – חברות בוועד המנהל של רשת ערים בריאות .2

בהנהלת רשת ערים בריאות ומקיימת פגישות חודשיות עם צוות הוועד המנהל. מר משה 

פדלון, ראש העירייה משמש כיו"ר ועדת הבריאות הארצית. השתתפות פעילה בכנסים 

 שנתיים של רשת ערים בריאות.

 

לת מחלקת הבריאות בראשות מר משה פדלון, רה"ע ובהוב –ועדת בריאות עירונית  .3

העירונית. חברי הועדה: נציגי עמותות, ארגוני בריאות, קופ"ח, מחלקות שונות בעירייה, 

 משרד הבריאות והחינוך.

 

מחלקת הבריאות העירונית מנהלת מערך  – תוכנית עירונית לצמצום פערים בריאותיים .4

על תוכנית  של סייעות רפואיות לילדים בעלי מצב בריאותי מיוחד, מנהלת ואחראית

בחינוך המיוחד, בכל המסגרות החינוכיות  21התזונה העירונית החל מהגיל הרך ועד גיל 

 שנמצאות תחת הרשות המקבלות מזון. 

 

הרצליה הצטרפה לתוכנית הלאומית של משרד הבריאות  –אפשרי בריא בהרצליה  .5

 ומקדמת את הנושאים הבאים לקידום בריאות לכלל שכבות האוכלוסייה בעיר:

שיפור מדיניות התזונה ואורח חיים בריא, שיפור הזנה, סביבה תזונתית בריאה  •

המאפשרת אורח חיים פעיל במסגרות תחת הרשות, תוכניות לקידום בריאות 



 

בגיל השלישי, מניעת עישון במקומות ציבוריים והעלאת הידע והמודעות של 

 לוסייההתושבים, השתלמויות כוח אדם בנושא בריאות מותאמות גיל ואוכ

סדנאות חוויתיות בנושא תזונה בריאה מותאמות גיל ואוכלוסייה, אירועי שיא  •

תוכנית שנתית להפצת מסרים בנושא תזונה בריאה ופעילות  \במרחב הציבורי

 גופנית.

 

הרצליה. פינת תור הזהב,  49ברחוב אבן גבירול נמצא  – מרכז עירוני לקידום בריאות .6

המופעל ללא תשלום לקהל הרחב באמצעות עמותות מרכז לשירות בריאות ברפואה 

בתוך המרכז מתקיימות פעילויות לכל אורך השבוע, כדוגמת מרפאת מתבגרים,  שונות.

 קבוצות תמיכה, בית לעמותות וארגונים כגון סוכרת, אלצהיימר ועוד. 

 

קידום בריאות לגיל השלישי. הפעילות בשיתוף אש"ל, עמותת  - תוכנית חי"ל .7

בדיקות כולל: שיווי משקל ומניעת נפילות,  לקשיש, מתנ"סים, ארגון בקול. על"ה/מדור

 סינון שמיעה, ראייה ושו"מ, בדיקות סקר, הרצאות ופעילויות בנושא בריאות.

 

מגוון של הרצאות  קידום בריאות לגיל השלישי. -מכללת שוחרי בריאות עירוני  .8

אנשים, מופעל ע"י  60-80ן ופעילויות אחת לשבוע, קבוע בימי חמישי. משתתפים בי

 רכזת מתנדבת. 

 

מרכז  - המרכז העירוני החדש לקידום בריאות ואורח חיים בריא, ומועדון צב"ר .9

לפעילויות פתוחות לקהל הרחב בקידום בריאות, הגיל השלישי, מועדון צב"ר 

 -למתמודדים בנפשם נגיש ומרכזי לנפגעי נפש הנמצא במשכן חדש בבית מד"א המשופץ

 מפגשים חברתיים, סדנאות, הרצאות, חוגים ועוד.פינת מוהליבר;  1קהילת ציון  ברחוב 

 
במרכז ההדרכה לאורח חיים בריא מועדון צב"ר ברחוב קהילת  -מועדון צב"ר עירוני .10

פעילויות לאוכלוסיה מתמודדים נפשית בכל יום  םפינת מוהליבר.  מתקיימי 1ציון 

גוון תוכניות תמיכה ואורח חיים בריא ב 16:00-19:30א',ב', ד', ה' בין השעות 

 ומעלה. 18לאוכלוסיה המתמודדת במצב הנפשי לגלאי 

 
תוכנית המאפשרת תמיכה להורים לאחר לידה באמצעות תמיכה של  -תוכנית אם לאם .11

הורים מתנדבים אשר מקבלים קורסי הכשרה וליווי מקצועי באופן רציף כולל מפגשי 

רח'  –ז ההדרכה לאורח חיים בריא במועדון צבר ג' במרכ-הכנה ויעוץ בכל יום א' ו

 פינת מוהליבר.  1קהילת ציון 

 

מתקיימת במרכז ההדרכה לאורח חיים  - תוכית לי בריאות )אפשריבריא הרצליה( .12

פינת מוהליבר. תוכנת למניעת נפילות בגיל  1בריא במועדון צבר רח' קהילת ציון 

 ורדית, הרצאות של דיאטנית השלישי כולל פעילות של יציבה נכונה, הליכה נ

  



 

 

  – ובשגרה תוכנית מכלול בריאות בחירום .13

 בשיתוף קופ"ח –שירותי בריאות נגישים לקהילה  •

 כולל מתנדבים; רופאים ואחיות  –סיירת בריאות  •

 נאמני חיים בריאים ומע"ר •

 מכלול בריאות במרכז הפעלה •

 מתן מענה למצב תחלואה במוסד החינוכי בשיתוף משרד הבריאות •

 למצבי שגרה בהתאם לנוהל העירייה –מתן מענה בריאות בשגרה  •

 מטה החירום העירוני ובתרגילים ארציים ועירוניים –השתתפות במל"ח  •

מכלול הבריאות נתן מענה בכל הנושא של התמודדות בתחלואת הקורונה  •

 בקונה הראשונה באגף החינוך מחלקת הבריאות העירונית בבניין העירייה 

 

 ליה מצילה חיים"תוכנית "הרצ .14

ערכות מזרקי אפיפן במוסדות חינוך בגני הילדים , בתי ספר  200-הצבת כ •

 יסודיים חטיבות ותיכוניים בהתאם לחוק. 

 קורסי נאמני עזרה ראשונה וחיים בריאים.  •

מנות בכל חודש,  50-60-כ –מנות דם נתרמו במסגרת "התרמת דם"  700 •

 בשיתוף מד"א. 

 העיר פתיחת נקודה נוספת במערב •

 נרכשו  סוללות חדשות לחידוש הדיפיבלטורים .  •

 במכרז העיר בשיתוף מד"א.  -הצבת דיפבליבטור חכם •

 

 תוכנית "קידום בריאות בקהילה" .15

 קהילות מקדמות בריאות 12 •

קשר ישיר מול מנהלי מרכזי הקהילה ומובילי בריאות בקהילה, בשיתוף אגף  •

 תנו"ס.

תוכנית אפשרי בריא הרצליה, במרכזים כולל מגוון של פעילויות במסגרת  •

 ובחיק הטבע

 

 תוכנית "קידום בריאות העובד" .16

עובדי העירייה משתתפים בפעילות קבועה של פילאטיס בריאותי בבניין  •

  15:00-16:00העירייה בכל יום שלישי, בין השעות 

 ייעוץ תזונתי אישי לכל עובד בימי חמישי בבניין העיריה ע"י תזונאית עירונית •

 קורסי עזרה ראשונה לעובדים ושימוש במכשירי דפיברילטורים •

 מתן יעוץ ארגומטרי ע"י פזיותרפיסטית מומחית –"גולשים גב בריא"  •



 

 

הרצליה שותפה בהנהלת רשת ערים בריאות, ופורום  - תוכנית עיר נקייה מעישון .17

 הבריאות העירונית. מחלקתישראלי למניעת עישון. הופקה חוברת ארצית בשיתוף 

חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך קהילה  תכוללהתוכנית 

בהסברה לבריאות לנוער. בשיתוף  -ולקהל הרחב. עמדת הסברה בנושא עישון לנוער

נעשה שיתוף פעולה עם אגף הפיקוח וסדר ציבורי לאכיפת  האגודה למלחמה בסרטן .

 ה החתומה ע"י ראש העיר מר משה פדלון.החוק במקומות בילוי. בבניין העירייה יש אמנ

 

תוכנית של משרד הבריאות בשיתוף מחלקות שונות  – תוכנית לאומית למניעת אובדנות .18

בעירייה, מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מתכנס פורום עירוני למניעת 

בליווי מקצועי של מדריכה מחוזית ממשרה"ב, הובלה וריכוז של מחלקת  אובדנות

 הגב' איה פרישקולניק, סגנית רה"ע. הבריאות העירונית, יו"ר:

 חינוך, רווחה, בלתי פורמלי.  – הכשרת שומרי סף בכל המסגרות

 

הרצליה עיר בריאה ובטוחה לכלל התושבים,  –ומניעת הפגעויות תוכנית בית בטוח .19

 בדגש על קשישים וילדים, בשיתוף עמותת מילבת ו"בטרם בעיר".

 

במהלך השנה, במסגרות החינוך הפורמליים, הבלתי פורמלים, עירוניים,   אירועי בריאות .20

קהילתיים, שכונתיים. תוכנית שנתית לעידוד פעילות לאורח חיים בריא לכלל התושבים 

הבית  :נעשו פעילויות בזום ( . לדוגמה –ובשיתוף ארגונים ועמותות )ובצל נגיף הקורונה 

 הבריא. 

 

 מגוון של פעילויות, הרצאות והצגות לכלל התושבים – רבריאות של תרבות בהיכל בעי .21

הצגות לילדים בנושא בריאות אחת לחודש בהיכל  – ממלכת בריאות הילדים •

 בעיר. 

ובנוסף: מכללת שוחרי בריאות, "רק הבריאות" עם משה נסטלבאום ועוד.)בצל  •

 הקורונה(. 

 

מגוון של פעילויות בריאות בהיכל בעיר, מתנ"סים, אולמות  - הרצליה בשביל הבריאות .22

 ספורט, פארקים, גנים ציבוריים ועוד. 

משתתפים בכל  60 -כמתקיים בחודשי הקיץ החל מחודש מרץ.  – יוגה בשקיעה •

משתתפים באופן  70-שבוע+בית הראשונים בחורף בימי ב' )בסטודיו ברנר(. סה"כ כ

 קבוע.

 משתתפים באופן קבוע 70-ן בית הראשונים כבג -טאי צ'י בריאותי  •

 . הפעילויות השנה גם התקיימו גם בזום )בצל הקורונה(  •

 

תוכנית בשיתוף מח' הספורט המתקיימת החל מחודש אפריל ועד  - "נעים בעיר" .23

 הפעילויות השנה יתקיימו גם בזום )בצל הקורונה(.  בשבוע 1000נובמבר משתתפים כ



 

 

האגודה הישראלית לסוכרת, עמותת  – , מוסדות וארגוניםשיתופי פעולה עם עמותות .24

"עמדא", "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון ישראל, עמותת "צעדים", פורום 

לסבית,  נמ"ג, ארגון ליינס, עמותת "עתיד", האגודה למלחמה בסרטן -הקהילה ההומו

 ועוד 

 

עמותת תהיל"ה, בשיתוף  –קבוצות תמיכה ויעוץ במרכז העירוני לקידום בריאות  .25

האגודה לסוכרת, עמותת עמד"א, עמותת "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון 

 .בישראל, עמותת "צעדים", עמותת "נמ"ג, ארגון ליונס

 

מתקיים כל שנה בחודש מרץ/אפריל/מאי, במוסדות החינוך  – שבוע הבריאות .26

ל פעילויות, הרצאות הפורמליים והבלתי פורמליים. בתיה"ס מקבלים רשימה ש

וסדנאות לבחירה, חלקם מסובסדים, חלקם במימון של העירייה. על כל מוסד חינוכי 

לתאם את ההרצאות ולקבל אישור/לדווח ממחלקת הבריאות העירונית. ישנם אירועים 

עירוניים המתקיימים במהלך שבוע זה ברחבי העיר, בשיתוף מחלקות העירייה השונות, 

 ים.ועדי הורים ומתנדב

 השנה נשעה פעילויות מצומצמות בצל הקורונה . 

 

" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות תתי  "ועדת בריאות עירונית .27

העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים 

 ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא . 

 

הרצליה הציגה את  –השנה הכנס יתקיים באופן וירטואלי  ס רשת ערים הבריאותכנ .28

הפעילות בעיר בתחום הבריאות; הרצליה הקימה מתחם הסברה כולל דפי מידע וראש 

 העיר מר משה פדלון בירך את באי הכנס כיו"ר ועדת הבריאות של השלטון המקומי.

 

ועדת בריאות עירונית המורכבת  – תשיתוף פעולה עם ועד הורים עירוני בנושא בריאו .29

מנציגי ועדי הורים; גנים ובתי"ס ומחלקת הבריאות העירונית. עבודה משותפת על 

נושאי בריאות בחינוך, דיונים בתוכניות הקיימות ופיתוח תוכניות חדשות. פגישות אחת 

 לחודשיים ובהתאם לצורך.

 

 בהרצליה.שיונות לתיכוניים יסיוע בהפקת ר - שיונות לבתי ספריר .30

 

יו"ר מטעם ראש העיר מר עדי חמו מנהל מחלקת הבריאות  – מבצע הקש בדלת .31

 ,אגודה למלחמה בסרטןובשיתוף המח' לתנו"ס העירונית. 

 השנה המבצע נעשה באופן דיגיטלי והתתרמות נעשו באמצעות : כ"א , הוראת קבע 

 לפקודת האגודה למלחמה בסרטן . 

 



 

תשפ"א  במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי סיכום עבודה בשנת לימודים  .32

 בבריאות each  -רצפים חינוכיים בבריאות  – בנושאי בריאות

 כללי:

פיתוח תוכניות חינוכיות מקצועיות למערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית,  •

 בהתאמה לכל גיל

משרד הבריאות ומשרד החינוך, דרך שיתופי פעולה,  הנחיותיישום מלא של  •

 הדרגתיות ומתן כלים יישומים בשטח

של הצוותים  תמיכה וליווי מקצועי של התוכניות ובתהליכי הטמעת ההנחיות •

 צוות מקצועי עירוניהחינוכיים והמסגרות ע"י 

עבודה במסגרת של רצף חינוכי בריאותי במסגרת החינוכית הפורמלית והבלתי  •

 החל מהגיל הרך ועד לגיל הבגרות, ליצירת שפה בריאותית משותפת –מלית פור

מקצועיות של צוותים טרם תחילת שנה ולאורך השנה  הדרכות והשתלמויות •

 בהתאם לצורך 

 פיתוח תוכניות חדשות נוספות בחינוך לבריאות •

 פירוט:

להיות אנו מעודדים בתי ספר וגנים –בית ספר מקדם בריאות וגנים מקדמי בריאות  •

,(. 1,2,3) חלק מהתוכנית הארצית לקידום בריאות במוסדות חינוך ולקבל כוכבים

מוסדות החינוך בהרצליה מקבלים לאורך השנה ליווי והדרכה מקצועית לחינוך 

לבריאות, תזונה נכונה ואורח חיים בריא, כולל השתלמויות לצוותים החינוכיים 

גן מקדם בריאות וקיימות  –פתיחת השתלמות גננות חדשה מסוגה  המוכרים כגמול.

 בתי"ס מקדמי בריאות בתוכנית הכוכבים. 32-גנים מקדמי בריאות וכ140-ישנם כ

ליווי מקצועי והדרכות מטעם –הכשרת מובילי בריאות, רכזי בריאות בבתי"ס  •

  מחלקת הבריאות העירונית

, במסגרות חינוכיות תחת הרשותכלל הילדים המוזנים  - תוכנית התזונה העירונית •

גן ובית ספר  3-10חודשים במעונות יום,  גילאי  4-ילדים מגיל ינקות 7000-סך של כ

ובמסגרות מועדוניות של הרווחה    21עד גיל  –יסודי, ובמסגרות החינוך המיוחד 

לא מעובד,  אוכלים ונהנים ממגוון רחב של מזון איכותי בריא ומקיים,והחינוך 

העומד בדרישות התזונתיות המתאימות לפי גיל, נחשפים למזונות חדשים באופן 

הדרגתי ועקבי תוך תיווך נכון של המזון ע"י הצוות החינוכי וצוות ההזנה המקצועי. 

בנוסף, הילדים מקבלים העשרה חינוכית להגברת הידע והעלאת המודעות להרגלי 

 התוכנית כוללת: שנה ע"י אנשי מקצוע.אכילה נכונים ומזון בריא לאורך ה

o שוטף של כלל מערך המזון נעשה ע"י הצוות המקצועי  ליווי, פיקוח ובקרה

של מחלקת הבריאות העירונית, ע"פ מכרז תזונה עירוני ובהתאם לדרישות 

משרד הבריאות להזנת ילדים במסגרת החינוכית, מול ספקי המזון ובשטח 

ותים החינוכיים, הילדים וההורים הצהרונים. ליווי והדרכה של הצו

בתוכנית התזונה. הצוות כולל: תזונאיות קליניות מוסמכות, מקדמות 

בריאות, אנשי מנהל וחינוך, נציגי הורים, ייעוץ משפטי. מתנהל קשר ישיר 



 

ושוטף עם כל הגורמים הרלוונטים בתוכנית התזונה העירונית, ומול 

 בהתאם לצורך.  –ן מעבדות לבדיקת איכות המזון, מהנדסת מזו

o מרבית בהתאם לצרכים התזונתיים לפי גיל, בהתאם  התאמת תפריטים

הנחיות משרד הבריאות. גמישות מרבית במתן מענה פרטני לכל ילד בצהרון 

והתאמת לכל צהרון. התאמת תפריט לילדים בעלי רגישויות ואלרגיות, 

הילד והצוות באופן אישי בשיתוף הורי  –בררנות אכילה ודרישות מיוחדות 

 החינוכי. 

o בהתאמת מזון לילדים בעלי  הדרכת סייעות רפואיות וצוות חינוכי בצהרון

 רגישויות מורכבות והתנהלות נאותה למניעת חשיפה לגורם האלרגן.

o במהלך הביקורות מתבצעות הדרכות  – הדרכות צוותים והשתלמויות

ורך. כולל מקצועיות באופן שוטף ע"י עמית אלפסי והדס לרר ובהתאם לצ

מעבר על נהלי תברואה ומזון, הצגת תוכנית ההזנה כולל השינויים במערך 

המזון, גיוס הצוותים לתהליך. יש צורך בתיאום הדרכות של קבוצות 

קטנות במהלך השנה את הצוותים החינוכיים להטמעת התוכנית וקשר 

 ישיר.

ן עירונית הבינלאומית לקידום מדיניות מזוהרצליה חברה  ב"אמנת מילאנו"  •

 בריאה ומקיימת. 

ו' מכל בתי הספר בהרצליה, כולל ליווי -נציגים מכיתות ה' – פרלמנט בריאות ילדים •

-מקצועי והדרכת פעילות ע"י צוות התזונה העירוני במחלקת הבריאות העירונית. כ

 משתתפים. 35

בנושא התמכרויות, מניעת עישון אלכוהול –בשיתוף שפ"י  "תוכנית עמיתים" •

המועברת לתלמידים בכיתות ו' ובחטיבות הביניים המופעלת על ידי מח'  וסמים

תלמידים נציגים  120-החינוך בעיר ובשיתוף היועצות החינוכיות משרד החינוך )כ

 בכל חטיבות הביניים משמשים כשגרירי בריאות(

סייעות רפואיות בגנים ובבתי"ס. עוברות  100ישנן מעל  – סייעות רפואיות •

 קצועיות בתחום האלרגיה והסוכרת מידי שנה וריענון במהלך השנה.השתלמויות מ

ישנה תוכנית עירונית להתנהלות עם ילדים  –ילדים אלרגיים במוסד החינוכי  •

. 2017הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים במוסד החינוכי, בהתאם לחוזר מנכ"ל 

לת התוכנית מלווה ע"י הצוות המקצועי של מחלקת הבריאות העירונית, וכול

הדרכת צוותים חינוכיים, הסברה רחבה, מתן מענה ישיר לצוותים ולהורי הילדים, 

העלאת המודעות של האוכלוסייה לנושא, התאמת מזון בארוחות בוקר וצהריים 

במסגרת החינוכית ועמידה בכלל הנחיות חוזר המנכ"ל. שלטים לאיסור הכנסת מזון 

 אלרגני בבתי ספר ובכל הגנים. 

החל מתחילת תשע"ו מעבר למזנונים בריאים  – ונים בבתיה"ספיקוח על המזנ •

' יישום הנחיות 16יותר, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. החל מאפריל 

זכיינים של מזנונים המקבלים ליווי והכוונה מקצועית מטעם  3חדשות חוזר מנכ"ל. 

יאות הציבור מחלקת הבריאות העירונית. פיקוח שוטף לאורך השנה ע"י אחות בר

ומחלקת הבריאות העירונית. בתחילת תשע"ז ביקשו הזכיינים אפשרות להחיל את 



 

כלל הנחיות משרד הבריאות בהדרגה. בקשה זו הופנתה למפקחת על הבריאות 

בצמוד לתוכנית העירונית; אנו מקווים ומאמינים, כי ע"י תוכנית הדרגתית של 

קביל, חינוך לתזונה נבונה והעלאת הוצאת מזונות שאינם מותרים לממכר מזון ובמ

המודעות לתזונה ואורח חיים בריא תוך שיתוף ועדי ההורים, הצוותים החינוכיים 

 והתלמידים בתהליך, נוכל לעמוד באופן מלא בהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

-מרכז עירוני למתבגרים, ללא תשלום, בו מופעל צוות רב – מרכז עירוני למתבגרים •

עזרה בהתמודדויות של מתבגרים עם מגוון רחב של בעיות ואתגרים; מקצועי ל

שינויים גופניים, דימוי גוף, קשיים בתקשורת, התפתחות מינית, חוסר ביטחון, 

הפרעות אכילה, דיכאון, אמצעי מניעה ועוד. צוות המרכז כולל: רופאת מתבגרים, 

המרכז פועל בימים ב'  פסיכולוגים קליניים, דיאטנית, עו"ס, פסיכותרפיסטים ועוד.

בטלפון ולהשאיר הודעה.  צוות המרכז  24/7ה' בשעות אחה"צ. ניתן לפנות למרכז -ו

יחזור בהקדם לתיאום תור. בימים אלו יצאנו בפרסום חוצות חדש לפרסום המרכז, 

בשיתוף הועדה לזכויות הילד ומוצעת התלמידים. במקביל יועצות בית הספר 

 מרכז.מיידעות את התלמידים על ה

 לקידום בטיחות ילדים ומניעת היפגעויות.  – תוכנית "בטרם בעיר" •

 ...כולל הסברה , הדרכות וכו' •

o בבית בקרב הגיל הרך תוכנית למניעת היפגעויות 

o במרחב הציבורי ובבית והגברת המודעות בהסברה ובהדרכה  מניעת תאונות

 בכל ימות השנה ובחגים.

o עידוד להליכה בטוחה  ותי לסביבהבריא וידיד - תוכנית הולכים על בטוח(

למוסד החינוכי ברגל( בשיתוף: ארגון בטרם, מח' הבריאות, מח' הספורט, 

 מטה לבטיחות, איכות הסביבה.

ילדים כולל  1200-תיק אוכל לכל ילד, לעידוד ארוחת בוקר לכ – שלום כיתה א' •

 איגרת לעידוד תזונה נבונה בברכת ראש העיר מר משה פדלון.

הכנה משותפת של ארוחת בוקר בליווי דיאטנית, אכילה  – וחת הבוקרמועדון אר •

 וטרם הגעה למוסד החינוכי.  10:00משותפת בשעה 

 14,500-חט"ב(  כעד מגיל הגן ועד כיתה ט' )מגן  -תוכנית חינוך לתזונה נבונה  •

 משתתפים.

כל מוסד חינוכי יכול לקבל ליווי מקצועי והדרכה  – תזונה ואורח חיים בריא ופעיל •

ע"י צוות תזונה עירוני קליני מקדם בריאות, כולל שילוב פעילויות בתחומי הלימוד, 

הרצאות בנושא לצוות רכזי בריאות ומורים, הורים ותלמידים ע"י מחלקת 

 הבריאות העירונית.

חינוך, הפיקוח משותפת למחלקת ה –תוכנית לקידום אורח חיים בריא בגנים  •

ומחלקת הבריאות העירונית. יישום הנחיות והמלצות משרד הבריאות כבר מהבוקר 

בגנים, לצורך עמידה ברצף בריאותי המתחיל בשעות הבוקר, ממשיך לתוך הבית 

 הבריא. 

טרם תחילת שנה, ניתנות לצוותים החינוכיים בגנים הנחיות לארוחת בוקר בריאה, מזונות 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. כמו כן  –מומלצים ושאינם מומלצים 



 

מופצות הנחיות לחגיגות בריאות, חגים ומועדים בגנים ליישום. העבודה היא משותפת, 

המערכת, הצוותים ההורים והילדים, ללא פיקוח. מרבית  בתהליך גיוס חיובי והדרגתי של

הגנים בהרצליה נמצאים כיום בהזנת בוקר, כלומר יש מזנון פתוח עם מגוון של מזונות 

מוצעים כגון; ירקות שונים, גבינות וממרחים כמו חומוס וטחינה, טונה, ביצים, לחמים. 

 רכישת המצרכים.הניהול של ההזנה בארוחת הבוקר באחריות הסייעת, כולל 

תוכנית משותפת למח' הספורט ומח' הגיל הרך המופעלת בכל שנה  - "נעים בגנים" •

הדרכות של מדריכי ספורט ותזונה נבונה לילדים. ליווי מקצועי לאורך  גנים. 15-בכ

 השנה.

המלצות והנחיות לחגיגה בריאה לגננות ולהורים, בהתאם  –חגיגות בריאות בגנים •

 משרד החינוך ומשרד הבריאות להנחיות חוזר מנכ"ל

בקרב מתבגרים.  – קידום דימוי גוף חיובי ומניעת הפרעות אכילה, מניעת השמנה •

הרצאות וסדנאות עבור מתבגרים והוריהם, בליווי מרב מור אופיר, דיאטנית 

 קלינית.

תרפיה ודמיון מודרך להפחתת מתחים ולחצים בקרב הילדים  – תוכנית "יחדיו" •

חלוקת ערכת הפעלה לכל מוסד  תכוללבהנחיית ורד כתר. התוכנית  והצוות החינוכי,

 ו'(-)הכשרת שגרירי בריאות בקרב תלמידים בכיתות ה' חינוכי, גני ילדים ובתי ספר

הצגה והדרכה בנושא יציבה נכונה ועבודה מול מחשב,  – "גולשים גב בריא" •

 בהדרכת צורית ביבס, פיזיותרפיסטית

ם קורס עזרה ראשונה לפי דרישה עבור מורי בתי"ס. מתקיי –קורס עזרה ראשונה  •

סייעות בגני ילדים של קורס מד"א כולל  100-120השנה תשפ"א החלה בהכשרת בין 

תעודת נאמן החייאה מטעם מד"א. מתקיימים קורסים פתוחים להורים לפי 

דרישה. בנוסף התקיימו קורסים לסייעות בחינוך המיוחד, סייעות רפואיות, עובדי 

 ייה וקורסים לתאגידים עירוניים.עיר

 07:30-16:00פעיל בין השעות  1700-550-096מוקד מד"א  – שירותי עזרה ראשונה •

באמצעות פמי; בדיקות/פעילויות בשגרה: חינוך  – שירותי בריאות התלמיד •

לבריאות, הערכת גדילה )שקילה ומדידה(, בדיקת ראיה, בדיקת שמיעה, מתן 

 . michaeld@femi.comט'. -חיסונים, השלמת חיסונים ובדיקות. כיתות א'

חינוך לבריאות וכן יעוץ והדרכה  ביצוע בדיקות סקר, חיסונים, -תוכנית חיסון  •

בנושאי בריאות. ייזום, הפעלה ושותפויות בתוכניות קידום בריאות בבתי"ס 

להטמעת אורח חיים בריא. הפעילות מתבצעת עם התלמידים באופן אישי, בקבוצות 

ובכיתות. טרם תחילת שנת לימודים, מתקיימים השלמות חיסונים עירוניות במרכז 

 תלמידים.הבריאות העירוני ל

צוות מתנדבים לאיתור עין עצלה  –תוכנית "עין עצלה" בשיתוף ארגון "ליונס"  •

 בקרב ילדי הגנים . 

נוהל למניעת התפשטות תחלואה לכלל  -מניעת תחלואת ילדים בגנים ומעקב  •

הגננות והמורים, להפצה גם להורים. מחלקת הבריאות העירונית מקבלת דיווחים 

לתחלואה ואנו פועלים ע"פ נוהל, בשיתוף המחלקה במידה ויש הדבקה או חשד 

mailto:michaeld@femi.com


 

האפידמיולוגית של לשכת הבריאות המחוזית ת"א. ניהול התחלואה כולל ביקורות 

 במוסד החינוכי, שיחת הדרכה של הצוות החינוכי, מעקב ופיקוח. 

תוכנית השיניים הצוחקות, בניהול של חברת משכ"ל, תחת חברת  – בריאות השן •

וח של מחלקת הבריאות העירונית, על פי דרישות משרה"ב, פמ"י בריאות ופיק

השיניים הצוחקות משתתפים  כולל; הדרכה של שיננית, בדיקת רופא, בפרויקט

 ו' )+חט"ב(. -גנ"י+ תלמידים בכיתות א'

-תלמידים מאזרחות פעילה ומחויבות אישית. כיתות ט' – ליצני בריאות קהילתיים •

 יא'

אנו מציעים מגוון של הרצאות וסדנאות בתחום  – בי"ס לחינוך לבריאות להורים •

דימוי הבריאות להורים, בהיכל בעיר ובמתנ"סים; קורסי עזרה ראשונה של מד"א, 

יחסי אכילה והאכלה בתוך ", מיניות ברשתחיובי ותזונה בעידן המודרני, "גוף 

, התמודדות עם חרדות ולחצים של הורים עם ילדים, בטיחות ברשת, ועוד המשפחה

גוון הרצאות לפי דרישה ובהתאם לצורך. ישנו קושי בהבאת ההורים לפעילויות. מ

יש צורך ברתימת הנהלת כל בית ספר לנושא, להביא הורים לפעילויות בתחומי 

בי"ס והקהילה. יש לפעול על מנת להביא את ילדי הורי הגנים להדרכות אלו, 

 באמצעות הגננות ופרסום להורים.

מגוון של הצגות בריאות לילדים, אחת לחודש בהיכל  –ממלכת בריאות הילדים  •

 בעיר 

אוגוסט -לכל המשפחה, בחודשי יולי עושים קיץ בטוח ובריא לילדים בחודשי הקיץ •

 משתתפים בכל אירוע( 500-הכולל אירועים במתחם גינת בית הראשונים )כ

 

 בשיתוף לשכת הדובר לכלל התושבים מידע בנושאי בריאותפרסום ו .33

עירוני חדש ונגיש של המחלקת הבריאות העירונית בו מופיעות כל הפעילויות אתר  •

 והתוכניות, כולל מידעון הבריאות, פייסבוק עירוני

 מודעות חוצות •

דיוור ישיר לתושבים; הורים לילדים במסגרות החינוכיות, מורים ומנהלים, צוותים  •

 .חינוכיים, מרכזים קהילתיים ועוד



 

 

 

 

 האגף 

 ייםלשירותים חברת

  



 

 האגף לשירותים חברתיים

 אהרון סלצברג מנהל האגף

 

  משפחות מתיקים ומפניות 8,565-כ  טופלו באגף לשירותים חברתיים  2021בשנת  

 תיקים באגף.  3,806מטופלים   31/12/21ביום 

מחלקה/ 

 אוכלוסיה

מס' מקבלי שירות  פעולות

2021 

 2021הערות ופירוט 

מח' משפחות, ילד 

 ונוער

אחרי ילדים בסכנה מעקב 

ובסיכון המסודרים 

 במעונות יום

41  

מועדוניות  8הפעלת   

 טיפוליות

145  

מעקב וטיפול בילדים  

 המסודרים מחוץ לבית

38  

מעקב וטיפול בילדים  

המסודרים במשפחות 

 אומנה

19  

 -מעקב אחרי ילדים בסיכון 

 במח' ילד ונוער בלבד

1,115 

 

 לא כולל 31/12/21נכון ליום 

 תיקים שנסגרו במהלך השנה

השנה לא הוכנסו לספירה  372 טיפול ע"י עו"ס לחוק נוער 

תיקים שבהם חוק נוער כעו"ס 

 21משני סיים טיפול במהלך 

אי  -)בתיקים פתוחים וסגורים

 – EPR-אפשר להוציא מה

 נחזור לספירה הישנה 22בשנת 

ייצוג קטינים בביהמ"ש  

לנוער + יישום החלטות 

 שופט

99  

השתתפות בפורום טיפול  

 בפגיעות מיניות

10  



 

 14 מועצת תלמידים מפתן "ארז"

 

 

 15 מית"ר 

 

 

  26 תעסוקת קיץ 

תעסוקת חניכים לאורך  

 השנה

4 

 

 

  15 קבוצת כדורגל טיפולי 

  12 קבוצת נחו"ש 

  30 טיפול פרטני באמנות 

  60 קבוצת מיניות 

יזמים -פרוייקט נפטי 

 חדשים

0  

מעורבות בקהילה עבודה  

 עם הגיל השלישי

15  

סדנת דרמה למניעת  

 אלימות

16  

עו"ס,  –טיפול פרטני  

 פסיכולוגית, יועצת

שינויים בשל בידודים ומחלת  40

 הקורונה

  0 קבוצת "קפה בנות " 

  50 טיול שנתי של יום אחד 

  18 הכנה לגיוס לצה"ל 

  14 טיפול בקצב מוזיקה 

  60 עסקיתיזמות  

  20 נאמני מחשב 



 

מניעת שימוש בסמים  

 ואלכוהול

60  

  12 מיטיבי לכת  

מעורבות קהילתית ,  

 מחוברים לחיים

12  

נערות/ים 

במצוקה, 

 צעירים/ות 

טיפול בנערות, נערים,  

 צעירות וצעירים

הנתון הינו מעמסה נכון ליום  227

ואינו כולל תיקים  31/12/21

 במהלך השנהשטופלו ונסגרו 

 

ללא  31/12/21 -מעמסה נכון ל 74 13-18  טיפול בנערות 

 21נערות שטופלו במהלך 

 והטיפול הסתיים

ללא  31/12/21 -מעמסה נכון ל 87 13-18טיפול בנערים  

 2021נערים  שטופלו במהלך 

 והטיפול הסתיים

טיפול בצעירים וצעירות  

18-25 

ללא  31/12/21 -מעמסה נכון ל 153

 2021צעירים שטופלו במהלך 

 והטיפול הסתיים

  10 מרכז נערות בית חם 

 תכנית חדשה במקום אפיקים 42 מרחב קידום תעסוקה 

 תכנית חדשה 24 איתור והכוון 

התחלף למרחב קידום  - תכנית אפיקים 

 תעסוקה

 -בית חם לנערים )מט"ל 

 דרך השטח(

15  

  29 חופיקס 

 המחלקה לרווחת 

 השלישיהגיל 

פניות 607+  טיפול בקשיש ובמשפחתו 1,846   



 

מרכזי יום  2הפעלת  

 לקשישים תשושים

 55 -שמאי

 70 -צמרות

עליה משנה שעברה, אך עדיין 

צמרות לא בתפוסה מלאה. 

 שמאי מלא

הפעלת מרכז יום לתשושי  

 נפש

אנשים חזרו לפעילות עפ"י  48

 מתווה התו הירוק

מתן עזרה לקשישים  

 סיעודיים

ירידה מתמשכת בכמות  סיעודיים 318

התיקים עקב מעבר חוק סיעוד 

 לטיפול הביטוח הלאומי

עליה מתונה בסידורים  38 השמה במסגרת חוץ ביתית 

מוסדיים. צפויה עליה גם 

 בשנה הבאה

  30-סה"כ כ   הפעלת קבוצות תמיכה 

 משתתפים 

 

 קבוצות : 2מופעלות 

. קבוצת רכבת קבועה של 1

 דמנציה

 בני משפחה מטפלים.. 2

לאחר שנת הקורונה עם  מנות בשבוע 85 אספקת ארוחות חמות 

 הסגרים חלה ירידה

 סלי מזון שבועי  

 סל מזון חג

מתנדבי  -103

 הרצליה

 עזר מציון  -38

 חגים  -485

ירידה עקב הפסקת חלוקת 

 סלים של חסדי שמואל 

הפעלת מועדון תרבותי,  

 חברתי לניצולי שואה

  50 -מורשתבית 

 1,250 שכונות תומכות לקשיש 5 

נתון  –אותו דבר 

קהילות  5יציב. 

 מלאות 

 

 לא מתקיים בשל הקורונה אין  בתים חמים 

כתיבת תסקירים מוזמנים  

 מבית משפט

74 

 

 מספר יציב



 

טיפול למניעת התעללות  

 והזנחה נגד קשישים

מקרים משנה  28עליה של  פניות  138

 שעברה

אספקת ארוחות באמצעות  קורונהקשישים 

 -גל ראשון -משרד הרווחה

 קורונה 

היה בשנת התפרצות הקורונה  -

 2020בלבד 

היה בשנת התפרצות הקורונה  - אספקת ארוחות ראש העיר  

 2020בלבד 

 300השנה חולקו תווי מזון של  תווים 150 סלי מזון ראש העיר 

 ₪ 

 -מגן זהב וחכמי העיר 

יצירת קשר טלפוני עם 

קשישי העיר לבדיקת 

 צרכים 

טלפונים  300 -כ

 פעמיים בשנה

יצירת קשר טלפוני וייזום 

קשר עם תושבי העיר 

 הקשישים העריריים

חלוקת טאבלטים מונגשים  

 לאזרחים ותיקים 

לא היתה חלוקה 

נוספת מעבר לשנת 

2020 

 

 לא היתה חלוקה חיישני נפילה  

נוספת מעבר לשנת 

2020 

 

ערכות הפעלה להפגת  

 בדידות

לא היתה חלוקה 

נוספת מעבר לשנת 

2020 

 

 30 -אופק עד הבית יוניפר  

 -מחוברים לחיים

 ניצולי שואה 100

 המשך משנה שעברה

הכנת תסקירים לערכאות  סדרי דין 

סדרי דין  –משפטיות 

 ואפוטרופסות

234  

מעקב אחרי יישום החלטות  

 משפט בתי

39  

 צווי הגנה 

  

  לא היו



 

הפעלת שירות מרכז קשר  מרכז קשר

 אזורי

  

 משפחות 20

 ילדים 40

 

המרכז לשלום 

 המשפחה

הפעלת מרכז אזורי לשלום 

 המשפחה לתושבי הרצליה

136  

גברים בטיפול קבוצתי ו/או  

 פרטני

26  

נשים בטיפול קבוצתי ו/או  

 פרטני

91  

ילדים עדים לאלימות  

 בטיפול פרטני

23  

הדרכת הורים במשפחות  

 אלימות

25  

הפניית מטופלים מהרווחה  

 למרכז לשלום המשפחה

38  

  0 הפנייה למקלטים  

טיפול זוגי 

 ומשפחתי

  149 טיפול

  27 סה"כ מטופלים שיקום האסיר

  10 סה"כ משפחות 

  17 אסירים בפיקוח 

טיפול פרטני אינטנסיבי  התמכרויות

 בנפגעי סמים בוגרים

71  

טיפול פרטני אינטנסיבי  

 בנפגעי סמים צעירים

13  

שירות ייעוץ למשפחות של  

 נפגעי סמים

60  



 

  13 הפעלת יחידת נוער סמים 

הפעלת תכנית גמילה  

ושיקום למטופלי שירות 

 מבחן

20  

בדיקות שתן ללקוחות  

 בטיפול ארוך טווח

20  

צרכים מיוחדים 

 כללי

פסיכודרמה להורים קבוצת 

 לילדים עם צרכים מיוחדים

25  

ניווט להורה ואח לילד עם  

 צרכים מיוחדים

0  

 8 צילום לבוגרים עם אוטיזם 

 

 

פתרונות הפוגה למשפחות  

עם צרכים מיוחדים 

 בתקופת הקורונה

לא רלוונטי, התקיים בשנת  -

 2020התפרצות קורונה בלבד 

שיקום נכויות 

חושיות, פיזיות 

והנמכה 

 קוגנטיבית

טיפול באוכלוסיית 

 השיקום ומשפחתו

הנמכה קוגניטיבית, עיכוב  357

התפתחותי, נכות חושית, נכות 

 פיזית 

 31/12/21דוח מהויות נוספות 

  - פניות להשמה חוץ ביתית 

ליווי תהליכים בחוק ובצל  

 החוק

 תמי שמחה -

 -השירות לעיוור, מרכז שיקום 7 מעון יום שיקומי 

 דשבורד משרד הרווחה 

שילוב במועדונים חברתיים  

)חרשים, עיוורים, נכות 

 פיזית(

מרכז העיוור,  11רעים,  14 112

, ניצן 18, חרשים 9ק.נוף 

, שמעיה 4, רוכבים 5הרצליה 

,  10, מועדון חברתי הרצליה 1

קהילה  39, 1הבית של רונית 

 תומכת

 משרד הרווחה 11/21דשבורד 



 

טיפול ברצף האוטיסטי  אוטיזם

 ובמשפחות

משפחות עם נכות  319 319

דומיננטית של אוטיזם. 

לעיתים יותר מילד אחד 

 ולעיתים עם תחלואה כפולה

 31/12/21דוח מהויות נוספות 

)נוספו עוד  11 השמה במעון יום שיקומי 

זה  11, 2022ב

2021) 

 דוח אחזקת חניכים

בדיור חוץ  חדשותהשמות  

 ביתי

1  

תעסוקה מוגנת )עיוור,   

 שיקום(

 עפ"י דשבורש משרד הרווחה 61

תכניות מעבר + סדנאות מעבר  21 תכניות מעבר 

 21בדשבורד משרד 

שילוב במועדון חברתי  

 )רעים(

 חוזר על עצמו במועדונים 14

 29 -דוח אחזקת חניכים 29 חונכויות 

 משפחות

וטיפול בבעלי מעקב  -מע"ש מ.ש.ה

מוגבלות שכלית 

התפתחותית  במסגרת 

 תעסוקה

הספירה שנה שעברה כללה גם  32

את מי שגר במעונות , השנה 

לקחנו מדשבורד משרד 

 הרווחה 

טיפול באדם עם מש"ה  

 ובמשפחתו

 31/12/21דוח מהויות נוספות  190

מעקב אחרי אנשים עם  

 מוגבלות שכלית במוסדות

143 

 

 חניכיםדוח אחזקת 

 דוח אחזקת חניכים 6 הוצאות חוץ ביתיות 

 דשבורד משרד הרווחה 32 השמה מע"ש מש"ה 

מושמים במ יום טיפולי  

 לבוגרים אגף משה

 דשבורד משרד הרווחה 46



 

 דשבורד משרד הרווחה 3 נופשונים ופתרונות הפוגה 

 להוריד -הופסק  ספורט טיפולי 

  כלל הלקוחות שילוב בקהילה 

 לא קשור למח' -להוריד  שילוב בתנועת הצופים 

טיפול וליווי בוגרים  בודדים

 בודדים

תיקים  288קיימים  31/12-ב 108

ביח' סיוע אך הם משוייכים 

לנכויות ושיקום בספירת 

 תיקים

קבוצת נשים בשיתוף  

 יחידת סיוע וקשישים

-  

מח' שיקום נכויות 

 וסיוע

בשנת התפרצות  התקיים - אספקת ארוחות ראש העיר 

 הקורונה בלבד

הקמת אתר פייסבוק  עבודה קהילתית

לעבודה קהילתית וקבוצות 

 דיון וירטואליות

הוקמו קבוצות 

נפרדות לכל נושא. 

האתר במתכונתו 

 הנוכחית לא פעיל

 

  130 המועדון הכלכלי 

  15 יזמות חברתית 

פרוייקט למיצוי זכויות  

 בסיוע בשכ"ד

43  

  מאות "הפורום"  

מועדון חברתי לאנשים עם  

 חרשות

30 

 

 

הסברה בבתי הספר בתחום  

 קבלת השונה

השנה התקיימו בכל התיכונים  אלפים

 והחטיבות פעילויות הסברה



 

ריכוז והפעלת פעילים   

 ועדת קהילה נגישה

הועדה לא פעילה. השנה יצא  -

 לפועל קורס מנהיגות חדש

אירוע גיבוש לפעילי קהילה  

 נגישה

- 

 

 לא התקיים

קורס מנהיגות להורים  

 לילדים עם צ"מ

 22הקורס מסתיים במרץ  10

ליווי קבוצות של הורים  

 לילדים מיוחדים

הפעילות של הורים מיוחדים  -

 הצטמצמה ואיתה הליווי

הקמת מועדון רב נכותי  

 לבוגרים

7  

פעילויות וחוגים ילדים  

 מיוחדים

התקיים ארוע בבריכה בסוף  50

 השנה

  אלפים קיום אירועי שבוע הנכה 

פיתוח מיזם הסברה בבית  

 קינן

למיזם פוטנציאל הגעה לאלפי  מאות

ילדים, שלא מומש עקב 

 הגבלות הקורונה

  - אוניברסיטה בעם 

מועדון סבים סבתות  

 לנכדים עם צ"מ

25  

משתנה לפי  80 להט"ב זהב 

 הפעילות

 

  16 קורס יזמות חברתית חדש 

והפעלת ועדת היגוי ריכוז  

עירונית ושת"פ ארגונים 

 ונציגי תושבים

80 

 

 

  80 יזמות חברתית 

פיתוח מועדונים תרבותיים  

 : מועדון לדינו ויידיש

180  



 

פרויקט "המחשב הוא  

 ידיד"

  עשרות

  60 פרויקט לב העניין 

  מאות אירועי חודש הגמלאי 

  - חוברת פעילות פנאי 

  50 מועדון אלמנות 

  - פרויקט מפתן 

  40 פרויקט הבינתחומי 

לקוחות ע"י  240 קו קשר 

 מתנדבים  43

 

ולא  2020הופסק במרץ  _ ברידג' בין דורי 

 התחדש בשלב זה

  מאות ותיקים בהיכל 

עבודה קהילתית  מועדונים חברתיים נשים

אינה מלווה יותר 

את המועדונים 

הפועלים בחסות 

 המתנ"סים

 

מנהיגות  ליווי פורום 

 מועדוני נשים

  לא פעיל

אירוע שיא ליום האישה  

 הבינלאומי

  לא פעיל

  _  אירוע גיבוש 

קבוצת  -ה"כח הנשי"  

 מנהיגות בוגרות

 פעיל לסירוגין 5

 לא פעיל _ מועדון חברתי הכח הנשי 



 

מועדון חברתי לאימהות  

 יחידניות

 פעיל כקבוצת ווטסאפ בלבד _

יחידניות סדנה לאימהות  

 מבחירה

_  

אירועים לחיזוק קשר אם  

 ילד -יחידנית

_  

עבודה בוועדות תכנון פינוי  התחדשות עירונית

 בינוי

 5-השתתפות ב

 שיתופי ציבור

 

  - שיתוף ציבור יד התשעה 

תפעול של שלוש גינות  

 קהילתיות בעיר

80  

אירועים בגינות  6-7 קיימות

 הקהילתיות

100 

 

 

לתושבי העיר במיצוי סיוע  ש.י.ל

 זכויותיהם

3,620  

  1,772 מתן סיוע משפטי 

  1,189 יחסי עבודה 

ייצוג משפטי באמצעות  

 הקליניקה

-  

  55 גישור גישור

קורסי הנחלת  3הטמעת  

 השפה הגישורית בבתי ספר

בתי  3-כיתות ב 10

 ספר

 

צוותי פעילים  2הקמת  

בתחום החינוך 

 וההתחדשות העירונית

12  

הקמת ועד מנהל למרכז  

 הגישור

5  



 

מפגש של אחראים על  חירום 

 החירום: ברווחה, שפ"ח

150 

 

 

ישיבות של רכזי חירום  

 לתיאום רווחה שפ"ח

150  

עדכון ושיבוץ מערך   

 החירום האגפי

130  

תיאום גורמי בריאות,   

 חינוך, ביטחון ותב"ל

150  

יום עיון הקמת מכלול,   

הכוננות חיזוק מערך 

 וריענון צוותי חירום

אימון מכלול אוכלוסייה +  150

 תרגיל עירוני כולל שפ"ח

  1 ישיבות פס"ח  

ריענון נהלים עם ראשי   

 צוותים

20  

איתור אוכלוסיות בסיכון   

 גבוהה ומיפוי

 לפי דוח תל"מ לבני משפחה 970

עובדים  –מסגרות בעיר   

בשיתוף המחלקה ומול 

 פיקוד העורף

59  

הכנה למצב מלחמה עם   

הגורמים בקהילה 

 המטפלים בקשישים 

 1.5תיקי קשישים*  1856 2,769

תרגול ומוכנות לשע"ח   

במתקני קליטה ובמרכז 

 משפחות

 תיכון חדש + אילנות 2

צוות פס"ח ומכלול   

 אוכלוסייה

  כלל תושבי העיר

 תל"מ 970 רשומות אוכלוסייה בסיכון  



 

 

בפניות למוקד  טיפול כוננות אגפית

העירוני מחוץ לשעות 

 העבודה

 לא כולל חוק נוער וסדרי דין 389

 פניות למוקד פעילות אגפית 

 

1,725  

 עפ"י טבלה מרכזת  283 פניות להנהלת האגף 

פניות לאגף  EPR 31/12  1,879 1,879 פניות לאגף 

)כולל אנשים שפנו יותר מפעם 

אחת, כולל פניות שנפתחו מהן 

 (849-כ -תיקים

 11-4-21-עד ה 1/1/21-בין ה 2,149 טלפונים לחולי קורונה 

 17/3/21-עד ה 1/1/21-בין ה 5,086 טלפונים למבודדי קורונה 

שאלונים לקשישים למיפוי  

 צרכים בתק' הקורונה

בשנת התפרצות התקיים רק  

 2020הקורונה 

שיחות מעקב עם  תושבים  

 בקבוצת סיכון

 באומיקרוןקשישים שיחות ל 421



 

 

 

 

 האגף

  לתרבות, נוער וספורט

  



 

 

 אגף תרבות נוער וקהילה

 

 הביאה עימה אתגרים חדשים בתחום התרבות, האירועים והקהילה. 2021שנת 

 פי החלוקה למחלקות השונות. של אגף תנו"ס, על 2021להלן דו"ח פעילות לשנת 

 

 

 המחלקה ללמידה והעשרה
ערכי וקהילתי, כאשר מרכז הכובד הדיסציפלינרי -חברתי-המחלקה עוסקת במקצוע הפדגוגי

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

 השירות הייחודי שניתן במרכזים הפזורים גיאוגרפית.

החדש  העשרה ושיח אשר יפעיל במעונו מרכז לתרבות, -נובמבר פתחנו את מרכז נגה  בחודש

 ערוצים: מרכז הורות, קתדרה ושביט אקדמי לסטודנטים. 3-פעילויות ב

 

כמות  פירוט עילות

 משתתפים

הכנה לפתיחת שנת הלימודים בסימן מעברים  סדנאות קיץ

 ומקצועות הליבה

220 

 מיינקראפט - קיץ -קורסי העשרה 

 מסעות הגיבור -

 עריכת סרטונים לרשת -

 הדפסה בתלת מימד -

 סייבר טק -

 וטרינריה -

 מייקרים -

עיצוב משחק נינג`ה ישראל במציאות  -

 מדומה

 JAVAתכנות מיינקראפט בקוד  -

SCRIPT 

 פיתוןפיתוח משחק  -

 צילום דיגיטלי -

 קומיקס -

 PPT-בניית משחקים ב -

 רשתות חברתיות -

- UNITY 

 אנגלית חווייתית -

 מציה הראשון שליסרט האני -

900 



 

 בניית משחקי תלת מימד -

 סדנאות אמנות וקולנוע -

 320 פלנטריום + סדנאות + תצפיות טלסקופים סדנאות  חלל

 בניית מטוסים - סדנאות מייקרים

 בניית רובוטים -

 תגובת שרשרת -

80 

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

למידה פרונטלית 

 יוני-מאי

 במקצועות:צמצום פערים 

 מתמטיקה -

 אנגלית -

 שפה -

181 

צעדים ראשונים 

 לבי"ס

 70 הכנה לעלייה לכיתה א

 ללמוד איך ללמוד - קורסי פסח

 בחזרה לעבר -

 יזמות דיגיטלית -

140 

יוזמה עולמית שמטרתה התנסות של שעה  שעת הקוד

 בכתיבת קוד ולהיחשף להייטק ולחדשנות

200 

 ואסטרטגיות למידה כדיהקניית מיומנויות  אסטרטגיות למידה

לשפר את היכולת להתמודד עם משימות 

 לימודיות ופיתוח לומד עצמאי.

35 

יצירת משחקי עולמות רובלוקס & מיינקראפט +  קורסי חנוכה

 עריכת דין

30 

סטודנטים מהבינתחומי בשיעורים  –כוכבי שביט  9כוכבי שביט יד 

1:1 

70 

מועדון החמש 

 במתמטיקה

 137 מיוחד לקראת התיכון תלמידי ט' במסלול

  -פעילות מרכז נגה 

 מאמצע נובמבר

 794 הרצאות וקורסים

 

  



 

 מחלקת אירועים

 
 משתתפים. 1,000 -מסיבת ראש השנה לעובדים, בבית קינן כ  .1

 משתתפים. 500 -כ  –ארט אנג מיוזיק, בנוף ים  .2

 משתתפים. 400 -כ  –שמחת בית השואבה, ברחבת מתנ"ס נווה עמל  .3

 משתתפים. 300 -כ   -בגן בן שפר  –שניות שמחת תורה הקפות  .4

 משתתפים. 700 -כ  –הקפות שניות, ברחבת מתנ"ס נווה עמל  .5

 משתתפים.  200 -כ  –הקפות שניות, ברחבת בית הכנסת הגדול  .6

 משתתפים. 300 -כ –הפנינג חנוכה, בגן בן שפר  .7

 משתתפים.  400 -כ –הפנינג חנוכה, במגרש ביה"ס גורדון  .8

 משתתפים. 880 -כ  –פורים, בחניון הבינתחומי  X 2מני ממטרה  –דרייב אין  .9

 משתתפים. 880 -כ  –פורים, בחניון הבינתחומי  X 2יובל המבולבל  –דרייב אין  .10

 משתתפים. 880 -כ  –פורים, בחניון הבינתחומי  X 2מיקי  –דרייב אין  .11

 משתתפים. 600 -כ  –מופעים של עידן רייכל, ברחבת בניין עירייה  2 .12

 משתתפים. 300 -כ  –מופע של רותם כהן, בבניין עירייה  .13

 משתתפים. 1,100 –כ  –פסח, בחניון הבינתחומי  X 2מיקי  –דרייב אין  .14

 משתתפים.  1,100 –כ  –פסח, בחניון הבינתחומי  X 2מני ממטרה  –דרייב אין  .15

 תתפים.מש 1,100 -כ –פסח, בחניון הבינתחומי  X 2דוד חיים  –דרייב אין  .16

 משתתפים. 1,100 -כ –פסח, בחניון הבינתחומי  X 2רינת גבאי  –דרייב אין  .17

 משתתפים. 550 -כ –קוגומלו פסח,  בחניון הבינתחומי  –דרייב אין  .18

 משתתפים. 1,500 -כ –גיל שוחט מארח את דקלה, בפארק הרצליה  .19

 משתתפים.   2,500 -כ –שרית חדד, בפארק הרצליה  .20

 משתתפים. 700 -כ   -ל אמנויות הבמה טכס יום השואה, בהיכ .21

 משתתפים. 2,000 -כ  –טקס יום הזיכרון, בגן בן שפר  .22

 משתתפים. 70 -כ –שכ' דרום  –ערב שירי לוחמים  .23

 משתתפים. 600 -כ  -שרים עצמאות, בבית הראשונים  .24

 משתתפים. 3,000 -כ  – X2קונצרטים בפארק הרצליה  .25

 משתתפים. 3,000 -כ  –מופע איתי לוי, בפארק הרצליה  .26

 משתתפים. 3,000 -כ  –מופע עדן חסון, בפארק הרצליה  .27

 משתתפים. 700 -כ –מוסיקה על הדשא, מיוון ומן הבלקן, בגן בן שפר  .28

 משתתפים. 700 -כ –מוסיקה על הדשא, אילנה אביטל, בגן בן שפר  .29

 משתתפים. 700 -כ –מוסיקה על הדשא, צלילי הכליזמר, בגן בן שפר  .30

 משתתפים. 700 -כ –, דורון מזר, בגן בן שפר מוסיקה על הדשא .31

 משתתפים. 700 -כ –מוסיקה על הדשא, יהודה אליאס, בגן בן שפר  .32

 משתתפים. 700 -כ –מוסיקה על הדשא, מירי אלוני, בגן בן שפר  .33

 משתתפים. 700 -כ –מוסיקה על הדשא, אופירה גלוסקה, בגן בן שפר  .34

 משתתפים. 70 -כ  –אביטל אילנה  –מופע תרבות בבית אבות הרב קוק  .35

 משתתפים. 100 -כ  –רוחמה רז  –מופע תרבות בבית אבות כספי  .36



 

 משתתפים. 100 -כ -ננסי ברנדס  –מופע תרבות בבית אבות כספי  .37

 משתתפים. 70 -כ  –חנן יובל  –מופע תרבות בבית אבות הרב קוק  .38

  



 

 

 מדור הכנה  לצה"ל

 
 י"ב  בביה"ס התיכוניים ברחבי  העיר. -י' למלש"בים גילאי מענה נותן לצה"ל הכנה מדור

 מטרות מדור ההכנה  לצה"ל:

 ומשמעותי. עידוד המוטיבציה לשירות קרבי .1

 הגיוס. הליכי עם המלש"בים שיתופי הפעולה של עידוד .2

 הנשר. חיזוק החוסן בקרב המלש"בים למען צמצום .3

נכונותם לשירות  את לחזק במטרה צבאי הנוער לשירות בכיתה י"א מתחיל תהליך הכנת בני

 משמעותי.

 לכיתות  י"א: הפעילויות המוצעות

 .רכישת  מבחנים  פסיכוטכניים  -ראשון   לצו הכנת כיתות י"א .4

 .ובנות לבנים יום  המא"ה .5

  .סיור בעקבות לוחמים .6

  .בגדנ"ע שבוע  התנסות .7

  .ערב הורים .8

 .נפשי חוסן הרצאה בנושא .9

  .שירות ושנת חשיפה למכינות .10

 .ודגל נר מבצע זר –הזיכרון  ימי פעילות סביב .11

 הפעילות המוצעת  לכיתות  י"ב:

 לשירות משמעותי. והכוונה החלטות קבלת, מנילה –העדפות  שאלון .12

 לקראת שירות. סדנאות .13

 בעקבות לוחמים.  .14

 שונים. ביה"ס מחיילות בוגרי חיילים עם מפגש –מדברים מהשטח  .15

 חוסן נפשי. הרצאה בנושא .16

 הכנה  לצה"לפירוט פעילויות מדור 

בשיתוף הדוברות הוקם דף הכנה  לצה"ל  באתר עיריית הרצליה שבו  המלש"ב  מקבל   •

 את  כל  הפרטים הנחוצים לפני  הגיוס, כמו  כן, ממלא  טופס  לקבלת השי לפני הגיוס.

 לכל  אורך  השנה  דף  האתר מוזן  בעדכונים חשובים שמועברים ע"י  לשכת  הגיוס.

אורגנה הרצאה  לכל  הורי  תלמידי כיתות י"א בתיכונים  בנושא צו ראשון  -ערב  הורים  •

הורים.  לקחו  חלק בהרצאה גם  ראש  העיר,  300ההרצאה הועברה  בזום השתתפו 

 מנכ"ל העירייה , מנהל אגף החינוך, מנהל משאבי אנוש ומנהלת חינוך  על  יסודי.

סים   רכשנו עבורם  הרצאות בנושא על  מנת  למנוע  נשר  בקרב  התלמידים  שמתגיי •

 י"ב.  -חוסן נפשי  לכל  תלמידי   כיתות  י"א  ו

אשר מגיעה  לעירייה   ועוזרת  בנושא  "צו  השומר קבלנו מדנית -מלשכת הגיוס בתל •

ראשון" לתלמידי התיכונים  והעברת  מסמכים ללשכת  הגיוס,  כמו  כן,  מטפלת  בכל  

 של  תלמידי  העיר  שלא  מגיעים ללשכת  הגיוס.  12נושא  צווי  



 

לרכזות הכנה  לצה"ל  להרצליה,  תפקידן לעזור  בבקרים  השנה נכנסו  מורות  חיילות •

 תיכונים  בכל  נושא  הכנה  לצה"ל   ואחה"צ  בפעילויות  במתנ"סים.ב

 טיפול  בכל  הבקשות  של מורות חיילות  גם  בפן  המקצועי  וגם  בפן  האישי. •

למורים בנושא  מטרת הקורס מתן  כלים -י"ב  -רכזי שכבות י' - קורס הכשרת מחנכים •

 בזום. הקורס הועבר - הכנה  לשירות  משמעותי 

ורכזות הכנה לצה"ל להציג את  נתוני   מנהלי התיכונים מפגש עם - ת  נתוני  גיוסהצג •

 בזום. - הגיוס הבית ספרי

שנפלו    תלמידי  תיכון  חדש 2למרוץ  לזכרם של מתן  מענה  לוגיסטי  ותקציבי   •

 בפארק  הרצליה.   -במערכות ישראל  איתן ברק ז"ל  ואילן כרמי ז"ל  

לקחו חלק בפרויקט  תלמידי תיכון הנדסאים    – העיר  הרצליה ספרי הנצחה  לנופלי  •

אשר יצרו קשר עם  משפחות  הנופלים והכינו ספרים  שבהם  מתוארים חייהם  עד  

 נפילתם במערכות ישראל. 

חלוקת  תיק  +  תיק  רחצה +  סל  כביסה + שירותי כביסה + הנחות בעסקים  •

 תיכונים  בעיר.מקומיים בעיר  הרצליה  לכל  תלמידי  ה

 

 פירוט פעילויות בנושא חיילים בודדים 

 טיפול וסיוע לחיילים בודדים  בעיר: טיפול מול אגף הגביה בכל הקשור  לפטור מארנונה. •

 סיוע בהובלות ציוד בסיסי  לבתי חיילים חדשים.  •

 מתן שרותי כביסה ללא  עלות  לחיילים בודדים.  •

 

  



 

 מחלקת הנוער

 
מחלקת חינוך בלתי פורמלי פועלת על מנת לתת מענה לפעילויות נוער וחיזוק תחושת שייכות 

ומשמעותיות בקרב בני הנוער בעיר. המחלקה מעודדת מעורבות חברתית ושומרת על חיזוק 

ערכים תוך מיצוי כישורים ופיתוח יכולות מנהיגות.  המחלקה שמה לעצמה דגש על עידוד 

בני הנוער תוך דגש על צמצום התנהגויות סיכוניות, בירור זהות  פעילויות הפונות לכלל

 אישית וטיפוח קשרים חברתיים. 

מחלקת החינוך הבלתי פורמלי פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם תנועות הנוער , אירגוני הנוער 

 ומרכזי הנוער הפועלים תחת החברה למרכזים קהילתיים.

 

 פעילויות שוטפות  

 הנוערתנועות פעילות 

ים , בני עקיבא -שבטים בכל רחבי העיר ובנוסף פעול שבט צופי 5תנועת הצופים מפעילה 

סניפים ברחבי העיר, מחנות העולים, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו, "לב  3פועלים ב 

ארגון הנוער הגאה, מועצת הנוער העירונית, תוכנית מחוברות לנערות בסיכון, –ים", איגי 

ים", להקת שבעת הכוכבים, להקת על הבמה, תוכנית ניר, תוכנית דילר, תוכנית "רק שר

יזמות עסקית, נוער בונה קהילה ונוער מוביל למנהיגות. כלל תוכניות אלו פעולות במסגרת 

פעילות שבועית שוטפת במהלכה מועברים פעילויות בנושאים שונים ומקדמות ערכים, 

 .12-18בני נוער בגילאי  5000תפים  כ במסגרות אלו משת –מנהיגות ותרומה לקהילה 

 פעילויות נושאים, חגים ושיא 

 בני נוער  3000בחודשים ינואר ,פברואר , מרץ  במסגרת פעילויות אלו השתתפו 

שתילות ברחבי העיר בשיתוף מחלקת גנים ונוף, שיפוץ גינות לבני גיל הזהב ע"י בני נוער 

ות למבודדים, פעילות ניווט ברחבי העיר במסגרת תוכנית נוער בונה קהילה, חלוקת ערכ

במסגרת יום המשפחה, אפייה וחלוקת שי לרופאים ביום הרופא,  פעילות העצמה לנערות 

מפגשים להגנה עצמית לנערות, הכשרות לעובדי החינוך  3במסגרת יום האישה, תוכנית בת 

 הבלתי פורמלי, סמינר מדריכים, יציאה לקטיף בדרום הארץ. 

 :בני נוער 4000,אפריל ,מאי ,יוני  במסגרת פעילויות אלו השתתפו  בחודשים מרץ

שבוע המעשים הטובים שיתוף פעולה עם כלל הקהילות ברחבי העיר והתנדבויות  •

בבתי קשישים, בתי אבות, גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד, חלוקת מזון לנזקקים בפסח, 

עם מפקד תחנת גלילות זיכרון בסלון במסגרת יום השואה, מפגש מרתק של הנוער 

 ארז קעטבי.

זיכרון בגינות שבו בני הנוער למדו וערכו טקסי זיכרון  -לקראת ערב יום הזיכרון •

אינטימיים ומשפחתיים עם משפחות הנופלים, חלוקת עציצים ונרות זיכרון 

למשפחות הנופלים, בערב יום העצמאות חוגגים בפארק חבלים לבני הנוער בפארק 

 הרצליה.



 

"ה לבני נוער במועדון הנוער העירוני בו השתתפו תלמידים ממועצות יום ההבנ •

התלמידים ברחבי העיר, אירועי חודש הגאווה הפנינג גאווה במועדון הנוער העירוני, 

שולחנות עגולים בנושא גאווה ומפגשים עם דמויות מפתח מהקהילה, חלוקת שי  

, טקס פעיל מצטיין, פורום לתלמידי התיכונים לקראת הבגרויות, פורום חינוך חברתי

  רכזים. 



 

 אירועי קיץ

 .בני נוער 7000במסגרת פעילויות אלו השתתפו  בחודשים יולי, אוגוסט 

  .מחנות קיץ של כלל תנועות הנוער •

מפגשים.  במסגרת אירועים אלו התקיימות פעילות כגון:  7  "אירועי ספורט חצות" •

,ג'אסט דאנס, מתקני נינג'ה, מתחם  מט סימולטני-לייזר טאג, סנפלינג , טורניר שח

, ירי ברובע צבע, ממד-מציאות מדומה, מתקני כושר אינטראקטיביים, קולנוע תלת

 ספורט אתגרי, סקייטפארק, טורנירים של כדורגל וכדורסל.

"נפגשים בשער", "אירוע גיימינג", מסיבת "פול מון", ערבי קריוקי, ערבי פעילויות הפגה  •

JAM  פארק, סופרלנד, מסיבת סוף  צעירים, זולה בפארק, יציאות ללונה, ערב כישרונות

 קיץ. 

משתתפים במעמד ראש העיר  30 .סמינר פתיחת שנה לעובדי החינוך הבלתי פורמלי •

 ופעילות ימית. 

בני  4000בחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר במסגרת פעילויות אלו השתתפו 

  .נוער

טיולי סליחות  לבני נוער, פעילות בנושא חגי תשרי במסגרת חלוקת מזון בראש השנה, 

תנועות הנוער, טיולי פתיחת שנה במסגרת תנועות הנוער, שבוע הדמוקרטיה בעיר בשיתוף 

בתי הספר, סמינר מועצות תלמידים בנושא קיימות ומנהיגות, פורום חינוך חברתי, פורום 

עילות וואן הנוער בחנוכה, מופע נבו רכזי נוער, פתיחת שנה במועצת הנוער העירונית, פ

 אבוטבול חנוכה, בחירות למועצת הנוער.

  



 

 המדור למעורבות חברתית 
 טבלת פעילויות

 מקום הפעילות  תל' פרמס שם בי"ס תאריך  מס' 

יום חשיפה הרצאה  150 היובל  7/10 1

–סרט ושיחה 

 אודליה  

 היובל

 היובל  יום חשיפה  150 היובל  7/10 2

 הנדסאים  יום חשיפה  100 הנדסאים   26/10 3

 סינמטק  יום חשיפה  90 יד גיורא 25/11 4

 סינמטק  יום חשיפה  90 יד גיורא 25/11 5

 סינמטק  יום חשיפה  90 שמואל הנגיד 9/12 6

 סינמטק  יום חשיפה  90 שמואל הנגיד 9/12 7

 סינמטק  יום חשיפה  60 הנדסאים  9/12 8

 סינמטק  יום חשיפה  70 רעות 14/12 9

 סינמטק  יום חשיפה  70 רעות  14/12 10

 סינמטק  יום חשיפה  100 בן גוריון 16/12 11

 סינמטק  יום חשיפה  100 בן גוריון  16/12 12

 סינמטק  יום חשיפה  100 סמדר  16/12 13

 ראשונים  יום חשיפה  100 ראשונים  21/12 14

 חדש יום חשיפה  100 חדש 21/12 15

 סינמטק  יום חשיפה  60 זאב  26/12 16

 סינמטק  יום חשיפה  60 זאב 26/12 17

 ראשונים  יום חשיפה  100 ראשונים  26/12 18

 ראשונים יום חשיפה  100 ראשונים  28/12 19

 חדש יום חשיפה  100 חדש 28/12 20

במהלך השנה בין סגרים  21

פעילויות תרומה לקהילה 

 בתיכון דור וחדש 

חלוקת מזון והפעלות 

 במסגרות שונות

כמה מאות 

 תלמידים/ות

  

 

הנוער עם כל הנגזרות  הגברת מערך ההתנדבות, התרומה והמעורבות בקהילה של בני/ות 

תרומה ומעורבות בקהילה החינוכיות של פעילות זו. מדובר בתוספת של עשרות אלפי שעות של 

במסגרת "אזרחות פעילה" והמשכה התנדבות בכתות י' עד י"ב   בכתות ט'(  שעות 40)מינימום 

של קבוצות   בשעות אישיות ומיזמי קבוצתיים לטובת הקהילה. במסגרת זו מעודדים הקמה 

ם/ות התלמידי   מנהיגות ,קבוצות חברתיות .מדובר על מגוון אפשרויות התנדבות במסגרתן

מקבלים הנחייה להתנדבות . חובה לציין שבשנתיים האחרונות בעקבות מגבלות הקורונה חלו 

  שינויים במבנה ההתנדבות מחד וחיזוקה ביזמות שונות מאידך.



 

  



 

 המחלקה לספורט
 

 מספר המשתתפים הנושא

 700 אירוע העצמת נשים בספורט

 1200 סטריטבול

 20 סטריטבול  א.צ.מ 

 1500 מרוץ הרצליה 

 850 נעים בעיר ) נתונים על פי פעילות שבועית ( 

 350 נעים בעיר  –חנ"ג מוגבר 

 700 ספורט חצות ועוד... בספורטק ) בכל מפגש( 

 90 טורניר הבנים בקט רגל 

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

 200 היי סל  –אליפות הרצליה בכדורסל 

חוגי כדורשת, כדורגל, כדורסל, הוקי, טניס 

 א.צ.מ -שולחן, שחייה באולינג

350 

 100 חוגי ספורט במועדוניות הרווחה 

 10 חוגי פטאנק

 90 השתתפות בליגת הפטאנק

 750 מרוץ הילדים בפארק

 80 פתיחת השנה-יום ספורט מועדוניות

 500 ניווט בפארק ובספורטק

מיומנות מותאמת אירוח יום ספורט פעילות 

 בספורטק

300 

 100 טורניר דניאל סימון בכדורעף

 1458 שעורים  10לימוד שחייה כיתות ב' 

 350 מרוץ שדה יישובי יסודיים וחטיבות 

 600 מחזורים(  4יסודיים ) -ליגה לאתלטיקה קלה

 120 יסודיים  בנים , בנות  –טורניר קט סל 

 250 יסודיים  בנים , בנות  –ליגה לכדור יד 

 60 תיכוניים  –אליפות  בתי הספר בכדורגל 

 100 טורניר קט רגל כיתות ט'

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

 250 כדוריד, כדורסל ושחייה  -כיתות  ספורט בחט"ב 

 120 ספורט תחרותי חט"ב  –מועדונים בית ספריים 

 80 אליפויות בתי הספר  בכדורסל )חט"ב, תיכון( 

 200 אליפות בתי הספר בשחמט 

 2000 חינוך גופני בגני ילדים 



 

 60 הרצאה למניעת נפילות 

 15 הגיל השלישי  –סדנה למניעת נפילות 

 50 השתתפות בטורנירים  ופעילות הוקי רצפה א.צ.מ 

 15 נוער -פעילות רצים ברצון 

 35 ילדים  –פעילות רצים ברצון 

 290 תכנית  ה"ניצוץ" בבתי הספר  

 870 תכנית "זוזו" 

 

 

 

 ספורטק הרצליה

 
 

 

 מספר משתתפים הנושא

מגרשים, סקייטפארק, מתקנים, חוגים , ימי 

 ספורט וקבוצות מאורגנות 

170000 

 400 הרקדות בימי שבת בכל פעם

 

 

 

 פעילות גופנית גיל הזהב 

 
 

 

 מספר משתתפים הנושא

 70 חוגים במסגרת נעים בשלישי )פעילות שבועית( 

 

 

 השרוןהעמותה לספורט עממי מחוז 

 

 

 מספר משתתפים הנושא

 250 כדורסל 

 100 כדורגל שביעיות 

 150 כדורגל שישיות 

 90 קט רגל 

 55 כדורגל חובבים 

 20 קבוצת  כדורגל  ותיקים 

 120 כדורשת נשים )אקדמיה( 

 30 כדורשת נערות 

 250 כדורשת מ. עבודה 

 15 כדורשת ילדות 



 

 150 אליפות הרצליה כדורשת נשים 

 115 פעילות עם  א.צ.מ 

 70 מועדון פטאנק   הרצליה 

 100 אליפות הרצליה שביעיות 

 

 

 מועדון השחמט

 

 

 מספר משתתפים הנושא

קבוצות  )מועדון,  40חוגי הדרכת שחמט לנוער בהרצלייה 

 צהרונים (  10-בתי ספר, מתנ"סים ו

400 

 35 תחרויות(  2חנוכה  ע"ש הטייס סרן איתן אמיתי  ז"ל  )-שח

 30 אליפות הרצליה לבוגרים 

 30 תחרות שמינית גמר אליפות הארץ 

 18 פורים לנוער ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל -תחרות שח

 100 תחרויות בזק לחובבים 

 44 תחרויות  2-קיץ בוגרים ונוער -תחרויות שח

 14 אליפות העיר הרצליה לגמלאים )סניורים( 

 66 שתי תחרויות  -תחרויות חורף בהרצלייה

 66 תחרות שח מהיר ע"ש פרחיה ונתן דפני ז"ל 

ע"ש בני העיר הרצליה  -תחרות "הבנים" ,יום העצמאות

 שתי תחרויות האביב  -שנפלו במערכות ישראל

52 

שעורי שחמט  מקוונים באינטרנט בתקופת הקורונה לילדים 

 שיעורים(  20ולנוער )

100 

 224 קבוצות  14משחקי הליגה 

 30 תחרות פתרון בעיות שחמט ותחבולות 

 40 משפחות 19למשפחות בשחמט  14-אליפות ה

 16 ליגות לנוער עילית )קבוצה אחת( 

 32 ליגה לנוער ארצית )שתי קבוצות( 

 100 תחרויות שח מהיר לחובבים 

 10 קבוצה אחת  –משחקי הליגה לנשים 



 

 

 

 

 אגף תקשוב

  ומערכות מידע

  



 

 

 אגף תקשוב ומערכות מידע

 מתח תשתיות, הנתונים תקשורת, המידע מערכותמערכות מידע מופקד על ו תקשוב אגף

, אבטחת מידע, סייבר, , טלפוניה קווית ואלחוטיתהתראה מערכות, אבטחה מצלמות, נמוך

 החינוך ומוסדות הסמך גופי, יחידות, מחלקות, העירייה פיועל החומרה באג עיר חכמה

 כן אחראי על מרכז היזמות והחדשנות של העירייה. .העירוניים והתרבות

 :הבאים בתחומיםמתמקד  אגףה

 מונעת: טיפול מונע באמצעות שימוש בכלי שו"ב  תחזוקה ▪

: מתן תמיכה במערכות מידע, תוכנות תשתית, חומרה, ציוד היקפי,  שוטפת תחזוקה ▪

נמוך,  מתחקווית , אלחוטית וסלולרית,  טלפונית תקשורת המחשבים, תקשורת

 .האבטחה מצלמות מערך

 .מידע אבטחת ▪

 מערכות מידע והטמעתן.  שילוב ▪

)שרתים, מחשבים,  בעירייה האבטחה ומצלמות הטלפוניה, התקשוב משק ריענון ▪

 (.למיניהן תקשורתאמצעי ציוד היקפי ו

 

רשתות תקשורת, אבטחת מידע  -תשתיות מערכות תפעוליות ועיר חכמה  .1

 SYSTEM-חומרה ו

חווינו אירוע סייבר, הדגש העיקרי מאירוע סייבר זה הוא  2020בחודש דצמבר  .א

שעות  24-התמודדות עם התאוששות מהירה, שהתבטאה בכך שתוך פחות מ

 השרתים חזרו לעבוד. 

אנו בהליך מתמשך של הפקת לקחים ויישומם בהתאם לסקר חדירה שביצענו ולאור  .ב

 האירוע .

ת ברחבי העיר, מצלמות אבטחה במוסדות "ב, פריסת תקשורשו מערכתהתקנת  .ג

 .IOTחינוך ובמרחב הציבורי, ממשקי 

 ,ויצמן,הרב קוק   ,דרך הרחובות בן גוריון 22העיריה בבן גוריון  ןפריסת סיב מבניי .ד

 –אבן עזרא ונבו ופריסת סיב מבניין העירייה , סוקולוב , שד' ירושלים עד ל ,הנגיד 

531. 

בן  ,הנגיד ,ויצמן  ,אופק  ,במצלמות בתי ספר: הראשונים  העל גב הסיב חוברו לצפיי .ה

אילנות, ברנר ,יוחנני ,רעות דור,  הנדסאים , מדעים,. ,תיכון חדש  ,יד גיורא  ,גוריון 

 אחיה.

מנהלת הפארק, אגף הביטחון,  ,אתרים עירוניים שחוברו לסיבים: אגף תבל .ו

 .4ספורטק, שפ"כ, משרדי הרווחה שבהסתדרות 

צומת הרב קוק  ,צומת הרב קוק העצמאות  ,צומת כדורי ,ברו לסיב צמתים שחו .ז

 . קיצומת הרב קוק ז'בוטינס ,ויצמן 



 

)בדגש על מערב  2022-הכנת תכניות עבודה מפורטות לפריסת סיבים אופטיים ב .ח

 העיר(.

 מצלמות 80 2021סה"כ הותקנו במהלך  .ט

הולכי דרך, התראות , כגון ספירת רכבים, big dataשולבו אנליטיקות אשר צוברות  .י

 על חציית קו אדום במוסדות חינוך ועוד

 התקנת מצלמות במעונות יום. .יא

 התקנת עשרות מצלמות בבתי הספר ללימוד מקוון והיברידי לאור הקורונה.  .יב

 .  LANלניתור הרשת   Zabbixהתקנת תוכנת  .יג

שמשמש אנטי וירוס להגנה על שינוי  CROWDSTIKEשל    XDRהתקנת תוכנת  .יד

 דוניים.קבצים ז

 הקשחת מערכת הפיירוול. .טו

 חיבור רב של משתמשים לעבודה מהבית במהלך שנת הקורונה,  .טז

אפשרות חיבור למשתמשי המוקד העירני על גב הפלאפון לחיבור עבודה מהבית  .יז

 כולל מענה קולי עירוני הקלטת השיחה.

 מתן שרות בשעות הערב למשתמשים וחיבור מהבית.  .יח

 רכות הפעלההתקנת מאות מחשבים ושדרוג מע .יט

 התקנת מערכות הפעלה חדשות לעיר החכמה .כ

 התקנת שרת דומיין קונטרולר חדש .כא

 גיבויים, אחסון, שדרוג, עדכונים, טיפול בתקלות –ניהול הרשת העירונית  .כב

 ברווחה EPRהחלפת שרת מערכת  .כג

 שדרוג אנטי וירוס .כד

 שדרוג מערכות גיבוי .כה

 NETAPPשדרוג מערכות  .כו

 SQLהחלפת שרתי  .כז

 החלפת שרת מוקד .כח

 הוספת שרתי מדפסות .כט

 טיפול במשק הסלולר ומערכת הקשר העירונית. .ל

 LORAאפיון מערכת לניהול מקלטים  ע"ג תשתית תקשורת מסוג  .לא

פרסום קול קורא לעידוד ספקי התשתיות לפרוס סיבים ברחבי העיר לטובת  .לב

  התושבים והעסקים



 

 

 תחום מערכות מידע פיתוח מערכות  ופרויקטים .2

 מערכות ליבה  -פרויקט מעל"ה  .א

 הטמעת מודול חוזים ומימושי אופציות במסגרת המכרז ▪

 הטמעת חתימה דיגיטלית בתהליך אישור חוזים ומימושי אופציות ▪

 מעקב אחר תקלות ופתרונן ▪

 

 תמיכה במחלקת הגבייה .ב

 בחינת הצעות שנותנות מענה לדרישות של אגף הכנסות העירייה -טפסים מקוונים  ▪

 הסרת חסמים וסגירת פערים באגף הגבייהרך לצו CRMניהול והקמת משתמשי  ▪

 

 מערכת עירונית לרכישת כרטיסים .ג

 אפיון , ליווי והקמת המערכת ▪

 

 מערכת חניה ופיקוח עירוני .ד

 Back office -לאחר זכייה במכרז, הרחבת פעילות חברת מילאון גם למערכת ה ▪

 לצורך ניהול כל חיי הדו"ח כולל הסבת כלל הדו"חות ממערכת אוטומציה

 הסבת נתונים ממערכת תווי דייר של אוטומציה ▪

 

 מערכת לניהול אולמות ספורט .ה

  המערכת ה והטמעתאפיון , הקמ ▪

 ליווי הגורמים המקצועיים בהוספת אולמות נוספים למערכת ▪

 "ספורטולדת" -אפיון והקמה של מערכת לטובת פעילות יום הולדת ספורטיבית  ▪

 

 מערכת לזימון תורים .ו

 באינטרנט לאגפים השוניםטפסי זימון תורים  .1

 טופס זימון תור לפעילויות נעים בעיר  .2

 אפיון והקמת מערכת חדשה לזימון וניהול תורים באגפים השונים .3

 

 אופיס –תמיכה במוצרי מיקרוסופט  .ז

 שדרוג גרסאות אופיס והדרכה למשתמשים ▪

  תמיכה בתוכנות מיקרוסופט אופיס למשתמשים ▪

  



 

 

 גוגל –תמיכה בשרותי ענן עירוני  .ח

 מתן שרותי ענן ע"ב פלטפורמה אירגונית של גוגל. ▪

 הקמת טפסים מקוונים לפי דרישה )בטחון, תנו"ס אירועים( ▪

 ניהול פורטל שרות של פארק הרצליה ▪

 

 העירוני ZOOMתמיכה וניהול מערך ה  .ט

 התקנה והדרכה בארגון  .1

 ליווי אירועים עירוניים רבי משתתפים  .2

 לצרכים המשתניםניהול מאגר החשבונות העירוני בהתאם  .3

 

  OFFICE LIGHTניהול מסמכים  תוכנת .י

 שוטפת תמיכה ▪

 

 משאבי אנוש ושכר  חילן מערכת .יא

 פרסום מכרז משאבי אנוש ושכר. ▪

 שכר ומחלקת אנוש משאבי באגף שוטפת טכנית תמיכה ▪

, הפצה של אפליקציה בתלושי שכר באינטרנט הלצפיי חילנטבמערכת  תמיכה ▪

 לכלל הארגון

 במשתמשים.תמיכה  101טופס  ▪

 

  סינריוןנוכחות של חברת  תוכנת .יב

 תמיכה טכנית שוטפת באגף משאבי אנוש   ▪

 מערכת נוכחות ממוכנת  בכלל הארגון  SD סינריוןתוכנת  הטמעת ▪

 מובייל פרו  סינריון אפליקצייתהטמעת  ▪

 

 רומתנוכחות טלפוני  דיווח .יג

 טלפוני לדיווח במערכת תמיכה ▪

 

 ארגוני פורטל .יד

 לארגון ופרסומם בפורטל רלוונטיים חומרים איסוף ▪

 שוטף Newsletter הפצת ▪

  



 

 

 הכנת מכרז לאתר עירוני ופורטל אירגוני ופניות תושבים .טו

 פרסום המכרז. ▪

 

 סינאלנוכחות  שעוני .טז

 העירייה ובמוסדות בעירייה הנוכחות בשעוני תמיכה ▪

 

 Keep it city .יז

)קשר למוקד, מידע מהאתר  בסמרטפוניםלקשר עם תושבים  אפליקציהתמיכה ב ▪

 וכו'(,   GISהעירוני, דבר ראש העיר , 

 

 באינטרנט שכר תלוש .יח

 ובאפליקציה. באינטרנט שכר תלושי של לצפייה באפשרות שוטפת תמיכה ▪

 

 המוקד העירוני ומנהל נשים CRMC .יט

 באגפים השונים C.R.M.Cמוקד של חברת  תוכנת למשתמשי תמיכה ▪

 המשפחה.איפיון מערכת למרכז לשלום  ▪

 

 מאנדיי .כ

 הטמעת מערכת מאנדיי  ▪

 

 מידע גיאוגרפי  – GISמערכת ה  .3

 כללי .א

 עיבוי מידע וחתכים בדשבורד הקורונה לניתוח מידע עירוני לקבלת החלטות ▪

בניית אפליקציה עירונית לניתוח מידע ממערכות העירייה. חלק מהמידע דינמי  ▪

 ומתעדכן און ליין. 

איתור מוקדים חשובים בסביבתך. לדוגמא מקלטים ,  –אפליקציות לתושבים  ▪

 מזרקי אפיפן ומכשירי החייאה. כמו כן מידע שוטף לדוגמא אזורי פינוי גזם.

 שמתקבלות מאגפי העירייה. GISשכבות חדשות במערכת ה  ▪

 GISקליטת סקרים והתאמתם למערכת  ▪

 השונות. GISהדרכה הטמעה וליווי משתמשים במערכות ה  ▪

 לגופים שעובדים מול העירייה GIS הוצאת שכבות  ▪

 הפקת דוחות מידע מתוך המערכת בהתאם לבקשות ולנושאי דיון. ▪



 

עדכוני קדסטר )גושים , חלקות, תכניות תב"ע, מגרשים(, מספרי בתים ורחובות   ▪

 חדשים.

 שדרוג הפורטל הפנימי וקבלת תוכנות בגירסה מתקדמת יותר לעבודה ▪

 ת ,דרישות קבלת קבצים אפיון מפרטים ומכרזים לקליטת שכבו ▪

 שכבות משתנות בעיר.  50עדכון שוטף של כ  ▪

עדכון האתר בהתאם לעדכונים במערכת התמרורים וטיפול בשכבות מערכת  ▪

 התמרורים.

 עדכונים שוטפים של מערכת מימד/אוכלוסיה משרד הפנים. ▪

 הפקת מפות ייעודיות לגורמים בעירייה. ▪

 איתור וקבלת מידע חיצוני למערכת. ▪

 

 

 החינוך  םתחו .4

 קול קורא – עירוני תקשוב פרויקט .א

באמצעות קול קורא בשתי פעימות  פרויקט התקשובהצטיידות מוסדות חינוך,  ▪

 לתלמידים ומורים )בוצע וסופק(.מקרנים, מחשבים ניידים   ,לשדרוג מעבדות

בסך של  2020סיום רכש והתקנת ציוד במסגרת  בפרויקט מפעל הפיס  ▪

 והותקן()סופק . 2,580,000₪

השתתפות בפגישות עירוניות להכנת צרכים והשתתפות בסיורי בקרה של חב'  ▪

 טלקוד מטעם משרד החינוך.

 

 מוסדות חינוך בתקופת קורונה .ב

תוספת רכש מחשבים  נייחים מוחדשים על ידי הרשות להשאלה לתלמידים שאין  ▪

ים מחשב 51 –סה"כ נרכשו  –להם מחשב בבית או מס' תלמידים באותו בית אב 

 נייחים נוספים.

 

 טכנאים מוסדות חינוך   .ג

 מערך טכנאים בבתי הספר היסודיים באמצעות טלקוד מחשבים  ניהול ▪

 ריכוז דרישות ועבודה שוטפת מול טכנאי מוסדות החינוך העל יסודיים ▪

  



 

 תשפ"ב לשנת האינטרנט באמצעותוכיתות א'  ילדים גני רישום .ד

 ביצועבאמצעות האינטרנט ובקרת וכיתות א' ברישום לגני ילדים  תמיכה ▪

 לאוטומציה החברה בעזרת לרישום האתר ושדרוג  שיפור ▪

 טסטים באמצעות הרישום ובדיקת חומרים הכנסת ▪

 .ברישום להורים סיוע ▪

 

 "מחשב לכל ילד"  פרויקט .ה

 , ילדים פוטנציאלים מול מוסדות החינוך.המידע וריכוז ניהול ▪

 והגורמים הרלוונטיים ברשות.מול עמותת מחשב לכל ילד  שוטפת עבודה ▪

 מחשבים במסגרת העמותה. 105חולקו  ▪

 

 חדשים חינוך מוסדות בניית+ קיץ שיפוצי .ו

/ בניה חדשה גני ילדים ומוסדות  קיץ שיפוצי לקראת הכנה בישיבות השתתפות ▪

, מגרש אבן עזרא, מגרש רח' הנגיד, בי"ס בפארק( 303,302,404חינוך )מגרשים 

 וכד'..

 כולל ואדריכלות בניה תכניות בסיס עלפסיבית ואקטיבית  תקשורת דרישות הכנת ▪

 .לטלפוניה מענה מתן

 הצטיידות על פי צרכים.  ▪

 .ובסיומה  והבניה השיפוץ בתקופת וסיורים מעקב ▪

 

 הילדים ובגני הספר בבתי אינטרנט .ז

 סיום פריסת סיבים אופטיים בכל מוסדות החינוך בעיר ▪

גני  40 -חכמות וחיבור לרשת האינטרנט בכהצטיידות, רכש, התקנת טלוויזיות  ▪

 ילדים.

 

השנה הרביעית בה מערכת הלמידה הפועלת ע"ג פלטפורמת  - למידה מרחוק .ח

365MICROSOFT    בשימוש בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים נצפה שימוש גובר

 בתקופת הקורונה, מאפשר קיום למידה גם בתקופת חרום.

 משתמשים( 31,000-)כ ניהול טכני של כלל משתמשי הפורטל .1

 ניהול מערך הקהילות העירוני ומערך קהילות בתי הספר .2

 השבחה טיפול בתקלות ושדרוגים .3

 תמיכה המשך תוכנית הטמעה בבתי הספר .4

 מעבר של כלל בתי הספר לשימוש בדוא"ל מאובטח. .5

  



 

איפיון מענה לבקשת יחידת הבריאות, פיתוח   - בקרת מזון בגני ילדים ומוסדות חינוך .ט

כת דיווח דיגיטלית למעקב ובקרה על אספקת המזון בגני ילדים ומוסדות חינוך. מער

 2022פיתוח ב 

 

 2021)רשת מינהלית( לשנת  מצבת תלמידים החדשהרכז  פעילות .י

מצבת תלמידים "ח, משהנקלטו  קבצי תש"פ  יולי, לאחר סגירת שנה"ל  בחודש ▪

"ח למשהעודכן לעבודה שנתית שוטפת. נשלחה מצבת תלמידים ראשונית  החדשה

 "ע(.מחולרשות )

 .מרחוק שליטה תוכנת באמצעות"ס בתיה למזכירות טלפונית ותמיכה סיוע מתן ▪

 למנהלת או השירות לספק והעברתם לשינויים ודרישות תוכנה תקלות ריכוז ▪

 מתוקשבים. יישומים

 'וכו, שנהסיום /תחילת בנושא מזכירות צוות ריענון ▪

 למערכות הקבצים של קליטה, הבאה הלימודים לשנת התלמידים ברישום עזרה ▪

 .השונות

 .השירות ספקי מול טכניות בבעיות טיפול ▪

 .הוחלפו או שקרסו במחשבים תוכנות התקנת וליווי תאום ▪

 

 :2021 לשנת"ס בתיה למזכירויות תקציב מימוש .יא

a. סבתיה מזכירויות עבור היקפי וציוד מחשבים ציוד רכישת". 

b.  ,תיאום התקנת תוכנות במחשבים החדשים חיבור לרשת קישורים לעתיד

 .2000כספים  התקנת

 

 :כספים תוכנת .יב

a. סלבתיה שנה סיום נוהל הועבר". 

b. הנחיות למזכירות בתיה"ס לקבלת תשלום מההורים עבור רכישת ספרים ניתנו. 

 

 שפ"בת"ל לשנה ולחטיבות לתיכונים ברישום תמיכה .יג

העברת נהלים וקבצים המכילים את נתוני התלמידים  -רישום לחטיבות •

 המועמדים מבתיה"ס היסודיים לחטיבות הביניים

העברת נהלים וקבצים המכילים את נתוני התלמידים  –רישום לתיכונים  •

 המועמדים מחטיבות הביניים לתיכונים.

 

ל גני הילדים מצבת תלמידים של כל  ITL2001הועברו קובץ - פסיכולוגי שירות .יד

 .שפ"בתובתיה"ס לשירות הפסיכולוגי לשנה"ל 

  



 

 

 מערכות הליבה / החברה לאוטומציה  תחום .5

  כללי .א

 שוטפת במערכות האוטומציה המשמשות את אגף הגזברות, מחלקת תמיכה ▪

 "ל. תב"ה, אגף החינוך, אגף הנדסה ואגף שאיפהכנסות העירייה, אגף 

 .האוטומציה במערכות חדשים למשתמשים הרשאות פתיחת ▪

 .קיימים למשתמשים ומסכים הרשאות עדכון ▪

 .קיימות מערכות של והטמעה הדרכות מתן ▪

 התקנת תוכנות במחשבים שקרסו או הוחלפו. ▪

 .הרשות של הפיננסיות הליבה מערכות בין תיאום ▪

 .השוניםאגפים /למחלקות ביקורת דוחות הפקת ▪

 .במערכתשנתיים /תקופתיים חיוביים הפקת ▪

 , גביה,חשבונות)הנהלת  השונות הפיננסיות במערכות שנה וסגירת פתיחה ▪

 רישוי עסקים, שילוט, פיקוח וטרינריה וכו'(. 

 לפי אחרות חיצוניות חברות /לאוטומציה החברה מול פרויקטים על ופיקוח ניהול ▪

 דרישה. 

 .השונות המערכות ממשתמשי המתקבלות בקשות או לשינויים פתרונות מתן ▪

 .דרישה"י עפ ועיבודם לאקסל דוחות הסבת ▪

 קבצי נתונים למערכות חיצוניות, עפ"י בקשת הרשות.  שליפות ▪

 ועוד(. , מילגם"רמגעטיפול בבעיות טכניות מול ספקי השירות )חניה,  ▪

קבצים ממערכות חיצוניות שונות למערכות התפעוליות של אוטומציה )חילן,  עדכון ▪

 (., מילגם"במס"ר, ממ"ד, מגעספרת, 

 תהליכי עבודה מול משתמשים הוספת תהליכים ותדרוך לגבי חישובים  הגדרת ▪

 .השוטפות התפעוליות במערכות ושינויים

 .הרשות עובדי לכללסיוע ותמיכה טלפונית  ▪

 

 תיק תושב  מערכת .ב

 "ה ובאגף ההנדסה.שאיפמשתמשים עירונים באגף  הגדרות ▪

   www.citypay.co.ilלתושבים לתשלום חשבונות באמצעות  תמיכה ▪

  



 

   גזברות .ג

 הרשאות מתן כולל חדשים משתמשים והגדרת הקמה ▪

 .המשודרגת במערכת המשתמשים בדרישות תמיכה ▪

 .תקציבים ועדכון התפעולית למערכת אקסל מקבצי תקציב סעיפי קליטת ▪

 .הכנסה למס קבצים והעברת יצירה ▪

 

 שילוט - שאיפה .ד

 לבית קובץ והפקת חיוב, לבדיקה דוחות הפקת, תעריפים עדכון, שנתי תלוש הפקת ▪

 .הדפוס

 .יתרות העברת שנה סגירת ▪

 .שילוט לסקר הערכות ▪

 .ויתרות שלטים דוחות, תקופתיים דוחות הפקת ▪

 

  חינוך .ה

 '.א ולכיתות הילדים לגני וברישום בהערכות תמיכה ▪

 הערכות לרישום לבתי ספר באמצעות האינטרנט. ▪

 "י ובתי"ס לבתי הדפוס.גנקבצי מועמדים  הפקת ▪

 .הדרכות כולל למערכת חדשים משתמשים הגדרת ▪

 .לשיבוצים סטטיסטיים דוחות הפקת ▪

 .הדפוס לבית הקבצים ושליחת להורים חיובים הפקת ▪

 "ס+גנ"י(.בתי) חינוך מוסדות עדכון ▪

 . וגנים"ס בתי להורים תשובה מכתבי הפקת ▪

 

 .ב.ל.ת .ו

 עדכונים שנתיים ועוד. –באתר הלוגיסטי של הרשות  טיפול ▪

 , לביצוע הזמנות ציוד משרדי וחומרי ניקיון.  WEB מערכת ב שוטפת תמיכה ▪

 

 קופה מערכת .ז

 .הקופה מערכת למשתמשי והדרכה תמיכה ▪

 הקמת משתמשים חדשים. ▪

  



 

 / פיקוח חניה .ח

 .הדייר תווי במערכת תמיכה ▪

 .למערכת חדשים משתמשים הוספת ▪

 .למערכת חדשים וסורקים מדבקות מדפסות הגדרת ▪

 .לפיתוח החברה /אפקון/  פנגוקבצים ושיגורם לגורמי החוץ  הפקת ▪

 הפקת קבצים לחברת מילאון  )מחליפה את החברה לאוטומציה( ▪

 
 עסקים רישוי .ט

 .עדכונים כולל במערכת שוטפת תמיכה ▪

 קנסות הפקת ▪

 .החדש למבנה מסמכים הדפסות הגדרת ▪

 .חוץ לגורמי שנתיים סטטיסטיים דוחות הפקת ▪

 

 הגביה מערכת .י

 .שוטפים ומאזנים דוחות הפקת ▪

 .הרשות שלחוץ /פנים למבקריקבצים /דוחות הפקת ▪

 שנהסגירת /פתיחת בתהליך טיפול ▪

, הסדרים, גביה מקומות, שירות)סוגי  לחישוב הרלוונטיות הטבלאות בכל טיפול ▪

 '(וכו סימננו, הנחות

 .הפנים משרד /האוצר משרד  התעדכנות תוך תעריפים טבלאות עדכון ▪

 .הפנים משרד למבקרי דוחות הפקת ▪

 והסדרים הנחות העברת ▪

 .שנתי/  חודשי דו כל ארנונה עבור תלושים הפקת ▪

 "ב של הוראות קבע בנקאיות וכן כרטיסי אשראי.למסקבצים  הפקת ▪

 בכל הטבלאות הרלוונטיות לפתיחת השנה החדשה/קודמת  טיפול ▪

 (ועוד מעקב)הערות/קודי  לשנה משנה נלווים נתונים העברת ▪

 .בהרשאות וטיפול למערכת חדשים משתמשים הוספת ▪

 "ר וטיפול בהרשאות.למגעמשתמשים חדשים  הוספת ▪

 .גביה באכיפת העוסקים"ד עו עבור מעקב בקודי טיפול ▪

 ליווי משתמשים במערכת הגביה לאחר שדרוג בסיס הנתונים. ▪

  



 

 הנדסה גביה הנדסה ממשק .יא

 .הנדסה הגביה מערכות של הממשק תהליך ליווי ▪

 .בגבייה החיוב טבלאות בניית ▪

 .המחלקות משתי למשתמשים הרשאות הקמת ▪

 

 מכרזים באינטרנט רכישת .  יב

 המערכת במשתמשי וסיוע טיפול ▪

 .המכרזים ברכישות לרוכשים סיוע ▪

 

 

 מרכז היזמות .6

 קניון ארנהבמרכז היזמות  ביצוע שיפוצים והתאמות קלות של ▪

 היזמותהקמה וסיום מוצלח של מחזור האקסלרטור במרכז  ▪

 עבודה על פיילוטים עירוניים בשיתוף בוגרי מרכז היזמות ▪

ביצוע שלושה  פיילוטים , אחד להשקיה חכמה )סולידריפ( והשני חיסכון בחשמל  ▪

  תיירות חכמה. –)אלטקו(, מטרו 

 הפקת דוכן מונינאקספו עירוני ומרכז היזמות ▪

 הקורונההקמת קהילת יזמות און ליין במהלך  ▪

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 דוברות העירייה

  



 

 לשכת דוברת העירייה

 

 כללי

לשכת הדוברת עוסקת במגוון נושאי פרסום, תקשורת והפקת אירועים. התחומים 

 המרכזיים בהם מטפלת הדוברות:

 

 דוברות, הסברה ויחסי ציבור  .1

 פרסום ושיווק פעילות העירייה .2

 הפקת אירועים  .3

 טיפול תקשורתי במצבי משבר  .4

 הציבורישילוט פרסומי במרחב  .5

 ניהול והטמעת תהליך מיתוג העיר .6

 ניהול התוכן במדיה הדיגיטלית: אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות  .7

 שונות )מזכרות ומתנות, תיעוד(  .8

 הדפסת מסמכים וניירת עירייה  .9

 תיעוד פעילות העירייה  .10

 פרסום הודעות העירייה, מכרזים ומודעות דרושים .11

, מידע, הסברה, עידכונים פרסום שירותים דיגיטליים הנחיות –בצל מגיפת הקורונה  .12

 ופרסום אירועים בשידורים חיים.

 

 . דוברות ויחסי ציבור1

לשכת הדוברת היא האחראית על הבאת דברה ופעילותה של עיריית הרצליה לתודעת 

תושביה ולציבור הרחב. לשכת הדוברת אחראית על הקשר עם אמצעי התקשורת, מתן 

 ויוזמות תקשורתיות )יחסי ציבור(.  יתונאיםתגובות לפניות ע

איסוף החומר מהאגפים השונים, עיבודו  –העברת קומוניקטים )הודעות לעיתונות(  

 והדיגיטל. -והעברתו לאמצעי התקשורת 

 מתן תשובות, בע"פ וכתב, לשאלות עיתונאים. -

העברה לעיתונאים של חומרי העשרה ורקע המעידים על פעילותה החיובית של  -

 עירייה.ה

 תיעוד יומיומי של קטעי עיתונות.  -

 תיעוד קטעי וידאו ותמלילי רדיו. -

 תיאום, דיווח ומעקב. -ארגון מסיבות עיתונאים  -

  



 

 . פרסום ושיווק2

 לשכת הדוברת אחראית על פרסומי העירייה ואגפיה.

 

 בעיתונות הארצית והמקומית. -מודעות  -

חוק תכנון, הודעות לבעלים, מודעות פרסום: מסרים, אירועים, קמפיינים,  -

 מכרזים, דרושים ואבל.

אחריות על הפקות שונות בעירייה: פרוספקטים, פלקטים, מנשרים לתושבים,  -

מפות, חוברת ארנונה, שאיפ"ה, דוח לתושב,  –הפקות בנושא מידע לתושבים 

 ניירת משרדית, כרטיסי ביקור.

שוטף בחשבוניות ניהול תקציב הדוברות וההפקות השונות, ריכוז וטיפול  -

 ומעקב תקציבי.

 ניירת משרדית של האגפים, דפי מידע וכו'. –אחריות על הדפס העירוני  -

אחריות על שילוט בבנייני העירייה, הפקת שילוט חוצות )שמשוניות,  –שילוט   -

 דגלים, באנרים , ושלטי טלוויזיה, עיגולדים ועוד(

 ריכוז חומר פרסומי לתלמידים. -

 לוט המודיע על עבודות בעיר.שי  עצוב ופיקוח על -

 

 

 הפקת ארועים. 3

 הפקות אירועים וטקסים מטעם לשכת רה"ע. -

 סיורי עיתונאים. -

 תהליכי שיתוף ציבור. -

 מצגות לתושבים. -

 סיוע לאגפי העירייה השונים בהפקת אירועים. -

 

 . ניהול התוכן של אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות4

 ונתונים באתר וברשתות החברתיותעדכון שוטף של המידע  -

 שימוש באתר וברשתות החברתיות ככלי פרסומי, שיווקי והסברתי -

שימוש באתר וברשתות החברתיות ככלי לשיתוף הציבור בתוכניות עתידיות של  -

 העירייה

 שימוש באתר וברשתות החברתיות ככלי לאיסוף נתונים וסקרים -

 ישירה בין התושב לראש העירשימוש באתר וברשתות החברתיות  ככלי תקשורת  -

 הקמת תתי אתרים ייעודיים לגופי העירייה השונים -

 



 

 . שונות5

  מתנות למשלחות, מתנות לאורחי לשכת רה"ע  -ריכוז וטיפול בשי העירוני 

 ועוד.

 שונים .  תיעוד ארכיון הצילומים: מתוך אירועים ופרויקטים -

 

 

 2020פרוייקטים שטופלו בשנת 

מגיפת עמדה בסימן הטיפול התקשורתי, ההסברה והפרסום בנושא  2020שנת 

דוברות העירייה השתמשה  -ועד סוף השנה  2020. החל מתחילת חודש מרץ הקורונה

בדגש על הדיגיטל והרשתות  -בכל הכלים התקשורתיים העומדים ברשותה 

החברתיות לטיפול מקיף בכל ההיבטים של הסברה לתושבים על הנגיף, הנחיות 

 ההתנהגות, דרכי ההתמודדות והסיוע העירוני המקיף.

 

 אירועים פרסום דוברות ויחסי ציבור

 

ליווי  תקשורתי של כל 

 האירועים בעיר

סיוע בהפקת מידע,  

חוברות, פרסום, עלונים 

 לכלל אגפי העירייהועוד 

תאום אירועים עירוניים  

מול לשכת רה"ע/ לשכת 

 מנכ"ל

מענה שוטף על שאלות 

עיתונאים/ והציבור ברשתות 

 החברתיות

פרסום ושילוט המרחב  

 העירוני

הפקת סיורים של אורחי 

 רה"ע/העירייה

טיפול במערך ההסברה בעת  

מפגעי מזג האוויר הסוער 

 בחורף

 

הסברה בדבר כבישים 

ודרכים חדשות/ קווי 

תחבורה ציבורית/ התחדשות 

 עירונית / שיתוף ציבור

הסברה לגבי התנהגות בעת  

 חרום 

 

ליווי אירועים שהשנה בשל 

משבר הקורונה נערכו במדיה 

יום הזיכרון,  -הדיגיטאלית 

יום השואה, אירועי תרבות, 

 חגיגות פורים ועוד

ליווי וקידום שוטף של 

 בהרצליהאירועי התרבות 

 

  

 
 

חנוכת כיכרות/ גינות 

 הנצחה/ אנדרטאות

 
תמיכה פרסומית בכנסים 

שונים שנערכו בהרצליה 

שיתופי  –בחסות העירייה 

 ציבור 

 מצגות תב"ע בפני תושבים  

 שיתוף ציבור

 



 

תקשור הישגי הספורט 

 העירוניים

 ושיווק "נעים בעיר"

פרסום הענקת מלגות/ 

תמיכות לסטודנטים 

 ולאמנים

טיפול וסיוע לאירועי  

הקהילות/ להקמת יחידת 

 המתנדבים 

 ליווי חודש האישה

 ליווי פעילות בית קינן

 שירותי מחלקת הרווחה
 

   תיחזוק הליך מיתוג העיר
 

טיפול שוטף ועידכון אתר 

 אינטרנט עירוני 

 ודף פייסבוק העירייה

  –דיוור ישיר לתושבי העיר 

פרסום ושיווק קמפיין 

ילדים  הרשמה לגני

 "נרשמים לגן בלי באלגן"

 "שקיפות תקציבית"

    

קידום פעילויות חיוביות 

 במערכת החינוך של הרצליה

למורים ולילדי   -מכתבי 

 כיתה א' בתחילת השנה.

 פרסום שבוע החינוך

 מיתוג רכבים עירוניים

עבודות  -  קידום פרוייקטים

 פיתוח ברחבי העיר

 מצגות

מנשרים לתושבים בדבר 

הסדרי תנועה, עבודות 

 ופעולות ברחבי העיר ועוד.

קבלות פנים בלשכת ראש  

 העיר

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 איכות הסביבה

 
  



 

 היחידה לאיכות הסביבה

 

היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקידום הנושאים הסביבתיים וחיזוק נושא הקיימות בעיר. פעילות היחידה 

מהיר לצרכי העיר ולתושבים וכן קידום פרויקטים קצרי  כוללת פעילות שוטפת ויומיומית על מנת לתת מענה

וארוכי טווח. הפרויקטים נגזרים מצורכי העיר וחזונה הסביבתי של העיר, פניות של תושבים בנושאים סביבתיים 

 יות מול המשרד להגנת הסביבה.תוכן תכניות עבודה שנ

 

 תיאור תמציתי של פעילות היחידה 

היחידה לאיכות הסביבה עוסקת במפגעי רעש, ריח, איכות אוויר, קרינה, אסבסט, ועוד.  נושא הקיימות 

העירונית הינו אחד הנושאים המרכזיים בעיסוקה של היחידה ובמסגרת הזו היא מרכזת פרויקטים עירוניים 

חינוך לקיימות בכל פסולת, חקלאות אורבנית וטיפול ב, התכנית העירונית להערכות לשינוי אקליםרבים כגון: 

מוסדות החינוך ועוד. היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקבלת משאבים נוספים לפעילות סביבתית באמצעות 

 מילוי קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה ומשרדי ממשלה נוספים בנושאים הסביבתיים הרלוונטיים. 

 

למינהל התפעול, עם זאת הדיווח על ביצוע הפעולות  פקחי היחידה לאיכות הסביבה עברו 2021החל מאוגוסט 

 שלהם

 

 עובדי היחידה לאיכות הסביבה:

 מנהל  -עומרי משעלי

 מזכירה -דפנה נצראל

 מנהל מדור קיימות -אסף ידין

 מנהלת מדור מפגעי ורישוי עסקים סביבתי  -דניס בלמקר

 מפקח -שלומי אזולאי

 מ"מ  מדור חינוך לקיימות -רודיטירעות  /מנהלת מדור חינוך לקיימות –דנה ריט 

 :בשעות אפקטיביותכמו כן שלושה עובדים בתחום החינוך 

 רכז חינוך לקיימות תחום יסודי -שי ושדי

 רכזת חינוך לקיימות תחום על יסודי –יעל מגן 

 ספר וגנים-רכז גינות בתי –אנריקה פיינחולץ 

 חשבונית:ב הקיימותכן שלושה עובדים בתחום ו

 רכזת קומפוסט עירונית -אנה טאוב

 רכז חווה חקלאית -אור ניאגו

 רכזת גינות קהילתיות -נעה שטרייכמן

 

  



 

 על פי המדורים השונים: 2021להלן סיכום הפעילות לשנת 

 

 הסביבפגעי מופניות ציבור  רישוי עסקים ותעשיות, חומ"ס,מדור 

 רישוי עסקים

עסקים  100-ופיקוח מול כהסדרת תנאי איכות הסביבה ברישיון העסק, מעקב, בקרה 

 במסגרת מעקב שנתי או לאור חריגות ומפגעים סביבתיים:

 עסקים.   30-מתן תנאים סביבתיים לכ •

)מספר   עסקים לקראת הסדרה או חידוש של רישיון עסק 30סיורים וביקורות במעל  •

 .יחסית נמוך לעומת שנים קודמות בעקבות משבר הקורונה(

תנאים ומפרטים סופי ל עדכוןיישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים, לרבות המשך  •

 .לקראת פרסום מפרט אחיד עירוני

 חומרים מסוכנים )חומ"ס( וחירום 

 שנתי וחידוש היתרי רעלים  עקבמ 

חברות באזור  מעבדות, לרבותביקורות שנתיות בעסקים מחזיקי חומ"ס בהרצליה,  ביצוע

כחלק מפעילות זו, מתבצע ליווי ובקרה על הליך חידוש היתרי רעלים התעשייה ובריכות שחייה. 

 עסקי חומ"ס בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. 30-בכ

 

 ערכות לחירום בעיר ה 

בתחום תיק חירום , במסגרת אחזקת חומ"ס בעירמוקדים מסוכנים ו לרבותעדכון שנתי של מידע 

ופעולה בזמן חירום. כמו כן, השנה עיריית למוכנות  רשותיבתרגיל  בנוסף לקחנו חלק .סביבהה

הרצליה הצטרפה לרשת ארצית של מתנדבי חירום ים, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ועמותת 

 אקואושן, והחלה בגיוס והכשרת מתנדבים מקומיים.

 

התרחש אירוע זיהום ים בזפת אשר הגיע וזיהם חופים רבים בישראל,  2021בחודש פברואר 

וגרמים עירוניים רבים נוספים, טיפלה  היחידה בהובלתיה. עיריית הרצליה, לרבות חופי הרצל

 חזרו החופים למצבם הרגיל. שבועות 4באירוע באופן מהיר ויסודי ותוך 

 

 וננות סביבהכ 

  עובדי היחידה מבצעים כוננות סביבה בכל יום לרבות חגים ושבתות.



 

 מטרדים סביבתייםמניעת -צמצוםפניות ציבור ו

פניות ציבור בנושאי רעש, ריח, זיהום אויר, שפכים, אסבסט, קרינה, חומ"ס וכו'.  630-בכטיפול  •

 שנים האחרונות( 4ב 200%)גידול של 

בכמות הפניות, בין ביתר בשל מודעות מוגברת עלייה  , כמו בשנים קודמות, נרשמה2021ת שנבגם 

 )בעקבות משבר הקורונה(.של הציבור, גידול אוכלוסיית העיר והשהייה הממושכת בבתים 

 .ותבאמצעות קבלנים חיצוניים, לצורך בדיקת תלונ חלקםביצוע מדידות רעש וקרינה,  •

 סיורים וביקורות במוקדי מפגעים סביבתיים. •

לתושבים היוצרים מפגעים, בהתאם כן ו ,פרטייםוגופים ציבוריים , מתן דרישות ותנאים לעסקים •

 . וממצאים בשטח לפניות ציבור

   
 טיפול באסבסט

  תן מענה למפגעי אסבסט ברחבי העירמ 

היחידה לאיכות סביבה פועלת לטיפול ופינוי מפגעי אסבסט ברחבי העיר באמצעות קבלן אסבסט 

אשר  םקבלן מפנה אסבסט מהשטחים הפתוחים ומתושביהמורשה על ידי המשרד להגה"ס. 

 מענה לפניות ציבור בנושא אסבסט  זקוקים לעזרה בפינוי כמויות מצומצמות של אסבסט.

במסגרת המענה ניתן סיוע וליווי מקצועי  .2021פניות ציבור במהלך שנת  35מעל היחידה טיפלה ב

לבעלי הנכס לטיפול או פינוי דרישה  /וניתנות הנחיות  במידת הצורך נעשה סיור בשטחולתושבים, 

 האסבסט.

  



 

 פיקוח סביבתי

 

 להגנת הסביבה וחוקי עזרסביבתי לפי חוקי המשרד פיקוח 

 

 וחוקי עזר עירוניים כיפה לפי חוק שמירת הניקיוןא 

הדוחות ניתנו על השלכת פסולת . דוחות 97-כביצוע סיורים שוטפים באזורים פתוחים בעיר. סה"כ ניתנו  

 בשטחים פתוחים וגרימה למטרדים סביבתיים 

 כיפה של עסקים א 

דוחות לעסקים כגון מסעדות, מוסכים התראות וביצוע ביקורות שוטפות בעסקים ובאתרים שונים, מתן 

מפגעים או גרימת /פקח בנושא שמנים ושומנים, אי מענה לדרישות סביבתיות ומוכו' על אי מילוי דרישת 

 סביבתיים.  

 כיפה בנושאים נוספים א 

פיקוח על נושא של אסבסט, מעקב ופיקוח אחר עברייני ביקורות באתרים המבוצעים בהם עבודות בניין, 

  סביבה, מענה לפניות תושבים בנושא מפגעי סביבה וכד'.

השנה נוספו סיורי ערב קבועים )ככל שהמצב אפשר( לפיקוח ואכיפת מטרדי רעש, קמינים וכד', אשר לא 

 ניתן לבדוק/לטפל בשעות היום. 

 

 

 קיימות בקהילה 

 

 חקלאות עירונית

 פעילות שוטפת בגינות הקהילתיות.  – קהילתיות גינות

 גינות פעילות: וויצמן, נווה ישראל, יד התשעה והגינה בשכונת הרצליה הירוקה. 

 כמו כן, התחלנו לקדם הקמה של גינה חדשה בשכונת חוף ים.

הגינות פועלות בשיתוף פעולה עם היחידה לעבודה קהילתית באגף רווחה, המתנ"סים 

נפתחה הגינה החדשה בהרצליה הירוקה וכבר פועלות  בשנה שעברהבשכונות ופעילי הקהילה. 

 במקום עשרות משפחות המטפחות את ערוגותיהן. 

אירועים המוניים אך  הפעילות בגינות הקהילתיות השנה הייתה ב'סימן קורונה', לא התקיימו

 התקיימו סדנאות והרצאות לפעילי הגינות בפלטפורמת הזום.

 

הייתה שנת הפעילות המלאה הראשונה של החווה  2020  - חווה חקלאית קהילתית בגליל ים

מ"ר על בסיס חודשי. במהלך  11בגליל ים. בחווה החקלאית משכירים תושבים ערוגה בגודל 

פעילים, בנושאים: קומפוסטציה, גידולים הידרופוניים, ייחורים השנה, בוצעו מספר הדרכות ל

 והנבטות.

 

קיימנו קורס לתושבים בנושא "יער מאכל עירוני",  2019בסוף  –יערות מאכל עירוניים 

במטרה לייצר גרעין קהילתי שיפתח את המקום ויקדם את ערכי הטבע עירוני בקרב תושבי 



 

באזור כיבוש העבודה/העלייה ופעלו במהלך השנה  העיר. בוגרי הקורס אימצו שטח ייעודי

 להקמת יער מאכל עירוני חדש. 

במהלך השנה, נערך אירוע קהילתי גדול בט"ו בשבט, הקהילה מקיימת מפגשים בשטח היער 

 על בסיס דו שבועי וקהילת היער הולכת וגדלה. 

מתנדבים נוספת  במקביל לפעילות ביער המאכל בעלייה השנייה, מתקיימת פעילות של קבוצת

ביער המאכל הממוקם בגינה הקהילתית בויצמן. במסגרת הפעילות מתקיים שיתוף פעולה עם 

 ילדי בית הספר ראשונים המבצעים המתנדבים ביער במסגרת מחויבות אישית.

 

 :ים וחופים

 קידום תיקון לחוק העזר העירוני לאיסור הכנסת חד"פ לחופים:

היחידה פעלה לקידום תיקון לחוק העזר העירוני במסגרתו לא תתאפשר הכנסת מוצרים חד"פ 

לתחומי חופי הרחצה העירוניים.  תיקון חוק העזר מהווה נדבך נוסף למחויבות העמוקה של 

העירייה להבטחת איכות החיים והבריאות של תושביה והסביבה הטבעית. תיקון החוק עבר 

 ר משרד הפנים.ישווכן את אבמועצת העיר 

 

 קמפיין חופים 'נקי מחד פעמי':

 בחודשי הקיץ יצאנו בקמפיין 'נקי מחד פעמי' לציבור התושבים בעיר.

מטרת הקמפיין לחדד את מאמצי ההסברה המתקיימים במסגרת 'עיר ללא פלסטיק' ולעודד 

 מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים.

הקמפיין פורסם בפלטפורמות הדיגיטליות של העירייה. כמו כן, נתלו כרזות בתחנות 

 האוטובוסים, בחופי הים וכתבות בעיתונות המקומית. 

 

 חוף נוף ים נקי מחד פעמי באופן וולנטרי:

במקביל לקמפיין 'נקי מחד פעמי', קיימנו בחוף ים מהלך ראשון מסוגו לאיסור הכנסה של 

לונטרי בחוף נוף ים. הפעילות לוותה בשילוט, קמפיין הסברה בעיתונות חד"פ על בסיס וו

ועמדת הסברה בסופי השבוע העמוסים, בה הסבירו מתנדבים לציבור המתרחצים את הסכנות 

 והבעיות היוצרות שימוש בחד"פ. 

 

 תכנית הדגל הכחול:

מדור קיימות ומדור הדגל הכחול הינו תו איכות להסמכה בינלאומית לניהול סביבתי לחופים. 

חינוך סביבתי פעלו בשנה האחרונה בשיתוף עם החברה לפיתוח תיירות ליישם את דרישות 

 התו בשני חופי האכדיות בהרצליה.

כתיבה וביצוע תכנית חינוכית שכללה: הכשרה למתנדבי קהילת ים שרון, פעילות שיט, חלוקה 

ם קטנים', קידום תו עירוני 'נקי והקראת ספר לילדים עם צרכים מיוחדים מעמותת 'גיבורי

 מחד פעמי' לעסקים הפועלים בחוף הים, קידום קהילת מתנדבי ים ועוד.

 

 

 



 

 טבע עירוני:

בהובלת צוות מתנדבות הפארק, הנהלת  – פארק הרצליה: אפליקציית משחק 'אתגר בפארק'

הפארק ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, הוקמה פלטפורמת משחק ייעודית המאפשרת 

 משחק חוויתי ומהנה תוך כדי הכרות עם הטבע העירוני בפארק.

 

בהובלת צוות 'ותיקים בסביבה', החברה להגנת הטבע  – תל מיכל: אפליקציית משחק ייעודית

לתיירות, הוקמה פלטפורמת משחק ייעודית המאפשרת משחק חוויתי ובשיתוף החברה 

 ומהנה תוך כדי הכרות עם הטבע העירוני בתל מיכל.

 

, מקדמת היחידה 2018-בהמשך לסקר הטבע העירוני שהתבצע ב - מסמך מדיניות טבע עירוני

 ים שלכתיבתו של מסמך מדיניות טבע עירוני שיהיה המשך ישיר של הסקר ויסייע לשלב היבט

פרויקט ה תוקצב וממתין לוועדת יועצים  .העיר וניהול בתכנון קיימות וחברה ,אקולוגיה ,טבע

 .2022-שתתקיים ב

 

 עיר ללא פלסטיק בשיתוף עמותת צלול:

 התקיימו הפעילויות הבאות:  2021בשנת 

תו עירוני הניתן לעסקים העומדים  –"כתר"לו עירוני "נקי מחד פעמי" תענקת ה 

בקריטריונים להפחתת השימוש בחד"פ. במסגרת הפעילות מתבצע קמפיין הסברתי 

דיגיטלי ובעיתונות הכתובה. בתי עסק העומדים בקריטריונים או מעוניינים בכך,  

 יהיו זכאים לקבל ליווי מקצועי מטעם עמותת 'צלול' ופרסום בפלטפורמות העירייה

המבקשים להפחית השימוש יוע והעברת חומרים לבתי עסק באזור התעשייה ס 

 בחד"פ

 
 תכנית עירונית להתמודדות עם משבר האקלים:

שינויי האקלים נותנים את אותותיהם בתחומי פעילות רבים ומייצרים אתגרים רבים בתחומי 

החיים. גורמים רבים עוסקים בניסיון לבלום את שינויי האקלים, להסתגל אליהם ולהיערך 

 ות הסביבה מרכזת את התכנית מול אגפי העירייה השוניםלהם באופן מיטבי. היחידה לאיכ

 מטרות התכנית:

 2030. הגדרת מוקדים להיערכות עירונית לשנת היעד 1

 . מיפוי שותפים ובעלי עניין לקידום התכנית2

 שנתית, בדגש על עיר מאופסת פחמן ופליטות-. הצבת יעדי הפחתה מדידים בפריסה רב3

 ליישום מערכתי שנתי-. בניית גאנט עבודה רב4

 . אמידת המשמעויות התקציביות5

  



 

 תכנית קומפוסטרים עירונית:

הצבת קומפוסטרים במסגרות החינוך השונות, הגינות הקהילתיות ובבתי התושבים. עיריית 

הרצליה מבינה את החשיבות הסביבתית והכדאיות הכלכלית של הפרדת הפסולת האורגנית 

 במקור. 

פקת קומפוסטרים במחיר מסובסד לתושבים ומציבה היחידה לאיכות הסביבה מס

 קומפוסטרים במוסדות החינוך והגינות הקהילתיות.

הדרכות לתושבים המעוניינים להציב  10מונתה רכזת קומפוסט עירונית, בוצעו  2021במהלך 

קומפוסטר בביתם ולצוותי הוראה. הגדלנו את תפוצת הקומפוסטרים הביתיים בעשרות 

 .אחוזים

נבחנות מספר אפשרויות להצבת מתקנים טכנולוגיים המסוגלים לתת מענה לכמות  כמו כן,

 גדולה  של פסולת אורגנית מדי יום.

 הדרכות בנושא קומפוסט לצוותי הוראה בגנים ובבתי הספר 6נערכו 

 
 
 

 חינוך לקיימות

החינוך מדור חינוך סביבתי פועל להשפיע ולהוות גוף מקשר לנושאי הסביבה והקיימות במערכת 

הפורמלית והבלתי פורמלית, להנחיל ערכים לאהבה ושמירה על הסביבה בדרך של היכרות, 

מחקר ופליאה ולאפשר לילדי הרצליה רצף חינוכי בנושאי הסביבה השונים מהגיל הרך עד 

בתהליכי התכנון שותפים מנהלי בתי הספר ומנהלות הגנים תוך הקשבה לצרכי  לסיום התיכון.

 המוסדות:

נערך סיור בשיתוף אגף החינוך באפולוניה, תל מיכל, גבעת  –חשיפה למנהלים  מפגשי •

 הפרחים ועוד.

 למציאת חיבורים בתחילת השנה.פגישת תכנון  •

 

 חינוך בגיל הרך 

גננות מרחבי העיר השתתפו השנה בהשתלמות בשיתוף משרד   25–השתלמות גננות  •

היחידה לאיכהס..  החינוך מרכז, מרכז פסגה, אגף החינוך בעירייה ואגף

המרחבים שמחוץ   בתשע"ט מהרצון לצאת ולהכיר את גן בחורש" נולדה " השתלמות

לגן, לשהות במרחבי הטבע העירוני ימי לימוד שלמים. מתוך הכרות וזיקה עימם, 

קהילת הגנים גם מאמצת אותם. נעשית עבודה רבה להכשיר את הגננות בנושא על 

 ילדי הגן והצוותיים החינוכיים.מנת לאפשר חוויה בלתי אמצעית ל

הסמכה מהמשרד להגנת  -גנים לירוק מתמיד  5-גנים המוסמכים לירוק ו 30 בעיר •

הסביבה ומשרד החינוך הניתנת לגנים המקדמים פעילויות לקידום ערכים של מתן 

 2020-כבוד לזולת' לטבע ולסביבה שבה אנו חיים ולקידום אורח חיים מקיים. ב

 ן ירוק וגן אחד הוסמך לירוק מתמיד.גנים לג 4הוסמכו 

ימים בשבוע. גן אחד אזורי  3-בטבע שיוצאים מחוץ לגן עד ל EACHגני  2הוקמו  •

 ואחד על אזורי עם רישום בהגרלה.



 

ילדי גנים יוצאים אחת לשבוע לפעילות מחוץ  300-כ -אימוץ חורשות ומרחבי חוץ  •

המרחבים, הילדים פועלים לכותלי הגן אל הסביבה הקרובה לגן. תוך הכרות עם 

הקמת גינה משותפת, הקמת  -לטיפוח ושמירה על הסביבה. בין הפעולות שנעשות 

שביל חישה במרכז פסג"ה, הקמת שביל תבלינים, פרויקט שיום עצים בדרך אל הגן 

 ועוד.

 

 בתי הספר היסודיים

להגנת  הסמכה מטעם המשרדעלי תעודת ב ירוקים מתמידים 2ו ירוקים בתי ספר 11בעיר  •

בי"ס ירוק  1בי"ס ירוק,  3 –בתי ספר בתהליך הסמכה בשנה זו  5. הסביבה ומשרד החינוך

בתי הספר נדרשים לעמוד בקריטריונים מגוונים כגון: תכנית בי"ס ירוק עד.  1מתמיד, 

לימוד סביבתית, וועדת איכות סביבה בית ספרית, צמצום משאבים והפחתת צריכת 

 יציאה לפעילות סביבתית בקהילה והכשרת צוות המורים.חשמל, הסברה בית ספרית, 

פועלים מטעם היחידה בבתי הספר, רכזי הקיימות הינם מורים אשר רכזי קיימות  14 •

הבית ספרית וכן לקדם אורח חיים מקיים בבית  המועצה הירוקהנבחרו להוביל את ליווי 

ה פעילות הרכזים הספר ומתוגמלים בשעות אפקטיביות. בעקבות משבר הקורונה צומצמ

 והחל מחודש ספטמבר חזרנו לפעילות במרבית בתי הספר.

 

ו' הלומדים על נושאי סביבה -תלמידים מכיתות א' –מועצות התלמידים הירוקות  •

ופועלים בקהילת ביה"ס להעלאת מודעות ושינוי התנהגות. רוב המועצות הפסיקו את 

מועצות נפגשו בזום.  2פעילותן בעקבות האיסור על איחוד תלמידים מכיתות שונות, 

 ספר.-בתי 14-מתחילת ספטמבר מועצות התלמידים חזרו לפעילות בכ

 עירוני בשעות אפקטיביות מלווה את הרכזים ומפיץ תכנים נבחרים לאורך השנה.  מדריך  •

 

 יסודייםעל בתי הספר ה

כלל מועצות התלמידים בחטיבות  -שיתוף פעולה עם אגף תנו"ס ותוכנית "בשביל"  •

הביניים עברו הדרכה בנושא קיימות, שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ופסולת באתרי הטבע 

 מיכל וחוף הים. אפולוניה, תל

תכנים נבחרים לאורך  צהבשעות אפקטיביות מלווה את הרכזים ומפי תעירוני כהמדרי •

 השנה.  

 

 -מועדים סביבתיים צוינו בקמפיינים רוחביים 

 שלומית ליפשיץהצפרית הרצאה למשפחות מפי  -ספירת הציפורים  •

  תלמידיםמורים ומאגר פעילויות ל פרסום

הושאלו סאג'ים לוועדי הורים שערכו פעילות בית ספרית חלופית  -סביבתי  ל"ג בעומר •

 תוך צמצום השימוש במוצרי חד פעמי.

 הספר היסודיים.-הרצאת זום בנושא טבע עירוני לתלמידים בבתי –קהילה במרפסת  •



 

 הצגות ופעילויות לגנים ובתי ספר – שבוע הקיימות •

 האקלים תל' חט"ב זאב עברו הדרכות בנושא משבר – מצעד האקלים •

 .ויצאו לצעדה בחופי הרצליה

• Black Friday –  הפנינג צמצום צריכה וקיימות בחט"ב זאב 

 גורדון, אלון, אילנות ועוד.-רמב"ם –בתי"ס יצאו לעידוד הליכה  –יום ההליכה  •

 

  -גינה אקולוגית

היחידה  -בבתי הספר העל יסודיים  8 -בתי ספר יסודיים ו 14-בהרצליה גינות לימודיות ב •

מסייעת למוסדות אלה, המקדמים חינוך לחקלאות וקיימות, ע"י חלוקת שתילי ירקות, 

 רכישת כלי גינון, הקמת גינות, ייעוץ ועוד.

בי"ס אופק, בי"ס אילנות, בי"ס רמב"ם  -מוסדות  4-בהרצליה חממות גידול לימודיות ב •

 ותיכון הנדסאים. 

בי"ס ברנדיס, בי"ס נוף ים, תיכון  גן נחליאלי, –הקמת גינות וערוגות במוסדות החינוך  •

 הנדסאים, חט"ב שמואל הנגיד, בי"ס אופק ועוד.

 סטודנטים מהחוג לקיימות באוניברסיטת רייכמן: 9התנדבויות  •

ד' בביה"ס יצחק נבון, בסופן הקימו גינה בכניסה -מפגשי הדרכה לכיתות ג' 10. העברת 1

 יה"ס מפתן ארז.לביה"ס. את ערוגות העץ בנו תלמידי מגמת נגרות מב

הספר והגנים בהקמת ערוגות, סידור צינורות השקיה ועוד. בין -. התנדבויות בגינות בתי2

 בי"ס שז"ר, בי"ס רמב"ם, גן חרצית, גן דולב ובגן תפוח. –המוסדות 

 . כתיבת מערכי שיעור בנושאי חקלאות וקיימות.3

 . הובלת מועצת תלמידים בבי"ס נבון.4

סיורים לתלמידים, בנושא "תולדות החקלאות", במרכז המבקרים של דוד  10הועברו  •

 רזיאל. 

בבי"ס נוף ים הוקמה מערכת טפטפות עבור גידול ייחורי עצים.  –פרוייקט מעצימים  •

ב יגדלו שתילי עץ אשל במשך כל שנות לימודיהם ובשנה השישית ישתלו -תלמידי כיתות א

 את העצים ברחבי העיר.

גינות בשעות אפקטיביות עורך סיורים, מלווה ומייעץ לצוותי ההוראה רכז  •

  בעיר.



 

 - השתלמות מורים

מורים מהרצליה  16-השתלמות מורים שניה נפתחה למורי יסודי וחט"ב והשתתפו כ •

והסביבה. ההשתלמות פותחה ע"י היחידה לאיכות הסביבה, מרכז פסג"ה הרצליה וצוות 

בנושאי קיימות, חינוך חורש, טבע עירוני, מדע אזרחי מדעים של משרד החינוך ועסקה 

והוראת המדעים. המורים התנסו בלמידה חוץ כיתתית, הכירו מודלים ופרוייקטים 

בנושאי אקטיביזם וטבע עירוני. ההשתלמות התקיימה ברובה בזום בעקבות מגבלות 

 הקורונה ובסופה יצאו המורים לסיור בתל מיכל.

 קדמאים להוראה של מכללת לוינסקי ומרכז פסג"ה.השתתפות בתוכנית הסבת א •

  



 

 

 

 

   משל"ט -מוקד עירוני 



 

 משל"ט -המוקד העירוני 

 גב' כרמל וידאל -מנהלת המוקד 

 

 .מוקלדות פניות  162,735 – 2021סיכום פניות תושבים לשנת 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

נציבות תלונות הציבור 

  וחוק חופש המידע

  



 

 האגף לפניות ותלונות הציבור 

 
אגף פניות ותלונות הציבור פניות ותלונות הציבור משמש כתובת עבור תושבים 

המבקשים לפנות לעירייה בכל תחומי הפעילות השונים שלה, לשטוח את תלונותיהם 

בנושאים כגון שירות ונותני שירות, תושבים המתקשים להתמצא בנבכי הבירוקרטיה 

וסף מטפל האגף בבקשות למידע העירונית, כתובת למתן הצעות לשיפור ועוד. בנ

במסגרת חוק חופש המידע. באגף פועלים כדי לתת לפונים מענה סבלני ומקצועי, תוך 

חתירה מתמדת לשיפור השירות, הנגישות והשקיפות בארגון. להלן נתוני פניות ותלונות 

 , המהווים סיכום של ליבת הפעילות השוטפת ביחידה. 2021הציבור לאגף בשנת 

 

 

 

 

פניות ותלונות. הנתונים מראים  6,220 2021באגף פניות ותלונות הציבור טופלו בשנת 

  פניות ותלונות. 6,045, בה טופלו 2020לעומת שנת  2% -עליה של כ
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 התפלגות לפי חודשים

 

 אופן הפנייה

 

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

פונים אשר  –וישנם פונים הממשיכים את הדיאלוג עם היחידה בערוצים שונים. לדוגמה 

פונים טלפונית ולאחר מכן ממשיכים דיאלוג באמצעות דוא"ל ו/ או פגישות. במקרים בהם 

יורים בשטח לבחינת הפנייה או תוצאות הטיפול בה. בשנת נמצא שיש צורך, מתקיימים ס

 נמשכה המגמה של צמצום הפגישות פנים אל פנים ומעבר לערוצים דיגיטליים לפנייה.  2021
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 התפלגות פניות ותלונות לפי גורם מטפל
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 מספר הימים הממוצע לטיפול בפניות ותלונות 

 

 

 2021המידע בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש 

  63 – 2021. מספר בקשות שהוגשו בשנת 1

 ₪  720 –. אגרות ששולמו 2

 0  –. מספר עתירות שהוגשו 3

 . בקשות למידע לפי נושאים: 4

 

 מספר בקשות נושא

 13 הנדסה

 13 פקוח

 7 גזברות

 6 כללי

 6 משפטית

 5 וטרינריה

 5 חינוך

 5 מכרזים

 4 תנועה

 4 מוקד עירוני

 3 אנושמשאבי 

 3 רישוי עסקים 

 2 איכות הסביבה

 2 נגישות

 2 רווחה
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 2 רשות החופים

 2 תנו"ס

 2 מחשוב

 1 לשכה משפטית

 1 נכסים וביטוחים

 1 שאיפה

 

 מידע אודות הטיפול בבקשות:. 5

 אחוזים מספר  

 54% 34 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש  .1

 14% 9 באופן חלקיהרשות מסרה את המידע המבוקש   .2

 24% 15 . הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע3

 7% 5 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה .4

  100% 63 סה"כ

 

 . מידע אודות בקשות שנדחו )תיתכן יותר מעילה אחת(:6

 32 –סך הבקשות שנדחו, כולל בקשות בהן נמסר המידע באופן חלקי 

 אחוזים מספר העילה

 4% 1 הקצאת משאבים -( 1)8

 44% 11 לא ניתן לאתר  -( 3)8

 20% 5 המידע נוצר בידי רשות אחרת -( 5)8

 4% 1 פגיעה בפרטיות -( 3)א()9

 12% 3 דיונים פנימיים -( 4)ב()9

 8% 2 רשות אכיפה -( 8)ב()9

 8% 2 שנים 7( המידע נוצר לפני 2)8

 100% 25 סה"כ

 

 בבקשות:. מידע אודות זמני טיפול 7

 58 –סך הבקשות הרלוונטיות 

 באחוזים במספר זמן הטיפול

 57% 33 יום 15עד 

 35% 20 יום 30-ל 16בין 

 5% 3 יום 60-ל 31בין 

 3% 2 יום 12-ל 61בין 

 100% 58 סה"כ

 



 

 השקה והטמעה -הקוד האתי 

 
בהיכל בעיר.  13/7/2021חשיפת הקוד האתי באירוע למנהלים התקיים בתאריך  .1

האירוע כלל חשיפה של הקוד האתי והרצאת אורח של מר רוני סולימני. השתתפו 

 באירוע מנהלי העירייה עד לדרג מנהלי מחלקות.

 סדנאות חשיפה למנהלים: -הטמעת הקוד האתי  .2

a. ( 14/10/2021סדנה לפורום הנהלה בכיר )– משתתפים 20 

b.  פיםמשתת 8 –( 13/10/2021, 4/10/2021) –סדנאות לצוות מטמיעים 

c.  משתתפים 48 –( 16/12/2021, 14/12/2021) –סדנאות למנהלי מחלקות 

d.  21 –( 21/12/2021) –סדנה למנהלי אגפים, סגנים ומנהלי מחלקות 

 משתתפים

e.  מנהלים בעירייה. 97סה"כ השתתפו בסדנאות ההטמעה 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 מחלקת התנדבות
 

  



 

 

 מחלקת התנדבות 
מעגל של נתינה וקבלה בין תושבי העיר ותיצור מחלקת ההתנדבות בהרצליה תאפשר 

 מרחב לביטוי ערכי אהבת הזולת, נדיבות הלב, ערבות הדדית ומעורבות חברתית.

 

 
 

 השנה במספרים 

 
 

 סה"כ נקבה זכר גילאים
 41% 27% 14% (18-39) –צעירים 

 35% 29% 6% (40-64) –בוגרים 

 24% 18% 6% ומעלה 65 -מבוגרים 
 100% 73% 27% סה"כ

  



 

 שיתופי פעולה הדוקים 

עמותות, מיזמים ופרויקטים  140מחלקת ההתנדבות מהווה מסגרת פעילות של למעלה מ 

בתחום ההתנדבות. שיתוף הפעולה נבנה בעיקר על בסיס צורך בסיוע ו/או הדרכה של 

 מחלקת ההתנדבות. מתוכם בלטו השנה )לא לפי סדר חשיבות(:

 מורם"ויצו בדגש פרויקט "בראש  .1

 מסגרות ילדים ונוער על רצף הסיכון .2

 מפעלי חלוקת המזון .3

 מסגרות גיל שלישי בדגש על סיוע כללי והפגת בדידות .4

 גיוס ורתימת הגיל השלישי להתנדבות בהתאם לצו השעה  .5

 

 עמודי תווך בפעילות 

מיזם ותיק במסגרתו מתנדבים תושבים בעלי ידע בסיסי  -סיירת תיקונים  .6

אנשי מקצוע בתחומי אחזקת הבית )חשמל, אינסטלציה ועוד( למען בתיקונים לצד 

 לקוחות אגף הרווחה.

מיזם בגדילה מתמדת המטפל בכל הנדרש לחיילים/יות  –חיילים בודדים  .7

 ומשוחררים בודדים/ות. 

מידי חודש קבוצת מתנדבים/ות מתחלפים מגיעים לבתי  -סיירת יום הולדת  .8

 ים יום הולדתם/ן. תושבים/ות מבוגרים/ות בעיר וחוגג

 רופאי שיניים מתנדבים למען לקוחות אגף הרווחה.   .9

 
 טיפוח חווית ההתנדבות –המתנדב/ת כלקוח/ה 

מחלקת ההתנדבות פועלת ללא לאות לשיפור השירות וחוויית ההתנדבות כמשמעותית 

 ובעלת ערך, זאת מתוך תפיסת המתנדב/ת כלקוח/ה.

 בתחום.פגישות תקופתיות עם יועצת מתנדבת  .10

שיפור חווית המתנדב/ת והתאמת תהליך ההיכרות וההשמה לשגרת הקורונה  .11

 לדוגמה: טפסים מקוונים וסקרים ייעודיים.

 ניתוח תוצאות הסקרים במטרה לוודא שביעות רצון מעגלי ההתנדבות. .12

 שיפור התקשורת והמענים באמצעים טכנולוגים. .13

 יית התנדבות משמעותית.למידה מתמדת ופיתוח כלים על מנת לספק תשתית לחוו .14

  



 

 

 בית הספר למקצועות ההתנדבות 

מהווה מרחב למידה, הקניית מיומנויות ופיתוח ידע  ובכך מאפשר בניית קהילה מתנדבת 

 מקצועית, ייחודית ומגובשת. מפעילות בית הספר :

 

מפגש שולחן עגול עם מסגרות נוער בסיכון בנושא התנדבות אוכלוסיות אלה  ✓

 עם כל מסגרת במטרה לייצר פרופיל התנדבות מותאם.ומפגש אישי 

שולחנות עגולים לכלל העמותות  -"נפגשים ולומדים מעגלי הטוב בהרצליה"  ✓

 והארגונים בעיר.

 מודל לדוגמא בניהול התנדבות. –הרצאה בכנס "בני ברית" ארצי  ✓

 

 מדור התנדבות  בעיתות חירום

 סיוע בחלוקת תרופות לעריריים. .15

 מזון לקשישים ומשפחות הזקוקות לסיוע.סיוע בחלוקות  .16

 סיוע בהסברה בריאותית בגינות ציבוריות בתחילת השנה.  .17

 גיוס מתנדבים ומיונם עבור יחידת החילוץ העירונית. .18

 גיוס והזרמת מתנדבי חירום .  –בים  סיוע באסון אקולוגי  .19

 בשיתוף עמותת אקואושן.  –גיוס מתנדבים להכשרת מתנדבי חירום ים  .20

 מתנדבים/ות לרבות חלוקת תעודות הצטיינות.הוקרת  .21

 מתנדבים לצרכי חירום. 3500סה"כ הפעלת  .22

 

 הוקרה ושימור כח ההתנדבות

מחלקת ההתנדבות רואה ברכה גדולה בעשיית תושבי/ות העיר מוקירה ומעריכה פעילותם 

 ופועלם:

 תודות וברכות לאורך השנה .23

 מתנה בחגים + אירוע הוקרה עשיר ומושקע .24



 

 

   

 

 שבוע מעשים טובים בצל הקורונה 

 .פרויקטים 31 -משתתפים ב 16,163תכנית ליום מעשים טובים הכוללת 

 מס' דוגמאות:

 אירוע ניקיון הים והפרחת מילים טובות חוף סינדי עלי/ תל מיכל ואפולוניה. .1

 בית קפה לקשישים בבית משה"ד )תלמידי תיכון חדש מפנקים את דרי הבית(. .2

 רוע ניקיון שטחי הפארק, הפרחת עפיפוני מילים טובות.אי -פארק הרצליה  .3

סיירת שמחה, פינוק ונתינה בסבב  -פעילות מתנס"ים לטובת ילדים מיוחדים  .4

 לגני החינוך המיוחד.

לאורך היום חגיגות יומי הולדת לקשישי העיר בחצר ביתם  -סיירת יום הולדת  .5

 או בגינה קרובה.

 קשר עם המשפחה.חלוקת טאבלטים לקשישי רווחה מנותקי  .6

פינות נתינה חברתית במרכז העיר )פרגולה( + מופעי רחוב  -רחוב שכולו טוב  .7

 המותאמים לתו הסגול.

  



 

 שיתופי פעולה עם אגף החינוך

 אלבום ההתנדבות

 מיזם בהובלת מחלקת ההתנדבות ובשיתוף אגף החינוך )בתי הספר היסודיים(.

מטרת המיזם הינה פיתוח המעורבות החברתית והתנדבות משפחות כחינוך לחמלה ואהבת 

אדם דרך דוגמה אישית החל בגיל צעיר. זאת, כחלק מפלטפורמת 'הורות בהתנדבות' המציעה 

מגוון גדול של הזדמנויות לפעילויות תרומה והתנדבות משותפת של הורים וילדיהם יחדיו 

 למען הקהילה. 

 הכוללות: "ערכות התנדבות לכל ילד"זם, כל כיתה קיבלה במסגרת המי

אלבום ממותג התנדבות ונתינה אותה כל ילד לוקח לביתו אחת לתקופה. הילד  .25

ומשפחתו בוחרים פעילות התנדבותית ומתעדים אותה על פי   בחירתם : תמונות, 

 ציורים, תיאור מילולי קצר ועוד.

 נתינה ועשיית טוב.עלון "הורות בהתנדבות,  המעודד שיח של  .26

 שלט לדלת הבית "משפחה מתנדבת". .27

 קישור לבנק רעיונות התנדבות )אתר מחלקת ההתנדבות(. .28

 

 

מחלקת ההתנדבות מהווה  גוף מנחה ותומך הן לצוות בית הספר והן למשפחות המתנדבות. 

בתוך כך, צוותי בתי הספר היסודיים לקחו חלק במפגש הכשרה הכולל הסבר על מהות 

 פלטפורמה זו.  ההכשרה מתנהלת בהתאם לאופי ורצון בתי הספר. ומשמעות

 כיתות : 34 –תלמידים  900תפוצת הפרויקט 

 מס' כיתות מספר תלמידים שם בי"ס 

 2 45 אילנות
 2 59 בן צבי

 3 95 ברנדיס
 2 61 גליל ים

 3 77 הנדיב
 4 104 ויצמן
 5 125 יוחנני

 5 107 יצחק נבון
 5 137 לב טוב

 3 68 יםנוף 
 

 

 פרסים ואותות

 פלטפורמת התמיכה בחיילים/ות הבודדים/ות החיים בהרצליה 

 מועמדת לקבלת פרס הנשיא להתנדבות



 

 קידמה וטכנולוגיה

 התנדבות שגרה:  

 בלחיצת כפתורפיתוח פלטפורמה של מגוון רעיונות ואפשריות התנדבות  .29

 בחירה מתוך היצע של ערכות ופעילויות באתר האינטרנט של המחלקה.

 

 
 

 יצירת טפסי בקשה דיגיטליים לקדמה והתחשבות בסביבה. .30

  :הנגשת ההצטרפות להתנדבות בפשטות -ק התנדבות בקלי

https://www.herzliya.muni.il/volunteers/ 

 

 
 

 התנדבות חירום: 

 פיתוח מתודולוגיה של גיוס מהיר למשימות חירום דרך "קבוצות מסה" .31

 .בחירום הכנת צ'ק ליסט דיגיטלי לטובת מטה ההתנדבות .32

 

https://www.herzliya.muni.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA/
https://www.herzliya.muni.il/volunteers/


 

 

 מזמינים תמיד להעמיק שותפויות

 שנמשיך להרבות טוב יחד

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מחלקת ארגון ותיאום
  

  



 

 מחלקת ארגון ותיאום
 מנהלת המחלקה : גב' רינה זאבי

 
 מועצת העירייה

חברות וחברים, שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות  21מועצת העיר הרצליה מונה 

המקומיות. מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו 

 .בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה

 

מחויבת על פי  תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא

החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב 

שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים )לפיתוח ולפרוייקטים(, צו מסים )ארנונה( מידי שנה, מינוי 

 .ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד

   

מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית המועצה חייבת להתכנס אחת לחודש לישיבה 

שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון 

   .בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים

 

  :2021 מועדים לקיום ישיבות מועצה לשנת

 יין לבקשת חברי האופוזיציהישיבה שלא מן המנ - 9.2.21

 ישיבה מן המניין – 16.2.21

 ישיבה מן המניין -  16.3.21

 ישיבה מן המניין - 27.4.21

 ארנונה(  -ישיבה שלא מן המניין )צו המיסים  - 15.6.21

 ישיבה מן המניין  - 15.6.21

 ישיבה שלא מן המניין )דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים( - 13.7.21

 ישיבה מן המניין - 13.7.21

 ישיבה שלא מן המניין לבקשת חברי האופוזיציה – 20.7.21

  ישיבה מן המניין -  17.8.21

 ישיבה מן המניין - 12.10.21

 ישיבה שלא מן המניין )דו"ח מבקר העירייה(  - 16.11.21

 ישיבה מן המניין - 16.11.21

 ישיבה שלא מן המניין בנושא התקציב. - 7.12.21

 ישיבה מן המניין - 21.12.21

 

 ישיבות מועצה. 15התקיימו  2021בשנת 

 החלטות מועצה. 154סה"כ התקבלו 



 

אסיפות כלליות של בעלי המניות )חברי מועצת העיר( של החברה לאמנות  4בנוסף התקיימו 

ותרבות, החברה למרכזים קהילתיים, החברה לפיתוח הרצליה בע"מ והחברה לפיתוח 

 )המרינה(.התיירות בע"מ 

 

המחלקה אחראית להכנת החומר לישיבות עפ"י התקנות ובכלל זה הפצת חומר לעיון מוקדם 

לחברי המועצה, הוצאת זימון הכולל את סדר היום המפורט, הכנת תשובות לשאילתות, 

רישום הפרוטוקול, העברת הפרוטוקול להערות חברי המועצה ואישורו הסופי בישיבת 

 המועצה העוקבת. 

לפניות חברי המועצה בכל נושא, וכן הענות לפניות הציבור ומשרדי עורכי הדין לעיון מענה 

בפרוטוקולים של המועצה. בנוסף מעדכנת המזכירות ודואגת לפרסום ברשומות החלטות 

 מועצה המחייבות פרסומן ברשומות כגון חוקי עזר ותיקוני חוקי עזר, מינויים, הסמכות וכד'. 

את הפרוטוקולים והסטנוגרמות של ישיבות המועצה באתר  המזכירות דואגת לפרסם

 האינטרנט העירוני.

  



 

עדכון ותחזוק מערכת ניהול איכות עפ"י דרישות תקן 

ISO 9001:2015 
 

 ISO 9001:2015 –אפיון מערכת לניהול איכות 

ליך פיתוח מערכת איכות נועד לקדם ולטפח את האיכות והמצוינות בתהליכי העבודה תה

ארגונים רבים בארץ ובעולם בוחרים להטמיע מערכת לניהול איכות בהתאם בארגון.  

על מנת להביא לשיפור מתמיד בתהליכים הארגונים ולשיפור שביעות   ISOלדרישות תקן

בינ"ל לניהול איכות המהווה בסיס לתקנים  הינו תקן ISO 9001תקן רצון הלקוחות. 

 .ISO-נוספים ממשפחת ה

 

 שנים. 20 -מזה כ ISOלעירייה תו תקן לאיכות  

. מבדקי המעקב השנתיים ISO 9001אושרה הגרסה העדכנית לתקן  25/9/15בתאריך 

 . ISO 9001:2015  -מתבססים על תקן לניהול איכות בגרסתו החדשה 

 

והטמעת הכלים  2015דגש על המשך יישום הדרישות למהדורת הושם  2021במלך שנת 

 ארגוניים שגובשו לקראת מבדק המעקב השנתי.-הניהוליים
 

  איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון: למערכת ניהול התקן מגדיר דרישות

מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות  •

  .ישימות

להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת  חותר •

 .האיכות בארגון ניהול

 .מתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו •

 מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה •

(CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות. 

 

 מקד, בין היתר, בנושאים הבאים: מתהתקן 

 אחריות הנהלה •

 חשיבה ניהולית אודות מניעת סיכונים בתחומי הפעילות השונים של העירייה  •

 ניהול ידע. •

 זיהוי ומיפוי בעלי ענין/בעלי זיקה לארגון •

(, PDCAפעל )-בדיקה-ביצוע-התקן עושה שימוש בגישה התהליכית, במחזור תכנון

 כלליים לבניה של מערכת ניהול איכות מועילה )אפקטיבית(.ובחשיבה מבוססת סיכונים 

 



 

 ISOהתקן בהתאמה לדרישות נהלי איכות הוכן קובץ מערכת לניהול איכות עדכון במסגרת 

תוך שימת דגש על: אחריות הנהלה, חשיבה אודות מניעת סיכונים  2015בגרסת  9001

 וניהול ידע.

למעשה עקרונות אלו לעשייה העירונית תוך תורגמו הלכה נהלי האיכות, בתהליך עדכון 

  הקניית כלים ניהוליים נדרשים.

 
 : ISO 9001:2015שלבי העבודה לפיתוח מערכת ניהול איכות עפ"י דרישות תקן 

 

 בקרב ההנהלה  –לגבי העקרונות בתקן בגרסתו המעודכנת  הדרכה

  –הנושאים העיקרייםה, עדכון קובץ נהלים והקניית כלים ניהוליים חדשים לתיעוד כתיב

כן נהלים פנימיים ו ISO 9001:2015 כתיבת הנהלים על פי דרישות התקן עדכון וכולל 

שימוש והטמעת כלים ניהוליים שונים לשם תיעוד תהליכים של בהתאמה לצרכי הארגון. 

מניעת סיכונים, ניהול ידע, זיהוי ומיפוי בעלי ענין/בעלי זיקה ועוד בתחומי הפעילות השונים 

 בעירייה.

פנימיים הכשרת צוות מאמתי איכות פנימיים לתהליך תכנון וביצוע מבדקי איכות  -הכשרה 

 תוך שימת דגש על דרישות התקן. 

כנדרש והכלים הניהוליים החדשים בעירייה גיבוש קוים מנחים ליישום הנהלים  – הטמעה

 . ISO 9001:2015בתקן 

 זיהוי מגמות והתווית פעולות מתקנות.ביצוע מבדקים פנימיים, ניתוחם,  –בקרה 

למבדק  ישיבת הנהלה לדיון בכל ממצאי המבדקים הפנימיים והערכות –סקר הנהלה 

 .2015המעקב השנתי בגרסת 

 מכון התקנים הישראלי.ע"י  ISO  9001:2015לתקן מעקב שנתי של מבדק 

 דו"ח פעולות מתקנות כנדרש בתקן  - ח מסכם לפעולה מתקנת"דו

 

 חודשים. 3-אורך כ ISOתהליך ההיערכות למבדק 

 

 ועבר בהצלחה רבה.  29.9.21 -המבדק השנתי של מכון התקנים נערך ב

 

ביטחון פיקוח וסד"צ, תב"ל ושאיפ"ה, אגף  -המבדק כלל את מינהל כספי , מנהל תפעול

 החינוך, 

 מינהל הנדסה, ועדת נגישות, מוקד עירוני וניהול איכות.

  
 

  



 

 העירייהארכיון 

 
מיכלים כחלק מהתהליך לצמצום כמויות החומר הנשמרות במגנזה  3,000-בוערו כ .1

 ולחסכון בעלויות האחזקה.

פעילות שוטפת לשליפת חומר ארכיוני ולהשאלתו על פי בקשות אגפי העירייה,  .2

 שליפות. 3,000 -בהיקף של כ

קליטת  מיכלים מהתיקיונים האגפיים אל המגנזה, ובכך לאפשר 700-הועברו כ .3

 חומר חדש בתיקיונים היחידתיים לצורך ההתנהלות השוטפת.

 מיכלים הועברו לבית ראשונים. 10-אותר חומר ישן מראשיתה של הרצליה ו .4

 

 מכלים בארכיון. 16,636כיום  

 תיבות חדשות. 1500-ל 1000בין  2022-צפי ל

 

  



 

 

 ועדות באחריות מחלקת ארגון ותיאום

 

ההנהלה, ועדת השמות העירונית, ועדת ההנצחה, ועדת הנצחה המחלקה מרכזת את ועדת 

 לנפגעי פעולות טרור, ועדת יקיר העיר.

 עירוניות. פרוט ראה בפרק ועדות

 

 

 

 

 נושאי טיפול שוטפים

 

 הפעלת חברת שליחים 

 "בית הארכיב". –שירותי ארכיב 

 שירותי הדואר

מעקב שוטף ועדכונים, הזמנת המשפחות השכולות  – אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל

ומוזמנים לטקס יום הזיכרון, עדכון רשומות המזכירות בנושא, עדכון ותחזוק לוחות 

 האנדרטה בגן שפר.

  הכנת הדו"ח השנתי על פעולות העירייה.



 

 

 

 

 

  

 חברות ותאגידים

 עירוניים

  



 

 

 

 

 

 החברה

 בע"מ לתרבות ואומנות

  



 

 

 תרבות במציאות משתנה -הבמההיכל אמנויות 

חזר  2021לשנה. רק במרץ  הקורונה שיתקה את הפעילות השוטפת בהיכל אמנויות הבמה

ההיכל לפעילות מדורגת בהתאם להנחיות המשתנות. )מגבלות התקהלות, תו ירוק, תו 

סגול ועוד( הקהל החל בהדרגה לחזור למופעים. מאז ועד היום למדנו לפעול בהתאם 

 שתנה משבוע לשבוע.במציאות שמ

 

מופעים שנדחו ברובם למנויים מתקופת הקורונה  -2021אוקטובר  -בין מרץ .1

 בשילוב מופעים חדשים בהתאם למגבלות ההתקהלות

מנויים לסדרות  8,000פתיחת עונה חדשה ומעודדת עם מעל  -2021מנובמבר  .2

ה השונות, ביניהן, סדרות התיאטרון, המחול הבינלאומי, ערבי זמר, מוסיק

 קלאסית, מוסיקה אנדלוסית ואפילו סדרות לילדים.

במהלך העונה התארחו בהיכל מיטב הצגות התיאטרון והמיוזיקלים בארץ, לצד  .3

 להקות מחול )ישראליות בלבד(, ואומנים שונים. 

)בלט ג'אז  20022-2023מופעי להקות המחול הבינלאומיות שתוכננו נדחו למהלך  .4

 מונטריאול, קומפלקשנס(

 יימו השנה סלי תרבות והשכרות אולם סגורות. לא התק .5

 
 התפלגות כמות המבקרים

 
מספר מבקרים  פרויקטים עיקריים חודש בשנה

 בחודש

 

 אפריל -מרץ
קטורזה, אדיר  -חזרה חלקית להיכל ❖

 מילר, ערבי זמר, שוק המציאות ועוד

3,000 

בהתאם למגבלות 

 ההתקהלות

 יוני -מאי

 משפחה חמה-תיאטרון במיטבו ❖

להקת המחול בת שבע,  -מחול ישראלי ❖

 וורטיגו, להקת המחול הקיבוצית

)משירי יורם טהר לב, ערבי זמר ועיון  ❖

(, הסדרה הסימפונית, רומא מהסרטים

 מוסיקה אנדלוסית

)אדיר מילר, מה מופעי סטנדאפ שונים  ❖

 קשור, זרחוביץ' ועוד(

13,000 

 -יולי

 אוגוסט

 
 

שבעת הגמדים, פיטר פן  -הצגות לילדים ❖

צלילי קסם עם ניצה שאול, מני ממטרה 

 ועוד

15,500 



 

העבד, עבדאללה שוורץ, בין -תיאטרון ❖

 המילים

אודי כגן, , רויטל  -סטנדאפ ובידור ❖

ויטלזון, ציפורלה, חווה אלברשטיין 

 ועוד.

 -ספטמבר

 אוקטובר

להקת מחול בת שבע,  -מחול ישראלי .1

הבלט הישראלי, בלט ירושלים

תזמורת המהפכה,  - מופעים שונים .2

בוסתן ספרדי, השיר שלנו

   11,500 
 

 -נובמבר

 דצמבר

מיומנה, פיטר פן,  -מופעי חנוכה  .1

פינוקיו, ספר הג'ונגל, חמישה 

 בלונים ועוד

-תיאטרון -2021-2פתיחת עונת  .2

אפס ביחסי אנוש, מחוברים 

 לחיים, ראש המועצה, 

מוסיקה אנדלוסית, ערבי זמר  .3

הסדרה הסימפונית, הערים ועיון, 

 המרתקות, גיל שוחט מארח ועוד

רשף לוי,  -מופעי סטנדאפ ובידור .4

 מני עוזרי, אודי כגן ועוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,000 

 70,000  סה"כ

 

 
  



 

 היכל בעיר
היתה שנת החזרה לשגרה לאחר תקופה של שנה ללא אירועים כשהיכל בעיר היה  2021שנת 

סגור. בעת החזרה היה חשוב לנו להציע מופעים לקהל הרחב ולתת מגוון של מופעים 

במחירים נוחים על מנת להשיב לחיים את חיי התרבות במרכז העיר לאחר תקופה של 

 סגרים, אי וודאות ובידודים חברתיים. 

 

בפעילות השנה שמנו דגש על חזרה לשגרה ומילוי לוח המופעים באירועים והשכרות 

 בהשתדלות להגיע למצב הקודם שלפני תקופת הקורונה.

 

לוח האירועים, המופעים והשכרות מראה שישנה מגמה של חזרה לשגרה והקהל אכן מצביע 

 ברגליים ומגיע להיכל.

 

לים, ישנו קושי חדש בהבאת קהל ובהגבלות חדשות אמנם יש שינוי מהנורמה אליה היינו רגי

בקיום מופעים, וביטולים עקב הנחיות כאלה ואחרות, אך היכל בעיר למד ולומד להיערך 

מחדש למצב הקיים ולנתונים החדשים שנוצרו, ולהביא למיקסום של האפשרויות במקום. 

בהשמת דגש חזק על  בין אם זה קיום מופעים בדרך עצמאית דרך סוכנים ומפיקים ובין אם

 השכרת המקום לאירועים, כנסים והרצאות.

 

בשנה האחרונה היה צורך יותר מתמיד לדאוג לתחזוקת המקום ולביצוע כל הדרישות 

הבטיחותיות, בד בבד בחיזוק הפרסום והתקשורת עם הלקוחות הקיימים והמשך הבאת 

 לקוחות חדשים.

 

 .27,700 -מספר המבקרים השנה הגיע בממוצע לכ

 

 מספר מבקרים כמות אירועים בהיכל בעיר חודש

 ללא תקופת קורונה –ללא  ינואר

 ללא תקופת קורונה –ללא  פברואר

 500 3 מרץ

 2,300 13 אפריל

 2,800 16 מאי

 4,900 27 יוני

 2,500 14 יולי

 1,100 5 אוגוסט

 900 4 ספטמבר

 3,800 21 אוקטובר

 4,200 23 נובמבר

 4,700 26 דצמבר

 27,700 152 סה"כ



 

 סינמטק הרצליה
 2008סינמטק הרצליה הוא מוסד הקולנוע המוכר והציבורי היחיד באזור השרון, נוסד בשנת 

תרבותיה. לאחר חבלי קליטה הגיע לשלב  -תחת החברה לאמנות ולתרבות הרצליה 

עתיד לעבור למשכנו  2023ההתבססות וההתבגרות כמוסד תרבות מוביל בעיר, בינואר 

 החדש שבנייתו החלה בימים אלו. 

הסינמטק שנבנה בימים אלו מיועד להיות מרכז ללימודי קולנוע כמו גם להמשיך את ייעודו 

 חובבי קולנוע ולקהל הרחב. המקורי של הסינמטק כמרכז קולנוע אזורי ל

 סינמטק הרצליה משרת קהל מגוון שאותו ניתן להגדיר בלשון ציורית כבית קולנוע שכונתי.

התכנים המוקרנים בסינמטק הם מהפינות המורכבות והקשוחות של הקולנוע וכלה בקולנוע 

 פופולרי ואיכותי בכפיפה. 

מקום נכבד נשאר תמיד לקולנוע הישראלי לרבות סרטים ישראלים באורך מלא וסרטים 

 ישראלים קצרים. 

קולנוע ישראלי עלילתי, תיעודי וניסיוני. מהיצירה הרהוטה והשלמה ביותר ועד יצירות 

 הבושר שמכיל בחובו הבטחה. 

ופת הקורונה, דוגמאות לפעילות המתקיימת בסינמטק בשנה שחלפה, חלקן רלוונטיות לתק

 חלקן רלוונטיות לתקופות של חזרה לשיגרה: 

בתקופה שהסינמטק לא קיבל מימון לשלישי בשלייקס  -"שלישי בשלייקס"  .1

מהמשרד לשוויון חברתי, הרצנו תכנית עצמאית לגמלאים סובסדה על ידי עיריית 

 הרצליה. בהמשך הסינמטק קיבל הכרה של המשרד לשוויון חברתי. 

לינק  –יצרנו סרטוני הדרכה לכל המשפחה בהשתתפות קובי פרג' במהלך הסגרים  .2

  https://bit.ly/3GK66Oh  לסרטונים:

 

סינמטק הרצליה מקיים אירועים, ימי עיון וכנסים לקידום הקולנוע הישראלי ולעידוד 

 הצפייה בו לצד מתן מענה לצרכים קהילתיים.

 

נמנים אירועי חינוך לבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים וימי עיון למגמות בין אלו 

 קולנוע במהלכן מוקרנים סרטים ישראליים בפני התלמידים. 

תרבותיים ומתקיימות שיחות עם -להקרנות אלו מתלוות הרצאות בנושאים חברתיים

 יוצרים אשר משתפים את הקהל בתהליך היצירה.

 

ים ערבי גמר לסרטי תלמידים וסטודנטים אשר נוצרו במסגרת לימודי כמו כן, מתקיימ

 קולנוע. הסינמטק תומך ביוצרים הצעירים וחושף את סרטיהם בפני הקהל הרחב. 

 

בין הסרטים שהוקרנו בפעילויות השונות: "מוטלים בספק", "גן בלסינג", "מוות בבאר 

", "למתוח את החוט", "ימים שבע", "את לי לילה", "אבוללה, "פיגומים", "טרנסקידס

נוראים", "המוסד", "כמעט מפורסמת", "הבלתי רשמיים", "אין בתולות בקריות", "האופה 

 מברלין", "ויהי בוקר" ועוד. 

 

https://bit.ly/3GK66Oh


 

עוד פרויקט אשר מיועד לאוכלוסיה ייחודית בקהילה הוא "מועדון הסרט הטוב והנגיש" 

מכה קוגניטיבית. סרטים אלו בעלי הנ 20-40במסגרתו מוקרנים סרטים לקהל בגילאי 

מלווים בהנגשה של מנגישה אשר מסייעת בתיווך הסרט. ישנו דגש על הקרנת סרטים 

ישראליים ואף מפגשים עם יוצרים, כדוגמת הסרט "הרפסודה" של הבמאי עודד רז 

 והסרטים "פול גז" ו"פול ספיד" בבימויו של קובי מחט.

 -חולקים זיכרון" לרגל יום השואה והגבורה מלבד זאת, מדי שנה מתקיים בסינמטק ערב "

שיתוף פעולה שני עם פרויקט זיכרון בסלון לזכר יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הנושא שהוצג 

היה "שואה בדממה: ערב לזכר אנשים חירשים וכבדי שמיעה בשואה". בערב זה  2021בשנת 

פורים על שואת יהודי עסקנו בחוויתיהם של אנשים חירשים וכבדי שמיעה בשואה דרך סי

אלג'יריה ושואת יהדות אירופה. התקיימו שיחות עם קולנוענים על היעדר ייצוג הנושא 

בקולנוע, הודגם האופן בו אמנות הקולנוע משתמשת בשקט ובהמולה כד ליצור דימויים של 

אסון ואימה. הערב לווה במלואו על ידי מתורגמניות לשפת הסימנים שיצרו חוויה ייחודית 

 ל צפייה בסרט קולנועי עבור קהל האנשים החירשים וכבדי השמיעה שנכחו באירוע. ש

 

מסגרת חדשה, בה מוצג פיצ'ר ישראלי טרי, אחריו תתקיים  -החדש, הקצרים וההשראה 

שיחה ובתום השיחה יוקרן סרט קצר של הבמאי/ת. בהמשך החודש תוקרן יצירה קולנועית 

לדוגמא הוצג בטרום בכורה "הסירו דאגה  2021ת בינלאומית שהשפיעה על יצירתו. בשנ

שתנוהל על ידי יעל שוב )"טיימאאוט"( ויובל פרנס   מלבכם" )במאי: תום שובל(, עם שיחה

מדר )"אוף סקרין"(, בתום הערב יוקרן סרט קצר של תום )"הצדקה"( ובהמשך החודש יוצג 

מאפיין את הקרנות הטרום  בנוכחותו הסרט "וירידיאנה" )במאי: לואיס בונואל(. מבנה זה

 .2022בכורה של סרטים ישראליים מרכזיים בשנת 

 

מפגשים בשנה(. כל  10(: סדרה חודשית )2012הדור הבא של הקולנוע הישראלי )מאז שנת 

ערב מוקדש לסטודנט/ית לקולנוע או יוצר ישראלי בראשית דרכו המקיימים שיחה עם 

 קרן בהמשך הערב.הקהל בהנחיה ואוצרים בעצמם את התוכן שיו

  

הקרנת סרטים תיעודיים ישראליים בהשתתפות יוצריהם לאורך השנה סינמטק הרצליה 

סרטים תיעודיים ישראלים שלהקרנתם לוותה שיחה עם היוצרים )לאורך השנה  23הקרין 

 סרטים ישראלים תיעודיים(. 25הוקרנו 

 

ולם כולו ואת עולם און ליין. מגפת הקורונה אשר השביתה את הע - סינמטק הרצליה

עלה  19.3.2020התרבות בפרט, הביאה לחשיבה מחודשת של יעדי סינמטק הרצליה. ב 

לאוויר סינמטק הרצליה און ליין אשר החל כפעילות וולנטרית מטעם צוות הסינמטק 

שמטרתה מתן מענה תרבותי בראי הקולנוע לתקופת הקורונה לציבור החובב קולנוע ישראלי 

אשר אינו מוצא את התוכן המעניין אותו בפלטפורמות הביתיות השונות. וקולנוע אמנותי 

שימו לב, סינמטק הרצליה היה הראשון שהציע קונספט הקרנות חדש שהתיישר עם 

 המחשבה הבינלואמית.

בתקופה זו הסינמטק פעל מדי יום בשבוע וזכה להיענות מרשימה מצד הצופים )פירוט 

 בהמשך(. 



 

הפרויקט ענה על דרישות מועצת הקולנוע לפעילות תרבותית ששמה דגש על יצירה ישראלית 

(. הפרויקט ענה על קול קורא 87% - 14/4עד  19.3-)כמות הסרטים הישראלים שהוקרנו מ

מטעם משרד התרבות לקידום תרבות ישראלית בתקופת הקורונה. הפרויקט שימר את 

ת כמות מכותבי הסינמטק. הפרויקט זכה לסיקור הקשר עם לקוחות הסינמטק והרחיב א

רחב במדיה, נתפס כחדשני, והוגדר על ידי יאיר רוה, מבקר קולנוע ובלוגר, כ"עושה מהפכה 

בהרגלי הצפיה של חובבי הקולנוע האיכותי באמת, ומסמן את התחברות הסינמטק לקו 

הקולנוע והן במרחב  ( המציע תכנים להצגה הן בביתtvבינלאומי )נטפליקס, אמאזון, אפל 

 . 2021הביתי". השידורים און ליין הסתיימו ביוני 

 

שיתוף פעולה של סינמטק הרצליה עם שגרירויות דנמרק,  - מבט על הקולנוע הנורדי

 25גם איי פארו. התוכנית האמנותית כוללת עד  2021נורווגיה, פינלנד ושוודיה והחל משנת 

מהוללת שעלתה בשנתיים האחרונות לפסים שונים  כותרים, המייצגים היסטוריה קולנועית

" עתירי הפרסים, כמו גם 6בתכלית עם סרטים מהוללים כמו "רוכבי הצדק" ו"תא מס' 

הגרסה החדשה שביים חגי לוי ל"תמונות מחיי נישואים". כבכול שנה יוצגו יצירות חדשות 

מים לעברית לצד רסטורציות ליצירות ותיקות בעלות מעמד. עותקי ההקרנה המתורג

 לסרטים נורדיים קלאסיים יישארו בישראל וישמשו את הסינמטקים להקרנות עתידיות. 

 

הכרת התרבות הנורדית לגיל הרך. לשם כך הוחלט שסרטי הילדים יוקרנו  חזון התכנית:*

לקטנטנים בשפותיהם המקוריות וללא דיבוב. את מלאכת ההנגשה ביצעו שתי מספרות 

 סיפורים.

 

אביב הניב שתי רטרוספקטיבות -: שת"פ עם מכון גתה תלות בינלאומיותרטרוספקטיב

ופולקר   שהוקרנו בכל הסינמטקים בארץ לבמאים וים ונדרס )"מלאכים בשמי ברלין"(

סינמטק הרצליה ישתף פעולה עם מכון גתה לתכנית על  2022שלונדורף )"תוף הפח"(. בשנת 

כוונת מחווה לבמאיות: יוטה ברוקנר ( כאשר על הwomen cinemaטהרת קולנוע נשים )

 )"שנות הרעב"(, ג'ינין מיראפפל )"מאלו"(.

 

 הקרנת סרטי תעודה על מוזיקאים:

מסגרת הקרנת סרטי תעודה איכותיים על זמרים ולהקות שנעשית בשת"פ מלא עם חברת 

Trafalgar  ( נוכחות אדירה של קהל )והכנסות 2015הבריטית הניבה כבכל שנה )מאז שנת

שימות בהתאם( והעלתה לתודעה את שמו סינמטק הרצליה בקרב חובבי מוזיקה מכל מר

ה"דורז", "גורליאז", -הארץ ובני כל הגילאים. השנה התקיימו פרויקטים המוקדשים ל

"טום פטי ושוברי הלבבות". כל המפגשים הם שיתופי פעולה עם "החוג לתולדות המוזיקה" 

 אים: דנה קסלר, ישיב כהן.בניהול החוקרים, המוזיקאים והעיתונ

 

סינמטק הרצליה קידם את המודעות לחשיבות הקולנוע האילם מראשית  - קולנוע אילם

סימפוניית האימה", "נערה -דרכו בהקרנת סרטים כ"אניית הקרב פוטיומקין", "נוספרטו

בחליפה" ועוד. כל הקרנה שכזו היא שיתוף פעולה של הסינמטק עם מוזיקאים ישראלים, 



 

ם מדובר בהתנסות חדשה בתכלית )בין המוזיקאים: "אליוט", לוטם עזנר ל"תזמורת שעבור

 המהפכה", רודיקה פוגילמן שליוותה אל להקת המחול של מרתה גראהם(.

 

לאור העובדה שהנחיות הקורונה משתנות חדשות לבקרים, ואירועי חינוך שנקבעים 

מתבטלים עם ההנחיות, נשיק תכנית לימוד מקוונת שאותה המורות יוכלו להעביר 

לתלמידים בהמשך להקרנות של סרטים בכיתות, עם המערכת החדשה שהושקה בבתי הספר 

 . VODשל סרטי איכות לצפייה ב 

 

נים אלו יוכלו גם להיות מופצים לתלמידים שנמצאים בבידוד ויזמינו את כמו כן, סרטו

הילדים והנוער ללמוד על מבע קולנועי, טכניקות של צילום, פרספקטיבה, אור וצל, עריכה 

 ועוד. 

 

 : 2021הסרטים שהביאו את מספרי הצפיות הגבוה ביותר ב 

 

 167 הקרנת טרום בכורה לצמד פרקי הסיום –המפקדת 

 108 סאבלט -בכורה  טרום

 Cinema Sabaya 160סינמה סבאיא 

 145 קופה ראשית

 133 הקרנה לאזרחים ותיקים -חיים אחרים 

הקרנה לאזרחים  - A Piece of My Heart  לשיר מהלב

 121 ותיקים

 

 

 

  :2021פעילות סינמטק בשנת 

 

חודש 

 בשנה

אירועים )פרטיים,  פעילות סינמטקית

עירייה, גמלאים 

 ומערכת החינוך(

 סה"כ מבקרים

 מידע כללי

הקרנות סרטים שיחות עם 

יוצרים והרצאות למנויים, 

ילדים, גמלאים והקרנות 

 מסחריות.

פעילויות המשלבות 

הקרנות סרטים 

 הרצאות, כנסים ופרטי.

 

 מאי
 1555באולם ו 367) 1922

 נט(-סינמה
148 2070 

 1384 751 633 יוני

 1879 244 1635 יולי

 2205 701 1504 אוגוסט



 

 1255 72 1183 ספטמבר

 2054 573 1481 אוקטובר

 2364 594 1770 נובמבר

 2778 1005 1773 דצמבר

 15989 4088 11901 סה"כ

 

בחודשים ינואר עד מאי, הייתה פעילות מקוונת שלא ניתן לאמוד לפי חודשים כי זה לא 

ידניים שעשינו אם זה חשוב אבל זה נשמר ככה במערכת, אפשר להוציא את זה מדוחות 

 .ייקח קצת זמן

 אם אפשר להשתמש בזה, יש את הסיכום שעשיתי ללשכה לסטטיסטיקה:

 

 

 פעילות מקוונת: 

 

סך כל הסרטים שהופצו בקישורים בשנת 

2021 
 2021סך כל הקישורים שהוזמנו בשנת 

86 5018 

 מתוכם
 ללא עלות בתשלום

920 4098 

 2773 705 65סרטים זרים: 

 1325 215 21סרטים ישראליים: 

 

הצפייה בהרצאות, שיחות עם יוצרים והפעלות לילדים שליוו הקרנות אינטרנטיות היו ללא 

 עלות וגם לא ניתן להעריך את כמות הקהל.

לא ניתן להעריך כמות צופים, סך  -פעילויות הילדים עם בריו ושיחות עם יוצרים והרצאות 

  (.2021ועד הפסקת פעילות האונליין ביוני  2021אירועים בסגנון )מינואר  15הכל היו 

  



 

 הרצליה האמנים משכן

 

 השעה. הוראות עקב ימים, 175 במשך לקהל סגור היה האמנים משכן 2020 הפעילות בשנת

 באופן פעלו הסטודיו וחדרי הפעילות, שנת כל אורךל חלקי באופן פעלה הרזידנסי תוכנית

 התקופה. אורך לכל מלא

 

 תערוכות

 :תערוכות 3 האמנים משכן בגלריית הוצגו 2020 בשנת

 

 נוה-הפטל סאלי אוצרת: גלנטי. עריף לעינת יחיד תערוכת | ״סאנשיין״ | 1.3.2020-23.1.2020

 .890 - מבקרים מספר |

 

 רן אוצר: קליפשטיין. לאפרת יחיד תערוכת | ערב״ צהריים ״בוקר | 25.7.2020-14.3.2020

 .640 - מבקרים מספר | אילן קסמי

 

 מספר | ירושלמי בר אוצר: רואס. למשה יחיד תערוכת | ״34״ | 31.12.2020-8.8.2020

 .780 - מבקרים

 

 מבקרים. 2310 - סה״כ

 

  אונליין פרויקט

 הרצליה העיר את צילמה בו לבנת, לב דנה האמנית של ייחודי צילומי פרויקט ,לאחל״ת# 

 הפייסבוק פרופיל באמצעות ברשת פעל טהפרויק הראשון. הסגר למן שנה חצי של לתקופה

 הפרוייקט פעילות בתקופת המשכן. באתר ייעודי בעמוד ובנוסף המשכן, של והאינסטגרם

 הפייסבוק. לעמוד 300-וכ המשכן, של האינסטגרם לחשבון עוקבים 500-מ למעלה נוספו



 

 

 לינואר )מעודכן הראשון הסגר מן החל לרשת שהועלו וידאו לתכני צפיות נתוני
2021:) 

 סה״כ יוטיוב צפיות מס׳ פייסבוק צפיות מס׳ תיאור וידאו שם

 מלא וידאו תיעוד ערב צהריים בוקר

 התערוכה של

240 19 259 

 קול - 1 סונולודג׳

 אנושי

 מתיעוד 1/4 חלק

 ללא סונולודג׳ מופע

 קהל

 987 ליוטיוב הועלה לא 987

2 -  סונולודג׳

 קלרינט

 מתיעוד 2/4 חלק

 ללא סונולודג׳ מופע

 קהל

 433 ליוטיוב הועלה לא 433

 - 3 סונולודג׳

 טנור סקסופון

 מתיעוד 3/4 חלק

 ללא סונולודג׳ מופע

 קהל

 321 ליוטיוב הועלה לא 321

 חמת - 4 סונולדג׳

 חלילים

 מתיעוד 4/4 חלק

 ללא סונולודג׳ מופע

 קהל

 340 ליוטיוב הועלה לא 340

 במוםפע נחמיאס רן 34 על 118

 תיעוד-  טרמין

 קהל ללא הופעה

1200 41 1241 

 גירסת-  סונולודג׳

 קהל

 של מלא עודתי

 קהל לפני הופעה

 102 102 לפייסבוק הועלה לא

 מודרך סיור  תעתועים חלל

 בתערוכה

699 35 734 

 של מלא תיעוד מלא- סונולודג׳

 ללא הופעה גירסת

 קהל

296 4 300 

 תיעוד תקציר סיכום 2020

 2020 פעילות

619 26 645 

 5362  סה״כ

 



 

 
 רזידנסי תכנית

 לאמנים, מאפשרת היא מאז .1995 בשנת לפעול החלה האמנים משכן של האירוח תוכנית

 מרחב מאפשרת התוכנית מי.מקו בהקשר בה ולפעול בהרצליה להתגורר וחוקרים אוצרים

 מקצועית עבודה סביבת מספקת רובדיים,-רב תרבות ולחילופי אמנותית לפעולה וזמן

 היוצרת. הקהילה עבור שונים ידע שדות בין שותפויות ומעודדת

 

  במשכן: התארחו 2020 שנת במהלך

 דורון מאואס, לאה לבנת, לב דנה ורדי, יסמין סבח, אבי אקרמן, סילביה נסטלר, גרלד

 תומאס סטראוב, ג׳ראלד סטוקבורגר, אקסל סטאדלר, פליקס קליין, וולקמר גולדפרב,

 ת׳האלר.

 

 המשכן. של האירוח בתוכנית חלק שונים מתחומים ריםוחוק  אמנים 12 נטלו זו בשנה

  

 לתערוכות נלווים והופעות עיון וימי גלריה שיח
 

 בע,ט משאבי לניהול ומומחה ימי ביולוג  אריאל אסף ד״ר עם שיחה ויופי, זיהום - 15.2.2020

 ״סאנשיין״. התערוכה במסגרת אקואושן, עמותת של המדעי המנהל

 

 שפיתחה אקולוגית, ואמנית אופנה מעצבת כהן, דנה עם שיחה חדשים, חיים - 28.2.2020

 במסגרת תם. בהם שהשימוש לבגדים חדשים חיים מעניקה היא בו טקסטיל, מיחזור תהליך

 ״סאנשיין״. התערוכה

 

 ערב״ צהריים ״בוקר התערוכה במסגרת בשיחה קליפשטיין אפרת גלריה, שיח - 11.7.2020

 

 - ״34״ התערוכה במסגרת תלמודי אייל עם אקוסטי-מדיטטיבי מופע סונולודג׳, - 19.8.2020

 .1 סבב

 

 - ״34״ התערוכה במסגרת תלמודי אייל עם אקוסטי-מדיטטיבי מופע סונולודג׳, - 19.8.2020

 .2 סבב

 

 ״.34״ התערוכה במסגרת נחמיאס רן עם ״34 על 118״ טרמין מופע - 16.9.2020

 
  



 

 :נוספים אירועים

 של תחומית-ורב עצמאית פלטפורמה היא טכנופוליטיקס - טכנופוליטיקה סלון - 29.2.2020

 טכנופוליטיקה סלון .2009 משנת שפעילה ומפתחים מעצבים, חוקרים, עיתונאים, אמנים,

 ואמנות תרבות אגף בשיתוף מישראל, מקבילים לקולגות הקבוצה בחיבור שיא רועאי היא

 בישראל. אוסטריה ושגרירות האוסטרי, החוץ במשרד

 

 :בתערוכות סיורים

 אלון. תיכון י״ב כיתה אייזנברג, ציקי קבוצה בתערוכה, סיור - 11.2.2020

 גלנטי. עריף עינת בהדרכת בלומנזון, כרמית קבוצה - 25.2.2020

 נוה.- הפטל וסאלי גלנטי עריך עינת בהדרכת בסיס,-מ סטודנטים קבוצה - 26.2.2020

 נוה.- הפטל וסאלי גלנטי עריך עינת בהדרכת פרדס, מבי״ס סטודנטים קבוצת - 27.2.2020

 מרופין. לאדריכלות סטודנטים קבוצת סיור, - 11.3.2020

 קליפשטיין. ואפרת סלע רותי בהדרכת בסיס,-מ סטודנטים סיור - 9.6.202

 ורנר. שני קבוצה - בתערוכה סיור - 25.6.2020

 .34 לתערוכה פריוויו ויסמן. מיכל עם הרצליה תושבי סיור - 6.8.2020

 עצמון. גל נטע קבוצה - 16.8.2020

 
 הבית אמני

 אפרת גל, ספיר : היו 2020 לשנת הבית אמני לאמנים. עבודה חללי ארבעה במשכן

 עברון. וניר גפני טל רובינשטיין,

 
  



 

 מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 

, מערכי תערוכות גדולים 3במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית הוצגו סה"כ  2021בשנת 

 .ותערוכה זוגית אחת תערוכות קבוצתיות 2תערוכות יחיד  17: תערוכות 19 ובתוכם

  -כל זאת על פי הפירוט הבא 

 7השתתפו  ןבה יחיד ותתערוכ 7ו הוצג 2021 יוניל 2020אוקטובר במערך התערוכות שהיה בין 

 . ות/אורחים ות/אוצרים 3-ו יות/אמנים

. ותערוכה זוגית אחת תערוכות יחיד 5הוצגו  2021 נובמברל יולישהיה בין במערך התערוכות 

 . אחד ואוצר אורח יות/אמנים 7השתתפו בהן 

תערוכות  2-ת יחיד וותערוכ 4, הוצגו 2022 יוניל 2021דצמבר במערך התערוכות שהיה בין 

  ות./אורחים ות/אוצרים 5-ו יות /אמנים 13קבוצתיות. השתתפו בהן 

. השתתפו יות /ישראליםכולם/ן נשים,  16-גברים ו 11אמנים מתוכם:  27סה"כ הציגו במוזאון 

אוצר ן /נשים, בתוכם 6-גברים ו 3: ן/מתוכם ות/אורחים ות/אוצרים 9בתערוכות המוזיאון 

 .יות/ישראלים ות/אוצרים 8-ואחד בינלאומי 

 גף החינוך(מבקרים )ללא פעילויות מוז"ה, א 15,346-ביקרו במוזיאון כ

 

 פעילויות תוכן

 במקביל לתערוכות נערכת פעילות תוכן ענפה המרחיבה ומעמיקה את המערך המוצג:

 12  מופעי מחול ברחבי המוזיאון, 5מיצגים של אמניות בתערוכות,  2מופעים,  5ערבי עיון,  3

אירועי טרום פתיחה  2שיחי גלריה בהשתתפות האמנים והאוצרים המציגים בתערוכות, 

 1000-כאירועי פתיחת תערוכה לקהל הרחב ) 2(, אנשים לאירוע 250-כלידידי המוזיאון )

(, וסדנאות הדרכה ויצירה למבוגרים ולילדים. בנוסף הושקה פעילות חדשה אנשים באירוע

"יצירה מחוץ לקופסה" המיועדת לילדים ומשפחות המזמינה לסיור עצמאי במוזיאון ובגן 

 הפסלים.

 

סיורים  2מו סיורים מודרכים בתערוכות, כאשר פעמים רבות נערכים בימי שבת התקיי

 קיימהבנוסף   הדרכות שבת במהלך השנה(. 38במקביל בשל גודל הקבוצות )סה"כ התקיימו 

 ד"ר איה לוריא, מנהלת ואוצרת ראשית הדרכות לקהל הרחב.

 

ל אביב זו השנה השלישית שהמוזיאון מקיים שיתוף פעולה פורה במיוחד עם מכון ת

הרצאות  ניתנולפסיכואנליזה בת זמננו, תחת הסדרה "מבט פסיכואנליטי", במסגרתה 

אמנים המציגים במוזיאון ופסיכואנליטיקאים חברי המכון. המפגשים בסדרה התקיימו 

. בנוסף, נערכו מפגשים נוספים בעלי אופי בינתחומי עם השנה בזום על רקע משבר הקורונה

  .גזרים מתכני התערוכות המוצגות )במתכונת זום(מרצים מבחוץ כשהתכנים נ



 

 

 

פעולה עם קתדרה הרצליה ועם מכללת תל אביב יפו -המוזיאון מקיים על בסיס קבוע שיתופי

בית לאמנות ישראלית ובמסגרת זו נערכות הרצאות, הדרכות ומפגשים נוספים במהלך  -

 השנה. 

בנוסף התקיימו במוזיאון סיורים מודרכים על ידי מדריכי חוץ פרטיים, ביניהם הקתדרה תל 

, מירי קרימולובסקי TALKING ARTאביב, מכללת השחר, מועצה אזורית עמק חפר, 

 ועוד. 

יצר פלטפורמה מקבילה שדרכה ניתן היה לבקר בתערוכות על רקע משבר הקורונה המוזיאון 

סיורים תלת ממדיים שהועלו הופקו בכל מערך  צרים המציגים:ולהתוודע לאמנים ולאו

לשימוש הציבור באתר המוזיאון וכן נפתח ערוץ סרטונים בו עלו ראיונות עם האמנים 

 והאוצרים המציגים. 



 

 מוז"ה 
מוז"ה פעלה להחזרת הלמידה במוזיאון של בתי הספר ומערכות החינוך, ליצירת  2021שנת ב

פרויקטים קהילתיים ולהפעלת וקידום החוגים והקורסים במסגרת התקופה המאתגרת של 

 הקורונה. 

חוגים ,  הדרכות ותכניות חינוךפעילות מוז"ה מתפרסת על פני שלוש קטגוריות מרכזיות: 

 קהילות.פרויקטים וקשרי , וקורסים

  

 :ומערכת החינוך בתי ספרעם תכניות הדרכות, 

 מוז"ה מפתחת תכניות רבות ומתמקדת בעיקר במערכת החינוך בהרצליה. 

התכניות מפותחות  לילדים החל מגיל גן הילדים, עבור בבתי ספר יסודיים, חטיבות 

הביניים, תיכונים, קורסים אקדמיים שמתקיימים במוזיאון, תכניות לשוחרי אמנות כגון 

קתדרה הרצליה ועוד ועוד. בנוסף מתקיימים סיורים והדרכות רבות לקהלים המגיעים 

 למוזיאון. 

 

 תכניות נבחרות ונתונים מספריים:להלן פירוט קצר של 

 6700 -1202הודרכו במוז"ה בשנת במסגרת תכניות עם בתי ספר ומערכת החינוך, 

 , בהם תלמידים, מבוגרים וקבוצות מיוחדות.משתתפים

 שיפורטו בהמשך( ופרויקטים בקהילה לא כולל חוגים וקורסים) 

 . מתחום החינוךאנשי מקצוע  95 לקחו חלק  - בהשתלמויות במהלך השנה

 

שפותחה במיוחד לאור צורכי ה' /ו' מיוחדת לכיתות תכנית למידה  – "לומדים במוזיאון"

השעה שהביאה עימה תקופת הקורונה וכללה למידה של תלמידים במוזיאון באופן שוטף 

למידה עיונית, הרחבת התכנית כללה . לצד הוראה של המחנכת בחלל שהוקצה לכך במוזיאון

טוב,  -בי"ס לב ו, פעילות ומפגש עם אמנות. בתי הספר המשתתפים בתכנית הידעת, יצירה

 הנדיב ושזר. סה"כ כעשר קפסולות בשבוע.

 

תכנית רחבת היקף הכוללת את כל בתי הספר היסודיים  – תכנית "מצוינות לכל באמנות"

ג' במהלך השנה  -דתיים בהרצליה, בה לומדות כיתות ב' ו –הממלכתיים והממלכתיים 

אמנות במוזיאון ובבתי הספר, כשבתי הספר זוכים במסגרת התכנית בנוסף ללמידה 

 האמנות במוזיאון להנחיה והשתלמות למורות לאמנות ולתקצוב של חומרי אמנות לשעורי

מצומצמת פעילות התקיימה שנת תשפ"א ב. לכיתות המשתתפות בתכנית בבתי הספר

בשנת אמנות. בהם מתקיימת למידת לכיתות ב' ותקצוב חומרים לבתי הספר לכיתות 

ג' וכן הוחזרו השתלמויות המורים לאמנות בעיר, כמו -תשפ"ב התקימו מפגשים לכיתות ב' ו

 גם תקציב חומרי האמנות לבתי הספר לכיתות המשתתפות בתכנית. 

  



 

 

יחידת לימוד לבגרות באוצרות בשיתוף  - במסגרת הערכה חלופיתבמוזיאון בגרות באוצרות 

מגמת האמנות בתיכון אלון, במסגרת הערכה חלופית במשרד החינוך. בה לומדים 

 התלמידים במהלך כיתות יא' ויב' , התלמידים אוצרים תערוכה ובונים דגם מוקטן שלה, 

 

קורס אקדמי סימסטריאלי המתקיים במוזיאון  – "דיאלוג רב תרבותי"–קורס אקדמי 

ובו  במכללה יתוף המדרשה לאמנות במכללת בית ברל והמרכז לחיים משותפיםבש

חינוך מוזיאלי ומתנסות בהיות המוזיאון ומלמדות סטודנטיות.ים עבריות וערביות לומדות 

 פלטפורמה לדיאלוג רב תרבותי.

הקורס מדריכות הסטודנטיות תלמידים דוברי עברית וערבית במוזיאון הרצליה  במסגרת

 ובגלריה לאמנות באום אל פאחם. 

 בנוסף מתקיימות הכשרות שוונת לסטודנטים במהלך כל השנה בתחום החינוך המוזיאלי. 

 בנוסף מוז"ה מקיימת הדרכות ותכניות חינוך רבות במהלך השנה ברמה העירונית והארצית. 

 

 חוגים וקורסים: 

מוז"ה פועלת בשעות אחר הצהריים והערב ומפעילה חוגים, קורסים וסדנאות מקצועיות 

לילדים, משפחות, נוער ומבוגרים בתחומי האמנות השונים כגוון ציור, פיסול, צילום ושילוב 

אמנויות. הקורסים והחוגים הינם ברובם שנתיים ומהווים קהילה שוחרת אמנות ויצירה 

 מנות במוזיאון.  המגיעה יום יום ללמוד א

 *בתקופת הקורונה צומצמו גודל הקבוצות בחוגים ובקורסים 

משתתפים קבועים בהם ילדים, נוער,  120-, היו בחוגי וקורסי מוז"ה כ 1202 מאיב

 . מבוגרים ומשפחות

 

  :ת וקהיל פרויקטים  וקשרי

מוז"ה פועלת בשיתוף פעולה עם קהילות מגוונות ויוצרת פרויקטים שמקדמים את השיח 

ומקרבים לאמנות. האירועים הקהילתיים של מוז"ה הפכו להיות חלק מרקמת התרבות 

 2021החיה של העיר. מוז"ה יוזמת פרויקטים חדשניים בתחום התרבות והקהילה. גם בשנת 

יכה ועידוד של החברה לאמנות ולתרבות ועיריית ולמרות משבר הקורונה, הצלחנו בתמ

 הרצליה ליזום ולקיים  פרויקטים רבים, להלן הפירוט: 

 

 משתתפים: 1200-השתתפו בפעילויות הקהילה השונות של מוז"ה כ 2021קהילה: במהלך 

 700   -שני אירועים למשפחות צעירות בגן הפסלים של המוזיאון -פיקניק אמנות""

 משתתפים

אירוע רב תחומי המיועד למשפחות צעירות המאפשר יצירה בסדנאות פעילות  -פ"ארט קמ"

 300בהשראת תערוכות המוזיאון ולינה בגן הפסלים 

 31מפגשי עגלת תרבות לנשים בחופשת לידה  

שימוש חוזר בחומרים מתוך תצערוכות המוזיאון לאחר פירוקן ליצירה  -סדנאות פירוק 

 53חדשה עם הקהילה.  



 

סדנאות אמן למבוגרים ופעילות לילה לילדים לכבוד חנוכה  - במוזיאון מבוגרים/ילדיםלילה 

53 

 20כיתת אמן בהשראת התערוכות למבוגרים  -חותם טקסטיל  -סדנת אמן 

 27מפגש מיוחד בתערוכה למשפחות צעירות   -פוגשים אמנות  -פעילות בתערוכות למשפחות 

 

 קייטנות מוז"ה

מייצרות בסיס עבור הקיץ והחגים קייטנות אמנות לילדים המוז"ה פותחת בחופשת 

 . הקהילה

 ילדים וילדות  140בקייטנות הקיץ השתתפו 

 

השתתפו בפעילויות מוז"ה )ללא מערך הקורסים  2021בסך הכל בשנת 

 משתתפים.  8000והחוגים( מעל 

  



 

 תרבות אמנות ותוכן -תאו 

 

 מופעים

 .משתתפים 8136נוכחו מופעים שונים בהם  118דצמבר  -ינואר

 

 תערוכות:

 מבקרים בפתיחות שיחי גלריה וקבוצות מאורגנות. 4000 -תערוכות שונות כ 6

 

 קונסרבטוריון:

 ים.-תלמידי בית ספר מנגן נוף 31תלמידי מגמה בחטיבת סמדר ו  26תלמידים מתוכם  355 

 צופים. 1300קונצרטים  כ  32קונצרטים והשמעות של הקונסרבטוריון: 

 

 המספרים משקפים ביקור לפחות אחת לשבוע. קורסים: )פעילות שבועית קבועה(

 +18משתתפים רשומים בגילאי   1345

משתתפים קבועים בפעילויות שבועיות שהן תוצאה של שיתופי פעולה. )בית ספר   844

 למאמני טאי צ'י בית ספר קוד האימון, טינק דיפרד, סדנאות הכתיבה ועוד(

 על הים. 60ון חברי מועד   387

 

 

ימים  10ינואר עד פברואר ואח"כ  7.1תאו היה סגור למשך חודשיים  2021בשנת  •

 במאי בשל המתיחות. 

  



 

  הגלריה העירונית

  2021שנת 

"צל של ספק" תערוכה  רלוונטית מרתקת שעסקה בסימני השאלה הרבים מן התשובות  .1

הראייה המיוחדת שלו.  מציגים כל אחד וזווית 40שעלו בתקופה. התערוכה הקיפה כ

צילום, פיסול , ציור ומיצב מרכזי של סולמות וורודים עשויים שקיות ניילון שטיפלו מצד 

אחד בנושא המחזור וכדור הארץ המתמרד ומצד שני ברצון המשווע לתקווה שהסתמנה 

 כ"פייק ניוז ".

 סולמות שנראים וורודים שלא ניתנים  כלל לטיפוס .

 נערכו מפגשי שיח קטנים בהתאם להנחיות.לתערוכה הגיעו רבים ו

 בתקופת האביב לקראת הפסח נערכו ביקורים אישיים רבים אצל אמנים וכן בגלריה. .2

עם תחילת הקיץ קיימנו  מספר "הפנינגים" בהם קבוצות אמנים  מציגות מיני תערוכות 

ת המארחות בגלריה, המציגים נחשפו למבקרים וליצירות  זה של זה, החליפו רעיונו

ושהו בגלריה כל הזמן במהלך התערוכה. תערוכות מוצלחות מאד שהביאו קהל ידידים 

חדש לגלריה. האמנים הרגישו מארחים ולא אורחים התקיימו מדי יום" פרלמנטים" 

אמנותיים מעניינים בגלריה ורבים כבר רוצים לקחת חלק במיזם של חשיפה אישית 

 מסוג זה בעתיד.

אמנים הציגו יצירות הקשורות לחוויה  40העונות" כ 4הייתה "תערוכת הסתיו בגלריה  .3

שלהם בנושא מחזוריות והתחדשות. תערוכה מעוררת השראה שליוותה טרנד עולמי 

 שעסק באופטימיות שנדרשה כל כך.

 בפרט אחרי תערוכות שעסקו שנושאים קשים ומורכבים של ריחוק , בדידות וחרדה.

 העונות על סטנד ציור אחד 4מיצב של התערוכה הייתה צבעונית ושמחה עם 

שהפך לעמדה צילום שמחה למבקרים הרבים. ציורי ים מקומיים שלג רחוק ומופשט 

 המעביר את תחושות החום והקור.

"באשר הלכתי"  התקיימה בנובמבר  תערוכתו הרטרוספקטיבית של איציק ברזילי .4

ל במהלך עבודתו והציגה רישום , אקוורלים ואקריליק ציור של דמויות בהן נתק

 ונסיעותיו הרבות. דייגים, נגנים רוכלות ורקדניות. תערוכה צבעונית סוחפת.

התערוכה המדוברת הביאה קהל רב, רבים ממכריו של איציק הם מבכירי המדינה  

 ושמחנו על ההזדמנות לארח אותם בגלריה.

ם של מנהיגים למדינה התבקש ברזילי על ידי העירייה להציג תערוכת רישומי -70בשנת ה 

פנים " השאירה טעם של עוד. והפעם הוצגו  70בהם נתקל לאורך השנים. התערוכה "

 .מגוון רב של סגנונות וטכניקות. והתערוכה קיבלה פרסום רב

לסיום השנה נפתחה תערוכת ארגון אמני הרצליה " למראית עין" תערוכה העוסקת  .5

 בתעתוע, רב הנסתר על הנגלה.

ים של המציגים ואורחים כדי לאפשר חשיפה גם בימים אילו. קיימנו מפגשים מפוצל

 התערוכה תימשך במהלך ינואר.

ארגון האמנים יקיים פגישות רישום בוקר של טבע דומם בגלריה לקבוצות קטנות כפי 

 שסוכם עמם.



 

הרצאות לפי ההנחיות בנושאים הרלוונטיים לכל  2021בנוסף קיימנו  במהלך   * 

 תערוכה.

בזמן ולסיכום  בדף הגלריה כך -לווה בפרסום שוטף לקראת  עואירוכל תערוכה 

 שהתאפשר למציגים להפיץ ולמנף את העשייה שלהם בגאווה.

נמשך הקשר האישי שלי עם היוצרים בעיר, קשר החשוב כל כך  בפרט בימים 

אלו, במייל ,בווטסאפ ובפגישות אישיות  , ביקורים בסטודיו או בבתים במידת 

נים לגבי רעיונות עתידיים וכן לקשר אישי והתעניינות במצבם האפשר עם אמ

 ובעשייתם.

 

  2022לשנת 

קבוצת על  –מרץ מתוכננת תערוכה של נשים יוצרות בעיר, הגלריה תארח את -פברואר .1

קצה המכחול בתערוכה " נשים אוחזות במכחול" בנוסף תציג  בתערוכה אמנית חברתית 

ויזמית  אורלי אלון מרגי את המכחולים האנושיים שלה. במהלך התערוכה מתוכננת 

 הרצאה על מודל היופי לאן? מפי נורית רוזנר.

צת אמנים של קבו  4הבית בניצנים  –מיזם נוסף שהגלריה עתידה להציג הוא  .2

סביבתיים שצבעו בניין העומד להריסה בהרצליה. תיעוד התהליך כולל צביעת קיר 

 בגלריה וחלקים מההריסה שיוצב בגלריה.

אנו נרגשים להציג קבוצה צעירה ותוססת שתביא קהלים חדשים המתעניינים  

 באמנות סביבתית במרחב העירוני.

 שם זמני  think big –תערוכה מתוכננת היא " עובדים בגדול"  .3

תערוכה שתאתגר את האמנים ליצור בפורמטים גדולים מאד, טרנד עולמי של  

"בייתי". לתערוכה יוזמנו אמנים  -יצירות ענק. לצאת מאזור הנוחות מהפורמט ה

 העוסקים בתחום זה ויהיו מפגשי תוכן בנושא לרווחת האמנים והמבקרים.

 2022עבורם תערוכה נוספת בשנת .  בהתאם לסיכום עם ארגון האמנים מתוכננת 4

 עדיין אין מועד נסכם לאחר סיום תערוכתם המוצגת בימים אלו.

" 2022"אמנות צעירה  -.  בסיום שנת הלימודים יציגו תלמידי תיכון היובל כמידי שנה5

 .פרויקט הסיום שלהם במגמות האמנות והעיצוב

ובדת ולנו הזדמנות שיתוף פעולה זה נמשך מספר שנים, נותן לתלמידים במה מכ 

 להכיר ולחשוף חשיפה ראשונה את העתודה האמנותית של העיר.

הפנינג קיץ של מיני תערוכות קצרות מועד של מספר אמנים המארחים בגלריה   . 6

 בהמשך להצלחת השנים שחלפו.

יתכנו שינויים בסדר התערוכות בהתאם למצב ולהתקדמות פרויקטים שאינם  * 

 .תלויים בנו

   

 שאול מנהלת הגלריה.-בןיעל 

  



 

 התפלגות כמות המבקרים 
 

מספר מבקרים   פרויקטים עיקריים חודש בשנה
 משוער בחודש

]פתיחות ,מפגשים, 
הרצאות וביקורים 

 שוטפים[
 

 200 צל של ספק תערוכה קבוצתית ❖ ינואר

 200 המשך ❖ פברואר

 50 מפגשי אמנים פרטניים  ❖ מרץ

 100 פסח הרצאות מנהיגות ואמנות ❖ אפריל

 150 תיכון היובל -תערוכת אמנות צעירה ❖ מאי

 יוני
 המשך ❖

❖  

50 

  200 .1קיצי  חהפנינג אירו ❖ יולי

  200 2הפנינג אירוח קיצי  ❖ אוגוסט

 
 ספטמבר

 חגים ❖
 

 250 תערוכה קבוצתית-העונות 4 ❖ אוקטובר

 נובמבר
תערוכת יחיד איציק  -באשר הלכתי ❖

 ברזילי

300 

 דצמבר

תערוכת ארגון תחילת -למראית עין  ❖
 האמנים.

 50-כ

 סה"כ
 

 1550 

  



 

 הבית בסירקין 

 

חברים לכול  45טיולים אחת לחודש טיול ושני נופשים  ,בממוצע יצאו  12  :טיולים .1

 טיול/נופש . 

חברים בהרצאה למעט תקופות של  80הרצאה אחת לשבוע. בממוצע  :הרצאות .2

 הגבלות תוו ירוק/סגול. 

  משתתפים בחודש ההתייחסות היא למספר חוגים: .3

 משתתפים   60-חמש כיתות  - ספרדית

 משתתפים  70-שתים עשרה כיתות  -אנגלית 

 משתתפים  48-כיתות  6  -ציור

 משתתפים  20  - מלאכת יד

 משתתפים . 24-שלוש כיתות  -ויטראז 

 משתתפים 8 -פסיפס

 משתתפים   45 - מקהלה

  .משתתפים 80כ   -סדנאות מתחילים ,מתקדמים ,רשתות חברתיות  טלפון חכם  - מחשבים

 משתתפים   35-קבוצות  4תשבצי הגיון 

 משתתפים 40-ארבע קבוצות  -פלדנקרייז 

 משתתפים   60-חמש קבוצות  -התעמלות כסאות 

 משתתפים  50-התעמלות מזרונים שלוש קבוצות  

  משתתפים  40שלוש קבוצות  -פילאטיס 

 משתתפים 50קבוצות  5 -התעמלות חיזוק עצם 

 משתתפים   25שתי קבוצות  -ריקודי דרך המשי 

 עבר לזום  - משתתפים 10 -יוגה 

 משתתפים   40קבוצות  2 -צי קונג 

 משתתפים  12סדנת כתיבה : 

 משתתפים  15-סדנת קריאה 

 משתתפים   20-שתי קבוצות  -תכשיטנות 

 תפיםמשת 50-כיתות   5 - צרפתית

 משתתפים. 24שתי כיתות  - קרמיקה

 משתתפים. 40קבוצות   2 - יידיש

 תלמידים  20 -ערבית

 משתתפות  8-סדנא  -מקרמה 

 משתתפים 50-חמש סדנאות  -טלפון חכם 

 משתתפים  10 -סדנת חוסן

 משתתפים  15סדנת כשורי חיים לחברים ללא בני זוג : 

 משתתפים  15 -חוג מוזיקה 

 משתתפים  15 -ריקוד ריו ארבייטו 

 משתתפים בכל סדנא  12סדנאות  2  -סדנת צילום



 

 חברים בכל מפגש.  30מפגשים כ 6 -לאדינו 

 

חברים בעשרות   2000-קהילה תומכת לשעת חירום שפעלה החל מסגר ראשון מכילה כ

 קבוצות חברתיות מקוונות.

 

תית לאזרחים ותיקים ללא בני זוג . קבוצה חבר -חברים ללא בני זוג  -קבוצת משב רוח 

הקבוצה נהית מפעילויות חברתיות כגון טיולים/סרטים בשבת בבוקר /קבלות שבת/ארועים 

  פעילים בקבוצה. 200בחגים ועוד .עד כה 

 

  



 

 
 

 

 

 

 החברה

 לפיתוח הרצליה

  בע"מ

  



 

 החברה לפיתוח הרצליה
 

הנדסיים; ניהול והפעלת חניונים הקמה, תכנון ובנייה של פרויקטים  - ייעוד החברה

 עסקית.עירוניים בתשלום; קידום יזמות 

 

ליזום, לקיים, להפעיל, לפתח, לתכנן, להקים,   ריות לשמן נוסדה:יקהמטרות הע

לבנות, לייעץ ולעודד הקמתם, תכנונם, בנייתם ופיתוחם של פרויקטים מכל מין וסוג 

לקידומה, רווחתה ופיתוחה של העיר הרצליה, עיריית הרצליה, תושבי העיר, המשקיעים 

 והעוסקים בהרצליה

דירקטורים :   12 האיוש הינו של 2021דירקטורים. נכון לשנת  15 מונה דירקטוריון החברה

נציגי ציבור.  )איוש יתר חברי הדירקטוריון מותנה  3 -עובדי עירייה ו 3חברי מועצה ;  5

 באישורם בוועדה מיוחדת מטעם משרד הפנים(

 יו"ר:  רה"ע מר משה פדלון.

 

 תפקידי ומשימות החברה:

לצרכים  בכל הקשור בע"מ הינה זרוע הביצוע של עיריית הרצליהלפיתוח הרצליה  חברהה
 , בדגש על פיתוח תשתיות העיר, פיתוח העיר ובניה ציבורית.המגוונים של העיר

החברה מנהלת צבר רב של פרויקטים, בשלבי תכנון וביצוע.  בנוסף, החברה לפיתוח מפעילה 
ית בנכסים ומשאבים עירוניים להפיכת נכסים חניונים עירוניים, ומקדמת יזמות עסק

 לנכסים מניבים ולתועלת הציבור.

 תחומים עיקריים בהם החברה מטפלת:  4

  פיתוח ושדרוג תשתיות ושטחים ציבוריים •

 הפעלת ופיתוח חניונים עירוניים  •

 ומוס"ח הקמת ושיפוץ מבני ציבור •

 ייזום, בחינה וקידום פרויקטים עירוניים במודל עסקי •

 

   היקף פעילות החברה:

 ₪. מיליון  400 -הממוצע של החברה בשנים האחרונות הינו כהשנתי מחזור הפעילות 

 )כולל מע"מ(. "חשיליארד מ 1.7 -כצבר הפרויקטים )רב שנתי( עומד על היקף של 

 מורכב מהענפים הבאים:המחזור 

  



 

 

 ביצוע פרויקטים הנדסיים כזרוע מבצעת של עיריית הרצליה .1

 

 : 2021בשנת  שהושלמוהנדסיים מרכזיים  פרויקטים
 גליל ים שלב א'

 פארק גליל ים

 הסטת נחל גלילות

 2030מתחם אלוני ים הר/

 מתחם הרצליה הילס

 "בית צחי"אולם ספורט 

 צפון שלב ב' רח' הנוריות

 שלב ו' -בית עלמין

 גליל ים  – 303+404+302הקמת גנ"י במגרשי 

 עזרא הקמת גן ילדים "פטיו" באבן

 פיתוח שצ"פ זרובבל

 שדרוג רחוב החושלים

 הקמת מגרשי קט רגל בספורטק

 מבנים יבילים בפארק

 יציע מזרחי מגרש אימונים

 שיפוץ חדר אוכל בית הורים

 התקנת מעלית בביה"ס רעות

 הנגשת מועדוניות ברח' השרון וביד התשעה

 האירוסיםברחוב גינת כלבים פיתוח 

 

 : 2022-2021בשנת  שמבוצעים הנדסיים מרכזיים פרויקטים

  –תשתיות פיתוח ושדרוג 

 השלמת פיתוח  –גליל ים ב' 

 שלב ב'–מרינה לי 

 ל"צה' רח

 ד' שלב – התעסוקה באזור תאורה עמודי החלפת

 טיפול במצוקים

 תכנון – רח' משכית

 גבעת החלומות

 



 

   - מבני ציבור וחינוך

 נווה ישראל, בית פוסטר , המסילה –מתנ"סים 

 מרכז מדעים, טיפוח מצוינות וקהילה הקמת

 הקמת גני ילדים ברחבי העיר 

 בגליל ים 408-ו 406קריות חינוך 

 הקמת מבנה רווחה וחינוך )בזק( גליל ים

 בית ספר הנדיב,  בית ספר הנגיד

 בית ספר תיכון דן שומרון

 חט"ב בן גוריון , חט"ב אלתרמן

 רנר , יוחנני, וולפסון.שז"ר, בן צבי , ב -הרחבת תיכון היובל, בתי ספר

 הקמת אולמות ספורט, מרכז תעסוקה לבעלי  צרכים מיוחדים,

 פטנק בספורטק מועדון

 הקמת סינמטק בבנין העיריה

 ים גליל פארק קפה בית

 בית עלמין שלב ז' והקמת משרדים לתאגיד 

 הנגשת בית המתנדב

 המשך שיפוץ בית הורים

 

 -שטחים פתוחים וגינות

 גינה במתחם המסילה  -

 דן שומרון יםשצ"פ -

 שצ"פ בית פוסטר -

 שיקום בריכת הנוי בפארק הרצליה -

 שצ"פ יניב הרצליה הצעירה -
 

מדינת מבונה חניון , הקמת חיבור רח' שנקר לכביש החוף– בתכנון תחבורתיים פרויקטים
 .חניון משכית" , העוגן"חניון , הסדרת היהודים

 , חניון תת"ק מרינה לי, אולם ספורט זאבמתחת ל חניון,  גליל ים –חניונים תת"ק  3

  .הנגשת חניונים עיליים

  



 

 2021פעילות אגף החניה בשנת  .2

 מקומות חניה. 3,000 -חניונים ובהם כ 15מערך החניה בחברה כולל 

"חדר בקרת החניונים והרמזורים העירוני" מאויש במשמרות עשרים וארבע שעות 

 ביממה.

במהלך שלוש השנים האחרונות בוצע מיכון ושדרוג  החניונים הבאים: משכית, גלגלי 

 הפלדה, מרינה, סדנאות, מנופים, אזורים.  בנוסף, החניון העירוני לרכב כבד. 

בשליטה מרכזית מחדר הבקרה , שיפור   24/7הפעלת החניונים  –משמעות המיכון 

"הקורונה", הקטנת הוצאות כוח  השרות לתושב, הגדלת הכנסות עד לתחילת משבר

 אדם.

סבבי סגר בעקבותיו,  3 -ו 2020נגיף "הקורונה" אשר התפרץ במדינה בחודש מרץ 

הביאו להקטנה משמעותית בהכנסות החניונים מדמי חניה ודמי מנוי, החברה כחלק 

ממחויבות מוסרית וערכית אף אפשרה הקפאת מנויי חניה וגמישות תשלומים מול 

 ר פנו בבקשות מסוג זה.לקוחותיה אש

ובעקבות התאוששות המשק עלתה שוב הכנסה מחניה לרמתה טרום  2021בשנת 

 תחילת המגפה,

 "זבולון צפון". -כמו כן בשנה האחרונה, בוצע מיכון חניוני חוף הים "זבולון דרום" ו

 

 2008-2021מחזורי הכנסות אגף החניה 

 

 
התעשיה, חניונים, בכפוף להיתכנות בנוסף, החברה מקדמת הקמת חניונים באזור 

 כלכלית להקמתם )עפ"י תוכנית עסקית(.
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 - ייזום וקידום פרויקטים עירוניים במודל עסקי .3

 -עמדות טעינה לרכב חשמלי .א

עמדות טעינה ברחבי  16החברה זכתה בקול קורא של משרד האנרגיה להקמת 

 2020 -ההתקנות החל ובהעיר, בוצע מכרז בו זכתה חברת מילגם אי וי אדג' . מהלך 

נוספות עם  6יותקנו  2022מתוכן כבר פעילות( ובמהלך  5עמדות ) 10הותקנו 

 עמדות. 50אפשרות הרחבה לעד 

 -מערך אופניים שיתופיים  .ב

מהם  50% -זוגות אופניים עם שילוב של כ 300הסתיים מכרז חוזר לפריסת 

תחנות  30ריסה בכאופניים חשמליים. המכרז הסתיים ונמצא בשלבי ביצוע ופ

 ברחבי העיר. 

 -סככות קירוי עם פאנלים סולאריים מעל מגרשי ספורט .ג

מעל הקירוי בשני  םהסתיים מכרז לקירוי מעל מגרשי ספורט כולל תאים סולאריי

מגרשי ספורט בתיכון דור ותיכון חדש, נקבע קבלן זוכה  והתקבל היתר, בשלבי 

 ביצוע. 

 -פאנלים סולאריים מעל מבני ציבור  .ד

 7במסגרת זכייה של עיריית הרצליה ב"קול קורא" של מפעל הפיס בסכום כולל של 

 14 -מיליון ש"ח החלה החברה בתכנון, הכנת מכרז והתקדמות לטובת ביצוע ב

. הסתיים המכרז האתרים שנבחרו ע"י אגף תב"ל וימסרו בסיום ההקמה לעיריי

 בשלבים סופיים לבחירת זוכה. 

 ככדגכד .ה

 -דיגיטאלית לניהול קהילה פלטפורמה 

החברה החלה בתהליך סקר, אפיון צרכים , התאמה ותכנון הטמעה של פלטפורמה 

 דיגיטאלית הכוללת מנהל קהילה לטובת הקמת קהילה לאזור התעסוקה שתשרת

 –פלטפורמה דיגיטאלית לניהול קהילה  .ו

לניהול פלטפורמה דיגיטאלית לקהילת אזור  WIVהחברה התקשה עם חברת 

 נמצא בשלבי בחינת כדאיות המשך הפעילות.  –עשייה הת

הסתיים סקר האתרים ונמצא בשלבי  –בחוף הים ובפארק  WIFIבחינת רשת  .ז

 בחינה כלכלית לכדאיות. 

החברה בוחנת כדאיות  – 25בחינת כדאיות כלכלית למבנה ברחוב נעמי שמר  .ח

 לבניית מבנה משרדים של שטח ציבורי בבעלות העירייה. 

 . ISO  9001החברה נמצאת בתהליך בחינה לקראת אישור תו תקן איכות  - ISO .ט

 החברה אושרה לחותם אמינות זהב.  – D&Bחותם אמינות   .י

 החברה עוסקה בקביעת קוד אתי ואמנת שירות.  –קוד אתי ואמנת שירות   .יא

 החברה נמצאת בפיילוט לבחינת תוכנית -תוכנית תפעול כלכלית לפרויקטים   .יב

 יקטים בתכנון ובביצוע. תפעול לפרו 

 ידההחברה עוסקת בהעצמת תחום הבטיחות בפרויקטים המנוהלים על  –בטיחות  .יג

 ברחבי העיר. 



 

 
 

 

 

 

 

 החברה העירונית

 לפיתוח התיירות

 בהרצליה בע"מ

  



 

 

 החברה העירונית לפיתוח תיירות 

 בהרצליה בע"מ
 

  -ייעוד החברה

החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ הינה "חברה עירונית", 

 בבעלות מלאה של עיריית הרצליה. 

 

 : המטרות שלשמן נוסדה החברה הם

 לפתח את חוף הים בהרצליה ולהפכו לאתר תיירות מרכזי ובינלאומי.  .א

לפתח את התיירות בהרצליה על ידי הקמה, פיתוח, ייזום וניהול של  .ב

רות, נופש, בידור, אמנות וספורט וכן מפעלים אחרים מרכזי תיי

 המשרתים תיירות והיכולים לעודד אותה. 

 

 :דירקטורים 17דירקטוריון החברה מונה 

)חמישה( חברים  5)חמישה( חברים ממועצת העיר,  5הדירקטוריון יכלול 

 2-נציגי ציבור ו 5מנציגי העירייה בקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה  

)שתיים( חברים שאינם נמנים על שתי החלופות הנ"ל ואשר הינם בעלי רקע 

נציגי בפעילות ציבורית ו/או בתחום הניהול ו/או העסקים ו/או התיירות )"

 ציבור"(. 

 

 דירקטורים. 14-כיום  הדירקטוריון מאויש ב

 

   יו"ר החברה:

 עפרה בל סגנית ראש עיר. 

 

 תחומי אחריות ופעילויות החברה:

 ניהול המרינה.  •

 פיתוח ושיווק תיירות ומיתוג העיר הרצליה.  •

 תכנון ופיתוח  תשתיות וביצוע פרויקטים.  •

 ניהול ואחזקת חופי הים. •

  



 

 פעילות החברה:היקף 

 ₪.מיליון  26.5-מחזור הפעילות הממוצע של  החברה בשנים האחרונות הינו כ

 

 פעולות החברה מורכבות מהענפים הבאים:

 

 תיירות   .1

 פייסבוק, ערוץ אינסטרגם, ערוץ יוטיוב •

 פרסום וקידום ממומן בגוגל •

 מידעון מרינה •

 הרצאות ופרסומים באמצעות אפליקציית זום לשייטים  •

 גיבורים קטניםמשט  •

 משט יום העצמאות  •

 משט גאווה •

 משט ישראל מרוקו •

 שיוט ערים •

 אליפות הרצליה ליאכטות •

 תערוכת צילומים מרינה לי •

 מופע אלביס •

 יום האבה  •

 שנה 30מסיבת פרידה ממנהל המרינה אמיר צינד לאחר  •

 פסטיבל ג'אז •

 פסטיבל יוגה •

 פסטיבל זמר עברי •

 פסטיבל אוכל •

 פסטיבל בירה •

 פסטיבל יין •

 קבלת שבת באפליקציית זום  •

 HUBחדר  •

  



 

 

  -מעגנה ומרינה .2

 שיווק אספנה יבשה •

 שדרוג ושיפור השירות •

 סקר בדיקה הגנה קטודית  •

 החלפת אנודות  •

 ניקוי פילטרים שמן •

 סקר לזליגת חול מקירות הים -קירות ים •

 החלפת שרשראות במעגנה •

 החלפת גדרות במספנה •

 הדרכות כיבוי אש •

 שערים לרציפים •

 פילטרים במספנהניקוי  •

 שיפוץ רציף חיל הים •

 החלפת גופי תאורה  -שובר גלים  •

 2030תוכנית  •

 חפירה ימית •

 צביעת מגדלור •

 

  -תכנון פרויקטים .3

 תב"ע לאורך חזית חוף הים •

 תב"ע גדולה לחופי הרצליה •

 תחנת שאיבה חוף זבולון -תב"ע קטנה •

 תב"ע מרינה •

 תב"ע כיכר דה שליט •

 תב"ע טיילת שלב א'+ •

 קטןתב"ע גשר  •

  



 

 

 - ניהול ואחזקת חוף הים .4

 הוספת פרגולות לחופי הים בעיר •

 הסדרת תשתיות כיבוי אש במעגנה •

 דגל כחול לחופי הרצליה •

 אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים  •

 תחזוקת טיילת  •

 

 :2022אתגרים ופרויקטים מרכזיים לשנת 

 

 תיירות  .1

 פייסבוק, ערוץ אינסטרגם, ערוץ יוטיוב •

 בגוגל , פייסבוק פרסום וקידום ממומן •

 פרסום במדיה בינלאומית מודפסת/אינטרנט •

 הפקת חוברות אירועים •

 טריאתלון נשים •

 מסיבת פורים לשייטים •

 אירועי חגים •

 קבלת שבת קיץ במרינה •

 אירוע פתיחת עונת הרחצה •

 משט יום העצמאות  •

 משט גאווה •

 הרצאות וסדנאות לשייטים  •

 משט הרצוג  •

 משט גיבורים קטנים •

 פסטיבל יין במרינה הרצליה  •

 פסטיבל מוסיקה על המים •

 פסטיבל בירה מבשלות ישראליות  •

 פסטיבל קוקטיילים •

 פסטיבל  אוכל •

 פסטיבל ג'אז •

 פסטיבל יוגה  •

 פסטיבל יווני •

 פסטיבל יוגה •



 

 חגיגת ערים תאומות •

 פסטיבל פיסול בחו"ל •

 פסטיבל מהסרטים •

 אירוח סוכני נסיעות ותיירות •

 IMTMתערוכת  •

 ים שוק איכר •

 תוכנית אב לתיירות  •

 פסטיבל מוזיקה   •

 אירועי ספורט ימי •

 תחרויות ספורט ימי לשייטים •

 אירועי תיירות לקהל הרחב •

 מסיבת חוף לפתיחת עונת הרחצה •

 פסטיבל חורף למלונות הרצליה  •

 

  -מעגנה ומרינה .2

 שיווק אספנה יבשה •

 שדרוג ושיפור השירות •

 שיפורים ברציפים •

 חפירה ימית  •

 GISהעברת תשתיות במרינה  •

 החלפת מבנה תחנת דלק •

 החלפת שרשראות  •

 החלפת בולרדים •

 הגנה קדותית  •

 תרגיל לאומי לזיהום ים •

 משמר מרינה  •

 סקר קירות ים  •

 סקר דולוסים  •

 סקר מגני אצבעות  •

 A ' Kחיפוי רציף  •

  



 

 

  -תכנון פרויקטים .3

 תב"ע לאורך חזית חוף הים •

 תבע גדולה לחופי הרצליה •

 תחנת שאיבה חוף זבולון –קטנה תב"ע  •

 תב"ע מרינה •

 תב"ע כיכר דה שליט •

 תב"ע גשר קטן •

 

 

 - ניהול ואחזקת חוף הים .4

 שילוט / פחים לחופי הים   •

 דגל כחול לחופי הרצליה •

 אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים  •

 יצירת שפה תיירותית בחופי הים •

 ניקיון הים והחופים •

  



 

 

 

 

 

 מרכז קהילתי

 לספורט, תרבות

 ונופש בהרצליה

 בע"מ
  



 

  
 מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ

 מנהל שי הדרי -בריכה עירונית נורדאו 

 

מרכז קהילתי לספורט , תרבות ונופש בהרצליה בע"מ הינה חברה עירונית בשליטת עיריית 

ממניות החברה מוחזקות ע"י עמותת מרכז  25%ממניות החברה ,  75%הרצליה המחזיקה 

 חוף ים { ע"ר{ –קהילתי הרצליה ב" }מיסודו של מכון המים 

 

בריכת –מפעילה את הבריכה העירונית  1983והחל משנת  1979החברה הוקמה בשנת 

  .נורדאו

 

 חבריי הדירקטוריון בחברה הם:

 יו"ר הדירקטוריון = ר"הע. -משה פדלון

 סגן רה"ע –עופר לוי 

 חבר מועצה -יוסי קוממי

 עובד עירייה –מיקי גורשטיין 

 עובדת עירייה. –מישל עצמון 

 עובדת עירייה. –מיטל כהן רבוא 

 נציג ציבור -תומר ברנס

 נציגת ציבור -צפנת לובציק

 נציג ציבור. -רוני נווה

 נציג עמותת הרצליה ב –ליעד סגל 

 נציגת עמותת הרצליה ב. –רינה זלאניאקי 

 מנהל התאגיד –שי הדרי 

 וזר, נתיב, וקסלבאום ושות .הא –רואה חשבון של התאגיד 

 עו"ד אבי זוכוביצקי . –יועץ משפטי של התאגיד 

 

 מידע כללי:

אוקטובר , שבעה ימים  –בריכה עירונית נורדאו הינה בריכה עונתית הפועלת בחודשים מאי 

 בשבוע .

 הבריכה ממוקמת בשכונת הרצליה ב ומשרתת את כל תושבי העיר .

 וחדר כושר שפועל כל השנה .במתחם פועלים בזיכיונות מזנון 

 הכניסה לבריכה מתאפשרת באמצעות מנויים עונתיים, כרטיסיות וכניסות חד פעמי.

בבריכה מתקיימים שיעורי שחייה לכל הגילאים בחודשי הקיץ וכן מתקיימים בבריכה 

 אירועים קהילתיים .

  



 

 לפי דו"ח רו"ח: 2021הכנסות מפעילויות הבריכה לשנת 

 שח .299,266 -מנויים

 שח 722,028 –כניסה חד"פ וכרטיסיות 

 שח . 141,830 –לימוד שחייה 

 שח 10,808אירועים: 

 שח 185,081 –דמי שכירות זכיינים 

  שח . 5000מענק קורונה : 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  בני הרצליה

  



 

 תאגיד הספורט העירוני בני הרצליה

 מבוא

 

פעילות הספורט בקרב  במטרה לעודד ולקדם את 1985עמותת בני הרצליה הוקמה בשנת 

 ילדים נוער ובוגרים בעיר וחרטה על דגלה את החינוך לאורח חיים פעיל ובריא כדרך חיים.

 

במשך השנים פעילותה התרחבה, ענפי הספורט התפתחו ופעילויות רבות ומגוונות נוספו 

 בתחומי החינוך הבלתי פורמלי, תרבות הפנאי והספורט.

 

דבר בקרב ארגוני הספורט בישראל ומהווה דוגמא ומופת עמותת בני הרצליה, הייתה לשם 

 לשילוב הספורט במערכת החינוך.

 

ילדים, בני נוער,  15,000 -כ 2021מגוון הפעילויות של עמותת "בני הרצליה", הקיף בשנת 

ספורטאים הישגיים שהגיעו לתוצאות שיא  1500 -מבוגרים ואוכלוסיות מיוחדות ובהם כ

נפתחו ענפי ספורט חדשים כחלק מיעד הרחבת המגוון לטובת  2021ת כמפורט בהמשך. גם בשנ

 תושבי העיר.

 

שינוי עמוק של התייעלות וטרנספורמציה דיגיטלית, כל  2021מנהלת העמותה עברה בשנת 

 .משבר הקורונה העולמי זאת חרף, לצד ובצל

  

ברים ונשים הפעילה העמותה קבוצות בוגרים בענפי כדורסל הנשים, כדוריד ג 2021בשנת 

 וקבוצת בוגרים בטניס שולחן. 

 

הוכרה העמותה, כעמותת הספורט הראשונה בישראל, הנושאת את תו התקן של  2021בשנת 

 .ISO 9001מכון התקנים 

 

גם בשנים הבאות תמשיך העמותה בתהליך הרחבת פעילותה, התייעלותה, ופתיחת ענפי 

 .הניתן לתושבי העיר הרצליהספורט חדשים במטרה להרחיב את איכות השירות 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חזון העמותה

 

נערכה סדנא בהשתתפות מנהלי הענפים, המנהלים המקצועיים,  2019בחודש דצמבר 

המנהלות הארגוניות, המתאמות והמטה לגיבוש החזון, תפיסת ההפעלה, היעדים ותכנית 

 העבודה לשנים הקרובות. 

זו מהווה את אבני הדרך לקידום  מימוש תכנית העבודה הרב שנתית שגובשה בסדנא

 הספורט ואורח החיים הבריא לתושבי העיר הרצליה.

התפיסה, החזון, היעוד והערכים שנקבעו בה, מבטאים את השאיפה למצוינות והישגיות 

בספורט, תוך חינוך לערכי ההגינות, עיצוב הספורטאי כאדם, למען חברה איכותית בישראל . 

 מקור לגאווה עירונית.מגוון ענפי הספורט מהווים 

 

 תפיסת ההפעלה

 

 הון אנושי ומנהל

 

העמותה העמותה גייסה, הפעילה והכשירה כח אדם איכותי, מיומן ומקצועי  2021בשנת 

 ופעלה רבות לעיצוב וחיזוק דמות המאמן.

בעמותה נקבעו קריטריונים ברורים לדמותו של המאמן כמחנך, המהווה דוגמא אישית 

 והם מהווים את התנאים לגיוס מאמנים לעמותה.ומופת לילדי העיר 

 עובדי העמותה פעלו על פי הקוד האתי העמותה ולראיה לא אירעו אירועי דגל בשנה זו.

 בעמותה גובש נכתב ומוסד נוהל למסלול גיוס, קידום ופיתוח כח האדם בעמותה. 

 השתתפו עובדיה בהשתלמויות מקצועיות בת יומיים שהתקיימה בירושלים.   2021בשנת 

העמותה תגמלה את המאמנים בשכר, בזכויות פנסיוניות ובטקסי הוקרה והמשיכה בחניכת 

מאמנים, בימי גיבוש, בהשתלמויות ובהכשרות מתוך מטרה לקדם את פעילות הספורט 

 והפנאי בעיר.

 והכשרת כח אדם איכותי ומקצועי לטווח ארוך.העמותה פועלת לשימור 

 

 שיווק 

 

תפיסת השיווק של בני הרצליה נגזרת מחזון העמותה לעיסוק בספורט ואורח חיים בריא 

התושבים, לכלל בעיר הרצליה. כעמותת הספורט המובילה בישראל, הונגש העיסוק בספורט 

 רחב של ענפי ספורט.ובמגוון הגילים בכל 

 

בתועלות לציבור הלקוחות בתחום הספורט והפנאי. התפיסה מבוססת על התפיסה ממוקדת 

זיהוי רצון לקוחותינו )הורים וספורטאים( ואספקת המוצרים והשירותים  –הבנת הצרכים 

באופן שיענה על צרכים אלו ולאורה נפתחו ענפי ספורט חדשים, חוזק הקשר עם הקהילה, 

ר אישי לכל ספורטאי, שותף  ועד ההורים פותחו מערכות מידע חדשניות הכוללות גם אזו

 העירוני, והופעלה מערכת גביה מודרנית.

הודק הקשר עם אגף תרבות נוער וספורט, הדוברות העירונית והרווחה לפרויקטים 



 

 משותפים תוך התאמת מגוון השירותים לקהלי היעד בגילאים השונים.

 

 המאפשר ניווט קל בין ענפי הספורט ורישום אונליין לחוגים הוקם אתר נגיש ורספונסיבי

http://www.bho.co.il/ 

 
 

 עדכון שוטף של ההורים בנושא פעילות בני הרצליה בזמן מגפת הקורונה:

-https://www.bho.co.il/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99

%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/ 

 

 

בנושא כלל הפעילויות של בני הרצליה, ובה מידע חוברת פעילויות אינטראקטיבית הופקה 

 לצפות בסרטוני תדמית של ענפי הספורט ולבצע הרשמה ישירות מהחוברת: 

2021.html-https://www.flipsnack.com/66E95877C6F/2020 

 

 

http://www.bho.co.il/
https://www.bho.co.il/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://www.bho.co.il/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://www.flipsnack.com/66E95877C6F/2020-2021.html


 

 
 

 

 או מהסלולרי )ממשק מודרני וקל לתפעול(: ישירות מהמחשב הרשמה לחוגים

 השנה ביצענו מספר שינויים בחווית הלקוח בכל נושא הרישום:

 רישום אונליין מלא. .1

 רישום מהמחשב. .2

 רישום מהנייד. .3

 מעבר להוראת קבע בכרטיס אשראי )אין יותר תפיסת מסגרת אשראי(. .4

 לות לסירוגין(.חיוב על בסיס פעילות )לקח בעקבות ריבוי הסגרים והפסקת הפעי .5

 בדיקת נוכחות משתתפים באפליקציה ייעודית. .6

https://cmptweb.com/Ts_Fml_Login.aspx?cid=23 

https://cmptweb.com/Ts_Fml_Login.aspx?cid=23


 

 
 

 

 במייל ללקוחות העמותה:ניוזלטר חודשי תכנון, כתיבה והפצה של 

 אירועים וכיו"במגזין ספורט, הרצאות, הצלחות, 



 

 
 

 להורי הספורטאים )ללא עלות( הרצאות מעטפת

 
 

 

המכיל עשרות סרטוני כושר, קואורדינציה וספורט כללי  לטובת  ערוץ יוטיובתכנון והקמה של 

 תושבי הרצליה )הצלחה מרובה בתקופת הקורונה( שעות של אימונים ללא עלות.

https://www.youtube.com/channel/UC72IMYKDQW__0n_8TKa806A/videos 

https://www.youtube.com/channel/UC72IMYKDQW__0n_8TKa806A/videos


 

 

 

 
 

 

 ערוצי אינסטגרם וטלגרםהופעלו 

 יצירת קשר ועדכון הספורטאים שלנו ברשתות החברתיות שהם פעילים בהם.



 

 
 

 

 ידוד העיסוק בספורט.בתחילת השנה לע שלטי חוצות ברחבי העיר הרצליההופצו 



 

 
 

 נפתחו ענפי ספורט חדשים

המטרה להציע מגוון רחב של פעילויות לסוגים שונים של רצונות וסוגים שונים של 

 אוכלוסיות:

 מועדון בדמינטון •

 אולטימייט פריסבי •

 בני הרצליה פיטנס אונליין •

 מועדון סייף •

 מועדון סקייטבורד •

 

 

 משפטי

הקשר המשפטי עם העירייה וגורמי חוץ, בכתיבת חלה התקדמות בהסדרת  2021בשנת 

הסכמי השימוש במתקנים ,בהסדרת הקשר וההתקשרויות עם עובדי וספקי העמותה, 

בהגדרת  נהלים, תקנות, ביקורות, פיקוח, הנחיות ומכרזים, תחום ניהול הסיכונים 

 והביטוחים.



 

 כספים

 

רגון עסקי, עצמאי, ללא בתפיסת ההפעלה בנושא הכספים נקבעו עקרונות בהם פעולה כא

 מטרות רווח )מלכ"ר( ביעילות תפעולית, בצניעות ומתוך מטרה למקסם את רווחת התושבים.

העמותה עברה לאיתנות פיננסית, אי תלות ועצמאות מקצועית ותפעולית . בשנה זו הופסק 

 ה"מימון צולב" בין ענפים ופעילות הענפים הפכה ל"מרכזים עצמאיים".

  

עירונית שמשה למימון עלות הספורט התחרותי והפחיתה את השתתפות כלל התמיכה ה

 תושבי הרצליה שילדיהם משתתפים בספורט התחרותי.

 התמיכה הוקצתה בהתאם למפתח מקדם קושי בכל ענף. 

  

 הנחות ותמיכות הועברו לאוכלוסיות מוחלשות לצורך מימון השתתפותם בפעילות.

  

 יעדי העמותה

הפעילה קבוצות במסגרות התחרותיות בליגות השונות, מועדוני ספורט העמותה  2021בשנת 

בית ספריים במסגרת החינוך הפורמלי ומפעלי ספורט נוספים, כולל שותפות ותמיכה בפעילות 

ספורט עממי במסגרת מחלקת הספורט העירונית והיוותה מודל ארצי ייחודי להפעלת ספורט 

 עירוני.

 כלת העיסוק בפעילות גופנית ואורח חיים בריא על ידי יעדי העמותה הרב שנתיים להגבר

 תושבי העיר" הושגו על ידי: 

 

 . טיפוח ההון האנושי והמאמנים בעמותה1

 . הרחבת מגווון ענפי הספורט2

 . שדרוג מערכת המידע ומעבר לעמותה דיגיטלית 3

 ISO 9001. הסמכת 4

 . מימוש תפיסת הפעלה חדשנית והסדרת נושא כספים5

 

 העמותה  מדדי

 שיעור ההשתתפות מקרב ילדי העיר בגילאים השונים ▪

 חריגים! אירועים 0התנהלות תקינה ו  ▪

 

 

 

 



 

 תכנית העבודה הרב שנתית

 

 

 חינוך לספורט ערכים ואורח חיים -החזון : בני הרצליה 

 משימות וערכים למימוש היעד היעד

תאגיד הספורט העירוני 

 המוביל בישראל

 בענפי הספורט הנבחריםהמקומות הראשונים 

 מודל לחיקוי ברמה לאומית

 מימוש תכנית העבודה הרב שנתית

 מימוש האסטרטגיה העירונית בתחום הספורט ושיתוף מלא עם מחלקת הספורט בעירייה 

 איזון תקציבי, התייעלות, עצמאות תקציבית בספורט עממי, מימון עירוני לספורט הישגי 

 יעילות תפעולית, שקיפות מלאה, 

 אקדמיה בכל ענף ובכל בית ספר

 ISO 9001הסמכת 

 ( 15העמ"צ חודשית ) פורום ה  -שילוב בין ענפי ולמידה רוחבית 

הטמעת תרבות של "מחנכים 

 לערכים ולאורח חיים בריא" 

עידוד, קידום ופיתוח העיסוק בספורט בעיר הרצליה כדרך חיים בקרב ילדים נוער בוגרים 

 ובני הגיל השלישי 

 והאחריות !זכות 

הטמעת תרבות של : משמעת עצמית ומשמעת קבוצתית, גאוות יחידה, מחויבות טוטאלית, 

אנשי חינוך מהמעלה הראשונה, התנהגות מכובדת, כבוד, קידה, לכידות קבוצתית, עידוד 

למצוינות, חיזוק הביטחון העצמי, הכישורים החברתיים וההתמדה , דוגמא אישית ועבודה 

מת ומכבדת וללא הרמת קול, השופט תמיד צודק , אפס סובלנות עם הלב, שפה הול

לאלימות, אווירת משפחה, טיפול באוכלוסיות מיוחדות ועידוד החלשים, יישום תרבות של 

"בכל מקום ובכל תנאי אבל לא בכל מחיר, תחקור, הפקת לקחים , שיחות פתיחה וסיום 

, ללא עישון ללא אלכוהול וללא שימוש  מחוץ למגרש , חינוך לתזונה נכונה-אימונים , סלולר 

 בחומרים רעים, קפדנות בזמנים, ניקיון וסדר, לבוש אחיד וייצוגיות חניכים ומאמנים

הגברת שיתוף הפעולה והשיח 

עם הקהילה לפיתוח תרבות 

עירונית של עיסוק בספורט 

כדרך חיים ומעורבות 

 קהילתית מוגברת

כל תושבי העיר בכל מגוון ענפי הספורט ולכל הובלת פעילות הספורט העירונית, שילוב 

 הגילאים

 שיתוף ציבור , שיווק רב ערוצי, דיגיטציה ,כרטיס "חבר", ערבי חשיפה, תדמית ומיתוג 

 עיצוב יומם של התושבים, אוכלוסיות נוספות , שילוב אוכלוסיות ייחודיות ומוחלשות  

 הגברת תודעת הספורט כאורח חיים לכלל תושבי העיר  

 ועד הורים "שותף" , מעורבות הורים תורמת 

פיתוח וטיפוח ההון האנושי 

 בעמותה

בחירת המאמנים , מסלול גיוס, קידום ופיתוח לעובדיי בני הרצליה, תגמול הולם וביחס 

 לתפוקה, יישום המלצות צוות הבחינה

 פיתוח דמות המאמן כמודל לחיקוי, חניכת מאמנים



 

 

 

  

אירועי ! 0בטיחות מעל הכל ! 

 בטיחות

 מינוי קב"ט התאגיד : קורס, מיפוי סיכונים , הטמעה בענפים , כתיבת הנחיות 

 ! אירועי דגל, שלמות בביצוע 0קוד אתי כולל,  אתיקה

שיתוף פעולה עם ארגונים 

 מקבילים 

 אגודות ספורט עירוניות , מכבי הפועל , עצמה , וינגייט 

כל הענפים בכל הגילאים! כל האוכלוסיות בכל זמן . כל ילדי העיר בבני הרצליה. כתובת  צמצום נשר ומיצוי בין החוגים

נשר. שילוב אוכלוסיות מוחלשות ואוכלוסיות  0אחת. בידול מובהק . מיצוי נשר בין חוגי. 

 עם צרכים מיוחדים 

תפיסה חדשנית לניהול 

 הספורט העירוני 

בתאגיד אחוד. מסמך תפיסת הפעלה: ידיעות, בחינת מודל חדשני לניהול הספורט העירוני 

 מטרה, יעדים, כוחות ומשימות ) ענפים, מטה( ,כספים, שיווק, כח אדם, מורשת, קוד אתי

קידום טכנלוגיה חדשנית בכל 

 מערכות העמותה 

 אתר, פורטל, מערכת רישום אפליקטיבית

בית הלהקות, אולם התעמלות, קירוי מגרשים,  תכנית רב שנתית לשיפור תשתיות והקמת קידום תכנון ושיפור תשתיות

 חד"כ, טניס שלב ג'

 בוגרים בעמותות עצמאיות שינויים ושיפורים ארגוניים

 הסכמים :חכירה, אחזקה, הזמנות עבודה 

 ענף מחול מאוחד  

 לוגיסטיקה תומכת, ציוד איכותי ובמועד 

 יישום לקחי ביקורות 

 גאנט שנתי 



 

 סיכום שנתי לפי ענפים 
 

  ענף הכדורסל

 יועץ  –מר מיקי גורנשטיין 

 מנהל מקצועי-מר עידן לנקרי

 

 935 .  בי"ס לכדורסל1

 535 .  ליגות כדורסל2

 8.  אוכלוסיה מיוחדת                                                                         3

 1500                                                        . אירוע סטריטבול הרצליה       4

 

מוקדים בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר מגיל גן  13 -ב 2021ביה"ס לכדורסל פעל בשנת 

 חובה ועד כיתה ד' לבנים ובנות.  

ביה"ס לכדורסל עוסק בהקניית יסודות המשחק הבסיסיים, תוך כדי הנאה מהעיסוק בספורט 

 ית ערכים.והקני

לאורך השנה קיימנו טורנירים ופעילויות כגון אליפות היסודות, הפנינג חנוכה, מפגשים עם 

 שחקני קבוצת הבוגרים של המועדון ועוד.

בנוסף לפעילות השגרתית נפתחה לראשונה קבוצת הכנה לליגה לילדי כיתות ד' במסגרתה זכו 

 חק והיכולת הגופנית.הילדים לתכנית אימונים ייחודית לקידום יסודות המש

 מחנות הכדורסל פועלים בחופשת חנוכה, פסח, קייטנה בקיץ. 

 -, הילדים מחולקים ל10-18ילדים ובני נוער בגילאי  450 -במסגרת מחלקת הנוער פעילים כ

 קבוצות שונות ברמתן ובהיקף הפעילות השבועית. 30

י"ב הנקראת -כיתות ח'בנוסף לפעילות השגרה אנו מקיימים תכנית מצוינות לשחקנים ב

"סופר גרופ". בתוכנית זאת השחקנים נהנים מאימוני כדורסל בקבוצות קטנות, ליווי מנטלי 

 על ידי פסיכולוג ספורט, וליווי תזונתי על ידי דיאטנית קלינית.

 משחקני המחלקה משתלבים בסגלי הנבחרות הצעירות של ישראל. 11, 2021נכון לסוף שנת 

 7-, הילדות מחולקות ל10-16ילדות ונערות בגילאי  85 -ת פעילות כבמסגרת מחלקת הנערו

 קבוצות שונות.

בנוסף לפעילות השגרה אנו מקיימים תוכנית אימוני העשרה לשחקניות מצטיינות, במסגרתה 

 נהנות השחקניות מאימוני כדורסל פרטניים, ליווי מנטלי וליווי תזונתי.

עו לאימוני קבוצות הבנות כחלק משיתוף הפעולה שחקניות קבוצת הבוגרות של המועדון הגי

 הפורה ביננו.

זאת השנה השנייה בה אנו מפעילים חוג כדורסל לילדים עם צרכים מיוחדים ואנו גאים מאוד 

שחקנים בגילאים  8 -על החווייה הניתנת לילדים במסגרת זאת. כיום פעילים בקבוצה זאת כ

תנדבים במסגרת החוג לילדי הצרכים שונים וברמת תפקוד שונה. שחקני המועדון מ

 המיוחדים.

 

 



 

נבצר מאיתנו לקיים את אירוע הסטירטבול המסורתי, בשל משבר  2020לאחר שבשנת 

 הקורונה, השנה אירוע זה התקיים שוב במלוא עוצמתו.

שחקנים ושחקניות בגילאי ילדים, נוער ומבוגרים הגיעו לספורטק הרצליה לחוויית  1500 -כ

 נשכחת.כדורסל בלתי 

 

 ענף השחייה

 מ"מ מנהל הענף –מר דרור תמיר 

פעילות ענף השחייה התקיימה באופן מצומצם מאוד בשל מגבלות מגפת  2021בתחילת שנת 

הקורונה ורק החל מחודש מרץ חזר הענף באופן הדרגתי לפעילות מלאה. למרות זאת כבר 

. החל מחודש 750-כ -בחודש יוני הצליח הענף לרשום מספרי שיא במספר המשתתפים 

 ספטמבר הענף רשם קפיצה נוספת בספר הספורטאים הפעילים בו:

 720 חוגים פעילות שנתית בממוצע בחודש   1

 130 . תחרותי פעילות שנתית בממוצע בחודש2

 180 . שיעורים פרטיים בממוצע בחודש3

 30 . אוכלוסייה מיוחדת פעילות שנתית4

 102 בחודשי הקיץשיעורים  12. קורסי לימוד שחייה 5

 1600 כיתות ב' )כולל השלמה לכיתות ג'(  -. מפעיל לימוד השחייה 5

 

 הושלם תהליך התייעלות בענף השחייה שעיקרו: 2021בשנת 

מעבר ללימוד שחייה במערך קבוצתי ולא אישי כדי לתת מענה לאוכלוסייה רחבה  -

 יותר.

 את בריכות השחייה.התאמה של שעות השיעורים והאימונים כדי לנצל טוב יותר  -

 שיפור מערך השיווק והנראות של של הענף בבריכת אפולוניה, בתחרויות ובאינטרנט. -

הוספת רכז חוגי שחייה שתפקידו ליווי המדריכים ומתן מענה מקצועי להורי  -

 השחיינים.

 נפתחו שני ענפי מים תחת ענף השחייה: שחייה אומנותית וטריאתלון. -

 של יומיים וכך ניתן מענה לאוכלוסייה רחבה יותר אליפות הרצליה עברה למתכונת -

 שיתוף פעולה עם שחייני אוניברסיטת רייכמן. -

 

 מבחינה מקצועית הענף החל בתוכנית מקצועית חדשה:

 4-תיבת תוכנית מקצועית לחוגי השחייה בהתאם לחלוקת קבוצות השחייה לכ 

 רמות ולקבוצות גיל.

כולל השתלמויות מקצועיות לאורך הניית מערך ישיבות מדריכים ומאמנים ב 

 השנה.

רחבת המעטפת המקצועית לנבחרות השחייה כך שתכלול בין היתר אימוני ה 

 פילאטיס וליווי תזונתי.

רכש ציוד כושר גופני שמאפשר גיוון משמעותי של האימונים היבשים הנלווים נ 

 לאימוני המים.



 

 עם הורי השחיינים.וקם וועד הורים כדי לשפר את התקשורת ושיתוף הפעולה ה 

 

הייתה מוגבלת בשל מגפת הקורונה. עם זאת הנבחרות מגילאי  2021מתכונת התחרויות בשנת 

תחרויות ארציות ואזוריות. השחיינים הגיעו להישגים מעולים, שברו  9-15-השתתפו בכ 9-24

שיאים אישיים ושיפרו את דירוגם הארצי. בראשם עומד השחיין מתן רודיטי שהשתתף 

מקום רביעי  -וקבע את הישג השיא של שחיין ישראלי אי פעם  2021ימפיאדת טוקיו באול

 ק"מ במים פתוחים. 10-במשחה ל

נבחרת הנוער הנבחרת הצעירה המשיכו לבלוט בזירה הארצית וסיימו במקום התשיעי 

 נבחרות. 50-והחמישי בהתאמה מבין כ

 

 התחרויות העיקריות בהן השתתפו הנבחרות:

 לא התקיימו תחרויות בשל מגפת הקורונה -ואר פבר -ינואר 

 תחרות קריטריונים לתחרויות בינלאומיות –אפריל  - מרץ

 תחרות קריטריונים לקומן –מאי 

 הטריילז ואליפות ארנה לבוגרים  - יוני

מחנה אימון לנוער ובוגרים בוינגייט ומחנה אימון לנבחרות הצעירות בעין חרוד, אליפות  –יולי 

 לנוערישראל 

 אליפות ישראל לצעירים – אוגוסט

 אליפות הרצליה ארצית  – אוקטובר

 תחרות המילניום – נובמבר

 אליפות ישראל לנוער ובוגרים. – דצמבר

 

 

 ענף ההתעמלות

 מנהל הענף –מר חיים מועלם 

התחילה בהתנהלות מול מגפת הקורונה, בתחילה התאמנו רק הנבחרות, ולקראת  2021שנת 

לפעילות בהדרגה. החל מספטמבר בעקבות האולימפיאדה בקיץ הייתה היענות מאי חזרנו 

מרשימה להתעמלות קרקע, והתעמלות אומנותית. למרות החוסר במאמנות בארץ )שכר 

גבוה( הצלחנו להתמודד ולעמוד במשימה להפעיל פעילות של התעמלות בכל רחבי העיר, 

 ות באימונים השוטפים ברחבי העיר.שהן עוזר 16וזאת על ידי הכשרת בנות צעירות מעל 

  

 475.  חוג התעמלות קרקע ומכשירים                                                    1

 75. נבחרות תחרותיות                                                                          2

 25                                            .  התעמלות נשים ופילאטיס                 3

 150.  התעמלות אומנותית                                                                      4

 טוב(. -באולם לב 2022. אוכלוסייה מיוחדת )החל מינואר 5

 

אולם הרצל ביד  חוגי ההתעמלות קרקע ומכשירים מתקיימים במספר מוקדים ברחבי העיר.

 התשעה, אולם יוחנני, אולם לב טוב,  אולם ויצמן אולם אלון ואולם שז"ר . 



 

 התעמלות אומנותית מתקיים באולם לב טוב,  אולם מתנ"ס נווה ישראל ובאולם  ברנדס. 

 

 משבר הקורונה, אולם ייעודי להתעמלות והפתרונות היצירתיים בענף: 

נבנתה מחדש קבוצת נבחרת המכשירים )חלק עברו לרמת השרון בתחילת השנה(.  2021בשנת 

בנות בוגרות פרשו והיה חשש לפירוק הקבוצה, אבל בתמיכת ההורים,  8-ונבחרת הג'נרל ש

 הבנות וצוות המאמנות הצעיר העמדנו קבוצה צעירה לשנים הקרובות. 

 

 פעילות נשים: 

התעמלות נשים התקיימה שנים רבות באולם תיכון ראשונים עם המורה עירית סיבירסקי 

המדגישה בעבודתה על גמישות, חיזוק מפרקים, בניית עצם ויחס אישי. השנה החל מספטמבר 

 עברה נירית שנברגר לנהל את הפעילות. 

י, עבודה מדויקת באולם אלון, מתקיים חוג פילאטיס לנשים עם המורה ענבל ברקן. חוג איכות

 ויחס אישי.

 

 

 במהלך השנה התקיימו מספר אירועים:

 תחרויות בהם השתתפו נבחרות המכשירים והג'נרל.  - יולי-מרץ

התקיימו ימים פתוחים בהם צופים ההורים בהתקדמות הילדים בענף ההתעמלות  יולי-מאי

 ואימון התעמלות משותף הורים וילדים. 

 

רשימים של כל ילדי ענף ההתעמלות מגן ועד י"ב באולמות טקס סיום. מופעים מ – יוני

 השונים. בכל שנה הטקס התקיים באולם היובל, אך השנה בעקבות משבר הקורונה הוא בוטל.

  

 הישגים:

 .3-5בתחרויות האזוריות והארציות שהתקיימו במהלך השנה הגענו למקומות 

 .2021מאיה כהן נבחנה והתקבלה לסגל אתנה הצעירות 

 . 2021י שמאי נבחנה והתקבלה לסגל בוגרות רונ

 

 ענף הטניס

 מנהל הענף -מר רוני קריגסמן 

 

  750 .  חוגי טניס1

 140 .  מחנה קיץ2

 250 .  טניס מבוגרים4

 30 .  אוכלוסייה מיוחדת5

 300.   פרויקטים בבתי"ס ובגנים                                                            6

 

 בשני מוקדים בעיר: טניס בנוה עמל וטניס במגרשי הקאנטרי.  2021ענף הטניס פעל בשנת 

 במהלך השנה התקיימו פעילויות רבות במועדון מעבר לחוגי הטניס בין הילדים ומשפחותיהם.



 

 טורניר אלוף המועדון ואימון משפחות – ינואר

 חבר מביא חבר –פעילות גיוס חניכים  – פברואר

 משפחות אימון – מרץ

 מחנה אימון ואליפות המשפחה – אפריל

 טורניר אלוף המועדון ואימון משפחות – מאי

 אירוע סוף שנה, טניס לילה ואליפות בוגרים –אליפות המשפחה  –יוני 

 מחנה אימון – יולי

 תחרות זוגות – אוגוסט

 חבר מביא חבר –פעילות לגיוס חניכים  – אוקטובר

 אליפות המשפחה – נובמבר

 טניס לילה ואימונים משלימים בחנוכה. – רדצמב

 

 

 ענף הכדורגל

 מנהל הענף -מר חיים מועלם 

התחילה בהתנהלות מול מגפת הקורונה, כאשר החל מחודש אפריל החזרה לפעילות  2021שנת 

. והארכנו את הפעילות של הענף עד 80%-הייתה הדרגתית. בתחילת מאי חזרנו לפעילות של כ

 לחודש יולי. 

ילדים. יש לציין  100-באוגוסט פתחנו קייטנה ובה היו פעילים כ 15ביולי ועד  25-מההחל 

שקייטנת הכדורגל מתקיימת ברובה במגרשים פתוחים, וההרשמה לקייטנה דורשת חיבור 

 טוב בין הילדים למאמנים ולהורים.

  950 .  בי"ס לכדורגל1

  200 .  מחנות אביב וקיץ2

 10                                                                  . אוכלוסיות מיוחדות      3

 

 פעילות הענף:

רגל של בתי הספר בעיר, ובמגרשי הדשא -מגרשי הקט 17-ב 2021ענף הכדורגל פעל בשנת 

 הסינטטיים החדשים שהוקמו על ידי העירייה.

  

 התפתחות הענף + הישגים:

בדשא כהכנה לליגה. בשנים קודמות  ו'-כיתות ה'לילדי  לראשונה לאחר שנים רבות נתנו מענה

מכבי והפועל הרצליה היו לוקחים לנו אותם, אחרי השקעה שלנו בילדים מגן ועד כיתה ד'. 

המענה הוא גם צורך לילדים שלא מתאימים למסגרות של ליגה, ופורשים מפעילות 

 מן כמו ילדי הליגה. ספורטיבית, וזה המקום שבו הם יכולים לשלב את יכולתם, ולהתא

 

קבוצות לבנות העיר, מגילאי א' ועד  2לאור בקשות חוזרות ונשנות של ההורים, פתחנו  -בנות

ו'. ההיענות לפעילות הייתה טובה מאוד, וזאת גם לזכותו של המאמן )נתנאל דוד( שעושה 

    .עבודה מקצועית, איכותית וערכית

 



 

 

 

 בענף:במהלך השנה התקיימו פעילויות רבות 

 חזרה לפעילות.  – אפריל

 טקס סיום במגרשי הקט רגל השונים + חלוקת מדליות.   -יוני 

 התקיימה קייטנת כדורגל במגרשי הדשא העירוניים ובאולם יד גיורא. אוגוסט-יולי

קבוצות  3ו' )הכנה לליגה(, כאשר נפתחו -פתיחת פעילות חדשה לגילאי כיתות ה' ספטמבר:

 ו'.-קבוצות של בנות הרצליה כדורגל כיתות א' 2מלאות. בנוסף נפתחו 

 בסוכות התקיים מחנה כדורגל.  –אוקטובר  

התקיים טורניר חנוכה במגרשי הדשא הסינטטיים החדשים. הטורניר נערך  -דצמבר -נובמבר

 מוקדים שונים במשחקים בין המוקדים.  17 -ילדים מ  950 –ימים ובו השתתפו כ  4במשך 

 ש דצמבר התקיים מחנה כדורגל.  כמו כן במהלך חוד

 התקיימו משחקים בין מוקדי הכדורגל בעיר.במהלך החודשים ספטמבר ועד דצמבר 

 

 ענף הספורט הימי  

 מרעומר זהבי ,מ"מ מנהל הענף

 

 110 חוגי שייט וגלישה

 405 מחנות

  20 חוגי מבוגרים

  115 נוער בסיכון

 200 צרכים מיוחדים "לב ים"

  1400 חינוך ימי בתי"ס

 

 במרכז הימי  2021פעילות שנת 

אליפות ישראל בגלישה בחיפה, מחנה אימונים ארצי שייט הרצליה, מחנה כושר  – ינואר

 חמש אצבעות

 גביע ישראל גלישה הרצליה, גביע עולם במיאמי גלישהף מחנה אימונים שייט. – פברואר

גלישת רוח באילת, מחנה הכנה לקורס מפקדי סירות, שיוט הבנים באילת , גביע   -מרץ

 אימונים גלישה הרצליה

קייטנת פסח, אליפות ישראל לנוער בת"א, אליפות בגלישת רוח בספרד,  –אפריל 

ילדים עם תסמונת דאון, מחנה אימון במעגן מיכאל, מחנה  100 –פרוייקט יד על הלב 

 אימונים לשייט וגלישה בהרצליה

ט באשדוד, שיוט גלשנים נהריה, גביע שיוט דקר בחיפה, מחנה אימונים לשיי – מאי

 קסריה לשייט וגלישת בשדות ים, שיוט רן נאור בהרצליה, אליפות בתי"ס בשייט.

 מחנה אימונים לשייט וגלישה בטבריה, שיוט הבנים בגינוסר – יוני

מחנה אימונים סגל בשייט בגינוסר. אימונים לאליפויות עולם ואירופה, אליפות  -יולי

 גלישה נגישה –רוע פתיחה למועדון "לב ים" , אי420אירופה 



 

קייטנות קיץ, חנה אימונים לפתיחת שנה, אליפות אירופה גלישה במכמורת,  – אוגוסט

  .RSXאליפות עולם לנוער 

איטליה,  מחנה   RSXבלייזר הרצליה, אליפות עולם  אליפות ישראל –ספטמבר 

 אימונים בשייט בנות בגינוסר.

 לישה בשדות יםגביע שייט וג– אוקטובר

מחנה כושר חמש אצבעות, מחנה אימונים לשייט בשדות ים, שיוט איגוד  – נובמבר

בהרצליה, שיוט קורקין במכמורת, שיוט יוחנן רפיח בהרצליה, שבוע חשיפה של חיל 

 הים.

 חיפה, מחנה אימונים לשייט בחיפה. RSXאליפות ישראל  – דצמבר

 

 2021הישגים בולטים של ספורטאי המועדון 

אולימפי,  RSXאליפות עולם  8, מקום 21אלוף עולם לנוער עד גיל  –תום ראובני 

 מתחרה על הכרטיס הבודד לאולימפיאדה.

 גלישה RSXסגן אלוף עולם לנוער  –דניאל בסיק תשתש 

 RSXאליפות עולם לנוער  3מקום  –נעמה גרינברג 

 420 אליפות אירופה לנוער בדגם 2מקום  –נגה טיאנו ועדן גור 

  BIC 7.8אליפות אירופה לנוער  2מקום  –לינוי שוורץ 

  BIC 7.8אלוף עולם לנוער  –טל בסיק תשתש 

 אולימפיאדה לנוער בגלישת רוח 4מקום  –תומר ורדימון 

 

 ענף הכדוריד

 מנהל הענף  -מר אדם פלטקביץ 

 מנהלת מקצועית -גב' תמר ירושלמי 

 

 320 .  בי"ס לכדוריד1

  140 .  ליגות כדוריד2

 150 .  מחנות אביב וקיץ3

 600 . שעורי תגבור חנ"ג כדוריד בבתי הספר היסודיים4

 

קבוצות תחרותיות במסגרת איגוד הכדוריד  10 -כ - 2021בענף הכדוריד  פעלו בשנת 

 המשחקות בהתאם לשיבוץ האיגוד ברחבי הארץ. 

סגרת מועדון בית ספרי ט המשחקות במקביל לליגת איגוד הכדוריד גם מ-ח -קבוצות בנות ז 3

 הנגיד במשחקים המאורגנים על ידי התאחדות הספורט לבתי ספר.

ח בנים ובנות, המתאמת פעם בשבוע בפיקוח היחידה לטיפוח ספורטאים -קבוצות מצוינות ז

 מצטיינים.

 

קבוצות מצוינות המקיימת  3מוקדים ברחבי העיר וכן,  7פעלו בביה"ס לכדוריד  2021בשנת 

 ו.-ה שבועי לבנים ובנות בכיתות האימון העשר



 

ילדי ביה"ס השתתפו במספר טורנירים אל מול בתי"ס מערים שונות ושיחקו בטורנירים 

  פנימיים בהרצליה.

ו בנים ובנות לקחו -ו של ביה"ס לקחו חלק בטורניר "אתנה" וכל קבוצות ה-קבוצות בנות ה

 חלק בטורניר של היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים בפסח.

 ח.-ו ומחנה כדוריד לבנים ובנות ז-במהלך הקיץ התקיימה קייטנת כדוריד לילדי כיתות ג

 

 הישגים בולטים:

 ט' בנים סיימו במקום השלישי בליגה מחוז צפון -כיתות ח' ו

 נערים י' סיימו במקום השני במחוז הצפון

 קבוצת הנוער עלתה לליגת עילית לנוער

 י הארצימועדון בית ספרי בנות ח' במקום השנ

 נערות י' סיימו במקום השלישי בארץ

 

 

 ענף המחול

 מנהל הענף   -מר רן הירש 

 

  543 (  מרכז המחול 1

  185 (  להקות שבעת הכוכבים2

 170 (  ריקודי עם3

 23 (  הורה הרצליה4

 20 (  דרך הקצב5

 

מרכז המחול  הפך במרוצת השנים למקור גאווה לעמותה. הקשר החינוכי והמקצועי עם 

של לונדון, מוסיף נופך ואיכות ותורם    ROYAL ACADEMY -האקדמיה המלכותית ה

 לרמתו הגבוהה של המרכז.

 בנוסף לבלט הקלאסי מתקיימים חוגי ג'אז, היפ הופ  ומודרני. 

מחול ישראלי מייצגות את העיר הרצליה. הלהקות להקות שבעת הכוכבים הם להקות 

 נחשפות  לערכים חינוכיים ברמה גבוה של משמעת, עזרה הדדית, וכישורים חברתיים.

הלהקות מופיעות באירועים ובפסטיבלים יוקרתיים בארץ ובחו"ל )עדלאידע, ארועי 

 העצמאות, מימונה, פסטיבל כרמיאל ( וזוכות לשבחים רבים.

 מתקיים מופע הגאלה של של הלהקות בהיכל אומנויות הבמה הרצליה.מידי סוף שנה, 

הלהקות מנצח הכוריאוגרף והמנהל האומנותי רן הירש ביד רמה, במקצועיות  7על כל 

 ובכישרון רב.

הורה הרצליה היא להקת רקדנים בוגרים. הלהקה מופיע בארץ ובחו"ל תחת שרביטו של 

 הכוריאוגרף טוביה טישלר.

חוג המשלב תיפוף גוף ותיפוף על דליים ומפתח את הקואורדינציה,  דרך הקצב הוא

 .השמיעה, הקצב והמוטוריקה

 



 

 

 

  אירועים מרכזיים במהלך השנה

 טקס ערב יום השואה בו השתתפו רקדני להקת שבעת הכוכבים -אפריל

 טקס ערב יום הזיכרון 

 מופעי ערב יום העצמאות בקהילה 

מחנה מחול בפסח לרקדני להקות שבעת הכוכבים והמרכז למחול. המחנה חשף את הרקדנים 

 לשלל סגנונות המחול והמורים בארץ. 

 פסטיבל מחול בנהלל  -מאי

 מוב לרגל חניכת גינת חנה רובינא -מופע פלאש

 שיעורים פתוחים במרכז למחול  -יוני

 פסטיבל מחול בכרמיאל  -יולי

 רה ללהקות שבעת הכוכבים בהיכל אמנויות הבמהמופע פרימיי -אוגוסט

 פסטיבל מחול באשדוד 

 מופע יצירות אישיות בפרוייקט סוקולוב ארט -אוקטובר

 חגיגות חנוכה, הדלקת נרות, אכילת סופגניות ופעילויות גיבוש לילדים -נובמבר

 פסטיבל מחול באילת  -דצמבר

 ביין ז"למופע חניכת אולם הספורט בחטיבת זאב על שם צחי פיש

 

 

  ענף אומנויות לחימה

  802  מר דורון כץ  -מנהל הענף 

 

המרכז לאומנויות הלחימה פועל במרכזי אפולוניה, בבי"ס הנדיב, בבי"ס ברנדייס, בי"ס יוחנני 

 ובבי"ס לב טוב.

  802 -כמות חניכים פעילים 

 לא היתה פעילות בגין קורונה -חודשים ינואר פברואר 

 חודשה הפעילות  -מרץ  

 אימונים כרגיל -אפריל 

 ספורטאים 500באולם היובל כמות משתתפים  -אליפות הרצליה הפתוחה  -מאי 

 מחנה אימונים כפר בלום נבחרת צעירה ובוגרת . -יוני 

 מדליות בכל הצבעים. 35 -אליפות ישראל בכל הגילאים  -יולי 

 בי בני הרצליה משתתפת בפעם השנייהגילי כהן ספורטאית מכ -אולימפיאדה טוקיו 

 מחנה אימונים אילת נבחרת צעירה ובוגרת. -אוגוסט 

 60-ערב חלוקת גביעים ומדליות לזוכים באליפות ישראל  נבחרות צעירה ובוגרת ו -ספטמבר 

 ספורטאים.

 אורחים. 400-ספורטאים ו 400 -אליפות הרצליה הפתוחה אולם היובל כל הגילאים  -דצמבר 

 



 

 הספורט האתגרי ענפי

 מר אפי נדיב  -מנהל ענפי הספורט האתגרי 

 

 נף טניס שולחןע 

 גב' מרינה קרבצ'נקו-רכזת ענף  .1

קבוצות  3הסבר כללי: קבוצות טניס שולחן פועלות בחטיבת שמואל הנגיד. קיימות  .2

קבוצות נשים. בקבוצות הנוער  2קבוצות ליגה בוגרים כולל ליגת על.  8ליגה לנוער, 

באליפות מכבי. ליגת על נשים אלופת המדינה  3באליפות ישראל, מקום  5 זכו במקום

-13בפעם השמינית ואלופת גביע המדינה. בתחרות דירוג איגוד הטניס שולחן לגילאי 

בין המובילים בארץ. המטרה לפתח יותר קבוצות בנות. בני הרצליה מדורגים  15

 במקום השלישי בארץ מבחינת כמות המשתתפים.

 ילות: אולם בר אילן בהרצליהמקום פע .3

 139כמות משתתפים:  .4

 

 

 ועדון כושר היובלמ 

   אמנים חדר הכושר: איגור גרשנגולד | קובי משיח | רן רג'ואןמ 

 קום פעילות:  חדר כושר היובל | אולם ספורט היובלמ 

 2.1.2022מות מנויים: בבדיקה כ 

 

 ועדון בדמינטון בני הרצליה )כדור נוצה(מ 

 ארנוןמאמן: ירון  •

 מקום פעילות: אולם בית הספר בן גוריון •

 24כמות משתתפים:  •

 

 ועדון סקייטבורד בני הרצליהמ 

 מאמנים: אלמוג פרום צחי עינת •

 מקום פעילות: סקייטפארק הרצליה •

 משתתפים 58כמות משתתפים:  •

 

 ועדון הוקי גלגיליות בני הרצליהמ 

 מאמנים: יובל מוקדי •

 מקום פעילות: ספורטק הרצליה •

 משתתפים 40משתתפים: כמות  •

 

 



 

 ולטימייט פריסיבי בני הרצליהא 

 רכז הענף: ירון קציר .1

 פעילות הענף מתקיימת בפארק הרצליה .2

 סטטוס: מועדון בהקמה .3

 

 ועדון רוגבי בני הרצליהמ 

 מאמן: עידו טומסיס •

 מקום פעילות: מגרשי הדשא הסינטטי, ספורטק הרצליה. •

 סטטוס: מועדון בהקמה •

 

 
  ועדון התעופהמ 

 סער חסון  -מנהל המועדון •

 הרצליה. 7מקום פעילות: פעילות הענף מתקיימת ברחוב שירת הזמיר  •

 10כמות: •

 

 

 ועדונים בית ספריים מ 

 103 

 מגמת מחול  -בחטיבת הנגיד 

 מגמת טריאתלון -בחטיבת רעות 

 נפתחה השנה מגמת אתלטיקה קלה -בחטיבת זאב 

 מגמת טריאתלון -בחטיבת רעות 

 

 ותרבות "אפולוניה"מרכז לספורט 

 מר יוסי בצראווי מנהל המרכז:

 916        מספר המנויים

 

 מרכז קהילתי לתרבות וספורט אפולוניה מעניק שירות וחינוך לתרבות, ערכים וספורט.

המרכז מאגד את כלל האוכלוסייה בהרצליה )תושבים, ספורטאים, סטודנטים, ילדים ובני 

 נוער(

 17:00 - 06:00בסופ"ש  22:00 - 06:00ימים בשבוע  7המרכז פועל 

נהנים ממתקן איכותי עם שתי בריכות שחייה , אחת חצי אולימפית,  המנויים והספורטאים

 ג'ודו גדול וחדיש. אחת לימודית ואולם

הכוללת: שיעורים ואימונים בשלל מקצועות ותחומים כגון:  מערכת חוגים עשירה ומגוונת

עיצוב, התעמלות עם תינוקות, התעמלות בונה עצם לגיל יוגה, פילאטיס, זומבה, חיטוב ו

 השלישי, פלדנקרייז, התעמלות במים ועוד חוגים, הרצאות ופעילויות חברתיות.



 

מדי שנה, במהלך שנת הלימודים מתקיים פרויקט לימוד שחייה של כל ילדי העיר בכיתות ב' 

 בשיתוף ופיקוח של משרד החינוך.

גר הקורונה ולמרות הקשיים בוצעה התייעלות והבראה בשנה האחרונה התמודדנו עם את

כלכלית של המרכז. הותקנה מערכת בקרה חכמה ואפליקציית ניהול, מעבר מתפעול חיצוני 

לתפעול פנימי בניקיון ובאחזקה  ובכך חסכנו עלויות של מאות אלפי שקלים על מנת 

ר כושר, סאונה, מתקן להשקיע את סכומים אלו בשיפור והקמת פרויקטים נוספים כגון: חד

 נינג'ה, אולם פילאטיס מכשירים/ספינינג(.

 גם השנה חודש רישיון העסק למרכז לאחר ביקורת קפדנית של גורמי מקצוע שונים.

 

 

 

  



 

 

 

 

 העמותה

 למען גילאי הזהב

 בהרצליה

  בית שלום )ע"ר(
  



 

 עמותה למען גילאי הזהב הרצליה )ע"ר(,  

 שלום כספי( בית ההורים העירוני הרצליה )ע"ש
 

 דיור מוגן ומחלקה סיעודית

העמותה מנהלת ומפעילה בית דיור מוגן, המשרת דיירים עצמאיים ודיירים סיעודיים, 

במסגרת המוסד מנוהלת מחלקה סיעודית רגילה,  , בהרצליה.7הממוקם ברח' אנה פרנק 

שהוענק  המיועדת לאשפוז חולים סיעודיים רגילים והכל בכפוף להוראות ולתנאי רישיון

 . לעמותה על ידי משרד הבריאות

העירייה הינה הבעלים של המקרקעין והמבנה של בית ההורים. העמותה למען גילאי הזהב 

בהרצליה מנהלת ומפעילה  את בית ההורים וזאת בהתאם להסכמים שנחתמו בין העירייה 

 לבין העמותה.  

דירות, ובו ארבע מערכות  130 -מבנה בית ההורים הינו מבנה בן שלוש קומות מגורים ל

מדרגות ומרפסת עילית. המבנה כולל קומת קרקע, המיועדת למשרדים, חדרי חוגים, מטבח 

וחדר אוכל, מרפאות, מחלקה סיעודית, מרחבים מוגנים, לובי, מעליות, פינות ישיבה, מועדון 

כון חברים, אולם תרבות, בית כנסת, שירותים ציבוריים, מספרה, חדר ועד דיירים, מ

 פיזיותרפיה, מכבסה ושימושים משותפים אחרים. 

אופיינה בעיסוק אינטנסיבי במשבר הקורונה. עיסוק זה דרש מאיתנו יותר כוח  2021שנת 

אדם )בשל היעדרויות של עובדים השוהים תכופות בבידוד(, הוצאות נרחבות על ציוד מיגון 

הבסיסיים והחשובים ביותר כאחד מהאלמנטים  –רפואי וכן דגש מיוחד על נושא המזון 

 בתחושת הרווחה האישית של הדיירים. 

על מספר  2021במקביל לעומס שמייצרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, הושם דגש בשנת 

 תחומים נוספים:

 גוייסה אשת שיווק ומכירות.  2021באוגוסט  -שיווק  .1

חברה חדר האוכל של הדיור המוגן שופץ בסיוע עיריית הרצליה, באמצעות ה .2

 הכלכלית. 

גוייסו שני טבחים מקצועיים כחלק התכנית ההבראה ושיפור השירות של  .3

 המטבח וחדר האוכל.

 דירות רבות שופצו וחודשו כחלק משדרוג פני הבית.  .4

 משרדי ההנהלה שופצו.  .5

הופסקה העבודה אל מול חברת קבלן והחל מספטמבר  -איוש עמדת הקבלה  .6

 קבועים שלנו.אנו מתבססים על עובדי קבלה  2021

 דיירים חדשים.  15נקלטו בבית ההורים  2021בשנת 

מתגוררים ביחידות דיור לעצמאיים, הכוללות, בין היתר, פינת שינה,  -דיירים עצמאיים 

פינת מגורים, מרפסת, מטבחון, שירותים, מקלחת, מערכת קריאה בחרום ומערכת גילוי 

 משק בית עצמאי. והגנה מפני אש, ובמסגרתה מתאפשר לדיירים לנהל

 מיטות. 30 -מאושפזים במחלקה הסיעודית המונה כ -דיירים סיעודיים 



 

 השהות בדיור המוגן כוללת מגוון שירותים

 

שירותי בריאות לדיירי בית ההורים באמצעות רופא מומחה בגריאטריה  - שירות מרפאה

הדיירים והפניה לטיפול רפואי. לדיירים הזכות לבחור  ואחות, לרבות ניהול מידע רפואי לגבי

 לאיזו מרפאה חיצונית ברצונם לפנות לשם קבלת השירותים האמורים לעיל.

 שירותי עזרה ראשונה בבית ההורים במשך כל שעות היממה, ע"י אח או אחות מוסמכים.

לצוות הבית. דיירי הבית  בדיקות קורונה שבועיות, מתקיימות 2020החל מחודש אפריל 

 נבדקים אחת לחודש. 

 

תמיכה והתערבות בשעת משבר, קליטה והסתגלות. בשנה  - שירותי עבודה סוציאלית

החולפת ניכרה חשיבות עבודתה של העו"סית. מגפת הקורונה הציפה את הצרכים הרגשיים 

מיכה צמודים והנפשיים, הן של הדיירים והן של בני משפחותיהם, אשר נזקקו לליווי ות

והתערבות טיפולית. בשנה זו נוספו קבוצות שיח ביידיש וכן קבוצת ביבליותרפיה בהנחייתה 

 של העו"סית. 

 

אחזקה שוטפת לדירות עצמן, לשטחים הציבוריים, למערכות  - שירותי אחזקה ותחזוקה

 ההפעלה ולציוד, לרבות מעליות ותאורה.

 

 וניקיון דירות.ניקיון שטחים ציבוריים  - שירותי ניקיון

 

פעילויות התרבות בשנה זו שינו גוון, בשל האילוצים שכפתה עלינו  - פעילות תרבות

הקורונה. לצד הגבלות וביטולים תכופים, הקפדנו לקיים פעילויות תרבות רבות ככל הניתן. 

 הוצאנו לפועל פרוייקט בין דורי עם כיתת נחשון מתיכון היובל, אבל פעל בזום. 

חוגי הדיירים: סריגה ועבודת יד, התעמלות, ציור, קרמיקה, תכשיטנות, מקהלה להלן פירוט 

 ושירה, יוגה, ערבית מדוברת, פרשת השבוע, תנ"ך.

 

 חדר עיון  והשאלת ספרים. – ספריה

 

 .בית כנסת

 

שעות ביממה, אשר באמצעותה מתקיימת כניסה מבוקרת לבית  24 עמדת קבלה מאויישת

ההורים. בתקופת הקורונה עמדה זו היוותה גורם משמעותי בשמירה על היוצאים והנכנסים 

 לבית ההורים ובכך על בריאות כלל הדיירים והצוות. 

 



 

 . שרותי כביסה

 

 .טלוויזיה בכבלים

 

 ארוחות מלאות ביום. 3חדש ומודרני המבוסס על מטבח מבשל המגיש  חדר אוכל

 

 

 כוח אדם 

עובדים, ובכללם, עובדי מנהלה ועובדים מקצועיים כגון אחיות,  65 -העמותה מעסיקה כ

 רופאים עובדים סוציאליים וכדומה.

 

 

 ישיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית

 בישיבות ועדת הנהלה :להלן החלטות עיקריות שהתקבלו במהלך השנה 

 .2020אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת  .1

 .2022אישור תקציב  .2

 .2022אישור מחירון  .3

 חדר האוכל שופץ. –סיום שלב א' בפרוייקט שדרוג מבנה בית ההורים  .4

 

  



 

 

 

 

 תאגיד 

 בית העלמין

  העירוני



 

  

 הרצליה בית העלמין העירוניתאגיד 
 

 

 רקע

 .2011מאי נפתח לשירות תושבי העיר הרצליה בחודש בית העלמין העירוני הרצליה תאגיד 

מטרת הקמת בית העלמין העירוני לתת שירותי קבורה באופן מכובד וראוי לתושבי העיר 

  הרצליה.

משרד מפי הנחיות המגיעות -בהתאם לחוקי מדינת ישראל עלהעירוני פועל בית העלמין 

 .עיריית הרצליהו וח לאומיביט, משרד הבריאות, הדתות

קבורת סנהדרין מתבצעת  הינה קבורת סנהדרין, כדת משה וישראל. קבורה בבית העלמיןה

כדוגמת "קבורת הסנהדרין" שנחשפו  קברים 3בתוך כוכי קבורה בקיר המתנשא לגובה של עד 

 .בירושלים ובמקומות נוספים ברחבי הארץ. את המצבה )לוח השיש( מקימים על פתח הכוך

בבית העלמין העירוני קיימת חלקה אזרחית לתושבי העיר המעוניינים בקבורה אזרחית על פי 

 השקפת עולמם.  

בית העלמין מאפשר לבן הזוג של הנפטר או קרוב משפחה מקרבה ראשונה לרכוש מקום 

 קבורה לאריכות ימים בצמוד לחלקת הנפטר.

ת הנפטר ללא תשלום ,בשעות פעילות בית העלמין העירוני מספק שירותי לוויה, קבורה והבא

העיר הרצליה וכן לנפטרים תושבי העיר אשר נפטרו מחוץ  תושביבית העלמין, לנפטרים 

 לתחומי העיר הרצליה אשר מובאים מהמקומות הבאים:

 בתי חולים אזוריים וכלל ארציים.

 בתי אבות עירוניים.

 בתי אבות פרטיים בתחומי העיר הרצליה ומחוצה לה.

 קליטה.מרכזי 

 בתי דיור מוגן.

 

 חזון

 תאגיד בית העלמין העירוני חרט על עצמו להוביל את רמת שירותי הקבורה תוך מתן שירות 

 אישי, איכותי, מקצועי, חדשני ובעל מסירות ומצוינות המהווה מודל לחיקוי.

הנהלת בית העלמין מיחסת חשיבות רבה למתן יחס אישי ומכובד בעת ליווי משפחות 

בהתחשבות, בהקשבה ובנכונות , שירות הניתן בכבוד, באדיבותהנפטרים בשעתם הקשה. 

 .לסייע לכל פונה

לתושבי ראוי ומכובד  הנצחה שמש מקוםההנהלה עושה כל שביכולתה כדי שבית העלמין י

 העיר.

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94


 

 

 2021סיכום פעילות תאגיד בית העלמין הרצליה לשנת 

תושבי העיר נפטרים  423הובאו למנוחת עולמים בבית העלמין העירוני  2120בשנת  •

 ה.הרצלי

כלל עובדי התאגיד הוגדרו  .הייתה שנה מאתגרת עקב נגיף הקורונה 2021שנת  •

חיוניים וזאת לצורך המשך מתן מענה זמין לתושבי העיר ולמשפחות  כעובדים

 האבלות.

 בית העלמין העירוני נתן שירות גמ"ח אבלים למשפחות העיר הרצליה  2021בשנת  •

 .₪אלף  500-עלות הפעילות כ

 התקיימו שני מכרזים חשובים: 2021בשנת  •

 תוספות שילוט ושדרוג המתחם הציבורי כולל 4מכרז שילוט היכל  .1

 מכרז זוכה )קבלן( גמ"ח למשפחות אבלים   .2

 החלו עבודות פיתוח והרחבת בית העלמין העבודות כללו:  2021בחודש נובמבר  •

 .בניית משרדים חדשים בבית העלמין העירוני

 .חלקות אורתודוכסית 2פיתוח והרחבת 

  .פיתוח  והרחבת החלקה האזרחית

  .₪מיליון  20-עלויות פיתוח והרחבה כסך הכול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע.ל.ה

 עמותה למען הקשיש

  הרצליה

  



 

 עמותה למען הקשיש הרצליה -ע.ל.ה 

 שירותי  העמותה

 מרכזי יום

ליבת הפעילות של העמותה היא הפעלת שלושה מרכזי יום בעיר. שני מרכזי יום נותנים מענה 

טיפולית לקשישים תשושים גופנית. אלו קשישים שמתקשים מבחינה פיזית ומסגרת יומית 

ולעיתים צריכים גם עזרה אישית כמו רחצות, גילוח ופדיקור. המרכזים הטיפוליים, צמרות 

קשישים אולם בשל וירוס הקורונה ירדה כמות  190 -ושמאי, מטפלים בימים רגילים בכ

בנחלת עדה ומיועד לקשישים הנמצאים  . מרכז היום השלישי נמצא125-המשתתפים לכ

 קשישים. 50 -בתהליך של ירידה קוגניטיבית.  המרכז מטפל בכ

 מועדון אחה"צ בצמרות

 ביתית באווירה, פעילויות של רחב מגוון מציע אשר ומעלה 60 בני לצעירים מועדון הינו צמרות

 נעימה ובאווירהמרווחות  בכיתות מתקיימים השיעורים.  ומודרני חדש במבנה וחמה

 מקצועיים ומדריכים מורים עם ופעילויות חוגים של ואיכותי רחב מגוון בתוכנית. ואינטימית

.  המועדון התרחב ופתוח ביותר הגבוהה ברמה יהיו שהחוגים להבטיח כדי בקפידה נבחרו אשר

רד גמלאים צעירים אולם בתקופת הקורונה י 250 -. במועדון חברים כלאורך כמעט כל השבוע

 חברים. 200 -חזר להשתתפות של כ 2021משתתפים ולקראת סוף  60-לכ

 מועדון ניצולי שואה

ניצולי שואה  100 -העמותה מפעילה מועדון ניצולי שואה בבית מורשת. המועדון  מהווה בית ל

הנהנים ממגוון פעילויות של חוגים, הרצאות וכן טיולים ברחבי הארץ. בתקופת הקורונה ירדה 

 .50-החברים במועדון לכמות 

 מחלקת פעילות גופנית

העמותה מפעילה חוגי ספורט לגמלאים ברחבי העיר למען נוחיותם. הפעילות מתקיימת 

גמלאים.  כמו כן,  175-במספר אולמות ומתקנים הפזורים ברחבי העיר.  בחוגים משתתפים כ

פועלת בחדר כושר עירוני ברצועת זמן יומית המיועדת לגמלאים בלבד, בחדר הכושר מנויים 

 גמלאים.  42 -כ

 מלאיםמכללת ג

העמותה מפעילה מכללה לגמלאים. שלושת ימי המכללה מתקיימים באולם היכל בעיר.  

ההרצאות מקיפות מגוון רחב של נושאים ותחומי ידע. הפעילות במכללה מתקיימת בין 

 סטודנטים גמלאים.  900-החודשים אוקטובר לחודש יולי. במכללה מנויים כ

 קהילות תומכות

ות תומכות" שמטרתן לעזור לקשישים לחוש בטוחים יותר העמותה מפעילה חמש "קהיל

בביתם. זאת באמצעות חיבור ללחצן מצוקה שנועד לקריאה לעזרה רפואית. בנוסף, סיוע 

בתיקונים קלים בבתיהם ובפתרון תקלות שונות וכן פעילות חברתית שבועית.  הניהול מתבצע 



 

לניצולי שואה בלבד. מתוך חמש בעזרת רכזת חברתית ואב בית. הקהילה החמישית, מיועדת 

קהילות, הקהילה המערבית מנוהלת ישירות ע"י העמותה, הקהילות האחרות מנוהלות על ידי 

 1100 -חברת נטלי והעמותה משתתפת ומפקחת על תפעולן. בקהילות התומכות מנויים כ

 לקוחות.

 ניצולי שואה – שירות מרותקי בית -סל"ב 

 את גיהפם לביתם מסיבות שונות. מטרת השירות לשירות למען ניצולי שואה מרותקי

". במסגרת השירות להביא את המועדון אליהם הביתהו" מרותקי הביתשל בדידותם 

. ביקור חברתיו מלאכת יד, ספורטשבועיים הכוללים מערך שירותים הקשיש מקבל בביתו 

  מרותקי בית. 34בשלב זה נמנים על התוכנית 

 

 טלוויזיה קהילתית

גמלאים העוסקים ביצירת תכנים המקבלים ביטוי  40 -תומכת בפעילותם של כהעמותה 

בסרטונים תיעודיים המופקים על ידם. חלקם של סרטונים אלו מוקרן מדי שבוע בערוץ 

 המקומי של הטלוויזיה הקהילתית.

 

 מועדון מופת

ון החל מועדון חברתי מועשר תזונתית לקשישים ניצולי שואה, בעיקר דוברי רוסית. המועד

 22 -פעמים בשבוע, בשעות אחר הצהריים. במועדון חברים כ 3ונותן שירות  2018לפעול ביולי 

קשישים. החברים מגיעים בהסעות, מקבלים ארוחת צהרים ונהנים ממגוון פעילויות שבסופן 

  מוגשת להם ארוחת ערב.

 

 

 

 



 

 

 

 

החברה למרכזים 

 קהילתיים בע"מ

 )חל"צ(

 



 

 קהילתיים הרצליה בע"מ )חל"צ(החברה למרכזים 

 

, הוקמה החברה למרכזים קהילתיים בהרצליה המאגדת את כל 2016בחודש ספטמבר 

המתנ"סים בעיר ועוד פעילויות בתחומים רבים ומגוונים. החברה שמה לה ליעד לשפר את 

רמת השרות לתושב, לסייע לבניית קהילה בעלת חוסן חברתי ולקדם נושאים בתחום החינוך 

 תי פורמאלי והתרבות בעיר, תוך שיתוף פעולה עם תושבים, עמותות וגופים אחרים.הבל

 
וכל והצוותים המקצועיים,  הסיכום המצורף הנו תוצר של עבודות מנהלי המתנ"סים

  בתחומים המגוונים אשר מופעלים ע"י החברה ברחבי העיר.

הייעוד. קהילת  אני מלא אמונה בהון האנושי המוביל את המתנ"סים בדרכנו להגשמת

הרצליה והחברה למרכזים קהילתיים, התברכו בחברי דירקטוריון מיוחדים ומוכשרים 

  וצוות מנהלים, עובדים ומתנדבים מקצועיים, מסורים ונאמנים למשימות שליחותנו.

 "להצטרף אחד לשני זו התחלה; להישאר ביחד זו התקדמות; לעבוד ביחד זו הצלחה" 

 הנרי פורד() 

 .וד ארוכה, המטלות רבות אך ביחד נצליחהדרך ע  

 

 מטה החברה:

 יעקב משה )יקי( חרל"פ -מנכ"ל

 שולי כהן -מנהלת לשכת מנכ"ל

 חן אופק -מנהלת שיווק

 קובי עוזי –מנהל כספים 

 ראובן רבינוביץ –מנהל תפעול 

 יהודה קיזל –חשב שכר 

 ישראל גלינסקי –חשב שכר 

 פנינה אבידר -מנהלת חשבונות

 ריקי חימי –חשבונות מנהלת 

 שירה וקנין -מנהלת משאבי אנוש

 עינת גולדברג -רכזת חוזים 

 גל תורג'מן  –רכזת משאבי אנוש 

 מכל אביב , נטלי אורפז ואורנה מלר –מרכז רישום 

  



 

 מתנ"ס נווה עמל
עם מיטב הפעילויות והחוגים, עם צוות לא גדול שאוהב  2021מתנ"ס נווה עמל פתח את שנת 

שנה בה חווינו סגרים ובידודים, וביניהם חידשנו כל פעם קהילה ועושה למען הקהילה. 

 מחדש פעילות. 

פעילות המתנ"ס בימי סגר ובידוד הגיעה אל התושבים, הקהילה התארגנה בהתאם למצב 

 ות מבודדות.בהתנדבות הדדית למען זקני השכונה, למען משפח

האירועים שניתן היה לקיים נתנו תחושה של אחדות , שמרנו על מסורות ארוכות שנים, ולא 

 וויתרנו על אירועי החגים המיוחדים שלנו. 

חשוב לציין כי לכל אורך התקופה ועד היום אנו דואגים לחבר בין התושבים ודואגים להגיע 

שנקלעות למצוקה ולגיוס כספים למען  לבתי המבוגרים שסגורים בבתיהם. לדאגה למשפחות

 נזקקים במקרה הצורך. 

ריקודי עם  –מתנ"ס נווה עמל מיוחד בהיקף הפעילויות לילדים מיוחדים, מעגלי אורה 

לילדים על הספקטרום  –מועדון על כסאות גלגלים, מקום להבעה  –לעוורים, קנ"ף 

 האוטיסטי. 

עמליה כפי שהם נקראים, מול  –לתיים לכל אורך הדרך אנו עובדים יחד עם פעילים קהי

 ועדות שונות בהתאם לצרכים. 

בשנה האחרונה השכונה עוברת חידוש ברחוב צה"ל  ע"י עיריית הרצליה ולאחר ישיבות 

 שיתוף עם הקהילה. 

מתנ"ס נווה עמל סיים השנה את השיפוץ הפנימי וקירוי הקירות,  ובקרוב ישופץ מתחם 

 הפטיו הגינה בחזית.

  

 :  המתנ"סצוות 

 חבצלת פנחס -מנהלת

 אורלי לוי -רכזת חוגים

 / דן עתיר יוסי גואטה -רכז נוער

 סוזי לוי -רכזת קהילה 

 מיטל אברהמי-גיל הרך

 מיטל אברהמי  -מזכירות המתנ"ס

 עמיחי נגר /ארן בשארי   -אב בית

 מגי כוכבי -אם בית

 

 עמליה קהילה פעילה

יצירת שיתופי פעולה בשכונה לפי הצרכים שעולים בשכונה בכל קבוצת עמליה אחראית על 

התחומים החל מתעסוקה, גנים, תשתית, אירועים קהילתיים, פעילות מול מוסדות שונים 

 ועיריית הרצליה. הקבוצה בנויה מועדות פעילות שונות, והשנה נוספו ועדות חדשות. 

ף פעולה מלא, ממנפים ומקדמים אנו שמים דגש על פיתוח ושימור הקבוצה, עובדים בשיתו

 מיזמים ותוכניות. 

 



 

 שמות הפעילים יעדי הועדה שם הועדה

 

 ועדה מרכזת

ריכוז הפעילות והישיבות של כל 

הועדות. אנשי הקשר העיקריים 

מול גורמים שונים בעירייה 

 ובשכונה.

 עירית אהרוני, שרון רז

 אלי צראף, איתי צור

 מרב אלון

 

ועדת פני 

 השכונה

פני השכונה מול כל  שיפור

הגורמים הרלבנטיים עירייה, 

 בי"ס, קהילה תנועות נוער ועוד.

 יורם זינגר,  ירון יהושע

 אילן שנהב, אילת משרקי

 איתי צור

 

 

 ועדת תרבות

יצירת אירועי תרבות לקהילת 

 שכונת נווה עמל

 עירית אהרוני,  אלי צארף

 יורי מגד, מיטל כהן

 מיכל סלע, איתי צור

 גרמה. זהר בן לולויורם 

 

 ועדת חינוך

יצירת שיתוף פעולה ופעילויות 

 משותפות של שני בי"ס

 מרב אלון, ליאת בקר

 אילן בוק, ירון יהושע

 גלית כרמי

 

 ועדת תחבורה

צוות שמטפל מול העירייה בבעיות 

 תחבורה בשכונה

 שי זמל , אריק קשה

 רמי חייבי, יורם גרמה

 

ועדת 

 פרוייקטים

בפרוייקטים מיוחדים טיפול 

 בשכונה

 אלי צארף, יורם זינגר, איתי צור

 עירית אהרוני,   ירון יהושע

 אילן שנהב

 

 ועדת ספורט

מתן מענה לצרכי השכונה בתחום 

 הספורט

 ניצה פרחאן,  יעקב נורי

 איתי צור,  רונן עובדיה

 

 נווה לידה

וועדה שנותנת מענה ותמיכה 

 לאימהות לאחר לידה

מתנדבים בנושאים בישול, וגיוס 

 שונים הקשורים להורות ולידה

 גינת אנג'ל, מיכל יהונתן

 שרון רז, ורד דוד

 

ועדת 

 תקשורת

פרסום ושיווק פעילויות עמליה 

והמתנ"ס, ניהול דף הפייסבוק של 

 עמליה.

 שרון רז, עפר עתיר

 יורם זינגר

 

ועדת אכיפה 

 ובטחון

טיפול בכל נושא האכיפה בשכונה 

 מול הרשות

והפעלת משמר השכונה, קבוצה 

מתנדבים שעורכים  100של כ  

 סיורים ליליים בשכונה.

 רונן עובדיה, גיל שפירא

 טל רוזנפלד, איתי צור

 
 
 
 
 
 



 

 משתתפים גילאי יעד אירוע

 רינוא

 30 3-6 הצגה מעשה בחמישה בלונים

 35 3-6 הצגה אצבעונית

 60 6-10 הכנת ערכות יומן הסגר שלי 

 40 6-12 סדנת הכנת אדנית לעציץ שת"פ עם גילוי מדעים 

 80 כל גיל  ערכות והכנת ברווז מפלסטלינה  –יום ברווז הגומי 

 100 6-10 חלוקת עפיפונים לקהילה, שישוט והעפה.  –יום העפיפון 

 45 +75 ערכות לסבתות ושליחה לבתים 

 45 +75 חלוקת ערכות יצירה לגיל הזהב

 80 +75 חלוקת ערכות שתילה לזקני השכונה  –טו בשבט 

הכנה ושתילה של עציצים לניצולי שואה וגמלאים 

 בשכונה , משלוחים עד לבית.

75+ 300 

  משפחות  סדר טו בשבט קהילתי בזום 

 40 משפחות תחרות פרי ההדר המקושט

 פברואר

הנרדמת )פברואר יוצא מן הכלל(  השעת סיפור היפיפיי

 עם ימית אוגש מספרת סיפורים כבדת ראייה

3-6 30 

 30 3-6 מר צפרדע והנחל המתוק –הצגת ילדים 

 50 מבוגרים  הכנת ערכות לסדנת יין 

 18 הורים  הרצאה להורים עם אריאלה זמיר

חלוקת ערכות ילדי חינוך מיוחד, חלוקת ערכות סדנת 

פיצה ליום המשפחה, חלוקת ערכות יצירה ליום 

 המשפחה, תחרות תמונות משפחתיות. 

ילדים 

 ומשפחות

230 

חלוקת ערכות יצירה ליום המשפחה, ערכות מבודדים 

 וחולים, ערכות ריבה לסבתות גיל הזהב. 

ילדים 

 ומבוגרים 

60 

 25 משפחות  סדנא איטלקית ליום המשפחה 

   מיצג ליום האהבה במרכז המסחרי

 40 ילדים  בריו למה בגינה הפעלה לילדים 

 25 ילדים  סדנת לוכד חלומות בגינה 

 55 מבוגרים  עם חגית רבינוביץ -פברואר יוצא מהכלל 

 25 ו-כיתות ג סדנת נגרות עם גילוי מדעים 

 45 מבוגרים  יום היין סדנת זום 

פעילות קהילתית בשיתוף קבוצת  -פברואר יוצא מהכלל 

  םהשווים , חפש את המטמון . ילדי רמב"

 60 ילדים

   עירוני -גיבורי על פורים 

 30 משפחות  פורים בקהילה סדנת מסכות עם תמי סול 



 

גיל הזהב , ניצול שואה,  -חלוקת משלוחי מנות בקהילה 

 וגורדון  םשת"ף רמב"

 120 

 30 ילדים והורים  הכנת אוזני המן עם תמי סול  –פורים בקהילה 

 35 משפחות  צילום משפחתי לפורים יצירות ומשחקים 

 35 ילדים והורים  אופניים מחופשים ברחובות  –רוכבים ומתחפשים 

משפחת  החיות ברחו מגן החיות 

 בפארק רבין 

 

 

 מרץ

 25 3-6 מרק דלעת  –הצגה 

 30 3-6 העץ הנדיב –הצגה 

 10 זוגות  סדנת ניהול תקציבים ארבעה מפגשים 

 44 נשים  נשים במראה עם איריס לנקר  –יום האישה 

 40 ילדים והורים  בריו למה בגינת כצנלסון 

 60 נשים  ערב סטנדאפ לנשות השכונה 

 60 ילדים והורים  בריו למה בגינה 

 25 ילדים והורים  סדנת בובות עם תמי סול 

 300 ילדים  ילדי הגנים המיוחדים  –יום המעשים הטובים 

למקלט לנשים מוכות , ערכות  –יום המעשים הטובים 

 יצירה וסרטון הדרכה 

 55  תילדים אמהו

 40 משפחות  חמישי -מכירה בחצר 

 50 משפחות  שישי -מכירה בחצר 

 30 ילדים והורים  שתילה קהילתי בגינת הפרפרים  עאירו

 15  1-3 בנג'ו והגיטרה 

 20 מבוגרים  הרמת כוסית פסח –מנגנים ושרים במרפסת 

 45 ילדים והורים  הצגה בגינת רמז 

 אפריל

 40 3-6 מיץ פטל  –הצגה 

 12 1-3 בנג'ו והגיטרה 

 30 3-6 האריה והעכבר –הצגה בגינה 

 50 נוערמבוגרים  השואה בראי הקולנוע –יום השואה 

 12 1-3 בנג'ו והגיטרה 

 25  תערוכה בשכונה מציירים משפחה

 25 נשים  מועדון לאישה ליאורה ניצני

טקס אלטרנטיבי והנחת זרים עם ילדי רמב"ם בגינות 

 ע"ש חללי צה"ל בנווה עמל 

ילדי בי"ס 

 ומבוגרים 

30 

 60 מבוגרים  שירי לוחמים  –לחללי צה"ל  ןערב יום הזיכרו

 1500כ  משפחות  מסיבה קהילתית בחניית המתנ"ס –ערב העצמאות 



 

 14 1-3 בנג'ו והגיטרה במרפסת

 30 ילדים והורים  יום כדור הארץ בשיתוף מדעים 

 50 מבוגרים  ערב מיוחד של מנגנים ושרים –חברותא 

 80 משפחות  סיור משפחתי בטבע ופיקניק 

 14 1-3 בנג'ו והגיטרה במרפסת 

 28 ילדים והורים  פעילות שבוע הקיימות בגינה הקהילתית שתילה משחק  

 25 נשים  מועדון לאישה 

 25 הורים וילדים  סדנת בישול עם פיני אבא

 35 הורים וילדים  תאטרון חוויה  –הצגה בגינה 

 מאי

 25 3-6 החלילן מהמלין  –הצגה 

 20 3-6 שלמה המלך והדבורה –הצגה 

 50 מבוגרים  מנגנים ושרים 

 14 1.3 בנגו והגיטרה 

 25 נשים  מועדון לאישה על חקירות בעיני נשים 

 25 נשים  מועדון לאישה נשים בתנך 

 30 3-6 הצגת ילדים החתול במגפיים 

 50 מבוגרים  מנגנים ורוקדים 

 יוני

 20 3-6 שעת סיפור עם ימית אוגש

 40 3-6 הברווזון המכוער –הצגה 

 60 מבוגרים  מנגנים ושרים 

בוקר של כיף עיוורים ומתנדבים שת"פ עם מחלקת 

 התנדבות עיריית הרצליה

 150 מבוגרים 

 25 נשים  סיגלית אוחיון  –מועדון לאישה 

 25 3-6 החלפות ספרים, שעת סיפור עם ימית אוגש -שבוע הספר 

 21 הורים  התנהלות כלכלית עם ילדים , דמי כיס –אריאלה זמיר 

 20 מבוגרים  קפה עם עמליה  –מפגש תושבים 

 150 נשים  שישי נשי פטיו המתנ"ס

 50 מבוגרים  ערב הוקרה למתנדבי משמר השכונה 

 35 הורים וילדים  לקראת שבת עם רכזת יחדיו

 70 מבוגרים  מסיבת פתיחת קיץ בירה ונשירה עם בובי זמר

 יולי

 45 סבתות  הזהב מסיבת יומולדת לסבתות של גיל

 25 נשים  מועדון לאישה 

 30 הורים וילדים  הצגת ילדים במרפסת 

 40 מבוגרים   עניין של טבע תוספי תזונה מי צריך את זה 



 

קמפינג קהילתי בחניית המתנ"ס , חאן שכונתי, אוהל 

 פעילויות, משחקים של פעם , סרט ועוד

 200 משפחות 

 20 ג-א אסטרו בוי  –פיצה סרט לילדים 

 25 הורים וילדים  סדנת סושי פיני אבא

 22 ד-ג גומנגי השלב הבא  –פיצה סרט 

 אוגוסט

 150 ילדים  מסיבת מים קהילתית 

 –ילדי הקהילה מציירים את חצר המשחקי במתנ"ס 

 ציורי מדרכה

 15 ילדים 

סדנת יורי  –ילדי הקהילה מציירים את חצר המשחקים 

 מדרכה 

 12 ילדים 

 70 הורים וילדים  בזאר לקראת שנת הלימודים בגינת המשחקים 

 70 מבוגרים  צלצולי פעמונים  –אהובה עוזרי  –סרט 

 30 ילדים  רכיבה קהילתית עם עמית 

 14  מפגש ועדת ספורט  –קפה עמליה 

 220  מפגשי נעים להכיר , באחריות הורי הגנים 

 120 קפסולות  שלום לכיתה א' בתי ספר גורדון ורמב"ם 

 ספטמבר

 45 מבוגרים  הרמת כוסית לשנה החדשה  –מנגנים ושרים 

הרמת כוסית לחג עם הסבתות של גיל הזהב בשיתוף 

 ילדי כיתות ו' גורדון 

גיל הזהב 

 וילדים 

פלוס  45

 ילדים 

 55 משפחות  החלפות, תיקונים ועוד –חגיגת אופניים לשנה החדשה 

 35 מבוגרים  טיול סליחות לירושלים  –קהילה מטיילת 

 25 משפחות  סיור בתי כנסת קהילתי

 25 ילדים  בונים ומקשטים את הסוכה הקהילתית 

 40 מבוגרים  טיול לגליל מנגנים ושרים 

 45 ילדים והורים  אושפיזין בקהילה סדנת הכובניות בסוכה 

 אוקטובר

 40 3-6 דירה להשכיר –הצגה 

 35 3-6 נסיך צפרדע  –הצגה 

 12 1-3 בנג'ו והגיטרה 

 25 נשים  מועדון לאישה עם יוסף רחמים 

 15 1-3 בנגו והגיטרה 

 60 מבוגרים נוער  הקרנת סרט ימים נוראים  –יום הזכרון ליצחק רבין 

 12 מבוגרים  סדנה ללימור ערבית 

חמשוק יריד הילדים הקהילתי צעצועים , ספרים, 

 חולצות בי"ס, שת"פ עם הנהגת ההורים 

 150 משפחות 

 60 מבוגרים  מנגנים ושרים 



 

 12 1-3 בנגו הגיטרה 

 נובמבר

 30 3-6 איילת מטיילת –הצגה 

 45 3-6 המסע של ציפ  –הצגה 

 35 נשים  מועדון לאישה ם

 55 מבוגרים  מנגנים ושרים 

ילדי בתי ספר  סובב נווה עמל 

 רמב"ם גורדון 

500 

 12 1-3 בנגו והגיטרה 

 30 נשים  מועדון לאישה ברטי ונטורה 

 21 מבוגרים  עמיתים סדנא חווייתית תזונה ואורח חיים בריא

 64 מבוגרים  מנגנים ושרים 

 16 1-3 בנגו והגיטרה 

 25 ילדים  סדנת פוקימןו 

התרמה למען נשים בסיכון )עמותת סימבו קהילתי ערב 

 ל.א. לאלימות(

 40 נשים 

 240 כיתות ה שישי קהילתי בסימון חנוכה 

מועדון גיל  מסיבת חנוכה גיל הזהב

 הזהב

45 

 500 משפחות  וכולנו אור אחד –מצעד האורות בשכונה 

 22 נשים  מועדון לאישה סדנת בוץ

 דצמבר

מדליקים חנוכיה יחד עם השכנים ,  –וכולנו אור אחד 

ונוער נווה עמל מדליקים יחד עם הקהילה בגינת ליל 

 הגשרים 

 30 משפחות 

 75 מבוגרים  מנגנים ושרים חוגגים חנוכה 

אמהות אחרי  מעגל אמהות אחרי לידה  –מעגל השבט 

 לידה 

8 

 26 3-6 החלילן מהמלין 

 8 מבוגרים  פגישת ועדה מרכזת 

 6 1-3 בנגו והגיטרה 

 16 הורים וילדים  סדנת הכנת מרק עגבניות 

 24 נשים  מועדון לאישה עם נילי חורי

 30 3-6 -הענק וגנו 

 60 מבוגרים  מנגנים ושרים 

 40 מבוגרים  טיול וסיור טעימות בירושלים לחברי משמר השכונה 

   

 



 

 חוגים נווה עמל 

 . 2020חוגי נווה עמל התקיימו עד אמצע מרץ 

 מס' משתתפים  חוג

 20 מועדון קנ"ף
 25 אלקטרוניקה

 7 חכמת התנועה
 31 היפ הופ

 24 בלט
 9 התעמלות עם נטע

 27 התעמלות עם רותי 
 99 התעמלות קרקע

 86 כדורגל
 14 לגו ומדע אתגרי

 8 מוכנות לכיתה א
 30 מועדון גמלאים 

 20 מוקד תורני רמבם 
 27 להקת יחדיו 

 12 פוקימון 
 7 נקודת מפגש גמלאים צעירים 

 32 פילאטיס
 11 קומיקס

 105 קפוארה 
 111 קראטה

 10 תאטרון אורנה פורת 
 24 להקת נווה קסם 

 

  



 

 מרכז קהילתי נווה ישראל ואמירים

 
-ישראל ונווה אמירים המונות כ מרכז קהילתי נווה ישראל ואמירים נותן מענה לשכונות נווה

 תושבים. 6,700

 4המרכז נותן מענה במגוון תחומים: פנאי, העשרה, למידה וחברה, לגילאים השונים מגיל 

 +.99חודשים במעונות ועד גיל הזהב 

במתקני המרכז ניתן למצוא את המעונות: גן שיר, אולם הספורט, ספרייה ומועדון נוער. כמו 

נוספים בהרצליה: מעון קשת, מעון כוכב הים ומעון קסם המופעלים ע"י  כן, ישנם שני מעונות

 המרכז.

בימי שגרה, המרכז מפעיל פעילויות שונות ומגוונות: חוגים לילדים, חוגים למבוגרים, מועדון 

גמלאים, מעונות יום, פעילות לגיל הרך, סדנאות, הרצאות, פעילות לאוכלוסיות עם צרכים 

 רועים קהילתיים.מיוחדים, קייטנות ואי

צבי הסמוך לו ועם שלוחת שבט הצופים -המרכז עובד בשיתוף פעולה מלא עם בית הספר בן

 שפועלת בשטח המתנ"ס ובית הספר.

 

 צוות המרכז הקהילתי

 מנהל: גיל מסיקה

 טישלר מרים –רכזת תרבות וחוגים 

 יוסי אלבלך –רכז ספורט 

 רינת נהון  –רכזת קהילה 

 רלי לוזון, שמחה בלומנפלד –מזכירות  המתנ"ס 

 חנן גואטה -אב הבית

 אורן גבריאל –אב בית אולם ספורט 

 גילת –מנהלת ספרייה 

 רותה דברת –ספרנית 

 יהודית לגזיאל –רכזת גמלאים 

 דורין אידן –מנהלת מעון קשת

 גלוריה לביא –מנהלת מעון קסם ושיר 

 טל לי אורלוב –מנהלת כוכב הים 

  



 

 ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים( )מעון המוכר מעון קסם

 חודשים עד שנתיים ושמונה חודשים 4כיתות מחודש מגילאי  4

רשת מעונות היום הקהילתיים של החברה   ",לרשת "התחלה חכמה  המעון משתייך

 שלוחות בכל הארץ. 160-למתנ"סים, ב

 

  התפיסה החינוכית

מעונות היום הקהילתיים מתבססת על האמונה התפיסה החינוכית המנחה את עבודתם של 

בחינוך ובהיותו של המעון מקום בו נפגשים מחנכים, ילדים והורים ליצירת שותפות 

 חינוכית.

שותפות חינוכית זו מבוססת על האמונה בילד וביכולותיו, על ההכרה בחשיבות הסביבה 

י רק מודעות לאיכות תרבותית להמשך התפתחותו של הילד ובעיקר על הידיעה, כ-החברתית

 היחסים בין כל השותפים: צוות, הורים וילדים, תביא לפריחה ולצמיחה אישית ומערכתית.

רשת התחלה חכמה מפקחת ומוודאת שמירה על סטנדרטים גבוהים ואיכותיים, הן מבחינת 

תכנים והן מבחינת בטיחות וביטחון. הגישה בה מעונות הרשת פועלים מבוססת אופטימיות 

קטיבית ומשלבת כוחות ויכולות בקהילה, כך שההורים מעורבים ושותפים באופן א-פרו

 מלא.
 

 מעון קשת 

החברה למתנסים –מעון עירוני בפיקוח והדרכה של רשת התחלה חכמה   

ע"י עיריית הרצלייה. המבנה הוא מבנה ירוק השומר על טמפרטורת  2014הוקם בשנת 

 החדרים ומלא אור.

ואוהב אדם  המקבלות ליווי והדרכה שוטפת. צוות המטפלות וותיק חם  

ההורים שותפים בתכנון האירועים המיוחדים ושעות הפנאי בקהילה –מעון קהילתי   

במעון קיים פורום קהילתי ששותפים בו: הורים, רשת התחלה חכמה, צוות מחנכות, 

  התאגיד העירוני ונציגים מעיריית הרצליה.

ומתכננים את האירועים הקהילתיים במעון.חברי הפורום נפגשים אחת לחודש   

 ברשת התחלה חכמה כולנו ביחד מ.מ.ש-  משמעותיים, מחויבים, ושייכים

בשביל הבית, מתוך בחירה בשמחת חיים, איכותיות וקהילתיות, מתוך אמונה בכבוד האדם 

.ויכולותיו  

 

 שעות הפעילות במעון: 

17:00עד  7:00ימים ראשון עד חמישי משעה   

 .12:30עד השעה  7:00שי משעה יום שי

 חודשים עד שנתיים ושמונה חודשים. 4כיתות מגיל  5במעון יש 

  



 

 מעון שיר

חודשים עד שנתיים  15מעון שיר הממוקם במבנה המרכז הינו מעון עם כיתה אחת לגיל  

ושמונה חודשים. מעון שיר הינו מעון קהילתי המחובר מאוד לקהילת המרכז באירועים 

בפעילות ג'ימבורי במרכז ובעיקר במחוברות ההורים כשותפים בקבלת ההחלטות על שונים, 

 ניהול המעון.

 

 שעות הפעילות במעון: 

16:30עד  7:30ימים ראשון עד חמישי משעה   

 .13:00עד השעה  7:30יום שישי משעה 

 

 מעון כוכב הים

כיתת בוגרים  0212כדי לתת מענה לתושבי גליל ים. בשנת  9/2021מעון כוכב הים נפתח ב

נפתחה כיתת תינוקות חדשה. 2022ובינואר  2019לילידי   

 

 שעות הפעילות במעון: 

17:00עד  7:00ימים ראשון עד חמישי משעה   

 .12:30עד השעה  7:00יום שישי משעה 

 

 תוכנית רעים

קבוצות חברתיות לילדים, נוער ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי, המתמודדים עם קשיי 

ת, לקויות למידה והסתגלות חברתית. תוכנית רעים מלווה את המשתתף בכל שלבי תקשור

 חייו, וזאת באמצעות קבוצת השווים.

 

 מועדון גמלאים

בתקופת שגרה, מועדון גמלאים פועל חמישה ימים בשבוע בבוקר וצופן בתוכו פעילויות של 

אומנות ועוד. בתקופת התעמלות, פרשת השבוע, טיולים, אירועים סביב לוח השנה העברי, 

 הקורונה, עסקנו בעיקר בשימור הקשר עם חברי המועדון ומתן מענה לבדידותם

 

 אולם הספורט

אולם הספורט משמש בכפיפה אחת את בית הספר בן צבי בשעות הבוקר ואת פעילות המרכז 

 קהילתי אחר הצהריים.

 

 מרכז למידה

די ביה"ס, מהכנה לכיתה א' ועד י"ב המרכז מעניק עזרה וסיוע לימודי בשעות אחה"צ לתלמי

 תוך שימת דגש על כל תלמיד בקבוצות קטנות, שעורים פרטניים  ובשילוב מורים צעירים.

הכנה לבגרויות, סדנאות וקיץ עוד. השיעורים מועברים על ידי מורים מקצועיים ובשילוב 

 מורים צעירים.

  



 

 ספריית המתנ"ס

מחשבים, הצגות לילדים, חוגי מחשבים לגיל השאלת ספרי קריאה, ספריית סרטים, חדר 

השלישי. גם בתקופת הקורונה הספרייה שלנו נתנה שירות באמצעות הכנת הזמנות לצורך 

 איסוף על ידי התושבים.

 

 גלגל במעגל

 להקה עירונית של עיריית הרצליה המייצגת את עיריית הרצליה בארץ ובעולם בריקודי

 יסאות גלגלים ורקדנים.עם ישראלים של רוקדים המשולבים בכ

 פועלים  בתקופת שגרה, בימי שני בערב וביום שישי בבקר.

 

 

 טבלה מרכזת : מעונות 2021 אל מול 2020

 2020משתתפים נובמבר  2021משתתפים נובמבר  מעונות יום

 )כיתה אחת( 22 23 גן שיר

 122 122 מעון קשת

 84 93 מעון קסם

 0 24 מעון כוכב הים

 228 262 יוםסה"כ מעונות 

 

 
 2021אירועים   -טבלה מסכמת 

 משתתפים גילאי יעד אירוע

 ינואר

בהשראת  -ציור תמונה צבעונית באמצעות משחק

 ואן מירו'הצייר ז

 60 5-9גילאי 

   בשיתוף הצופים  –חלוקת ערכות לבידוד לתלמידי א 

) לקראת ערכות לבניית עפיפונים לחלוקה לתושבים 

 הבינ"ל(יום העפיפון 

 70 ילדי הקהילה

פינוק לצוותי הרפואה הקהילתיים ) בשיתוף עם 

הפצת קול וקרא ואיסוף פרטים+ חלוקת  -(תנו"ס

  עוגות

 20 צוותי רפואה 

מסלול חידות להיכרות עם  – מסלול החידות הירוק

עצי השכונה ) התקיים בשני מוקדים : גינה בנווה 

מסלול חידות הממוקמות על  -ישראל ובנווה אמירים(

משפחות 

 הקהילה

70 



 

כל חידה מובילה לעץ אחר בסיום  -עצי השכונה

החידות מפצחים את הקוד  מגיעים לכתובת 

שמסתתרת בקוד ומקבלים מתנה ) פעילות 

 שהתקיימה בזמן סגר(

משפחות הקהילה הגיעו  –שתילת קיר תבלינים ירוק 

לשתול צמחי תבלין על הקיר ולכתוב ברכה על כל אחד 

 ) פעילות שבוצעה בזמן סגר( מהשתילים

משפחות 

 הקהילה

50 

ערכות הכנת עציצים לקשישי  -נתינה מהטבע

התושבים נקראו לקבל ערכה  –השכונה+ חלוקה 

ולשתול עציץ וברכה ולחלק לקשישים ) פעילות 

 שבוצעה בזמן סגר(

משפחות 

הקהילה + 

 קשישים

200 

יבול עצים שכונתי פתוח לקהל: בשיתוף  -הירקנייה

תושבים הוזמנו להביא מיבול עצי הפרי  -עם הצופים

שהונחו בכניסה למתנס ) הצופים עזרו שלהם לארגזים 

 בקטיף שלהם מהעצים(

 10 תושבי הקהילה

מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה  -תחפושות בטבע

 ?מה'פיג

 300 הורים+ ילדים

 פברואר

 -אריזה וחלוקה של ערכות למבודדים מתוך קהילה

 בשיתוף עם נוער השכונה

 60 ילדים ונוער

  35  4-9גילאי  סדנה להכנת תחפושות

)המקסימום 

 לסדנה(

הכנת משלוחי מנות  וברכות לחג למשפחות נזקקות 

בשיתוף מח  – בשכונה ע"י ילדי , הורי וצוות גן ערבה

 הרווחה 

ילדי הורי וצוות 

 גן ערבה

30 

 60כ  הורים וילדים קריאת מגילה קהילתית

 משתתפים

גלגלים ואודם. הצצה לחייה  4 -פברואר יוצא מן הכלל

נוי צברי, בחורה נורמטיבית לחלוטין המנהלת של 

אהבות , הצלחות , אכזבות  ,חיים מלאים בחלומות

 .וקשיים וגם יושבת על כיסא גלגלים

תושבי הקהילה+ 

חברי קבוצת 

 רעים

 100 -כ 

 משתתפים

שלט חג האהבה מוצב במרכז השכונה לצילומי 

 משפחות ) בשיתוף תנו"ס(

 30 תושבי השכונה

מנות ע"י תלמידי בה"ס נתיב ) הכנת משלוחי 

בשיתוף עם  –השכונתי( וחלוקה למשפחות נזקקות 

 מח' הרווחה

תלמידי בהס 

 נתיב 

20 



 

  

אפיית אוזני המן +משלוחי מנות ע"י חניכי התופים 

 וחלוקה לקשישי השכונה

חניכי הצופים+ 

 קשישים

70 

פעילות פורים בשיתוף עם  -הדרך אל מבוך כוחות העל

גינות  10תחנות ברוח החג ב  -שלוחת הצופים

-ומיקומים נוספים בשכונה כולל תחנות פרסים

התושבים עוברים את המסלול בעזרת המפה , אוספים 

הגינה  –כוחות על ומגיעים אל התחנה הסופית 

 הגדולה למבוך כוחות העל 

 איש 150 -כ הורים וילדים



 

 מרץ

 ערב של פיקניק סרט בגינה

 הקרנת הסרט טרולים

 60 הורים ילדים+

השקת הגרפיקה על הגדר המקיפה את אתר בניית 

: תהליך שהתקיים בשיתוף עם תושבי המתנ"ס החדש

השכונה באשר לגרפיקה אינטראקטיבית שתיצור "כר 

 פעולה" לפעילויות ותקשורת של התושבים

 7 פעילים שותפים 

חבילות שי לחיילים בודדים ע"י בה"ס בן  80הכנת 

בהשתתפות כל שכבות בה"ס בעשייה: אריזה,  צבי

 שתילת עציצים, הכנת ברכות .

 הורי הבה"ס תרמו מוצרי מזון לחבילות 

ילדי בהס בן צבי 

 + הורים

150 

סדנת בנות מצווה להכנת צעיפים מקושטים בדיו 

שי לקשישות  -המופק מצמחים + הכנת ברכות

ת פעילות שחלק ממגוון פעילויו  -השכונה לקראת החג

שנעשו יחד עם בנות המצווה בשיתוף עם ועדי ההורים 

 הפעילות הועברה ע"י תושבת השכונה -והמתנס

 

הסדנה הסתיימה במפגש לקראת החג בין הבנות 

לקשישות בו העניקו הבנות את הבכרות והמתנות 

 לקשישות 

בנות מצווה + 

קשישות מועדון 

 הגימלאים

25 

תושבים , : סופ"ש של מכירות חצר של מכירת חצר

 הוצאת שולחן בחצרות הבתים.

 80 חברי הקהילה

הכנת חבילות שי וברכות לחג למשפחות נזקקות 

בשיתוף מח  – בשכונה ע"י ילדי , הורי וצוות גן ערבה

 הרווחה 

ילדי הורי וצוות 

 גן ערבה

30 

פעילות ירוקה בשיתוף  -!אביב הגיע קומפוסט בא

 במחלקה לאיכות הסביבה

 60 תושבי הקהילה

 אפריל

נותנת עדות + קטעי מוסיקה של  -ערב זכרון בסלון

 נוער תושבי העיר

 400 תושבי הקהילה

 מתנדבים 120 תושבי הקהילה ונזכור את כולם ערב שירי לוחמים

יין גודול חוקרת 'בהשראת ג סדנת בובנאות

 השימפנזים

 25 5-8ילדים 

: הכנת חץ וקשת מבמבוק ומשחקי סדנה ללג בעומר

 למטרהקליעה 

 25 5-8ילדים 

בגני השכונה  הנחת זרים יחד עם המשפחות השכולות

 והעיר ליד אנדרטאות הנופלים

 גינות  3 משפחות שכולות



 

מופע להקה, דוכני יריד,  -אירוע עצמאות בקהילה

 דוכני מזון, הפעלת קרקס

 איש 500כ  תושבי השכונה

ישיבת תכנון צופים+ הנהגת הורי בן צבי לקראת 

 אירוע שבועות קהילתי 

נציגי הנהגת 

ההורים+ 

 הצופים

 10כ 

 מאי

 משתתפים 50 תושבי הקהילה הרצאה צפוי ובלתי צפוי בספרי הארי פוטר

 ילדים 20 ילדי הקהילה הצגה -בגדי המלך החדשים -שני משפחתי

ס בן "בה 'חגיגת שבועות קהילתית בשיתוף שכבת ו

צבי, תושבים מתנדבים מתוך הקהילה, היחידה 

הפעילות בוטלה ) באותו יום שבו  -לאיכות הסביבה

 -תוכנן להתקיים האירוע(בשל הטילים לדרום ולמרכז

על מנת שלא לאכזב את שכבת ו' הוחלט מהרגע להרגע 

לקיים בזאר חלופי למכירת העוגות שהוכנו ע" תלמידי 

 בחלקן לתושבי הדרוםהעוגות נתרמו  –השכבה 

 תושבים 150 תושבי הקהילה

בשיתוף  -מפגש הדרכה לקראת הקמת משמר שכונה

 עם אגף הבטחון

 15 תושבי השכונה

קול קורא להקמת ועדת תכנון  – ועדת תכנון הקיץ

 -הוועדה התכנסה ובה תוכננו פעילויות הקיץ –הקיץ 

חברות הועדה היו שותפות לפעילויות לאורך יולי 

 אוגוסט

 10 תושבי השכונה

 יוני

 משתתפים 30 ילדי הקהילה שני משפחתי

משתתפים 30 ילדי הקהילה תנועה לי עם סמיילי  

 משתתפים30  ילדים והורים סדנת הכנת פיצה וארוחת ערב

משתתפים 60 ילדים והורים "אסטריקס ושיקוי הקסמים "פיצה סרט  

  חברי הקהילה תחילת משמרות משמר שכונה 

בשיתוף עם מורות לאמנות  –ציור קיר בנות מצווה 

 מבית ספר בן צבי 

בנות המצווה 

 שכבת ו בן צבי

50 

מפגש שיתוף ציבור לקראת הקמת הגינה הקהילתית 

בשיתוף עם היחידה לאיכות  -) חיפוש מיקום(מחדש 

 הסביבה

 10 תושבי הקהילה

ושוק קח תן  "להוריד את הירח"שבוע הספר: הצגה 

 להחלפות ספרים ומשחקים

 50 תושבי הקהילה



 

 

 יולי

.  מסיבת החלפת בגדים ואקססוריז יד שנייה

 במסיבה הוצבו דוכני טיפוח ויופי של תושבות השכונה

וכן דוכני מכירת תכשיטים ואקססוריז מעשי ידיהן 

 של תושבות השכונה. 

 את הערב ליוותה סטייליסטית תושבת השכונה . 

 בגדים שנשארו ולא הוחלפו נתרמו בסיום האירוע.

תושבות 

 הקהילה

150 

הפנינג מים לכל  –הפנינג מים  -אירוע פתיחת הקיץ

 המשפחה.

מגלשות מים ענקיות , הפעלה ספורטיבית עם מים 

למגוון גילאים, *עמדות יצירה שתופעלו ע"י  בנות 

המצווה , מכירה כיבוד ושתיה במחיר סמלי ) עגלת 

 כיבוד(, דיג'יי ,ממטרות עליונות לצינון, משטח החלקה 

 ועמדה לחולצות יד שנייה של בה"ס בן צבי . 

משפחות 

 הקהילה

200 

 משתתפים 25כ  ילדים והורים נשיקות של שמש-שעת סיפור 

החיים "הקרנת הסרט  -ערב של פיקניק סרט בגינה

התושבים הביאו איתם  -"הסודיים של חיות המחמד

 ארוחת ערב 

תושבי 

 הקהילה

 משתתפים  80כ 

 משתתפים  25 4-9ילדים  חגיגה של קרטון

 משתתפים 20 4-9ילדים  מכשפה על מטאטא-שעת סיפור

איסוף ציוד  –תרומה לקהילה  -ציוד חזרה לבה"ס

חזרה לבה"ס ותרומה שלו לילדי הקהילה הזקוקים 

בשיתוף עם תושבות השכונה שעזרו באיסוף  -לכך

 ואריזה וחלוקה

משפחות 

 הקהילה

30 

תחרות בישול למשפחות  -מאסטר שף משפחות

לבסוף אכלו המשתתפים יחד  -בהנחיית השף פיני אבא

 ארוחת ערב

 משתתפים 70כ  משפחות

יוזמה –בנות כיתה ה מכינות עוגות לקשישי המועדון 

הבנות הכינו עוגות וברכות   -של ילדה בכיתה ה'

 לקשישים ובסיום נערך מפגש בו חולקו העוגות 

בנות כיתה ה 

+ קשישי 

 המועדון

20 

 אוגוסט

 משתתפים 130 ג-א קייטנת בי כייף 

 30 3-8גיל  בת הטוחן- שעת סיפור

סדנה שהועברה ע"י נוער  -צביעת חולצות טאי דאי

 השכונה 

 30 ומעלה 8



 

הכנת ערכות פעילות לילדי הגנים  -נעים להכיר

 לקראת פתיחת השנה ) בשיתוף תנו"ס(

נאספו כל  ילדי הגנים

 הערכות 

לכיתות ה  -הקרנת הסרט הגוניס  -פיצה סרט בגינה

 ומעלה

לכיתות ה 

 ומעלה

100 

 ספטמבר

 -חלוקת שנה טובה+ עוגות דבש לותיקי הקהילה

  –יוזמה של תושבת השכונה ונציגת הנהגת ההורים  

כמה ילדים נפגשו טרום החלוקה להכנת הערכות 

 תושבים הגיעו לאסוף את הערכה  –לתושבים 

משפחות 

 הקהילה

100 

משחקי רכיבה לחיזוק  -הכנה לרכיבת אופניים

 קבוצות לפי גילאים  2 -טכניקת הרכיבה וטיול אופניים

 25 ו-א

 מקשטים את הסוכה הקהילתית 

ילדי הקהילה הוזמנו לקשט את הסוכה הקהילתית 

 שהוקמה בגינת התבלינים

 30 ילדי השכונה 

פעילות של צוות הצופים   -הצופים מגיעים לסוכה

השכונתי בסוכה הקהילתית. פעילות תחנות לילדי 

 הקהילה ברוח החג

 80 הורים וילדים

 אוקטובר

תושבי  סדנת עזרה ראשונה

 הקהילה

 איש 25

 25 ד'-א סדנת הכנת תאטרון בובות 

עבודה עם מנהלי ופעילי משמר שכונה לקראת השקת 

 משמר השכונה

תושבי 

 הקהילה

25 

 25 5-9 ה'הכנת פסטה ופוקאצ סדנת

חודש המודעות לסרטן השד )  –דייוט עם חברה 

אריזת ערכות  -פעילות משותפת לכלל המתנסים

 9כסף לתרומה לעמותת אחת מ -ומכירתן לתושבות 

תושבות 

 הקהילה 

50 

מיזם ביוזמה של  -השקת מיזם זמן עסקים וקהילה

תושב הקהילה במסגרתו ניתנת הזדמנות לבעלי 

עסקים מתוך הקהילה להעביר הרצאה/ סדנה לתושבי 

 הקהילה בהתנדבות. 

 המתנס: מספק את החדר+ הפרסום

 בעלי העסקים: תוכן+ מודעה 

תושבי 

 הקהילה

 

פגישה לצורך בניית  - פגישה עם נציגות בנות מצווה

תכנית לשילוב בנות המצווה בעשייה הקהילתית 

זו השנה השלישית שבנות המצווה הן  -לאורך השנה

 שותפות לעשייה הקהילתית

  בנות מצווה 



 

 
  

 נובמבר

 30 6-9 סדנת בובות גרב

תושבי  ) שם זמני( פלוס 60מפגש התנעה לקבוצת 

 הקהילה

15 

 בדרך הטבעיתהביתי "ארון התרופות "סדנת 

 הרצאה+ סדנה מעשית

תושבי 

 הקהילה

20 

במסגרת מיזם  -הרצאה של נחמי תושבת השכונה

 זמן עסקים וקהילה

תושבי 

 הקהילה

10 

סדנת הכנה ואפיית עוגיות סביבונים + קישוט 

סדנה שהעבירו תושבות השכונה  –קופסת אריזה 

  בהתנדבות

ילדי 

 הקהילה

60 

בוקר של הכנת לביבות וחגיגת חנוכה לקשישי 

המועדון ביוזמה ובשיתוף תלמידי ונציגי הורי כיתה 

 ה  בה"ס בן צבי 

ילדי והורי 

כיתה ה' 

בהס בן 

צבי+ קשישי 

 המועדון

50 

 -מדליקים נרות עם השכנים -בניינים מדליקים

 בשיתוף תושבים והצופים 

תושבי 

 הקהילה

 בניינים 12

אירוע מרכזי  -הפנינג והופעה - בקהילהחוגגים חנוכה 

בשיתוף שכבת ו בה"ס בן צבי + הצופים :  -לחנוכה

כולל דוכני פעילות, תחנות יצירה בהפעלת בנות 

המצווה , שוק קח תן של כיתות ו, דוכני מזון בהפעלת 

 כיתות ו כולל ההורים 

תושבי 

 הקהילה

200 

 דצמבר

לירון  - דאיסדנה להכנת צמידי חרוזים וחולצות טאי 

ותושבות  'משה ונועם תמרקין תלמידות כיתה ו

השכונה מזמינות את ילדי הקהילה לסדנה. בסדנה 

ניצור יחד צמיד חרוזים ונצבע חולצה בצבעי טאי דאי. 

 שימו לב: יש להביא איתכם חולצה מבד לבן לצביעה

תושבי 

 הקהילה

20 

מפגש פעילים ) שולחנות עגולים( להקמת ועדות 

 פעילים 

תושבי 

 הקהילה

60 

ילדי הקהיל  סדנה להכנת פצצות אמבטיה ושקית סבון ריחנית 

8-12 

30 

הכנת תיבת הקשה גווירו ברזילאי  -בונים ומנגנים

 ונגינה משותפת

5-8 30 

 20 8-12 י'סדנת קומיקס אימוג



 

 

 מתנ"ס יד התשעה
עבור תושבי שכונת יד שנה ומהווה בית לפנאי ותרבות  30 -מתנ"ס יד התשעה פועל למעלה מ

פעלה בהתבסס על הנחת העבודה שאנו נמצאים  2021התשעה ותושבי העיר הרצליה. שנת 

בתקופת קורונה ומכאן העבודה התמקדה על פעולות קהילתיות וחברתיות לעומת חוגים שלא 

 התקיימו או נסגרו על ידי מדריכים עקב פרישה של משתתפים מחשש להידבקות.

לאחר היציאה מהסגרים ותהליך ההחזרה ההדרגתי לשגרה  2021שנת  ברבעון השלישי של

פעלנו להחזרת החוגים, פתיחת חוגים חדשים ופעולות חברתיות ממושכות על מנת להחזיר 

 כפי שהיה לפני הקורונה.

 

 :  2021צוות המתנ"ס בשנת 

 אבי טללה -מנהל

 אסתר כהן אדיב/ סיימה תפקידה בסוף ספטמבר -רכזת קהילה

 יערית כהן עורף -גיל שלישירכזת 

 סיגלית שביב הוחלפה באוקטובר על ידי טובה בנבניסטי –רכז חוגים 

 ליטל ברדה/ הוחלפה על ידי סימו ולנסי -רכזת נוער

 תמי וידלמן -רכזת עמיתים

 עזבה והוחלפה על ידי  -יובל רחלי -רכזת רעים

 טל אחלוואי עזבה והוחלפה על ידי סימו ולנסי -מדריכת רעים

 הוחלפה על ידי חיים שפיגל -פנינה סלומון -מנהלת ספריה

 בתיה כהן, מיה גדות -ספרניות

 ליפז אטון, סיגלית שביב/ הוחלפו על ידי טובה בנבניסטי -מזכירות המתנ"ס

 ויקטור צור/ משה אלון/ אברהם כהן -אב בית

 שלום קנדל -מנהל אולם ספורט ריבוק

 אבי ורדי -רכז מתנדבים, תנועת של"מ

  ארז אסרף )מתנדב( -כז מוקד תורני מתנדבר



 

  

 קבוצות פעילים 2021

שם 

 הקבוצה

מוביל  יעדי הקבוצה

 הקבוצה

שמות 

 פעילים

 הארות

אימהות 

 למען

 לאימהות 

 הפעלת משחקיה 

יוזמות קהילתיות 

למען רווחת תושבי 

 השכונה.

שת"פ בהפעלות 

 תרבותיות שונות

אסתר כהן 

 אדיב

לימור 

ראובן, 

 טניה, לימור

סולומון, 

רחל אפרת 

 שטיין

 ושמוליק

 

בשנה זו הקבוצה 

הייתה מעורבת 

באפיית מאפים 

למבודדים וגמלאים, 

סיוע בהובלת פעילות 

בשכונה הורים 

וילדים כגון: חפש 

 את המטמון ועוד

וועד 

 שכונה

 

 

קידום נושאים 

 קהילתיים

אלי הרוש,  אבי טללה

ארז אסרף, 

גילה ינאי, 

אמיר כהן 

אדיב, שלום 

גא'נח, 

דניאל 

אוחיון, 

נרקיס, 

 שאול מוזס

בשנה זו הוועד 

התעסק בעיקר סביב 

נושא הפינוי בינוי 

ופחות בנושאים של 

 חוסן קהילתי 

לכן התקיימו בעיקר 

מפגשי עדכון קבועים 

על מנת לשמר את 

 הקשר ההדדי

וותיקים 

 בסביבה

תפעול גינה 

בינדורית בפן 

החקלאי והן בפן 

החברתי  לצד 

תושבי פעילים 

 השכונה.

שת"פ באירועים 

ובפעילויות השונות 

שבמתקיימות 

 בקהילה.

 -אבי טללה

אסתר כהן 

 אדיב

שמחה 

ועליזה 

פרויליך, 

אפי פדלון, 

לילי עבדה, 

רשל, רחל 

ושלומי, 

רוני, רפי, 

 מיכה בראל

הפעילים לאורך 

השנה דאגו לשמר 

את הפעילות בגינה 

במפגשים מצומצמים 

ילדים  -של הורים

תות בימים סב-סבים

 ראשון ורביעי.

קהילה 

 אתיופית

פעילות למען 

הקהילה 

 האתיופית

מסרט,  אבי טללה

 סולומון, 

 פקדו טבג'ה, 

וונדה 

 מנגיסטו,

אילנה  

 אקלה

מפגשים קבועים 

אחת לחודש שהובילו 

לבניית תוכנית 

עבודה והכשרת 

המבנה לטובת 

פעילות שהחלה 

 בחודש נובמבר.



 

פורום 

אימהות 

יוצאי 

 אתיופיה

מעורבות 

בתהליכים 

קהילתיים 

 וחברתיים.

טיפוח ועידוד 

סוגיות של זהות 

 בקרב ילדיהם

אבי טללה+ 

לאה יעקבי 

)מהחברה 

 למתנ"סים(

ליאור, 

אילנה, 

 מסרט, 

הקבוצה הוקמה 

 2021בחודש נובמבר 

ונפגשת אחת 

חודש. -לשבועיים

בשלב זה הן עוברות 

תהליך העצמה 

ופיתוח הזהות 

מנחה הקבוצתית עם 

 בחברה למתנ"סים.

אנשים 

למען 

 אנשים

מעורבות 

 והתנדבות בקהילה

יוהשוע  אבי טללה

בגלטר, 

יצחק ינאי, 

שמואל 

זלטניק, דוד 

 ראי

תוכנית חדשה 

 שהכנסנו בשנה זו.

חלק מחברי הקבוצה 

מתנדבים בספריה, 

והפעלת קורס טלפון 

 חכם לגמלאים

מרכז 

תרבות 

 50ופנאי 

 פלוס

מעורבות בתחום 

תוכניות העשרה 

 ופנאי לגיל השלישי

אבי +טובה 

בינביסטי+ 

יערית כהן 

 עורף 

אשר ניסים, 

ציפורה מני, 

שרה לן, דוד 

 זריהן ועוד

על מנת לשמר את 

 50קהל משתתפי 

פלוס בנינו שאלון 

לבדיקת מידת 

ההתעניינות לקורס 

 שימוש בזום.

קיום הרצאות 

קבועות לאורך כל 

התקופה בזום, קיום 

כבים סיורים בר

פרטיים במגוון 

 יעדים.

קהילה 

 הרוסית

איגור,  אבי 

 סמיון

פתיחת ערוץ פעילות 

פנאי לטובת 

אוכלוסייה שפחות 

 מגיעה למתנ"ס

  



 

 :2021פעילות לגיל הרך ולילדים  שהתקיימו בתחילת 

פעל לאורך כל השנה בשעות הבוקר ובשעות הערב על מנת לתת מענה לאימהות  -חדר ג'ימבורי

 בתקופה זו.עם הילדים 

 ככל שהנחיות הקורונה אפשרו אחת לחודש  -הצגות לילדים 

  2021אחת לשבוע ילדי הגנים מגיעים לספריה הפעילות התחילה בסוף  -שעת סיפור

 

 פעילות ילדים:

פעמיים בשבוע )בשנה זו הפעילות פחות באה לידי ביטוי עקב בידודים של ילדים  -צופי כיף -

 והן של הצופים(.

חוגים לבנות ובנים המתקיימים ארבע פעמים בשבוע, במסגרת התוכנית  -ימוקד תורנ -

 פעילות רב גונית לילדים, העשרה ולמידה פרטית בימי הסגר.

 קייטנה קהילתית בהדרכת בני הנוער והצופים. -

 

 פעילויות  נוער

לאורך השנה לא יכולנו לקיים פעילות נוער קבועה ולכן המיקוד היה לשמר את הקשר האישי 

 ולם על ידי רכז הנוער.מ

 הכנת מאפים אחת לחודש יחד עם פעילות מהשכונה למבודדים וגמלאים -

 ביצוע שיחות טלפון לגמלאים. -

 התנדבות במקלט חלוקת האוכל הצמוד למתנ"ס בימי חמישי. -

 בחודש מאי הוצאנו חלק מבני הנוער למסע לילי רגלי ומאתגר לירושלים. -

פעילויות יותר משמעותיות שהתקיימו בשעות הערב עד בחודשי הקיץ הצלחנו לקיים  -

כולל העברת הפעילות למרחב השכונתי באמצעות העגלה הניידת של מרכזים  24:00השעה 

 קהילתיים.

 

 אוכלוסיות מיוחדות:

 תוכנית רעים .5

קבוצות חברתיות לילדים, נוער ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי, המתמודדים עם קשיי 

 תקשורת, לקויות למידה והסתגלות חברתית. 

 תוכנית רעים מלווה את המשתתף בכל שלבי חייו, וזאת באמצעות קבוצת השווים.

 הפעילות מתקיימת בימי חמישי בשעות הערב -

ה היה מספר המשתתפים שפתחנו אתו גם את )אחד פרש, כך שז 7 –מספר משתתפים  -

 השנה(

התקיימו כרגיל גם בזמן קורונה. למעט במהלך הסגר הראשון ופעמים  –פעילויות  -

 ספורות כאשר הרכזת הייתה בבידוד. 

 המשתתפים מתמידים בהגעתם וניכר כי הקבוצה משמעותית עבורם.  -



 

וצתית המתייחסת הפעילויות כוללות שיתוף שלהם מחיי היום יום, ועבודה קב -

   לתחושת השייכות שלהם לקבוצה, ולכלל באופן רחב יותר.

 היה חיונו ביותר עבורם והיווה עוגן יציב בעולמם.  -קיום הפעילויות בימי הקורונה -

 

 טניס שולחן ופטנק–תוכנית העשרה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

 

 

 קייטנות ופעילות קיץ: 

 ור אחד זמשתתפים במח 40 -קייטנות קהילתית כ -

 קייטנת קיץ לילדי המגזר החרדי חודש יולי אוגוסט  -

 סיורים ברחבי הארץ  -

 פעילות סיכום קיץ עם מתנפחים -

 סוכות: ימי פעילות עם הש"שים )פעילויות זום( -

 

 יד התשעה: –במרכז הלמידה  2021פרויקט "כוכבי שביט" 

 בהובלת מיטל ויסוסר 30/12/2019תאריך פתיחה של מרכז הלמידה בידה התשעה היה ב 

 סטודנטים 19 -

 הילה ברדה -מתנדבת מהשכונה 1 -

 ילדי שכונת יד התשעה –תלמידים בפרויקט  57 -

 

 סדנאות לסטודנטים: .10

 מתן כלים ואסטרטגיות לחניכה אישית. –הכשרה מעשית  –פתיחת שנה  -

 סדנת ניהול זמן )תחזוקה לאורך הפרויקט( -

 שוטפים.מפגשים פעם בחודש בזום לעדכונים  -

 תקשורת ישירה ושוטפת עם מחנכות ביה"ס. -

 תקשורת ישירה ושוטפת עם הורי התלמידים. -

 

 פעילויות חברתיות וקהילתיות בשיתוף רכזת הקהילה  .11

 התקיימו פעילויות מותאמות קורונה. -

 2022יהיה יוני  –מפגש סיום  -

המענה המיטבי כל התהליך מלווה בשיתוף פעולה של מנהלות ומחנכות ביה"ס בכדי לתת את 

  ביותר לתלמידים שלנו.



 

 מועדון נשות הזהב: -הגיל השלישי

 ימי פעילות בשבוע 5משתתפות קבועות,  46מועדון נשות הזהב: 

 התעמלות, קרמיקה ואומנות.

 מועדון נשות הזהב –קהילה סורגת 

 נשלחו כובעים לפגים לבית חולים בנצרת, משפחה הקדושה.

 

  +:50מרכז פנאי ותרבות 

 יחזור לאחר הקורונה –הרצאות לאורך השנה, טיולים, "שרים עם חברים" 

 משתתפים 108: שרים עם חברים

  50הרצאות: 

 -משתתפים בהרצאות וכ 120הרצאות ופעילות שרים עם חברים עברה לזום כאשר בממוצע כ 

 משתתפים בשרים עם חברים. 200-250

 קבוצות פעילות(. 2משתתפים) 38 -חוג ריואברייטו

 

 ספריית המתנ"ס

השאלת ספרי קריאה, ספריית סרטים, חדר מחשבים, הצגות לילדים, חוגי מחשבים לגיל 

השלישי. במהלך השנה עקב מגפת הקורונה הספרייה צמצמה את פעילותה באופן ניכר 

 בהתאם למתווה הקורונה ולכן מוקד הפעילות היה סביב השאלות ספרים.

 

 קהילה ותרבות:

ד התשעה יוצא מתוך תפיסת עולם המאמינה שבתוך הקהילה קיימים התחום הקהילתי בי

הכוחות והידע להגדיר מה טוב עבורה, לפעול ולקחת אחריות על גורלה. לכן אנו מוכוונים 

 לתהליך של בניית קהילה שתפתח חוסן, ערבות הדדית ושתהיה גאה בעצמה.

ת עם קבוצות מיקוד של במטרה להגיע לתהליך עבודה משותף אנו פועלים באמצעות פגישו

פעילים בשכונה, איתור וגיוס פעילים נוספים שרווחת הקהילה בראש מעייניהם, עידוד 

מעורבות פעילה של התנדבויות בנושאים שונים, צריכת פעילויות קהילתיות ואירועי תרבות 

 ומתן מענה בסוגיות נקודתיות של צרכי התושבים.

 

ראל למרות שתוכננו ונבנו חלקם לא יצאו לפועל עקב : האירועים סביב חגי ישאירועי קהילה

 פורים, שבועות. הקורונה כגון: 

 שואה וגבורה קיימנו טקס בתוך המתנ"ס בהובלת רב השכונה ובהנחיית בני הנוער. 

קיימנו תהליך תיעוד מצולם של משפחות בו הם מספרים  -יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

קרן בטקס שקיימנו בשכונה בהובלת רב השכונה ונציגי על דמותו של הנופל. הסרט הו

 המשפחות בשיתוף הרכב נגינה מרכז המוסיקה העירוני ובהנחיית בני הנוער.

הצופים ורכז הנוער הקימו סוכה קהילתית ששימשה את התושבים לקיים בה את החג  -סוכות

 ובימי חול המועד הצופים קיימו פעילות חברתית לילדים.

ו מגוון אירועים למשפחה ולקהילה כגון: הצגות, חלוקת סופגניות, הקרנת חנוכה התקיימ

 סרט ואירוע קהילתי מרכזי בהובלת רב השכונה. 

  איש 100משתתפים. באירוע הקהילתי נכחו כ  30-50בכל אחד מהאירועים נכחו בין 



 

 השוואת חוגים

 2021משתתפים ינואר  2020משתתפים ינואר  חוגי מבוגרים

 נסגר 13 כדורשת

 קבוצות פעילות( 2) 33 39 ברידג'

 9 27 התעמלות נשים

 16  התעמלות בריאותית

 קבוצות( 2) 47  התעמלות עם דינה

 9 21 פלדנקרייז

 נסגר 10 קפוארה 

 קבוצות פעילות( 2) 38 20 ריו אביירטו

 10 11 ציור

 162 141 סה"כ

 

 

 

 חדש-סדנאות ותוכניות בקהילה 

 מספר משתתפים הסדנהשם 

 15 מכון אדלר –סדנת הורים 

 15 מבוגרים -סדנת שימוש בטלפון חכם 

 10 מועדון חברים –תאטרון קהילה רוסית 

 60 "אנשים למען אנשים" –מועדון חברים 

 100 סה"כ

 

 

 

 2021משתתפים ינואר  2020משתתפים ינואר  חוגי ילדים 

 נסגר 134 קפוארה

 נסגר 11 לב אוהב לזוז עם שוש

 נסגר 9 קרמיקה

 נסגר  אמנות

 30 37 התעמלות קרקע

 7  חדש -היפ הופ 

  13  כדורגל חינוכי חדש-ספורט

פעילות -מוקד תורני בנים

 עם תשלום

 19 

מוקד תורני בנות פעילות 

 עם תשלום

 29 



 

 2021פעילות ואירועים    -טבלה מסכמת 

 

 מס משתתפים גיל יעד שם האירוע

 ינואר

מפנקים את צוותי הרפואה  11.1

בעוגות ומאפים שנאפו בעבודת יד 

 במתנ"ס

 בני נוער 10 נוער וגמלאים

 גמלאים 15

פעילות –יצירה בגינה הקהילתית  14.1

 בזום

 15 כל המשפחה

טקס יום הזיכרון ליהודי  17.1

 אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

 60 כלל התושבים

תחרות יצירה נושאת פרסים  25.1

 בשבטלט"ו 

 25 כל המשפחה

 פברואר

פעילות יצירה בגינות הציבוריות  10.2

התפרס  –בהובלת הצופים ובני הנוער 

בשני מרחבים ציבוריים )גינה אדומה 

 וגן השעשועים המרכזי(

 60 כל המשפחה

 30 כל המשפחה משחק הגמד והענק בקהילה 22.2

משאית פעילה  -פורים בקהילה 25.2

של צוות  ברחבי השכונה ותהלוכה

 המתנ"ס והצופים לשמחת התושבים.

  כל המשפחה

   מרץ

 45 כל המשפחה באונליין -תחרות תחפושות  4.3

 20 מועדון נשות הזהב תחרות תחפושות 5.3

   אפריל

זוכרים ושרים, טקס יום הזיכרון  13.4

 לחללי מערכות ישראל

 בהובלת רב השכונה

 60 כל הגילאים

 120 כל המשפחה ביד התשעהחוגגים עצמאות  14.4

 טקס יום השואה במתנ"ס 8.4

 בהובלת רב השכונה

 40 כל המשפחה

פעילות ל"ג בעומר לנוער, קריוקי  9.4

 ועל האש

 50 בני נוער והצוות

דוכנים,  –אירוע עצמאות לקהילה  15.4

 מתנפחים, מוסיקה

 150/200 כל המשפחה

  



 

   מאי

 מסע לילי לנוער בירושלים עם 2.3/5

 –קבוצות נוער נוספות מרחבי הארץ 

חיזוק החיבור ותחושת השייכות 

 למדינת ישראל

 20 נוער

טקס יום הזיכרון ליהודי  10.5

אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, 

 סיפור אישי בהובלת הקהילה.

 60 כולם

שלמה והדבורה  -הצגת ילדים 31.5

 בגינה הבינדורית

 50 כל המשפחה

   יוני

 30 ילדים יצירה בפלסטלינהסדנת  10.6

 40 ילדים קייטנות

 15 הורים וילדים סדנת אפיית חלות  –לקראת שבת  17.6

 –מתוך הכאב יוצרת חיים  22.6

תערוכת ציורים של פעילה במועדון 

 גמלאים מתנ"ס יד התשעה

 60 פתוח לכולם

מחדשים גינות בשכונה ובניית  23.6

  888ספסלים בשילוב חברת הייטק 

 888חברת הייטק 

 תושבים נוער

 

הצגה לקוף יש בעיה במסגרת  30.6

 שבוע הספר

 20 ילדים

    יולי

 20 כל המשפחה סדנה -לוכדי חלומות  6.7

 20 כל המשפחה סדנת אומנות בקרטון  13.7

 –אירוע מתנפחים ומוסיקה  19.7

 פתיחת הקיץ

 100 כל המשפחה

מקבלים את השבת בשירה  21.7

 האומן דן פלד ויצירה עם

 50 כל המשפחה

קונטרול פריק , מופע בינלאומי  27.7

המשלב מוסיקה קרקס ותאטרון 

 טכנולוגיות מתקדמות

 60 כל המשפחה

   אוגוסט

טקס חלוקת תיקים לילדי כיתה  18.8

 א'

 40 ילדים

  



 

 מס משתתפים גיל יעד אוקטובר

חידוש גינות בשכונה ובניית  20.10

 התושביםספסלים לרווחת 

 888חברת הייטק 

 תושבים נוער

 

  כלל תושבי הרצליה אירוע התרמת 24.10

   נובמבר

סגידה , יהודי  –חג סגד  17.11

 אתיופיה בהובלת תושבי השכונה

 סיפור אישי ואומן אורח 

 60 כלל התושבים

פעילות על נדידת הציבורים  18.11

 –והכנת ערכות גינון בגינה הקהילתית 

 בינדוריתגינה 

 15 כל המשפחה

הדלקת נרות משותפת של נוער  29.11

 וילדים עם צרכים מיוחדים

  נוער

יציאה של בני נוער ללייזר טאג  29.11

 לכבוד חג החנוכה.

 25 נוער

   דצמבר

חנוכה קהילתי במתנ"ס בשילוב  1.12

מרכז העירוני למוסיקה, פעילות 

יצירה, הצגה לילדים וטקס הדלת 

 קהילתי. בנוכחות הרב נקינרות 

 50 כל המשפחה

 –מופע קסמים לכל המשפחה  2.12

 צי'קו הקוסם

 40 כל המשפחה

ביקור בבתי  –חלוקת סופגניות  5.12

גמלאים בשכונה, החלוקה התבצעה 

 ע"י נוער השכונה והצופים

 בתי גמלאים 20 גמלאים

 20 ילדים יציאה של ילדי השכונה לפסטיגל 6.12

חנוכה במבנה הקהילה  פעילות 8.12

 האתיופית

 +60 קהילה האתיופית

הצגה לילדים ומבוגרים בשפה  10.12

 הרוסית

קהילה הרוסית )היה 

 פתוח לכולם(

50 

טורניר טניס שולחן, קבוצת  22.12

 ילדים עם צרכים מיוחדים

קבוצת נערים עם 

 צרכים מיוחדים

30 

אירוע העלאת מודעות לאנשים  25.12

הרצאה של רותם , מיוחדיםעם צרכים 

 מנכ"לית עמותת לנפ"ש -פאר

 40 פתוח לכולם

סיור גיבוש לפעילי הגינה  30.12

 הקהילתית/בינדורית.

 מימוש הפרס–פרויקט חברתי מצטיין 

פעילי הגינה 

 הבינדורית והצוות.

25 



 

 מרכז קהילתי יבור

 

שיפוץ מקיף בעזרתם עבר  2011מרכז יבור הוקם בתחילת שנות השמונים ובחודש דצמבר 

 עבר שיפוץ נוסף. 2018ובתמיכתם של משפחת יבור. בדצמבר 

מבנה המרכז שייך לעיריית הרצליה והוא מתוחזק ומתוקצב על ידי המחלקה לתרבות נוער 

 וספורט. 

 

  בית המהווה כר ליוזמה ולצמיחה אישית, חברתית וקהילתית.  חזון המרכז:

לשאוף למקצוענות ומצוינות תוך שמירה על תחושת  צוות המרכז הקהילתי שם לעצמו כיעד

משפחתיות המורכבת מתחומי הילדים והחוגים, הנוער, הגמלאים והקהילה וכל תחום חדש 

 .נוסף אשר נגלה יחדיו

 

 :  צוות המרכז הקהילתי

 אורלי כרמי פרום -מנהלת 

 2021חופית גרוס מחודש מאי  –רכזת חוגים 

  2021מרץ שי רוטמנש מחודש  –רכזת נוער 

 2021שרון מחודש נובמבר  –רכזת פיתוח קהילה 

 2021מירב גבאי מחודש פברואר  –רכזת גמלאים 

  ארן בשארי –אב בית 

 

 תכניות נוספות במרכז הקהילתי: תחומים/

קבוצת יזמות של גמלאים, המקיימת הרצאות אחת לשבועיים במרכז  -"לב העניין"  •

 איש בכל הרצאה(. 30-הקהילתי )נוכחות של כ

 11 -קבוצת יידיש עירונית, המקיימת מפגש שבועי במרכז הקהילתי )כ -"צוזאמן"  •

 אנשים(.

קבוצת תמיכה עירונית לאלמנות, הנפגשת במרכז הקהילתי אחת  -"חברות לחיים"  •

 נשים(. 20לשבוע )

 

 

  תכניות ייחודיות נוער:

 קבוצת חברתית נוער כיתות יא' -קבוצת הבוגרים 

 קבוצה חברתית כיתות ח'  -קבוצת הצעירים 

בשכונה, עבודה מול הרכזת החברתית ת פעולות נוער בשת"פ חט"ב שמואל הנגיד הממוקמ

  ומנהלת ביה"ס, בני הנוער לוקחים חלק בפעילויות הקהילה ובמגוון תוכניות העשרה ופנאי.



 

 2021 נובמברטבלה מרכזת : חוגים 

 מס משתתפים  שם החוג 

 7 התפתחות הילד 

 34 התעמלות קרקע

 35 היפ הופ

 79 קפוארה

 23 חכמת התנועה

 22 טקוונדו

 8 ברידג' גמלאים

 5 מבוכים ודרקונים

 37 בלט 

 17 ציור ואומנות

 30 לגו אתגרי 

 9 יוגה גמלאים

 66 גימלאים התעמלות 

 5 אנגלית גמלאים

 10 אומנות גמלאים

 9 פסיכודרמה 

 12 קבוצה לנערות -מחוברות

 

 

 טבלה מסכמת 

 משתתפים גיל יעד פעילות

   ינואר

 58 מבוגרים עם איתי הרמן שעשועון טריוויה לייב -זומטריוויה 

 32 ילדים תחרות יצירת גינת פיות מיניאטורית

 45 ילדים תיאטרון סיפור בחפצים -מעשה בדלעת" "

 48 מבוגרים להכנת חמוצים DIY סדנת -מצנצנים ונהנים" "

 20 משפחות  החוש השישי - מהספארי  זום חייתי

 90 גמלאים חלוקת שתילים לגמלאים עם חטיבת בן גוריון 

 15 נוער  שתילת שתילים סביב יבור 

 30 משפחות  החלפת ספרים -פינסקר וחנה 

 120 קהילה  שיחות לקשישים 

  משפחות  חלוקת עפיפונים 

  



 

 פברואר

 25  חופשה משפחתית

 22 ילדים סדנת יצירת פורטרט משפחתי מנייר

 22 ילדים מחזמר לילדים -בוביה" -עיר"

 52 מבוגרים מופע סטנדאפ -מהדורה מוגבל)ת(" "

 8 משפחות  קח תן תחפושות החלפה זום

 30 משפחות גליל ים  החלפת ספרים 

 15 משפחות  זום שיר בשפת הסימנים

 12 ילדים  המחנות+ הנגיד עזרה בשיעורי בית 

 40 משפחות  מרוץ משפחות החלפת משלוח מנות 

איסוף וחלוקת משלוחי מנות הנגיד/ הראשונים/ בי"ח 

 לוינשטיין 

 500 נוער

 250 משפחות אוטו גלידה בגליל ים, חנה וויצמן 

 מרץ

 17 משפחות טיול משפחות קהילתי -נפגשים בטבע 

 80 משפחות בינגו פסח, דפי צביעה, הפנינג בגינה ויצמן 

 150 משפחות גליל יםבינגו פסח, דפי צביעה, הפנינג בגינה 

 80 משפחות  חנהבינגו פסח, דפי צביעה, הפנינג בגינה 

 25 משפחות  טיול משפחות עם המחנות העולים ניקיון יער

 35 גמלאים  שירה בציבור 

 80 נוער וחלוקה בשיתוף ביה"ס אופקקופסאות נתינה איסוף 

יום מעשים טובים א. בוקר למח שאיפה עם ביה"ס 

 ויצמן

 12 מבוגרים

 100 נשים  פורום מיכל סלע קופסאות למפגש חברות 

 אפריל

 30 משפחות סדנת הכנת עששיות וסיור לילי

 20 נשים קורס הגנה עצמית לנשים

 25 ילדים חד קרן סדנת יצירה 

 45 גמלאים  הצגה ליום השואה לגמלאים בביצוע ילדי הנגיד 

 20 משפחות  זום סרטוני אנימציה ליום השואה 

 12 גמלאים  סדנת מיניאטורות 

 4 משפחות  הנחת זרים בגינות לזכר נופלים בעיר

חלוקת נרות נשמה ע"ש הנופלים, שתילים ואיגרות 

 למשפחות השכולות בעיר )עירוני(

  מבוגרים



 

 50 כל המשפחה זום פנים יום הזיכרון 

 300 משפחות מסיבת יום העצמאות בגליל ים 

 300 משפחות מסיבת יום העצמאות בחנה רובינא 

 200 משפחות מסיבת יום העצמאות ביבור 

 35 ילדים  הפנינג מים במגרש עם המחנות העולים 

 60 גליל ים  הצגת ילדים בגינה

 25 משפחות  סיור עששיות ללג בעומר 

 93 משפחות  חגיגת קומפוסט בגינה הקהילתית

 מאי

 17 גמלאים העולם הדיגיטלי בגיל השלישי

 17 נערות קורס הגנה עצמית לנערות

 100 משפחות השקת גינת חנה רובינא 

 40 גמלאים  שירה בציבור ליום ירושלים 

 יוני

 9 נוער צביעת אדניות לקשישה בודדה 

 50 כיתה ג  הפנינג תחילת קיץ עם המחנות 

 35 גמלאים הסיפור שלא נגמר  -הרצאה של תושבת

 7 נשים קורס הגנה עצמית לנשים

 25 גמלאים  שיעור ספורט בים 

 60 ילדים  שישי משפחתי 

 20 ילדים שעת סיפור "שלושת הגמדים"

 10 נערות קורס הגנה עצמית לנערות

 25 ילדים  פעילות עפיפונים בחנה 

 יולי

 14 ילדים  קבלת שבת –סדנת אפיית חלות 

 20 ילדים קיטנת מדעים שבוע 

 40 ילדים  סדנת הכנת מגנטים בחנה 

 18 ילדים  פעילות מים המחנות העולים

 3 ילדים השלב הבא - 3ג'ומנג'י -פיצה סרט 

 35 גמלאים  בוקר בריאות 

 80 נשים מסיבת החלפת בגדים 

 9 גמלאים  הכרות סמרטפוןסדנת 

  



 

   אוגוסט

 20 ילדים הקרנת סרט לגו 

 4 גמלאים טיול ירושלים בין ערביים

 40 ותיקים חגיגת ראש השנה 

 50 ילדים ד-שבועיים קיטנה לילדי א

 ספטמבר

 22 נוער סדנת שוקולד 

 18 גמלאים סדנת סידור פרחים 

 12 משפחות טיול משפחות פארק הירקון 

 80 משפחות פעילות לסוכות בחנה

 10 משפחות ערכות להרמת כוסית בבניינים חנה 

 180 נוער  חלוקת סלי מזון 

 אוקטובר

 22 משפחות פארק יקום טיול משפחות

 194 נשים  את מי תזמיני לדייט? 

 60 ילדים פעילות לילדים בחנה עם בוא הסתיו

 70 משפחות שישי משפחתי הלווין

 14 גמלאים טיול ליער האילנות 

 16 גמלאים סדנת מיינדפולנס

 30 עולים ל א  הצגת ילדים התחלות חדשות 

 נובמבר

 45 ילדים  שישי משפחתי המחנות העולים 

 36 מבוגרים הרצאה בנושא מריבות בין אחים

 37 ילדים הצגת ילדים "אלימות זו טעות"

 3 משפחות אפולוניה-טיול משפחות

 40  ילדים  שירי ילדות ישראלית מופע

 35 משפחות סיור עששיות

 100  משפחות  בחנה מופע אש וקצב לחנוכה

 7 ילדים סדנת יצירה כדים ונרות

 14 נוער  סדנת אוכל איטלקי 

 30 מבוגרים הרצאה מריבות בין אחים

 97 נוער  חלוקת סופגניות לגמלאים

 9 גמלאים פעילות בגינה הקהילתית

  



 

 דצמבר

 5 ילדים לילדים מיוחדים -הפעלה ספורטיבית

 28 משפחות  פעילות תנועה ומוסיקה לילדים ולהורים

 10 נשים קורס הגנה עצמית לנערות ונשים

 6 משפחות טיול משפחות אפולוניה

 18 גימלאים  -מניעת נפילות 

 20 גמלאים טיול טעימות וחנוכיות בבני ברק

 2 תינוקות פעילות אמהות ותינוקות 

 24 מבוגרים   +50פנויים פנויות  פרלמנט

 80 משפחות איסוף וחלוקת מעילים

 40 גמלאים שירה בציבור וסיפורי ניסים

 

  



 

 מרכז קהילתי  נוף ים

תושבים.  10.000 -כ ים הינו המרכז הקהילתי של מערב הרצליה ונותן שירותים ל-מתנ"ס נוף

תאגיד המרכזים הקהילתיים בהרצליה. היקף ופועל דרך  1987המתנ"ס הוקם בשנת 

אש"ח תמיכה עירונית.   600 כ מתוכם₪  3.000000הפעילות השנתית של המתנ"ס הוא כ 

תושבים. בתחומי  המתנ"ס פועל אולם  1300במתנ"ס משתמשים בכל שבוע באופן קבוע כ 

לילדים,  אירועים קהילתיים, סדנאות, חוגיםצהרון, ספורט וספרייה. במתנ"ס פועלים: 

מועדון בוקר של כיף )לגמלאים צעירים(, הרצאות  ו חוגים למבוגרים, ועדות שכונה, קייטנות,

 .טיולים ועוד

 

 :  צוות המתנ"ס 

 תמר פונו - מנהלת

 שרון דוידוביץ  -רכזת חוגים 

 אלינור טרבלוס  - רכזת קהילה

 יהודית אלעזר - מזכירת המתנ"ס

 גבריאל אדרי - אב בית

 מיה אברון -צהרון מנהלת 

 תרצה הראל: רכזת גמלאים ותנועת של"מ

 

 ועד מנהל

 מנהל המחלקה לאסטרטגיה. -אהוד לזר

 מנכ"ל תאגיד מרכזים קהילתיים הרצליה –יקי חרל"פ 

 נציגת ועד השכונה. –ענת קורן דרור 

 נציגת גמלאים. –תרצה הראל 

  גננת נציגת הגיל הרך. –אילנה לוי 
  



 

 חודשים כמות הערות/פירוט פעילות

 4,000 פעילויות קהילתיות ואירועים 95  אירועי קהילה

ועד  21מרץ 

 דצמבר 

פעילות פיתוח 

ותמיכה 

 בקהילה
הקמת קבוצות חדשות בקהילה וועדות 

 21דצמבר  140 לפי נושאים

  
 21פברואר  150 ניקיון החופים  םסביבתייפרויקטים 

  

סיוע הקמת קבוצה של סיוע משפטי, 

כלכלי בנקאי וייעוץ, בהתנדבות ע"י 

 30 תושבות השכונה

ינואר עד 

 21 רדצמב

  
 21מאי  -מרץ 800 אירועי שיא בשיתוף הצופים

  
חלוקת עוגות לצוות רפואי ע"י רכזת 

 20-דצמ 30 הקהילה והצופים 

  
 500  מפגשי תושבים 

 –ינואר 

 21 רדצמב

  
 נפגשת מידיי חודשיים -מנהלת התושבים 

 14 ומתווה את הלך הרוחות בשכונה

-ינואר

 22ינואר21

סיוע בחלוקת 

 מזון ותרופות

סיוע לחלוקת מזון ותרופות לאנשים שיש 

להם חוסר מידי. התושבים יוצרים קשר 

עם רכזת הקהילה וכן נוצר עמם קשר יזום 

 וילדים שזקוקים לציוד בית ספר

30 
ועד  21מרץ 

 ימים אלו 

חלוקת ערכות 

 בידוד 

עבור משפחות שנכנסו לבידוד במערב 

 400 ע"י רכזת הקהילה -העיר 

ועד  21מרץ 

 ימים אלו 

פעילות למען 

 קשישים

ים   -שנים לנוף  74כתיבת חידון לרגל 

 01/01/2021 40 בשיתוף הצופים

מועדון בוקר 

 60 אחת לשבועיים , פעילות חברתית בזום של כיף

ועד  21יוני 

 היום

פעילות למען 

 שואה שורדי

נשות הקהילה  -פרויקט שבת מתוקה 

חבילות מזון  300ומתנדבים מהנוער ארזו 

 350 כל שבוע וחילקו בבתים

ועד  21יוני 

 היום

  
חלוקת עציצים ותעודה לשורדי השואה 

 115 במערב העיר

יום  21אפריל 

 השואה

פעילות למען 

משפחות 

 שכולות

הנחת זרים בגינות ויצירת שולחן זיכרון 

מול המתנ"ס בו חולקו נרות  קהילתי

 70 זיכרון+ דגלים

יום הזיכרון 

 21מאי 



 

פעילות למען 

משפחות 

 נזקקות

איסוף ואריזה של מוצרי מזון, ספרים 

וסמיכות בבתי המתנדבים ובצופים 

 60 וחלוקתם למשפחות נזקקות

ועד  21אפריל 

 היום

פעילות פנאי 

קהילתית 

במרחב 

 21דצמבר  200 סרט והרצאה בלב דניאל  הציבורי

 21-נוב 240 פעילויות קהילתיות בזום   

  
בסלון בחצר בית  ןזיכרויום השואה 

 21מאי  160 הכנסת 

 21יולי  100 קבלת שבת בגינה עם הפרשת חלה  

  
פעילות חווייתית  -משחק מאה כדורים 

 21מרץ  80 לילדים במרחב הציבורי

  
פעילות  -משחק מאה הסביבונים 

 80 לילדים במרחב הציבוריחווייתית 

 20דצמבר 

 חנוכה

 21-אוג 330 פעילות קיץ חווייתית בפארק ווריזלנד -  

 21מאי  2,500 יום העצמאות בגן וורילנד  

  

ברחבת המתנ"ס לכבוד  -מופעי לוליינות 

ראש השנה, בגינות הציבוריות ובבית 

 21-ספט 300 הכנסת

  

 -פעמים בסה"כ(   6סבב בבתי האבות )

מופעים ופעילויות משמחות מתושבי 

 130 השכונה בהתנדבות

ספטמבר, מאי 

, אוקטובר 21

21 

  
בשיתוף בית הכנסת  –אירוע שמחת תורה 

 21-אוק 700 בית אל

  
 150 סבמתנ"אירוע חנוכה לגיל הרך 

 21דצמבר 

 חנוכה

  
 800 עם הצופים  –אירוע שמחת חנוכה 

 21דצמבר

 חנוכה

  
 600 מגוון הרצאות במגוון נושאים 

 –ינואר 

 21דצמבר 

  
 150 מגוון סדנאות להורים וילדים

 – 21יונאר 

 21דצמבר 

פעילות זום 

 קהילתית 

חידון נוף ים בשיתוף ותיקי השכונה 

מן הכלל זום ספיישל  ופברואר יצא

 21פברואר  100 אולימפיקס

  



 

פנאי  

 22ינואר  10 הצגה לטו בשבט  בקהילה

 21ינואר  60 שתילת גינת תבלינים   

פעילות 

קהילתית 

וגיוס 

 מתנדבים

עבור כל הפרויקטים הרשומים מעלה , 

התנדבו מאות מתנדבים בגילאים שונים 

והצטרפו פנים חדשות למאגר המתנדבים של 

 השכונה ביחס לשנים שעברו

100 

  

חגיגת 

משחקי 

 21נובמבר  100 פעילות סוכות לכל המשפחה נוסטלגיה

 פארק חי

פעילות פארק חי עם תמי מילר כל יום שני 

 15 16:00-17:45משעה 

מרץ  -ינואר 

2021 

משחק 

 כדורסל

משחק כדורסל משותף קהילה עם שחקני 

 16/02/2021 250 ספיישל אולימפיקס

 הרצאה

דורית פלד 

בקפה 

מרחב 

ציבורי 

ליום 

 21מרץ  100 הרצאה לכבוד יום האישה שה יהא

הפנינג 

 21מרץ  500  בשיתוף הצופים פורים ענק

  



 

 חוגים

 
 מס משתתפים שם החוג

 27 עולם החי
 

 ג'ודו
 

166 
 

 התעמלות לגיל הרך
 

23 

 גלגיליות
 

47 

 התעמלות קרקע
 

69 

 משחקי מתמטיקה בזום
 

1 

 כדורגל
 

60 

 כדורסל
 

132 

 בלט גנים
 

21 

 שילוב אומנויות
 

19 

 עיצוב אופנה
 תפירה במכונות

7 

 ציור
 

8 

 משחקי פיסול וקרמיקה
 

37 

 ריקודים סלוניים
 

13 

 שחמט
 

15 

 14 רתתיאטרון אורנה פו
 

 בוקר של כייף
 

52 

 פלדנקרייז
 

4 

ריקודים סלוניים 
 למבוגרים

 

3 

 
  



 

 

 פעילות פנאי לגיל השלישי- בהתנדבותה ובהפעלתה של תרצה הראל

 

 בוקר של כייף

 מפגשים חברתיים לגיל השלישי.

 אחת לשבועיים נפגשים לפטפוט חיבוק נשנוש והרצאה.

יות.נסינו לשמר על רצף המפגשים כמובן בהתאם להנח  

 לשמחתי כולם הגיעו למפגשים ואף נרשמו משתתפים חדשים.

אנשים לפגישה. 50-בפעילות זו משתתפים כ  

 

 קהילה מטיילת

טיול עם מיטב המדריכים.אחת לחודש אנחנו מוציאים   

 הטיולים באתרים מרתקים בכל האזורים.

 נפגשים עם אנשים ולומדים להכיר תרבויות שונות.

 

 חדש

 בוקר של סיפורים וחוויות מהחיים

 אחת לשבועיים נפגשים לשמוע ולהשמיע סיפור או חוויה שעברו בחיים.

מתנדב מהשכונה.-מנחה  

 

 מתנדבים

נועת של"מ.רכזת מתנדבים ישובית של ת  

 מגייסת מתנדבים מראיינת אותם ומשבצת אותם בהתנדבות בהתאם לכישוריהם.

 על מנת לשמר את המתנדבים אני מארגנת מפגשים עם כיבוד ותוכן.

 

  



 

 פעילות לגיל הרך

כמות  חודשים

 משתתפים

 פעילות פירוט

ונופש  מחנה ספורט 106 דצמבר

רבמערב העי  

 מחנה כדורסל 

 

 לאורך השנה

 

בכל הצגה 

 20משתתפים 

 ילדים

שבחוד 2הצגות * הצגות לגיל הרך   

 60ל יום בכ דצמבר

ילדים  

 +הורים

הדלקת נרות עם 

ילדי החוגים בכל 

 יום בחנוכה

הדלקת נרות עם 

 ילדי החוגים 

 

 20בכל פעילות  לאורך כל השנה

 ילדים

פעילות לגיל הרך 

 שירים וגיטרה

 

פעם בחודש- גו'בנ   

משתתפים בכל  לאורך כל השנה

 20פעילות 

 ילדים

כל שבוע ביום שני  

פארק החי בדומה 

 לגן חיות 

פארק פתוח 

 לקהילה

ילדים  פעם בשנה מסגרת לילה יפני ב 100

 חוג הגודו

 לילה יפני

   פעם בשנה

 400משתתפים

אליפות הגודו 

 אשכול השרון 

ודואליפות הג  

דצמבר-בראוקטו משתתפים 20   

משתתפים  20  

 סדנת חד קרן

 סדנת נר

 

סדנאות אחת 

 לחודש

 

 
 

 השכרת חדרים לפעילויות למבוגרים

 לציור ,לזומבה ,יוגה, ודימיון מודרך.

 

 

  



 

 מתנ"ס נחלת עדה וגן רש"ל

 
 שנה בתצורתו הנוכחית. 27  מתנ"ס נחלת עדה וגן רש"ל פועל כ

 לפני כן שימש כמועדון תרבות מקומי וכגן ילדים.

מכל רחבי המתנ"ס  מעניק שירות  לתושבי שכונות נחלת עדה וגן רש"ל וכן לתושבי הרצליה 

 העיר.

המתנ"ס מיישם מדיניות של שיתוף קהילתי נרחב במגוון השירותים הניתנים  בו, החל 

 ,גיל שלישי ומתנדבים. ממערך החוגים ועד לתחומי הנוער והקהילה

 המתנ"ס חזר לפעילות מלאה תוך משבר הקורונה .

,הידק , את הקשר משבר  הקורונה  יצר מצב ,בו  המענה  שניתן ע"י תחומי הנוער הקהילה 

 עם הקהילה .כפועל יוצא מכך,  נוספו פעילים ,שיתפי פעולה והזדמנויות קהילתיות.

מגבלות הקורונה השונות והעדר חדרי פעילות ותשתיות במתנ"ס הביאו לירידה בכמות 

 משתתפי החוגים.

 

   :צוות המתנ"ס

 מור קרייצר -מנהל

 טלי מנצורה–רכזת קהילה 

 יפעת גווילי -ורכזת חוגים המתנ"סת מזכיר

 אפי אלישע -אב בית

 נורית מאוקו   –עובדת משק  

 רכז נוער חיים גריידי

 

 נוער

רכז הנוער חיים גריידי חתם שנת עבודה ופעילות מוצלחים בעבודה עם בני הנוער תושבי 

 השכונה ובמשימות עירוניות.

' ,תכף לפני שהם מתפזרים בסוף שנת הלימודים תשפ"א ניתן דגש על גיוס תלמידי שכבה ו

 לגבש אותם כבר בכיתה ו'. ןלחטיבות השונות ונעשה ניסיו

בני נוער תלמידי כיתה ז' שהצטרפו לשער פעילות  30-הניסיון צלח וכיום גובשה קבוצה של כ

 הנוער.

 בנוסף זיהנו קבוצות ילדים שלא נמצאות במסגרות הלימוד העירוני)חינוך תורני ( .

ותם לפעילות וגיבש קבוצה של אותם ילדים המנותקים מהווי הנוער רכז הנוער זימן א

 השכונתי.

 גיבוש הקבוצה סייע במתן פתרונות בנקודות חיכוך ועימותים של משתתפי הקבוצה.

פעילות האזרחות הפעילה ממשיכה להתקיים במגוון פרויקטים כמו סיוע לימודי,  פעילות 

 ילדים בחדרי מדרגות בבניינים בשכונות.רב דורית, שת"פ  עם תחום הקהילה והפעלת 

 פעמים בשבוע. 4במקביל מופעל מועדון הנוער השכונתי בתדירות של 



 

לאחר ניסיון עבודה לא מוצלח עם תנועת השומר הצעיר, הוחלט בשיתוף רכזת הנוער 

 הרשותית לתת הזדמנות נוספת לפעילות המשותפת.

. כיום מרכזת את 2022תיע ,בינואר ריכז  את הפעילות קומונר שסיים את תפקידו במפ

 הפעילות הרכזת האזורית עד לגיוס קומונר חלופי.

מורה חיילת נקלטה לסיוע לרכז הנוער ולעבודה עם רכז הנוער והעבודה איתה מסייעת 

 ופורייה.

 

 -פעילות נוער א.תאלנדי

ובני נוער במסגרת חוג האגרוף התאילנדי של המאמן אלדד לוי אנו פועלים לרווחת הילדים 

בסיכון ונמצאים בקשר עם מחלקת הרווחה ,מנהלי בתי ספר וצוותי ההוראה והייעוץ ,בעלי 

 עסקים לקליטת נערים לעבודה ועוד.

אלדד ומנהל המתנ"ס נמצאים בקשר ישיר וקבוע .אלדד מסייע בתיווך בין בני הנוער 

 לרשויות, צוותי ההוראה ובני המשפחה.

ווך בסכסוכי בני נוער הם דבר שבשגרה ,מה שהופך את החוג סיוע בסכסוכים משפחתיים ,תי

 לעבודה רווחה עם נוער בסיכון ואנו מעוניינים להרחיב את הפעילות וההשפעה בתחום.

 

 חוגים

 יפעת גווילי–רכזת חוגים 

 ,ההנחיות המשתנות וגלי התחלואה ,לא איפשרו פעילות חוגים רציפה.  2021שנת החוגים 

 חדרי פעילות ותשתיות ראויות הביאו לירידה בכמות משתתפי החוגים .בנוסף לכך העדר 

 לא שרדו.-חוגים חדשים שנפתחו 

 לעומת זאת החוגים הוותיקים מבוססים ומשגשגים.

בנוסף לפעילויות החוגים הרגילות מתקיימות סדנאות פרטניות ,פעילות בגינות ,שת"פ עם 

 12שתתפים וקבוצת פרשת השבוע המונה מ 75מרכז הלמידה והכשרה למורים ליוגה המונה 

 משתתפות.

  



 

 טבלה מרכזת : חוגים2020   אל מול2021  

 2021  2020משתתפים  חוגים

 15 15 התעמלות גימלאים

 15 15 זומבה

 רוכבים ונהנים אופניים

 

 נסגר 9

 נסגר 10 זומבה ילדות

 25 25 ריקודי עם

 נסגר 17 יוגה מבוגרים

 52 46 כדורגל

 קופסהמשחקי 

 

 

 

 לא נפתח 7

 25 24 קפוארה

 20 7 רובוטיקה

 לא נפתח 12 בית ספר להורים

 20 22 התעמלות קרקע

 105 113 איגרוף תאילנדי

 25  הורה הרצליה

 18 10 פיתוח חשיבה מתמטית

 320 357 סה"כ



 

  

 משתתפים גילאי יעד אירוע

 ינואר

 50 קהילה פעילות שבוע החלל

 80 ילדים+ הורים קהילתיאירוע  ט"ו בשבט 

 50 נוער וקהילה משלוחי פירות יבשים הפרויקט הרב דורי

 75 נוער וקהילה ספרייה נודדת

 פברואר

 50 קהילה פעילות מדבקות בגינות

 50 נוער וקהילה משלוחי מנות ותיקים 

 250 נוער וקהילה שיירת פורים בשכונות

 75 קהילה ונוער זכרון בסלוןמשלוח מנות לניצולי שואה בשיתוף עמותת 

  מרץ

 75 קהילה ונוער אירוע בחירות לילדי השכונות

 75 קהילה פיקניק משפחות

 50 קהילה אתגר המשפחות

משתתפים  50 קהילה סדנאות אפייה בזום

 מפגשים 2*

 אפריל

פעילות קופסאות בריחה לכל המשפחה בגינות 

 הצבוריות

 120 קהילה

השואה אלי קינדלר בשיחה עם נוער שורד -זכרון בסלון 

 השכונות

 35 נוער

תושב נחלת -טקס לזכרו של חלל צה"ל איציק עובדיה 

 עדה

 60 קהילה ונוער

 700 קהילה יום העצמאות לקהילת נחלת עדה וגן רש"ל

 מאי

 200 קהילה שבועות קהילתי 

 35 קהילה שת"פ עם מרפאת סוברת כללית בגן רש"ל

 120 קהילה פאב נייד בנחלת עדה



 

 

 

 

 יוני

 100 קהילה יריד "עסקים קטנים " 

 70 קהילה פעילות יום האהבה

חלוקת ערכות למבודדי הגנים בשכונה ומתן פתרונות 

 פרטניים על פי צורך

 100 קהילה

 יולי

 240 קהילה מפגש שבועי כל המשפחה )-תכנית קיץ 

 55 קהילה סיור טעימות בקהילה-ט"ו באב

 60 קהילה לכיתה א'סדנאת עולים 

 60 קהילה ונוער חלוקת מארזים לעולים לכיתות א'

 אוגוסט

 75 קהילה אחה"צ בית קפה נייד-בית קפה קהילתי

 120 קהילה ונוער סדנאות ופעילות אחת לשבוע-תכנית קיץ 

 75 קהילה נעים להכיר

  פטמברס

 45 קהילה חלוקת ערכות ראש השנה לוותיקים

 אוקטובר

 100 קהילה ונוער שת"פ עם סוחרי המרכז המסחרי בגן רש"לאירוע 

 45 נוער פיינטבול לגיוס תלמידי שכבה ז'

 נובמבר

 85 קהילה יריד "עסקים קטנים"

 15 קהילה סדנאת מקרמה-פתיחת מרכז אומנות

   סדנאת מנדלות-מרכז אומניות 

 דצמבר

 200 קהילה מוקדים והדלקות נר  4תהלוכת חנוכה ב 

 15 קהילה סדנת קרמיקה -מרכז אומנויות

 45 נוער הפרויקט הרב דורי-הדלקת נרות חנוכה בבתי ותיקים

יוצאים לבניינים סדרת פעילויות בבניינים בשכונת גן 

 רש"ל בשיתוף ועדי הבתים

 45 קהילה

 150 קהילה בשת"פ עם הספרייה העירונית-מופע יורם טהר לב



 

 -קהילה

 עמדה השנה בסימן פעילות בשגרת הקורונה. פעילות תחום הקהילה

פעולות של סיוע למבודדים ברמה הקבוצתית)גני ילדים, כיתות או קבוצות חוגים( וברמה 

 הקבוצתית התקיימו כמעט לאורך כל השנה.

השנה ניתן דגש על שיתופי פעולה עם מערך הנוער בפעולות הסיוע למבודדים, אירועים 

 משותפים)יוצאים לבניינים, הפרויקט הרב דורי ועוד(.קהילתיים ופרויקטים 

תושבים ממשיכה לסייע לנו במענה פרטני  50קבוצת "ואהבת לרעך בשכונה "המונה 

 וקבוצתי סביב נושא הקורונה וסוגיות רווחה שונות להם ניתנים פתרונות קהילתיים.

 ופעילויות חדשות.אנו ממשיכים מסורות שהתקיימו לאורך השנים ויוזמים שיתופי פעולה 

 שת"פ עם בעלי העסקים במרכז המסחרי בגן רש"ל.-השנה לדוגמה

בכדי לייצר  םבמסגרת השת"פ קישרנו בין בעלי העסקים לבין גורמי עירייה רלוונטיי

תקשורת פתוחה במתן שירותי עירוניים, קיימנו אירועים במרכז המסחרי שמטרתם עידוד 

 סקים מקומיים נוספים.צריכה של תושבים מהעסקים במרכז ומע

בנוסף לאחר פנייה של תושבים פתחנו פעילות של מרכז אומנות "בוטיקי" לסדרה של 

 סדנאות אומנות שונות.

חשיבות הפעלת מרכז האומנות הוא ביטוי למדיניות "הדלת פתוחה " ליוזמות מקומיות 

 ולהגשמתן ובתנאי שהתושבים לוקחים חלק פעיל במימושן.

ווך שירותי העירייה לתושבים בתחומים שונים לאחר שהחלו להגיע אלינו בנוסף  עסקנו בתי

פניות רבות ומגוונות שאינן  בליבת העשייה של המתנ"ס)סכסוכי שכנים, סוגיות במפגעים 

 בטיחותיים, בטחון אישי וציבורי ועוד(.

אנו שמחים ומאמצים את תפקיד התיווך ורואים בו ביטוי למשמעותיות של המתנ"ס בקרב 

 תושבים.

  



 

 יול"א
 

 

 צוות יול"א

 נרקיס פיין –מנהלת יול"א 

 רכזת פדגוגית –דורית שחר 

 רכזת פדגוגית –אלה גולן 

 רכזת פדגוגית –יהלומית דבח 

 רכזת פדגוגית -נילי סטרר

 סיוע פדגוגי -שרון רם

 מנהלת משרד, חוגים ואדמיניסטרציה  -ענת נדלר 

 

 משתתפים ביול"א

 ילדים. 2070 -גנים בהם השתתפו כ 84ידי יולא בשנת תשפ"א היו  כמות הגנים שהופעלו על

גנים אחראית רכזת פדגוגית, אשר מלווה ומדריכה את הצוותים בהיבטים שונים של  20לכל 

התפקיד. החל מהדרכה וליווי צמוד לסוגיות כפי שעולות מהתמודדות יומיומית בעבודה מול 

 חינוכיים כתהליך ארוך טווח. –גיים הילדים והוריהם, וכלה בהקניית כלים פדגו

שנת תשפ"א עמדה עדין בסימן הקורונה ובהחלטה של ועד ההורים המרכזי לא התקיימו 

חוגים, כך שפעולות רבות שתוכננו לא יכלו להתקיים במתכונתן הרגילה וערכנו שינויים על 

 פי הנדרש.

 

 הכשרה והעשרת הצוות 

רואה לנגד עיניה חשיבות גדולה  בהתמקצעות הנהלת יול"א במרכזים קהילתיים הרצליה 

והעשרת צוותי החינוך בגני יול"א. בשל כך נהנות מובילות וסייעות יול"א מתוכנית שנתית 

עשירה ומקיפה הכוללת הקניית כלים מעשיים חינוכיים, פיקוח מקצועי, וליווי צמוד לאורך 

 כל השנה. 

עיות בזום, ביניהן את ההכנה במהלך השנה האחרונה ערכנו את ההשתלמויות המקצו

 לקייטנות הקיץ וקייטנת חנוכה.

השנה אנחנו פותחים קורס מובילות צהרונים בשיתוף החברה למתנסים. הקורס יתקיים 

בנות  15-שעות. בקורס ישתתפו כ 3מפגשים של  16לפחות בחלקו הראשון בזום ויכלול 

 חנו מייעדים להובלת צהרון.שחלקן עבר משמשות בפועל מובילות צהרון ואחרות אותן אנ

בנינו מערך הכשרות מקצועיות לעבודה החינוכית הנדרשת מהצוותים  – פיתוח הדרכה

 בהתאם לערכים אותם אנו מעוניינים לקדם, תוכניות העשרה חודשיות, ותכנים לקייטנות. 

הצוות נהנה מהשתלמויות / ימי עיון מקצועיים בנושאים  – מנחים מקצועיים חיצוניים

שונים החל מהעצמת הצוות וטיפוח הצוות כגורם משפיע ומוביל בחיי ילדי הגנים ועד תכנים 

 מקצועיים רלוונטיים לעבודתן בשטח.

 הרצאות של מרצים מבחוץ בנושאים כגון: דפוסי תקשורת, הילד המאתגר, עבודת צוות וכד'

 



 

 ל"אתכנים ביו

 

היה " מתגלגלים ומגלים". התוכנית עסקה במעגלים העוטפים  הנושא השנתי בשנת תשפ"א

את ילדינו: מהמעגל האישי והמשפחתי, דרך הגן והצהרון, הישוב והקהילה, המדינה ועד 

לארצות רחוקות. הבנת הסביבה נותנת לילד לחוש תחושת שייכות ומשמעות, ולגדול להיות 

 ובקהילה.אנשים מעורבים בחברה 

 

 הוא "מטיילים עם צופית". הנושא השנתי בשנת תשפ"ב

התוכנית עוסקת בערכים ובמיומנויות חברתיות ורגשיות, תוך העשרה והרחבת הידע של 

 הילדים על ארצנו היפה, והכל באמצעות למידה חווייתית ומותאמת לשעות הצהריים.

לפיתוח הדמיון, היצירתיות ומיומנויות יחד עם צופית, הציפור הסקרנית, נעסוק בפעילויות 

  החקר, נשחק במשחקי חברה, תנועה, מוזיקה ועוד.

  



 

 מדעים לילדים –גילוי 

 

גילוי, מרכז המדעים לגיל הרך, מהווה חממה בה הילדים מגלים את המדע כעולם מופלא, 

הילד  הסביבה עשירה בחומר ותוכן ומזמינה את ונחשפים לרעיונות גדולים בגובה העיניים.

יכולות משמעותיות בעולם  –לחוש, לשאול שאלות, לפתור בעיות, לחשוב באופן יצירתי וליצור 

, יכולות המעניקות לילד חוויה של עניין, של היום, בו המידע נגיש והעתיד משתנה ללא הרף

  .הנאה וצמיחה

 תיות הדרך מאפשרת לפתח סקרנות, יציר הילדים הם החוקרים. –הייחוד שלנו הוא הדרך 

להמשיך ולחקור,  ילדים רבים מסיימים את יום פעילות עם רצוןרכה עצמית. ומעל הכל הע

 . יםיכול הםלשאול ולגלות, ועם אמונה כי 

במרכז המדעים אנו יוצרות את התכנים, מכינות את החומרים המתאימים ביותר לילדים 

 הצוות.המקום מבוסס על המקצועיות והמצוינות של  ומדריכות את הילדים.

היעד המרכזי של מרכז המדעים הוא עבודה עם גני הילדים בעיר, הבוחרים בפעילות זו מתוך 

. בנוסף המרכז מפעיל מידי פעם סדנאות אחה"צ, במטרה לקרב עוד ילדים והורים אל התל"ן

 הדרך שלנו. כמו כן, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מרכזים קהילתיים בעיר ויול"א. 

מאתגרת ועבדנו במתכונת מצומצמת )נשות הצוות ברובן ירדו בהיקפי  היתה 2021שנת 

(. יחד עם זאת חשבנו בדרך יצירתית והגענו אל הילדים דרך סדנאות המשרה או היו בחל"ת

 זום מצליחות. 

 

 צוות המרכז:  

  כהן-מנהלת: ד"ר סמדר פניני

 עדי דגן רכזות: 

 .30/6/21בחל"ת עד  – דיין-עדי ברקו

  ורית יפתנ

 בחל"ת עד אוקטובר וסיום עבודה –אירית לאוקומוביץ 

 מרבית הצוות עבד במשרה חלקית, או היו בחל"ת. 21עד יולי 

 

 גני ילדים –תוכנית גילוי 

 חזרה תכנית המדעים בגנים. 21החל מנובמבר 

 קבוצות. 2-3 -שעות במרכז המדעים. הגן עובד ב 3.5ביקורים בני  4

. )היה ביקוש רב נוסף שלא ניתן להיענות לו עקב גנים 32 -ילדים, ב 900 -: כ"בשנת תשפ

 השנה הקצרה וצמצום צוות המדעים(.

 

 גם בבית הספר –תכנית גילוי 

ב', ביה"ס רמב"ם, מגיעים אחת לחודש לפעילות  במרכז  –כיתות א'  -החל מאוקטובר 

 ילדים. 50 -מפגשים. כ 10 -סה"כ כ –המדעים 

 

 



 

 חוגים

 משתתפים. 40 -שבועי בצהרון בית הספר הדמוקרטי. כ  חוג מדעים

 משתתפים. 16 –א'  –חוג מדע אחה"צ במרכז המדעים לילדי גן 

 

 מסיבות מדעיות

(, בהשתתפות הורים סוף שנה, יום המשפחהגנים חגגו מסיבות מדעיות במרכז המדעים  ) 3

 ₪. 2300 -ילדים והוריהם. כ  60 -וילדים. השתתפו כ

 

 קייטנות

 כמות הפעילות שם

 גנים 87 פעילות בקייטנות יולא

 יבור, נווה עמל,  –הפעלות למרכזי הפעלה 

 יד התשעה

 פעילויות 54קבוצות, קיבלו סה"כ  7

 פעילויות כ"א 3 –קבוצות  7 קייטנת נווה ישראל

 

 סדנאות

 כמות מיקום שם הפעילות

  ינואר

 על נעלמים, מתגלים ומתרבים – 3זום מדע 

 מפגשים לכל קב' 3קבוצות,   2ערכה.  זום +

 50 -כ זום

 58 -כ זום קבוצןת 2ערכה.  אדנית זום + –זום נגרות 

 62 זום קבוצות 2ערכה.  אתגר הרובוט המצייר זום + –זום מדע 

 70 זום חינם -זום מדע במלחיה 

 150 -כ זום כוכבים בחלל זום + ערכה  –שבוע החלל 

 150 -כ זום כוכב יחיד ומיוחד –שבוע החלל 

 150 -כ זום מסע אל מערכת השמש –שבוע החלל 

 50 -כ זום הרצליניות בחלל –שבוע החלל 

 פברואר

 64  זום קבוצות 2ערכה.  זום נגרות חללית זום +

 משנכנס אדר מרבין בשמחה –זום מדע 

 מפגשים לכל קב' 3קבוצות,   2ערכה.  זום +

 52 זום

 

 47 זום קבוצת 2ערכה.  מדף  זום + –זום נגרות 

 

 39 מרכז המדעים קפסולת מדע לפורים

  



 

 מרץ

 חיבורים –זום מדע 

 מפגשים לכל קב' 3קבוצות,   2ערכה.  זום +

 48 זום

 

 חללית –זום נגרות 

 ערכה.  זום +

 26 זום

 30 מרכז  סדנת אדמה

    אפריל

 13 מרכז סדנת אדמה 

  זום ליל יורי גאגארין –זום מדע 

 96 מרכז מכדור הארץ ועד לחלל -יום כדה"א 

 מאי

 25 הרצליה שבועות למנהלניות

 100 זום קבוצות 2זום מדע לשבועות )חינם( 

 79 זום קבוצות 2זום מדע באוויר )חינם( 

 יוני

 40 -כ מרכז מפיצים אהבה )חינם(

 17 מרכז שייקה גל אדריכל –שבוע הספר 

 20 -כ מרכז מה שנסיכה צריכה –שבוע הספר 

 20 -כ מרכז טלסקופים חיים על מאדים + –שבוע הספר 

 יוני

 50 -כ גינת נוף ים נוף ים – פותחים את הקיץ

 40 -כ מרכז קב' 2רובוט  –הנגרייה הצעירה 

 40 מרכז קב' 2הליקופטר  –הנגרייה הצעירה 

 35 מרכז קב' 2סירת אוצר  –הנגרייה הצעירה 

 אוגוסט

 75 -כ יבור יבור -עולים לכיתה א' 

 ספטמבר

 41 זום קבוצןת 2ערכה.  זום +ברכות לראש השנה  –זום מדע 

 30 -כ גינת רבינא על טעם ועל ריח  -יבור  –מדע בסוכה 

 40 מרכז פטיש, מסמר, ניקח מהר –מדע בסוכה 

 35 -כ מרכז על טעם ועל ריח  –מדע בסוכה 

 אוקטובר

 100 -כ גינת רבינא תחנות פעילות –יבור  –בוא הסתיו 

 23 אשכול פיס זאב הצעירה -בונים אדנית  –סדנת נגרות 



 

 נובמבר

 25 -כ  החברה למתנסים –סדנת נגרות למנהלות לשכה 

 25 -כ  מועדון האישה –סדנת אדמה 

 12  לקראת חנוכה –סדנא לסייעות גנים מובילות 

 15 -כ  הרצליה הירוקה –חוקרים סביבונים 

 דצמבר

 38  סביבונים בחלל 
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	1. נגישות ב- GIS: עדכון שכבות המידע בתחום הנגישות כחלק מהליך הנגשת המידע לציבור. השנה נוספה שכבת נגישות של חניות נכים צמודות למבנים חיוניים בהתאם לחוק.
	2. צו נגישות: עיריית הרצליה עברה הליך של צו נגישות מול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במהלכו התבצע מיפוי רוחבי של ממשקי הנגישות מול המחלקות השונות.
	2. צו נגישות: עיריית הרצליה עברה הליך של צו נגישות מול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במהלכו התבצע מיפוי רוחבי של ממשקי הנגישות מול המחלקות השונות.
	2. צו נגישות: עיריית הרצליה עברה הליך של צו נגישות מול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במהלכו התבצע מיפוי רוחבי של ממשקי הנגישות מול המחלקות השונות.
	1. פנקס כיס: הוכנה חוברת הנחיות בתחום נגישות המרחב הציבורי שהופקה עבור עובדי שטח.
	2. ליווי כתיבת מכרזים עירוניים: החל פיילוט של בדיקת מכרזים עירוניים והצורך בהטמעת היבט הנגישות הרלוונטי בשיתוף הלשכה המשפטית.
	2. ליווי כתיבת מכרזים עירוניים: החל פיילוט של בדיקת מכרזים עירוניים והצורך בהטמעת היבט הנגישות הרלוונטי בשיתוף הלשכה המשפטית.
	2. ליווי כתיבת מכרזים עירוניים: החל פיילוט של בדיקת מכרזים עירוניים והצורך בהטמעת היבט הנגישות הרלוונטי בשיתוף הלשכה המשפטית.
	4. חוק ההסדרים: במסגרתו הוארכו לוחות הזמנים להנגשת העיר. הנתונים נאספו ובהתאם נבנתה תוכנית עבודה חדשה.

	ב. פעולות הסברה והעלאת מודעות:

	הכי שווה בהרצליה - אירועים לציון יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות:
	- לילה סגול: עיריית הרצליה השתתפה במיזם ארצי של השלטון המקומי ובו הוארו משרדי המרינה באור סגול להעלאת נושא המודעות.
	- לילה סגול: עיריית הרצליה השתתפה במיזם ארצי של השלטון המקומי ובו הוארו משרדי המרינה באור סגול להעלאת נושא המודעות.
	- לילה סגול: עיריית הרצליה השתתפה במיזם ארצי של השלטון המקומי ובו הוארו משרדי המרינה באור סגול להעלאת נושא המודעות.
	- הרצאות בבתי ספר: התקיימו מספר הרצאות בבתי ספר תיכונים וחטיבות בעיר אשר אפשרו לתלמידים להיחשף לעולמם של אנשים עם מוגבלות. בין המרצים: עיליי חיות, שי רלר, חגית רון, בר גנטובניק.
	- הרצאות בבתי ספר: התקיימו מספר הרצאות בבתי ספר תיכונים וחטיבות בעיר אשר אפשרו לתלמידים להיחשף לעולמם של אנשים עם מוגבלות. בין המרצים: עיליי חיות, שי רלר, חגית רון, בר גנטובניק.
	- הרצאות בבתי ספר: התקיימו מספר הרצאות בבתי ספר תיכונים וחטיבות בעיר אשר אפשרו לתלמידים להיחשף לעולמם של אנשים עם מוגבלות. בין המרצים: עיליי חיות, שי רלר, חגית רון, בר גנטובניק.
	- הפקת סרטון להעלאת נושא העסקת עובדים עם מוגבלות: בהובלת הדוברות ובמסגרת הקמפיין הארצי לעידוד תעסוקה של אנשים עם מוגבלות, צולם עובד המחלקה הווטרינרית ושיתף על השתלבותו בעיריית הרצליה.
	- הפקת סרטון להעלאת נושא העסקת עובדים עם מוגבלות: בהובלת הדוברות ובמסגרת הקמפיין הארצי לעידוד תעסוקה של אנשים עם מוגבלות, צולם עובד המחלקה הווטרינרית ושיתף על השתלבותו בעיריית הרצליה.
	- הפקת סרטון להעלאת נושא העסקת עובדים עם מוגבלות: בהובלת הדוברות ובמסגרת הקמפיין הארצי לעידוד תעסוקה של אנשים עם מוגבלות, צולם עובד המחלקה הווטרינרית ושיתף על השתלבותו בעיריית הרצליה.
	- תערוכת "בעינינו":  תערוכת קולקטיב בית קינן. תערוכת צילום אינטראקטיבית מאת אנשים מיוחדים. בשיתוף המרכזים הקהילתיים, האגף לשירותים חברתיים ובית קינן.
	- מפגש שישי נשי עם מורן סמואל: בהרצאתה "לעבור את הקו" שיתפה האלופה הפארלימפית את הקהל על השיקום וההתמודדות עם מגבלה גופנית, על כישלון והצלחה. בשיתוף יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה.
	- זיו שילון: הרצאה מרתקת לכלל הציבור על סיפור חייו של הקצין זיו שילון בשיתוף בית קינן.
	- זיו שילון: הרצאה מרתקת לכלל הציבור על סיפור חייו של הקצין זיו שילון בשיתוף בית קינן.
	- זיו שילון: הרצאה מרתקת לכלל הציבור על סיפור חייו של הקצין זיו שילון בשיתוף בית קינן.
	- שי פירון: בהרצאתו "השמיים הם לא הגבול" שיתף את עובדי העירייה על הורות לילד עם מוגבלות.
	- הנגשת סרטים: הקרנת סרט כולל הנגשה קוגניטיבית, לציון יום הזכויות.


	פרויקטים מיוחדים:
	יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי הממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
	יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי הממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
	יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי הממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
	במסגרת התפקיד :
	31 עובדות קיימות (לא מועמדות חיצוניות) קודמו לתפקידי ניהול בהליך מכרזי בשנת 2021:
	22 נשים נבחרו לתפקידי מפתח בעירייה בשנת 2021 (עובדות עירייה/ מועמדות חיצוניות:

	קורסים, השתלמויות וכנסים:
	איגוד יועצות לקידום מעמד האישה
	חודש הגאווה – יוני
	חודש המודעות לסרטן השד - אוקטובר
	חודש המאבק למניעת אלימות נגד נשים - נובמבר

	פעילות בשת"פ עם מועצת הנשים ב 2021 :
	פעילות קבועה:
	אירועי שישי נשי  -התקיימו  ארבעה מפגשים השנה:
	חודש המודעות לסרטן השד
	חודש נובמבר : המאבק למניעת אלימות נגד נשים

	ממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
	במסגרת התפקיד :
	להלן פירוט מועדי הועדות ומספר התיקים שנדונו בכל ועדה:

	וועדת הבריאות העירונית
	א. הרצליה עיר בריאה - יעדים ע"פ תוכנית אסטרטגית של העיר
	ב.  מטרות מרכזיות של תוכנית מחלקת הבריאות העירונית ובאמתחתנו:
	ג. קידום נושאים בריאותיים מקומיים וארציים
	ד. פירוט התוכניות ופרויקטים:
	חברות בוועד המנהל של רשת ערים בריאות – הרצליה בחרה להיות בהנהלת רשת ערים בריאות ומקיימת פגישות חודשיות עם צוות הוועד המנהל. מר משה פדלון, ראש העירייה משמש כיו"ר ועדת הבריאות הארצית. השתתפות פעילה בכנסים שנתיים של רשת ערים בריאות. מר עדי חמו מנהל מחלקת...
	ועדת בריאות עירונית – בראשות מר משה פדלון, רה"ע ובהובלת מחלקת הבריאות העירונית. חברי הועדה: נציגי עמותות, ארגוני בריאות, קופ"ח, מחלקות שונות בעירייה, משרד הבריאות והחינוך.
	תוכנית עירונית לצמצום פערים בריאותיים - מחלקת הבריאות העירונית מנהלת מערך של סייעות רפואיות לילדים בעלי מצב בריאותי מיוחד, מנהלת ואחראית על תוכנית התזונה העירונית החל מהגיל הרך ועד גיל 21 בחינוך המיוחד, בכל המסגרות החינוכיות שנמצאות תחת הרשות המקבלות...
	אפשרי בריא בהרצליה –
	המרכז העירוני החדש לקידום בריאות ואורח חיים בריא, ומועדון צב"ר - מרכז לפעילויות פתוחות לקהל הרחב בקידום בריאות, הגיל השלישי, מועדון צב"ר למתמודדים בנפשם נגיש ומרכזי לנפגעי נפש הנמצא במשכן חדש בבית מד"א המשופץ- ברחוב קהילת ציון  1 פינת מוהליבר; מפגשים ...
	תוכנית מכלול בריאות בחירום ובשגרה –
	תוכנית "הרצליה מצילה חיים"
	תוכנית "קידום בריאות בקהילה"
	תוכנית "קידום בריאות העובד"
	תוכנית עיר נקייה מעישון - הרצליה שותפה בהנהלת רשת ערים בריאות, ופורום ישראלי למניעת עישון. הופקה חוברת ארצית בשיתוף מחלקת הבריאות העירונית. התוכנית כוללת חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך קהילה ולקהל הרחב. עמדת הסברה בנושא עישון לנוע...
	תוכנית לאומית למניעת אובדנות - תוכנית של משרד הבריאות בשיתוף מחלקות שונות בעירייה, מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מתכנס פורום עירוני למניעת אובדנות בליווי מקצועי של מדריכה מחוזית ממשרה"ב, הובלה וריכוז של מחלקת הבריאות העירונית, יו"ר: הגב' איה פרי...
	תוכנית בית בטוח ומניעת הפגעויות– הרצליה עיר בריאה ובטוחה לכלל התושבים, בדגש על קשישים וילדים, בשיתוף אירגון ו"בטרם בעיר".
	אירועי בריאות במהלך השנה, במסגרות החינוך הפורמליים, הבלתי פורמלים, עירוניים,  קהילתיים, שכונתיים. תוכנית שנתית לעידוד פעילות לאורח חיים בריא לכלל התושבים ובשיתוף ארגונים ועמותות (ובצל נגיף הקורונה – נעשו פעילויות בזום ) .
	בריאות של תרבות בעיר -  מגוון של פעילויות, הרצאות והצגות לכלל התושבים
	הרצליה בשביל הבריאות –מגוון של פעילויות בריאות בהיכל בעיר, מתנ"סים, אולמות ספורט, פארקים, גנים ציבוריים ועוד.
	שיתופי פעולה עם עמותות, מוסדות וארגונים – האגודה הישראלית לסוכרת, עמותת "עמדא", "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון ישראל, עמותת "צעדים", פורום הקהילה ההומו-לסבית,  נמ"ג, ארגון ליינס, עמותת "עתיד", האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
	קבוצות תמיכה ויעוץ במרכז העירוני לקידום בריאות – בשיתוף עמותת תהיל"ה, האגודה לסוכרת, עמותת עמד"א, עמותת "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון בישראל, עמותת "צעדים", עמותת "נמ"ג, ארגון ליונס.
	שבוע הבריאות - מתקיים כל שנה בחודש מרץ/אפריל/מאי, במוסדות החינוך הפורמליים והבלתי פורמליים. בתיה"ס מקבלים רשימה של פעילויות, הרצאות וסדנאות לבחירה, חלקם מסובסדים, חלקם במימון של העירייה. על כל מוסד חינוכי לתאם את ההרצאות ולקבל אישור/לדווח ממחלקת הבריא...
	תתי  "ועדת בריאות עירונית" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא .
	תתי  "ועדת בריאות עירונית" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא .
	תתי  "ועדת בריאות עירונית" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא .
	כנס רשת ערים הבריאות השנה הכנס יתקיים בחודש נובמבר 2020  וירטואלי – הרצליה הציגה את הפעילות בעיר בתחום הבריאות; הרצליה הקימה מתחם הסברה כולל דפי מידע וראש העיר מר משה פדלון בירך את באי הכנס כיו"ר ועדת הבריאות של השלטון המקומי, השנה ישתתפו בכנס באמצעות...
	"בהרצליה העיקר הבריאות " - מידעון אורח חיים בריא לתושב, ובו נמצאים כלל הפעילויות, התוכניות והאירועים העירוניים מטעם מחלקת הבריאות העירונית, וכן הנחיות ושרותים בנושא הקורונה בחתימת ראש העיר מר משה פדלון .
	מבצע הקש בדלת - יו"ר מטעם ראש העיר מר עדי חמו מנהל מחלקת הבריאות העירונית. בשיתוף המח' לתנו"ס ואגודה למלחמה בסרטן.

	סיכום עבודה בשנת לימודים תשפ"א ומהלך תשפ"ב  במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בנושאי בריאות - רצפים חינוכיים בבריאות -  each בבריאות
	סיכום עבודה בשנת לימודים תשפ"א ומהלך תשפ"ב  במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בנושאי בריאות - רצפים חינוכיים בבריאות -  each בבריאות
	סיכום עבודה בשנת לימודים תשפ"א ומהלך תשפ"ב  במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בנושאי בריאות - רצפים חינוכיים בבריאות -  each בבריאות
	כללי:
	פירוט:
	 בית ספר מקדם בריאות וגנים מקדמי בריאות –אנו מעודדים בתי ספר וגנים להיות חלק מהתוכנית הארצית לקידום בריאות במוסדות חינוך ולקבל כוכבים (1,2,3,). מוסדות החינוך בהרצליה מקבלים לאורך השנה ליווי והדרכה מקצועית לחינוך לבריאות, תזונה נכונה ואורח חיים בריא, ...
	 הכשרת מובילי בריאות, רכזי בריאות בבתי"ס –ליווי מקצועי והדרכות מטעם מחלקת הבריאות העירונית
	 תוכנית התזונה העירונית - כלל הילדים המוזנים במסגרות חינוכיות תחת הרשות, סך של כ-7000 ילדים מגיל ינקות-4 חודשים במעונות יום,  גילאי 3-10 גן ובית ספר יסודי, ובמסגרות החינוך המיוחד – עד גיל 21   ובמסגרות מועדוניות של הרווחה והחינוך אוכלים ונהנים ממגוון...
	o ליווי, פיקוח ובקרה שוטף של כלל מערך המזון נעשה ע"י הצוות המקצועי של מחלקת הבריאות העירונית, ע"פ מכרז תזונה עירוני ובהתאם לדרישות משרד הבריאות להזנת ילדים במסגרת החינוכית, מול ספקי המזון ובשטח הצהרונים. ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים, הילדים וההור...
	o התאמת תפריטים מרבית בהתאם לצרכים התזונתיים לפי גיל, בהתאם הנחיות משרד הבריאות. גמישות מרבית במתן מענה פרטני לכל ילד בצהרון והתאמת לכל צהרון. התאמת תפריט לילדים בעלי רגישויות ואלרגיות, בררנות אכילה ודרישות מיוחדות – באופן אישי בשיתוף הורי הילד והצוות...
	o הדרכת סייעות רפואיות וצוות חינוכי בצהרון בהתאמת מזון לילדים בעלי רגישויות מורכבות והתנהלות נאותה למניעת חשיפה לגורם האלרגן.
	o הדרכות צוותים והשתלמויות – במהלך הביקורות מתבצעות הדרכות מקצועיות באופן שוטף ע"י אמילי גוזלן והדס לרר ובהתאם לצורך. כולל מעבר על נהלי תברואה ומזון, הצגת תוכנית ההזנה כולל השינויים במערך המזון, גיוס הצוותים לתהליך. יש צורך בתיאום הדרכות של קבוצות קטנ...
	o תוכנית ביטחון תזונתי- הוקמה וועדה העירונית למען ביטחון תזונתי. עבור תושבים ומסגרות שידם אינה משגת , בה מספקים מידי יום מזון איכותי בריא ומקיים, לא מעובד, העומד בדרישות התזונתיות המתאימות.

	 הרצליה חברה  ב"אמנת מילאנו" הבינלאומית לקידום מדיניות מזון עירונית בריאה ומקיימת.
	 הרצליה חברה  ב"אמנת מילאנו" הבינלאומית לקידום מדיניות מזון עירונית בריאה ומקיימת.
	 הרצליה חברה  ב"אמנת מילאנו" הבינלאומית לקידום מדיניות מזון עירונית בריאה ומקיימת.
	 פרלמנט בריאות ילדים – נציגים מכיתות ה'-ו' מכל בתי הספר בהרצליה, כולל ליווי מקצועי והדרכת פעילות ע"י צוות התזונה העירוני במחלקת הבריאות העירונית. כ-25 משתתפים. יו"ר וועד הבריאות מלווה את התוכנית והפרלמנט.
	 "תוכנית עמיתים" בשיתוף שפ"י –בנושא התמכרויות, מניעת עישון אלכוהול וסמים המועברת לתלמידים בכיתות ו' ובחטיבות הביניים המופעלת על ידי מח' החינוך בעיר ובשיתוף היועצות החינוכיות משרד החינוך.
	 סייעות רפואיות – ישנן מעל 90 סייעות רפואיות בגנים ובבתי"ס. עוברות השתלמויות מקצועיות בתחום האלרגיה והסוכרת מידי שנה וריענון במהלך השנה.
	 ילדים אלרגיים במוסד החינוכי – ישנה תוכנית עירונית להתנהלות עם ילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים במוסד החינוכי, בהתאם לחוזר מנכ"ל 2017. התוכנית מלווה ע"י הצוות המקצועי של מחלקת הבריאות העירונית, וכוללת הדרכת צוותים חינוכיים, הסברה רחבה, מתן מענה ישיר ...
	 פיקוח על המזנונים בבתיה"ס – החל מתחילת תשע"ו מעבר למזנונים בריאים יותר, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. החל מאפריל 16' יישום הנחיות חדשות חוזר מנכ"ל. 3 זכיינים של מזנונים המקבלים ליווי והכוונה מקצועית מטעם מחלקת הבריאות העירונית. פיקוח שוטף לא...
	 מרכז עירוני למתבגרים – מרכז עירוני למתבגרים, ללא תשלום, בו מופעל צוות רב-מקצועי לעזרה בהתמודדויות של מתבגרים עם מגוון רחב של בעיות ואתגרים; שינויים גופניים, דימוי גוף, קשיים בתקשורת, התפתחות מינית, חוסר ביטחון, הפרעות אכילה, דיכאון, אמצעי מניעה ועוד...
	 תוכנית "בטרם בעיר" – לקידום בטיחות ילדים ומניעת היפגעויות.
	 כולל הסברה , הדרכות וכו'...
	o תוכנית למניעת היפגעויות בבית בקרב הגיל הרך
	o מניעת תאונות במרחב הציבורי ובבית והגברת המודעות בהסברה ובהדרכה בכל ימות השנה ובחגים.
	o תוכנית הולכים על בטוח - בריא וידידותי לסביבה (עידוד להליכה בטוחה למוסד החינוכי ברגל) בשיתוף: ארגון בטרם, מח' הבריאות, מח' הספורט, מטה לבטיחות, איכות הסביבה.
	o יו"ר הוועדה הגב' איה פרישקולניק מ"מ הארע

	 שלום כיתה א' – תיק אוכל לכל ילד, לעידוד ארוחת בוקר לכ-1360 ילדים כולל איגרת לעידוד תזונה נבונה בברכת ראש העיר מר משה פדלון.
	 מועדון ארוחת הבוקר – הכנה משותפת של ארוחת בוקר בליווי דיאטנית, אכילה משותפת בשעה 10:00 וטרם הגעה למוסד החינוכי.
	 תוכנית חינוך לתזונה נבונה - מגיל הגן ועד כיתה ט' (מגן עד חט"ב)  כ-14,500 משתתפים.
	 תזונה ואורח חיים בריא ופעיל – כל מוסד חינוכי יכול לקבל ליווי מקצועי והדרכה ע"י צוות תזונה עירוני קליני מקדם בריאות, כולל שילוב פעילויות בתחומי הלימוד, הרצאות בנושא לצוות רכזי בריאות ומורים, הורים ותלמידים ע"י מחלקת הבריאות העירונית.
	 תוכנית לקידום אורח חיים בריא בגנים – משותפת למחלקת החינוך, הפיקוח ומחלקת הבריאות העירונית. יישום הנחיות והמלצות משרד הבריאות כבר מהבוקר בגנים, לצורך עמידה ברצף בריאותי המתחיל בשעות הבוקר, ממשיך לתוך הבית הבריא.
	 "נעים בגנים" - תוכנית משותפת למח' הספורט ומח' הגיל הרך המופעלת בכל שנה בכ-15 גנים. הדרכות של מדריכי ספורט ותזונה נבונה לילדים. ליווי מקצועי לאורך השנה.
	 חגיגות בריאות בגנים– המלצות והנחיות לחגיגה בריאה לגננות ולהורים, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ומשרד הבריאות
	 קידום דימוי גוף חיובי ומניעת הפרעות אכילה, מניעת השמנה – בקרב מתבגרים. הרצאות וסדנאות עבור מתבגרים והוריהם, בליווי מרב מור אופיר, דיאטנית קלינית.
	 תוכנית "יחדיו" – תרפיה ודמיון מודרך להפחתת מתחים ולחצים בקרב הילדים והצוות החינוכי, בהנחיית ורד כתר. התוכנית כוללת חלוקת ערכת הפעלה לכל מוסד חינוכי, גני ילדים ובתי ספר (הכשרת שגרירי בריאות בקרב תלמידים בכיתות ה'-ו')
	 "גולשים גב בריא" – הצגה והדרכה בנושא יציבה נכונה ועבודה מול מחשב, בהדרכת צורית ביבס, פיזיותרפיסטית
	 קורס עזרה ראשונה – מתקיים קורס עזרה ראשונה לפי דרישה עבור מורי בתי"ס. השנה תש"פ החלה בהכשרת בין 100-110 סייעות בגני ילדים של קורס מד"א כולל תעודת נאמן החייאה מטעם מד"א. מתקיימים קורסים פתוחים להורים לפי דרישה. בנוסף התקיימו קורסים לסייעות בחינוך המי...
	 שירותי עזרה ראשונה – מוקד מד"א 1700-550-096 פעיל בין השעות 07:30-16:00
	 שירותי בריאות התלמיד – באמצעות פמי; בדיקות/פעילויות בשגרה: חינוך לבריאות, הערכת גדילה (שקילה ומדידה), בדיקת ראיה, בדיקת שמיעה, מתן חיסונים, השלמת חיסונים ובדיקות. כיתות א'-ט'. michaeld@femi.com .
	 תוכנית חיסון - ביצוע בדיקות סקר, חיסונים, חינוך לבריאות וכן יעוץ והדרכה בנושאי בריאות. ייזום, הפעלה ושותפויות בתוכניות קידום בריאות בבתי"ס להטמעת אורח חיים בריא. הפעילות מתבצעת עם התלמידים באופן אישי, בקבוצות ובכיתות. טרם תחילת שנת לימודים, מתקיימים...
	 תוכנית "עין עצלה" בשיתוף ארגון "ליונס" – צוות מתנדבים לאיתור עין עצלה בקרב ילדי הגנים .
	 מניעת תחלואת ילדים בגנים ומעקב –נוהל למניעת התפשטות תחלואה לכלל הגננות והמורים, להפצה גם להורים. מחלקת הבריאות העירונית מקבלת דיווחים במידה ויש הדבקה או חשד לתחלואה ואנו פועלים ע"פ נוהל, בשיתוף המחלקה האפידמיולוגית של לשכת הבריאות המחוזית ת"א. ניהול...
	 בריאות השן – תוכנית השיניים הצוחקות, בניהול של חברת משכ"ל, תחת חברת פמ"י בריאות ופיקוח של מחלקת הבריאות העירונית, על פי דרישות משרה"ב, כולל; הדרכה של שיננית, בדיקת רופא, בפרויקט השיניים הצוחקות כ- 14,500  משתתפים גנ"י+ תלמידים בכיתות א'- ו' (+חט"ב).
	 בי"ס לחינוך לבריאות להורים – אנו מציעים מגוון של הרצאות וסדנאות בתחום הבריאות להורים, בהיכל בעיר ובמתנ"סים; קורסי עזרה ראשונה של מד"א, דימוי גוף חיובי ותזונה בעידן המודרני, "מיניות ברשת", יחסי אכילה והאכלה בתוך המשפחה, התמודדות עם חרדות ולחצים של הו...
	 עושים קיץ בטוח ובריא לילדים בחודשי הקיץ לכל המשפחה, בחודשי יולי-אוגוסט הכולל אירועים במתחם גינת בית הראשונים (כ-400 משתתפים בכל אירוע)

	פרסום ומידע בנושאי בריאות לכלל התושבים בשיתוף לשכת הדובר

	בריאות בחירום ובעת משבר
	תמונת מצב -קורונה 2021
	להלן תקציר הפעולות בעת חירום – התמודדות עם נגיף הקורונה – מחלקת הבריאות העירונית;
	1. ישיבות שוטפות של פורום עירוני – תמונת מצ"ב תחלואה ופעולות נדרשות בהתמודדות בעת הקורונה להורדת רמת התחלואה בהרצליה ומתן שירות לתושבים.
	2. ייעוץ לראש העיר וביצוע פניות מול משרדי הממשלה ולשכת הבריאות המחוזית
	4. קשר ישיר עם משרד הבריאות, לשכת הבריאות המחוזית, רופאת המחוז ד"ר רבקה שפר והממונה על הבריאות בחירום בלשכת הבריאות המחוזית
	5. ציוד מיגון רפואי לכל המסגרות בעיר;
	6. טיפול בפניות התושבים וביצוע המשימות ומול מרכז שליטה  106
	7. בהרצליה העיקר הבריאות – קידום בריאות בעת קורונה –
	א. העלאת הידע והמודעות של התושבים בנושא הבריאות ומניעת תחלואה, והחשיבות בקידום בריאות להשגת חוסן בריאותי ונפשי, במיוחד כעת בהתמודדות עם נגיף הקורונה, כולל העברת מידע נגיש לתושב בעת המשבר, יצירת תשתיות מתאימות ושיתופי פעולה רחבים.
	ג. קו פתוח לתושבים: מענה ופניות, ייעוץ והכוונה לתושבים בכל תחומי הבריאות, עדכון הנחיות והודעות משרד הבריאות לשמירה על בריאות ואורח חיים בריא בבית – לכל המשפחה. בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 ומענה 24/7 במוקד העירוני
	ג. קו פתוח לתושבים: מענה ופניות, ייעוץ והכוונה לתושבים בכל תחומי הבריאות, עדכון הנחיות והודעות משרד הבריאות לשמירה על בריאות ואורח חיים בריא בבית – לכל המשפחה. בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 ומענה 24/7 במוקד העירוני
	ג. קו פתוח לתושבים: מענה ופניות, ייעוץ והכוונה לתושבים בכל תחומי הבריאות, עדכון הנחיות והודעות משרד הבריאות לשמירה על בריאות ואורח חיים בריא בבית – לכל המשפחה. בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 ומענה 24/7 במוקד העירוני
	ה. מידעון אורח חיים בריא לתושב https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1578576026.1640.pdf
	ו. מגוון של הרצאות "הבית הבריא" ב-ZOOM; תזונה בריאה במשפחה, תזונה בגיל השלישי, דימוי גוף חיובי אצל ילדים ובני נוער, מיניות בטוחה ובריאה, סדנת בישול בריא להורים ולילדים, הקמת גינות מאכל בבית, בטיחות ברשת ועוד. דוגמא לפרסומים יישלחו מצורפים כקובץ נפרד

	8. חזרה של מערכת החינוך לשגרה –
	9. תוכנית התזונה העירונית – התוכנית לביטחון תזונתי עירוני
	א. תוכנית התזונה העירונית, כחלק ממדיניות עירונית של קידום מזון בריא ומקיים לכלל התושבים, ללא הבדלים סוציואקונומיים תוך צמצום פערים בריאותיים – אותה מוביל ראש העיר מר משה פדלון, הינה מובילה ארצית בתחום קידום התזונה הנבונה ואורח חיים בריא ומושתתת על ההמ...
	ב. מטרת התוכנית: הנגשה של מזון בריא, מזין ומקיים מהגיל הרך ועד הגיל המבוגר בכל המסגרות תחת הרשות עם התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון ומצבים בריאותיים מיוחדים.
	ג. כיום סך של כ-7000 ילדים במוסדות חינוך מגיל 4 חודשים במעונות יום, גנים ובתי"ס, ועד גיל 21 בחינוך המיוחד, מעל 12,000 הורים וכ-300 משפחות מקבלים מענה ישיר של התוכנית התוזנה העירונית. בנוסף, כלל בתי האב בהרצליה נחשפים לפרסום ושיווק התוכנית, הזמנה לפעיל...
	ה. כלל מערך המזון מפוקח באופן צמוד ושוטף החל מנקודת המוצא במפעל ההזנה ועד נקודת הקצה בצהרונים, המזון עובר בדיקות מעבדה בשגרה, מונפקים דו"חות ביקורת ומתוקנים ליקויים. הפקת דו"חות ביקורת של דיאטניות עירוניות, דגימות מזון ממעבדה מוסמכת של משרה"ב, שאלוני ...
	ו. תהליכי הטמעה של שינויי בהרגלי צריכת מזון בקרב האוכלוסייה, שינויי חיובי להרגלי אכילה נכונים ומודעות לתזונה נבונה ואורח חיים בריא דורש התגייסות רחבה ברשות וקידום שיתופי פעולה רב-מערכתיים; בדגש על הנהלת העיר- להובלת מדיניות, אנשי מקצוע בתחום ליישום תו...
	ז. עדכון הנחיות ונהלים לתזונה בעת קורונה – של כל המסגרות תחת הרשות, מסגרות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים, כולל כתיבת נהלים חדשים במסגרת התקנות – ובהתאם למגבלות נגיף הקורונה; הזנה ארוחת צהריים, נהלי הזנת בוקר, תברואה ובריאות מזון, התנהלות במסגרת החינוכ...

	10. פרסום ושילוט נהלים – מגבלות הקורונה (התנהלות היגיינית, מסכה, שמירת מרחק, הצהרת בריאות ועוד) - בכל המסגרות, בשלטי חוצות, באתר העירוני ובפייסבוק בשיתוף לשכת הדוברת.
	11. קשר ישיר עם כל גורמי הרפואה ובתי מרקחת ואירגוני הבריאות
	12. הנגשת מידע זמין רפואי ועידכון נתונים בכל יום, כולל מצב תחלואה בהרצליה
	13. פתיחת מרכז חיסונים להשלמת חיסונים לתלמידי כיתות א ו-ב, כיתות ח' בשיתוף חברת פמ"י .
	14. קו חם למתבגרים – מענה מקצועי פעמיים בשבוע, ימים ב' ו-ה' בין השעות 15:00-19:00, השארת הודעה וחזרה לפונים, המשך פעילות חזרה הדרגתית תחת מגבלות הקורונה
	15. ניהול רישום ילדים בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים מצילי חיים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב והגשת בקשות למשרד החינוך
	16. החזרה של פעילויות לשגרה – תוכנית אפשרי בריא בעיר, נעים בעיר, ומערך החוגים בעיר, פעילות מרכז הדרכה לאורח חיים בריא ומועדון צב"ר, מרפאת מתבגרים, מכללת שוחרי בריאות- מחודש יולי
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	להלן משימות המחלקה:
	להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום החניה:
	להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום הפיקוח הכללי:

	מחלקת רישוי עסקים
	כללי:
	ייעוד המחלקה:
	תפקידי המחלקה:
	מבנה המחלקה:
	נתוני רישוי עסקים
	אגף תב"ל

	מחלקת התחזוקה
	מחלקת הלוגיסטיקה
	1. המשך מענה לוגיסטי –"משבר קורונה "
	דוגמאות :

	2. מחסן עירוני -טיפול ברכוש שנתקבל ו/או  נופק למחסנים מול מוסדות העירייה השונים:
	3. ספירת מלאי שנתית במחסני העירייה:
	4. הנפקה והדבקת מדבקות ברקוד:
	5. טיפול בציוד משרדי, כלים רב פעמיים ,  חומרי ניקיון, טיונרים, ראשי דיו:
	המשך  מדיניות "עיר ללא פלסטיק "
	טיפול באספקת הציוד :
	אופן יישום ההליך כולל:

	6. טיפול בהזמנות הציוד:
	7. מצרכי מזון וכיבוד ליח' עירוניות:
	8. עדכון אישורי ביצוע עבודה:
	9. אספקת מחסומים מהאגף:
	10. מענה לוגיסטי לאירועים וטקסים עירוניים
	אירועים וטקסים לדוגמא:

	11. מענה לוגיסטי לפרויקטים ומשימות אגפיות ועירוניות
	12. ניהול הרכוש העירוני:
	13. ספירות רכוש וסימון הרכוש העירוני -
	14. טיפול ועדכון בציוד המוחזר מהיחידות השונות ומאוחסן באגף / בציוד המועבר בין היחידות השונות:
	14. טיפול ועדכון בציוד המוחזר מהיחידות השונות ומאוחסן באגף / בציוד המועבר בין היחידות השונות:
	14. טיפול ועדכון בציוד המוחזר מהיחידות השונות ומאוחסן באגף / בציוד המועבר בין היחידות השונות:
	15. ועדת בלאי /מעבר לפינוי פסולת אלקטרונית בהתאם לחוק / מכירה ותרומה של רכוש:
	15. ועדת בלאי /מעבר לפינוי פסולת אלקטרונית בהתאם לחוק / מכירה ותרומה של רכוש:
	15. ועדת בלאי /מעבר לפינוי פסולת אלקטרונית בהתאם לחוק / מכירה ותרומה של רכוש:
	15.2    ועדות בלאי:
	16. טיפול שוטף ותשלום שכר לעובדי חברות חיצוניות:
	17. איזו 9002 תאום איכות ע"י צוות מאמתי איכות עירוני (נגה):

	מחלקת בטיחות
	1. סקרי בטיחות:
	2. כיבוי אש:
	3. טיפול בבעיות כיבוי אש:
	4. אישורי בטיחות:
	5. טיפול בבעיות בטיחות:
	6. בטיחות בעבודה:

	מחלקת הבטיחות והנגישות - באירועים
	1. אירועים:
	2. טיפול בהוצאת רישיונות עסק לאולמות ספורט , אשכול פיס, בית תאו ועוד.
	3. טיפול בנושא ניקיון שוטף של כלל יחידות העירייה ובניין העירייה:
	חמ"ל ישן / חמל חדש
	ניקיון בטרם התקנת הריהוט של החמל החדש במינוס 3 בניין העירייה.
	ניקיון אחרי התקנת הריהוט ותשתיות טכנולוגיות בחמל החדש
	4. נגישות באירועים:
	5. חירום:
	טיפול ואחזקת החמ"ל במינוס 3 באופן שוטף
	זימון בעלי תפקידים לוועדות מלח
	6. טיפול בנושא מכונות צילום משולבות בכל יחידות העירייה :

	עבודה מול חברת צילומעתיק בנושא השכרה בליסינג של מכונות צילום משולבות בכלל משרדי העירייה .
	טיפול בקריאות שירות אל מול היחידות והחברה מתחזקת "צילומעתיק ".
	הכנת מכרז לבחירת זכיין חדש לאחזקת ואספקת מכונות צילום
	7. איזו 9002 תאום איכות ע"י צוות מאמתי איכות עירוני ( אפרת )

	חשבות האגף
	מחלקת הרכש
	מחלקת רכב בטיחות בתעבורה
	בשנת 2021 טיפלה מח' הרכב בנושאים הבאים:
	בטיחות:
	בטיחות הסעות תלמידים באמצעות קבלנים:
	תחנת דלק עירונית:

	רצ"ב טבלה המשקפת את צי כלי הרכב העירוני עדכנית ליום 31.12.21.
	מצבת כלי רכב לפי חתך אגפי
	אגף סדר וביטחון ציבורי
	אגף ת.ב.ל
	עלויות אחזקת רכב עירוני – סיכומים לשנת 2021

	ממונה פרוייקטים ומנהל מחלקת מחסני חירום
	להלן סכום הפעילות השנתית ב-2021 ממונה פרויקטים:
	 אירועים:
	 הצללות:
	 הובלות:

	מחלקת חשמל ותאורת רחובות
	אגף דרכים ובקרת תנועה
	תנועה
	ועדת התנועה העירונית
	ועדת תנועה מקומית - בסמכות ראש רשות תמרור מקומית, ראש העירייה.
	ועדת תנועה מרכזית - בסמכות המפקח/ת על התעבורה, משרד התחבורה.

	פרויקט מהיר לעיר:
	בי"ס דמוקרטי (זמנית בפארק הרצליה):
	גני ילדים בשכונת גליל ים:
	סיכום ועדות תנועה שהתקיימו בשנת 2021:
	טיפול בפניות ציבור – תנועה ובטיחות בדרכים:
	מטה הבטיחות העירוני:
	ועדת בטיחות בדרכים בראשות ראש העיר
	התכנית השנתית מטפלת במספר נושאים:
	עיקרי הפעילויות לשנת 2021  עפ"י נושאים:  פעילות בקהילה
	פעילות במוסדות חינוך
	 פעילות הסברתית - בכלל בתי הספר בעיר התקיימו  במהלך השנה פעילויות הסברה  וחינוך לבטיחות בדרכים (הצגות, פעילות במציאות מדומה, ימי שיא, חידונים ופעילות חדר בריחה).
	 שילוט - הוצבו תמרורים ליד בתי הספר היסודיים ברחבי העיר עם הכיתוב "נהג סע לאט - בית ספר לפניך" כולל הוספת מדבקות עם שם בית הספר הקרוב למקום.
	 הכנות לקיץ – יציאה לחופש הגדול- במסגרת פעילות רכזות הזה"ב בבתי הספר ניתנו דגשים לתלמידים על התנהגות בטוחה במהלך חופשת הקיץ. במסגרת בתי הספר של החופש הגדול הועברה תכנית פעילות העשרה בזה"ב לתלמידי כיתות א' ו-ב'.
	 הערכות לפתיחת שנת הלימודים- בוצע סקר מוסדות חינוך לתיקון ליקויי בטיחות במרחב הציבורי. ביום פתיחת שנת הלימודים חולקה מערכת שעות מלווה במסרי בטיחות לתלמידי שכבות א'-ג' וכן חולקה לכל בית ספר ערכת מדבקות "מדרגות מדברות" שהודבקו על גרם המדרגות בבתי הספר ...



	אחזקת כבישים, מדרכות, תמרור ומערכת הניקוז העירונית
	פרויקטים:
	קריאות מוקד:
	מערכת הרמזורים העירונית:
	פעילות במסגרת צוות ברקת
	ניהול וליווי צוות הכוננות - "כח אפרים"
	אגף  שאיפ"ה (שפ"ע)
	אגף  שאיפ"ה (שפ"ע)
	אגף  שאיפ"ה (שפ"ע)
	פתיחה ונקודות ציון מיוחדות:
	פרוייקטים מיוחדים:
	כח אדם:

	מחלקת חשבות
	מחלקת בקרה, מיחזור והדברה
	מיחזור והפרדת פסולת
	סיכום נתונים מהמשקל העירוני - וכמויות פסולת לסוגיה שנאספו בשנת 2021:
	הקמת פינות מיחזור שכונתיות מדוגמות
	בנייה ויישום תכנית חדשה לפינוי קרטון – כולל מערכת בקרה ממוחשבת לבקרה על תהליכי הפינוי של הקרטוניות בעיר (קונטרולר)
	יישום הרחבת "חוק הפיקדון" על בקבוקי פלסטיק 1.5 - 5  ליטר על תושבי העיר
	כתיבת תוכניות עבודה חדשות בהתאם למכרזים מול הקבלנים – אריזות , קרטון, איסוף נייר.
	חדשנות ובקרה ממוחשבת

	הדברת מזיקים
	גרף מסכם  - תלונות מוקד – בנושא הדברה
	תעלות הניקוז והנגר בשטחי העיר– מניעת יתושים
	הערכות ,פרסום והסברה בנושא יתושים לפני תחילת העונה

	המחלקה לתרבות הדיור, שילוט ומרחב ציבורי
	כללי:
	א. חברים
	ב. פניות כ-800 פניות מידי חודש מהן כ-40% פניה טלפונית, 15% פניה פרונטלית,45% פניות במכתבים ובדוא"ל . הפניות בנושאים הבאים: שאילתות משפטיות, חובות דיירים, מטרדים, בניה לא חוקית, השגת גבול, שימוש לא סביר ברכוש משותף, בקשה לקבלת שירות יעוץ נושאי, מיספור ...
	ב. פניות כ-800 פניות מידי חודש מהן כ-40% פניה טלפונית, 15% פניה פרונטלית,45% פניות במכתבים ובדוא"ל . הפניות בנושאים הבאים: שאילתות משפטיות, חובות דיירים, מטרדים, בניה לא חוקית, השגת גבול, שימוש לא סביר ברכוש משותף, בקשה לקבלת שירות יעוץ נושאי, מיספור ...
	ב. פניות כ-800 פניות מידי חודש מהן כ-40% פניה טלפונית, 15% פניה פרונטלית,45% פניות במכתבים ובדוא"ל . הפניות בנושאים הבאים: שאילתות משפטיות, חובות דיירים, מטרדים, בניה לא חוקית, השגת גבול, שימוש לא סביר ברכוש משותף, בקשה לקבלת שירות יעוץ נושאי, מיספור ...
	ג. יעוץ משפטי ניתן יעוץ משפטי לכ-1,000 נציגי בתים. (800 בשנת 2020)
	ג. יעוץ משפטי ניתן יעוץ משפטי לכ-1,000 נציגי בתים. (800 בשנת 2020)
	ג. יעוץ משפטי ניתן יעוץ משפטי לכ-1,000 נציגי בתים. (800 בשנת 2020)
	ד. ייצוג משפטי 6 בניינים קיבלו ייצוג משפטי בפני המפקח על רישום מקרקעין בנתניה, בהשתתפות  עצמית של 500 ש"ח לתביעה לא כולל  אגרה.
	ד. ייצוג משפטי 6 בניינים קיבלו ייצוג משפטי בפני המפקח על רישום מקרקעין בנתניה, בהשתתפות  עצמית של 500 ש"ח לתביעה לא כולל  אגרה.
	ד. ייצוג משפטי 6 בניינים קיבלו ייצוג משפטי בפני המפקח על רישום מקרקעין בנתניה, בהשתתפות  עצמית של 500 ש"ח לתביעה לא כולל  אגרה.
	ה. יעוץ הנדסי ניתן ייעוץ וחוות דעת הנדסית ל- 110 בתים החברים באגודה.
	ה. יעוץ הנדסי ניתן ייעוץ וחוות דעת הנדסית ל- 110 בתים החברים באגודה.
	ה. יעוץ הנדסי ניתן ייעוץ וחוות דעת הנדסית ל- 110 בתים החברים באגודה.
	ו.יעוץ אדריכלי ניתן יעוץ וחוות דעת אדריכלית ל- 5 בנינים.
	ו.יעוץ אדריכלי ניתן יעוץ וחוות דעת אדריכלית ל- 5 בנינים.
	ו.יעוץ אדריכלי ניתן יעוץ וחוות דעת אדריכלית ל- 5 בנינים.
	ז. יעוץ גינון ניתן ייעוץ מקצועי ע"י אדריכל גנים ונוף ל- 15 בניינים בנושאים הבאים: תחזוקה נכונה  ושיפור מראה הגינה המשותפת, ייעוץ בסוגי הצמחים המתאימים לגינה,  שיטות השקיה  ועוד.
	ז. יעוץ גינון ניתן ייעוץ מקצועי ע"י אדריכל גנים ונוף ל- 15 בניינים בנושאים הבאים: תחזוקה נכונה  ושיפור מראה הגינה המשותפת, ייעוץ בסוגי הצמחים המתאימים לגינה,  שיטות השקיה  ועוד.
	ז. יעוץ גינון ניתן ייעוץ מקצועי ע"י אדריכל גנים ונוף ל- 15 בניינים בנושאים הבאים: תחזוקה נכונה  ושיפור מראה הגינה המשותפת, ייעוץ בסוגי הצמחים המתאימים לגינה,  שיטות השקיה  ועוד.

	שיפוצי בתים:
	שיפוצי בתים משותפים -
	סיימו לשפץ במסגרת זו 16 בנינים:
	בשלבי שיפוץ נמצאים 13 בניינים:
	כתבי כמויות: הכנת  60 כתבי כמויות ומפרטים לשיפוץ בתים.
	כתבי כמויות: הכנת  60 כתבי כמויות ומפרטים לשיפוץ בתים.
	כתבי כמויות: הכנת  60 כתבי כמויות ומפרטים לשיפוץ בתים.

	שילוט ומיספור
	מספור בתים
	מפות
	שלטים
	 שלטי רחוב-הקמת 64 עמודי שלטי רחוב חדשים (12 בשנת 2020) ברחבי העיר והשלמת/תיקונים.
	 שלטי רחוב מוארים-הקמת 15 עמודים.
	 שלטי גזם – הצבת 30 שלטי גזם בעיר.

	תחנות אוטובוס

	אגרות שילוט:
	יום הזיכרון

	מחלקה ווטרינרית
	בדיקת משאיות
	ביקורות בעסקים:
	בעלי חיים:
	פניות תושבים:
	שונות:

	רשות החופים
	גבולות הרובע:
	מנהל הרובע וצוותו: שמוליק שועה יחד עם שלושה מפקחים,   אלי יובל ונעים  אחראים על תפקוד הרובע א' לרבות מעקב אחר ביצוע פעולות הניקיון בשטח, איתור מפגעים, מפגשים ומענה לפניות תושבים, טיפול בעשביה, ניקיון מגרשים
	אמצעי תפעול שוטף: העבודה מתבצעת באמצעות תוכנית עבודה יומית על ידי חברת "שלג לבן". החברה מספקת משאבי ניקיון בהתאם לתוכנית שבועית קבועה (מכונות טיאוט, מכונה לטיאוט צירים ראשיים, 23 עובדי ניקיון יומיים, 2 טנדרים בהם נהג מפקח ועוזר, ומנהל אזורי נציג הקבלן.
	מועד הוצאת הגזם  מחולק ליומיים:

	רובע ב-1
	גבולות הרובע :
	נקיון-
	צוות משימתי בימי שלישי העוסק בניקוי מגרשים פתוחים , טיפול בעשבייה בעזרת חרמשים במגרשים וברחובות וביצוע משימות מיוחדות.
	מפקח ניקיון - מפקח אחד הדואג ליישום תוכנית הניקיון , פיקוח על עובדי קבלן , מכונות טיאוט , פינויי הגזם בימי שני ורביעי ,טיפול בהודעות מוקד וסגירתן ועוד.
	גינון - מפקח גינון חדש המשותף לרובע ב'1 ולב'2 אחראי על קבלן גינון החדש באזורנו
	פינוי גזם - נעשה שינוי בפינויים במרכז העיר מעצמאות ועד ארלוזורוב  (הוצאה ביום ראשון ופינוי יום שני  במקום בימי רביעי)
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	גבולות הרובע: במזרח- הרצליה ב', בצפון- שכונת נוף ים ושטחי אפולוניה, בדרום- איזור התעשיה והמרינה, במערב- חוף הים.
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	משימות:
	ניקיון:
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	רובע מרכז העיר
	גבולות הרובע:  מתחם המרכז בחתך רוחבי – מיגאל אלון דרומה עד לרחוב העצמאות לרבות סוקולוב ובן גוריון.
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	אגף גנים ונוף
	אגף גנים ונוף
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	בוצע שיקום ושדרוג ב  72  גנים ציבוריים, איי תנועה, פינות ירק וערוגות הכוללים עבודות גינון והשקיה:
	שודרגו 2 מתחמים של מתקני משחק:
	נבנה מתחם משחקים חדש:
	ביצוע ותחזוקת מתקני משחק ורהוט רחוב וגן
	סככות הצללה בשצ"פים:
	חודשו משטחי גומי/ משטחי בלימה הולם ב 24 מתחמי מתקני משחק:
	טיפול בעצים מול משרד החקלאות:
	ממשק מול פרויקטים חוץ אגפיים:
	בוצעו 21 עבודות שדרוג מערכות השקיה באזורים הבאים:
	נסקרו בעיר  6,340 עצים:
	אירועי ט"ו בשבט:
	הוצבו 3 ברזיות:
	הוצבו כ -50 אשפתונים:
	הוצבו כ -50 ספסלים ברחבי העיר.
	פארק הרצליה
	פירוט פעילויות ומיזמים בתחום החינוך והקהילה
	חינוך פורמלי
	חינוך פורמלי
	חינוך פורמלי

	אגף החינוך
	המחלקה לחינוך הגיל הרך
	קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע  ומיומנויות

	חינוך לערכים, מעורבות חברתית וקהילתית, תוך קידום התפתחות אישית, אקלים חינוכי מיטבי, שילוב, הכלה ושוויון הזדמנויות:
	חינוך לערכים, מעורבות חברתית וקהילתית, תוך קידום התפתחות אישית, אקלים חינוכי מיטבי, שילוב, הכלה ושוויון הזדמנויות:
	חינוך לערכים, מעורבות חברתית וקהילתית, תוך קידום התפתחות אישית, אקלים חינוכי מיטבי, שילוב, הכלה ושוויון הזדמנויות:
	חוסן ומוגנות
	הכלה והשתלבות מיטבית של תלמידים עם צרכים מיוחדים – החינוך הרגיל והחינוך המיוחד – שזורים אחד בשני, יישום השינוי בחוק החינוך המיוחד
	צוותי החינוך
	רישום ושיבוץ ילדים לגנים
	ציוד ותשתיות
	יחידת הפיקוח של המחלקה לחינוך הגיל הרך על מסגרות היול"א

	המחלקה לחינוך היסודי
	להלן מצבת בתי הספר היסודיים בעיר בשנה"ל תש"פ
	הקצאת שעות
	פרלמנט הילדים
	הקשר הרב דורי תכנית ארצית הפועלת בשיתוף המשרד לאזרחים וותיקים, בית התפוצות ובתמיכת משרד החינוך.
	הקשר הרב דורי תכנית ארצית הפועלת בשיתוף המשרד לאזרחים וותיקים, בית התפוצות ובתמיכת משרד החינוך.
	הקשר הרב דורי תכנית ארצית הפועלת בשיתוף המשרד לאזרחים וותיקים, בית התפוצות ובתמיכת משרד החינוך.
	כתת ותיקים
	ליווי בתי הספר בהטמעת חזון each
	בניית מרחבי מייקרס ומרחבי each
	תוכנית חוסן
	פנימיות יום: 79 ש"ש לפנימיות יום (מופעל בארבעה בתי ספר) . כל אחד מבתי הספר המשתתפים מקבל 21 שעות, באמצעותן מפעיל לימודי סיוע והעשרה המיוחדים לתלמידים נזקקים מכתות ד'-ו'. ההורים משתתפים בסכום סמלי (200 ₪ לחודש) בעבור לימודי העשרה אלה, ובתמורה לסכום זה ...
	פנימיות יום: 79 ש"ש לפנימיות יום (מופעל בארבעה בתי ספר) . כל אחד מבתי הספר המשתתפים מקבל 21 שעות, באמצעותן מפעיל לימודי סיוע והעשרה המיוחדים לתלמידים נזקקים מכתות ד'-ו'. ההורים משתתפים בסכום סמלי (200 ₪ לחודש) בעבור לימודי העשרה אלה, ובתמורה לסכום זה ...
	פנימיות יום: 79 ש"ש לפנימיות יום (מופעל בארבעה בתי ספר) . כל אחד מבתי הספר המשתתפים מקבל 21 שעות, באמצעותן מפעיל לימודי סיוע והעשרה המיוחדים לתלמידים נזקקים מכתות ד'-ו'. ההורים משתתפים בסכום סמלי (200 ₪ לחודש) בעבור לימודי העשרה אלה, ובתמורה לסכום זה ...
	הפעלת 15 צהרונים בעיר:
	רוקדים כחול לבן: בשל הקורונה לא התקיימה בתשפ"א פעילות זו.
	רוקדים כחול לבן: בשל הקורונה לא התקיימה בתשפ"א פעילות זו.
	רוקדים כחול לבן: בשל הקורונה לא התקיימה בתשפ"א פעילות זו.
	תוכנית שיט
	חידון הרצליה
	עבודה בפלטפורמת עת הדעת
	לימודי תל"ן עצמאיים
	מצוינות בבתי הספר
	"מצוינות לכל  באמנות" לכיתות ב'-ג'
	בתי ספר מנגנים
	נתיב האור
	מקהלות ילדים
	תכנית ללימוד מורשת הרצליה בכל 15 בתי הספר

	המחלקה לחינוך על יסודי
	תחומי אחריות
	הפעלת מערך רישום , קליטת תלמידים מעקב וקשר עם המשפחה של התלמידים בהתאמה לצרכים
	פיתוח  תכניות  ייחודיות מותאמות  EACH  גמישות ללמידה בכל זמן ומקום
	טיפוח מקצועי  מנהלי  חינוך על יסודי וצוותי חינוך
	תכנית הכשרה לצוותי מחנכים ויעוץ בנושא התמודדות ומניעה של התנהגויות בסיכון של בני נוער  וטיפוח אקלים מיטבי
	תקשוב  בתי הספר

	המחלקה לחינוך מיוחד
	נתונים מספריים
	מסגרות חינוך מיוחד ברשות בשנה"ל תשפ"ב הן:
	בתי ספר לחינוך מיוחד
	תלמידים הלומדים מחוץ לרשות (מטופלים ע"י המחלקה)  -  כ-240  תלמידים.
	שעות אפקטיביות
	יוזמה והעשרה
	שילוב
	ועדות היגוי

	שירות פסיכולוגי - חינוכי
	אוכלוסיית היעד
	יעודנו
	תחומי פעילות עיקריים
	עובדי השרות הפסיכולוגי
	נתונים מספריים
	פריסת השירות בתשפ"א

	מסגרות חינוך מיוחד
	התערבויות במסגרת התקנים הקיימים
	בסל שירותים מורחב: (ממקורות מימון ציבורי שפ"י והעיר)
	פעילויות בתקופת הקורונה
	כתיבת חומרים לפורטל העיר

	המחלקה לביקור סדיר
	כח אדם וחלוקת עבודה:
	נושאי הטיפול ונתונים מספריים:
	תוכניות נוספות שפועלות:
	נתוני נשירה מצטברים

	מחלקת הבריאות העירונית
	הרצליה עיר בריאה – יעדים ע"פ תוכנית אסטרטגית של העיר
	מטרות מרכזיות של תוכנית מחלקת הבריאות העירונית ובאמתחתנו:
	פירוט התוכניות ופרויקטים:
	2. חברות בוועד המנהל של רשת ערים בריאות – מחלקת הבריאות העירונית חברה בהנהלת רשת ערים בריאות ומקיימת פגישות חודשיות עם צוות הוועד המנהל. מר משה פדלון, ראש העירייה משמש כיו"ר ועדת הבריאות הארצית. השתתפות פעילה בכנסים שנתיים של רשת ערים בריאות.
	3. ועדת בריאות עירונית – בראשות מר משה פדלון, רה"ע ובהובלת מחלקת הבריאות העירונית. חברי הועדה: נציגי עמותות, ארגוני בריאות, קופ"ח, מחלקות שונות בעירייה, משרד הבריאות והחינוך.
	4. תוכנית עירונית לצמצום פערים בריאותיים – מחלקת הבריאות העירונית מנהלת מערך של סייעות רפואיות לילדים בעלי מצב בריאותי מיוחד, מנהלת ואחראית על תוכנית התזונה העירונית החל מהגיל הרך ועד גיל 21 בחינוך המיוחד, בכל המסגרות החינוכיות שנמצאות תחת הרשות המקבל...
	5. אפשרי בריא בהרצליה – הרצליה הצטרפה לתוכנית הלאומית של משרד הבריאות ומקדמת את הנושאים הבאים לקידום בריאות לכלל שכבות האוכלוסייה בעיר:
	6. מרכז עירוני לקידום בריאות – נמצא ברחוב אבן גבירול 49 פינת תור הזהב, הרצליה. מרכז לשירות בריאות ברפואה המופעל ללא תשלום לקהל הרחב באמצעות עמותות שונות. בתוך המרכז מתקיימות פעילויות לכל אורך השבוע, כדוגמת מרפאת מתבגרים, קבוצות תמיכה, בית לעמותות וארג...
	7. תוכנית חי"ל - קידום בריאות לגיל השלישי. הפעילות בשיתוף אש"ל, עמותת על"ה/מדור לקשיש, מתנ"סים, ארגון בקול. כולל: שיווי משקל ומניעת נפילות, בדיקות סינון שמיעה, ראייה ושו"מ, בדיקות סקר, הרצאות ופעילויות בנושא בריאות.
	8. מכללת שוחרי בריאות עירוני - קידום בריאות לגיל השלישי. מגוון של הרצאות ופעילויות אחת לשבוע, קבוע בימי חמישי. משתתפים בין 60-80 אנשים, מופעל ע"י רכזת מתנדבת.
	9. המרכז העירוני החדש לקידום בריאות ואורח חיים בריא, ומועדון צב"ר - מרכז לפעילויות פתוחות לקהל הרחב בקידום בריאות, הגיל השלישי, מועדון צב"ר למתמודדים בנפשם נגיש ומרכזי לנפגעי נפש הנמצא במשכן חדש בבית מד"א המשופץ- ברחוב קהילת ציון  1 פינת מוהליבר; מפגש...
	10. מועדון צב"ר עירוני- במרכז ההדרכה לאורח חיים בריא מועדון צב"ר ברחוב קהילת ציון 1 פינת מוהליבר.  מתקיימים פעילויות לאוכלוסיה מתמודדים נפשית בכל יום א',ב', ד', ה' בין השעות 16:00-19:30 בגוון תוכניות תמיכה ואורח חיים בריא לאוכלוסיה המתמודדת במצב הנפשי...
	11. תוכנית אם לאם- תוכנית המאפשרת תמיכה להורים לאחר לידה באמצעות תמיכה של הורים מתנדבים אשר מקבלים קורסי הכשרה וליווי מקצועי באופן רציף כולל מפגשי הכנה ויעוץ בכל יום א' ו-ג' במרכז ההדרכה לאורח חיים בריא במועדון צבר – רח' קהילת ציון 1 פינת מוהליבר.
	12. תוכית לי בריאות (אפשריבריא הרצליה) - מתקיימת במרכז ההדרכה לאורח חיים בריא במועדון צבר רח' קהילת ציון 1 פינת מוהליבר. תוכנת למניעת נפילות בגיל השלישי כולל פעילות של יציבה נכונה, הליכה נורדית, הרצאות של דיאטנית
	13. תוכנית מכלול בריאות בחירום ובשגרה –
	14. תוכנית "הרצליה מצילה חיים"
	15. תוכנית "קידום בריאות בקהילה"
	16. תוכנית "קידום בריאות העובד"
	17. תוכנית עיר נקייה מעישון - הרצליה שותפה בהנהלת רשת ערים בריאות, ופורום ישראלי למניעת עישון. הופקה חוברת ארצית בשיתוף מחלקת הבריאות העירונית. התוכנית כוללת חוק אכיפת העישון פעילות הסברה והדרכה במוסדות החינוך קהילה ולקהל הרחב. עמדת הסברה בנושא עישון ...
	18. תוכנית לאומית למניעת אובדנות – תוכנית של משרד הבריאות בשיתוף מחלקות שונות בעירייה, מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מתכנס פורום עירוני למניעת אובדנות בליווי מקצועי של מדריכה מחוזית ממשרה"ב, הובלה וריכוז של מחלקת הבריאות העירונית, יו"ר: הגב' איה...
	19. תוכנית בית בטוח ומניעת הפגעויות– הרצליה עיר בריאה ובטוחה לכלל התושבים, בדגש על קשישים וילדים, בשיתוף עמותת מילבת ו"בטרם בעיר".
	20. אירועי בריאות במהלך השנה, במסגרות החינוך הפורמליים, הבלתי פורמלים, עירוניים,  קהילתיים, שכונתיים. תוכנית שנתית לעידוד פעילות לאורח חיים בריא לכלל התושבים ובשיתוף ארגונים ועמותות (ובצל נגיף הקורונה – נעשו פעילויות בזום ) . לדוגמה: הבית הבריא.
	21. בריאות של תרבות בהיכל בעיר – מגוון של פעילויות, הרצאות והצגות לכלל התושבים
	22. הרצליה בשביל הבריאות - מגוון של פעילויות בריאות בהיכל בעיר, מתנ"סים, אולמות ספורט, פארקים, גנים ציבוריים ועוד.
	23. "נעים בעיר" - תוכנית בשיתוף מח' הספורט המתקיימת החל מחודש אפריל ועד נובמבר משתתפים כ1000 בשבוע הפעילויות השנה יתקיימו גם בזום (בצל הקורונה).
	24. שיתופי פעולה עם עמותות, מוסדות וארגונים – האגודה הישראלית לסוכרת, עמותת "עמדא", "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון ישראל, עמותת "צעדים", פורום הקהילה ההומו-לסבית,  נמ"ג, ארגון ליינס, עמותת "עתיד", האגודה למלחמה בסרטן ועוד
	25. קבוצות תמיכה ויעוץ במרכז העירוני לקידום בריאות – בשיתוף עמותת תהיל"ה, האגודה לסוכרת, עמותת עמד"א, עמותת "סליחה", בשביל החיים, עמותת פרקינסון בישראל, עמותת "צעדים", עמותת "נמ"ג, ארגון ליונס.
	26. שבוע הבריאות – מתקיים כל שנה בחודש מרץ/אפריל/מאי, במוסדות החינוך הפורמליים והבלתי פורמליים. בתיה"ס מקבלים רשימה של פעילויות, הרצאות וסדנאות לבחירה, חלקם מסובסדים, חלקם במימון של העירייה. על כל מוסד חינוכי לתאם את ההרצאות ולקבל אישור/לדווח ממחלקת ה...
	27. תתי  "ועדת בריאות עירונית" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא .
	27. תתי  "ועדת בריאות עירונית" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא .
	27. תתי  "ועדת בריאות עירונית" בראשות מר משה פדלון רה"ע, יו"ר ועדת הבריאות העירונית. וממלאת מקום עמית גנור  ובו נכחו נציגי העירייה ונבחרי ציבור, תושבים ונציגי עמותות ובשיתוף משרד הבריאות ותוכנית אפשרי בריא .
	28. כנס רשת ערים הבריאות השנה הכנס יתקיים באופן וירטואלי – הרצליה הציגה את הפעילות בעיר בתחום הבריאות; הרצליה הקימה מתחם הסברה כולל דפי מידע וראש העיר מר משה פדלון בירך את באי הכנס כיו"ר ועדת הבריאות של השלטון המקומי.
	29. שיתוף פעולה עם ועד הורים עירוני בנושא בריאות – ועדת בריאות עירונית המורכבת מנציגי ועדי הורים; גנים ובתי"ס ומחלקת הבריאות העירונית. עבודה משותפת על נושאי בריאות בחינוך, דיונים בתוכניות הקיימות ופיתוח תוכניות חדשות. פגישות אחת לחודשיים ובהתאם לצורך.
	30. רישיונות לבתי ספר - סיוע בהפקת רישיונות לתיכוניים בהרצליה.
	31. מבצע הקש בדלת – יו"ר מטעם ראש העיר מר עדי חמו מנהל מחלקת הבריאות העירונית. בשיתוף המח' לתנו"ס ואגודה למלחמה בסרטן,
	32. סיכום עבודה בשנת לימודים תשפ"א  במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בנושאי בריאות – רצפים חינוכיים בבריאות -  each בבריאות
	32. סיכום עבודה בשנת לימודים תשפ"א  במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בנושאי בריאות – רצפים חינוכיים בבריאות -  each בבריאות
	32. סיכום עבודה בשנת לימודים תשפ"א  במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בנושאי בריאות – רצפים חינוכיים בבריאות -  each בבריאות
	כללי:
	פירוט:
	 בית ספר מקדם בריאות וגנים מקדמי בריאות –אנו מעודדים בתי ספר וגנים להיות חלק מהתוכנית הארצית לקידום בריאות במוסדות חינוך ולקבל כוכבים (1,2,3,). מוסדות החינוך בהרצליה מקבלים לאורך השנה ליווי והדרכה מקצועית לחינוך לבריאות, תזונה נכונה ואורח חיים בריא, ...
	 הכשרת מובילי בריאות, רכזי בריאות בבתי"ס –ליווי מקצועי והדרכות מטעם מחלקת הבריאות העירונית
	 תוכנית התזונה העירונית - כלל הילדים המוזנים במסגרות חינוכיות תחת הרשות, סך של כ-7000 ילדים מגיל ינקות-4 חודשים במעונות יום,  גילאי 3-10 גן ובית ספר יסודי, ובמסגרות החינוך המיוחד – עד גיל 21   ובמסגרות מועדוניות של הרווחה והחינוך אוכלים ונהנים ממגוון...
	o ליווי, פיקוח ובקרה שוטף של כלל מערך המזון נעשה ע"י הצוות המקצועי של מחלקת הבריאות העירונית, ע"פ מכרז תזונה עירוני ובהתאם לדרישות משרד הבריאות להזנת ילדים במסגרת החינוכית, מול ספקי המזון ובשטח הצהרונים. ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים, הילדים וההור...
	o התאמת תפריטים מרבית בהתאם לצרכים התזונתיים לפי גיל, בהתאם הנחיות משרד הבריאות. גמישות מרבית במתן מענה פרטני לכל ילד בצהרון והתאמת לכל צהרון. התאמת תפריט לילדים בעלי רגישויות ואלרגיות, בררנות אכילה ודרישות מיוחדות – באופן אישי בשיתוף הורי הילד והצוות...
	o הדרכת סייעות רפואיות וצוות חינוכי בצהרון בהתאמת מזון לילדים בעלי רגישויות מורכבות והתנהלות נאותה למניעת חשיפה לגורם האלרגן.
	o הדרכות צוותים והשתלמויות – במהלך הביקורות מתבצעות הדרכות מקצועיות באופן שוטף ע"י עמית אלפסי והדס לרר ובהתאם לצורך. כולל מעבר על נהלי תברואה ומזון, הצגת תוכנית ההזנה כולל השינויים במערך המזון, גיוס הצוותים לתהליך. יש צורך בתיאום הדרכות של קבוצות קטנו...

	 הרצליה חברה  ב"אמנת מילאנו" הבינלאומית לקידום מדיניות מזון עירונית בריאה ומקיימת.
	 פרלמנט בריאות ילדים – נציגים מכיתות ה'-ו' מכל בתי הספר בהרצליה, כולל ליווי מקצועי והדרכת פעילות ע"י צוות התזונה העירוני במחלקת הבריאות העירונית. כ-35 משתתפים.
	 "תוכנית עמיתים" בשיתוף שפ"י –בנושא התמכרויות, מניעת עישון אלכוהול וסמים המועברת לתלמידים בכיתות ו' ובחטיבות הביניים המופעלת על ידי מח' החינוך בעיר ובשיתוף היועצות החינוכיות משרד החינוך (כ-120 תלמידים נציגים בכל חטיבות הביניים משמשים כשגרירי בריאות)
	 סייעות רפואיות – ישנן מעל 100 סייעות רפואיות בגנים ובבתי"ס. עוברות השתלמויות מקצועיות בתחום האלרגיה והסוכרת מידי שנה וריענון במהלך השנה.
	 ילדים אלרגיים במוסד החינוכי – ישנה תוכנית עירונית להתנהלות עם ילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים במוסד החינוכי, בהתאם לחוזר מנכ"ל 2017. התוכנית מלווה ע"י הצוות המקצועי של מחלקת הבריאות העירונית, וכוללת הדרכת צוותים חינוכיים, הסברה רחבה, מתן מענה ישיר ...
	 פיקוח על המזנונים בבתיה"ס – החל מתחילת תשע"ו מעבר למזנונים בריאים יותר, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. החל מאפריל 16' יישום הנחיות חדשות חוזר מנכ"ל. 3 זכיינים של מזנונים המקבלים ליווי והכוונה מקצועית מטעם מחלקת הבריאות העירונית. פיקוח שוטף לא...
	 מרכז עירוני למתבגרים – מרכז עירוני למתבגרים, ללא תשלום, בו מופעל צוות רב-מקצועי לעזרה בהתמודדויות של מתבגרים עם מגוון רחב של בעיות ואתגרים; שינויים גופניים, דימוי גוף, קשיים בתקשורת, התפתחות מינית, חוסר ביטחון, הפרעות אכילה, דיכאון, אמצעי מניעה ועוד...
	 תוכנית "בטרם בעיר" – לקידום בטיחות ילדים ומניעת היפגעויות.
	 כולל הסברה , הדרכות וכו'...
	o תוכנית למניעת היפגעויות בבית בקרב הגיל הרך
	o מניעת תאונות במרחב הציבורי ובבית והגברת המודעות בהסברה ובהדרכה בכל ימות השנה ובחגים.
	o תוכנית הולכים על בטוח - בריא וידידותי לסביבה (עידוד להליכה בטוחה למוסד החינוכי ברגל) בשיתוף: ארגון בטרם, מח' הבריאות, מח' הספורט, מטה לבטיחות, איכות הסביבה.

	 שלום כיתה א' – תיק אוכל לכל ילד, לעידוד ארוחת בוקר לכ-1200 ילדים כולל איגרת לעידוד תזונה נבונה בברכת ראש העיר מר משה פדלון.
	 מועדון ארוחת הבוקר – הכנה משותפת של ארוחת בוקר בליווי דיאטנית, אכילה משותפת בשעה 10:00 וטרם הגעה למוסד החינוכי.
	 תוכנית חינוך לתזונה נבונה - מגיל הגן ועד כיתה ט' (מגן עד חט"ב)  כ-14,500 משתתפים.
	 תזונה ואורח חיים בריא ופעיל – כל מוסד חינוכי יכול לקבל ליווי מקצועי והדרכה ע"י צוות תזונה עירוני קליני מקדם בריאות, כולל שילוב פעילויות בתחומי הלימוד, הרצאות בנושא לצוות רכזי בריאות ומורים, הורים ותלמידים ע"י מחלקת הבריאות העירונית.
	 תוכנית לקידום אורח חיים בריא בגנים – משותפת למחלקת החינוך, הפיקוח ומחלקת הבריאות העירונית. יישום הנחיות והמלצות משרד הבריאות כבר מהבוקר בגנים, לצורך עמידה ברצף בריאותי המתחיל בשעות הבוקר, ממשיך לתוך הבית הבריא.
	 "נעים בגנים" - תוכנית משותפת למח' הספורט ומח' הגיל הרך המופעלת בכל שנה בכ-15 גנים. הדרכות של מדריכי ספורט ותזונה נבונה לילדים. ליווי מקצועי לאורך השנה.
	 חגיגות בריאות בגנים– המלצות והנחיות לחגיגה בריאה לגננות ולהורים, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ומשרד הבריאות
	 קידום דימוי גוף חיובי ומניעת הפרעות אכילה, מניעת השמנה – בקרב מתבגרים. הרצאות וסדנאות עבור מתבגרים והוריהם, בליווי מרב מור אופיר, דיאטנית קלינית.
	 תוכנית "יחדיו" – תרפיה ודמיון מודרך להפחתת מתחים ולחצים בקרב הילדים והצוות החינוכי, בהנחיית ורד כתר. התוכנית כוללת חלוקת ערכת הפעלה לכל מוסד חינוכי, גני ילדים ובתי ספר (הכשרת שגרירי בריאות בקרב תלמידים בכיתות ה'-ו')
	 "גולשים גב בריא" – הצגה והדרכה בנושא יציבה נכונה ועבודה מול מחשב, בהדרכת צורית ביבס, פיזיותרפיסטית
	 קורס עזרה ראשונה – מתקיים קורס עזרה ראשונה לפי דרישה עבור מורי בתי"ס. השנה תשפ"א החלה בהכשרת בין 100-120 סייעות בגני ילדים של קורס מד"א כולל תעודת נאמן החייאה מטעם מד"א. מתקיימים קורסים פתוחים להורים לפי דרישה. בנוסף התקיימו קורסים לסייעות בחינוך המ...
	 שירותי עזרה ראשונה – מוקד מד"א 1700-550-096 פעיל בין השעות 07:30-16:00
	 שירותי בריאות התלמיד – באמצעות פמי; בדיקות/פעילויות בשגרה: חינוך לבריאות, הערכת גדילה (שקילה ומדידה), בדיקת ראיה, בדיקת שמיעה, מתן חיסונים, השלמת חיסונים ובדיקות. כיתות א'-ט'. michaeld@femi.com .
	 תוכנית חיסון - ביצוע בדיקות סקר, חיסונים, חינוך לבריאות וכן יעוץ והדרכה בנושאי בריאות. ייזום, הפעלה ושותפויות בתוכניות קידום בריאות בבתי"ס להטמעת אורח חיים בריא. הפעילות מתבצעת עם התלמידים באופן אישי, בקבוצות ובכיתות. טרם תחילת שנת לימודים, מתקיימים...
	 תוכנית "עין עצלה" בשיתוף ארגון "ליונס" – צוות מתנדבים לאיתור עין עצלה בקרב ילדי הגנים .
	 מניעת תחלואת ילדים בגנים ומעקב - נוהל למניעת התפשטות תחלואה לכלל הגננות והמורים, להפצה גם להורים. מחלקת הבריאות העירונית מקבלת דיווחים במידה ויש הדבקה או חשד לתחלואה ואנו פועלים ע"פ נוהל, בשיתוף המחלקה האפידמיולוגית של לשכת הבריאות המחוזית ת"א. ניהו...
	 בריאות השן – תוכנית השיניים הצוחקות, בניהול של חברת משכ"ל, תחת חברת פמ"י בריאות ופיקוח של מחלקת הבריאות העירונית, על פי דרישות משרה"ב, כולל; הדרכה של שיננית, בדיקת רופא, בפרויקט השיניים הצוחקות משתתפים גנ"י+ תלמידים בכיתות א'- ו' (+חט"ב).
	 ליצני בריאות קהילתיים – תלמידים מאזרחות פעילה ומחויבות אישית. כיתות ט'-יא'
	 בי"ס לחינוך לבריאות להורים – אנו מציעים מגוון של הרצאות וסדנאות בתחום הבריאות להורים, בהיכל בעיר ובמתנ"סים; קורסי עזרה ראשונה של מד"א, דימוי גוף חיובי ותזונה בעידן המודרני, "מיניות ברשת", יחסי אכילה והאכלה בתוך המשפחה, התמודדות עם חרדות ולחצים של הו...
	 ממלכת בריאות הילדים – מגוון של הצגות בריאות לילדים, אחת לחודש בהיכל בעיר
	 עושים קיץ בטוח ובריא לילדים בחודשי הקיץ לכל המשפחה, בחודשי יולי-אוגוסט הכולל אירועים במתחם גינת בית הראשונים (כ-500 משתתפים בכל אירוע)


	33. פרסום ומידע בנושאי בריאות לכלל התושבים בשיתוף לשכת הדובר
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	ה. פרויקט "מחשב לכל ילד"
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	ח. למידה מרחוק - השנה הרביעית בה מערכת הלמידה הפועלת ע"ג פלטפורמת 365MICROSOFT   בשימוש בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים נצפה שימוש גובר בתקופת הקורונה, מאפשר קיום למידה גם בתקופת חרום.
	ט. בקרת מזון בגני ילדים ומוסדות חינוך -  איפיון מענה לבקשת יחידת הבריאות, פיתוח מערכת דיווח דיגיטלית למעקב ובקרה על אספקת המזון בגני ילדים ומוסדות חינוך. פיתוח ב 2022
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	יד. שירות פסיכולוגי - הועברו קובץITL2001  מצבת תלמידים של כלל גני הילדים ובתיה"ס לשירות הפסיכולוגי לשנה"ל תשפ"ב.
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	פיקוח סביבתי
	פיקוח סביבתי לפי חוקי המשרד להגנת הסביבה וחוקי עזר
	 אכיפה לפי חוק שמירת הניקיון וחוקי עזר עירוניים
	 אכיפה של עסקים
	 אכיפה בנושאים נוספים


	קיימות בקהילה
	חקלאות עירונית
	גינות קהילתיות –  פעילות שוטפת בגינות הקהילתיות.
	חווה חקלאית קהילתית בגליל ים -  2020 הייתה שנת הפעילות המלאה הראשונה של החווה בגליל ים. בחווה החקלאית משכירים תושבים ערוגה בגודל 11 מ"ר על בסיס חודשי. במהלך השנה, בוצעו מספר הדרכות לפעילים, בנושאים: קומפוסטציה, גידולים הידרופוניים, ייחורים והנבטות.
	יערות מאכל עירוניים – בסוף 2019 קיימנו קורס לתושבים בנושא "יער מאכל עירוני", במטרה לייצר גרעין קהילתי שיפתח את המקום ויקדם את ערכי הטבע עירוני בקרב תושבי העיר. בוגרי הקורס אימצו שטח ייעודי באזור כיבוש העבודה/העלייה ופעלו במהלך השנה להקמת יער מאכל עירו...

	ים וחופים:
	קידום תיקון לחוק העזר העירוני לאיסור הכנסת חד"פ לחופים:
	קמפיין חופים 'נקי מחד פעמי':
	חוף נוף ים נקי מחד פעמי באופן וולנטרי:
	תכנית הדגל הכחול:
	טבע עירוני: פארק הרצליה: אפליקציית משחק 'אתגר בפארק' – בהובלת צוות מתנדבות הפארק, הנהלת הפארק ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, הוקמה פלטפורמת משחק ייעודית המאפשרת משחק חוויתי ומהנה תוך כדי הכרות עם הטבע העירוני בפארק.
	טבע עירוני: פארק הרצליה: אפליקציית משחק 'אתגר בפארק' – בהובלת צוות מתנדבות הפארק, הנהלת הפארק ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, הוקמה פלטפורמת משחק ייעודית המאפשרת משחק חוויתי ומהנה תוך כדי הכרות עם הטבע העירוני בפארק.
	טבע עירוני: פארק הרצליה: אפליקציית משחק 'אתגר בפארק' – בהובלת צוות מתנדבות הפארק, הנהלת הפארק ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, הוקמה פלטפורמת משחק ייעודית המאפשרת משחק חוויתי ומהנה תוך כדי הכרות עם הטבע העירוני בפארק.
	תל מיכל: אפליקציית משחק ייעודית – בהובלת צוות 'ותיקים בסביבה', החברה להגנת הטבע ובשיתוף החברה לתיירות, הוקמה פלטפורמת משחק ייעודית המאפשרת משחק חוויתי ומהנה תוך כדי הכרות עם הטבע העירוני בתל מיכל.
	מסמך מדיניות טבע עירוני - בהמשך לסקר הטבע העירוני שהתבצע ב-2018, מקדמת היחידה כתיבתו של מסמך מדיניות טבע עירוני שיהיה המשך ישיר של הסקר ויסייע לשלב היבטים של טבע, אקולוגיה, קיימות וחברה בתכנון וניהול העיר. פרויקט ה תוקצב וממתין לוועדת יועצים שתתקיים ב...
	עיר ללא פלסטיק בשיתוף עמותת צלול:
	תכנית עירונית להתמודדות עם משבר האקלים:
	מטרות התכנית:

	תכנית קומפוסטרים עירונית:
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	גינה אקולוגית-
	השתלמות מורים -


	נציבות תלונות הציבור וחוק חופש המידע
	האגף לפניות ותלונות הציבור
	האגף לפניות ותלונות הציבור
	האגף לפניות ותלונות הציבור
	התפלגות לפי חודשים
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	התפלגות פניות ותלונות לפי גורם מטפל
	מספר הימים הממוצע לטיפול בפניות ותלונות
	בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע 2021


	הקוד האתי - השקה והטמעה
	מחלקת התנדבות
	מחלקת התנדבות
	השנה במספרים
	שיתופי פעולה הדוקים
	עמודי תווך בפעילות
	המתנדב/ת כלקוח/ה – טיפוח חווית ההתנדבות
	בית הספר למקצועות ההתנדבות
	מדור התנדבות  בעיתות חירום
	הוקרה ושימור כח ההתנדבות
	שבוע מעשים טובים בצל הקורונה
	שיתופי פעולה עם אגף החינוך
	פרסים ואותות
	קידמה וטכנולוגיה

	מחלקת ארגון ותיאום
	מחלקת ארגון ותיאום
	מנהלת המחלקה : גב' רינה זאבי

	מועצת העירייה
	מועדים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2021:  9.2.21 - ישיבה שלא מן המניין לבקשת חברי האופוזיציה
	16.2.21 – ישיבה מן המניין

	עדכון ותחזוק מערכת ניהול איכות עפ"י דרישות תקן ISO 9001:2015
	אפיון מערכת לניהול איכות – 9001:2015 ISO
	שלבי העבודה לפיתוח מערכת ניהול איכות עפ"י דרישות תקן ISO 9001:2015 :

	ארכיון העירייה
	ועדות באחריות מחלקת ארגון ותיאום
	נושאי טיפול שוטפים

	חברות ותאגידים עירוניים
	חברות ותאגידים עירוניים
	חברות ותאגידים עירוניים
	החברה לתרבות ואומנות בע"מ
	החברה לתרבות ואומנות בע"מ
	החברה לתרבות ואומנות בע"מ
	היכל אמנויות הבמה- תרבות במציאות משתנה
	היכל בעיר
	סינמטק הרצליה
	הסרטים שהביאו את מספרי הצפיות הגבוה ביותר ב 2021:
	פעילות סינמטק בשנת 2021:
	פעילות מקוונת:
	פעילות מקוונת:
	פעילות מקוונת:

	משכן האמנים הרצליה
	תערוכות
	פרויקט אונליין
	נתוני צפיות לתכני וידאו שהועלו לרשת החל מן הסגר הראשון (מעודכן לינואר 2021):
	תכנית רזידנסי
	במהלך שנת 2020 התארחו במשכן:
	שיח גלריה וימי עיון והופעות נלווים לתערוכות
	אירועים נוספים:
	סיורים בתערוכות:
	אמני הבית

	מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
	פעילויות תוכן

	מוז"ה
	הדרכות, תכניות עם בתי ספר ומערכת החינוך:
	להלן פירוט קצר של תכניות נבחרות ונתונים מספריים:
	"לומדים במוזיאון" – תכנית למידה מיוחדת לכיתות ה' /ו' שפותחה במיוחד לאור צורכי השעה שהביאה עימה תקופת הקורונה וכללה למידה של תלמידים במוזיאון באופן שוטף לצד הוראה של המחנכת בחלל שהוקצה לכך במוזיאון. התכנית כללה למידה עיונית, הרחבת דעת, יצירה, פעילות ומ...
	תכנית "מצוינות לכל באמנות" – תכנית רחבת היקף הכוללת את כל בתי הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתיים – דתיים בהרצליה, בה לומדות כיתות ב' ו- ג' במהלך השנה אמנות במוזיאון ובבתי הספר, כשבתי הספר זוכים במסגרת התכנית בנוסף ללמידה במוזיאון להנחיה והשתלמות למורו...
	בגרות באוצרות במוזיאון במסגרת הערכה חלופית - יחידת לימוד לבגרות באוצרות בשיתוף מגמת האמנות בתיכון אלון, במסגרת הערכה חלופית במשרד החינוך. בה לומדים התלמידים במהלך כיתות יא' ויב' , התלמידים אוצרים תערוכה ובונים דגם מוקטן שלה,
	קורס אקדמי –"דיאלוג רב תרבותי" – קורס אקדמי סימסטריאלי המתקיים במוזיאון בשיתוף המדרשה לאמנות במכללת בית ברל והמרכז לחיים משותפים במכללה ובו סטודנטיות.ים עבריות וערביות לומדות ומלמדות חינוך מוזיאלי ומתנסות בהיות המוזיאון פלטפורמה לדיאלוג רב תרבותי.

	חוגים וקורסים:
	פרויקטים  וקשרי קהילות :
	קהילה: במהלך 2021 השתתפו בפעילויות הקהילה השונות של מוז"ה כ-1200 משתתפים:
	"פיקניק אמנות"- שני אירועים למשפחות צעירות בגן הפסלים של המוזיאון-   700 משתתפים
	"ארט קמפ"- אירוע רב תחומי המיועד למשפחות צעירות המאפשר יצירה בסדנאות פעילות בהשראת תערוכות המוזיאון ולינה בגן הפסלים 300
	סדנאות פירוק - שימוש חוזר בחומרים מתוך תצערוכות המוזיאון לאחר פירוקן ליצירה חדשה עם הקהילה.  53
	לילה במוזיאון מבוגרים/ילדים - סדנאות אמן למבוגרים ופעילות לילה לילדים לכבוד חנוכה 53
	סדנת אמן - חותם טקסטיל - כיתת אמן בהשראת התערוכות למבוגרים 20
	פעילות בתערוכות למשפחות - פוגשים אמנות - מפגש מיוחד בתערוכה למשפחות צעירות  27


	קייטנות מוז"ה

	תאו - תרבות אמנות ותוכן
	מופעים
	תערוכות:
	קונסרבטוריון:
	קורסים: (פעילות שבועית קבועה) המספרים משקפים ביקור לפחות אחת לשבוע.

	הגלריה העירונית
	שנת 2021
	לשנת 2022
	התפלגות כמות המבקרים


	הבית בסירקין
	1. טיולים:  12 טיולים אחת לחודש טיול ושני נופשים  ,בממוצע יצאו 45 חברים לכול טיול/נופש .
	2. הרצאות: הרצאה אחת לשבוע. בממוצע 80 חברים בהרצאה למעט תקופות של הגבלות תוו ירוק/סגול.
	3. חוגים: ההתייחסות היא למספר משתתפים בחודש

	החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
	החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
	החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
	החברה לפיתוח הרצליה
	ייעוד החברה - הקמה, תכנון ובנייה של פרויקטים הנדסיים; ניהול והפעלת חניונים עירוניים בתשלום; קידום יזמות עסקית.
	1. ביצוע פרויקטים הנדסיים כזרוע מבצעת של עיריית הרצליה
	פרויקטים הנדסיים מרכזיים שהושלמו בשנת 2021 :
	פרויקטים הנדסיים מרכזיים שמבוצעים בשנת 2021-2022 :
	פיתוח ושדרוג תשתיות –
	מבני ציבור וחינוך -
	שטחים פתוחים וגינות-
	פרויקטים תחבורתיים בתכנון –חיבור רח' שנקר לכביש החוף, הקמת חניון מבונה מדינת היהודים, הסדרת חניון "העוגן" , חניון משכית.

	2. פעילות אגף החניה בשנת 2021
	3. ייזום וקידום פרויקטים עירוניים במודל עסקי -
	א. עמדות טעינה לרכב חשמלי- החברה זכתה בקול קורא של משרד האנרגיה להקמת 16 עמדות טעינה ברחבי העיר, בוצע מכרז בו זכתה חברת מילגם אי וי אדג' . מהלך ההתקנות החל וב- 2020 הותקנו 10 עמדות (5 מתוכן כבר פעילות) ובמהלך 2022 יותקנו 6 נוספות עם אפשרות הרחבה לעד 5...
	ב. מערך אופניים שיתופיים - הסתיים מכרז חוזר לפריסת 300 זוגות אופניים עם שילוב של כ- 50% מהם כאופניים חשמליים. המכרז הסתיים ונמצא בשלבי ביצוע ופריסה ב30 תחנות ברחבי העיר.
	ג. סככות קירוי עם פאנלים סולאריים מעל מגרשי ספורט- הסתיים מכרז לקירוי מעל מגרשי ספורט כולל תאים סולאריים מעל הקירוי בשני מגרשי ספורט בתיכון דור ותיכון חדש, נקבע קבלן זוכה  והתקבל היתר, בשלבי ביצוע.
	ד. פאנלים סולאריים מעל מבני ציבור - במסגרת זכייה של עיריית הרצליה ב"קול קורא" של מפעל הפיס בסכום כולל של 7 מיליון ש"ח החלה החברה בתכנון, הכנת מכרז והתקדמות לטובת ביצוע ב- 14 אתרים שנבחרו ע"י אגף תב"ל וימסרו בסיום ההקמה לעירייה. הסתיים המכרז בשלבים סופ...
	פלטפורמה דיגיטאלית לניהול קהילה - החברה החלה בתהליך סקר, אפיון צרכים , התאמה ותכנון הטמעה של פלטפורמה דיגיטאלית הכוללת מנהל קהילה לטובת הקמת קהילה לאזור התעסוקה שתשרת
	ו. פלטפורמה דיגיטאלית לניהול קהילה –
	ז. בחינת רשת WIFI בחוף הים ובפארק – הסתיים סקר האתרים ונמצא בשלבי בחינה כלכלית לכדאיות.
	ח. בחינת כדאיות כלכלית למבנה ברחוב נעמי שמר 25 – החברה בוחנת כדאיות לבניית מבנה משרדים של שטח ציבורי בבעלות העירייה.
	ט. ISO - החברה נמצאת בתהליך בחינה לקראת אישור תו תקן איכות ISO  9001.
	י.  חותם אמינות D&B – החברה אושרה לחותם אמינות זהב.
	יא.  קוד אתי ואמנת שירות – החברה עוסקה בקביעת קוד אתי ואמנת שירות.
	יב. תוכנית תפעול כלכלית לפרויקטים  - החברה נמצאת בפיילוט לבחינת תוכנית  תפעול לפרויקטים בתכנון ובביצוע.
	יג. בטיחות – החברה עוסקת בהעצמת תחום הבטיחות בפרויקטים המנוהלים על ידה ברחבי העיר.



	החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ
	החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ
	החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ
	החברה העירונית לפיתוח תיירות
	בהרצליה בע"מ
	ייעוד החברה-
	המטרות שלשמן נוסדה החברה הם:
	דירקטוריון החברה מונה 17 דירקטורים:
	תחומי אחריות ופעילויות החברה:
	היקף פעילות החברה:
	פעולות החברה מורכבות מהענפים הבאים:
	1.  תיירות
	2. מעגנה ומרינה-
	3. תכנון פרויקטים-
	4. ניהול ואחזקת חוף הים -

	אתגרים ופרויקטים מרכזיים לשנת 2022:
	1. תיירות
	2. מעגנה ומרינה-
	3. תכנון פרויקטים-
	4. ניהול ואחזקת חוף הים -



	מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
	חבריי הדירקטוריון בחברה הם:
	מידע כללי:
	הכנסות מפעילויות הבריכה לשנת 2021 לפי דו"ח רו"ח:

	בני הרצליה
	תאגיד הספורט העירוני בני הרצליה
	מבוא
	חזון העמותה
	תפיסת ההפעלה
	הון אנושי ומנהל
	שיווק
	משפטי
	כספים

	יעדי העמותה
	מדדי העמותה
	תכנית העבודה הרב שנתית

	סיכום שנתי לפי ענפים
	ענף הכדורסל
	ענף השחייה
	בשנת 2021 הושלם תהליך התייעלות בענף השחייה שעיקרו:
	מבחינה מקצועית הענף החל בתוכנית מקצועית חדשה:
	התחרויות העיקריות בהן השתתפו הנבחרות:

	ענף ההתעמלות
	משבר הקורונה, אולם ייעודי להתעמלות והפתרונות היצירתיים בענף:
	פעילות נשים:
	במהלך השנה התקיימו מספר אירועים:


	הישגים:
	ענף הטניס
	ענף הכדורגל
	פעילות הענף:
	התפתחות הענף + הישגים:
	במהלך השנה התקיימו פעילויות רבות בענף:

	ענף הספורט הימי
	פעילות שנת 2021 במרכז הימי
	הישגים בולטים של ספורטאי המועדון 2021

	ענף הכדוריד
	הישגים בולטים:

	ענף המחול
	אירועים מרכזיים במהלך השנה

	ענף אומנויות לחימה

	ענפי הספורט האתגרי
	 ענף טניס שולחן
	 מועדון כושר היובל
	 מועדון בדמינטון בני הרצליה (כדור נוצה)
	 מועדון סקייטבורד בני הרצליה
	 מועדון הוקי גלגיליות בני הרצליה
	 אולטימייט פריסיבי בני הרצליה
	 מועדון רוגבי בני הרצליה
	 מועדון התעופה
	 מועדונים בית ספריים

	מרכז לספורט ותרבות "אפולוניה"
	עמותה למען גילאי הזהב הרצליה (ע"ר),
	בית ההורים העירוני הרצליה (ע"ש שלום כספי)
	דיור מוגן ומחלקה סיעודית
	השהות בדיור המוגן כוללת מגוון שירותים
	השהות בדיור המוגן כוללת מגוון שירותים
	השהות בדיור המוגן כוללת מגוון שירותים
	שירות מרפאה - שירותי בריאות לדיירי בית ההורים באמצעות רופא מומחה בגריאטריה ואחות, לרבות ניהול מידע רפואי לגבי הדיירים והפניה לטיפול רפואי. לדיירים הזכות לבחור לאיזו מרפאה חיצונית ברצונם לפנות לשם קבלת השירותים האמורים לעיל.
	שירותי עזרה ראשונה בבית ההורים במשך כל שעות היממה, ע"י אח או אחות מוסמכים.
	שירותי עבודה סוציאלית - תמיכה והתערבות בשעת משבר, קליטה והסתגלות. בשנה החולפת ניכרה חשיבות עבודתה של העו"סית. מגפת הקורונה הציפה את הצרכים הרגשיים והנפשיים, הן של הדיירים והן של בני משפחותיהם, אשר נזקקו לליווי ותמיכה צמודים והתערבות טיפולית. בשנה זו נ...
	ספריה – חדר עיון  והשאלת ספרים.
	בית כנסת.
	עמדת קבלה מאויישת 24 שעות ביממה, אשר באמצעותה מתקיימת כניסה מבוקרת לבית ההורים. בתקופת הקורונה עמדה זו היוותה גורם משמעותי בשמירה על היוצאים והנכנסים לבית ההורים ובכך על בריאות כלל הדיירים והצוות.
	שרותי כביסה .
	טלוויזיה בכבלים.
	חדר אוכל חדש ומודרני המבוסס על מטבח מבשל המגיש 3 ארוחות מלאות ביום.


	כוח אדם
	ישיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית

	תאגיד  בית העלמין העירוני
	תאגיד  בית העלמין העירוני
	תאגיד  בית העלמין העירוני
	תאגיד בית העלמין העירוני הרצליה
	רקע
	תאגיד בית העלמין העירוני הרצליה נפתח לשירות תושבי העיר הרצליה בחודש מאי 2011.
	בית העלמין העירוני פועל בהתאם לחוקי מדינת ישראל על-פי הנחיות המגיעות ממשרד הדתות, משרד הבריאות, ביטוח לאומי ועיריית הרצליה.
	הקבורה בבית העלמין הינה קבורת סנהדרין, כדת משה וישראל. קבורת סנהדרין מתבצעת בתוך כוכי קבורה בקיר המתנשא לגובה של עד 3 קברים כדוגמת "קבורת הסנהדרין" שנחשפו בירושלים ובמקומות נוספים ברחבי הארץ. את המצבה (לוח השיש) מקימים על פתח הכוך. בבית העלמין העירוני...
	בית העלמין מאפשר לבן הזוג של הנפטר או קרוב משפחה מקרבה ראשונה לרכוש מקום קבורה לאריכות ימים בצמוד לחלקת הנפטר.
	חזון
	הנהלת בית העלמין מיחסת חשיבות רבה למתן יחס אישי ומכובד בעת ליווי משפחות הנפטרים בשעתם הקשה. שירות הניתן בכבוד, באדיבות, בהתחשבות, בהקשבה ובנכונות לסייע לכל פונה.
	ההנהלה עושה כל שביכולתה כדי שבית העלמין ישמש מקום הנצחה ראוי ומכובד לתושבי העיר.
	סיכום פעילות תאגיד בית העלמין הרצליה לשנת 2021

	ע.ל.ה - עמותה למען הקשיש הרצליה
	שירותי  העמותה
	מרכזי יום
	מועדון אחה"צ בצמרות
	מועדון ניצולי שואה
	מחלקת פעילות גופנית
	מכללת גמלאים
	קהילות תומכות
	סל"ב - שירות מרותקי בית – ניצולי שואה
	טלוויזיה קהילתית

	החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (חל"צ)
	החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ)
	מטה החברה:

	מתנ"ס נווה עמל
	צוות המתנ"ס:
	עמליה קהילה פעילה
	חוגים נווה עמל

	מרכז קהילתי נווה ישראל ואמירים
	מרכז קהילתי נווה ישראל ואמירים
	מרכז קהילתי נווה ישראל ואמירים
	צוות המרכז הקהילתי
	מעון קסם (מעון המוכר ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים)
	התפיסה החינוכית

	מעון קשת
	שעות הפעילות במעון:  ימים ראשון עד חמישי משעה 7:00 עד 17:00

	מעון שיר
	שעות הפעילות במעון:  ימים ראשון עד חמישי משעה 7:30 עד 16:30

	מעון כוכב הים
	שעות הפעילות במעון:  ימים ראשון עד חמישי משעה 7:00 עד 17:00

	תוכנית רעים
	מועדון גמלאים
	אולם הספורט
	מרכז למידה
	ספריית המתנ"ס
	גלגל במעגל
	טבלה מרכזת : מעונות 2021 אל מול 2020
	טבלה מסכמת -  אירועים 2021

	מתנ"ס יד התשעה
	צוות המתנ"ס בשנת 2021:
	קבוצות פעילים 2021
	פעילות לגיל הרך ולילדים  שהתקיימו בתחילת 2021:
	פעילות ילדים:
	פעילויות  נוער
	אוכלוסיות מיוחדות:
	5. תוכנית רעים
	קייטנות ופעילות קיץ:
	פרויקט "כוכבי שביט" 2021 במרכז הלמידה – יד התשעה:
	10. סדנאות לסטודנטים:
	11. פעילויות חברתיות וקהילתיות בשיתוף רכזת הקהילה

	הגיל השלישי- מועדון נשות הזהב:
	מרכז פנאי ותרבות 50+:
	ספריית המתנ"ס
	קהילה ותרבות:
	אירועי קהילה: האירועים סביב חגי ישראל למרות שתוכננו ונבנו חלקם לא יצאו לפועל עקב הקורונה כגון:  פורים, שבועות.


	השוואת חוגים
	סדנאות ותוכניות בקהילה -חדש
	טבלה מסכמת -  פעילות ואירועים  2021

	מרכז קהילתי יבור
	מרכז יבור הוקם בתחילת שנות השמונים ובחודש דצמבר 2011 עבר שיפוץ מקיף בעזרתם ובתמיכתם של משפחת יבור. בדצמבר 2018 עבר שיפוץ נוסף. מבנה המרכז שייך לעיריית הרצליה והוא מתוחזק ומתוקצב על ידי המחלקה לתרבות נוער וספורט.   חזון המרכז: בית המהווה כר ליוזמה ולצמ...
	צוות המרכז הקהילתי:
	תחומים/ תכניות נוספות במרכז הקהילתי:
	תכניות ייחודיות נוער:
	טבלה מסכמת

	מרכז קהילתי  נוף ים
	צוות המתנ"ס:
	ועד מנהל
	חוגים
	פעילות פנאי לגיל השלישי- בהתנדבותה ובהפעלתה של תרצה הראל
	בוקר של כייף
	קהילה מטיילת
	חדש
	מתנדבים

	פעילות לגיל הרך

	מתנ"ס נחלת עדה וגן רש"ל
	צוות המתנ"ס:
	נוער
	פעילות נוער א.תאלנדי-
	חוגים
	טבלה מרכזת : חוגים2020   אל מול2021
	קהילה-
	יול"א
	צוות יול"א
	משתתפים ביול"א
	הכשרה והעשרת הצוות
	פיתוח הדרכה – בנינו מערך הכשרות מקצועיות לעבודה החינוכית הנדרשת מהצוותים בהתאם לערכים אותם אנו מעוניינים לקדם, תוכניות העשרה חודשיות, ותכנים לקייטנות.
	מנחים מקצועיים חיצוניים – הצוות נהנה מהשתלמויות / ימי עיון מקצועיים בנושאים שונים החל מהעצמת הצוות וטיפוח הצוות כגורם משפיע ומוביל בחיי ילדי הגנים ועד תכנים מקצועיים רלוונטיים לעבודתן בשטח.

	תכנים ביול"א
	הנושא השנתי בשנת תשפ"א היה " מתגלגלים ומגלים". התוכנית עסקה במעגלים העוטפים את ילדינו: מהמעגל האישי והמשפחתי, דרך הגן והצהרון, הישוב והקהילה, המדינה ועד לארצות רחוקות. הבנת הסביבה נותנת לילד לחוש תחושת שייכות ומשמעות, ולגדול להיות אנשים מעורבים בחברה ...
	הנושא השנתי בשנת תשפ"ב הוא "מטיילים עם צופית".


	גילוי – מדעים לילדים
	צוות המרכז:
	תוכנית גילוי – גני ילדים
	תכנית גילוי – גם בבית הספר
	חוגים
	מסיבות מדעיות
	קייטנות
	סדנאות


