
דו"ח לתושב/ת
תשרי תשע"ב,  אוקטובר 2011

תושבות ותושבים יקרים,

השנה היה הקיץ "חם" במיוחד, נוכח האירועים ופעולות התרבות 
הצודקת,  החברתית  המחאה  גלי  בגלל  בעיקר  אך  העיר,  ברחבי 

שפקדה גם את הרצליה.

המחאה  בטרם  עוד  למצוקה,  ערים  היינו  הרצליה  בעיריית  אנחנו 
בהשקעה  הפערים,  לצמצום  שביכולתנו  ככל  ועשינו  ההמונית, 

בחינוך וברווחה.

יש להדגיש כי אין בכוחה של אף עירייה לפתור בעצמה את בעיות 
של  במעורבותה  הכרח  יש  לכן  ובחינוך.  בדיור  בעיקר  המצוקה, 

הממשלה, שחייבת לנקוט בפעולות, להקלה  על המצוקה.

עם זאת, אנו גאים לדווח לכם כאן על כל פעולותיה של עיריית 
הרצליה בתחומי הדיור, החינוך והרווחה, כמו גם בתחומים  האחרים.

אני מאחלת לכם ולבני ביתכם שנה מאושרת, בה יתגשמו כל משאלות 
לבכם, ומי ייתן ובשנה הבאה, נזכה לראות בינינו את גלעד שליט.

שלכם,

יעל גרמן
ראש העירייה



את  שגדשו  המחאה  מאהלי  בישראל.  דבר  נפל  הקיץ 
הערים במדינה, המחישו היטב כי הצעירים אינם מוכנים 
הפערים  ועם  החברתי  הצדק  חוסר  עם  יותר  להשלים 

הכלכליים במדינה.
מעצבות  "נשים  כנס  העירייה  ערכה   2011 במרץ  כבר 
מדיניות" - הכנס עסק בניתוח תקציב המדינה כראי לסדרי 
העדיפויות הלאומיים והושם דגש על הבעיתיות שבאופן 
בכך,  והחינוך.  הרווחה  לתחומי  בעיקר  התקציב,  חלוקת 

חזה הכנס את המחאה החברתית שפרצה הקיץ.
כולנו  של  התקווה  הוא  בלבד.  סיסמה  אינו  חברתי  צדק 

שישראל תהיה חברה שוויונית, צודקת ומוסרית.
אנחנו, בעיריית הרצליה, נקטנו בצעדים ההכרחיים כדי 
קשיי  ועל  הצעירים  הזוגות  של  הדיור  מצוקת  על  להקל 

התפקוד של המשפחות הצעירות:

 דיור לזוגות צעירים ב"גליל-ים"
כבר לפני עשר שנים התחלנו בקידום תכנית "גליל ים" שבה 
כ-4000 יחידות דיור מתוכן 800 - לזוגות צעירים, זכאי משרד 
ובה  השנה,  הופקדה  הראשונה  המפורטת  התכנית  השיכון. 
215 יחידות דיור לזוגות צעירים. התכנית אמורה לצאת לפועל 

בתוך 15 חודשים. 

 דיור לזוגות צעירים בנווה עמל
אושרה  אשר  עמל,  נווה  שכונת  של  הבנייה  תוכנית  במסגרת 
יחידות   200 של  בנייתן  מתוכננת  המחוזית,  בוועדה  להפקדה 

דיור לזוגות צעירים.

 מאגר דירות עירוני להשכרה
מועצת העירייה אישרה מדיניות חדשה כדי לסייע לזוגות צעירים 

במאמציהם לשכור דירה, במחיר שיוכלו לעמוד בו. 
על פי התוכנית, יוקם מאגר דירות בנות 2-3 חדרים. הדירות יושכרו 
לתקופה בת 7-10 שנים, בדמי שכירות מפוקחים. התוכנית תבוצע 

בתוך 3-5 שנים.

 מעונות לסטודנטים
הבינתחומי"  "המרכז  תכנית  את  אישרה  המחוזית  הוועדה 
לבניית כ-2,000 מעונות לסטודנטים. כמו כן, הוועדה המקומית 
סטודנטים  מעונות  בניית  וקידום  לעידוד  מדיניות  אישרה 
במרכז העיר. בנוסף, מקדמת החברה כלכלית לפיתוח הרצליה 
מענה  יתנו  אלו  יוזמות  ויצמן.  בשיכון  מעונות  של  הקמתם 

לביקוש ויגדיל את היצע הדירות להשכרה במרכז העיר.

 מעון יום מסובסד מגיל 6 חודשים
לעבודה  לצאת  הרוצות  צעירות  נשים  של  המצוקות  אחת 
לאחר הלידה היא העלות הגבוהה של מטפלת או מעון. לכן, 
יום עירוניים, מסובסדים, שיתנו מענה  יזמנו הקמת מעונות 

לאימהות העובדות. 
המעון הראשון ייפתח כבר בשנת הלימודים תשע"ג. במעון 

יונהגו תכניות חינוך חדשניות, עליהן שוקדים עתה בעירייה.

הרצליה קשובה למחאה החברתית



חדשות הרצליה
 פארק הרצליה גדל!

הושלמו עבודות הפיתוח של פארק הרצליה המשתרע עתה על 
שטח של 180 דונם. הפארק תוכנן תוך שמירה על ערכי 

את  למשל,  כך  הקיים.  והטבע  הסביבה  איכות 
מכוסה  היה  אשר  הפארק,  של  שטחו 

כ-20,000  )המהווים  בניין  בפסולת 
מ"ק( גרסו וניפו, והם שימשו 

לבניית תשתית שבילי 
הפארק ולמילוי 

הגבעות.

בפארק, 
רשת שבילים 

המאפשרים צפייה בטבע 
ובבעלי הכנף, המגיעים אל 

בריכת החורף, מתקני כושר, שבילי 
הליכה, מסלול אתגרי לאופניים, בוסתן ועוד.

 נפתח בית העלמין החדש
משרד הפנים הודיע לראש העירייה כי על פי סמכותו בחוק הוא 

מאשר הפעלת בית העלמין החדש באמצעות תאגיד עירוני.
הרצליה  של  החדש  העלמין  בית  כי  היא  ההחלטה  משמעות 
התקין.  המנהל  ערכי  פי  ועל  עירוניות  ציבוריות,  בידיים  ינוהל 
ייבנו  שעליו  דונם  שני  של  שטח  בו  הוקצה  ראשון  בשלב 
כ-1,500 יחידות קבורה. בינתיים הושלמו שני מתחמים שבהם 
454 יחידות קבורה. הקבורה בבית העלמין הינה קבורה יהודית, 
קבורת סנהדרין בקומות, כדת משה בישראל. חלק מכלל יחידות 

הקבורה הוקצו, כנדרש על פי החוק, לקבורה אלטרנטיבית.

 התחדשות עירונית
 נווה עמל מתחדשת

השכונה.  של  להתחדשותה  תוכנית  הופקדה  המחוזית  בוועדה 
התוכנית כוללת הגדלת מספר יחידות הדיור, פארק בשטח של כ-40 

דונם, גינות משחק ציבוריות, טיילת הולכי רגל ושביל אופניים. 

תוספת זכויות בנייה במסגרת תמ"א 38
 ,38 תמ"א  במסגרת  בנייה  זכויות  להוספת  תכנית  הופקדה 
שמשמעותה הוספת 2.7 קומות וחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה.

חידוש פני שכונת יד התשעה
עיריית הרצליה פועלת לשדרוג השכונה. הוקם צוות תכנון, 
שייתן פתרונות והצעות תכנוניות, וייבחן גם אפשרות לתכנית 
העירייה  פועלת  במקביל  מהשכונה.  בחלק  פינוי-בינוי, 
לשיפוץ בנייני מגורים, גנים, בתי ספר, קונסרבטוריון, פתיחת 

ספרייה, הוספת מגרשי חנייה ועוד.

 "פרס הרצל" לשולמית לסקוב
בטקס חגיגי העניקה עיריית הרצליה את פרס הרצל לשנת 2011 
לשולמית לסקוב, על תרומתה לחקר תולדות היישוב והתנועה 
הציונית. לסקוב נבחרה ע"י ועדה ציבורית, בראשות המשנה לנשיא 

ביהמ"ש העליון )בדימוס( תיאודור אור.

 ברית ערים תאומות
ב-18/9 הצטרפה העיר לייפציג שבגרמניה, לרשימת הערים 

התאומות המנהלות קשרי ידידות עם הרצליה. 
באירוע, אשר נערך בתיאטרון "אנסמבל" 

הרצליה, נכחו ראש עיריית לייפציג 
וכ-80 חברי משלחת מלייפציג, 

המונה אנשי עסקים, 
תרבות, חינוך 

ותקשורת.

הברית 
תאפשר 

קידומן של 
מערכות קשרים בין 

גופי תרבות, מוסדות חינוך 
וגופים עסקיים, וכן תאפשר חילופי 
ידע מקצועי וגיוס משאבים לקידום 

השקעות ותיירות בעיר. במסגרת הברית תזמין 
העירייה משלחת של מתכנני ערים בכדי ללמוד את 

נושא הדיור בר ההשגה, כפי שהוא פועל בלייפציג.

 "אם נרצה. הרצליה"
תוך  ממושך,  מחקר  של  תהליך  השלימה  הרצליה  עיריית 
נציגי  תלמידים,  ביניהם,  העיר  מתושבי  רבים  נציגים  שיתוף 
שכונות, סטודנטים, עובדי עירייה ועוד. בסיומו של התהליך 
הוחלט כי המסר המוביל יהיה עיר של הגשמה, תחת הסיסמה 

המובילה  "אם נרצה. הרצליה".



חינוך
 השקעה של 45 מיליון ש"ח

 בשיפוץ גנים ובתי ספר
גני   - בעיר  החינוך  במוסדות  שיפוצים  נערכו  הגדול  החופש  במהלך 
- לשיפור הבטיחות  ותיכונים  יסודיים, חטיבות ביניים  ילדים, בתי"ס 
ש"ח  מיליון  כ-45  העירייה  השקיעה  בסה"כ  בהם.   הלמידה  וחוויית 
בשיפוצי הקיץ, לרווחת התלמידים והמורים ולשיפור סביבת הלימוד.

  מפחיתים את העומס בכיתות
כיתה,  בכל  התלמידים  מספר  להורדת  פועלת  הרצליה  עיריית 
לעומת  משמעותית  בהפחתה  מדובר  היסודיים.   הספר  בבתי 

התקן של משרד החינוך.

  תעסוקת קיץ לבני נוער בסיכון
30 נערים ונערות, חניכי בי"ס מפתן "ארז" בהרצליה, שולבו  בחופשת 
הקיץ בתוכנית ייחודית של תעסוקה במוסדות העירייה. זו השנה 
העשירית שתוכנית זו פועלת, ובמסגרתה עוברים החניכים סדנה 

לרכישת ידע ומיומנויות הקשורות לעולם התעסוקה.

  כיתות עתודה למצוינות מדעית-טכנולוגית
בכיתה  כיתות עתודה למצוינות מדעית-טכנולוגית, שתיים  ארבע 
ז' ושתיים בכיתה י', אושרו בהרצליה. במסגרת לימודיהם, תלמידי 
פיזיקה  במתמטיקה,  נוספות  שבועיות  שעות  ילמדו  כיתות  אותן 
ומדעי המחשב ובהמשך ייבחנו ב-5 יחידות לימוד באותם מקצועות, 

וכך גם במסלולים הטכנולוגיים או במקצוע מדעי שני.

  רבותי, ההיסטוריה משוחזרת!
תלמידי תיכון בהרצליה שיחזרו את דיוני מועצת הביטחון שהובילו  

להחלטה  242  של האו"ם שהתקבלה לאחר מלחמת ששת 
הימים, ב-1967. הדיונים כללו שמיעת עדויות ושיחזור 

נימוקי המדינות שהשתתפו בוועידה. לפני כן, 
ערכו התלמידים עבודת מחקר מקיפה 

של  והאינטרסים  העמדות  על 
המדינות שאותן הם ייצגו 

בסימולציה.

 מעל 2 מיליון כניסות
 באתר הפורטל החינוכי

ספטמבר  מחודש  החל  שחלפה  לשנה  מתייחס  המרשים  הנתון 
אשתקד. הפורטל החינוכי פועל זו השנה השמינית, וניתן למצוא 
בו שימושים רבים ומגוונים, אשר תורמים להצלחתו הרבה בקרב 

קהילות החינוך, הורים, תלמידים ואורחים.

  ראש חדש
  למינהל החינוך

ד"ר אבי בנבנישתי מונה לראש מינהל 
החינוך בעיר. בנבנישתי  עבר את כל 

ובתפקידו  החינוכי  במדרג  השלבים 
האחרון היה מנהל תיכון עירוני ט' בת"א. 

איכות הסביבה
  הרצליה ראשונה במיחזור

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, אחוז המיחזור העירוני בהרצליה 
היה 31%, בכך דורגה הרצליה כראשונה במיחזור מבין ערי מחוז ת"א. 

גם בשנת 2009 דורגה הרצליה ראשונה בין ערי מחוז ת"א.

  ממחזרים גם מתכת
 17 והוסיפה  בעיר  המיחזור  את  לקדם  ממשיכה  הרצליה  עיריית 

מתקני מיחזור עבור מוצרים העשויים מתכת. 
מדובר בין השאר בקופסאות שימורים, מיכלי ספריי, אריזות מזון 

העשויות מתכת, מוצרי אלומיניום, סכו"ם ועוד.

  בתי ספר "ירוקים"
כחלק מההכרזה על הרצליה כעיר בת קיימא, מקדמת העירייה 
מהלך להפיכת מערכת החינוך בעיר לירוקה. זאת, מתוך הבנה 
שחינוך סביבתי יקנה כלים וערכים לאורח חיים ירוק. ההסמכה 
עיוניים,  בלימודים  מתבצעת  החינוך  מוסדות  של  הירוקה 
ובהקמת  קהילתית  במעורבות  במשאבים,  מושכל  בשימוש 
מועצה ירוקה. ההסמכה ניתנת על ידי המשרד להגנת הסביבה.

ירוקים עם תעודות
עוד הישג לחינוך הירוק בהרצליה: בית הספר "אילנות" קיבל 
תעודת  "בי"ס ירוק" ו"בן צבי" - תעודת "בי"ס ירוק מתמיד". שני 
בתי הספר מחויבים לשעות לימוד בנושאים סביבתיים, לצמצום 
ולחיסכון במשאבים, להגברת המיחזור והשימוש החוזר ועידוד 

הקהילה הסובבת אותם ללכת בדרכם.

  חנות יד שנייה
  לבגדי תינוקות וילדים

לשכת המתנדבים של עיריית הרצליה פתחה בכניסה לשכונת 
נווה עמל חנות בגדים יד שנייה לילדים בגילאי 0-5, וזאת בנוסף 

לחנות יד שנייה  לבגדי מבוגרים, הצמודה אליה. 
ההכנסות מהמכירות מיועדות לקרן הצטיידות עבור משפחות 

המטופלות ברווחה וכן לרכישת סלי מזון למשפחות נזקקות.



קונצרטים בפארק
קונצרטים  מסדרת  הקיץ  עונת  לאורך  נהנו  אלפים 

שוחט.   גיל  מאסטרו  של  בניצוחו  איכותיים, 
תשלום,  ללא  התקיימו  הקונצרטים 

בקונצרט  השמיים.  כיפת  תחת 
בחודש  שנערך  הסיום, 

צלילי  בקעו  ספטמבר, 
קלאסיות  מופת  יצירות 

באך  מאת  מקהלתיות 
מאת  לכינור  וקונצ'רטו  וברוקנר 

מנדלסון.

מופעי פולקלור בגן בן שפר
מידי שבוע לאורך תקופת הקיץ, התקיימו מופעי פולקלור 

ומוסיקת עולם בגן בן שפר. זאת, כחלק מעונת "קיץ מוסיקלי" אשר 
הפכה זה מכבר לסיפור הצלחה.

מוסיקה באיזור התעשייה
במתחם ה-outlet באיזור התעשייה, ניתן היה ליהנות ממיטב שירי ארץ 
ישראל, בערבי שירה בציבור לקהל הרחב. כמו כן, במהלך הקיץ התקיימה 
מסיבת רחוב ענקית שכללה הופעות אמנים, יריד מעצבים ומוסיקה טובה.

חוגגים במרינה הרצליה
ברחבת המרינה, בטיילת "הרצוג" החדשה ובחוף הים, נערכו אירועי תרבות 
ואמנות, מוסיקה, ספורט ופנאי, פסטיבל בירה ויריד אמנים. בנוסף, נערכו 
אירועי "מוסיקה על המים", אשר זוכים להצלחה רבה והציעו לקהל הרחב 

שילוב מנצח של ים, יין ומופעי ג'אז איכותיים.

  מקהלות של זהב
הישג למקהלות של הרצליה בתחרויות בינלאומיות: מקהלת לי-רון 
קטפה שלוש מדליות זהב בתחרות בינלאומית למקהלות שנערכה 
של  וספורט  נוער  התרבות  מח'  שליד  לך,  זמר  מקהלת  בגרמניה; 
עיריית הרצליה,  זכתה במדליית זהב בתחרות בינלאומית למקהלות 

שהייתה ביוון. 

קיץ מוסיקלי 
בהרצליה

LOVE מסיבת רחוב ענקית סוקו  
 LOVE צעירים  ומי שצעיר בנפשו נהנו ממסיבת רחוב ענקית סוקו
הצעירים  ופורום  הרצליה  עיריית  ידי  על  שאורגנה  העיר  במרכז 
הרצליה. המבלים נהנו ממופעים מוסיקליים, יריד מעצבים ומתחמי 
ברים.  כדי לא להפריע לשכנים, אחרי השעה 23:00 הפכה המסיבה 

ל"מסיבת אוזניות", שחולקו חינם לבליינים.

  פרויקט "עסקים במרכז 2011"
גם השנה זכו עשרה עסקים קטנים במרכז העיר בהזדמנות לחולל
שינוי ולשדרג את עסקיהם במסגרת פרויקט "עסקים במרכז 2011".

לשם כך נבחרו עשר קבוצות של סטודנטים ותלמידי המרכז הבינתחומי, 
הרצליה, שבנו תוכניות פעולה למיתוג מחודש ושדרוג העסק, לאחר 

שקיבלו מהעירייה סל תקציב בסך 3,000 שקלים לכל קבוצה.

דברים קורים
במרכז העיר

הרצלידע
כל המידע לתושב במרכז אחד

בטלפקס 09-9501705
infocenter@herzliya.muni.il



  "נעים בעיר"
נובמבר  עד  מאי  החודשים  במהלך  נהנים  תושבים  מאות 
מפעילויות ספורט, כושר ובריאות בפארקים ובגנים, ללא תשלום. 
בין הפעילויות: יוגה, טאיצ'י, רכיבה על אופניים, פילאטיס, הליכה, 

ריקודים סלוניים, פטנק ועוד.

  מדוושים מהרצליה לרעננה 
כ-400 חובבי רכיבה על אופני הרים - מבוגרים צעירים וילדים - 
רכבו בין שדות ופרדסים לאורך כ-15 ק"מ בין הרצליה לרעננה. 
ביוזמת מחלקת הספורט בעיריית  הרכיבה, הנערכת מדי שנה 
הרצליה, רשות הספורט בעיריית רעננה ואיגוד האופניים, מהווה 

מקור משיכה למאות רוכבים מכל האזור.

  מתעמלות עם עגלות
יוזמה ייחודית: נשים לאחר לידה הרוצות לשמור על כושר מתעמלות 
פעמיים בשבוע בפארק הרצליה כאשר העגלה, הספסל והדשא בפארק 

משמשים כמכשיר כושר, והמשקולת הטובה ביותר היא התינוק.

 מועצת הנשים יצאה לדרך
ישיבת מועצת הנשים הראשונה התכנסה במהלך חודש ספטמבר, 
ועל סדר יומה הצעות ופרויקטים לקידום מעמדן של נשות העיר. 
ראש עיריית הרצליה, בירכה את חברות המועצה ואיחלה להמשך 

שיתוף פעולה פורה ומעניין למען הנשים.

  חוזרות לעבודה - סדנה לאימהות
מינהל נשים ערך סדנה לנשים שילדו ומבקשות לחזור לשוק העבודה. 
שיעקפו  חיים,  קורות  לכתיבת  מקצועיים  כלים  קיבלו  הן  בסדנה 
בראיון  שלהן  העצמית  ההצגה  לשיפור  פוטנציאליים  מכשולים 
ולפיתוח אפשרויות תעסוקתיות. הסדנה היא מהלך נוסף שיוזם מינהל 

נשים כדי לקדם ולהעצים נשים בתחום האישי, הכלכלי והמשפטי.

 קורס למאמנות ומנהיגות
24 נשים סיימו בהצלחה קורס מאמנות ומנהיגות, שקיים מינהל נשים 
בעיריית הרצליה ונמשך תשעה חודשים בהיקף של 272 שעות לימוד.

מינהל נשים איתך - בסיוע משפטי
מינהל נשים מציע לתושבות העיר הכוונה לייעוץ משפטי 
בנושאי משפחה, מניעת אלימות כלפי נשים, הוצאה לפועל, 

פנייה לביטוח לאומי, תקיפה מינית או אחרת ועוד.
השירות ניתן לכל תושבות העיר ללא תשלום וללא כל 

התחייבות מצד הפונה.

לתיאום פגישה ניתן לפנות בטלפון:
 09-9549444 ,09-9549777

נשים בהרצליה ספורט
ואיכות חיים

בשבת, 29.10, תתקיים צעדת הרצליה. האירוע הססגוני, 
משלב היכרות עם נופיה ואתריה היפים של הרצליה,

ומציע חוויה ייחודית ומגבשת לכל המשפחה. 

צעדת הרצליה 2011 יוצאת לדרך!


