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שלכם,

יעל גרמן
ראש העירייה

תושבות ותושבים יקרים,
אני שמחה להביא בפניכם כמה מהפעולות והאירועים שקיימנו 
בהרצליה בחצי השנה האחרונה, כך שתוכלו להתרשם מהיקף 

הפעילות העירונית.

גאה לדווח לכם שמחקר של חברת  אני  על רקע העשייה, 
השלישי  במקום  הרצליה  את  מציב   BDI העסקי  המידע 

בישראל ברשימת הרשויות בעלות היציבות הפיננסית.

ורציני,   אחראי  עירוני,  לניהול  עדות  הוא  זה  גבוה  מיקום 
הפיתוח,  תנופת  להמשך  במחויבות  לעמוד  לנו  המאפשר 
להעמדת החינוך בראש סדר העדיפויות ולשמירה על איכות 

הסביבה ועל איכות החיים בעירנו.

אני מאחלת לכם ולכל בני ביתכם חג אביב שמח!

מוקד עירוני
24 שעות ביממה www.herzliya.muni.il עיריית הרצליה. לשירותך.



חינוך
פרס מצוינות לחטה"ב "יד גיורא" בתחרות רובוטיקה

ו-ט'  ח'  כיתות  תלמידי 
זכו  גיורא"  "יד  מחטיבת 
בפרס  הראשון  במקום 
 , ף ס ו נ ב ו  , ת ו נ י ו צ מ ה
ן  ו ש א ר ה ת  ו מ ו ק מ ב
והשני בתחרות המחוזית 
שעסקה  טיקה,  בו ברו

בנושאים רפואיים.

רדיו צעיר
לבני הנוער בהרצליה יש תחנת רדיו שמופעלת ע"י בני גילם ועוסקת 
בנושאים הקרובים להם. תלמידי מגמת "עתיד" בחטיבת הביניים 
"יד גיורא" הם המפעילים את תחנת הרדיו, אותה ניתן לקלוט בתדר 

.FM 106.4

תלמידי "בן גוריון" ראשונים במתמטיקה
ז' בחטיבת  וכן תלמידי שכבה  ט'  תלמידי המצוינות של שכבה 
חידונים   במקום הראשון בשני  זכו  גוריון" בהרצליה  "בן  הביניים 

וירטואליים ארציים במתמטיקה.

צל"ש לתלמידי תיכון הנדסאים
פיתוח של מערכת אנטנות לננו-לווין שהציגו התלמידים בתחרות 
אותם  זיכה  בירושלים,  המדע  מוזיאון  הצעיר", שערך  "המדען 
בפני  הציגו את המערכת  לגרמניה, שם  ובנסיעה  לשבח  בציון 

חוקרים מקומיים.

מורים מתוקשבים
תוכנית הוראה מתוקשבת בהרצליה ממשיכה להתרחב ובמסגרתה 
חילקה העירייה עוד 102 מחשבים ניידים למורים, ונרכשו 73 מקרנים 
להתקנה בכיתות. תוכנית הוראה מתוקשבת יוצרת קשר אפקטיבי 
בין המורה לתלמיד, משפרת את הבנת החומר הנלמד ומעצימה 

את המורים.

חינוך לאיכות הסביבה
ובית הספר  ירוק"   "אילנות" הוסמך ל"בית  ספר  בית הספר   0
"בן-צבי" הוסמך ל"בית ספר ירוק מתמיד". בתי הספר זכו בפרס 
בסך 10,000 ש"ח כל אחד ויקבלו עוד 5,000 ש"ח אם ישמרו על 

התואר גם בשנה הבאה.

קיימו בתי הספר  בריא,  חיים  כחלק מהקניית ערכים לאורח   0
היסודיים את צעדת "הולכים קרוב חושבים רחוק". אורך הצעדה 
כ-2 קילומטרים, כל בית ספר בסביבתו הקרובה. במסגרת הצעדה 
אוצרות הטבע הסמוכים  ומשפחותיהם את  מכירים התלמידים 

אליהם ומתוודעים לפינות חמד בעיר.

גימלאי העיר נהנים גם בסינמטק הרצליה
בסינמטק הרצליה החל לפעול מועדון "הכל כלול" - מועדון 

לגימלאים, במסגרתו ניתן יהיה ליהנות מסרט + הרצאה 
בנושאים שונים ובמחיר מיוחד. פרטים על פעילות המועדון

www.hcinema.org.il ניתן לקבל באתר הסינמטק



דיאלוג הורים-מורים
ודנו  והורים מכל בתי ספר היסודיים בהרצליה נפגשו  150 מורים 
הנושאים  בין  ובהשפעתו על התלמידים.  ביניהם  בחיזוק הקשר 
שנדונו: שיעורי בית, תרבות הגלישה ברשתות החברתיות, חריגות 

משמעת בבית הספר.

חינוך מוזיקלי  לילדים 
0 ב-24 גני ילדים בהרצליה 
ת  י נ כ ו ת ה  נ ש ה לה  ח ה
לחינוך מוזיקלי, בה הילדים 
צעיר  מגיל  כבר  נחשפים 
ולמגוון  לקצב  לצלילים, 
הכלים המוזיקליים. ילדי הגן 
מאזינים לקונצרטים לאחר 

שעברו הכנה מקיפה ע"י הגננות, שבעצמן עברו השתלמות בנושא.

0 זו השנה השנייה שביוזמת ראש העירייה, כל התלמידים בכיתות 
"מפתח"  בתוכנית  בהרצליה משתתפים  והתיכון  היסודי  ביה"ס 
ולקשר עם הקהילה. במסגרת התוכנית, בחודש  לחינוך מוזיקלי 
בקונצרט של  ד'-ה'  כיתות  כ-2,000 תלמידי  דצמבר השתתפו 

התזמורת הפילהרמונית הישראלית בהיכל התרבות בתל אביב.

חדשות הרצליה
הרצליה באקסטרים 

מתקן  טפארק,  י הסקי נחנך 
להחלקה  המקצועי  האקסטרים 

על סקייטים ורולר בליידס.
הסקייטפארק כולל כ-1,500 מ"ר 
גלישה,  גלישה, משטחי  בריכות 
ה  י לצפי ם  שבי מו ת,  מדשאו
כניסה. העלות  ורחבת  בגולשים 
הכוללת של הפרויקט הסתכמה 
וביצועו ארך  בכ-7.5 מיליון ש"ח 

כ-10 חודשים.
ך  תו נה  הי במתחם  הגלישה 

שמירה על הוראות הבטיחות וחובת חבישת קסדה.

גולשים חופשי בסוקולוב
רחוב סוקולוב הוא לבה התוסס של העיר גם בגלישה, וזאת ללא 
כל תשלום. רשת אינטרנט אלחוטית שהותקנה ברחוב מאפשרת 
העירונית  הספרייה  אזור  ועד  הניצנים  מרחוב  חופשית  גלישה 
לסוקולוב  באזורים המשיקים  לחיבור  כולל אפשרות  הראשית, 

בשדרות ח"ן ובן גוריון.

שון
פיט

א 
גי

ם: 
ילו

צ
וב

קול
סו

 ב
די

מו
 לי

גן

ים
נש

ט 
חמ

 ש
ות

חר
ת



צועדים למען  גלעד שליט
למעלה מ-5,000 תלמידי התיכונים וחטה"ב צעדו מרחבת יד לבנים 
בעיר אל פארק הרצליה, כשהם נושאים שלטים הקוראים לשחרר 
את החייל הנמצא בשבי כבר כמעט חמש שנים. באמפיתיאטרון 
שבפארק הצטרף אליהם נועם שליט, אביו של גלעד, שהביע את 

התרגשותו לנוכח התמיכה הרחבה.

מה מחירו של שבוי ישראלי?
השתתפו תלמידים   בעיר,  הדמוקרטיה  לימודי  מתוכנית  כחלק 
חולקו  "פדיון שבויים". התלמידים  בנושא  בדיון  ו-י'  ט'  מכיתות 
לקבוצות דיון, כאשר כל קבוצה דנה בסוגיה הקשורה בנושא. בין 
הסוגיות: האם שחרור שבויים פוגע בביטחון? כיצד צריכה המדינה 
צבאי  לשירות  המוטיבציה  בין  קשר  יש  האם  בשבוייה?  לנהוג 
ליחס המדינה לשבויים? בחלק השני התקיים פאנל,  משמעותי 
כאשר נציגים מכל קבוצה הציגו את הדיונים והעמדות המנוגדות 

שהובעו בקבוצתם. הדיון הועבר בשידור חי באתר העירוני. 

פורים שמח ברחבי העיר
רחוב,  מופעי  וכן  ח"ן,  בשדרות  ממוחזרות  תחפושות  הפנינג 
היו  ועוד בכל שכונות העיר  להטוטנים, תחנות הפעלה, מסיבות 
חלק משלל האירועים שסחפו את תושבי העיר, גדולים כקטנים, 
ערכו  "סמדר"  חטה"ב  תלמידי  ועליזה.  גדולה  פורים  למסיבת 

עדלאידע במערב העיר, שהסתיימה בהפנינג בגן וריזלנד.



ארנונה בקליק
חשבון הארנונה ניתן לקבל מעתה ישירות במייל  את ההודעה על 
במקום בדואר. התוצאה - חיסכון בנייר, מהירות בקבלת המידע 
ויעילות המעקב אחר החשבונות, תוך מימוש עקרונות השמירה על 

הסביבה. פרטים על השירות החדש באתר עיריית הרצליה:
www.herzliya.muni.il

הרצליה למען הכרמל
0 צוות של 20 כבאים, שלוש ניידות כיבוי וכלי רכב נוספים מהרצליה 
התגייסו לסייע  בכיבוי האש הגדולה שפרצה בחנוכה בכרמל. בנוסף, 
שלחה העירייה 250 מנות חמות, בקבוקי שתייה וסופגניות לתושבי 
טירת הכרמל, שנאלצו לפנות את בתיהם. ראש העירייה, מנכ"ל 

העירייה וראש אגף תב"ל הגיעו לאזור וחיזקו את ידי הכבאים.

0 50 תלמידים, נציגי בתי הספר התיכוניים בהרצליה, הגיעו בט"ו 
  120 בו  ונטעו  אורן שנפגע קשה בשריפה,  בית  לקיבוץ  בשבט 
עצי זית בסיוע חברי הקיבוץ. הפעילות אורגנה ע"י אגף שאיפ"ה 

בעיריית הרצליה.

רחוב חדש על שם פרופ' ישעיהו ליבוביץ
מועצת עיריית הרצליה הינה הראשונה בישראל שהחליטה להנציח 
הנודע,  ואיש הרוח  ליבוביץ, המדען  ישעיהו  את שמו של פרופ' 
ברחוב שייקרא על שמו. מדובר ברחוב המשתרע מרחוב אבא אבן 

ועד דרך אלטנוילנד.

כיכר ע"ש מנהיג הקהילה 
האתיופית וובה אקלה

ד  י " נת  לשכו בכניסה  כר,  הכי
התשעה", נקראת על שמו של אחד 
הבולטים של הקהילה  ממנהיגיה 

האתיופית ותושב העיר מאז עלייתו לישראל, ב-1978.

פיתוח עירוני
עידוד וקידום תוכניות בנייה - תמ"א 38

שיגדילו את היצע הדיור  עיריית הרצליה פועלת לקידום תוכניות 
וכיום  38 בעיר  זו מעודדת העירייה הליכי תמ"א  בעיר, במסגרת 
נמצאים עשרות בניינים בתהליכי אישור. בנוסף, הוועדה המקומית 
2.7 קומות לכל מבנה  קידמה תוכנית לפיה אושרה תוספת של 
בינוי.  ו-3.7 קומות לכל פרויקט פינוי   38 שיחוזק כחלק מתמ"א 

אישור התוכנית הועבר לדיון בוועדה המחוזית.

חצייה בטוחה בדרך לבי"ס ויצמן
ויצמן-הראובני-לוין מסייעת להפחית את  כיכר בצומת הרחובות 

ומקלה  ויצמן  מהירות הנסיעה ברחוב 
לבי"ס  חציית תלמידים המגיעים  על 
ויצמן. בנוסף, בוצעו שינויים גיאומטריים 
ויצמן-שמואל הנגיד  בצומת הרחובות 
כך  מרכזיים,  תנועה  איי  באמצעות 
הולכי  שהתקצרו מרחקי החצייה של 

מןהרגל.
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טיילת חוף הים
הסתיימו העבודות על סלילת 
"טיילת  המיקטע הראשון של 
הים, מהמרינה  בחוף  הרצוג" 

ועד מלון דניאל.
ם  ג ו  ל ח ה ש  ד ו ח כ י  נ פ ל
רמות  "פארק  על  העבודות 
ים", אשר ייצור רצף מהטיילת 

מזרחה, עד כביש רמות ים.

תיירות,  פנינת  להיותה  בנוסף 
בפיתוח הטיילת והפארק הושם 
החוף,  של  הנגשה  על  דגש 
הכוללת חניות לבעלי מוגבלות, 
נוחה  ירידה  שיאפשר  מידרך 
 , סביבתי פיתוח  במדרגות, 
ומתחם מעליות. לקראת  גינון 
פתיחת עונת הרחצה ייפתחו גם 

מלתחות חדשות ברחבי החוף וקיוסקים להנאת הציבור.
החברה לפיתוח התיירות בהרצליה נמצאת כעת בתהליכי תכנון 
מתקדמים של שלב ב' בטיילת, בין המיקטע הקיים ועד חוף זבולון.

היקף ההשקעה בפיתוח הטיילת עומד על כ-30 מיליון ש"ח.

ללכת על המים 
במרינה

שובר  על  ההליכה  שביל 
המשתרע  במרינה,  הגלים 
פץ  שו מטר,  לו קי רך  לאו
יכולים  תושבי העיר  ושודרג. 
ת  ו הנ לי ו רכו  לאו ד  לצעו
ל  ש ם  י פ י ה ה  י ת ו א ר מ מ
המרינה במזרח והים במערב.

גינת כושר בנווה עמל
במסגרת המודעות הגבוהה של 
אורח  קיום  לחשיבות  העירייה 
פעילות  המשלב  בריא,  חיים 
ברחוב  הוקמה   ספורטיבית, 
כצנלסון פינת רחוב גיל, בשכונת 
"גינת כושר" הכוללת  נווה עמל, 
חופשי,  לשימוש  כושר  מתקני 

משטח גומי ועמודי תאורה, מתקן שתייה, פינות ישיבה, מרבדי דשא 
וצמחייה.  

גינה ציבורית בבן יהודה
 , ה ד ו ה י ן  ב ת  ו ב ו ח ר ה ן  י ב
הוקמה  ואוסישקין  ארלוזורוב 
רחב  מגוון  ציבורית עם  גינה 
לילדים  משחקים  מתקני  של 
ולפעוטות, כולל הצללה, משטח 
ישיבה,  וספסלי  פרגולות  גומי, 
ועשירה,  ירוקה  כמו גם צמחייה 

תאורה דקורטיבית, חיבורי שבילים עבור הולכי רגל ופתחי כניסות 
מוסדרות ומוארות לגן מכל החזיתות - ארלוזורוב, קק"ל, אוסישקין 

ובן יהודה.



טבע בעיר
חדש ברחוב סוקולוב - גן צמחיה ארץ ישראלית 

ללימוד והנאה מהטבע 
בלב הרצליה, ברחוב סוקולוב, נחנך גן המושתת על צמחיית ארץ 
בו הופקו מזרעים שנאספו  ניכר מהצמחים  ישראל, כאשר חלק 
אקולוגית  להגיע להתאמה  מנת  על  זאת  ובקרבתה.  בהרצליה 
מרבית עם הנוף ששלט בסביבה. במסגרת העבודות הוכשר גם 
יגאל אלון, שקודם לכן היה אזור בו  שביל הליכה מסודר מרחוב 

רוכזה פסולת בניין. 
מתוכנית  וחלק  העירוני  בנוף  אתנחתא  מהווים  והשביל  הגן 
"ברנר" הסמוך ללמוד  יוכלו תלמידי בית ספר  הלימודים, לפיה 
בטבע ולעמוד מקרוב על תהליכים שמתרחשים בו. התלמידים גם 

הכינו תיבות האכלה עבור הציפורים, שיוצבו בגן. 

"שתילות חורף" בנחלת עדה
הגינה  בערוגות  שתלו  שאיפ"ה,  אגף  בשיתוף  השכונה,  דיירי 
ונהנו מאווירה חמה עם פיתות על  הקהילתית צמחי חורף שונים 
האש ותה צמחים. מודל "גינה קהילתית" מסייע לבלום את הנגיסה 
כך הקצתה  רעיונות אקולוגיים. לשם  ומיישם  בשטחים פתוחים 

העירייה שטחים, אנשי מקצוע ועוד.

איכות הסביבה
ממחזרים מעל הממוצע 

עלייה של כ-25% במיחזור הבקבוקים 
נתון מרשים  זהו   .2010 בעיר בשנת 
 7% על  עומד  שכן הממוצע הארצי 

בלבד.
לנתון המרשים סייעו הוספת מיכלים, 
ועידוד  לנושא  העירייה  התגייסות 

התושבים. ואכן, לאחרונה הוצבו 33 מרכזי מיחזור ברחבי העיר, וזאת 
נוסף על 21 מרכזי המיחזור הקיימים. בנוסף, 17 מתקנים למיחזור 

מתכות הוצבו ברחבי הרצליה להגברת המיחזור בעיר.

עץ לכל בית"
מבצע חלוקת עץ לכל בית בהרצליה נחל 
אלפים מתושבי  גם השנה הצלחה מרובה. 
העיר הגיעו ביומיים שהוקצו לחלוקה, ובסך 

הכל חילקה העירייה כ-6,000 עצים.
העצים שחולקו השנה: גויאבה, לימון, רימון, 
שסק ותאנה. עץ לימון היה המבוקש ביותר.



עיר נגישה
מערכות שמע למען לקויי שמיעה

ויחידת הנגישות העירונית ממשיכות להרחיב את מעגל  העירייה 
המקומות הנגישים בעיר. כחלק מיישום תוכנית אב עירונית לנגישות, 
הותקנו בבית הגמלאי בעיר מערכות שמע באולם האירועים, בחדר 

המלאכה ובכיתות הלימוד. 

למען זכויות האדם עם פיגור שכלי
עיריית הרצליה חתמה על אמנת ראשי רשויות לזכויות האדם עם 
פיגור שכלי. באמנה נכתב בין השאר כי "לאדם עם הפיגור השכלי 
וכן "מחובתה של  זכות לחיות בכבוד ככל אדם במדינת ישראל", 
ויכבדו אותו, לדאוג לו להגנה  החברה ומנהיגיה לפעול שיכירו בו 
מפני ניצולו, להקנות לו את האמצעים המתאימים ביותר לאורח חייו 

ולאפשר לו לממש את זכויותיו וחובותיו".

בריאות וספורט
מדוושים וצועדים 

בתחילת חודש נובמבר ארגנה העירייה סוף שבוע ספורטיבי לכל 
העירוניים,  האופניים  רכיבה בשבילי  הגילאים.  ולכל  המשפחה 
הפרושים לאורכה ורוחבה של העיר וכן "צעדת הרצליה" המסורתית, 
אירוע ססגוני הכולל גם מוסיקה ומפגן טיסנים, ומאפשר לצועדים 
האתר  את  הכוללים  לאורכם,  והאתרים  העיר  מחופי  ליהנות 

הארכיאולוגי "אפולוניה". 

נהנים משבילי אופניים 
לפתח  ממשיכה  יה  רי העי
אופניים בעיר  ולסלול שבילי 
וכחלק  התושבים  וחת  לרו
כעיר  העיר  חזון  מהגשמת 
נהנים רוכבי  בת קיימא. כעת 
האופניים בעיר מרשת שבילי 
אופניים הפרושים ברחבי העיר 

באורך כולל של כ-13 ק"מ.
מתכנית  חלק  הם  השבילים 

אב ענקית לשבילי אופניים בעיר, אשר אורכה הכולל כ-45 ק"מ, 
ומציבים את הרצליה במקום השני בארץ, בסלילת שבילי אופניים.



נשים בהרצליה
כנס נשים מעצבות מדיניות

נשים   - גברים השתתפו ב"כנס הרצליה  וגם  נשים  יותר מ-600 
מעצבות מדיניות", במסגרת חודש האישה בעיר. השנה הוקדש 
ובין  הכנס לבחינת התקציב כראי לסדרי עדיפויות של הממשלה 
האישים שנשאו בו דברים היו נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר, 
יו"ר האופוזיציה ציפי לבני, ראש עיריית הרצליה יעל גרמן, סגנית 

השר גילה גמליאל ועוד. 
וד"ר משה חזן הציגו את ממצאי המחקר בו ערכו  ד"ר מומי דהן 
השוואה בין ההקצאה התקציבית בישראל בנושאי בריאות, חינוך 

 .OECD-ורווחה לבין רמת ההקצאה בתחומים אלה במדינות ה

בנוסף, נערכו במהלך החודש אירועים, תערוכות ומשחקי ספורט 
בסימן נשים.

מאבק באלימות נגד נשים
הרצליה ציינה את יום המאבק הבינ"ל למניעת אלימות נגד נשים 
ודרכי הטיפול בהם.  גברים מכים  בכנס שעסק בהתמודדות עם 
מן השורה הראשונה בתחומי המחקר,  בכנס השתתפו מומחים 

האקדמיה והפרקטיקה.

חדש: ייעוץ משפטי לנפגעות תקיפה מינית ואלימות
מינהל נשים בעיריית הרצליה מתגייס לסייע לנשים שעברו תקיפה 
מינית או אחרת, ומעמיד לרשותן, ללא תשלום, ייעוץ משפטי שיעזור 
להן לדעת מה הן האפשרויות המשפטיות העומדות לפניהן וכיצד 

לפעול. 
הסיוע המשפטי לנפגעות ניתן ע"י עו"ד, בעלת ניסיון משפטי עשיר 

בתחום.

נשים מאמנות נשים 
24 נשים תושבות הרצליה משתתפות בקורס להכשרת מאמנות 
ידי מינהל נשים בעיריית הרצליה  אישיות וקהילתיות, שנערך על 
ויצ"ו. במשך שבעה חודשים מקבלות המשתתפות כלים  בשיתוף 

וידע בתחומי האימון האישי, הקהילתי והמנהיגותי.

אמנות לתוך הלילה
צילום  ציור,  נשים בסדנאות  נשי", התנסו  "דיוקן  ערב  במסגרת 
מוזיאון הרצליה  נשים בשיתוף  מינהל  ע"י  נערך  ופיסול. הערב 

לאמנות עכשווית. 

ד"ר מומי דהןח"כ ציפי לבניפרופ' סטנלי פישר



אוזן קשבת לתושבים
נציבות תלונות הציבור משמשת ערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין 
העירייה, עובדיה, ומחלקותיה. הנציבות מייצגת את הפונים בפני 

אגפי העירייה השונים ומטפלת במגוון נושאים - הבהרות, הצעות, 
תודות ותלונות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית.

ניתן לפנות בדואר, בטלפון או במייל. לכתובת:
עיריית הרצליה,  נציבות תלונות הציבור, רחוב הנדיב 2 הרצליה
granotb@herzliya.muni.il :טלפון: 09-9591673, דוא"ל

בקרו אותנו
מוסדות התרבות של הרצליה מחכים לכם עם מגוון תוכניות 

מרהיבות, סרטים, מופעים, קונצרטים, הצגות ותערוכות:

סינמטק הרצליה רח' סוקולוב 29 )בפסז’(
טל' 09-9513361, פקס: 09-9541273

hcinema@hcinema.org.il

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
רח' הבנים 4 )בית יד לבנים(, טל' 09-9551011

info@herzliyamuseum.co.il

משכן האמנים רח' יודפת 7,
טל' 09-9510601, פקס: 09-9510602

artres@netvision.net.il

היכל אומנויות הבמה
רח' ז’בוטינסקי 15, טל' 1-700-70-29-29 

kupa@netvision.net.il

תיאטרון אנסמבל הרצליה
רח' בן גוריון 7, טל' 09-9552921

 info@hte.co.il

התזמורת הקאמרית הרצליה
רח' הבנים 4 )בית יד לבנים(, טל' 09-9500761

hcomusic@gmail.com

הגלריה לאמנות
בית אמני הרצליה רח' בן גוריון 7, טל' 09-9589986

gallery-herzliya@012.net.il

מוזיאון “בית ראשונים”
niliharel@gmail.com  09-9504270 'רח' הנדיב 8, טל

חג אביב ופסח שמח
לכל תושבי הרצליה ובני משפחותיהם!

"3 אחיות", אנסמבל הרצליה
 צילום: ז'ראר אלון

מוזיאון הרצליה
תערוכת האמן שי פריש

בקרו אותנו גם בפייסבוק "עיריית הרצליה" 


