שיפוצים בבתי הספר והגנים ברחבי העיר

 /2חינוך
לשכת ראש העירייה

מקהלת לי-רון
נציגי משלחת  OECDמבקרים בפארק הרצליה

דו"ח לתושב/ת
ראש השנה תש"ע
ספטמבר 09

 /1עיקרי החדשות

פרס ישראל על מפעל חיים הוענק לגב' רות רזניק
עיריית הרצליה מברכת את הגב' רות רזניק ,חברת
מועצת עיריית הרצליה ויו"ר ועדות הרווחה והבריאות,
על קבלת פרס ישראל למפעל חיים ,במאבקה
נגד אלימות במשפחה והיותה ממקימות המקלט
הראשון בארץ לנשים מוכות.

לראשונה פארק הרצליה יושקה במי קולחין

ערב השנה החדשה תש"ע הוא ההזדמנות עבורנו לשתף אתכם
במתרחש בהרצליה ולחלוק עמכם את הגאווה על הישגיה של עירנו
בחינוך ובתרבות ,בטיפוח הנוער ,בפעילות הפנאי ,במינהל התקין,
באיכות החיים ובפעולות להפיכתה של הרצליה לעיר ירוקה.
הרצליה מפגינה מצוינות בתחומים שונים והופכת בקצב מהיר לפנינת
השרון ולמרכז תרבות ,ספורט ופנאי מהמובילים במדינה .חלק ניכר
מתהליך זה הינו הודות למעורבותכם בחיי הקהילה והאכפתיות הרבה
שאתם מפגינים כלפי הבית הזה שלנו.
הסקירה המובאת בפניכם מציגה ,על קצה המזלג ,את העשייה העירונית
שעליה גאוותנו.
עיריית הרצליה .לשירותךwww.herzliya.muni.il .

מוקד עירוני
 24שעות ביממה

מקהלת לי-רון זכתה בשלוש
מדליות זהב בפסטיבל הזמר
הבינלאומי במדינת ברטיסלבה.

הרצליה נבחרה ליצג את השלטון המקומי בפני הארגון
הכלכלי של המדינות החזקות בעולם
כחלק מרצונה של מדינת ישראל להצטרף לארגון ה( OECD-ארגון
המדינות החזקות המתועשות בעולם) נערך במהלך חודש יוני ביקור
של נציגי המשלחת אשר בחנו את השלטון הציבורי והמקומי במדינה.
עיריית הרצליה נבחרה מבין העיריות בארץ ,לייצג את השלטון .נציגי
המשלחת ציינו את התרשמותם הרבה מהרמה המקצועית הגבוהה
בה מנוהלת העירייה ,ואמרו שישמחו לשיתופי פעולה בנושאי שלטון
מקומי עם העירייה.

תושבות ותושבים יקרים,

ברכות למקהלת לי-רון

מי הקולחין ישקו -כ 85-דונם משטחו של הפארק ,אשר יובילו לחי�ס
כון של כ 70,000-קוב מים בשנה .זהו צעד גדול בתחום המים והראשון
מסוגו בישראל ,המאפשר השקיית פארק ציבורי רחב שטח.
מי הקולחין מיועדים להשקיה בלתי מוגבלת (למעט שתייה) ,המתאימה
להשקיית גינון ציבורי .המים שישקו את הפארק ,יעברו טיהור קפדני
במכון הטיהור בהרצליה וכן פיקוח הדוק ובקרה רציפה ,בכפוף למשרד
הבריאות.

הרצליה מובילה בחיסכון במים
בהשקיית גינות ציבוריות
נכון לשנת  2009עד כה ,הצליחה עיריית
הרצליה לחסוך כ 50%-מצריכת המים,
בהשקיית גינות ציבוריות ,בהשוואה
לשנה החולפת .זאת במסגרת תהליך
ארוך ומורכב שמטרתו לבצע שימוש
מושכל במים ,מבלי לפגוע בהגדלת
שטחי הגינות הציבוריות בעיר .במסגרת
התהליך הוחלפה הצמחייה העונתית
בצמחייה חסכונית במים.
חוסכים במים בגינה הציבורית ברח' הבנים

חדש :מפת נגישות עירונית באתר העירייה
ועדת הנגישות העירונית בעירייה ,יזמה פרויקט ייחודי שמטרתו לספק
מידע באינטרנט על נגישות ,לתושבים ולמבקרים בעלי מוגבלויות
שונות .המידע כולל :מקומות בהם המדרכה מונמכת ,רמזורים מתקתקים
לעיוורים ,חניות לנכים ונגישות במבנים ובשטחי ציבור.
פרטים באתר העירייהwww.herzliya.muni.il :

אושרה תכנית מתאר "גליל ים"
תכנית "גליל ים" הינה התכנית המשמעותית ביותר של בניה חדשה
בהרצליה .היא כוללת בניית שטחי מגורים (כ 4000-יחידות דיור) ,אשר
מתוכן יוקצו כ 20%-לבנייה לזוגות צעירים .בנוסף ייבנו :בית עלמין
חדש (מדרום למרכז לטיהור השפכים) ,פארק ציבורי בסדר גודל של
כ 210-דונם (מדרום לפארק הרצליה) ,מרכז לבעלי חיים ותשתיות
עירוניות.

שביל אופניים חדש בשדרות אבא אבן לכיוון המרינה
שביל האופניים באורך  450מטרים מהווה חלק מרשת שבילי האופניים
בעיר ,באורך כולל של  6.5ק"מ .בסך הכל צפויים להיסלל בעיר שבילי
אופניים באורך  45ק"מ ,אשר מציבים את הרצליה במקום השני
בארץ ,בסלילת שבילי אופניים.

במהלך הקיץ יוקמו גני ילדים חדשים ויבוצעו עבודות שיפוץ נרחבות
בבתי הספר בעיר ,בעלות כוללת של  16מיליון שקלים.

עשרה מרכזי מיחזור הוצבו ברחבי העיר

עלייה באחוז הזכאים לבגרות
הרצליה עלתה למקום השני מבין הערים הגדולות (ממקום שלישי
בשנה שעברה) ,באחוז הזכאים לבגרות בערים גדולות.
כמו כן ,ישנה עלייה של מעל  4%בקרב התלמידים הזכאים לבגרות,
הלומדים בבתיה"ס בעיר.

תכניות חינוך חדשות לשנת הלימודים
 #תיפתח כיתה על-אזורית למנהיגות מדעית בחטה"ב "יד גיורא"
 #תכנית "אופק חדש" תחול בכל חטיבות הביניים ורוב בתי הספר
היסודיים  #מגמת מוסיקה על אזורית ,בשילוב הקונסרבטוריון מערב
העיר ,תחל לפעול השנה בחטיבת הביניים "סמדר"  #תתקיים תכנית
עירונית לכיתות "אתגר" המיועדת לתלמידים בעלי הישגים לימודיים
נמוכים ואשר מטרתה למנוע נשירה ממערכת החינוך  #תיפתח
לראשונה כיתת "חינוך מיוחד" בתיכון "ראשונים".

בתי הספר בהרצליה מובילים בתחרויות חינוך ארציות ובינ"ל
תיכון "הנדסאים"
זכה במקום הראשון
בתחרות הרובוטיקה
הארצית  FIRSTובפרס
היו"ר היוקרתי של תכ
נית .FIRST
התיכון ייצג בכבוד את
ישראל בתחרות העולמית
באטלנטה ,שם זכתה
בוגרת הפרויקט,
שהנחתה את הקבוצה,
בפרס המנחה הצעירה ביותר.

תלמידי תיכון הנדסאים בתחרות הרובוטיקה

תיכון "היובל" זכה במקום הראשון בתחרות הרובוטיקה הארצית
"רובוקאפ"
בית ספר "הנגיד" מהרצליה זכה במקום השני
בתחרות היזמים הצעירים ל"עסק אחראי" בדגש
על איכות הסביבה .התחרות נערכה באירופה
בשיתוף חברת .HP
תיכון "היובל" זכה במקום הראשון בעיצוב גרפי,
ובציונים לשבח בתחרות הארצית "תעשיידע"
לעיצוב גרפי ועיצוב מוצר.
עץ השלום של ביה"ס
"הנגיד" בתחרות
היזמים

תרבות דיגיטלית במערכת החינוך
על מנת לפתח דרכי הוראה חדשניות בשילוב טכנולוגיות מידע,
המעשירות ומעדכנות את התלמידים ,הוחלט השנה להרחיב את תכנית
התקשוב הכוללת בין היתר :מחשבים ניידים למורים ,מקרן ,מערכת
קול ואינטרנט בכיתות .התכנית תחול בקרב מורי המדעים בבתיה"ס
היסודיים ובחטיבות הביניים ומורי המתמטיקה בכל חטיבות הביניים.
בתיכונים תוחל התכנית בקרב המורים לאזרחות בכיתות "האתגר".

תכנית ייחודית לדימוי מודל האו"ם
השנה תפעל בכל בתי הספר התיכונים ,תכנית ייחודית בעברית,
שמטרתה ללמד את התלמידים על דרכי פעולת האו"ם ,ולהתנסות
בסימולציות של נציגי המדינות השונות בוועדות הארגון .באמצעות
התכנית מפתחים התלמידים חשיבה יצירתית וביקורתית .התכנית
וולנטרית לתלמידים.

אירוע תמיכה וגינוי האלימות כלפי הקהילה ההומו-לסבית
בעקבות הרצח המזעזע שארע באגודת הקהילה ההומו-לסבית בת"א,
נערך אירוע תמיכה ביוזמת עיריית הרצליה ומועדון הנוער "הכוכב
השמיני" .באירוע נשאה דברים ראש עיריית הרצליה ,יעל גרמן,
ונכחו בו שני סגני ראש העיר ,טובה רפאל ויהונתן יסעור וחברי המועצה,
צביקה הדר ,יריב פישר ומאיה כץ .באירוע השתתפו כל תנועות הנוער
מאזור השרון ,ביניהן" :בני עקיבא"" ,הצופים"" ,השומר הצעיר" ועוד.

תיכון "הנדסאים" זכה במקום הראשון בתחרות הרובוטיקה מחלקי
לגוFLL-

שביל האופניים בשדרות אבא אבן

 /4איכות הסביבה

חטיבת הביניים "זאב" זכתה בתחרות הארצית
בפרויקט "גם אני יכול" ,המשלבת תרומה חברתית
לצד תרומה לימודית-טכנולוגית

תיכון "מפתן ארז" זכה בפרס החינוך הארצי .הפרס
נחשב ליוקרתי ולחשוב במערכת החינוך ,ובין הקריטריונים לקבלתו:
הישגיות ,מעורבות בקהילה ומימוש ערכים דמוקרטיים.

חנוכת המרכז ללימודי אזרחות ודמוקרטיה
נחנך המרכז ללימודי אזרחות ודמוקרטיה בבימ"ש השלום בהרצליה.
המרכז הינו פרויקט משותף לעיריית הרצליה ,הנהלת בתי המשפט
ולמשרד החינוך .מטרתו לחשוף את בני הנוער לסוגיות הקשורות
בשלטון החוק ובאזרחות.

 /3פרוייקט ייחודי בארץ
לזהירות בדרכים
לקראת שנת הלימודים ,יזמה ראש העירייה ,יעל גרמן ,פרויקט ייחודי
מסוגו בישראל להגברת הזהירות בדרכים.
מטרת הפרויקט לגרום לנהגים לנהוג בתשומת לב וביתר זהירות
בסמוך לבתי ספר ,ולהרתיע אותם מפני ילדים שעלולים להתפרץ
לכביש .ארבע דמויות קרטון של "ילד" בגודל טבעי ( 1.40מטר) ,הוצבו
בסמוך לבית הספר "ברנדיס" בשכונת
הרצליה ב'" .הילד" נראה כאילו בכוונתו
להתפרץ לכביש .הדמויות הוצבו
במקומות אסטרטגיים לפני מעברי
חציה ,והיכן שילדים בדרך כלל מתגודדים.
במידה והפרויקט יצליח ,בכוונת העירייה
להרחיב את הפרויקט בשאר בתי הספר
בעיר.
"הילד" הג'ינג'י ליד ביה"ס "ברנדייס"

במרכזים ניתן למחזר סוללות ,בקבוקים ,שקיות
ניילון ונייר .מרכזי המיחזור מצטרפים לשני מתקני
המיחזור הייחודיים למצברים משומשים ,שהציבה
לאחרונה העירייה.
מרכז מיחזור בעיר

"גינות קהילתיות"
מודל מיוחד שבו התושבים הם המחליטים באשר לתכנון ,ההקמה,
התחזוקה ,השיווק והתכנים שיהיו בגינה .הפרויקט מבוצע בשיתוף
פעולה מלא וצמוד של העירייה וחברת המתנ"סים .כיום מתוכננות
בהרצליה שתי גינות כאלו בשכונת נחלת עדה וביד התשעה.

"מהפח בשכונת ויצמן"

קורס איכות הסביבה לתושבים

 9מפגשים לתושבים שוחרי איכות הסביבה,
שכללו סיורים מיוחדים ,הרצאות וסדנאות.
במסגרת הקורס התושבים החליטו על
פרויקט שכונתי  -יצירת קומפוסטר שכונתי.
תושבי שכונת וייצמן בקורס איכות הסביבה

שמירה על הטבע העירוני
 16תיבות קינון לציפורי בר הוצבו בשטחים
פתוחים ברחבי העיר .ציפורי הבר משמשות
כמדביר ביולוגי כנגד חרקים וזוחלים ,ובכך
מועילות ומגנות על הסביבה.
תיבת קינון

תחבורה ירוקה
העירייה רכשה  4קטנועים חשמליים ו 2-רכבים חשמליים .רכישת
הקטנועים תורמת לשיפור איכות הסביבה ,בכך שכלי הרכב החשמליים לא
יזהמו את האוויר .יש לציין כי כך יהיה חיסכון עצום בהוצאות העירייה.

אנרגיה סולארית
מערכות לניצול אנרגיה סולארית יותקנו על גג בית הספר להנדסאים
וכוללות מערכת ראשונה מסוגה בארץ אשר עוקבת אחר תנועת השמש
ובכך מפיקה כ 25%-יותר חשמל ממערכות דומות בישראל.

יער עירוני
עיריית הרצליה נוטעת חורשות
זמניות במגרשים המיועדים לפיתוח
עתידי .זאת למען ייפוי חזות העיר,
צמצום השלכת פסולת ,צמצום
זיהום אויר ומניעת אפקט התחממות
כדור הארץ.
עם התממשות פיתוח השטח,
העצים ישמשו את תעשיית העץ
המקומית.

יער עירוני

 #מקום ראשון באליפות ישראל בשחייה לקבוצת הנערות .השחיינים
זכו ב 9-מדליות זהב 14 ,מדליות כסף ו 13-מדליות ארד בשחייה.
 #מקום ראשון באליפות מועדוני הספורט הבית ספריים בכדוריד
לקבוצת הבנות מכיתות ח'.
 #מקום ראשון באליפות המדינה וגביע המדינה בכדוריד לקבוצת
הבנים בכיתות ז'.
לילה של בריאות

 /5בריאות
פעילויות בריאות
בחודשים יולי-ספטמבר מתקיימות פעילויות בריאות לתושבים בחינם:
" #בשביל הבריאות  -פארק הרצליה" מול האגם :טאיצ'י ,פילאטיס,
הליכה בריאותית וייעוץ בתזונה.
 #קבוצת תמיכה לחולי אלצהיימר :מפגש לחולי אלצהיימר ומחלות
דומות ,ולמשפחותיהם
 #מרפאת מתבגרים וייעוץ לנוער

הכניסה חופשית

"שישי בריאותי" במוזיאון "בית ראשונים"
בכל יום שישי ,טאיצ'י בריאותי ויוגה צחוק .כמו כן ,בכל יום שלישי ,בשעות
השקיעה "יוגה בשקיעה" .הכניסה חופשית.

מרכז תמיכה לאמהות לאחר לידה
המרכז החדש מעניק ייעוץ אישי ותמיכה לאמהות "טריות" ומונחה
ע"י פסיכולוגית קלינית.
קבוצות התמיכה מופעלות ללא תשלום במרכז העירוני לקידום הבריאות,
רחוב אבן גבירול  ,49בימי ב' בין השעות .9:30-11:30

לילה של בריאות בפארק
בחודש יוני התקיימו בפארק פעילויות וסדנאות בריאות לתושבים,
משעה  21:00ועד חצות.

 /6ספורט
האלופים שלנו:
 #מקום ראשון באליפות המדינה וגביע המדינה לקבוצת הנשים
בכדוריד.
 #מקום ראשון באליפות המדינה וגביע המדינה לקבוצת הנערות
בכדוריד.

 #נבחרת ההתעמלות זכתה במקומות הראשונים בכל הקטגוריות
באליפות הליגה.
 #בית ספר "ויצמן" זכה במקום הראשון בתחרות הארצית באתלטיקה
קלה ,לבתי"ס יסודיים.

פורום "נשים עושות עסקים" בהרצליה
הפורום שהוקם לאחרונה ,מעניק הזדמנות לנשות עסקים קטנים
ובינוניים ,ליצור רשת חברתית-עסקית וללמוד על ניהול עסק.
את הפורום הקימו שתי תושבות הרצליה :עו"ד איריס אתגר ורינת
ויגרצין ,בשיתוף עם מינהל הנשים בעיריית הרצליה ומינהלת אזור
התעשייה.

זאת השנה ה 8-שבמהלך
חופשת הקיץ נערכים
בספורטק ,בשעות הערב
המאוחרות פעילויות
ספורט ומופעים מוסיקליים
לבני הנוער בעיר .בני הנוער
יכולים להגיע ולחזור הביתה
בשירות הסעות מיוחד
במימון העירייה.

 /8תרבות

פיל וגליה קולקטיב

"ביאנלה "2009

שתיערך במרכז העיר הרצליה ,במהלך שבוע חג הסוכות,
בין התאריכים  10 - 3באוקטובר .בביאנלה יציגו השנה  50אמנים

ספורט חצות

"המכביה העממית" מתארחת בהרצליה
הקיץ נפתח לראשונה בחופי הרצליה ,אירוע ספורטיבי גדול הפתוח
לקהל הרחב במסגרת משחקי המכביה ה .18-הקהל השתתף
בפעילויות ללא תשלום ,כמו כדורסל כדורעף ,אירובי ,משט ,פריסבי,
עפיפונים ופוטבול אמריקאי.

 /7מינהל נשים בהרצליה

לקראת חג ראש השנה ,יתקיים יריד מתנות מקוריות  Giftedבחסות
עיריית הרצליה ,בשדרות ח"ן .באוירת חג נעימה בשדרה ,יוצגו שלל
רעיונות למתנות איכותיות ומעוצבות על ידי  60מעצבים ישראלים
מבטיחים ומוכשרים.

חודשי הקיץ היו גדושי פעילות במרינה בהרצליה ובחוף הים.
האירועים נערכו מטעם החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה,
וביניהם :יומיים של יריד יינות לבנים ובו הוצעו לטעימה ולמכירה מבחר
של מאות יינות משובחים ,פסטיבל "מוסיקה על המים" במסגרת
"קיץ מוסיקלי" בהרצליה ,בהשתתפות אמנים והופעות "מחווה לכוכבי
העל הגדולים" ,חגיגות שנה ל"גולדסטאר זאפה" הרצליה בחוף
אכדיה דרום ,פסטיבל "סינמרינה לילות קולנוע בחוף הים" בשיתוף
עם סינמטק הרצליה ויריד אומנים במסגרתו נערכו פסטיבלים שונים
לכל המשפחה.

חונים ומבלים במרכז העיר

זו הפעם השנייה שתערך
הבינאלה לאמנות עכשווית
בהרצליה ,במרכז העיר.
הביאנלה הינה אירוע דו-
שנתי לאמנות ישראלית
עכשווית ,המתקיים ביזמת
עיריית הרצליה ובשיתוף מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית .השנה
תתקיים הביאנלה במתכונת של תערוכה עירונית ,לילית ,חגיגית,

"ספורט חצות ועוד"

יריד מתנות לראש השנה

"קיץ חם" במרינה הרצליה ובחוף הים

ישראלים ,הפועלים בארץ ובחו"ל.
האמנים יציגו אסופה רחבה
ומגוונת של יצירות (ביניהן
יצירות רבות שיוצגו לראשונה),
ממצאים ,המצאות וצלילים
מתוך אמנות ישראל החדשה
ומתולדות האמנות המקומית
ב 25-אתרים שונים ,הכוללים
את מוזיאון הרצליה לאמנות
עכשווית ,הגלריה העירונית
החדשה ,בית האנסמבל,
אדם רבינוביץ
סינמטק הרצליה ,פסז'ים
וחללים ציבוריים ופרטיים נוספים במרכז העיר.

בואו ל י ה נו ת ו ל ה תרגש מחו ו י ה ל כל המשפחה.

תושבי העיר יכולים ליהנות מחנייה נוחה ומסודרת בארבעה
חניונים מרכזיים:
חניון מגדל אזורים ,רחוב סוקולוב  6במחיר מוזל.
חניון לב העיר ,שדרות בן גוריון פינת בר אילן  .החנייה חופשית

משעה  4אחה"צ ועד חצות לכל מי שביצע רכישה במרכז החדש,
למבקרי הסינמטק והאנסמבל העירוני.
חניון סוקולוב ,רחוב הראשונים פינת אוצר הצמחים ללא תשלום.
חניון שדרות ח"ן ללא תשלום.

הגן הקסום בבית ראשונים

הגינה הירוקה והנעימה של מוזיאון
"בית ראשונים" הפכה במהלך
חופשת הקיץ ,למרכז פעיל ושוקק
לילדים ולהורים.
בכל יום חמישי ,בשעה  ,18:00עד
סוף חודש אוגוסט ,קיימה עיריית
הרצליה הצגות לילדים ,מופעים
מוסיקליים ,סדנאות ייחודיות
והפעלות לכל המשפחה.

 /9לסיום
תשס"ט מסתיימת ,לצערנו ,בשורה של מעשי רצח ואלימות,
בגילויי שנאה וחוסר סובלנות.
אני מאחלת לכולנו כי תש"ע תהיה שנת שלום ,שנת סובלנות
וכיבוד האחר ,שנת שגשוג ופריחה ושנת בריאות לנו ולבני
משפחותינו .מי יתן ותש"ע תהיה שנת פדיון שבויים ונזכה
לשחרורו של גלעד שליט ובשובו לחיק משפחתו.

שוק ה T:MARKET-הגיע לראשונה להרצליה

שלכם,

האירוע שהפך לסיפור
הצלחה בתל אביב,
התקיים בתחילת חודש
יולי בשדרות ח"ן ,ואיגד
חווית אופנה ,עיצוב
ואומנות ,במחירים נוחים
ממיטב המעצבים בשוק.

יעל גרמן
ראש העירייה

יריד  T:MARKETבשדרות ח"ן

תחרות "גלגל הזהב" 2009
אלפי אנשים הגיעו בחודש מאי לפארק הרצליה ,לצפות בתחרות
"גלגל הזהב"  -תחרות מחול ארצית לרקדנים נכים על כסא גלגלים.
זוהי השנה השלישית בה עורכת עיריית הרצליה את התחרות ,אשר
נועדה לקדם את תחום מחול הנכים ומעורבותם בקהילה.
"הגן הקסום" בבית ראשונים

אירועי "קיץ מוסיקלי"
עד חודש ספטמבר ,ניתן ליהנות ממגוון קונצרטים והרכבים מוסיקליים
איכותיים ב 3-מוקדים בעיר :מרינה הרצליה ,פארק הרצליה וגן בן שפר.
ב 2.7.09-נערך "הקונצרט הגדול" בפארק ,אליו הגיעו למעלה
מ 7,000-איש אשר נהנו מיצירות מוסיקליות ידועות .על הבמה
ניגנו  70נגנים ו 70-זמרים מהתזמורת הסימפונית ראשל"צ והמקהלה
הפילהרמונית הישראלית .כל אירועי "קיץ מוסיקלי" הינם ללא תשלום.

טריאתלון נשים ע"ש תמר דבוסקין ז"ל
הקיץ השתתפו כ 1,000-נשים מקצועיות לצד חובבניות ,בטריאתלון
הנשים הגדול בישראל .הטריאתלון נערך על ידי מחלקת הספורט
ומינהל נשים בעיריית הרצליה.
טריאתלון נשים ע"ש תמר דבוסקין ז"ל

תרבות במרכז

הקונצרט הגדול בפארק הרצליה

"סינמה סוקולוב" ו"ספריה בשדרה"
פעילויות הספרייה העירונית וסינמטק הרצליה יצאו אל רחוב
סוקולוב ושדרות ח"ן .בשדרות ח"ן נערכה "ספריה בשדרה" ,שעת
סיפור לילדים מפי מספרים מקצועיים ,וברחוב סוקולוב נערך "סינמה
סוקולוב" ,הקרנת סרטי קולנוע מובחרים תחת כיפת השמיים.

סינמה סוקולוב

ספרייה בשדרה
רקדנים בתחרות "גלגל הזהב" 2009

 #מקום ראשון באליפות המדינה וגביע המדינה בכדורסל לנערות ב'.
 #מקום ראשון באליפות המדינה בכדורסל ,לנבחרת בנים תיכון
"היובל" בליגת על לבתי"ס תיכוניים.

עלות הדו"ח  19אג' בלבד לתושב

