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תושבות ותושבים יקרים,
בשנה האחרונה מתחוללת בהרצליה תנופת עשייה אדירה, שכבר הצליחה 

לחולל שינוי מהותי ואמיתי בתחומי החיים החשובים, כגון חינוך, התחדשות 

עירונית, ביטחון, תשתיות, תחבורה ועוד. 

מדובר בפרויקטים רחבי היקף ועתירי השקעה, שרבים מהם מתבצעים בעיר 

בפעם הראשונה. כולם נועדו לשדרג את איכות המגורים, הביטחון האישי  

והחיים שלכם יחד עם שיפור חזות העיר. 

ואכן, התוצאות מדברות בעד עצמן: מרכז העיר פתוח ומשוחרר מפקקים, 

אתם התושבים נהנים מחנייה חינם ביותר מקומות, תלמידי העיר מגיעים 

להישגים וזוכים בפרסים הודות למערכת החינוך העירונית המצוינת שלנו, הרצליה הפכה למוקד תעסוקה 

וידע אטרקטיבי לחברות הייטק מובילות וכן  לבירת התרבות, עם שפע האירועים והמופעים האיכותיים 

המוצעים לכם ללא תשלום, ועוד היד נטויה.

זהו מאמץ עירוני אינטנסיבי המתבצע לאורך כל השנה, 24 שעות ביממה, והוא מיועד עבורכם. זאת כחלק 

מתפיסתי הרואה בכל אחד מכם לקוח מועדף, שעלינו לתת לו את השירות המקצועי והאיכותי ביותר. 

בדפים הבאים נציג בפניכם את מבחר הנושאים שפיתחנו וקידמנו בתקופה האחרונה. 

יחד אתכם נמשיך לפעול לשיפור איכות החיים בהרצליה ולטיפוח חזות העיר.

אני מברך אתכם ואת כל בני משפחתכם בשנה טובה, שנה של בריאות, עשייה, הגשמה והנאה.  

שלכם,

משה פדלון

ראש עיריית הרצליה
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תושבות ותושבים יקרים,
בחוברת שלפניכם תוכלו להתרשם מתנופת העשייה שהתרחשה בעיר הרצליה בשנה 

האחרונה, וזאת כחלק מחזון ראש העירייה והנהלת העירייה.

העיר הרצליה היא הבית של כל אחת ואחד מאיתנו. כמנהל הכללי של העירייה וכמי 
שכיהן בתפקידים בכירים בעירייה מזה ארבעה עשורים, וכמובן כתושב העיר, אני מודע 

לחשיבות הרבה של שירות מקצועי, אדיב וסובלני.

מאז כניסתי לתפקיד, אני מוביל מהפיכה בהטמעת תפיסת השירות בארגון ואחד 
מהיעדים המרכזיים שהצבנו הינו תפיסה כנה ואמיתית של שירות איכותי.

אני מאמין כי כחלק ממגמה זו, עלינו, מנהלי ועובדי העירייה, להציב את התושב במרכז במסגרת קבלת ההחלטות 
ובתכנון תכנית אב.

בחודשים האחרונים שיפרנו משמעותית את דרכי קבלת השירות באמצעות פתרונות טכנולוגיים, בהם: אפשרות 
להזמנת תורים מרחוק, גישה לתוכניות הנדסה באמצעות אתר האינטרנט, אפשרות לפניה למוקד העירוני באמצעות 

עמוד הפייסבוק, הנגשת אתר האינטרנט והאפליקציה העירונית ועוד, וכמו כן, הרחבנו את תפקידיו של הממונה על 
תלונות הציבור וחופש המידע, הקמנו מערכת לניטור ובקרה במוקד העירוני, וכל זאת על מנת להעניק חווית שירות 

טובה יותר ולקצר ולשפר את זמן המענה לתושב.

לצד ההשקעה בשירות, הובלתי מאז כניסתי לתפקיד מס' שינויים ארגוניים באגפים ובמחלקות העירייה, ובכך הצלחנו 
להוביל לחסכון משמעותי בהיבט התקציבי ובשיפור המערך הניהולי.

אנו מקפידים על מתן דגש מיוחד לשמירה על סביבת חיים מטופחת, טיפוח מערכת חינוך מקצועית בתחום החינוך 
הפורמלי והבלתי פורמלי, פעילויות פנאי ותרבות, שמירה על בטיחות ובטחון אישי וכן תחומים נוספים. גם בשנה 

הקרובה, הניהול הכלכלי המצטיין מאפשר לנו להמשיך בתנופת העשייה. נתונים אלו ועוד הופכים את העיר הרצליה 
לאחת הערים המובילות בישראל, ובטח למקום שכדאי ונעים לגור בו.

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה

תושבות ותושבי הרצליה היקרים,
שנת תשע"ה, הייתה שנה רבת עשייה ופיתוח, במהלכה מאמצינו בתחום 

ההתחדשות העירונית, הצעירים, התנועה והתחבורה נשאו פרי והתוצאות ניכרות 
היטב בשטח, זאת לצד נושאים רבים ומגוונים אשר נמצאים על סדר היום אותם 

נמשיך לקדם באופן אחראי ושקול תוך עבודה קשה לרווחת התושבים.

השנה, שיפרנו את מערך התחבורה הציבורית בעיר, פעלנו לתכנון והקמת 
שכונות מגורים חדשות על מנת לתת מענה לתושבי העיר הצעירים המבקשים 

להמשיך להתגורר בהרצליה, השקענו בתשתיות התנועה ובבטיחות, פיתחנו 
מרכז עשיר ופורה לצעירים "המרפסת" ומרכז סטארטאפיסטים חדשני ליזמות 

אורבנית ואלו רק מספר דוגמאות מתוך שלל הפרויקטים שיוצגו בפניכם בהמשך החוברת.

אתם, תושבים יקרים, שותפים לחשיבה, לפיתוח יוזמות חדשות, לעשייה ולדרך .  

ערב החג מהווה הזדמנות עבורי להודות לראש העירייה על שיתוף פעולה פורה ומוצלח, לסגנים, לחברי 
המועצה, למנכ"ל העירייה ולצוות עובדי העירייה על פיתוח וקידום העיר, ולאחל לכם לכל תושבי העיר שנה טובה 

ומבורכת, שנת שלום ושלווה, שגשוג וצמיחה והרבה בריאות ונחת.

בברכה,

מאיה כץ
מ"מ וסגנית ראש העירייה
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תושבים היקרים,
לאורך כל השנה, עודדנו ברחבי העיר פעילות קהילתית מגוונת המתאפיינת 

באחווה, בשיתוף ובסובלנות בין התושבים, וכן סייענו לקדם פעילות של תרבות 
תורנית פעילה ברוח האחדות וקירוב הלבבות בין כל המגזרים בעיר.

ואכן, תושבים רבים השתתפו באירועים ובפעילויות השונות שקיימנו בעיר וביטאו 
בכך את רצונם בחיזוק וטיפוח ההווי היהודי התרבותי העשיר, אשר מלווה את 

עמנו כבר אלפי שנים.

פעילותי בנושא המסורת והתרבות היהודית משולבת בדאגה לתושבי הרצליה 
הצעירים, בני הדור השני והשלישי, ולקידום הבינוי בעיר על מנת שהם יוכלו 

למצוא מקום מגורים בעיר הולדתם.  

גם בשנת תשע"ו נוסיף לפתח ולטפח בעיר חיי תרבות וערכים, ברוח המסורת והתרבות היהודית, מתוך גישה 
משלבת והדדית ולפעול למען העיר ותושביה. 

בברכת שנה טובה, מאוחדת ועשירה בערכים.  

צבי וייס
סגן ראש העירייה

תושבים יקרים,
בשנה החולפת קידמנו את מערכת החינוך בעיר, תוך שימת לב מיוחדת לטיפוח 

והעצמת תלמידים על פי צרכיהם והישגיהם, שיפור סביבת הלמידה של 
תלמידים וצוותי החינוך, ויצירת אקלים חינוכי מעודד למידה. 

החזון החינוכי של עיריית הרצליה שואף להפוך את העיר כולה, ואת מערכת 
החינוך בפרט, ליצירתייות, חדשניות ומתאימות לעולם החדש ואתגריו. אנו עושים 

כל שניתן על מנת שבוגרי בתי הספר שלנו יחונכו לערכים הנכונים, יהיו רגישים 
לזולת, יחושו מחויבות לחברה ולמדינה וישאפו תמיד להצטיינות.

גם בשנה הקרובה נמשיך ליזום ולפתח תכניות מאתגרות ופורצות דרך עבור כל תלמידי העיר. 

בברכת שנה טובה, מהנה, בטוחה ומוצלחת,
 
 

איה פרישקולניק,  
סגנית ראש העירייה והממונה על החינוך
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אחריות חברתית ומעורבות, 
קידום מצוינות יחד עם השקעה 

וטיפוח בעלי צרכים מיוחדים
עלייה בשיעור הזכאים לבגרות 

תוצאות מצוינות לתלמידי העיר בבחינות הבגרות בשנת תשע”ד: שיעור הזכאות לבגרות בקרב הלומדים בכל בתי 

הספר בעיר עלה מ-86.85% בשנת תשע”ג ל- 87.56% בשנת תשע”ד. בקרב ארבעת בתי הספר הראשיים, הראשונים, 

הנדסאים, היובל, תיכון חדש, הזכאות לבגרות עלתה מ-92.56% ל-93%.

נתון חשוב נוסף: 18.35% מקרב הזכאים לתעודות בגרות הינם מצטיינים שהציון הממוצע המשוקלל שלהם הוא מעל 90. 

בקרב 62.03% מהזכאים - מספר יחידות הלימוד שלהם היה מעל 25.

נתונים אלה מהווים אות כבוד למערכת החינוך העירונית, ומשקפים עשייה חינוכית מסורה ומקצועית של מנהלים ואנשי 

חינוך רבים.

תוכניות מיוחדות ופורצות דרך בבתי הספר בעיר
רובוספיסיקה בחט”ב הנגיד, הכוללת לימוד פיזיקה באמצעות רובוטיקה, “הקשר 

הרב-דורי”, המופעלת בבי”ס יסודיים, ובה הסבים והסבתות מספרים לילדים על 

עברם, הילדים מלמדים אותם  מיומנויות מחשב, ויחד מעלים את סיפור חייהם, 

תוכנית אומ”ה, בשיתוף מדרשת אדם, שבמסגרתה לומדים מקרוב על אירוע או 

החלטה הקשורים להקמת המדינה. 

פרסים וגביעים במדעים, טכנולוגיה וספורט לתלמידי הרצליה
3 תלמידי תיכון הנדסאים זכו בפרס השופטים בתחרות בינלאומית ברובוטיקה, 

שהתקיימה בארה”ב. תלמידי חט”ב יד גיורא זכו במקום השני בחדשנות המחקר 

בתחרות רובוטיקה בינלאומית בדרום אפריקה.

3 תלמידי חט”ב הנדיב פיתחו משחק להקניית עקרונות האלגברה והעפילו לשלב 

הגמר בתחרות “בואו נשחק מתמטיקה” שערכה חב’ מייקרוסופט. 

3 תלמידים מתיכון הנדסאים העפילו לתחרות הארצית במחשבים ובסייבר.

3 בנות הרצליה זכו בגביע המדינה בכדורסל ובכדוריד. 

3 הישגים לשחיינים הצעירים באליפות החורף: מקום ראשון לשחייניות,  14 מדליות 

אישיות, ו-3 במשחי שליחים.

החזון 
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תוכנית רובופיסיקה, חט”ב הנגיד

תלמידי תיכון הנדסאים. 
פרס בתחרות רובוטיקה בינ”ל

תלמידי חט”ב יד גיורא. 
מקום שני בתחרות רובוטיקה בינ”ל



מובילים בחינוך הסביבתי
הרצליה נמצאת בראש הערים במחוז ת”א בנושא חינוך סביבתי ובמספר בתי ספר שקיבלו השנה תו תקן ירוק. 

תחרות ביה”ס והגן הכי ירוקים
השנה, לראשונה, ערכנו תחרות עירונית לבחירת בית הספר והגן שהם הכי ירוקים, הזוכים בתחרות היו ביה”ס בן צבי 

במקום הראשון וביה”ס ברנר במקום השני, בגני הילדים, זכה במקום הראשון גן תבור ובמקום השני גן תרזה.

תיכונים מצטיינים 
הרצליה מובילה באזור השרון עם שלושה בי”ס תיכונים בעיר, הנדסאים, הראשונים ואולפנת צביה, שדורגו ע”י משרד 

החינוך כמצטיינים שבלטו בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים  

מיגון גני ילדים
למען ביטחון ילדינו, במהלך חופשת הקיץ בנינו מרחבים מוגנים חדשים ובטוחים ב-11 גני ילדים. 

תוכנית א.י.ל 
)אני יכול להצליח( 

התכנית מיועדת לקדם הצלחה 

לימודית-חברתית ורגשית של 

תלמידים, תוך דגש על תלמידים 

עם לקויות למידה והפרעות קשב, 

ומיושמת בשיתוף משרד החינוך 

והמרכז הבינתחומי. בשנת הלימודים 

תשע"ו היא תפעל בכל בתי הספר 

היסודיים ובחטיבות הביניים במערכת 

החינוך העירונית.

11

אחריות חברתית ומעורבות, 
קידום מצוינות יחד עם השקעה 

וטיפוח בעלי צרכים מיוחדים 

סביבת לימוד נעימה ובטוחה
בחופשת הקיץ ביצענו עבודות שיפוץ מקיפות ותוספות 

בנייה בבתי ספר ובגני ילדים ברחבי העיר וכן בנינו 
מרחבים מוגנים בגנים בעלות של 31 מיליון ₪. 

כל עבודות הבנייה והשיפוץ מתבצעות מתוך דאגה 
להנגשה של מוסדות החינוך למען תלמידים ואנשי 

צוות בעלי מוגבלות פיזית. שיפוץ מקיף נעשה בביה”ס 
אילנות, שבמסגרתו בנינו כיתות שקטות, חדרי 

מחשבים, ספרייה ועוד, החלפנו את מערכות החשמל, 
האינסטלציה, הריצוף  והתקרות האקוסטיות וביצענו 

עבודת הנגשה. עלות השיפוץ: כ-7 מיליון ₪ 

החזון 

הנגשת בית ספר יוחנני. בניית פיר מעלית 10

חינוך מצויןאיגרת לתושבים     חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית   <        תיירות  <   יותר ביטחון  <   העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
לכולם

בניית מרחב מוגן בגן חוג לכל ילד
כחלק ממדיניות העירייה וטיפוח מערך החינוך הבלתי 

פורמלי, החליט ראש העיר, יחד עם הנהלת העיר, כי 

כל ילדי הרצליה יהיו זכאים להשתתף בחוגים וזאת 

ללא קשר למצבם הסוציו אקונומי. כחלק מהמדיניות, 

מסבסדת עיריית הרצליה, על-פי ועדה מיוחדת, 

חוגים למאות ילדים בעיר.  
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תנועה זורמת בכבישים, 
טיפול במוקדים בעייתיים 

ותחבורה ציבורית נוחה ויעילה
שחררנו את הפקק במרכז העיר

נהגים, בעלי עסקים והולכי רגל במרכז העיר יכולים סוף סוף לנשום לרווחה: אחרי שנים של פקקים ותנועה מזדחלת בציר 

סוקולוב-בן גוריון, התנועה זורמת בחופשיות. זאת לאחר שהורדנו את אי התנועה המרכזי )“הקפסולה”(, הצבנו רמזורים, 

הוספנו נתיבי נסיעה ויצרנו במקום נתיב תנועה פתוח דו-סיטרי.

“חנה וסע” בקו מהיר לת”א
בעקבות העבודות על הרכבת הקלה, לשירותכם קו אוטובוס חדש ומהיר בין הרצליה לת”א, מס’ 93. שירות זה מאפשר 

לכם לחנות חינם בחניון האצטדיון ולנסוע בנוחות בלי להיתקע בפקקים. 

חונים חינם בכחול - לבן
החל מ-1 בינואר, תושבי העיר שעל רכבם מדבקת “אני מהרצליה”, נהנים מחנייה חינם בכבישים המסומנים בכחול-לבן, 

ובהמשך הוספנו הטבה נוספת: 50% הנחה בחניונים העירוניים ברחבי העיר. כל זאת  מתוך רצון להקל על מצוקת החנייה 

שלכם ולאפשר לכם להגיע בנוחות גם למקומות הומים במיוחד.

החזון 

משתחרריםאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם       משתחררים מהפקקים     אירועי תרבות סוחפים   <  התחדשות עירונית   <        תיירות  <   יותר ביטחון  <   העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
מהפקקים



מגוון רחב של אירועי תרבות 
לכל הגילאים, לאורך כל השנה

חגיגה של קיץ מוסיקלי
הקיץ בהרצליה השנה היה עשיר במיוחד במופעים, עם קונצרטים בפארק, מופעי פולקלור בגן בן שפר, שירה בציבור 

באאוטלט, והשנה גם קבלת שבת מוסיקלית בשקיעה במרינה. כל המופעים והאירועים ללא תשלום. 

מספר שיא של צופים, כ-7,500 איש, נהנו לאחרונה מהקונצרט הגדול בפארק, בניצוחו של מאסטרו גיל שוחט, שהיה חגיגת 

מחול ואופרה, משולבת בזיקוקי די נור.

משחקייה ניידת במרכז העיר
מדי יום חמישי בחודשים ספטמבר-אוקטובר נהנים ילדי העיר ממגוון אפשרויות משחק, בהם: משחקי קופסא, משחקי 

חשיבה, משחקים של פעם, תחפושות, עמדת ציור ועוד.

שישי משפחתי בפארק
הפנינג לכל המשפחה בפארק הרצליה במהלך חודש ספטמבר, כאשר כל יום שישי מוקדש לנושא שונה ומרכז סביבו 

פעילות כייפית המותאמת לגילאים שונים.  

1415

החזון 

אירועי תרבותאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים                                              התחדשות עירונית   <        תיירות  <   יותר ביטחון  <   העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
סוחפים



גלגל הזהב - מופע של כוח ונחישות
חגיגה מדהימה של ריקודי נכים על כיסאות גלגלים, “גלגל הזהב”. )פארק הרצליה, יוני 2015(

החזון 

1617

מגוון רחב של אירועי תרבות לכל הגילאים, לאורך כל השנה

האישה במרכז בחודש מרץ
הרצליה הביעה את הוקרתה והערכתה לנשים במגוון אירועים ומפגשים שערך מינהל נשים  במסגרת 

“חודש האישה”.

“היכל בעיר” - היכל של הצלחה
העונה המרשימה של “היכל בעיר” מציעה מגוון עשיר ורחב של מופעים איכותיים, סדרות מדוברות 

והצגות מעניינות אשר מושכים צופים רבים, בני כל הגילאים. 

עונה סוחפת של היכל אמנויות הבמה
10,000 המנויים, שמספרם גדל מדי שנה, והרפרטואר העשיר של היכל אמנויות הבמה, שקיים השנה את 

העונה ה-12 שלו ,ממצבים אותו כבית תרבות מרכזי ואבן שואבת של שוחרי התרבות בעיר ובאזור כולו.  

קסם העדלאידע
עשרות אלפים מתושבי העיר והאזור השתתפו ונהנו בעדלאידע המרהיבה שחגגנו 

בפורים. המוסיקה הסוחפת, התלבושות הססגוניות והריקודים היפהפיים של ילדי העיר 
הלהיבו את הצופים הרבים שמילאו את מרכז העיר. )פורים, 2015(

אירועי תרבותאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים     אירועי תרבות סוחפים   <    התחדשות עירונית   <        תיירות  <   יותר ביטחון  <   העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
סוחפים



גליל ים - הדיור הופך בר השגה
אני שמח לבשר על התקדמות משמעותית ב”מתחם הכוכבים” )גליל ים(:  

לאחרונה אישרנו היתרי בנייה לחמישה מבנים ראשונים לדיור בר השגה 

בגליל ים, המיועדים לזוגות צעירים במחירים מפוקחים. 30% מהם מיועדים 

לבני העיר. הפרויקט הוא חלק מ”מתחם הכוכבים” )גליל ים(.

מדובר בחמישה מבנים בני 9 קומות, הכוללים 273 יחידות דיור, 

שבהן דירות בנות שניים, שלושה וארבעה חדרים, והן מיועדות להשכרה 

עד לתקופה של 20 שנה.
אושרה להפקדה התוכנית לפינוי ובינוי בויצמן

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בראשותי אישרה  את הפקדת התוכנית לפינוי ובינוי בשיכון 

ויצמן בעיר. מדובר בתוכנית רחבת היקף, שהעירייה מובילה והיא חלה על שטח נרחב הפרוש 

בין הרחובות הרב קוק, אבן עזרא, דון יוסף הנשיא, תור הזהב וויצמן.

התוכנית החדשה מציעה הריסה ופינוי של כל המבנים במתחם ובמקומם הקמת שכונת 

מגורים חדשה הכוללת כ-15 מבני מגורים בני 10-16 קומות, ובהם 1,728 יחידות דיור. בנוסף, 

יהיו על-פי התוכנית שטחים לטובת הציבור, שטחי מסחר ותעסוקה.

בתכנון עוד 22 מתחמים לפינוי בינוי ברחבי העיר.

1819

להשאיר את הצעירים בעיר, 
לאפשר דיור בר השגה 

ולשפר את איכות המגורים בעיר

החזון 

התחדשותאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים      התחדשות עירונית          תיירות  <   יותר ביטחון  <   העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
עירונית
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החזון 

להשאיר את הצעירים בעיר,
לאפשר דיור בר השגה 

ולשפר את איכות המגורים בעיר

שיתוף ציבור ומפגשים עם תושבים
לאור העניין הרב בהתחדשות העירונית המתבצעת בעיר 

בקצב שאין לו אח ורע, קיימנו מפגשים וכנסי הדרכה 

לתושבים, הן ברמה עירונית והן בשכונות ובמתחמים שבהם 

מתוכננות עבודות, כגון מעונות שרה, מתחם הנדיב ועוד.

פרויקט ראשון של דיור בר השגה למכירה 
באמה טאובר

אנו מציעים למכירה 40 יחידות דיור במחירים מפוקחים 

המיועדות לצעירים תושבי העיר, יחידים או זוגות. הדירות הן 

בבניין מגורים בן 10 קומות.

בניית מעונות סטודנטים
מתחם מעונות חדש יקום במגרש בפינת הרחובות בן סרוק 

ודון יוסף הנשיא, ויכלול תמהיל מגוון של חדרים המאפשר 

פתרונות דיור לסטודנטים תושבי העיר. בשכר דירה נמוך 

משמעותית מהמחיר בשוק. 

תוכנית “קריית שחקים” יוצאת לדרך
פרויקט בנייה גדול יוצא לדרך: הוועדה המקומית  אישרה להפקדה במחוזית את תוכנית 

“קריית שחקים”, הכוללת  למעלה מ- 1,500 יחידות דיור, שטחי  תעסוקה, שטחים 

ציבוריים, מרכז תחבורה ראשי ומבני ציבור בהם: היכל ספורט ובית ספר יסודי חדש.

הפרויקט עתיד להיבנות על שטח של 120 דונם, באזור המכונה “משולש התחבורה”, 

הנמצא בציר שבין שדרות שבעת הכוכבים , מסילת הרכבת ורחוב בן ציון מיכאלי.

נחתם היתר הריסה לתחנה המרכזית
ניתן אות הפתיחה להריסת התחנה המרכזית בעיר 

כאשר במקומה יוקמו פרויקט מגורים,  מבני ציבור 

וכן חניונים תת קרקעיים עבור הדיירים והבאים 

לאזור. בכך יהפוך מרכז העיר לאזור מודרני ותוסס, 

שייתן מענה כולל לצורכי התושבים.

הסמכה לוועדה המקומית
גם המדינה הכירה בעבודה המקצועית שלנו - 

והעניקה הסמכה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

כוועדה עצמאית מיוחדת.

התקדמות בתוכנית אפולוניה
אנו מקדמים תוכנית להקמת יחידות דיור בשכונת 

“אפולוניה”, סמוך למצוק החוף, ולאחרונה היא  

אושרה להפקדה - 20%  מהן יהיו דירות קטנות 

בשטח של עד 75 מ”ר.

התחדשותאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים       התחדשות עירונית          תיירות  <   יותר ביטחון  <   העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
עירונית



תיירות שוקקת, מרינה משודרגת

פיתוח תיירות, כלכלה ועסקים

החופים היפים של הרצליה היוו השנה מוקד משיכה אטרקטיבי במיוחד עם עשרות אירועי תרבות ובידור שהתקיימו 

במרינה ובחופי הים והגיעו אליהם מבלים רבים. בנוסף, באמצעות החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה 

קודמו נושאי תשתיות, תיירות ואיכות סביבה, בהם: שיפורים בתשתיות המרינה- הרציפים והתשתיות שוקמו ושופרו. 

מצוינות באיכות סביבה חופית - המרינה קיבלה זו השנה השלישית ברציפות את  תו המצוינות לשמירה על הסביבה 

החופית ”הדגל הכחול”, בזכות ההשקעה השנה הוענק התו גם לחופי הרחצה. כמו כן הוגדלו מספר מקומות העגינה. 

בזכות הפעילות העקבית שלנו, התיירות בהרצליה רושמת מגמת עלייה, אשר ממצבת אותה כעיר תיירות מובילה.

מיצבנו את מעמדו של אזור התעשייה 

כמרכז עסקים מוביל המהווה מוקד 

משיכה לחברות בינלאומיות.

SkyTran
פועלים להקמת רכבת אווירית מתקדמת, 

שתצא מתחנת הרכבת בהרצליה, דרך 

אזור התעשייה, אל המרינה.

אירועי תרבות ופנאי
עידוד העסקים והתרבות באזור 

באמצעות מגוון הופעות מוזיקליות 

במתחמי הברים והפנאי השונים אשר 

סחפו אלפי מבלים לאזור.

2223

החזון 

תיירות, כלכלהאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית                                           יותר ביטחון < העיר הכי יפה ונקייה < קהילה < מינהל תקין ואיתנות כלכלית < ספורט וכושר גופני
ועסקים

אזור התעשייה מוביל 



אגף חדש לפיקוח, ביטחון וסדר ציבורי
להגברת הביטחון ולאכיפת החוק, הקמנו אגף חדש המרכז, באופן מקצועי וכולל, את כל נושא הביטחון בעיר והסדר 

הציבורי. האגף יאפשר גם מתן סיוע לכוחות ההצלה בתחומי חילוץ ועזרה ראשונה. מאז הקמת האגף, הנתונים מעידים 

על ירידה משמעותית במספר מקרי העבריינות בעיר.

יחידת השיטור העירוני
יחידה חדשה בעיר להגברת הביטחון האישי ולמניעת עבירות אלימות וסדר ציבורי. יחידת השיטור העירוני כוללת צוותים 

משולבים של שוטרים ופקחים, המצוידים בכלי רכב שמותקנים בהם אמצעים מתקדמים. 

מאז שיחידת השיטור העירוני פועלת בעיר נוכחותה מורגשת ברחבי העיר. אנשיה מגיעים במהירות לכל מקום שבו 

נדרשת התערבותם והם פועלים באופן מקצועי ויעיל. 
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שיפור איכות החיים של תושבי העיר, 
הגברת הביטחון האישי והסדר 

במרחב הציבורי

החזון 

יותר ביטחוןאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית          תיירות    יותר ביטחון  <           העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני



חמישה כוכבי יופי להרצליה
בתחרות “קריה יפה בישראל יפה”, מטעם המועצה לישראל יפה, זכתה הרצליה בחמישה כוכבי יופי. 

זהו מספר הכוכבים הגבוה ביותר שמוענק בתחרות. 

מבצע “הכי נקי בעיר”
במשך מספר חודשים ערכנו טיפול יסודי בשכונות ברחבי העיר, בכל שבוע באזור אחר. לאחר הזנחה של 

שנים, תוקנו מדרכות, נצבעו עמודי תאורה, חודשו מפרצי חנייה, נשתלה צמחייה, בוצעו עבודות הדברה ועוד. 

זאת, בנוסף לטיפול והתחזוקה השוטפים המתבצעים  24 שעות ביממה.

שיפור פני השכונות 
התחלנו בשכונת גן רש”ל, בה שיקמנו ושיפצנו ברחוב האילנות - בקטע שבין כנפי נשרים ועד למרכז 

המסחרי. העבודות כללו החלפת מדרכות ועמודי תאורה, שתילת צמחייה, צביעת חומות, החלפת שילוט ועוד. 

כיום אנחנו מבצעים שיקום ושיפוץ של הקטע מהמרכז המסחרי והעבודות במקום נמצאות בעיצומן.  

שדרוג גינות וכיכרות   
פסלי הצמחייה היפהפיים נפרשים בכל העיר. הצבנו בגינות מתקני כושר חדשים לשימוש חופשי של כל מי 

שמעוניין לשפר את הכושר הגופני שלו באוויר הפתוח.  

גינות כלבים חדשות
לרווחת הכלבים ובעליהם, אנחנו פועלים להוסיף בשנה הקרובה עוד ארבע גינות ייעודיות לכלבים ברחבי 

העיר. כיום עומדות לרשות בעלי הכלבים שש גינות, כך שמדובר בעלייה משמעותית במספר הגינות 

המיועדות לכלבים. 
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שדרוג פני העיר ומהפך 
במרחב הציבורי בשכונות

החזון 

העיר הכי איגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית          תיירות  <   יותר ביטחון             העיר הכי יפה ונ         קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
יפה ונקייה



פעילות קהילתית מלכדת
בשנה האחרונה קמו קבוצות,  בליווי רכזות קהילה, הפועלות בתחומים מגוונים לגיבוש הווי קהילתי 

ולשיפור איכות החיים, תוך שיתוף התושבים. קהילות כאלה פועלות בשכונות הרצליה הצעירה, נווה 

עמל, הרצליה ב’, נוף ים, יד התשעה, נחלת עדה, וכן קהילת ברנר וקהילת אשרמן.

הקהילות מקיימות אירועים מיוחדים לילדים ולמבוגרים בנושאים שונים, בחגים ומועדים, קבלות שבת, 

פעילות בנושאי איכות סביבה ועוד - ומספר התושבים הנוטלים בהן חלק גדל והולך. 

ארבעה מרכזי הפעלה לילדים
במטרה להעניק לילדים מסגרת מהנה בחופשת הקיץ וכמענה להורים עובדים, הקמנו ארבעה מרכזי 

הפעלה לילדים, בעלות סמלית. הילדים נהנו מפעילות מעניינת בנושאים כגון קולנוע, בישול, ספורט, 

זהירות בדרכים ועוד.

סדנאות למידה בחופשת הקיץ
לקראת החזרה לשנת הלימודים, קיימנו סדנאות הכנה לתלמידים, בהן הם קיבלו ריענון של חומר 

הלימוד וכן כלים ומיומנויות שיעזרו להם לשפר את הישגיהם. בסדנאות השתתפו תלמידי בתי הספר 

היסודיים, חטיבות ותיכונים, וגם ילדים העולים לכיתה א’.

האגף לשירותי רווחה וקהילה 

 שירות חדש בקהילה! 
"המועדון הכלכלי" - שירות עירוני קהילתי להכשרת 

משפחות ופרטים להתנהלות כלכלית נכונה ופיתוח 

תעסוקתי למשתכרי שכר מינימום. השרות מאגם 

גופים עירוניים וארציים העוסקים בתחום כלכלה 

ותעסוקה ומציע רשתות תמיכה חברתיות ולווי פרטני.   

טלפון: 09-9705233.

הנגשת שירותי הרווחה  
שירות ייחודי בהרצליה במהלכו   צוותי הרווחה 

מגיעים למוקדים בשכונות ברחבי העיר . 

המדור לרווחת האוכלוסיה המבוגרת - 
ניצולי שואה

פרויקט רחב היקף שמטרתו איתור ניצולי שואה 

ושיפור אכות חייהם, הושק בהרצליה. הפרויקט 

יתמקד במיצוי זכויות בשיתוף הרשות לזכויות ניצולי 

השואה במשרד האוצר והמשרד לאזרחים ותיקים. 

כמו כן יופעלו עשרות מתנדבים על מנת לעמוד 

על צרכי ניצולי השואה בתחום הסוציאלי, תפקודי 

וסביביתי.

צוות הרווחה העירוני, המפעיל זו השנה השניה ביקורי 

בית בבתי האוכלוסיה המבוגרת בהרצליה, ישולב אף 

הוא בפרויקט לצורך מתן מענה חברתי, טיפולי, רפואי 

ופיסי במידת הצורך.
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יצירת קהילות ופעילויות 
משותפות בשכונות

החזון 
נחנך “בית קינן”

הבית המיתולוגי בצומת הרחובות 

אלתרמן -ז’בוטינסקי, אשר נודע בתרומתו 

למאבק על הקמת המדינה, מהווה מרכז 

לפעילות חברתית, תרבותית וסביבתית 

ומחזק את הפעילות הקהילתית בעיר. 

קהילהאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית          תיירות  <  יותר ביטחון  <  העיר הכי יפה ונקייה          <  קהילה  <    מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני
ורווחה



מסיבות ופעילויות לבני הנוער
יזמנו, בשיתוף מועצת הנוער, שתי מסיבות גדולות 

לבני הנוער בעיר. בחופשת הקיץ נהנו הנערים 

ממתחמי פעילות בספורטק ובמועדון ה”כוכב 

השמיני” וצפו בסרטים שהוקרנו בסינמטק. 

גדל נפח הפעילות בתנועות הנוער, נחנך בית 

הקבע של שבט צופי “ארד” ושמנו דגש על פעילות 

להכשרת מנהיגות בני נוער, במסגרת קורסי 

מד”צים.  

מתקני כושר מיוחדים 
לאנשים עם מגבלה פיזית

אנחנו  ממשיכים להנגיש מתקנים ברחבי העיר, 

ולשם כך הצבנו בחוף השרון ובגינת פינסקר 

החדשה )מול בית העלמין( מתקני כושר 

המותאמים במיוחד לאנשים עם מגבלה פיזית.
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“קבלת שבת” במרינה
תושבים רבים נהנו במהלך הקיץ מ”קבלת שבת” בעלת 

נופך שונה, שהתקיימה במרינה. באווירה קסומה של 
בריזה נעימה, שרו המשתתפים שירים ישראליים ופיוטים, 

קראו בפרשת השבוע ויצרו שיח משלב של ישן וחדש, 
שירה ותפילה, מסורת וגם עכשוויות.

 יצירת גיבוש קהילתי תוך קיום 
פעילויות משותפות בשכונות

החזון 

קהילהאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית             תיירות  <   יותר ביטחון   <  העיר הכי יפה ונקייה    <  קהילה  <    מינהל תקין ואיתנות כלכלית  <  ספורט וכושר גופני



פרס הניהול הכספי התקין
עיריית הרצליה זכתה בפרס ניהול תקין לשנת 2013-2014 לאחר שעמדה בכל הקריטריונים שקבע המינהל 

לשלטון מקומי במשרד הפנים לרשויות המקומיות, ובהם: ניהול כספי תקין, ניהול ארגוני תקין הכולל שכר כוח 

אדם, מערך השירותים לתושבים ותכנון ובנייה.

מקום ראשון בדירוג “דנס 100”
הישג לפעילות העסקית והכלכלית של הרצליה: מקום ראשון מבחינת היחס שבין מספר התושבים למספר 

העסקים בעיר. בדירוג, המתייחס לערים הבינוניות, היחס בהרצליה עומד על 6 תושבים לכל בית עסק. 

שופרה המרכזייה במוקד העירוני
כחלק מתפיסת התושב כלקוח מועדף, שידרגנו את המרכזייה האוטומטית במוקד העירוני - כך מתאפשר ניתוב 

השיחות לטיפול מיטבי, יעל ומהיר בפניות. להזכירכם, המוקד עומד לשירותכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

מהפכה בשירות לתושב
כחלק מתפיסת התושב כעומד במרכז העשייה העירונית, שיפרנו באופן משמעותי את השירותים המיועדים 

עבורכם, כגון קיצור זמן המענה ותהליך הטיפול בפניות הציבור, פנייה למוקד העירוני באמצעות עמוד הפייסבוק, 

הנגשת האתר העירוני והאפליקציה העירונית, גישה לתוכניות הנדסה באמצעות האתר העירוני, אפשרות 

להזמנת תורים מרחוק, ועוד. 
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התנהלות אחראית ותקינה על פי 
סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר

החזון 

מינהל תקיןאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית           תיירות  <  יותר ביטחון   <  העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה       מינהל תקין ואיתנות כלכלית         ספורט וכושר גופני
ואיתנות כלכלית



“ספורט חצות ועוד”
כפתרון בטוח לבני הנוער בשעות הלילה במהלך חופשת הקיץ, יזמנו עבורם, ללא תשלום, מגוון פעילויות 

ואטרקציות כייפיות בספורטק, תוך שאנחנו דואגים להסעות ולאבטחת המקום.

פרס שרת התרבות והספורט
עיריית הרצליה קיבלה הכרה ממשלתית על ההשקעה הרבה שלה בתחום הספורט: פרס שרת התרבות והספורט 

על הצטיינות בטיפוח תשתיות עירוניות בתחומי הספורט. הפרס  הוענק השנה ל-24 יישובים, והרצליה דורגה 

במקום השלישי.

הוקם מרכז אפולוניה
ספורטאים וחובבי ספורט נהנים ממרכז אפולוניה המרשים, המשתרע על 3,700 מ״ר בנוי וכולל שני מתחמים: 

בריכת שחייה חצי אולימפית בגדול 25 מטר ולצידה טריבונה עם כ-200 מקומות ישיבה, וכן אולם אמנויות לחימה 

ובו מזרנים בתקן אולימפי וטריבונה עם 100 מקומות ישיבה. 

במרכז הוכשרו 150 מקומות חנייה וכן מתקני שירותים ומלתחות. 

הצדעה לספורט בעיר
עיריית הרצליה ערכה ערב הצדעה ל-90 שנות ספורט עטור הישגים בעיר,

בו הוענקו פרסים לספורטאים, מאמנים, מורים לחינוך גופני ואנשי ספורט. התואר 

יקיר העיר בספורט הוענק לכדורסלן העבר זוכה פרס ישראל, טל ברודי. 
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“עיר בריאה” - 
שמירה על אורח חיים פעיל 

וספורטיבי, תזונה נכונה 
וקיום פעילות פנאי מהנה

החזון 

מודעות לאורח חיים בריא
על מנת ליישם את החזון “עיר בריאה”, 

מתקיימים בעיר תוכניות הדרכה לכל 

הגילאים, החל מגיל הגן, הרצאות ומפגשים 

פתוחים לקהל, ערבי הפנינג משולבים 

בסדנאות התנסות ועוד. כמו כן אנו פועלים 

לקידום נושא הבטיחות של הילדים, מפעילים 

מרפאת מתבגרים ומקיימים קשר רצוף עם 

משרד הבריאות.

“נעים בעיר”
עם בוא האביב אנו מציעים לכם, תושבות 

ותושבים, בכל הגילאים, מגוון רחב של חוגים 

ופעילויות ספורט בחוף הים וברחבי העיר 

שבהם אתם יכולים להתאמן ולעשות כושר 

ללא תשלום ועם מאמנים מקצועיים.

ספורטאיגרת לתושבים   <   חינוך מצוין לכולם   <   משתחררים מהפקקים   <  אירועי תרבות סוחפים   <   התחדשות עירונית           תיירות  <  יותר ביטחון   <  העיר הכי יפה ונקייה  <  קהילה  <  מינהל תקין ואיתנות כלכלית         ספורט וכושר גופני
 וכושר גופני



הרצליה בתקשורת


