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חזון והגשמה

 הרצליה – בירת
ההייטק של ישראל

 חברת מיקרוסופט העולמית בחרה בהרצליה להקמת קמפוס חדש 
למחקר ולפיתוח במערב העיר, בהשקעה של מיליארד שקל

למחקר  חדש  קמפוס  להקים  בחרה  מיקרוסופט  חברת 
משמעותי  חיזוק  היא  הזו  ההחלטה  בהרצליה.  ולפיתוח 
ישראל,  ההייטק של  כבירת  הרצליה  למעמדה של  נוסף 
שבה פועלות חברות רב לאומיות כמו אפל וחברות הייטק 

נוספות. מובילות 
הקמפוס החדש, שיקום באזור התעשייה הדרומי, ישתרע 
על שטח של כ־10 דונם, בהם כ־45 אלף מ"ר בנוי. היקף 

ההשקעה בפרויקט עומד על כמיליארד שקלים.
תחרותי  הליך  לאחר  התקבלה  מיקרוסופט  של  ההחלטה 
שבמסגרתו הציגו ראש העיר וההנהלה את עמדתם בכל 
בהם  החברה, שהמרכזיים  ידי  על  הקריטריונים שהוצבו 
היו הנגישות התחבורתית והסביבתית, בעיקר בפתרונות 
תחבורה ציבורית נוחה. הרצליה פעלה ותמשיך לפעול גם 
בעתיד כדי שכל חברה שבוחרת להקים כאן את משכנה 
לקידומה  ביותר  הטובים  והשירותים  הסיוע  את  תקבל 
הכלכלה  לפיתוח  תרומתה  להגברת  ובכך  והתפתחותה 

המדינה.   של  והתעסוקה 
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בדיקות אחרונות לפני שהלוויין נשלח לחו"ל. תלמידי הרצליה בפעולה

חינוך

הרצליה משגרת לוויין 
תלמידים שני לחלל

הלוויין דוכיפת 2, שנבנה על ידי תלמידי מרכז המדעים בעיר, צפוי לבצע שיגור 
לחלל במרץ 2017. הלוויין דוכיפת 1 עדיין מקיף את החלל בכל שעה וחצי

תלמידי מרכז המדעים בהרצליה עומדים לפני 
הישג פורץ דרך נוסף: הלוויין דוכיפת 2 שפותח 
ונבנה על ידי התלמידים נמצא בארה"ב בהכנות 
חודש  במהלך  להתבצע  שצפוי  לחלל,  לשיגור 
המשגר  הטיל  גבי  על  ישוגר   2 דוכיפת  מרץ. 
אטלס 5, שהוא המשגר החזק ביותר בעולם, אל 
תחנת החלל הבינלאומית ומשם באמצעות זרוע 

יישלח למסלולו. רובוטית 
הלוויין, שפיתוחו הוזמן מהרצליה על ידי האיחוד 
האירופי, מצויד במכשור מדעי המודד צפיפות 

פלזמה בשכבות האטמוספירה העליונות. 
ידי   על  הנבנה  השני  הלוויין  הוא   2 דוכיפת 
הלוויין   ,1 דוכיפת  לו  קדם  הרצליה.  תלמידי 
התלמידים  ולוויין  ישראל  של  הראשון  הזעיר 
לפני  שוגר   1 דוכיפת  בעולם.  היחיד  הפעיל 
כשנתיים וחצי לחלל ומאז מקיף את כדור הארץ 
וכל מערכותיו מתפקדות ללא  וחצי  בכל שעה 

תכנית א.י.ל הורחבה
 תכנית א.י.ל )אני יכול להצליח( להעצמת התלמידים ולחיזוקם

פועלת עכשיו בכל בתי הספר היסודיים
תכנית א.י.ל )אני יכול להצליח( בשיתוף 
עם המרכז הבינתחומי – עכשיו בכל בתי 

הספר היסודיים 
תכנית א.י.ל )אני יכול להצליח( הורחבה 
בשנת הלימודים תשע״ז לכל כתות א׳-

ב׳ בכל בתי הספר היסודיים, ולאור זאת 
בתי  בכל  כעת  מתקיימת 
הספר בכל שכבות הגיל.

עוסקת  א.י.ל  תכנית 
בהקניית  בעיקר 
של  מיומנויות 

תחושת  את  המעצימה  לומד,  תפקודי 
המסוגלות והביטחון העצמי בקרב התלמידים. 
כמו כן היא מקנה לצוותי המורים מיומנויות 

מסייעים  הם  שבאמצעותן  הוראה, 
תפקודם  את  לשפר  לתלמידים 
וחברתית  רגשית  לימודית,  מבחינה 
קשיים  עם  להתמודדות  מענה  ולספק 
לימודיים. התכנית פועלת תחת פיקוחה 
של ד״ר דפנה קופלמן רובין מהמרכז 

הבינתחומי.
בארץ  הראשונה  העיר  היא  הרצליה 
לתלמידיה  התכנית  את  שמעניקה 
המתמודדים עם לקויות למידה וקשב, 
לכלל התלמידים ולצוותים החינוכיים. 
הרצליה  שהעיר  ומקווה  מאמינה  ״אני 
בארץ״,  נוספות  לערים  מודל  תהווה 
אומרת סגנית ראש העיר הממונה על החינוך, 

פרישקולניק. איה 
 סגנית ראש העיר,
איה פרישקולניק
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של  המדע  קשרי  את  מקדם   1 דוכיפת  דופי. 
ברחבי  וחוקרים  מדענים  עם  הרצליה  תלמידי 
תחנות  כ־200  עם  יום  יום  ומתקשר  העולם 

לוויינים ברחבי העולם. דוכיפת 2 הוא הלווין 
השני שניבנה על ידי תלמידי מרכז המדעים 

אריאל. מאיר  ד"ר  בהנחיית 



כל מה שקורה

פברואר 2017 | 3

התלמידים הוותיקים. יש שיעורי בית?

 הצלת חיים: העירייה רכשה
80 מכשירי דפיברילטור 

בדקות  מענה  הנותן  חשמלי  שוקר 
שעבר  לאדם  קריטיות,  שהן  הראשונות, 

לבבי.  אירוע 

הרצליה הינה העיר הראשונה בה הותקנו 
העירוניים  המוסדות  בכל  המכשירים 

והציבוריים.

הגמלאים חוזרים ללמוד
12 סבתות וסבים מגיעים לבית הספר "לב טוב" ולומדים אנגלית ותנ"ך

תושבים  של  כיתה  בהרצליה:  ייחודי  פרויקט 
ותיקים הלומדים ומשתלבים בהווי הבית ספרי.  
הרצליה,  עיריית  ביוזמת  לדרך  יוצא  המיזם 
אגף החינוך, ובית ספר ״לב טוב״. ה״תלמידים״ 
בשבוע  פעם  הספר  לבית  מגיעים  החדשים 
ביה״ס  לומדים ממורי  הם  בהן  לארבע שעות, 
מקצועות כגון אנגלית, היסטוריה, תנ״ך, מדעי 
המחשב וספרות. בנוסף, הם לוקחים חלק בכל 
הפעילויות החברתיות־ערכיות  בביה״ס, כולל 
מסייעים  וכן  ספרי  הבית  לטיול  הצטרפות 

ועוד.  הרצאות  במתן  בספרייה, 
שנת  כל  לאורך  שתפעל  התכנית,  מטרת 
הלימודים, היא ליצור מסגרת של למידה מהנה, 
לקרב ולחבר את התלמידים לבני הגיל השלישי 
ולאפשר למידה הדדית, והיא מהווה נדבך נוסף 
בשיתוף קהילת המבוגרים עם ילדים ובני נוער. 

מובילים יזמות חינוכית
יוזמה מעניינת של תלמידי 
חט״ב רעות העפילה לגמר 
הארצית  היזמות  תכנית 
משרד  של  לבן״  ״כחול 
והתעשייה.  הכלכלה 
חכם״,  ב״עט  מדובר 
מעתיק  כפתור  שבלחיצת 
שכותבים  מה  כל  את 
לאפליקציה  במחברת 
עצמה  בתכנית  בטלפון. 
משתי  תלמידים  השתתפו 
רעות  בהרצליה,   חטיבות 

ובן גוריון, ובה הם קיבלו כלים ליזמות, 
שיווק,  אסטרטגיות  מיתוג,  מהו  למדו 

להם   התאפשר  וכן  ועוד  שיווק  פילוח 
הישראלית.  התעשייה  את  להכיר 

ביקורת בהפתעה
ילדי הגנים בהרצליה הופתעו כשהגיע אליהם 
אורח לא צפוי: ראש עיריית הרצליה, משה 
פדלון, ערך ביקורת פתע בגני הילדים ברחבי 
ביקש  שבו  "קשת",  הפעוטות  ובמעון  העיר 
לבדוק מקרוב את ארוחת הצהריים שקיבלו 
הילדים, ובכלל זה טיב המזון ואיכותו. לאחר 

הילדים  "תזונת  העיר  ראש  הבהיר  הביקור 
בגנים העירוניים חשובה לי וברצוני להבטיח 
להורים כי הילדים מקבלים מזון איכותי, טרי 
ומזין. ממה שראיתי זה אכן כך והוא בהחלט 
גם טעים. הילדים מרוצים ושבעים וההורים 

יכולים להיות שקטים ובטוחים".

מקום שני 
ב־5 יחידות 
במתמטיקה

הרצליה:  לתלמידי  תקדים  חסר  הישג 
בשלוש השנים האחרונות העפילו תלמידי 
התלמידים  בקרב  השני  למקום  העיר 
עוד  במתמטיקה.  יחידות    5 הלומדים 
יש לציין כי כרבע מתלמידי העיר עברו 

במתמטיקה. יחידות   5 בגרות 

מייבשי ידיים 
 סילוניים 

בכל בתי הספר
מייבשי  של  מתקדמים  מכשירים  כ־300 
ידיים סלוניים מותקנים בימים אלה ב־53 
בתי ספר בעיר. המייבשים הללו מצוידים 
והם  אוויר  ובמסנן  כחלחלה   vu בנורת 

יחליפו את ניירות הניגוב לידיים. 

מקבלים כלים ליזמות. תלמידי חט"ב רעות עם ראש העיר
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חינוך

כיתת מחשבים בבי"ס מפתן ארז

חצר משודרגת 
בבי"ס לב טוב

 משפצים ומשדרגים 
את מוסדות החינוך בעיר

לתלמידים  לספק  במטרה 
סביבת  החינוכי  ולצוות 
למידה מתקדמת,  אסתטית 
העירייה  עורכת  ובטוחה, 
במהלך חופשת הקיץ עבודות 
של  ושדרוג  לשיפוץ  נרחבות 
 – בעיר  רבים  חינוך  מוסדות 

בתי ספר וגני ילדים. השנה הסתכמו העבודות 
שקלים. מיליון   70 של  כוללת  בעלות 

בואו אלינו, לים
 חיל הים קורא לתלמידי העיר: 

הצטרפו אלינו
תלמידי כיתות י"ב מכל בתי הספר התיכוניים 

בהרצליה נחשפו לאחרונה לתפקידים ולאפשרויות 
 הגיוס לחיל הים, במסגרת שיתוף פעולה של

 חיל הים עם מחלקת צעירים, אגף תנו"ס
בשיתוף המרכז העירוני לחינוך ימי.

פעילות זו, הייחודית להרצליה, היא חלק מתהליך 
ההכנה לצה"ל המתקיים בבתי הספר התיכוניים, 

ובו התלמידים מקבלים מידע על התפקידים 
השונים בחיל ויכולים להירשם למיונים 

לתפקידים שמעניינים אותם. בנוסף, הם עורכים 
סיור בספינות של חיל הים ואף יוצאים לשיט 

בסירות גומי.
)משמאל(: סגנית ראש העיר איה פרישקולניק, ראש העיר משה פדלון, נציג חיל 

הים, ראש אגף החינוך יעקב נחום ומנהל מחלקת צעירים אהרון גורל

פינת יצירה בגן ברנדייס

פינת משחקים בגן ברנדייס

כיתת קולנוע בתיכון הראשונים

כיתת מספרה בבי"ס מפתן ארז
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פרסים 
והישגים

עיריית הרצליה משקיעה הרבה מאוד משאבים 
בתכניות לימוד חדשניות ופורצות דרך יחד עם  
טיפוח אווירה חמה ומעודדת למידה, מצוינות 

 והישגיות. ההשקעה שלנו נושאת פירות 
 ותלמידי העיר זוכים בפרסים ובגביעים 
בתחרויות ובאולימפיאדות בארץ ובחו"ל

תלמידת תיכון הראשונים 

גאיה נחשון. הופעה באו"ם

זוכי האקלימתון  של מרכז הצעירים 
בנושא הפחתת עומסי תחבורה

תלמידי ברנדייס. מקום ראשון 
באליפות הסייבר הארצית

 תלמידי אילנות. 
מקום ראשון בחידון העברית

בתחרות רובוטיקה ארציתתיכון הנדסאים. מקום שני 

עמרי סולן. מדליית ארד 

באולימפיאדת הכימיה

תלמידי יד גיורא. מקום ראשון 

FLLבתכנות הרובוט בתחרות ה־

 תלמידות תיכון היובל. 
אליפות הארץ בכושר גופני
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דיור

"מתחם הכוכבים" בגליל ים

משה  העיר  שראש  לאחר  בלבד  שנתיים 
במתחם  הפינה  אבן  את  הניח  פדלון 
הודיעו   ,2015 בינואר  ים,  בגליל  הכוכבים 
שר האוצר משה כחלון, ראש העיר וראשי 

הדירות.  איכלוס  על  ישראל  אפריקה 
הדיור  למצוקת  במענה  הוקם  המתחם 
מהם  זכאים,  יכולים  במסגרתו  בישראל, 
לטווח  דירה  הרצליה, לשכור  תושבי   30%

שנים.   10 עד  של  ארוך 
במקום יש חמישה בנייני מגורים חדשים, 

שבהם 273 יחידות דיור, בתמהיל מגוון של דירות 
ופנטהאוזים.  גן  דירות  חדרים,  ו־4   ,3  ,2 בנות 

מתוכן 58 דירות בשכר דירה מפוקח המיועדות 
לזכאים תושבי העיר הרצליה ו־10 דירות לזכאים 
לזכאים  המושכרות  דירות  ו־205  הארץ,  משאר 

נוספים במחירי שוק קבועים. 
אמר  הרצליה,  עיריית  ראש  פדלון,  משה 
דיור  של  ״המהלך  כי  דבריו  בתחילת 
להשכרה מצטרף לשורת צעדים שהעירייה 
להקל  כדי  האחרונות  בשנתיים  נקטה 
ולהגדיל  הדיור  בנושא  המחיה  יוקר  על 
בעיר״. המגורים  היצע  את  משמעותית 

"שוק  אמר:  האוצר,  שר  כחלון,  משה 
מפתרון  נפרד  בלתי  חלק  הוא   השכירות 
היתר  מתן  מאז  וחצי  שנה  הדיור.  משבר 
זאת  באכלוס,  נמצאים  כבר  אנחנו   - הבנייה 

אפשר".  – רוצים  שאם  אומרת 

לראשונה: דיור בר השגה 
להשכרה בהרצליה

 "משה כחלון ומשה פדלון מקבלים החלטות אמיצות", נאמר בטקס 
לתחילת אכלוס פרויקט דיור בגליל ים שבו 273 יחידות דיור חדשות

אלופת הארץ בבנייה
הרצליה קיבלה מענק בסך 5 מיליון ש״ח על מהירות הוצאת היתרי בנייה

דו"ח יישום שנתי של תמ"א 38 לשנת 2015, 
שהוציא מינהל התכנון במשרד האוצר, קובע 
כי בעוד שהממוצע הארצי למתן היתר בנייה 
הרי  חודשים,  שמונה  על  עומד   38 לתמ"א 
שבהרצליה משך הזמן להיתר בניה עומד על 

מהדו"ח  עולה  עוד  בלבד.  חודשים  שלושה 
כי בשנת 2015 אושרו בהרצליה 90 בקשות 

להיתר עבור פרויקטים של תמ"א 38.
"מהירות  עזרא:  בן  יהודה  העירייה  מנכ"ל 
של  תוצאה  היא  בהרצליה  האישורים  מתן 

עבודה מאומצת ויעילה של גורמי העירייה 
ראש  של  חזונו  ברוח  השונות,  ביחידות 
נהנים  העיר  תושבי  לכך  הודות  העיר. 
מבתים משודרגים ומודרניים יותר התורמים 

העיר". לחזות  גם 
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מאות יזמים הגיעו מרחבי הארץ והעולם. שכונת יד התשעה

יד התשעה: מהפך
עיריית הרצליה מקדמת תכנית ענק של פינוי בינוי בשכונת יד־התשעה | 

התכנית כוללת פינוי 1,500 דירות קיימות ובניית כ־6,000 יחידות דיור

להתחדשות  תכניות  לקדם  הדרך  נסללה 
כ־1,500  שבה  התשעה,  יד  בשכונת  עירונית 
ישנים.  רכבת״  ב״שיכוני  רובן  דיור,  יחידות 
תכנית  בה  לקדם  היה  ניתן  לא  רבות  שנים 
שדה  של  פעילותו  בגלל  בינוי,  לפינוי 
בעקבות  אפשרי  השינוי  עכשיו  התעופה. 
ובנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  החלטת 
כי שדה  המשפט,  בית  להחלטה של  בהמשך 

כשנתיים.  בעוד  יפונה  התעופה 
למתווה  הצעות  להגשת  קורא  קול  פורסם 

תוך  בשכונה,  עירונית  להתחדשות  כולל 
בהישג  דיור  צפיפות,  לענייני  התייחסות 
שירותים,  קהילה,  חיי  ציבוריים,  שטחים  יד, 
מרחבי  ומתכננים  ויזמים  וניידות,  תעסוקה 
הצעות  שתי  לשכונה.  הגיעו  והעולם  הארץ 
שזכו בניקוד הגבוה ביותר,  עלו לשלב הגמר 
בתחרות ונבחנו ע״י ועדת שיפוט, שכללה, בין 
מהנדס  פדלון,  משה  העיר,  ראש  את  היתר, 
חברי  משפטיים,  יועצים  סקה,  מייק  העיר, 
דבר  של  בסופו  ועוד.  ציבור  נציגי  מועצה, 

החליטה הוועדה לקדם שילוב של שתי תכניות 
איכות.  במדדי  ביותר  הגבוה  בניקוד  שזכו 

היה  שלא  גודל   בסדר  בפרויקט  מדובר 
דגש  שמה  התכנית  ישראל.  במדינת  כמוהו 
אופייה  שימור  תוך  עירונית  התחדשות  על 
הייחודי וההיסטורי של השכונה, חיבור לעורקי 
התחבורה והעיר. בין המדדים שהביאו לניקוד 
הגבוה לתכניות הזוכות היה הביטוי של גישה 
העובדה  עם  יחד  ויצירתית,  רעננה  תכנונית 

לביצוע.  ישימות  שהן 

מולדת עם כביש
במשך שנים ביקשו תושבי רחוב 

מולדת לסלול כביש | עכשיו הם קיבלו
בוקר חדש עבור דיירי רחוב מולדת בשכונת נווה 

עמל: אחרי עשרות שנים שבהן התושבים המתגוררים 
במקום נאלצו ללכת בחול, ובימי גשם לסבול מבוץ 
ושלוליות, נסלל כביש ברחוב. במשך שנים ארוכות 

נאבקו התושבים מול רשויות העירייה בבקשה לסלול 
במקום כביש, אבל לא נענו. עם כניסתו לתפקיד, 

הצהיר ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, כי אחד 
מיעדיו התשתיתיים הינו שיפוץ רחוב מולדת. ואכן, 

בימים אלו לאחר סלילת הכביש יעבור הרחוב שדרוג 
משמעותי עם שיפוצו, כולל התקנת תאורה, ריהוט 

רחוב וצמחייה חדשה. העבודות בוצעו על ידי החברה 
העירונית לפיתוח הכלכלה בהרצליה.



8 | פברואר 2017 

קהילה

 נערך מפגש 
"נווה ישראל לדורותיה"

הרבה התרגשות, שמחה וגם דמעות היו 
במפגש החגיגי "נווה ישראל לדורותיה" 
ספטמבר  בחודש  העירייה  שערכה 
מאז  השכונה  תושבי  בהשתתפות 
שנערך  האירוע  היום.  ועד  ראשיתה 
לתושבים  מרגשת  הזדמנות  היווה 
להעלות  וגם  ותיקים  מכרים  לפגוש 
של  הראשונים  מימיה  זיכרונות 

השנים. ולאורך  השכונה 

שהייתה  התוססת  הקהילתית  הפעילות 
לאחרונה בחג החנוכה היא חלק מחיי קהילה 
עשירים, שהתושבים בשכונות וברחבי העיר 

שוטף. באופן  מקיימים 
בעיר  התגבשו  האחרונות  השנים  בשלוש 
מיזמים  ומציעות  שמארגנות  קהילות   11
קהילתיים, אירועים סביב חגים, קבלות שבת 

ועוד, כמו גם יוזמות מיוחדות של תושבים, 
מרצים,  שכנים  בין־דוריים,  מיזמים  דוגמת 
מפגשים בבתים סביב בישול ועוד. הקהילות 
הללו מתקיימות בשכונות הרצליה הצעירה, 
נווה עמל, יד התשעה , נווה ישראל, הרצליה 
ב', נוף ים, שלוש קהילות בהרצליה הירוקה, 

נחלת עדה ושכונת ויצמן.

11 קהילות פעילות 
התגבשו בהרצליה 

מתנ״סים 
פעילים לכל גיל 
בחנוכה התקיימו במתנ"סים ברחבי העיר 
מגוון רחב של פעילויות ואירועים, כגון 
מדעים,  מרכז  קייטנת  נרות,   הדלקת 
היא  הזו  הפעילות  ועוד.  ילדים  הצגות 
כל  לאורך  שניתן  העשיר  להיצע  דוגמה 
השנה ומתפרש על פני תחומים ונושאים 
עוסקים  בהרצליה  המתנ"סים  רבים. 
בחינוך משלים בלתי פורמאלי ובתרבות 
בין  מדובר  הגילאים.  לכל  בעיר  הפנאי 
השאר בחוגים לגיל הרך, לילדים, לנוער 
מקרב  מנהיגות  הצמחת  ולמבוגרים, 

ועוד. הנוער 

יול״א - צהרונים 
 וקייטנה 

בגני הילדים
בהרצליה,  הילדים  בגני  יול״א  תכנית 
הלימודים,  ליום  המשך  מסגרת  המהווה 
בתחומים  ולמידה  העשרה  מעודדת 
מגוונים, בדגש על מתן יחס אישי לכל ילד, 
והקניית  הרגשי  לעולמו  התייחסות  תוך 

חווייתית. בדרך  חברתיות  מיומנויות 
התכנית מופעלת ע״י העירייה באמצעות 
מרכזים קהילתיים הרצליה, בליווי ופיקוח 
פעולה  ובשיתוף  למתנ״סים  החברה  של 

עם משרד החינוך ונציגי ועד.

מתרגשים
ערב הוקרה לפצועי צה"ל 

ונפגעי פעולות איבה

מערכות  לפצועי  מרגש  הוקרה  ערב 
באחרונה  נערך  האיבה  ופעולות  ישראל 
העיר  ראש  בהרצליה.  בעיר"  ב"היכל 
משה פדלון שפתח את הערב אמר "הערב 
הזה מביא בפנינו את ישראל היפה, בלי 
מאוד  הרבה  עם  אבל  וציניות  מרכאות 
החוב שאנחנו  לתת.  אדיר  ורצון  מסירּות 
אני  כולם  ובשם  עצום  הוא  לכם  חייבים 

ענקית". תודה  לכם  להגיד  רוצה 
)מיל'(  סרן  היה  בערב  המרכזי  הדובר 
השנייה  לבנון  שבמלחמת  בראל,  עמית 
ראייתו  את  ואיבד  קשה  באורח  נפצע 
שישב  לקהל  מחבלים.  עם  בהיתקלות 
מרותק הוא סיפר על המלחמה האמיתית 
והתמדה  נחישות  בעזרת  וכיצד  בחייו, 
אפשרי  הבלתי  את  להפוך  הצליח 
לאפשרי, לחזור לחיים שגרתיים ולעסוק 
בפעילות שרבים מאתנו חולמים לעשות, 
ואקסטרים. אתגרי  ספורט  למשל  כמו 
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הרצליה –  בצופי  החניכים  במספר  משמעותית  עלייה 
השבטים,  שמציעים  הפעילות  וחיזוק  במספר,  כ־2,200 
הם כמה מהשינויים הבולטים בתנועה, הפועלת בתמיכת 
ניתן  בנוסף,  וקהילה.  לנוער  המחלקה  הרצליה,  עיריית 
לציין גם את חיזוק הקשר  ההדוק שהחניכים מקיימים עם 
הקהילות בעיר וכן מעורבות גדולה יותר מצד ההורים. 
שחף,  רשפים,  צופים:  שבטי  מספר  פועלים  בהרצליה 
יד  בשכונת  שלוחה  נפתחה  ולאחרונה  ודקר,  ארד 
נפתחה  נובמבר  בחודש  חניכים.  כ־70  המונה  התשעה 

צופי  דקר,  הפעילות של שבט  שנת 
וכיום  הוא  אף  גדל  שלאחרונה  ים, 

חניכים.  כ־300  בו  פועלים 
בכל  חלק  לוקחים  הצופים  שבטי 

מעורבים  העירוניים,  האירועים 
ומפעילים  ובמתנ״סים  הספר  בבתי 

פעילות  שירות.  שנת  קומונות  שתי 
ומציעה  העיר  רחבי  בכל  פרושה  הצופים 
נוער. בני  עבור  חלופיות  אפשרויות  מגוון 

2,200 נכונים!
גידול מרשים במספר חניכי תנועת הצופים בהרצליה

בית לקהילה ולפעילות חברתית ותרבותית. ערב לדינו בבית קינן

בית קינן גאה לארח
מה משותף לליצמן, גלנט, שלח ויעקב פרי? התשובה בכותרת

הטון בכל  קינן ממשיך לתת את  בית 
עם  והעשרה  תרבות  לפעילות  הקשור 
בממשלה,  הראשונה  מהשורה  מרצים 
באווירה  הציבורי,  ובשירות  באקדמיה 
משוחררת, תחת כיפת השמיים, ברחבה 

עצים. המוקפת  הנעימה 
בהנחיית ראש העיר הוחלט כי המבנה 
לקהילה  כבית  ישמש  קינן"  "בית  של 
לפעילות  ומרכז  מפגש  מקום  ויהווה 
ויחזק  וסביבתית  תרבותית  חברתית, 

בעיר. הקהילתיות  את 
בין המופיעים בבית קינן שר הבריאות 
והשיכון  הבינוי  שר  ליצמן,  יעקב 
שלח  עפר  הכנסת  חברי  גלנט,  יואב 
מרידור,  דן  לשעבר  השר  פרי,  ויעקב 
שביט,  שבתי  לשעבר  המוסד  ראש 
אדטו  אורית  לשעבר  שב"ס  נציבת 
הרצאה  במקום  התקיימה  בנוסף  ועוד. 
וחקר  "מיינדפולנס  בנושא  מרתקת 
המדיטציה”,  מאחורי  המדע   - המוח 
ע"י עמוס אבישר, מנחה וחוקר ב"מכון 
וחברה"  מדע  למיינדפולנס  מודע 
לפסיכולוגיה  איבצ'ר  ברוך  בביה"ס 

הבינתחומי.  במרכז 
החל מחודש נובמבר מתקיימת ב"היכל 
בעיר" סדרת הרצאות "כבוד הנשיא!" 
מיטב  ידי  על  קינן,  בית  שמוביל 

ישראל  נשיאי  של  והביוגרפים  החוקרים 
שהלכו לעולמם. הסדרה היא פרי שיתוף 
המועצה  קינן, המרפסת,  בית  בין  פעולה 
להנצחת  והמועצה  בגין  מרכז  הציונית, 

נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה במשרד 
ההצלחה  לאחר  ובאה  הממשלה,  ראש 
הגדולה של סדרת ההרצאות "אדוני ראש 

הממשלה".
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תרבות

עונת תרבות מרתקת
 "היכל בעיר" משיק עונה עשירה ומרתקת במופעי תרבות, מוזיקה 

והרצאות | בין המופעים: קובי אוז, פאות קדושות, הצגות לילדים ועוד
"היכל  בהרצליה:  התרבות  לשוחרי  בשורה 
עם  שלו  השלישית  העונה  את  פתח  בעיר" 
הרצאות,  תיאטרון,  מוזיקה,  מופעי  מיטב 

לילדים. ומופעים  בידור 
בין המופעים לעונת 2016-17 - להיטי יוון, 
ערב שירה ישראלית, מופע סליחות, לאדינו 
ארון  קרליבך,  שלמה  ושירי  מהבית  ופיוט 
עומר  בין  מרתק  מפגש   – היהודי  השירים 
בן רובי וקובי אוז ועוד, בתיאטרון, ההצגות 
מוסיקלי  מחזה  ועושר,  באושר  רילוקיישן, 
פאות  חדש  קומי  דראג  מופע  כלתום,  אום 
קונצרטים,  הרצאות,  וכן  ועוד,  קדושות 

ועוד. לילדים  הצגות 
כזכור, רק לפני כשלוש שנים עוד עמד בניין 
"היכל בעיר" כמעט נטוש בלב העיר. אמנם 
פעל בו אנסמבל יוצר של אמנים, אך הקהל 
"הצביע ברגליים" ונעדר כמעט לחלוטין מן 
ההצגות. במשך ערבים שלמים עמד המבנה 
עירוני  לגירעון  מקור  והיווה  מקהל  ריק 
עם  שקלים.  מיליוני  בו  שהושקעו  מתמשך 
כניסתו של ראש העיר, משה פדלון, לתפקידו, 
של  הפעולה  אסטרטגיית  שינוי  על  הוחלט 
בית שוקק לתרבות  ליצור  המקום על מנת 

חיה ותוססת בלב העיר הרצליה.
ומיומן,  אנרגטי  מקצועי,  חדש,  ניהול  תחת 
הפך "היכל בעיר" מהר מאוד למרכז תרבותי 
ומופעים  אירועים  המציע  ומוביל,  שוקק 

למגוון  המתאימים  ומוקפדים,  איכותיים 
ובמחירים שווים לכל כיס.  וגילאים  טעמים 
מציע  הייחודי,  בעיצובו  המרשים  המקום, 
המכיל  אולם  ונעימה,  רחבה  מבואה  לבאים 
280 מקומות שנוספה לו גינת פטיו קסומה. 
מערכת  בו  ומותקנים  נגיש  האולם  בנוסף, 

ייחודיים לכבדי  ועזרים  עזר לכבדי שמיעה 
ראייה. 

"היכל בעיר", הפועל במרכז העיר, בן גוריון 
הרצליה,  תושבי  את  רק  לא  אליו  מושך   ,5
כך  הסמוכות,  מהערים  תושבים  גם  אלא 
שבהחלט ניתן לומר שמשהו טוב קורה כאן.

מוזמנים לבקר. "היכל בעיר"

 היכונו.... עדלאידע 
ביום ראשון 12.3 בשעה 10:00

התלבושות הצבעוניות, המוסיקה הסוחפת 
והריקודים המרהיבים חוזרים בפורים עם עדלאידע 

נוספת, מושקעת וססגונית, להנאת ילדי העיר 
והמבוגרים. בהחלט יש למה לצפות.
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 טעימה 
של תרבות

תמיד יש מה לראות והיכן ליהנות - 
 בכל ימות השנה, קיץ וחורף, 
 יום וליל, הרצליה משופעת 

באירועי תרבות מגוונים
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תרבות

היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים 
נערך עם פתיחתה של התערוכה המסקרנת 
"הקול בראש שלך", בגלריה העירונית. 130 
לתת  החליטו  ואמנים  ציבור  אישי  ח"כים, 
ביטוי אמנותי אישי לנושא הכאוב. במסגרת 
זו קיבלו המשתתפים ראשי קלקר והם עיצבו 

וקישטו אותם על פי תפיסתם ותחושתם.
בין האישים שהשתתפו בפרויקט ח"כ עליזה 
רוזין,  מיכל  ח"כ  רוזנטל,  מיקי  ח"כ  לביא, 
ח"כ מירב מיכאלי, ח"כ מירב בן ארי, רות 
לפיד  ליהי  גרנט,  צופית  ארד,  יעל  רזניק, 
ועוד. גם ראשי העיר השתתפו, ובהם ראש 
העיר משה פדלון וסגניות ראש העיר מאיה 

כץ ועפרה בל. 
העירונית  בגלריה  הוצגה  התערוכה 
ובהמשך עלו כל היצירות למכירה פומבית 
 Bid Spirit אינטרנטית פתוחה לקהל באתר
ההכנסות  כל  תירוש.  גלריה  עם  בשיתוף 
ממכירת היצירות קודש להקמת מעון חדש 

מוכות. לנשים 

התערוכה היא פרויקט משותף של מחלקת 
הרצליה,  בעיריית  נשים  ומינהל  תרבות 
הגלריה  בע"מ,  ותרבות  לאמנות  החברה 
המקלט  הרצליה,  אמני  ארגון  העירונית, 

לאלימות  ל.א  עמותת  של  מוכות  לנשים 
הרצליה  מוזיאון  של  החינוך  אגף  ומוז"ה 
שלי  התערוכה:  אוצרות  עכשווית.  לאמנות 

ארז. בט  וד"ר  ויצטום  נילי  רשקס, 

הרצליה קוראת: לא לאלימות!
 130 פסלי קלקר עוצבו על ידי חברי כנסת, אמנים ואישי ציבור להעלאת 

המודעות לאלימות נגד נשים בתערוכה שהעירייה יזמה והשתתפה בה

של  בקפידה  המעוצב  לחלל  בכניסה  כבר 
בילוי  חוויית  "בר בעיר", המציע לצעירים 
ולימודים  לעבודה  וחלל  בלילה  איכותי 
אינטימי  מקום  של  היא  התחושה  ביום,  
שמי  כך  רקע,  מרעשי  המנותק  ודיסקרטי 
ובאווירה  בשקט  לעבוד  יכול  בו  שנמצא 
מרחבי  מציע  המתחם  ואכן,  נעימה. 
בצורת  ומתקדמים  משותפים   עבודה 
לסטודנטים  המתאימים   Students hub
אלטרנטיבי  מקום  המחפשים  וליזמים 
ללימודים, לעבודה, לנטוורקינג ולפגישות. 
ונגיש. המקום מאובזר בציוד טכני חדשני 

בערב האווירה משתנה והמקום הופך תוסס 
בנושאים  ומפגשים  הופעות  עם  ואנרגטי, 
המבלים  של  העניין  תחומי  פי  על  שונים, 
במקום  מתקיימים  למשל  כך  הצעירים. 
ערבי תוכן מגוונים וייחודיים, כגון הרצאות 
בנוסח ׳אקדמיה על הבר׳, ערבי סטנדאפ - 
של  קלאב  קומדי  הכאמל  של  סניף  נפתח 
הסטנדאפיסט רועי לוי, הופעות אקוסטיות, 
במה פתוחה, ׳פואטרי סלאם׳, שידורים חיים 

של משחקי ספורט ועוד. 
כל זאת לצד מכירת בירה קרה, שתייה קלה, 

קפה ומאפה ונשנושים. 
שטיין,  רויטל  היא  בעיר"  "בר  מנהלת 

במעמדו  מהפך  חוללה  האחרונות  שבשנים 
למרכז  אותו  והפכה  בעיר"  "היכל  של 
מופעים  הצגות,  שפע  עם  מוביל  תרבותי 
והרצאות שערב ערב ממלאים את האולם.

עובדים ביום, מבלים בלילה
חדש: “בר בעיר“ מציע לסטודנטים ללמוד ולעבוד בשעות האור וליהנות בו כשמחשיך

ליהי לפיד )משמאל(, ראש העיר משה פדלון, נילי ויצטום וח"כ נורית קורן

מקום תוסס ואנרגטי. ״בר בעיר״
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העיר התאומה
הרצליה ופאפוס בקפריסין 

חתמו על ברית ערים תאומות

ראש  להרצליה:  חדשה  תאומה  עיר 
וראש  פדלון  משה  הרצליה  עיריית 
עיריית פאפוס, פדונאס פדאנוס, חתמו 

תאומות. ערים  ברית  על 

 תכנית אסטרטגית
לפיתוח אזור התעסוקה

לצרכים  נערך  הרצליה  התעסוקה  אזור 
הכינה  זו  ובמסגרת  בעתיד,  המשתנים 
אגף  בשיתוף  התעשייה,  אזור  מינהלת 
במסגרתה  אסטרטגית,  תכנית   ההנדסה, 
כ־2,000,000  הקיים  הבנוי  לשטח  יתווספו 
התכנית  חנייה.  מקומות  אלפי  וכן  מ"ר 

שומרת על האופי התעסוקתי של המקום,  
והוספת  הכבישים  תשתית  שיפור  תוך 
מדובר  מגורים,  בנושא  תחבורה.  אמצעי 
לייצר  הכוונה  שכן  משמעותי,  בשינוי 
אזור  בתוך  חדשות  דיור  יחידות  כ־2,000 

התעסוקה.

וסגנית  פדלון  משה  הרצליה  עיריית  ראש 
עיריית  ראש  עם  בל,  עפרה  העיר  ראש 
פאפוס )ראשון משמאל( ונשיא הפרלמנט 

קפריסין של 

ליווי עסקים 
בעיר

מינהלת מרכז העיר קיימה, בשיתוף עם 
המרכז הבינתחומי, את פרוייקט "עסקים 

במרכז", ליווי עסקי והטמעת צעדים 
לפיתוח עסקי. כמו כן, קיימה סדרה של 

תרבוTEA, הרצאות במגוון נושאים בבתי 
קפה שבמרכז ועוד.

תיירות, כלכלה ועסקים

התיירות בהרצליה זכתה גם השנה לשורה של 
הישגים, הודות לפעילות המואצת של החברה 
העירונית לפיתוח התיירות. ההחברה, המופקדת 
על אזור המרינה וחופי אכדיה, פיתוח האתרים 
רציף  קשר  מקיימת  מיכל,  ותל  אפולוניה 
המלון  בתי  בהם  בעיר,  התיירות  גורמי   עם 
הסביבה  על  השמירה  לקידום  ופועלת 
התחזוקה  השירותים,  התשתיות,  החופית, 
בין  בעיר.  התיירות  בתחום  והאירועים 
אלו:  בימים  מקיימת  שהיא   הפעילויות 
שיפורים בתשתיות המרינה והחופים - עבודות 
המשך  הדרומי,  לחוף  הכניסה  והסדרת  פיתוח 
החברה  עם  במשותף  אכדיה,  חופי  פיתוח 
להגנת המצוק ושיפור ושיפוץ התשתיות לאורך 

במעגנה. המרינה 
הים  חופי  לאורך  המתאר  תכנית  קידום 
מקיפה  עיר(  בינוי  )תכנית  באמצעות תב"ע 

מרינה. ותב"ע  הים  חוף  לאורך 
השנה  גם   – כחול  ודגל  חופית  סביבה  איכות 
על  לשמירה  המצוינות  תו  את  הרצליה  קיבלה 
השנה  כחול'.  'דגל  הקרוי:  החופית,  הסביבה 
נרתמה לעניין גם היחידה לאיכות הסביבה באגף 
הפעולה  ושיתוף  ההשקעה  ובזכות  שאיפ"ה, 
הרחצה  לחוף  גם  הכחול'  ה'דגל  הוענק  הפורה, 
מבצעי  החברה  מקיימת  השנה  לאורך  'זבולון'. 

 ממנפים את 
התיירות בהרצליה

אכיפה נגד דיג לא חוקי במרינה ומבצעי ניקיון 
הים. ובקרקעית  הרחצה  בחופי 

מעשי  שימוש  נעשה  השנה  לראשונה  בנוסף, 
צף. רציף  לעגינת  המשמש  אקולוגי,   בבטון 

החברה  עם  פעולה  שיתוף  במסגרת  כן,  כמו 
בישראל,  החופי  המצוק  להגנת  הממשלתית 
יחל בשנה הקרובה ניסוי להוספת חול בחופים 
הצפוניים של העיר, על מנת להימנע מבניית 

הרצליה. חופי  מול  גלים  שוברי 
אירועים ופסטיבלים – במהלך השנה מפיקה 
החברה אירועי תרבות ופסטיבלים תיירותיים 

להנאת תושבי העיר והתיירים. בין האירועים 
הבולטים, שהפכו למסורת מוצלחת: פסטיבל 
לקהל  שזוכה  במרינה,  לבן  יין   -  White
ללא  לקהל  פתוחים  מופעים  מסור,  מבקרים 
ומחו"ל  מהארץ  ויוצרים  אמנים  של  תשלום 
מדי קיץ, ירידי אמנים, פסטיבלי בירה, אוכל, 
הרחצה  עונת  לפתיחת  חוף  מסיבות  ג'אז, 
ולסיום הקיץ, תחרויות שיט ומשטים שונים, 
בהם: "משט הרצוג", על שם הנשיא לשעבר 
יום  ז”ל, משטי  ותושב הרצליה, חיים הרצוג 

ועוד. העצמאות 
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תחבורה

שירות הסעות חדש: 
ישיר בעיר

בכל רבע שעה אפשר להגיע למרכזי הקניות והבילוי במרכז העיר בשירות הסעות 
עירוני - חינם. ראש העירייה משה פדלון: "אלטרנטיבה למכונית הפרטית"

החלה  העירייה  הרצליה:  לתושבי  בשורה 
תשלום  ללא  הסעות  שירות  להפעיל 
את  להפחית  במטרה  זאת,  העיר.  לתושבי 
העיר  למרכז  הנכנסים  הרכב  כלי  מספר 
לאנשים  לאפשר  וכן  התנועה  עומסי  ואת 
להגיע  פרטי  רכב  כלי  ברשותם  שאין 
בנוחות אל מוקדי המסחר, השירות והבילוי 

בעיר. המרכזיים 
שירות ההסעות עושה את מסלולו מחניון 
וממשיך  העירוני  והפארק  האיצטדיון 
הנדיב,  אלתרמן,  ז'בוטינסקי,  ברחובות 
ופינסקר.  העצמאות  גוריון,  בן  סוקולוב, 
מסלול הקו מחבר בין כל המוקדים המרכזיים 
והעמוסים בעיר, בהם בניין העירייה, פארק 
הצעירים,  מרכז  הנוער,  מועדון  הרצליה, 
היכל  הראשי,  הדואר  סניף  הגמלאי,  בית 
הספרייה  העלמין,  בית  הסינמטק,  בעיר, 

ועוד. הפנים  משרד  העירונית, 
 שירות ההסעות מתקיים בימי חול בין השעות
8:00-18:00 ובימי ו' בין השעות 8:00-14:00 
מי  כך שכל  רבע שעה,  כל  בתדירות של 
שמבקש להגיע למרכז העיר יוכל לעשות 
זאת בדרך הנוחה והמהירה ביותר. רשימת 

התחנות מפורסמת באתר העירוני.
החדש  "השירות  פדלון:  משה  העיר  ראש 
נועד לענות על צורך ממשי של התושבים 
שאנחנו  הצעדים  במכלול  משתלב  והוא 
יוזמים על מנת לאפשר בעיר תנועה זורמת 
לכל  ונגיש  זמין  ההסעות  שירות  ומהירה. 
התושבים, כאשר מסלולו וטווחי הזמן שבהם 
אותו  הופכים  שעה,  רבע  כל   – פועל  הוא 
הפרטית".  למכונית  יעילה  לאלטרנטיבה 

מ"מ וסגנית ראש העיר, מאיה כץ, הממונה 
על תחום התחבורה, ציינה: "מדובר בשירות 
הציבורית  התחבורה  לקווי  ומזין  משלים 
התושבים  את  לעודד  הנועד  הקיימים, 
להפחית את השימוש ברכבים הפרטיים ובכך 
להקל על עומסי התנועה במרכז העיר, זאת 
כחלק מתכנית כוללת של העירייה להורדת 
עומסי התנועה בכבישים תוך ייעול השימוש 

אלטרנטיביים". תחבורה  באמצעי 

יוקם מגרש הדרכה 
לרכיבה על אופניים

יצר בעיה  האופניים החשמליים  ריבוי 
לרוכבים עצמם ולהולכי הרגל שלידם, 
את  מרימה  הרצליה  עיריית  ועכשיו 
חדשני  הדרכה  מגרש  ומקימה  הכפפה 
לרכיבה על אופניים, תוך שימת דגש 
על אופניים חשמליים. באחרונה אישרו 
להקמת  תקציב  העיר  מועצת  חברי 
מתחם הדרכה, שיוקם בשטח של שישה 
דונם באזור הצפוני של פארק הרצליה. 
בעיר,  התחבורה  מתפיסת  כחלק  זאת 
הרואה חשיבות בהקניית כללי זהירות 

וטיפוח תרבות רכיבה על אופניים.
לימוד  כיתות  יכלול  ההדרכה  מתחם 
טכנולוגיים  באמצעים  מצוידות 

מתקדמים בשיתוף פעולה עם הרשות 
ומשטרת  בדרכים  לבטיחות  הלאומית 
גלילות, לצורך הקניית ידע לתלמידים 
באמצעות מערכי שיעור עפ"י גילאים 
הקשור  ידע  יכללו  המערכים  ורמות. 
וסימנים  תמרורים  התנועה,  לחוקי 
אופניים,  לרוכבי  הקשורים  מוסכמים 
הכרת עזרי הבטיחות לאופניים ולרוכב 

עליהם. 
שהוחלט  כפי  ייחודי  ובאופן  בנוסף 
מעשיים  שיעורים  יועברו  בעירייה, 
התנסות  כסביבת  ההדרכה  במגרש 
המדמה את המציאות במרחב התנועה 

העירוני. 



כל מה שקורה

פברואר 2017 | 15

לפני

אחרי

ביוזמת רה״ע משה  שוחרר הפקק בסוקולוב! 
פדלון הוסרה הכיכר החוסמת והותקנו רמזורים 
– מעכשיו התנועה במקום זורמת באופן חופשי 

וללא פקקים.
הצומת, שהפך בשנים האחרונות לאחד מסימני 
האזור  וחסימת  הגדולים  הפקקים  של  ההיכר 
בקרב  הן  ותסכול,  תרעומת  עורר  לתנועה, 

העיר. הסוחרים במרכז  והן בקרב  תושבים 
הכוללות  שיפוץ  עבודות  מתוכננות  בנוסף, 
בין היתר: העתקת עמוד החשמל הגדול בבן 
הולכי  של  התנועה  לציר  המפריע   - גוריון 
הרחוב,  של  הניראות  שיפור  כולל  הרגל, 
באמצעות הטמנת חלק מכבלי רשת החשמל 

סירקין. ברחוב  הקרקע  לתוך 

 סוקולוב: 
הפקק שוחרר

 עם הסרת הכיכר, הוצבו רמזורים בצומת 
סוקולוב-בן גוריון, והתנועה זורמת

חדש: איילון 
 מתחבר עם 
כביש 531 

ובשרון  בהרצליה  לנהגים  בשורה 
של  המשכו  לתנועה  נפתח  בכלל: 
כביש 20 )איילון( צפון - בקטע שבין 
הרצליה מרכז ועד החיבור עם כביש 

החדש.   531
תשתיות  פרויקט  הוא   531 כביש 
ביותר  הגדול  והמסילות  הכבישים 
הנבנה כיום בגוש דן, אשר יחבר בין 
כביש מס 2 )כביש החוף(, כביש מס' 
4 )הכביש הישן( וכביש מס' 6 וישרת 

אזור השרון.  כל  את תושבי 
יונח בעתיד  כן, במרכז הכביש  כמו 
תחנות  יוקמו  לצדו  חדש,  רכבת  קו 

היסעים.

מפגש 
חדשנות 

בתחום הרכב 
הכל",  עלינו  יודע  שלנו  "כשהרכב 
ליזמות  המרכז  ע"י   שנערך   מפגש 
ה־ הרצליה,  בעיריית  טכנולוגית 

"אקומושן"  קהילת  בשיתוף   ,HAC
התמקד  בתחבורה,  חדשנות  לקידום 

המקושר".  "הרכב  בנושא 
של  ייצור  לפס  ההופכת  מכונית 
באמצעות  לנהג  המוזרמים  נתונים 
נתוני  כגון  במידע  מדובר  הנייד: 
נתונים  הנהג,  התנהגות  נתוני  מנוע, 
ממערכות כבישים ורשתות חברתיות.  
מחזיקת  העיריה,  ראש  וסגנית  מ"מ 
ציינה:  כץ  מאיה  התחבורה,  תיק 
לא  הוא  המקושרת  המכוניות  "תחום 
העתיד אלא ההווה. מספר המשתתפים 
במפגש ושיתוף הפעולה עם החברות 
מתהליך  חלק  הוא  בעולם  המובילות 
גיבוש הקהילה הטכנולוגית 

הרצליה". של 

ס. ומ"מ רה"ע 
מאיה כץ
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עבר שיפוץ יסודי, כולל הוספת כיתות לימוד ומגדל של מרחבים מוגנים מוסדיים, פיתוח החצר ועבודות גינון. בית הספר לב טוב

יותר לחינוך, יותר 
לשיפור פני העיר

גידול דרמטי בתקציב עיריית הרצליה לשנת 2017: מ־851 מיליוני שקלים בשנה 
הנוכחית ל־899 מיליוני שקלים בשנת 2017. פדלון: "התקציב שאושר ישפר את 

היכולות שלנו כעירייה להעניק לתושבים את מיטב השירותים ברמה הגבוהה ביותר"

מועצת העיר הרצליה אישרה את התקציב 
העירוני, הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2017. 
התקציב גובש במהלך החודשים האחרונים 
המינהל  ואגף  העירייה  הנהלת  ידי  על 
יחידות  מנהלי  כלל  בשיתוף  הכספי, 
עומד  שאושר  הרגיל  התקציב  העירייה. 
 851 )לעומת  שקלים  מיליון   899 סך  על 
מיליון שקלים ב־2016( ותקציב הפיתוח - 
על  יעמוד  )תב״ר(  רגיל  הבלתי  התקציב 
מיליון   391 )לעומת  שקלים  מיליון   435

ב־2016(.  שקלים 
חשוב לציין, כי בתקציב הרגיל ההכנסות 

תקציב  מכלל  כ־76%  מהוות  העצמיות 
ההכנסות. אחוז גבוה זה מעיד על עצמאות 
כלכלית, ואכן עיריית הרצליה מדורגת על 
ידי חברת Standard & poor’s הבינלאומית, 
בדירוג הגבוה ביותר בישראל AAA כאחד 
)ראו  הישראלי  במשק  האיתנים  הגופים 
העירוני,  לחזון  בהתאם  נפרדת(.  ידיעה 
שהציב ראש עיריית הרצליה משה פדלון, 
בפני  משמעויותיו  וניתוח  התקציב  הוצגו 
הכספים של  מנהל  ידי  על  המועצה  חברי 

העירייה, רו״ח רוני חדד. 

עיקר ההשקעה - בחינוך
הרגיל  התקציב  והוצאות  ההשקעה  עיקר 
בעיר,  החינוך  בתחום  יהיו  הקרובה  לשנה 
את  מהווים  אשר  שקלים,  מיליון   278 בסך 
התקציב  מכלל  ביותר  הגדולה  ההוצאה 
העירוני, כ־34%. תקציב זה כולל תגבורים, 
בנוסף,  בחינוך.  העשרה  ותוכניות  יוזמות 
בשיפור  בבנייה,  להשקיע  העיריה  ממשיכה 

בעיר.  חינוך  מוסדות  של  ובשדרוג 
מהתקציב  כ־12.1%  גדול,  תקציבי  נתח 
ואיכות  העיר  פני  לשיפור  מופנה  הרגיל, 

איתנות כלכלית
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מנכ"ל העירייה, יהודה בן עזרא

פרס "הניהול הכספי 
התקין" להרצליה

שהעירייה  לאחר  נקבעה  בפרס  הזכייה 
המינהל  הקריטריונים שקבע  בכל  עמדה 
לרשויות  הפנים  במשרד  מקומי  לשלטון 
ומינהל,  עבודה  סדרי  ובהם:  המקומיות. 

העסקת  תקציב,  וביצועי  כספית  יעילות 
ניהול  האנושי,  ההון  וניהול  עובדים 
לחירום  והיערכות  העירוניים  התאגידים 

עסקים. ורישוי 

הנוער  התרבות,  לתחום  וכ־8.3%  הסביבה 
ההשקעה  תימשך   2017 בשנת  והספורט. 
מהם  והספורט  התרבות  באירועי  הרבה 
נהנים התושבים: מופעי קונצרטים בפארק, 
עדלאידע ואירועי ספורט עממי. תחום נוסף 
 – הרווחה  הוא  גדול  תקציבי  לנתח  הזוכה 

 .11.9%
כאשר  לאישור  עלה  החדש  התקציב 
לכהונתו  שנים  שלוש  מציינים  בעירייה 
חזונו,  ברוח  זו,  בתקופה  העיר.  ראש  של 
העירונית  ההשקעה  משמעותית  עלתה 
העירוני,  הפיתוח  החינוך,  בתקציבי 
בוצעו  ועוד,  הרווחה  התרבות,  התשתיות, 
התנועה  בהסדרי  הן  משמעותיים  שינויים 
במרכז העיר עם הסרת ה״קפסולה״ בצומת 
בכחול־ חינם  חנייה  גוריון־סוקולוב,  בן 

נוספו  מהרצליה״,  ״אני  מדבקת  לבן, 
אירועי תרבות ובראשם העדלאידע 
בנייה  תנופת  בפורים,  המרהיבה 
כולל  העיר,  ברחבי  והתחדשות 
בינוי,  ופינוי   38 תמ״א  בנושאי 
בר  דיור  לנושא  לב  שימת  תוך 

השגה לבני העיר. להגברת 
האישי  והביטחון  הסדר 
הוקמו  התושבים  של 

ציבורי  וסדר  ביטחון  לפיקוח,  חדש  אגף 
צוותים  הכוללת  עירוני,  שיטור  יחידת  וכן 
המצוידים  ופקחים  שוטרים  של  משולבים 
אמצעים  בהם  שמותקנים  רכב  בכלי 
ותשומת  השקעה  ניכרת  בנוסף  מתקדמים. 
לב מיוחדת לצעירים, לניצולי השואה, לבני 

ועוד.  השלישי  הגיל 
ראש עיריית הרצליה, משה פדלון: ״התקציב 
כעירייה  שלנו  היכולות  את  ישפר  שאושר 
השירותים  מיטב  את  לתושבים  להעניק 
ברמה הגבוהה ביותר, וכן ימשיך ויחזק את 
העיר,  של  הכלכלית  והעצמאות  האיתנות 
ובכך את היכולת לקדם השקעות עתידיות 
בהתחדשות  בתרבות,  בתשתיות,  בחינוך, 
עירונית ובכלל תחומי איכות החיים בעיר״.

יהודה בן עזרא: ״התקציב  מנכ״ל העירייה 
שיתוף  של  תוצאה  הוא  וגובש  שהוכן 
פעולה בין כל אגפי העירייה. אני מודה 
לאנשי  העירייה,  של  הכספים  למנהל 
ולחשבים  למנהלים  הכספי,  המינהל 
והאחראית  המוקפדת  העבודה  על 
בהכנת תכנית העבודה השנתית שהיא 

ומוצלחת״. טובה  לעשייה  הבסיס 

עיר איתנה 
עם חוסן 

כלכלי
גם  לשמור  ממשיכה  הרצליה  עיריית 
השנה על מעמדה כרשות בעלת האיתנות 
והיציבות הפיננסית הגבוהה ביותר שיש 
בישראל: חברת הדירוג מעלות העניקה 
לעירייה את דירוג האשראי הגבוה ביותר 
בפסגת  אותה  מציבה  ובכך   AAA  -

בישראל.  החזקים  התאגידים 
המובילות  הדירוג  מחברות  היא  מעלות 
כלכליות.  ישויות  של  פיננסי  לדירוג 
מדובר בהישג משמעותי, המהווה פועל 
תיעדוף  נכון,  כלכלי  ניהול  של  יוצא 
השקעות ובעיקר - תפקוד עירוני יעיל 

ואפקטיבי. 
חשוב לציין כי רק גופים בודדים בצמרת 
.AAA העסקית של ישראל זוכים לדירוג

מוקירים

של  הנצחה  מקדמת  הרצליה  עיריית 
בנות ובני העיר שנפלו במהלך שירותם 
ואם  צבאית  בפעילות  אם  הצבאי, 
אישים  של  גם  כמו  טרור,  בפעילות 
ולביטחונה.  למדינה  בעשייתם  שתרמו 
זאת באמצעות גינות וכיכרות שנושאות 
את שמם, ולוח הנצחה המוצב בהן ועליו 

האישי.  סיפורם  מופיע 
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משחקי כדורגל ללא אלימות 
בחסות הנשיא פרס ז"ל

במסגרת  "מונדיאל השלום" הובילו הנשיא לשעבר שמעון פרס וראש עיריית 
הרצליה משה פדלון מהלך הקורא: לא לאלימות, לא  לגזענות ולא לחוסר הסובלנות 

במגרשי הכדורגל.

חדיש  מתחם  הוא  לספורט  אפולוניה  מרכז 
ומצויד במיטב האיבזור המתקדם, וכולל בריכת 
שחייה חצי אולימפית לימודית בגודל 25 מטר 

ולצדה טריבונה עם כ־200 מקומות ישיבה, וכן 
אולם אמנויות לחימה בגודל 300 מ״ר. הבריכה 

הלימודית משמשת את תלמידי העיר.

אפולוניה - בריכה 
לימודית ומתחם 
אמנויות לחימה

גביע המדינה 
בכדוריד 
לבנות 
הרצליה

 "ספורט 
חצות ועוד"

מאות במרוץ 
הילדים

ספורט ואיכות חיים
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ליהנות  ממשיכים  הרצליה  תושבי 
שעיריית  חדישים  כושר  ממתקני 
מציבה  לספורט,  המחלקה  הרצליה, 
שבחודש  לאחר  העיר:  ברחבי 
של  הצפוני  בחלק  הוצב  שעבר 
תפוז(  קפה  )ליד  הרצליה  פארק 
המיועדים  כושר  מתקני  של  מתחם 
עתה  הותקנו  ולמבוגרים,  לנערים 
באכדיה  הים,  בחוף  מתחמים  שני 
בשני  מדובר  צפון.  ובאכדיה  מרכז 
 18 בעלי  ייחודיים,  כושר  משושי 
הכוללים  אחד,  בכל  עבודה  עמדות 
עמדות  מצבים,  בשני  מתח  עמדות 
תחתונה,  ובטן  מקבילית  משולבות 
עמדות לתליית TRX וספות עלייה 

בשיפוע.

מתחמי כושר חדשים בים
מבקרי חופי אכדיה צפון ואכדיה מרכז יוכלו מעתה גם ליהנות מאימון גופני מגוון

המתקן החדש. להפשיל שרוולים!

הרצליה חרתה על דגלה את קידום הבריאות של התושבים ולשם כך מיישמת 
בעיר פעילות ענפה להעלאת המודעות לנושא ולהטמעתו כחלק מאורח החיים. 
במסגרת זו מתקיימים אירועים, תכניות ופעילויות לילדים, לכל המשפחה ולבני 

הגיל השלישי.

"נעים בעיר"
תשלום,  ללא  לכם,  הצענו  והקיץ  האביב  בחודשי 
וברחבי  הים  בחוף  וכושר  ספורט  פעילויות  מגוון 
העיר, בהנחיית מדריכים מקצועיים, וכך להפוך את 

החיים. מאורח  לחלק  הגופנית  הפעילות 

 קידום הבריאות 
לכל הגילאים

 מוסיפים 
שבילי אופניים 

לרווחת התושבים, מתוכנן מסלול אופניים מכיכר דה 
הרצליה,  למרינה  ועד  ים,  רמת  רחוב  לאורך  שליט 

העומד בתקנות הבטיחות לרכיבה נכונה בעיר. 
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מפני  להתרעה  נערכת  הרצליה  עיריית 
הביטחון  אגף  אפשרית:  אדמה  רעידת 
בעירייה סיים לאחרונה להתקין מערכות 
הספר  בתי  בכל  אדמה  לרעידות  התרעה 
בעיר – יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים. 

מדובר במערכת מצילת חיים אשר נותנת 
ידי  התרעה לפני שהרעידה מורגשת על 
במערכת  כך  על  ומתריעה  התלמידים 

ספרית. הבית  הכריזה 
על פי הנחיית משרד החינוך, יש להתקין 

עד  שנבנו  במוסדות  רק  המערכת  את 
הסתפקו  לא  בעירייה  אך   ,1981 שנת 
והחליטו להתקין את המערכת בכל  בכך 
מוסדות החינוך, גם בכאלה שנבנו לאחר 

 .1981

השיטור העירוני 
למען התושבים

 השיטור העירוני פועל לשיפור איכות החיים של 
תושבי העיר ולהגברת הביטחון והסדר במרחב הציבורי

חדש: מערכות התרעה לרעידות 
אדמה בכל בתי הספר בעיר

 מדובר במערכת מצילת חיים אשר נותנת התרעה לפני שהרעידה 
מורגשת ע״י התלמידים ומתריעה על כך במערכת הכריזה הבית ספרית 

ביטחון וסדר ציבורי

כשנתיים,  לפני  הקמתו,  מאז 
ל"פיקוח,  החדש  האגף  של 
ושל  ציבורי"  וסדר  ביטחון 
העירונית",  השיטור  "יחידת 
ירידה  על  הנתונים  מראים 
הפשיעה,  במקרי  משמעותית 
גוברת  עלייה  ניכרת  ומנגד, 
האישי  הביטחון  בתחושת 
עבירות  רבים.  תושבים  של 
של פגיעה בביטחון ובאיכות 
יסודי  לטיפול  זכו  החיים 

ממצה. ואכיפה 



כל מה שקורה

פברואר 2017 | 21

 כחצי 
מיליון 

 פרחים נשתלים ברחבי 
 העיר ומוחלפים פעמיים 

 בשנה על פי העונות 
ומזג האוויר

1,700
 דונם בעיר של חורשות 

ושטחי טבע עירוני, 
גינות, מתקנים, איי 

תנועה, כיכרות, בריכות 
אקולוגיות ועוד

 מאות 
 עצים חדשים 

 ניטעו
ברחובות העיר

120
מתחמים של מתקני 

משחק בעלי תו 
תקן המתעדכנים 

מדי שנה

 1,200
 עצים חוברו

למערכת השקיה

 העיר הכי 
 מטופחת 
 בישראל. 
נקודה.
 תמונות ונתונים המוכיחים כי 

הרצליה היא העיר היפה בארץ

עיר מטופחת
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גלישה נגישה
הישג: האתר העירוני נגיש, שנה לפני המועד

ש״תקנות  עד  מחכה  לא  הרצליה  עיריית 
נגישות המידע״ ייכנסו לתוקף באוקטובר 
2017, וכבר החל מאוקטובר 2016, מעמידה 
לרשות כלל התושבים את האתר העירוני 
כשהוא עומד בכל כללי הנגישות לאתרי 

אינטרנט.
על פי הנתונים, כ־20% מהתושבים בישראל 
הם אנשים עם מוגבלות מסוגים שונים, פיסית, 
חושית, לקות נפשית, לקות שכלית. במהלך 
הגלישה באינטרנט אנשים עלולים להיתקל 
בקשיים שונים, כגון  גודל האותיות, רקע 
מדי  גבוהה  במהירות  המתחלף  מידע  כהה, 

ועוד. 
לכל  ולאפשר  האתר  את  להנגיש  מנת  על 
המשתמשים בו לקרוא מידע  ולבצע פעולות 
העירייה,  ביצעה  ועוד(  רישום  )תשלומים, 

העירייה  דוברות  העירונית,  הנגישות  יחידת 
הנדרשים  השינויים  את  המיחשוב,  ואגף 
שנקבעו. כך למשל, ניתן לתפעל את האתר 
באמצעות  רק  ולא  מקלדת  באמצעות  גם 
העכבר, אפשר  לשנות את צבע הרקע, את 
הצבע והגודל של הכותרות, להדגיש קישורים 
שזז  דינאמי  במידע  רכיב  כל  לעצור  בקו, 
)כגון ׳מבזקים׳( באמצעות לחצן השהיה ועוד.

לא נכה? אל תחנה
עיריית הרצליה יצאה בקמפיין הקורא לתושבים 

לכבד את הזכויות של אנשים עם מוגבלות

יחד ננצח! “גלגל במעגל” בטקס בהרצליה

ממשיכים 
 להנגיש 
את החוף

מיוחדים  כיסאות  שני  רכשנו  השנה 
עבור אנשים עם מוגבלות, העשויים 
אותם  להכניס  המאפשרים  מחומרים 
למים ויש להם יכולת ציפה במים. שני 
דרום  אכדיה  בחוף  הוצבו  הכיסאות 
ובחוף הנפרד והם מתווספים לשלושה 

בחופים.  המוצבים  דומים  כיסאות 

מתקן 
כושר נגיש 

בפארק
הרצליה ממשיכה להנגיש את המרחב 
הוצב  הרצליה  בפארק  הציבורי: 
נגיש המאפשר לאנשים  כושר  מתקן 
פלג  על  להתאמן  גלגלים  בכיסאות 
גוף עליון בעודם יושבים על הכיסא. 
בעיר מוצבים מתקני כושר נגישים גם 
בגינת פינסקר החדשה ובחוף השרון, 
במתחם  שדרוג  מתוכנן  ובהמשך 

בפארק. הכושר  מתקני 

הבינלאומי  היום  את  ציינה  הרצליה  עיריית 
בטקס  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  לשוויון 
שכלל   - הטקס  היובל.  בתיכון  שנערך  עירוני 
הופעה של שתי להקות מחול משולבות: ״גלגל 
גלגלים  בכיסאות  אנשים  הכוללת  במעגל״, 
המשלבת  אורה״,  ו״מעגלי  עומדים  ואנשים 
אנשים עם עיוורון ואנשים רואים - העלה על 
נס את עוצמתו האישית של אדם עם מגבלה. 
בשפת  שיר  למדו  התלמידים  הטקס  במהלך 
בית  של  המחול  מגמת  ותלמידות  הסימנים, 
הספר הצטרפו לריקוד משותף עם להקת ״מעגלי 
אורה״. בסיום המופע, התקיים פאנל של אנשים 
עם מוגבלות שענו על שאלות תלמידים בנושא 

מגבלה. עם  וההתמודדות  החיים 

הטקס היה אירוע הפתיחה לאירועים שמתקיימים 
בהרצליה לציון היום הבינלאומי לזכויות אנשים 
ותכנית  הנגישות  יחידת  ביוזמת  מוגבלות,  עם 
קהילתית  לעבודה  היחידה  של  נגישה״  ״קהילה 
באגף הרווחה. כך, במסגרת קמפיין ״לא נכה? 
אל תחנה״, ניתלו שלטים ברוח זו ברחבי העיר 
בהגברת  העוסק  הסברה  אירוע  נערך  ואף 
בחניות  חנייה  על  לאיסור  הציבורית  המודעות 
נכים. האירוע, שהתקיים בשיתוף מועצת הנוער 
ופעילי ״קהילה נגישה״, כלל חלוקת  העירונית 
על  תושבים  וצילום  והעוברים  הסברה  חומרי 
קיימו  הביניים  חטיבות  בנוסף,  הסיסמה.  רקע 
התנסו  תלמידים  שבהם  סימולציה,  אירועי 
מוגבלות. עם  אנשים  נתקלים  שבהם  במצבים 

עיר נגישה
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תושבים יקרים, זה הבניין שלכם! בניין העירייה החדש

בקרוב: עוברים לבניין 
העירייה החדש

כל אגפי ומחלקות העירייה עוברים בקרוב לבניין "שער העיר", ובכך ייהנו תושבי 
הרצליה ממיטב השירותים העירוניים, כשהם מרוכזים תחת קורת גג אחת

תוכלו  וכעת  מיקום,  הרצליה משנה  עיריית 
מחלקות  כל  של  השירותים,  כל  את  לקבל 

אחד. במקום  העירייה,  ואגפי 
השירותית  הגישה  את  מבטא  החדש  הבניין 
שמנחה את עבודת העירייה, כאשר התושבים 
יוכלו ליהנות מקבלת שירות באווירה נעימה 
הממוקמות  מחלקות  בין  להתרוצץ  ובלי 

שונים. בבניינים 
מדרכי  ונהנה  העיר  במרכז  ממוקם  הבניין 
הגעה נוחות, הוא מרווח ונגיש עבור אנשים 
עם מוגבלות. קומת הקרקע מתוכננת להוות 
בהמשך חלל לפעילות עבור ילדים, גמלאים 

ועוד.
עם אכלוס בניין העירייה נוצרת באזור קריה 
גאוגרפית  בקרבה  נמצאים  שבה  עירונית, 
יד  בית  עכשווית,  לאמנות  הרצליה  מוזיאון 
לבנים, בית המשפט, מרכז אגדה, היכל בעיר, 

בר בעיר, הסינמטק והספרייה העירונית. 

סוסים, עצרות 
 והפגנות

באתר הבנייה
גדר הפח הלבנה ברחוב סוקולוב, 

המקיפה את אתר הבנייה שלצד בניין 
העירייה, מעוררת בימים האחרונים 

התעניינות רבה בקרב העוברים 
והשבים במקום. הסיבה היא תצוגת 

תמונות שהוצבה במקום תחת הכותרת 
"בימים ההם, במקום הזה...", וכוללת 

תמונות היסטוריות שנלקחו מארכיון 
"בית ראשונים" ובהן אירועים מרכזיים 

שהתרחשו בדיוק במתחם שבו 
מתבצעות כיום עבודות הבנייה במקום, 

בשנותיה הראשונות של המושבה 
הרצליה.

מתברר שבמקום הייתה במשך תקופה 
ארוכה "כיכר העיר" – מתחם שבו נערכו 

חגיגות, עצרות, הפגנות נגד השלטון 
הבריטי וקבלות פנים רשמיות. בקטע 
סמוך נערכו חגיגות העשור למושבה, 

מירוצי סוסים ואירועים מיוחדים. 
הצילומים מספרים על ימים רחוקים 

ואירועים מרגשים משנות ה־30 עד ה־70. 

השירות במרכז



שמה הג ו ן  ו חז


