חזון והגשמה

דיווח לתושבים על כל מה שקורה
אוקטובר  | 2017תשרי תשע״ח

ממשיכים להוביל בחינוך
מקום שני בארץ בזכאות לבגרות ,רובוטיקה
ותכנות מכיתות ד' ,קהילות לומדות ,גנים ייחודיים ועוד

תנופת ההישגים בחינוך בהרצליה נמשכת עם
תכניות חדשניות ופורצות דרך בגני הילדים ובבתי
הספר בעיר ,השקעה בכלל התלמידים על פי
צרכיהם תוך מתן מענה חינוכי קשוב והולם ומתן
כלים יעילים ועדכניים להמשך הדרך.
מדובר בפעילות חינוכית מושקעת ומאתגרת
המכוונת להוביל את התלמידים להצטיין ,לשאוף
ליותר וגם להשיג .בין התכניות הללו ניתן לציין :
•שילוב כל בתי הספר היסודיים ,החל מכיתות ד',
בתחומי הרובוטיקה והתכנות.
•בנייה של "קהילות לומדות" בכל המערכות
הפורמליות והבלתי פורמליות בשיתוף חברת
מיקרוסופט.
•פתיחת מסגרות של בי"ס וגנים ייחודיים:
אנתרופוסופי ,מונטסורי ,היי־טק היי ,לשם מתן
מענה לכל אוכלוסיות העיר במסגרת "שוויון
הזדמנויות בחינוך".
•הקמת מרכזי אלפא – לקידום התלמידים בבתי
הספר היסודיים בפרט ובכל בתי הספר בעיר
בכלל.,
•הכנת כל התלמידים שנבחרו ל"מועדון ה־ "5לסיים
מתמטיקה ברמה של  5יחידות לימוד וקידום
תלמידים בחטיבות ובתיכונים שלא הצליחו
להיכלל בתכנית זו.
•ליווי אקדמי בתחומי המתמטיקה בכל בתי הספר
היסודיים להכשרת צוותי הוראה מקצועיים.

התחדשות עירונית
 באחריות,מידתיות ושיתוף
הציבור | עמ' 7
נחנכה יחידה
של משמר
החופים | עמ' 11

עוד הישג חינוכי
על פי נתוני משרד החינוך ,בשנת תשע"ו
הרצליה נמצאת במקום השני במדד הזכאות
לבגרות בקרב הלומדים בעיר ,וזאת בהשוואה
לערים שמספר תושביהן עומד על יותר
מ־ 100,000איש.
הנתונים כוללים גם את תלמידי החינוך
המיוחד.

ב־ 1בספטמבר נפתחה בעיר שנת הלימודים
תשע"ח עם  17,023תלמידים הלומדים בסביבת
לימודים משופצת ומשודרגת.
זאת לאחר שבמהלך הקיץ השקיעה העירייה כ־18
מיליון  ₪בבנייה ,שיפוץ ושדרוג בתי ספר וגני
ילדים ברחבי העיר.
בנוסף ,משקיעה העירייה מיליוני ש"ח בבנייה
בבי"ס בר־אילן ,בבי"ס נבון וכן בגנים חדשים
בהרצליה ב'.

יופי של עיר!
הרצליה במקום
הראשון בתחרות
דגל היופי | עמ' 8-9
נחנך בניין
הרצליה
החדש | עמ' 10

מערכת החינוך בהרצליה ממשיכה להוביל:

הרצליה במקום השני בארץ
בשיעור הזכאות לבגרות
הרצליה בהשוואה לערים מעל  100,000תושבים  -תשע"ו

אשקלון

רחובות

בת ים

כפר סבא

הרצליה

רמת גן

78%

78%

82%

83%

87%

89%

*הזכאות המחושבת ללא בית־ספר עמלני על־אזורי בעיר

הרצליה רושמת עוד הישג חינוכי
משמעותי :על פי נתוני משרד החינוך ,בשנת
תשע"ו הרצליה נמצאת במקום השני במדד

הזכאות לבגרות בקרב הלומדים בעיר ,וזאת
בהשוואה לערים שמספר תושביהן עומד על
יותר מ־ 100,000איש .יש להדגיש כי הנתונים

כוללים גם את תלמידי החינוך המיוחד
(תיכונים אשר אינם מצויים בכל עיר).
ראש העיר משה פדלון בירך על הנתונים ואמר
"זהו הישג מרשים למערכת החינוך העירונית
שלנו ,לצוותים החינוכיים בבתי הספר וכמובן
לתלמידי העיר ,שמוכיחים שנה אחר שנה כי
עם הכלים המצוינים שהם מקבלים והיכולות
הגבוהות שלהם הם מצליחים בכל מדד".
סגנית ראש העיר הממונה על החינוך ,איה
פרישקולניק מסרה "נמשיך בהשקעה הגדולה
ובהקניית הכלים הפדגוגיים למען והתלמידים
ומתן הכלים להשגת מצוינות לצד טיפוח
והקצאת משאבים ניכרים לטיפוח וחיזוק בעלי
הצרכים המיוחדים".
מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא ציין כי "עיריית
הרצליה מקדמת לאורך כל השנה ,בעקביות
ובהתמדה ,את נושא החינוך תוך השקעה אדירה
ואני שמח שיש לכך ביטוי בהישג המרשים .זוהי
תעודת כבוד למערכת החינוך העירונית שלנו".

מובילים בהישגים ובפרסים
מנתוני משרד החינוך על בתי הספר בארץ
שהצטיינו בשנת הלימודים תשע"ז בתחום
החברתי ,הלימודי והערכי ,עולה כי תיכון
הנדסאים הרצליה נכלל בקבוצה הראשונה
ברשימת  285התיכונים המצטיינים.
הבחירה בבתי הספר התקבלה על סמך
חישוב של שורת מדדים בתחומים
הערכיים ,החברתיים והלימודיים וכן
בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי
ביותר שחוללו.
קבוצת הרובוטיקה של תיכון הנדסאים
משכבה ט' זכתה במקום ראשון בפרס
התכנות בתחרות הבינלאומית FLL
שהתקיימה ביוסטון טקסס.
תלמידי חט"ב יד גיורא זכו בתחרות
רובוטיקה ארצית .FLL
קבוצת תלמידי כיתה י' בתיכון הנדסאים
זכו במקום הראשון בתחרות רובוטיקה
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פתוחה ,FTC ,שנערכה באיינדהובן ,הולנד.
תלמידי חט"ב רעות ,החברים במועדון
החמש להגברת החשיפה למדעים
וטכנולוגיה ,השתתפו ביום עיון בחברת

ההיי טק  VMWAREהפועלת בהרצליה.
בפרויקט חדשני שמעודדת העירייה,
מועדון השחמט של הרצליה מעביר לילדים
בגני חובה שיעורים ללימוד שחמט.

כל מה שקורה

פועלים לסביבת
לימודים בטוחה
עיריית הרצליה דאגה לקראת פתיחת שנת
הלימודים לצבוע את כל סימוני מעברי
החצייה ופסי ההאטה בסביבת כל מוסדות
החינוך בעיר ,להסדיר את מעקות הבטיחות,
השילוט והתמרורים ,לתקן תשתיות ולצבוע
מחדש את כל מתחמי "נשק וסע" בפתח בתי
הספר בעיר .כמו כן בוצעו סיורים מקיפים,
עם גורמי המקצוע ,לאיתור ליקויים על
מנת להכשיר את סביבת בתי הספר .בנוסף,
מטה הבטיחות העירוני קיים בתחילת שנת
הלימודים פעילות הסברתית בתיכונים בעיר
בנושאים כגון הסחת הדעת עקב שימוש
בטלפונים ניידים בזמן נהיגה וכן נהיגה תחת
השפעת אלכוהול.

קהילה

קיץ בלי רגע דל

אלפי ילדים והורים
נהנו ממגוון פעילויות

עלייה משמעותית בביקוש למרכזי
ההפעלה העירוניים שפעלו במהלך הקיץ
בהרצליה ע"י העירייה ,מחלקת נוער וקהילה.
מדובר במגוון מסגרות לפעילויות מעשירות
ומהנות לילדים ולבני נוער ,בהן קייטנות,
מרכזי למידה ,סדנאות ,הפעלות תיאטרון
ועוד ,וכולן בעלויות מסובסדות.
אחת המסגרות המשמעותיות כללה
שבועיים של ימי פעילות מגוונים בשישה
מרכזים קהילתיים ברחבי העיר ,בעלות
מסובסדת של  20שקלים ליום בלבד ,ונהנו

מהם כ־ 400ילדים.
בגינות ובמרכזים הקהילתיים נהנו אלפי
ילדי הגנים ממפגשי "נעים להכיר" ,שבהם
הילדים וההורים למדו להכיר את קהילת
האזור ואת שאר ילדי הגן שאיתם יבלו
בשנה הקרובה ונהנו ממשחקי היכרות,
ומופע מהנה.
לקראת החזרה לבית הספר הפעילה
מחלקת מרכזי הלמידה של העירייה סדנאות
הכנה לכיתה א' ,וכן סדנאות קיץ להקניית
כישורים ומיומנויות למידה.

שוב ממריאים!
לוויין
התלמידים של
מרכז המדעים,
שוגר לחלל
הקדמה ההרצליינית ממשיכה לשבור
שיאים :לוויין התלמידים הזעיר "דוכיפת
 ,"2מיזם של סוכנות החלל הישראלית
במשרד המדע ועיריית הרצליה ,שוגר
לתחנת החלל הבינלאומית מלווה בנחיל
של  28לוויינים זעירים מהעולם .מטרת
נחיל הלוויינים תהיה למפות את השכבות
העליונות של האטמוספרה ,דבר שיסייע
בין השאר בהעברת אותות .GPS
דוכיפת  2הוא הלוויין הזעיר השני
שפיתחו תלמידי מרכז המדעים .גודלו
 10X10X22.7ס"מ ומשקלו  1.8ק"ג.
דוכיפת  ,1שפותח גם הוא על ידי
תלמידים במרכז המדעים בהרצליה,
שוגר ביוני  2014ועודנו פעיל בחלל,
הרבה מעבר להערכה המקורית.
דוכיפת  2שוגר במסגרת מיזם של
האיחוד האירופי ,כאשר מתוך 50
הקבוצות מהעולם שהחלו לעבוד על
לוויינים ,רק  28עברו את הבדיקות
הקפדניות של נאס"א ,ובהן הקבוצה
הישראלית .את התלמידים ליוו
מהנדסים מהאקדמיה וממפעל מבת
חלל בתעשייה האווירית.

לוויין התלמידים דוכיפת 2
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היה לנו

קיץ חם
בהרצליה

בהובלת עיריית הרצליה ,אגף תנו

״ס ,והחברה העירונית לפיתוח התיירות

עשרות אלפי מבקרים כמגוון אירועים ופסטיבלי יין ,מוסיקה גלישה ועוד שקיימה החברה העירונית לפיתוח
צילוםEastside studio :
תיירות במרינה

מגוון הרצאות מרתקות ופעילויות לכל המשפחה בבית קינן

מופעי מוסיקה אתניים מלהיבים על הדשא בגן בן שפר
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פסטיבל קוקטייל במרינה

צילום Eastside studio :פעילויות מגוונות לבני נוער במסגרת "ספורט חצות ועוד"

אלפים נהנים באירועי הקיץ של החברה לפיתוח
התיירות במרינה

מרכז העיר המה מבקרים עם שפע פעילויות ,מיצגים ועוד,
שארגן המרכז לפיתוח עירוני

כל מה שקורה

"הרצלית"

מעכשיו הרבה יותר קל
ונעים לנוע בהרצליה
מתחילת ספטמבר ,תושבי הרצליה נהנים מיותר קווי אוטובוס,
חיבור טוב יותר בין חלקי העיר וכל זה לאורך יותר שעות
בשורה של ממש לתושבי הרצליה ולכל
המשתמשים בתחבורה ציבורית בעיר :החל
מ־ 5.9מתחוללת בעיר מהפכה בתחבורה
הציבורית ,הכוללת ארגון מחדש והוספת
קווי אוטובוס עירוניים ובינעירוניים,
הגברת תדירותם ,הגדלת שעות הפעילות
של התחבורה הציבורית וכיסוי מרבי של
חלקי העיר.
עיקרי הרפורמה כוללים ארגון מחדש
של קווי האוטובוסים ,במסגרתו יתווספו
קווי אוטובוס ,מספר קווים יבוטלו וייקבעו
קווים חדשים במקומם ,יוארך טווח הנסיעות
של חלק מהקווים והם יתפרשו על שטח
מרבי של העיר ,כך שלמעשה יגדל מספר
היעדים אליהם ניתן יהיה להגיע בתחבורה
הציבורית בעיר וכן להגיע ישירות למרכז
העיר ולנקודות תחבורה מרכזיות .מדובר
בתוספת של  15אלף ק"מ שבועי ,המהווים
הגדלה של כ־ 150%בקווי השירות.
בין הקווים החדשים :קו  2מנחלת
עדה וגן רש"ל למסוף "הרצלית" (מסוף
התחבורה החדש ברחוב בן ציון מיכאלי),
קו  3מהרצליה הצעירה ונווה ישראל
למערב העיר ,קו  9ו־ 19בין נווה עמל
ומערב העיר ועוד.
כמו כן יורחבו שעות הפעילות ויהיו
משעה  5:30עד שעה .23:00
הרפורמה גם תאפשר מעבר חופשי בין
קווים ובין חברות התחבורה הציבורית
במשך תשעים דקות ללא תשלום נוסף,
וכן יינתן מידע על זמני הגעת אוטובוסים
בזמן אמת באמצעות שילוט אלקטרוני
בתחנות האוטובוס וכן באמצעות קבלת
מידע למכשיר הסלולרי.
התכנית החדשה היא שיאה של פעילות
עירונית מואצת שנועדה לחולל שינוי

משמעותי במערך התחבורה
יותר קווי אוטובוסים .התוצאה
הציבורית בעיר .במסגרת
היא תחבורה ציבורית יעילה,
זו פונתה התחנה המרכזית
זורמת ונגישה".
ממרכז העיר והועברה למסוף
מ"מ וסגנית ראש העיר,
העיר
ראש
וסגנית
מ"מ
"הרצלית" ברח' בן ציון מיכאלי.
מחזיקת תיק התחבורה ,מאיה
מאיה כץ
הרצליה
עיריית
ראש
כץ" :מדובר בצעד ראשון בשינוי
משה פדלון אומר "מדובר במהפכה של פני התחבורה הציבורית בהרצליה ,שמהותה
ממש בתחבורה הציבורית לטובת ציבור חיבור ושילוב בין תנועת האוטובוסים
הנוסעים ,שמעכשיו ייהנו מפרישה והרכבת ,שיפור והתאמת מערך הקווים
טובה יותר של קווי אוטובוס בכל חלקי לצרכי התושבים ,תגבור קווי האוטובוס
העיר ,שמותאמת לצרכיהם ולשימושיהם והארכת שעות פעילותם שיתרמו לצמיחה
העיקריים ,וזאת לאורך יותר שעות ועם ולשיפור איכות החיים בעיר".
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תכנית המתאר חוזרת לעירייה
על מנת שנתאים אותה
לצרכי העיר ,בשיתוף התושבים
בשורה של ממש לתושבי הרצליה :ועדת
המשנה להתנגדויות במחוז ת"א קיבלה את
דרישת ראש העיר משה פדלון לבחון מחדש
את תכנית המתאר לעיר הרצליה ולהתאימה
לתנאי המציאות העכשוויים ,תוך שיתוף
מלא של התושבים.
בדבריו בפני הוועדה ציין ראש העיר כי
"עיר שחפצה חיים ,שרוצה להתפתח ,לספק
מקומות מגורים ותעסוקה ולגדל את דור
העתיד – זקוקה לתכנית מתאר".
ואכן ,תכנית המתאר החלה את דרכה
בשנת  ,2009אבל בסוף שנת  2013התחלף
השלטון בעיר ואתו המדיניות העירונית.
מתוך הקשבה לרחשי הציבור ולקושי
הגובר של צעירים להמשיך לגור בעיר ,הורה
ראש העיר על יישום התחדשות עירונית
מקיפה בעיר ,באמצעות תכניות "פינוי
בינוי" ותמ"א  .38בכך ניתן מענה הן לתושבי
העיר שביקשו לשדרג את איכות המגורים
שלהם ,והן לצעירים ,דור הבנים והבנות,
שרצו להמשיך לגור בהרצליה.
יחד עם זאת ,חשוב שהתכנית תכלול
פתרונות בנושאי תשתיות חיוניות ,כגון מים,

חשמל ,תחבורה ועוד.
כל זה בתהליך קשוב של שיתוף הציבור,
מתוך הכרה שקולם של התושבים צריך
להישמע ולהילקח בחשבון כאשר עוסקים

בתכנון העתיד של העיר .כך שבקרוב
בכוונת העירייה לצאת לעבודת תכנון
מרוכזת באמצעות מומחים חיצונים ובשיתוף
תושבי העיר.

התחנה המרכזית – הסוף
במקומה פועל מרכז תחבורה חדש ליד קניון שבעת הכוכבים

לאחר עשרות שנים שבהן התחנה
המרכזית של הרצליה ברח' בן גוריון
פעלה בעיר ,עם עשרות קווי אוטובוס
שיצאו ונכנסו אליה ומאות תושבים
שהגיעו אליה מדי יום ,בא הקץ למתחם
ההומה והשוקק.
כיאה לעיר גדולה ודינמית ,פועל
מרכז תחבורה מודרני ויעיל ליד קניון
שבעת הכוכבים וחלק מהקווים שפעלו
במתחם התחנה המרכזית עברו לרחובות
הסמוכים .באזור התחנה המרכזית הישן
יוקמו מבני ציבור ובנייני מגורים.
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כל מה שקורה

תנופת התחדשות
עירונית נמשכת
הדמיה של הפרויקט במנדלבלט

בתכניות קיימה העירייה ,המחלקה להתחדשות
משמעותית
התקדמות
ההנדסה ,מפגשי שיתוף
באגף
עירונית
תכנית
אזורים– בעיר:
בשני
ההתחדשות
עזרא
ואבן
מנדלבלט
מתחם
עירונית
התחדשות
פינסקר"מנדלבלט" ,הנמצא ציבור לגבי התכניות.
מרחובמתחם
מבט בינוי
פינוי
התכנית במתחם מנדלבליט כוללת
בין הרחובות פינסקר ,אבן עזרא ,אבן
שפרוט ומנדלבלט ,וכן במתחם שיכון הריסה של חמישה בנייני מגורים קיימים,
שבהם יש כיום  84יחידות דיור ,ובמקומם
דרום המיועד לעבור פינוי־בינוי.
התכניות מבוצעות באופן אחראי תוקם שכונת מגורים חדשה הכוללת 278
ומידתי ,ובנוסף ,כחלק מהגישה המנחה יחידות דיור ושטח פתוח לטובת הציבור.
את עיריית הרצליה ,לעודד שיתוף  20%מסך יחידות הדיור בתכנית יהיו
ומעורבות פעילה של התושבים בעיר ,דירות קטנות שגודלן לא יעלה על  75מ"ר.

 365משפחות
מהרצליה זכו בהגרלת
"מחיר למשתכן"
במתחם הכוכבים
בגליל ים

המתחם בשיכון דרום ממוקם בין
הרחובות בן גוריון  /רבי עקיבא /
הגאון מוילנא  /חתם סופר ,והוא כולל
 21מבנים ,מתוכם  15מיועדים למגורים
והשאר משמשים למטרות ציבור ומסחר.
בנוסף ,ממשיכה עיריית הרצליה לקדם
תכניות התחדשות עירונית באזורים
נוספים בעיר ,ביניהם שכונת נווה ישראל
ושכונת יד התשעה ,כל זאת בשיתוף מלא
וקיום דיאלוג פתוח עם תושבי המקום.
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 365משפחות של בני ובנות הרצליה ,התבשרו על זכייתן בהגרלה הגדולה
של "מחיר למשתכן" .משרד הבינוי והשיכון הודיע על הזוכים בהגרלה מבין
 1,467דירות בגליל ים (מתחם הכוכבים) שיימכרו לציבור במחיר למשתכן
בהערכה של כ־ 1.5-1.7מיליון ש"ח ליחידת דיור .להגרלה נרשמו כ־1,050
זכאים מבני העיר הרצליה.
ראש עיריית הרצליה משה פדלון בירך את הזוכים ומסר כי "עיריית
הרצליה תפעל בכלים העומדים לרשותה לקידום מהיר של הבנייה בגליל
ים (מתחם הכוכבים) על מנת שהזוכים יוכלו להיכנס לדירותיהם ולשכונה
החדשה בטווח הקרוב".
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העיר הכי יפה!
הרצליה זכתה במקום הראשון ב״דגל היופי״ – תחרות קרייה יפה
ומקיימת  2017על יופי ,נגישות ואחריות חברתית במרחב הציבורי

טיפוח וגינון בשכונת נווה עמל

בדרך ירושלים פינת כצנלסון – שדרוג הכניסה
הצפונית לשכונת נווה עמל  ,שהייתה במשך
שנים ארוכות שטח חולי ,כולל שיפור החזות של
המרכז המסחרי ,תוך שימוש באדניות עץ וצמחים
פורחים .הותקנו סוללות מגוננות חדשות לאורך
הצד המזרחי של דרך ירושלים מפינת סוקולוב ועד
פינת י.ל .פרץ ועוד.

שדרוג שדרות ח"ן

שדרוג הגינון ,כולל בנייה מחודשת של הערוגות
באופן המתאים לאופי השדרה ,שימוש בצמחיה
עשירה ומגוונת ,הוחלף ריהוט רחוב וגן ,והוצבה
תאורה נמוכה המאירה את הצמחייה והעצים .כמו
כן נערכו עבודות ניקיון יסודיות.

גינת שחרית מתחדשת

גינון חדש בשטח סביב בריכת
המים הישנה ,כולל מדשאות
רחבות ידיים ,השלמת מדרכה
ושתילת עצי נוי ופרחים.

שתי גינות כלבים

לאחרונה נפתחו שתי גינות .אחת
ברחוב אלקלעי נקראת ע"ש גילי
שקד ז"ל ,שאהבה כלבים והאחרת
בפארק הרצליה .בשתי הגינות גינה
יש מתקני אילוף לכלבים ברזייה,
שער כפול ומתקן שקיות ועוד.

מרכז מיחזור ברחוב אילנות

זהו מרכז מיחזור ראשון בעיר,
שתוכנן ועוצב כיחידה הומוגנית לכל
המיכלים השונים.
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פיתוח מתחם רש"י הנדיב

יצירת חנייה מגוננת ,הקמת שטח
ציבורי פתוח הכולל מתקני כושר
 ,שביל "בימבות" לקטנטנים
ושולחנות טניס שולחן .סלילת שביל
גישה מרחוב רחל המשוררת לבית
קינן ,שבו הוצבו פינות חמד ומתקני
כושר .בכל האזור הוקמו ספסלי
ישיבה ,חלקם מוצללים.

פסלי טופיארי חדשים

הרצליה מובילה בפיסול ייחודי
זה המוצב בכיכרות ברחבי העיר
ומהווים שילוב של פסלי צמחייה
מרהיבים .לאחרונה נוספו פסלים
חדשים בככרות.

כושר ברח' אונקלוס

פיתוח שטח ציבורי פתוח הכולל
מתקני משחק וכושר ברחוב הנמצא
בשכונת נחלת עדה.

חניון רביבים
(כחלק מפארק רבין צפון)

הקמה והסדרה של דרך גישה ומגרש
חנייה סמוך שישרתו את בי"ס דור
והפארק.

מתחם גליל ים

ביצוע תשתיות ופיתוח שלב א',
הכולל הקמת שני שטחים ציבוריים
פתוחים ובהם מתקני משחק
ומתקני כושר.

מתחם המסילה  -פיתוח שטח
ציבורי פתוח במתחם הכולל מתקני
משחק לפעוטות ולילדים.
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מקום ראשון בספורט
הרצליה זכתה במקום הראשון בפרס שרת התרבות והספורט לרשויות מקומיות

עיריית הרצליה ,המחלקה לספורט
באגף תנו"ס ,זכתה בפרס שרת
התרבות והספורט לרשויות מקומיות.
עיריית הרצליה זכתה במקום הראשון
בקטגוריית רשויות מקומיות גדולות.
גובה הפרס הוא  75אלף  ,₪והוא מוענק
על השקעה של הרשות בתחום הספורט
בארבעה נושאים :תשתיות ומתקני
ספורט ,ספורט בחינוך הפורמלי ,ספורט
עממי ,ספורט הישגי.
סגנית ראש העיר ,מחזיקת תיק
הספורט ,עפרה בל ,אמרה "עיריית
הרצליה רואה חשיבות רבה בקידום
ופיתוח הספורט ,הן העממי והן התחרותי,
בעיר ובמסגרת זו אנו מציעים לתושבים
מגוון רחב של פעילויות ,מתקנים
ושירותים .הזכייה בפרס היא ביטוי
להערכה על העשייה העירונית הרבה".

שרת התרבות והספורט מירי רגב (שלישית מימין) בטקס הענקת הפרס ,ראש עיריית הרצליה
משה פדלון ,סגנית ראש העיר עפרה בל ,מנהל מחלקת הספורט (מאחור) מיקי גורנשטיין
צילום :משרד התרבות והספורט


השקה חגיגית של
בניין עיריית הרצליה

רבים מתושבי העיר השתתפו בטקס המרשים
של השקת בניין העירייה החדש ברחבת "שער
העיר" .באווירה חגיגית ושמחה נהנה הקהל
ממגוון מופעים אמנותיים מרשימים של
הלהקות "שבעת הכוכבים"" ,על הבמה" ו"גלגל
במעגל".
בדברי ברכתו לתושבים ,אמר ראש העיר
משה פדלון "הצלחנו לעשות את הבלתי
ייאמן ולהפוך את הבניין הנטוש והמוזנח
לבניין מודרני וחדיש ,עם טכנולוגיות חדישות
וחכמות ,שהוא גם נגיש לכולם וכל השירותים
בבניין אחד" .ראש העיר הודה לחברה הכלכלית
לפיתוח הרצליה על הביצוע המהיר של הכשרת
הבניין לפעילות ולמנכ"ל העירייה ,מר יהודה
בן עזרא ,שניצח על המהלך המורכב ,הן של
השיפוצים והבנייה והן של המעבר הלוגיסטי
של כלל אגפי ומחלקות העירייה .גם ראש
עיריית הרצליה לשעבר ,מר אלי לנדאו ,שיזם
בזמנו את הקמת הבניין ,נשא דברים והרב
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הלפרין סיים את הטקס
כשתקע בשופר.
כזכור ,בניין העירייה
הוקם לפני למעלה מ־20
שנה ,אולם בנייתו הופסקה
והוא עמד שומם וריק
כ"פיל לבן" במרכז העיר,
במהלך שנים ארוכות .עם
כניסתו לתפקידו ,הציב
ראש העיר משה פדלון את יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה
נושא אכלוס הבניין בראש
סדר העדיפויות .בהנחיית מנכ"ל העירייה
הוקם מטה עבודה ייעודי ובאמצעות החברה
הכלכלית לפיתוח העיר הרצליה הושלמה בשנה
האחרונה בניית הבניין ,תשתיותיו ,ריהוטו
והתאמתו לצרכי התקופה הנוכחית .בכוונת
ראש העיר והנהלת העירייה להפוך את הבניין
לאבן שואבת לקהילה ולמרכז בילוי ותרבות
בשעות אחר הצהריים והערב.

כל מה שקורה

בטוחים
בחופים שלנו

גינה לקהילה
ב"בית קינן"
המבקרים ב"בית קינן" והתושבים שמשתתפים במגוון
ההרצאות והפעילויות במקום ,נהנים מהחצר היפה ששודרגה
והושקה לאחרונה ,ומבטאת את האופי הייחודי של "בית
קינן" הדוגל בקידום ערכי הקיימות .כך הוצבו במקום פינות
ישיבה ,עמדות משחקים ,מרחבי דשא וצמחיית תועלת
יחד עם פינות צמחייה מושכת פרפרים בהן נשתלו צמחי
מרפא וצמחי תבלין ,ההופכים את השהות בחצר לריחנית
במיוחד .בפינה הצפונית-מערבית של החצר ניטע פרדס
קטן ,תזכורת לפרדסי הרצליה הראשונים ולתחום בו עסקה
משפחת קינן בשנותיה הראשונות בבית .בחלק המזרחי
של החצר נבנה שביל נגישות ייחודי ,הכולל מכשולים
שבאמצעותם ניתן להסביר ולהמחיש את הקשיים שאיתם
מתמודד אדם עם מוגבלות וכיצד להתגבר עליהם.

השיטור העירוני בהרצליה מתרחב וכולל בתוכו גם יחידה של
משמר החופים .היחידה כוללת שוטרים ופקחים אשר דואגים
לשמור על ביטחון המתרחצים והשוהים בחוף וכן למנוע מפגעי
גניבה ,רעש ולכלוך .כמו כן ,עומדים רשותם מספר כלי רכב
המיועדים לנסיעה בחוף כך שהם יכולים לפטרל בהם בכל חופי
העיר .פעילות היחידה מתבצעת בין השעות  7:00בבוקר ועד
 16:00אחר הצהריים.

הרצליה בראש
הרשויות
היציבות בישראל
כך על פי חברת הדירוג דן אנד ברדסטריט
הישג מרשים לעיריית הרצליה :על פי הדירוג של
חברת דן אנד ברדסטריט ,הרצליה ניצבת במקום
הראשון מבין הרשויות המקומיות בישראל מבחינת
יציבותה הפיננסית והאיזון התקציבי.
הדירוג של חברת דן אנד ברדסטריט כלל 74
יישובים והוא נעשה לפי חמישה מדדים :שיעור עודף
או גירעון בתקציב הרגיל ,שיעור גביית ארנונה ,דירוג
סוציו־אקנומי ,יחס תושבים לעסקים ויחס מענקים
לסך תקציב רגיל.
מהדירוג של החברה עולה כי הרצליה היא העיר
האיתנה ביותר ,עם הכנסות בסך  853.8מיליון שקל
לשנת  2015ועודף תקציבי של .2.1%
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מתנדבים
מכל הלב

מחלקת ההתנדבות בעירייה מרכזת את גופי ההתנדבות השונים
על מנת להרחיב ולהעצים את יכולת הנתינה והעזרה ההדדית
הנתינה והרצון לעזור הם אחד המאפיינים
הבולטים של הרבה תושבות ותושבים
בהרצליה ,שפועלים ברחבי העיר אם
כבודדים ואם במסגרות של גופים ועמותות.
הכל כדי להיטיב עם הזולת ובתוך כך גם עם
הקהילה .לאחרונה הקימה העירייה מחלקת
התנדבות אשר מרכזת תחתיה את את גופי
ההתנדבות הרבים הפועלים בעיר על מנת
להרחיב ולשפר את אפשרויות הפעילות
ולהקיף את מגוון הגילאים והאוכלוסיות.
בין המטרות של מחלקת ההתנדבות:
קידום המעורבות החברתית והקהילתית

בעיר ע"י פעילות התנדבותית ,יצירת
אפשרויות עבור מתנדבי העיר לבטא
את תרומתם הייחודית ,תוך העצמת
תחושת השייכות והמשמעות ,חיבור בין
תושבי העיר המבקשים להתנדב לבין
עמותות וגופים עירוניים הזקוקים לכוח

ההתנדבות ,יצירת רשת חברתית עירונית
פעילה ותורמת ,שילוב ותיאום בין מערך
המתנדבים לאגפי העירייה ,בחיי השגרה
ובעתות חירום ,עידוד ,ליווי והכשרת
מנהיגי התנדבות השואפים ליזום ,לפתח,
ליצור ולהוביל קהילות פעילות.

על כל אפשרויות ההתנדבות ניתן למצוא
באתר העירוני בקישור הבא:
http://www.herzliya.muni.il/mitnadvim

בית ראשונים מונגש לכולם
בשורה לאנשים עם מוגבלות
שהתקשו לבקר עד כה ב"בית
ראשונים" בהרצליה :לאחרונה
נחנכה הנגשת המקום הכוללת
התקנת מעלית ,הרחבת שבילים,
הסדרת הכניסה הראשית ,וכן בוצעו
התאמות למתקנים במקום.
זהו חלק מתהליך הנגשת המרחב
הציבורי ומבני הציבור בעיר ,כמו
גם הנגשת האירועים העירוניים.
ההנגשה בוצעה ע"י החברה
לפיתוח הרצליה בהובלת
הנהלת המוזיאון ויחידת
הנגישות העירונית.
בית ראשונים שברחוב
הנדיב ,הנו מוזיאון
וארכיון לתולדות
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הרצליה ,הכולל מסמכים,
צילומים ,קטעי עיתונות,
תיעוד משפחתי ועוד של

אנשים והתרחשויות מאז ימיה
הראשונים של הרצליה בשנות ה־20
ועד שנות ה־.60

כל מה שקורה
עיריית הרצליה
בוורוד
במסגרת חודש העלאת המודעות
לסרטן השד ,המצוין באוקטובר,
עיריית הרצליה ומינהל נשים
האירו את בניין העירייה באור ורוד
 להזכיר לכל אישה מעל גיל 30ללכת להיבדק ,שכן גילוי מוקדם
מציל חיים.

הותקנה מערכת
לכבדי ראייה
בבניין העירייה
עיריית הרצליה ,יחידת הנגישות
העירונית בשיתוף אגף המיחשוב,
התקינה בבניין העירייה מערכת
חדשנית המסייעת לכבדי ראייה
להתמצא במבנה .בשלב זה מדובר
בניסוי המתבצע בחלק ממחלקות
העירייה ,כגון אגף הנדסה ,חינוך
וגבייה.
מדובר ב ,Right-Hear-מערכת
הממפה את האזור שבו נמצא האדם
על ידי הכוונה קולית וכוללת שלושה
מרכיבים מרכזיים :אפליקציה
חינמית למשתמש באנדרואיד וגם
באייפון ,נקודות הנגשה חכמות
שמותקנות במבנה ,ממשק ניהול
תוכן (למנהל המקום).
המערכת פועלת כאשר המשתמש
מוריד את האפליקציה ובוחר מתוך
רשימת המקומות הנגישים את בניין
העירייה ואת הוראות ההגעה אליו.
החל מכניסתו לבניין ,האפליקציה
תחל בהשמעה קולית של המידע
בהתאם למיקום בתוך המבנה.

ספרים ,חוגים הצגות ועוד

הספריות העירוניות בהרצליה הן הרבה יותר ממקום
להשאלת ספרים .כאן אפשר גם ליהנות מאירועים ,להשתתף
בחוגים ,להאזין להרצאות ועוד

מערכת הספריות הרצליה מחדשת
ומשפרת בהתמדה את השירות לציבור.
במסגרת זו היא מפעילה אתר נגיש חדש
ומתקדם .www.herzliya-lib.org ,כמו כן,
מוצעת במקום גישה לקטלוג הספריות,
רשימות פריטים חדשים המתעדכנות
בזמן אמת ,המלצות לספרים ,אירועים,
חוגים ,מידע ועוד .חשוב לזכור כי המנוי
בספריה אינו כרוך בתשלום.
למנויים יש גישה לכרטיס האישי
באמצעות האתר או באמצעות אפליקציה
במכשירים חכמים (ללא תשלום),
המאפשרת להם לבדוק את מצב ההשאלות
בכרטיס האישי ,להזמין פריט ו/או להאריך
את זמן ההשאלה של הספרים שברשותם.
מערכת הספריות גם מאפשרת למנויים
התנסות בפלטפורמה נסיונית להשאלת
ספרים דיגיטליים.
הספרייה הראשית מעמידה לרשות
הציבור מרחבי למידה חווייתיים לעיון

ומחקר ,מחשבים נייחים וניידים ,מדפסות,
סורקים ,מאגרי מידע ממוחשבים,
אינטרנט אלחוטי ,כריכה ולמינציה.
מערכת הספריות כוללת חמש ספריות
במרכז העיר ובשכונות ,שכולן נרתמות
לייעץ ,לעזור ולהתאים לציבור הקוראים
ספרים על פי העדפותיהם.
הרצלידע – מרכז המידע הקהילתי נותן
מענה לכל שאלה ופנייה ,לא רק בתחומי
הספרות והספריות .טלפון 09-9501705
.infocenter@herzliya-lib.org
;דוא"ל:
בנוסף ,מופץ ידיעון מערכת הספריות
מופץ אחת לחודש ובו מידע עדכני על
אירועים ופעילויות באותו חודש.
במסגרת פעילות ילדי גנים בספריה,
נפגשים הילדים עם התיאטרון העירוני
של הרצליה לשעת סיפור וכן נחשפים
לפעילות מיוחדת להכרת הספריה ואהבת
הקריאה עם תכנית מיוחדת על הספר
"הדג כספיון" מאת פאול קור.

נזכור את כולם
עיריית הרצליה פועלת להנציח את בנות
ובני העיר שנפלו ,אם בפעילות צבאית,
במהלך שירותם או בפיגוע טרור ,וכן מבקשת
להביע הוקרה לאישים שפעלו לאורך השנים
למען מדינת ישראל וביטחונה .ברוח זו חנכה
העירייה את "דרך שרון" על שמו של ראש
הממשלה לשעבר אריאל שרון ז"ל ליד רח'
אלטנוילנד ,קראה מסלול ריצה בפארק על
שם סא"ל עמנואל מורנו ז"ל ,שנפל בסוף
מלחמת לבנון השנייה ,גינה על שמו של

עזיז אליהו ז"ל .שפעל וכן כיכר ע"ש יוסי
הראל ז"ל מפקד האקסודוס וכן ערכה ערב
לזכרו של אלי כהן" ,האיש שלנו בדמשק"
שפעל בסוריה והוצא בה להורג.
עיריית הרצליה גם הציבה אנדרטה לזכר
תושבי העיר שנרצחו בפעולות איבה בארץ
ובעולם .האנדרטה ממוקמת בגן של בית
יד לבנים ומופיע בה פסוק מדברי הרצל
"ענפים רבים ייבלו ,ייפלו מעלינו אך גזענו
חי וקיים לעד".
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מרכזי הלמידה:

ללמוד באווירה
חווייתית ומעצימה
הנגשת תעשיית ההייטק לתלמידי העיר,
הקניית כלים ומיומנויות למידה ,קורסי הכנה
לבית הספר בחופשת הקיץ  -אלו הם רק חלק
ממגוון התכניות שמרכזי הלמידה העירוניים,
בשיתוף עם בתי הספר ומערכת החינוך
העירונית ,מציעים לתלמידי העיר במחירים
המסובסדים ע"י העירייה ,על מנת לקדם אותם
ולשפר את כישורי הלמידה וההישגים שלהם.
במרכזי הלמידה כל תלמיד משתלב בתכנית
המותאמת לצרכיו ,כאשר הלימוד מתקיים
בקבוצות קטנות ומתנהל בצורה חווייתית.
מדובר בתלמידים מכל הגילאים ,החל מאלה
העולים לכיתה א' ועד לתלמידי י"ב.
עוד תכניות של מרכזי הלמידה :חונכות
בקבוצות קטנות המותאמות לקבוצות הגיל
טכנולוגית בשיתוף חברות היי טק ,העצמת בחינוך.
החינוך המדעי והמתמטי ,מורים צעירים ועוד
משקל מיוחד ניתן לסדנאות ההכנה לבית השונות .בסך הכל השתתפו  600תלמידים
מגוון פעילויות בסימן שוויון הזדמנויות הספר שנערכו בחופשת הקיץ וכללו לימוד בפעילויות השונות בחודשי יולי אוגוסט.

עשייה תרבותית עשירה
בהיכל אמנויות הבמה

היכל אמנויות הבמה הרצליה הפך בשנים
האחרונות למרכז תרבות תוסס וססגוני,
המזוהה עם עשייה והצלחה .בחודשים
האחרונים הועלו בהיכל מיטב הצגות
התיאטרון בהן פליישר ,על האש ,אהבת
מוות ,החדר האחורי וכן מבחר ממחזות
הזמר הפופולריים :בילי אליוט ,היירספריי
והמחזמר הסוחף מצחיקונת.
להקת בת שבע העלתה בכורה עולמית
ליצירתו של אוהד נהרין  -ונצואלה.
בהמשך ,אירח ההיכל את להקת המחול
של סאו פאולו ,בערב ייחודי שזכה
לתגובות נלהבות .את העונה הקרובה
בהיכל תפתח להקת המחול האהובה
פילובולוס (ארה"ב) במופעים צבעוניים
וקסומים ,שיעלו בלעדית בהרצליה.
כמו כן ,התקיימו שפע מופעי סטנד־
אפ ,הצגות לילדים ולכל המשפחה
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בשנה החולפת ביקרו ונהנו
בהיכל מעל  300אלף איש

ומופעי מוסיקה.
מכירת המנויים לעונת  2017/8שברה

שיא ועוד לפני שהחלה העונה נמכרו
כבר כ־ 11,000מנויים.

כל מה שקורה

עוד עונה סוחפת
ב"היכל בעיר"

"היכל בעיר" ממשיך לשבור שיאים:
העונה החולפת ,שהייתה מלהיבה ועשירה,
הציעה לתושבי הרצליה מגוון רחב ואיכותי
של מופעי מוזיקה ,הרצאות בנושאים
מרתקים ,בידור ומופעים לילדים ,כולם
באותה רמה גבוהה ומוקפדת שכל כך
מאפיינת את "היכל בעיר".
גם בעונה הנוכחית ,עונת ,2017-18
מצליח "היכל בעיר" להפתיע בעונה סוחפת
עם שפע מופעים מוסיקליים מגוונים של
תרבות יהודית ,שירים ישראליים ,לטינו-
לדינו ,שירים ים תיכוניים ,חגיגה יוונית
ועוד ,הצגות תיאטרון והצגות בידור
משובחות ,סדרת הרצאות על הפרשות
הסבוכות בתולדות המדינה ,לימודי
העשרה במסגרת קתדרה ועוד.
להנאה מההיצע העשיר מתווספים גם
האולם המרווח ,רחבת הכניסה הנעימה
וגינת הפטיו הקסומה ,שיחד הופכים את
הבילוי ב"היכל בעיר" לחוויה מהנה ואת
המקום עצמו למוקד תוסס ומבוקש בקרב
ילדים ,צעירים ומבוגרים.

אווירה ,קצב והרבה עניין ב"בר בעיר"
"בר בעיר" ,המקום האולטימטיבי
לצעירים וצעירים ברוחם ,עוד לא חוגג שנה
וכבר מבסס את מעמדו כמרכז להופעות
ולמפגשים באווירה תוססת וכייפית.
אחרי שבעונה הקודמת אפשר היה
ליהנות בו משורה ארוכה של אירועים
מגוונים כגון מופעי סטנד־אפ ,צפייה
משותפת במשחקי כדורגל חיים על מסכי
ענק ,מופעי זמר ועוד ,נערך המקום לעונה
חדשה ומרתקת עוד יותר ,שנפתחת בימים
אלה של אחרי החגים.
העונה ,נוסף על מופעי סטנד־אפ
בהנחית רועי לוי במסגרת הקאמל קומדי
קלאב ,יהיו בו גם בר אקטואלי -שיח עם
חברי כנסת ,ערבי שירה בציבור בהובלת
הזמר שלומי ברק וזמרים אורחים כמו
עינת שרוף ,איזקיס ועוד .״אובר חוכם״
הרצאות על הבר במגוון תחומי עניין,

שידורי כדורגל ,מפגשים והרצאות על הבר
בנושאים שונים כגון הורות ,עסקים ועוד.
פואטרי סלאם ,מסיבות חגים ועוד ועוד.
"בר בעיר" מיועד לגילאי  21ומעלה
וכולל בר ,בירה ,מזון קל ,חטיפים...

חשוב לדעת שהמקום כשר וניתן לשכור
אותו לאירועים שונים ,כך שעם המופעים
המתוכננים ,האווירה הנעימה והעיצוב
העכשווי היפה ,אפשר להבין איך המקום
יהפוך מהר לבית של הצעירים בשרון.
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בטוחים במרחב
הציבורי
האגף לפיקוח ביטחון וסדר ציבורי
ביצע מתחילת השנה פעולות אכיפה
משמעותיות בנושאי הניקיון במרחב
הציבורי ,כלבים משוטטים וגללי כלבים,
רכבים נטושים וגרוטאות רכב במרחב
הציבורי.
בנושא מפגעי רעש הוכשרו פקחים
מסייעים ביחידת השיטור העירוני
למדידת רעש בהתאם לחוק העזר בנושא.
בנוסף ,השנה הגביר מאוד האגף את
הפיקוח על מפגעים סביב אתרי בנייה
בעיר ,בעיקר באזורי מגורים בהם ישנם
תהליכי תמ"א  .38פקחי האגף אוכפים
את הניקיון ,מניעת רעש ומפגעים
במרחב הציבורי.
אנו חוזרים ומזכירים לכם כי בכל
מיקרה של היתקלות בבעיה או במפגע
– אנו עומדים לשירותכם וניתן לפנות
אלינו באמצעות המוקד העירוני24 ,
שעות ביממה.

שתי מדליות זהב
למקהלת "לי־רון"
עוד הישג מרשים למקהלת לי־רון,
הייצוגית של הרצליה ,בניצוחה של רונית
שפירא :בתחרות בינלאומית למקהלות
שנערכה ביוון זכתה המקהלה בשתי מדליות
זהב .בסוף התחרות הוזמנה המקהלה להופיע
בקונצרט עם המקהלות הטובות ביותר.

בקטגוריה של מוסיקה דתית ,ריגשו זמרי
מקהלת לי־רון את הנוכחים כששרו את
הפיוטים "יפה נוף" ו"אם אשכחך" .בתחרות
השתתפו  52מקהלות מארצות שונות,
בהן נורווגיה ,דנמרק ,מלזיה ,סין ,רוסיה,
איטליה ,יוון ,שבדיה ועוד.

במרכז העניינים
המרכז לפיתוח עירוני ,הפועל לקידום
הפעילות העסקית של העסקים במרכז
העיר ,מציע שפע של פעילויות מגוונות
לטובת בעלי העסקים במקום והתושבים
בכלל.
מדובר במה שמוגדר כ'ארגז כלים
לעסקים' ,הכולל ליווי וייעוץ ללא עלות,
כיתת הדרכה לבעלי עסקים ופתרונות לא
שגרתיים ,כמו למשל חיזוק בתי הקפה
עם 'תרבו 'TEA־ סדרת הרצאות בבתי
קפה במרכז העיר החל מחודש נובמבר
יתקיימו קורסים של מעוף "יוזמים עסק"
ו"שיווק דיגיטלי לבעלי עסקים".
לצד זה ,פיתח המרכז לפיתוח עירוני
מוקדי עניין ובילוי להנאת התושבים ,בהם
'שלישי ילדותי'  -שעת סיפור לקטנטנים
בשד' ח"ן ,בחודשים אפריל -אוקטובר,
'משחקים בעיר' ברחבת הפרגולה ,הפנינג
חגיגי ואירועי חוצות בחגים ועוד .השנה
גם נערכו שני קמפיינים לקידום העסקים
הקטנים "קונים ומצטלמים" ,לעידוד
קניות לחג בחנויות הממוקמות במרכז.
כל אלה מגבירים את האווירה התוססת
והמזמינה של מרכז העיר ,מקדמים את
בתי העסק ובה בעת תורמים לאיכות חיי
התושבים והמבקרים.
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מקום שלישי בפסטיבל
בינ"ל למקהלת 'זמר לך'

מקהלת 'זמר לך' הרצליה ,בניצוחו
ובניהולו של המוסיקאי דוד זבה,
זכתה במקום השלישי בפסטיבל
בינלאומי למקהלות שהתקיים בסנט

פטרסבורג בחודש אוגוסט.
מקהלת 'זמר לך' הופיעה בשירים
ישראליים ,שלהם הכין דוד זבה עיבודים
מקוריים.

כל מה שקורה

התיאטרון העירוני מככב

ב"פרסי הבמה" לילדים ונוער
גאווה לתיאטרון העירוני של הרצליה:
ההצגה ״צ׳יצ׳ה אגדת קצב״ של התיאטרון
זכתה לציון לשבח בטקס פרסי הבמה
היוקרתי להצגות הטובות של העונה
לילדים ונוער  .2017הציון לשבח ניתן לה
על היותה מקורית בתוכן ,בקצב ובשירה.
הצגה נוספת של התיאטרון העירוני,
״גומות החן של זהר״ ,הייתה בין ארבע
המועמדות הסופיות להצגת היחיד הטובה
של השנה.
בנוסף ,להקת ״על הבמה״ של התיאטרון
העירוני נבחרה ללוות את הטקס והעלתה
קטעים רבים ,לרבות קטעי הנחיה וקישור
וקצרה תשואות.

יותר נעים בגנים

יותר מ־ 100גנים מתעמלים ונהנים בשיעורי תנועה ,הניתנים על ידי
צוות מורים מקצועי ,וזאת כחלק מיוזמה של מחלקת הספורט בעירייה,
בשיתוף המחלקה לחינוך הגיל הרך ,יחידת הבריאות העירונית והפיקוח
על הגנים במשרד החינוך השותפים להפעלת תכנית "נעים בגנים".
במסגרת זו הגנים המשתתפים במיזם נהנים משני שיעורי חינוך
גופני בשבוע ,הרצאה בנושא תזונה נכונה לצוות הגן ולהורים,
המועברת על ידי תזונאית מוסמכת ,השתלמות מקצועית לגננות
המקנה כלים להדרכה ,ציוד ספורט מגוון לשימוש בגן ,יום ספורט
בהשתתפות ההורים והילדים ועוד.
הפעילויות הללו הן ביטוי לדרך שבה העירייה רואה את החינוך
לאורח חיים בריא המשלב פעילות גופנית ותזונה בריאה כיסודות
חשובים שיש להנחיל לילדים כבר בשלב הגן על מנת שהם יהוו גורם
משפיע להפיכת הפעילות הגופנית לשגרת חיים בקרב בני משפחתם
וסביבתם.

פתרונות טכנולוגיים
לשיפור השירות
עיריית הרצליה ,באמצעות אגף תקשוב ומערכות
מידע ,ממשיכה לשדרג ולייעל את השירות לתושב עם
הפתרונות הטכנולוגיים החדישים והעדכניים ביותר.
מדובר בין השאר בתשלומים באינטרנט לשיפור
השירות ,מתן מענה לתשלום לחוגים באמצעות מערכת
ממוכנת ,כיום פועל במרכז המדעים ובעתיד צפוי
לחול גם במקומות נוספים ,מענה לתשלומי הורים
מרצון לגני ילדים ,קיצור לוח הזמנים בטיפול בבקשות
בנושאי אגרות והיטלי השבחה וכן בבקשות לטאבו,
שיפור תשתיות התקשורת במוסדות החינוך ומתן מענה
ללמידה שיתופית ,למידה מרחוק ,במסגרת "קהילות
לומדות" לכלל מוסדות החינוך.

מתגלגלים בניו יורק
כבוד גם בחו"ל:
להקת "גלגל במעגל"
צעדה
מהרצליה
במצעד יום העצמאות
הישראלי בניו יורק
התעניינות
ועוררה
רבה בקרב כ־ 100אלף
הצופים ,בהם יהודים וישראלים רבים שבאו לתמוך .הלהקה
זכתה להתעניינות רבה וגם צולמה לטלוויזיה המקומית.
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חוויה אמנותית קרוב לבית

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית מציע לילדים ,בני נוער ומבוגרים היכרות עם
העשייה האמנותית תוך התנסות במגוון פעילויות
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית מוכר כפנינה
איכותית במפת מוסדות התרבות המובילים
בתחום האמנות הפלסטית בארץ .המוזיאון,
הממוקם בלב הקריה החדשה של העיר ליד בניין
העירייה ,בית המשפט ,בית יד לבנים ,הוא מוסד
תרבותי שוקק הפותח את שעריו לציבור הרחב
המוזמן להתוודע ולחוות את האמנות העכשווית
על כל יופייה ומורכבותה.
המוזיאון מוקף גן פסלים מטופח ,שלאחרונה
עבר עיצוב מחודש ,כאשר חומת הבטון שהקיפה
את הגן הוסרה כאקט ממשי וסימבולי המחבר
מחדש את מתחם המוזיאון ובית המשפט לעורק
החיים המרכזי של העיר.
המוזיאון ,שהנו מוסד ציבורי אמנותי ,תרבותי
וחינוכי מהמוערכים בתחומו בארץ ,נתמך על
ידי עיריית הרצליה ,החברה העירונית לתרבות
ולאמנות ,משרד התרבות ועמותת ידידי המוזיאון,
משמש מרכז לפעילות תרבותית וחינוכית מגוונת
ומתקיימים בו באופן שוטף הדרכות ,מפגשי
אמן ,הרצאות ,הקרנות ,ימי עיון ואירועים רבים

נוספים מתחומי דעת וידע מגוונים הרלוונטיים
לתצוגות המתקיימות בו.
בכל שנה מוצגות במוזיאון עשרות תערוכות
יחיד ותערוכות קבוצתיות של אמנים ישראלים
ובינלאומיים המאורגנות במערכים המתחלפים
בכל כמה חודשים .התערוכות עוסקות בסוגיות
הנוגעות בתרבות ,בחברה וברוח של תקופתנו
מתוך נקודת מבט רחבה ,השואפת לשיח אמנותי
ולדיאלוג רב־תחומי.
פנינו גם אל הדור הבא .אגף החינוך וההדרכה
של המוזיאון ,מוז"ה ,פועל כמקום להתנסות
חזותית .כ־ 16אלף ילדים וילדות מגיל שלוש וחצי
ועד  18מהרצליה וסביבתה מבקרים בתערוכות
המוזיאון ומשתתפים במגוון סדנאות ותוכניות
העשרה ויצירה .מוז"ה גם מקיימת קורסים,
קייטנות וכיתות אמן המיועדות לילדים ,לבני
נוער ולמבוגרים.
אירועי "מוזיאון על הדשא" מתקיימים
במתכונת של מוזיאון פתוח ללא תשלום ומלווים
בשלל הדרכות ופעילויות יצירה בתוך המוזיאון

ומחוצה לו ,המיועדות למשפחות .פעילות זו
הפכה כבר למסורת עירונית אהודה הנערכת
בסוכות ,בפסח ובחג פורים ,שבו מסתיימת
העדלאידע העירונית הגדולה בגן הפסלים של
המוזיאון .אירועי "פיקניק־אמנות" הנם תוצר
שיתוף פעולה בין מחלקת התרבות של העירייה,
"מרכז אגדה" ומוז"ה ,ומזמינים משפחות ליצירה
משותפת ולמופע באמפיתיאטרון של המוזיאון
ללא תשלום.
בימי שישי בבוקר נערכים מפגשים אישיים עם
האמנים והאוצרים המציגים בתערוכות .בשבתות
מתקיימות הצגות ומופעים לילדים ,המצטיינים
בעיצוב חדשני ותכנים המשתלבים בתערוכות
המוצגות .מדי שבת גם נערכות הדרכות בקבוצות
לקהל המבקרים וכן מוצע מדריך קולי המנגיש את
תכני התצוגות .ההשתתפות בהדרכות הפתוחות
לקהל כלולה בדמי הכניסה למוזיאון העומדים
על  20שקלים .לילדים עד גיל  18הכניסה ללא
תשלום ולבני הגיל השלישי מחיר הכרטיס עומד
על  10שקלים בלבד.

פרטים נוספים על כל האירועים בעיר ,מידע ושרותים לציבור:
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חזון והגשמה

תחבורה ציבורית שמגיעה לכולם

יותר יעדים ,יותר זמינות ,יותר אפשרויות

מפת הקווים העירוניים החדשים בהרצליה
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