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תושבות ותושבי הרצליה היקרים,
אנחנו נמצאים במצב חירום לאומי ועירוני. בעקבות משבר הקורונה, כ-10,200 תושבים פוטרו
או יצאו לחל"ת ומתקיימים היום מדמי אבטלה, עצמאים רבים מתמודדים עם קשיי הישרדות 

וכ-4,000 משפחות נתמכות ע"י הרווחה. 

לאור זאת, החלטתי להפעיל את הסמכויות שניתנו לי ע"י המחוקק, לפעול במסגרת
"מצב חירום" למען תושבי העיר בכלל התחומים, תוך שימת דגש על הנושאים הבאים:

1. סיוע כלכלי וחומרי
2. בריאות

3. חינוך
4. ביטחון 

5. ניקיון ותברואה
6. תרבות, קהילה ופנאי

בחוברת תוכלו למצוא את כלל ערוצי הסיוע, למשפחות וליחידים בהרצליה,
שנפגעו מהמשבר ובכלל. בסה"כ, מדובר בכ-40 ערוצי סיוע עירוני.

במקרה שנתקלתם בבעיה שאין לה מענה בחוברת, אני מזמין אתכם לפנות למרכז השליטה 
העירוני בטלפון 106.

כמו תמיד, מנהלי ועובדי העירייה המסורים והמקצועיים, עושים הכל למענכם ומכל הלב.
חשוב לי במיוחד להודות מקרב לב לכל המתנדבות והמתנדבים, שבתקופה מורכבת זו

הביאו לידי ביטוי את אחד הערכים החשובים ביותר - ערבות הדדית. 

אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם בריאות איתנה. רק יחד נצלח את המשבר.

הפקה: דוברות העירייה

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה

דבר ראש העירייה
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תושבות ותושבים יקרים,
אנו מתמודדים עם מצב לא מוכר, חוסר ודאות וחששות רבים. זוהי שעת מבחן עבורנו כרשות 

מקומית, וכולנו מגויסים על מנת לצלוח את התקופה ולצאת ממנה מחוזקים יותר.

מתווה ראש העיר וההנהלה נבנה מתוך רצון אמיתי לסייע לכם, התושבים, כדי שתקופה זו 
תעבור בצורה קלה יותר, בתמיכה גדולה ובערבות הדדית.

אנחנו איתכם לאורך כל הדרך. 

יחד ננצח ונעבור את התקופה המאתגרת הזו.

דבר סגני ראש העירייה

איה פרישקולניק,
מ"מ וסגנית ראש העירייה

עפרה בל, 
סגנית ראש העירייה

עופר לוי, 
סגן ראש העירייה
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תושבות ותושבים יקרים,
הקשיים והטלטלות שאנו עוברים בעקבות משבר הקורונה מציבים בפנינו אתגר

ברמה הלאומית, העירונית והאישית.

עבורנו, בעיריית הרצליה, האתגר הראשון במעלה הוא אתם: התושבות והתושבים.
אתם שעד לא מזמן עבדתם, השתכרתם והייתם חלק ממרקם החיים הפעיל והתוסס

של הרצליה. עכשיו חלק מכם נמצאים בחל"ת או מובטלים, יש מי שנאלצים להיות בבידוד
או בריחוק מבני המשפחה ומחברים. אצל רבים קיימת, קרוב לוודאי,

החרדה מאובדן ההכנסה, מקשיי הקיום.

מול המצב הזה, ראש עיריית הרצליה, מנהליה ועובדיה לא יכלו לעמוד מנגד.
כולנו כאיש אחד התגייסנו למאמץ עירוני אדיר בהיקפו ובמשאביו

והכנו לכם מערך כוללני עם ערוצי סיוע בתחומים רבים ומגוונים.

שוב אנו נוכחים שהרצליה היא לא רק עיר שטוב לחיות בה, אלא עיר של ערבות הדדית,
של אכפתיות ושל דאגה לכל תושבת ותושב.

דבר מנכ״ל העירייה

בתקווה לימים טובים יותר,

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה    
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סיוע בחבילות מזון שבועיות
450 משפחות נזקקות מקבלות סיוע של סלי מזון שבועיים באמצעות תורמים ועמותות אשר 

פועלות בהרצליה. לפרטים ולבקשה לסיוע יש לפנות למזכירת האגף לשירותים חברתיים 
בטלפון 09-9705110 בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00 ובימי ב' עד השעה 18:00

או למוקד השליטה העירוני בטלפון: 106.

סיוע באספקת ארוחת צהריים משפחתית מלאה
לאור משבר הקורונה החלה העירייה, בשיתוף המועצה הדתית, במתן סיוע של ארוחת צהריים 
חמה ומזינה לתושבים שאין ביכולתם לבשל. הארוחות מבושלות מדי יום וכוללות מנה בשרית, 

פחמימה וירקות מבושלים. בנוסף, נשלחת חבילה המכילה ירקות, פירות, לחם ומוצרי חלב 
מסוגים שונים. המזון נשלח אחת ליומיים לבית התושב על-ידי מתנדבים. דיסקרטיות מלאה 

מובטחת. לקבלת סיוע יש להתקשר למרכז השליטה העירוני בטלפון: 106.

חבילות מזון לקראת החגים
בראש השנה ובפסח אלפי משפחות נזקקות מקבלות סל מזון מותאם לחג, באמצעות ועדת 

הרווחה העירונית והעמותות השונות אשר פועלות בעיר. 5,000 חבילות מזון יחולקו בראש השנה 
באמצעות העמותות העירוניות, מתנדבי עמותות הרצליה וקרן הרצליה.

לפרטים ולקבלת סיוע יש לפנות למזכירת האגף לשירותים חברתיים בטלפון 09-9705110
בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00 ובימי ב' עד השעה 18:00 או למוקד השליטה העירוני בטלפון: 106.

סיוע מיוחד לקראת ראש השנה
סיוע נרחב יינתן לתושבים במצוקה לפני חג ראש השנה.

הסיוע יכלול בגדים חדשים, הנעלה ומוצרי מזון מסוגים
שונים. תושב שיפנה לקבלת הסיוע – יקבלו, בלי להידרש

לפרט על מצוקתו. פרטים נוספים יפורסמו לקראת החג. 

סיוע באספקת ירקות, פירות ומזון לשבת
בשכונת יד התשעה )צפונית לבית הכנסת "חללי מינכן"( פתחו

תושבים מהשכונה מרכז לחלוקת ירקות, פירות ואוכל מוכן בסיוע
"לקט ישראל" וחנויות נוספות מהרצליה.  הסיוע ניתן לכלל תושבי העיר.

לפרטים ושעות חלוקה יש לפנות ישירות למפעילי הפרויקט בטלפון: 050-7595694.

1. מזון ואוכל טרי
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ועדת הנחות בארנונה
ועדת הנחות בארנונה פועלת בימים אלה כבשגרה ודנה בבקשות להנחה על- פי הקריטריונים 

הקבועים בחוק ועל פי הנוהל המקובל להגשת בקשות.
יש להגיש את הבקשה בטופס הדיגיטלי הזמין לכם באתר העירייה:

https://www.herzliya.muni.il/arnona
פרטים נוספים ודרכי העברת החומר לוועדה ניתן לקבל 

בטלפון: 09-9591601 בימים ראשון עד חמישי, בשעות 16:00-8:00.

הנחה בארנונה לתושבים שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה 
על פי תקנות משרד הפנים, תושב "נזקק" או שנמצא ב"מצוקה" כלכלית זכאי להנחה בארנונה. 
סעיף 7)2( בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( מגדיר: נזקק - "תושב שקרה לו 

אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי".

מועצת העיר הסמיכה את ועדת ההנחות לתת הנחת ארנונה למשפחות שהכנסתן נפגעה 
מאחר שאחד מבני הזוג הוצא לחל"ת או פוטר. זאת החל מתאריך 15 במרץ, כאשר תקופת 

החל"ת עולה על 60 יום. מחזיק בנכס שיעמוד בתנאים הנדרשים יהא זכאי להנחה בשיעור של 
 https://www.herzliya.muni.il/arnona  :)30% למשך שלושה חודשים )דף מידע באתר העירייה

הבקשות יידונו ויאושרו ע"י ועדת ההנחות העירונית בראשות יו"ר הוועדה מר משה ועקנין. 

במידה וברבעון הרביעי, קרי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2020, ימשיך התושב להיות במצב
של חל"ת/ פיטורין, הוא יוכל לבקש הנחה נוספת בשיעור 30% למשך שלושה חודשים נוספים.

יש להגיש את הבקשה בטופס הדיגיטלי הזמין לכם באתר העירייה:
https://www.herzliya.muni.il/arnona

פרטים נוספים ודרכי העברת החומר לוועדה ניתן לקבל 
בטלפון: 09-9591601 בימים ראשון עד חמישי, בשעות 16:00-8:00.

הנחה בארנונה לעסקים 
עיריית הרצליה נתנה הנחה לעסקים, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה 

מארנונה תיקון מס' 2 תש"פ 2020( וזאת על רקע משבר נגיף הקורונה. במסגרת זו ניתנו 3 חודשי 
פטור מתשלום הארנונה לעסקים. במידה וממשלת ישראל תחליט בעתיד לתת פעם נוספת 

הנחה לעסקים, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה, העירייה תיערך במהירות ליישום 
ההחלטות, כפי שבוצע בהצלחה רבה בחודשים האחרונים על-ידי אגף הכנסות העירייה.

2. הנחות בארנונה

https://www.herzliya.muni.il/arnona
https://www.herzliya.muni.il/arnona
https://www.herzliya.muni.il/arnona
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סיוע לחיילות/ים בשירות סדיר ומשוחררות/ים 
לחיילות/ים בשירות סדיר וחיילות/ים משוחררים כמוגדר בחוק, מגיעה הנחה בארנונה בזמן 
השירות ועד ל-4 חודשים לאחר השחרור. חיילות וחיילים בשירות סדיר ומשוחררות/ים אשר 

פוטרו או נמצאים בחל"ת - יזכו לסיוע מיוחד בשכר דירה. 
הסיוע בשכר הדירה יינתן  באופן חד פעמי ובכפוף לאישור ועדה.

לפרטים יש לפנות למחלקת ועדות עירונית בטלפון 09-9591574 
בימים א'-ה' בשעות 12:30-8:30 ובימי ב' בשעות 17:00-16:00.

michellea@herzliya.muni.il  או במייל: בדוא"ל

מתן דגש על רכישות בעסקים ובחנויות בהרצליה
גופי העירייה הונחו לבצע מעתה רכישות עבור משרדי העירייה, מוסדות החינוך ומוסדות הציבור 

העירוניים בחנויות ובעסקים שפועלים בהרצליה. בנוסף, מתגבש בימים אלו מיזם שבמסגרתו 
תווי השי לחג הניתנים לעובדי העירייה יאפשרו מימוש בעסקים בהרצליה. כמו כן, הסיוע החומרי 

המיוחד שיינתן לתושבים נפגעי הקורונה יירכש מספקים ומחנויות בעיר.

כ-4,000 משפחות הרשומות באגף לשירותים חברתיים ימשיכו לקבל 
טיפול מיטבי, מקצועי ואישי במגוון רחב של תחומים, כפי שהם מקבלים 

בימים שבשגרה. האגף לשירותים חברתיים ברשות מעניק למשפחות 
סיוע חומרי בהתאם לצורך כגון: תלושי מזון, מזון טרי, חבילות מזון יבש,

טיפולי שיניים, מוצרי חשמל, מענק מצוקה וכל סיוע אחר, על פי
תכנית הטיפול שנבנית ע"י העו"ס המטפלת בשיתוף עם המשפחה.
הפנייה לאגף לשירותים חברתיים בכל תחומי הסיוע )קשישים,

משפחות המטופלות בילדים, נכויות ושיקום, נוער וצעירים, קהילה
ועוד( תיעשה טלפונית למזכירת האגף לשירותים חברתיים

בטלפון 09-9705110 בכל יום בין השעות 15:00-8:00 ובימי ב'
עד השעה 18:00. במקרי חירום, מעבר לשעות העבודה, ניתן לפנות

למוקד העירוני בטלפון 106 אשר מפעיל כונן בכל ימות השבוע
ובכל שעות היממה בהן האגף אינו פתוח.

3. משפחות נתמכות
האגף לשירותים חברתיים

mailto:michellea%40herzliya.muni.il?subject=
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תושבי הרצליה זכאים לקבל הכוונה ראשונית וייעוץ לאזרח במיצוי זכויותיהם 
מוסדות  תקנות,  חוקים,  של  מידע  מאגר  הנגשת  ידי  על  בעיותיהם  ופתרון 
וארגונים. הסיוע ניתן ללא עלות. המידע המתקבל נשמר בסודיות בתחנה
ולא מועבר לגורם חיצוני ללא הסכמת הפונה. בשי"ל הרצליה פועלים 38 מתנדבים מתחומים שונים.

כתובת: רחוב שוידלסון 5, בית אלבה, כניסה א' קומה 2, הרצליה. טלפון: 09-9541998.
שעות קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 12:00 ובימי ג' פתוח רצוף עד השעה 19:00.

4. שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח

בהרצליה פועלת קבוצת מתנדבים המטפלת ודואגת לכל צרכי החיילות/ים הבודדות/ים.
הללו פועלים תחת מחלקת ההתנדבות בעיריית הרצליה. החיילות/ים
הבודדות/ים, הבוחרות/ים להתגורר בהרצליה, מקבלות/ים סיוע בריהוט

דירתם, במוצרי חשמל, בארוחות מבושלות בסופי שבוע, בעוגות ליום
הולדתם וכן סיירת תיקונים קלים העונה לפניותיהן/ם. בראש צוות

המתנדבים ארי הופמן וענת עמירה. לבקשת סיוע, להתנדבות או
לתרומת ציוד יש ליצור קשר בטלפון: ארי הופמן -  054-4960552, 

ענת עמירה - 052-6855702 או ליצור קשר עם מחלקת ההתנדבות
בטלפון: 09-9544444 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-8:00. 

תושבי הרצליה בעלי תו חנייה "אני מהרצליה" בתוקף מוזמנים לחנות
שעה ללא עלות בכל אחד בשלושת החניונים הבאים:

לב העיר )כניסה מרחוב בר אילן 2( – פתוח 24 שעות ביממה.
שער העיר )כניסה מרחוב הס 48( – שעות פתיחה: ימים א'-ה' - 21:30-7:00

וימי שישי  15:00-7:00.
אזורים )כניסה מרחוב סוקולוב 6(. שעות פתיחה: ימים א'-ה'- 19:00-7:00, יום שישי  - 14:00-7:00.

ההטבה תינתן, בשלב זה, עד לתאריך 1.10.20.

5. חנייה חינם לתושבי העיר

6. סיוע לחיילות/ים
הבודדות/ים בהרצליה
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בעיר הרצליה פועלות שלוש חנויות יד שנייה המופעלות על ידי מתנדבים: 
הכנסות החנויות משמשות לקנייה של חבילות מזון שבועיות למען תושבים הזקוקים להן.

תושבים שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה המעוניינים להיעזר בחנויות אלה,
יקבלו ללא עלות עשרה תלושים לרכישה בחנויות הבאות:

״המרכז לביגוד וציוד" - לכלי בית, מצעים, ביגוד וספרים
כתובת: רחוב חתם סופר 29, פינת הגאון מווילנה, שיכון דרום. 
טל': 09-9582103.  פועלת בימי א'-ד' בין השעות: 13:00-8:00.

"קטנטנים" לבגדי ילדים וצעצועים 
כתובת: דרך ירושלים פינת כצנלסון.

טל': 09-9541577. פועלת בימי א', ג', ד' בין השעות: 13:00-9:00.

"הזדמנויות" לבגדי מבוגרים 
כתובת: דרך ירושלים פינת כצנלסון.

טל': 09-9541577 . פועלת בימי א', ג', ד' בין השעות 13:00-9:00 ובימי א' בין השעות 18:00-16:00.

במידת הצורך, חודש לאחר קבלת התלושים בפעם הראשונה, ניתן לבקש עשרה תלושים נוספים ללא עלות.
לפרטים יש לפנות למחלקת ההתנדבות בטלפון:  09-9544444 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-8:00 

7. ביגוד מחנויות יד שנייה
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8. פעילות מח׳ הבריאות העירונית
קו פתוח לתושבים 

מענה וטיפול בפניות תושבים ומתן ייעוץ והכוונה בכל תחומי הבריאות: תזונה נבונה, שמירה על 
היגיינה, פעילות גופנית, חוסן נפשי ועוד ע"י צוות מקצועי במחלקת הבריאות העירונית. 
לקבלת סיוע יש לפנות בטלפון: 09-9705206/107 בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00
Adih@herzliya.muni.il ,  Hadasl@herzliya.muni.il :או באמצעות כתובות המייל

מוקד קורונה עירוני
מרכז שירות ומידע לתושב בנושא קורונה של מכלול הבריאות העירונית בחירום ומתן הנחיות 

ועדכונים של משרד הבריאות ולשכת הבריאות המחוזית.

המוקד נותן מענה בעיקר בנושאים הבאים:
א. כניסה לבידוד ויציאה ממנו.

ב. מתן דגשים והנחיות בריאותיות לצוותים החינוכיים ולקהילה כאשר מאותרת חשיפה לחולה 
בקורונה. הנחיות להורים לגבי הצורך להיכנס לבידוד ומועדי היציאה ממנו. 

ג. קיום קשר שוטף עם משרד הבריאות.
ד. תיאום בדיקות עם קופות החולים בעיר, כולל פתיחת דרייב אין לבדיקות בעת הצורך. 

לקבלת מענה יש לפנות בטלפון 09-9656140  בימים א'-ה' 18:00-7:30 ובימי שישי 15:00-7:30. 

מרכז עירוני למתבגרים
טיפול פרטני ועזרה מקצועית בהתמודדות עם אתגרים אופייניים בגיל ההתבגרות; בעיות חברתיות, דימוי גוף, 

הרגלי אכילה ודיאטות, התמודדות עם מצבי לחץ או חרדה, בדידות, דיכאון ועוד. ניתן להתקשר 24/7 ולהשאיר 
הודעה לצוות המרכז בטל: 09-9555507. סודיות מובטחת. המרכז פתוח בימים ב' ו-ה' בין השעות 19:00-15:00.

מועדון צב"ר עירוני 
מועדון תרבות של בריאות ופנאי למתמודדים נפשית הפועל במרכז ההדרכה לאורח חיים בריא. 

כתובת: קהילת ציון פינת מוהליבר 1, הרצליה. המועדון פתוח בימי א', ב', ד', ה' בין השעות  19:30-16:00 
לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם מזכירות המרכז 09-9553424 או עם מחלקת הבריאות העירונית 

Adih@herzliya.muni.il :בטלפון: 09-9705206 או במייל

www.herzliya.muni.il/health :לשימושכם, חוברת מקוונת לבריאות התושב "העיקר הבריאות" באתר העירייה
בחוברות תמצאו מידע, הנחיות ופרסומים לתושבים בנושא בריאות בחירום ושמירה על אורח 

חיים בריא, תזונה בריאה, בריאות נפשית, פעילות גופנית, קופ"ח, בתי מרקחת ועוד. בנוסף, 
קישורים שימושיים לאתרים רלוונטיים ברשת.

mailto:Adih%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:Hadasl%40herzliya.muni.il?subject=
mailto:Adih%40herzliya.muni.il?subject=
https://www.herzliya.muni.il/duplicated-1587275944/
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תרופות מבית המרקחת 
תושבים המתקשים להגיע לבית המרקחת, מוזמנים להתקשר למרכז השליטה העירוני בטלפון 106 

ועובד מטעם העירייה או תושב מתנדב ידאג לספק את התרופות מבית המרקחת לבית התושב.

קרן טיפולים רפואיים לגיל השלישי
תושב ותיק הזקוק לסיוע רפואי דחוף או לטיפול שיניים יפנה ישירות לקרן הרפואה העירונית

לגיל השלישי ע"ש מגדה. יאושרו בקשות עד סכום של 6,000 ₪ על-ידי ועדה מיוחדת.
פרטים נוספים בטלפון: 053-4201850.

סיוע והנחות ינתנו למשפחות כמפורט:

סיוע בציוד לבית הספר
יש לפנות ישירות לבית הספר לבקשת סיוע זה. 

״מחשב לכל ילד״
מיועד לילדים ממשפחות שאין להן אפשרות כלכלית לרכוש מחשב. ניתן להגיש בקשה לסיוע פעם 
בשש שנים, דרך בית הספר, עבור ילד אחד במשפחה, הלומד בכיתה ב'-י'. ועדה עירונית בודקת את 
הבקשות ולאחר אישורה, הרשימות עוברות לבדיקה בעמותת "מחשב לכל ילד". תלמידים שנמצאו 

זכאים נדרשים לעבור קורס מחשבים בסיסי של 45 שעות כדי לקבל מחשב נייח הביתה.
השתתפות ההורים בעלות המחשב הינה 270 ₪. השתתפות הרשות בעלות המחשב הינה 300 $.

יש לפנות ישירות לבית הספר לבקשת סיוע זה.

מלגות לסטודנטים תושבי העיר 
לתמיכה בסטודנטים תושבי העיר. בשל המצב,  הוחלט להוסיף לתקציב המלגות 100,000 ₪ נוספים. 

קול קורא להגשת הבקשות למלגה יפורסם בחודש נובמבר ותהליך ההגשה יתבצע דרך 
מערכת מקוונת באתר העירייה. גובה מלגה מרבי הינו 5,000 ₪ והדבר נתון להחלטת ועדת 
המלגות. זכאות למלגה העירונית מחייבת עמידה בקריטריונים אקדמיים וכלכליים, כמו גם 

נכונות להשתתף בפעילות לטובת הקהילה בעיר הרצליה.  

9. רפואה ותרופות

10. חינוך



15

https://www.herzliya.muni.il/scholarship  :פרטים נוספים באתר העירייה בכתובת
students@herzliya.muni.il :או לשלוח אימייל לכתובת

התמחות סטודנטים בעיריית הרצליה 
בשנים האחרונות, סטודנטים רבים מתחילים את בניית עתידם המקצועי והתעסוקתי כבר במהלך 

לימודיהם האקדמיים. פרויקט ההתמחות של עיריית הרצליה מציע לסטודנטים תושבי העיר 
מסגרת לפיתוח אישי בשוק העבודה, במטרה להכין אותם ליציאה לעולם התעסוקה הישראלי.

ההשתתפות בתכנית מיועדת לסטודנטים תושבי הרצליה, בעלי יכולות גבוהות, הנמצאים 
במהלך לימודי התואר הראשון בכל תחומי הלימוד ומכל המוסדות האקדמיים המוכרים ע"י המל"ג.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר העירייה בכתובת:
https://www.herzliya.muni.il/internship

להתייעצות בנושאי התמחויות, אקדמיה וסטודנטים, ניתן לפנות
  Intern-students@herzliya.muni.il  :לרכז הסטודנטים העירוני:  דוא"ל

הכוונה משפטית 
שירות הכוונה משפטית הורחב במטרה לסייע במיצוי זכויות מול הרשויות ומשרדי ממשלה. 

ההכוונה המשפטית ניתנת בתחומים: דיני משפחה, דיני עבודה וכן במצבים של אלימות במשפחה. 
בשל המצב השירות ניתן טלפונית והורחב מסיוע של פעם בשבוע למענה יומיומי.

הכוונה כלכלית 
הכוונה כלכלית מאפשרת לנשים ללמוד התנהלות כלכלית נכונה ועוסקת בתחומי צריכה אישית, 

כלכלת המשפחה, עסקים וכן הכוונה בנושאים ספציפיים כמו עסקאות נדל"ן וקבלת משכנתה. 

הדרכת הורים 
שירות הדרכת הורים לילדים ומתבגרים הותאם למצב. השירות ניתן ללא תשלום על ידי מתנדבת 

בעלת הסמכה מ"מכון אדלר", על פי מבחן הכנסה ולאחר אישור של ראשת מינהל נשים.

לקבלת שירותי סיוע מיוחדים לנשים יש לפנות למזכירות מינהל נשים
בטלפון: 09-9549444. 

11. סיוע לנשים

https://www.herzliya.muni.il/scholarship
mailto:students%40herzliya.muni.il?subject=
https://www.herzliya.muni.il/internship
mailto:Intern-students%40herzliya.muni.il?subject=
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סיוע והנחות בתאגידים העירוניים בתחילת שנת הלימודים יינתנו כמדי שנה על פי  קריטריונים 
שהוגדרו על ידי התאגידים העירוניים. במידת הצורך יוגדלו תקציבי התאגידים העירוניים למתן 

הנחות נוספות.

הנחות למשתתפי חוגים בעמותת בני הרצליה
המציעה חוגי ספורט מגוונים. לבקשת הסיוע יש למלא טופס באתר בני הרצליה:

 https://www.bho.co.il

הנחות בתאגיד מרכזים קהילתיים הרצליה
המציע חוגים במתנ"סים הפרושים בעיר. לבקשת הסיוע יש למלא טופס באתר ״מרכזים קהילתיים 

http://www.herzliya-matnasim.org.il :הרצליה״

הנחות בחברה לאמנות ולתרבות הרצליה
לחוגי תיאטרון, מוז"ה והקונסרבטוריון במערב העיר. לבקשת הסיוע יש לפנות טלפונית למזכירות 

מרכז החוגים הרלוונטי.

הנחות למשפחות עם ילדים במעונות היום העירוניים
מעון קשת ומעון שיר. הסיוע ניתן ללקוחות האגף לשירותים חברתיים, במסגרת תכנית הטיפול 

הנבנית על ידי העו"ס המטפלת בשיתוף עם המשפחה.

12. תרבות, ספורט ופנאי

https://www.bho.co.il
http://www.herzliya-matnasim.org.il
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הנחות לצהרוני הגנים
נקבעות ע"י ועדת הנחות עירונית לפי הקריטריונים שהוגדרו. לפרטים נוספים יש לפנות במייל:  

Tzaharon@herzliya.muni.il

מרכזי הלמידה "שביט"
נותנים מענה לימודי לתלמידי העיר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. מרכזי הלמידה נועדו לסייע 

לתלמידים בהקניית כישורים, אסטרטגיות ומיומנויות למידה ולשמש מנוף לשיפור הישגיהם. הפעילויות 
המסובסדות מתמקדות בתחומי הדעת: מתמטיקה, אנגלית, אסטרטגיות למידה והוראה מתקנת. 

בנוסף, תכניות העשרה בתחומים שונים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר "מרכזים קהילתיים הרצליה" 
http://www.herzliya-matnasim.org.il :בכתובת

"מועדון החמש"
מיזם עירוני מסובסד, המתקיים בחטיבות ובתיכונים, להעצמת החינוך המדעי והמתמטי. מטרת 

התכנית להגדיל באופן ניכר את מספר התלמידים הלומדים 5 יחידות מתמטיקה ומדעים. 
http://www.herzliya.org.il :פרטים נוספים ניתן למצוא בפורטל החינוך בכתובת

פנייה לרכזות קהילה
רכזי/ות הקהילה בעיר מהווים/ות גשר וחיבור בלתי אמצעי בין התושבים, הקהילה והעירייה. 
צוות רכזי/ות הקהילה ישמח לתת מענה אישי לכל צורך, התנדבות, יוזמה קהילתית או סיוע 

בלתי אמצעי בשטח.  פרטי הקשר של רכז/ת הקהילה באזור מגוריכם נמצאים באתר העירייה: 
https://www.herzliya.muni.il/rakazot

mailto:Tzaharon%40herzliya.muni.il?subject=
http://www.herzliya-matnasim.org.il
http://www.herzliya.org.il
https://www.herzliya.muni.il/rakazot
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השירות הפסיכולוגי החינוכי עומד לרשות התושבים לייעוץ ולחשיבה על התמודדות עם המצב. 

השירות הפסיכולוגי החינוכי זמין בשני ערוצים:

קו חם לייעוץ ולתמיכה נפשית
בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00. 

טיפול פסיכולוגי קצר טווח
שתי פגישות טיפול פסיכולוגי למבודדים ללא עלות. 

לפרטים נוספים ותיאום ניתן לפנות בטל': 09-9550625  בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00.

14. תמיכה נפשית

חתונה על גג העולם
תושבים שעקב הקורונה ביטלו את חתונתם 

מוזמנים לחגוג את הרגע המשמח והמרגש 
שלהם במרפסת הגג הרחבה של בניין העירייה.  

העירייה גם תסייע בציוד ובלוגיסטיקה
הנדרשים.

הטקסים יתקיימו בהתאם להנחיות
התו הסגול.

לפרטים ולתיאום: 052-8532360.

13. חתונות בבניין העירייה



19

קו קשר 
מתנדבים מתקשרים לקשישים בודדים אחת לשבוע לשיחה אישית.

ערכות תעסוקה 
לעיסוקי פנאי למבודדים בבית.

סדנאות זום 
במגוון נושאים.    

פעילות גופנית 
במסגרת "נעים בעיר" בפארקים ובגינות ציבוריות )מספר שיעורים ייעודיים לגיל השלישי(

כחלופה לחוגים שנסגרו.

פעילות במספר מועדונים 
בהתאם להנחיות התו הסגול )גם באוגוסט(.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 09-9705219. ניתן להשאיר הודעה קולית במקרה שאין מענה.

על"ה הרצליה מפעילה ברחבי העיר קהילות תומכות לאזרחים ותיקים.
קהילה תומכת הינה תכנית הפורסת רשת ביטחון בקהילה לאזרחים הוותיקים, 

במטרה לסייע להם להמשיך לנהל את חייהם בבית ובקהילה בביטחון, בתחושת שייכות ובאופן 
המותאם לגילם.

סל השירותים הניתנים כולל: קשר עם אב/אם הקהילה ומתן סיוע לניהול תקין של חיי היום-יום 
בתחזוקת הבית ובהנגשת שירותים. 

התמיכה כוללת מידע וייעוץ, קשר טלפוני קבוע, שירותי פנאי וחברה.
כל חבר מצויד בלחצן מצוקה ודרכו ניתן ליצור קשר מיידי עם מוקד חירום, אשר שולח עזרה 

רפואית במקרי חירום, כולל ייעוץ, זימון רופא או אמבולנס במידת הצורך.
לפרטים ניתן לפנות לרינת או ליוסי בטלפון 09-7725388 או 09-9519828.

רינת לוי – 054-5296090, יוסי שמואלי – 052-3347445.

15. תכניות לגיל השלישי

16. קהילות תומכות
לאזרחים ותיקים
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התושבים מוזמנים להתגייס למאמץ הסיוע לתושבים שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה.
השתתפותכם חשובה במיוחד בחמישה תחומים:

התנדבות 
מחלקת ההתנדבות פועלת מדי יום על מנת להגדיל את מעגלי התרומה בעיר - למען הזולת, 

הקהילה והסביבה. תושבים מכל קשת הגילים, הנכונים לסייע בשגרה ובתקופה זו, מוזמנים 
להצטרף ולתרום על פי רצונם וכישוריהם בתחומים מגוונים, ביניהם: סיוע וליווי לאוכלוסיות 

מיוחדות, הובלת ציוד למען חיילים בודדים, חיזוק לימודי לתלמידים ועוד. רוח התקופה מכתיבה 
את משימות ההתנדבות, מדי יום מתקיימת חלוקת מזון ותרופות לתושבי העיר הזקוקים לכך. 

https://www.herzliya.muni.il/volunteers :מזמינים אתכם לבקר באתר מחלקת ההתנדבות בכתובת
או ליצור קשר עם מחלקת ההתנדבות בטלפון: 09-9544444 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-8:00. 

תרומת ציוד וביגוד יד שנייה
ניתן לתרום בגדים, נעליים, צעצועים, כלי מטבח, מצעים ועוד בשלוש החנויות שפרטיהן בעמ׳ 12.
יש להכניס את התרומה לתיבה המיועדת לכך. התרומה מהרכישה תועבר לקניית סלי מזון לנזקקים.

תרומה לעמותת מתנדבי הרצליה 
"עמותת מתנדבי הרצליה", שבה חברים תושבים ונציגי ציבור, מסייעת למשפחות שידן אינה משגת 
ברכישת מזון, טיפולים רפואיים, רכישת  תרופות, רכישת בגדים, רכישת ציוד לביה"ס וציוד לתינוקות.

פרטי חשבון לתרומות: בנק דיסקונט, סניף 44, ע״ש עמותת מתנדבי הרצליה, מ.ח. 181882.
משפחות שיקבלו מענק מהמדינה ואינן זקוקות לו מוזמנות לתרום את המענק לחשבון הנ"ל.

כל התרומות קודש לרכישות הנ״ל.

סיוע לעסקים ולחנויות בעיר 
דווקא בעת הזו חשוב לבצע את הרכישות בעסקים ובחנויות בעיר. סייעו לבעלי העסקים ובצעו 

את הקניות שלכם בעיר. הצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק "הרצליינים קונים בהרצליה":
    https://www.facebook.com/groups/571710503469245

איתור משפחות נזקקות 
אם אתם מזהים או שמעתם על משפחה במצוקה, אנא פנו למרכז השליטה העירוני בטלפון 106.

17. תרומת התושבים
למאמץ העירוני

https://www.herzliya.muni.il/volunteers
https://www.facebook.com/groups/571710503469245
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המועצה הדתית הרצליה, בראשות עו"ד דן פנחס ערה לקשיים הרבים הנובעים ממגפת 
הקורונה. המועצה פועלת רבות לסייע בעצירת המגיפה ובסיוע לתושבים ועסקים.

סיוע לנזקקים
מתוך הבנה למצוקתם של רבים מתושבי הרצליה, המועצה תרמה מאות ארוחות חמות 

לנזקקים וזאת בשיתוף פרויקט שמובילה עיריית הרצליה בראשות ראש העיר מר משה פדלון. 
המועצה תמשיך ותתרום ארוחות ומוצרי מזון ככל יכולתה וזאת מתוך העיקרון של שותפות 

הדדית ועזרה לזולת.

עריכת חתונות וברית מילה
המועצה תעמיד לרשות הזוגות העתידים להתחתן על גג בניין העירייה, חופה ועיצוב מפואר,

רב ושי לכל זוג ללא כל תשלום.
משפחות המבקשות לערוך טקס ברית מילה מוזמנות לפנות למועצה לצורך סיוע בארגון 

והעמדת מבנה המועצה לצורך כך. 

סיוע לעסקים
מתוך הבנה והתחשבות במצב הכלכלי של העסקים פנתה המועצה הדתית לכל בעלי העסקים 

שנסגרו בתקופת הקורונה והודיעה להם שהם זכאים לקבל החזר כספי בגין התקופה שהעסק נסגר.

18. המועצה הדתית

בברכה,

עו"ד דן פנחס
יו"ר המועצה הדתית
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19. ההסתדרות
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20. לשכת עורכי הדין,
מחוז תל אביב בשיתוף

ועדת הקשר הרצליה

עו"ד חני דקל אלבז
יו"ר (משותפת)

ועדת הקשר הרצליה

עו"ד מייק טל
יו"ר (משותף)

ועדת הקשר הרצליה

עו"ד ליאור לוי
יו"ר (משותף)

ועדת הקשר הרצליה

תושבות ותושבים יקרים, 

כידוע לכם, החודשים האחרונים הביאו איתם מציאות חדשה ולא מוכרת. אלה ימים לא פשוטים, אבל הוכחנו 
במהלכם, שדווקא אנחנו, האזרחים, ערבים זה לזה ופועלים אחד עבור השני בכל עת. כחלק מתפיסה זו, מחוז 
תל אביב בלשכת עורכי הדין באמצעות ועדת הקשר בהרצליה, ובשיתוף עיריית הרצליה והעומד בראשה, 
משה פדלון, שמחים להודיע על פרויקטים מיוחדים שיוכלו להקל עליכם, תושבי העיר, בהתמודדות עם חלק 

מאתגרי התקופה. 

עבור הציבור הרחב יתקיימו הרצאות בהקשר של משבר הקורונה, שיתבצעו בין השעות 19:00-21:00, במהלכן 
עוה"ד ירצו על נושאים שונים וקהל המשתתפים יוכל לשאול שאלות.

בתאריך 10/08/20 – הרצאה בנושא דיני עבודה �

בתאריך 20/08/20 – הרצאה בנושא חדלות פרעון �

בתאריך 25/08/20 – הרצאה בנושא חוזה שכירות �

בתאריך 30/08/20 – הרצאה בנושא מיצוי זכויות �

בתאריך 02/09/20 – הרצאה בנושאי דיני חוזים – כוח עליון �

הלינקים להרצאות יפורסמו באתר ודף הפייסבוק של העירייה ואתר ודף הפייסבוק של מחוז ת"א בלשכת 
עורכי הדין בישראל .

מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין בשיתוף ועדת הקשר הרצליה 

נרתמים למען תושבי הרצליה

שלכם, 

הרצאות ZOOM לציבור הרחב  עם עוה"ד

נרתמים למען תושבי הרצליה

עו"ד עמית בכר
יו"ר מחוז תל אביב

לשכת עורכי הדין בישראל



מרכז השליטה העירוני בטלפון 106
לשירותכם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 

טלפונים:
09-9591527 ,09-9591520

חיוג מקוצר מטלפון סלולרי:
סלקום - 10692* , אורנג' 106 , מירס 106, פלאפון 106


