
חזון והגשמה

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, אירח בלשכתו בירושלים את ראש העירייה משה פדלון, מתנדבים, ראשי פורום רשויות החוף, 
עובדי עירייה וארגוני הסביבה, כאות הערכה לפועלם המהיר בניקיון חופי הרצליה באסון הזפת שארע בחופי הים של ישראל.

כזכור, במהלך חודש פברואר, פקד את חופי ישראל אחד האסונות האקולוגים החמורים שידעה המדינה, כאשר מאות 
טונות של זפת נשטפו אל הים והחופים. 

תקופת הקורונה שיבשה במשך כמעט שנתיים את הלימודים של ילדי ישראל. עיריית הרצליה החליטה שלא להמתין לסיוע 
מהמדינה ותקצה כמיליון ₪ למיזם חדש וראשוני בישראל – "חוזרים לתלם".

מדובר במיזם רחב היקף, במהלכו תתקצב העירייה הקצאתן של כ-10,000 שעות נוספות, שיינתנו על ידי צוותי ההוראה ומנהלי 
בתי הספר, למען קידום השלמת הפערים הלימודיים, החברתיים והרגשיים שנוצרו בקרב התלמידים בתקופת הקורונה.

השנה, עיריית הרצליה בחרה לקיים את חגיגות העצמאות באחריות ובשמירה מריבית על בריאות התושבים, ובהצדעה 
לחוסנן של הקהילות בעיר, בקונספט חדש של: מתחברים לקהילה. החגיגות התקיימו בכ-20 מוקדים קהילתיים, במרחבים 

פתוחים, שהכילו עד 500 איש בכל מתחם ובהתאם להנחיות הבריאות.

מאות תלמידים, בני נוער מתנועות הנוער, סטודנטים, עובדי הרשות, בעלי עסקים וגמלאים מהרצליה עזבו למשך כמה 
שעות את עיסוקם, ונרתמו לעשייה למען הזולת במסגרת יום מעשים טובים.

התושבות והתושבים גדשו את העיר ונהנו ממגוון האירועים 
העשיר: מסיבות, מוזיקה טובה, דוכני אוכל ושתייה, פעילויות 
בחינם  ישראלים  סרטים  הקרנת  בציבור,  שירה  ספורט, 
בסינמטק, סיורים פתוחים במוזיאון הרצליה ובבית ראשונים, 
של  אדיר  מפגן  וכמובן  הרצליה  במרינה  המסורתי  המשט 

זיקוקין דינור.

בנוסף, מחלקת ההתנדבות של העיירה קיימה את מסיבת 
הברביקיו המסורתית עבור החיילים הבודדים בעיר.

בין הפעילויות שהתקיימו: מבצע ניקיון חופים; ביקור בני נוער 
השלישי;  הגיל  לדיירי  ומאפה  קפה  והגשת  משה"ד  בבית 
אירוע ניקיון שטחי פארק הרצליה והפרחת עפיפוני מילים 
טובות; פעילות מתנ"סים לילדים מיוחדים; חגיגות יום הולדת 
לקשישים; התקנת גלאי עשן בבתי קשישים ורווחה; חלוקת 
המשפחה;  עם  קשר  מנותקי  רווחה  לקשישי  טאבלטים 
רחוב שכולו טוב - עשרות פינות נתינה חברתית ומופעי רחוב 
במרכז העיר; חלוקת עצי ריח לרכבים שחנו כחוק, וחלוקת 

דו"חות חיוביים לחונים שלא כחוק. 

עירוני"  "סופר מרקט  עיריית הרצליה פתחה לקראת פסח 
החג.  לקראת  נזקקות  למשפחות  חומרי  סיוע  מתן  לצורך 
במהלך שישה ימים, קומה -1 בבניין העירייה הפכה לחנות 
משפחות  שבו  מ"ר,   100 פני  על  המשתרעת  מרקט,  סופר 
)כ-85  מארזים   50 תשלום  ללא  לבחור  יכלו  בעיר  נזקקות 
פריטים( ממגוון עשיר של  מוצרי מזון, מצות, מוצרי פארם, 

מארזי ירקות, פירות וביצים. 

ייעודיים שנשלחו מראש,  כנגד שוברים  החלוקה התבצעה 
מנת  על  צדדית  מכניסה  למתחם  לגשת  יכלו  והתושבים 

לשמור על פרטיותם. 

בין האירועים שהתקיימו בעיר: עצרת זיכרון מרכזית באנדרטת 
הנופלים, גן בן שפר; יום הזיכרון במבט נשי - קרנית גולדווסר 
הביתה;  בעלה  להשבת  העיקש  מסעה  על  אישית  בשיחה 
נשמה  שירי  במופע  רזאל  יונתן   - בהרצליה'  וזוכרים  'שרים 
וזיכרון בהיכל בעיר; חיים עם זה – הרצאה של איתי אקסלרוד, 
מנכ''ל עמותת "רסיסים", על התמודדות עם חוויות קרב ופוסט 
טראומה; הנחת זרי אבל בקברי חללים בבתי העלמין; הנחת 
ואגרות  עציצים  נשמה,  נרות  חלוקת  הנופלים;  בגינות  זרים 

למשפחות שכולות; פעילויות במערכת החינוך.

בין האירועים שהתקיימו בעיר: הופעות בפארק הרצליה - שרית 
חדד, גיל שוחט מארח את דיקלה ודניאלה לוגסי, חגיגת מימונה 
עם הרכב "מה קשור"; מופעי ילדים בדרייב אין – מיקי כוכבת 
ובנוסף,  הילדים, מני ממטרה, רינת גבאי, הדוד חיים, קוגומלו; 
מגוון רחב של פעילויות, מופעים לכל המשפחה, "נעים בעיר" 

- שיעורי ספורט בזום ובמרחב, קורסים וסדנאות יצירה, ועוד.

שווה  הזדמנות  מתן  הוא  המיזם  מאחורי  שעומד  החזון 
בקרב  פערים  נוצרו  הסגרים,  בעקבות  העיר.  תלמידי  לכלל 
למנוע  רוצה  העירייה  בהשלמתם.  הצורך  ועלה  התלמידים 
מצב שבו יהיו תלמידים שהוריהם יכולים לשלם על שיעורים 
תהיה  לא  שלהוריהם  תלמידים  לעומת  וייעוץ,  פרטיים 
ייווצרו פערים. המיזם  אפשרות לעשות זאת, וכתוצאה מכך 

נועד לפעול למען השוויוניות בין התושבים.

בהיכל  המרכזי  האירוע  בעיר:  שהתקיימו  האירועים  בין 
יום הזיכרון לשואה  לציון  - הטקס העירוני  האמנויות הבמה 
ניצולי  "זיכרון בסלון" עם  "שירים שמורים"; מפגשי   - ולגבורה 
בעיר;  מוקדים  במספר  והשלישי,  השני  הדור  בני  או  שואה 
ייצוגים  בנושא  ומרצה  חוקרת  ריבק,  רינת  של  הרצאה 
השואה  "ייצוג  בנושא  היסטוריים,  תהליכים  של  קולנועיים 
עיצוב  שואה,   - פורטפוליו  מגזין  בשיתוף  הרצאה  בקולנוע"; 

וזיכרון;   שואה בדממה - ערב לזכר כבדי השמיעה בשואה.

עיריית הרצליה מיהרה להכריז על מצב חירום אקולוגי, פתחה 
חמ"לים עירוניים, הזעיקה את עובדי העירייה וקראה לתושבים 

לבוא ולהתנדב, כשהעמידה לרשותם הסעות וציוד מתאים.

מתנדבים  מאות   - במיוחד  ומרגשת  גדולה  היתה  ההירתמות 
פקדו מדי יום את חופי הרצליה וניקו אותם שעות רבות, במרץ 
המתנדבים  את  כיבד  אף  המדינה  נשיא  שליחות.  ובתחושת 
בנוכחותו כשבאחד הימים ירד לשטח על מנת לתמוך ולחזק את 
ידם. בזכות כל הנוגעים בדבר, החופים התנתקו במהרה והתושבים 

יכלו לשוב וליהנות מהם ברגע שהתחילה עונת הרחצה. 

את  קיימה  הרצליה  עיריית  הארץ,  כדור  יום  אירועי  לרגל 
ותושבים  תושבות  אלפי  עשרות  בעיר.  הקיימות  שבוע 
במהלך  שהתקיימו  אירועים  של  עשיר  במגוון  השתתפו 
הים,  חופי  דוגמת  עירוניים  טבע  באתרי  סיורים   - השבוע 
אוקו-פארק אפולוניה, תל מיכל ופארק הרצליה; פעילויות 
אקולוגיות בגינות, פארקים ואתרי הטבע; הצגות; סרטים; 

הרצאות ועוד.

שבוע הקיימות נפתח ב-25.4 בוועידת אקלים אזורית הרצליה, 
במרכזה הציגה העירייה את תכנית "הרצליה 2030" – תכנית 

עירונית להערכות והתמודדות עם משבר האקלים.
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