
חזון והגשמה

ברוב  קבע,  המשפט  בית  שנים,  כשבע  שנמשך  מאבק  לאחר 
של 6 נגד 1, כי יש לבטל את תכנית הבנייה של אלפי יחידות דיור 
במתחם אפולוניה ולהחזיר אותה לדיון מחודש במוסדות התכנון. 
מדובר בניצחון גדול לעיריית הרצליה ולמאות התושבים שלקחו 
חלק במאבק. יותר מכל, מי שזכה אלו הם הטבע ובעלי החיים 
מסוגה,  אחרונה  כמעט  פתוחה,  טבע  בחלקת  מדובר  הנדירים. 
שוויתור עליה לטובת שכונות מגורים, תהיה בכייה לדורות. בזכות 
החלטת בית המשפט יוכלו ילדינו ונכדינו להכיר בעלי חיים וצמחייה 
העירייה  ממחוזותינו.  ונעלמת  שהולכת  נדירה,  ישראלית  ארץ 
תמשיך בפעולות השימור של אקו-פארק אפולוניה ותרחיב את 

הפעילויות, ההדרכות, הסיורים ותוכניות הלימוד במקום.

ממר"ם  יחידת  עם  פעולה  בשיתוף  הוקמה  החדשה  התכנית 
לתכנית  נחשבת  והיא  טכנולוגיות,   Leaders App וחברת 
בתכנית  התלמידים  הטכנולוגיים.  בתחומים  ביותר  המתקדמת 
ילמדו מגוון רחב של מקצועות ותחומים, בהם: תקשורת וחומרה, 
שפת C, פייתון, devops  ,Cyber ,java, בסיסי נתונים, ניהול פרויקטים 

וניתוח מערכות.
בנוסף, התלמידים ייצאו לסיורים בחברות היי-טק, יבנו מחשבים 
לתלמידים שזקוקים להם, יפתחו מערכות לגופים קהילתיים, ועוד.

התכנית מסובסדת על ידי משרד החינוך ועיריית הרצליה. 

תושבות ותושבים יקרים,
לשמחתי הרבה, העיר הרצליה עברה את הימים הקשים של מבצע "שומר החומות", ללא נזק או פגיעות. בתקופה הזאת 
פעלנו עבורכם במלוא האחריות והמקצועיות, בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי הביטחון. פתחנו את כל המקלטים העירוניים 
ומקלטי בתי הספר; אנשינו סיירו ברחבי העיר, סייעו ובדקו שהכל מתנהל כשורה; פתחנו קווים לתמיכה רגשית לכל מי שהיה 
זקוק לסיוע; המוקד העירוני 106 פעל 24 שעות ביממה והוספנו תגבור נרחב בכוח אדם; הקפדנו לעדכן אתכם ולדווח כל העת 

באמצעי התקשורת, באתר העירוני וברשתות החברתיות.
בתקופה הזאת, אתם התושבים, פתחתם את ליבכם כשתרמתם מאות מוצרים, משחקים, חומרי יצירה, ספרים ודברי מזון, 
לתושבי הדרום וכוחות הביטחון. אנו בעירייה דאגנו לשלוח את המוצרים לדרום הארץ, כמו גם לארח תושבים מהדרום, 
והתגובות החמות שקיבלנו רגשו אותנו מאוד. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם על החוסן שהפגנתם ועל הערבות 

ההדדית הגדולה. בזכותכם עברנו את התקופה הזאת חזקים וטובים יותר.
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כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה, 
פרט לתמונה של אקו-פארק אפולוניה שצולמה על ידי רמי זאבי.

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות

הישג אדיר להרצליה:
בוטלה תכנית הבניה באקו-פארק אפולוניה

תכנית לימודים חדשה
בחטיבת ביניים 'סמדר' - כיתת ממר"ם

סדרת הסיורים הבינלאומיים "הליכות ג'יין"
הגיעה להרצליה

מחכים לכם באירועי חודש הגאווה - חודש יוני

לאירועי  לחזור  שאפשר  כיף  איזה  סגר,  של  שנה  לאחר 
התקיים  הרצליה  מרוץ  אוהבים!  כך  כל  שאנחנו  הספורט 
בסימן המאבק באלימות במשפחה, תחת הסיסמא: "רצים/

ות ולא שותקים/ות".
אל המרוץ, שהתקיים זו השנה ה-15, הגיעו 1,000 משתתפות 
במקצים  הבריאות,  משרד  למגבלות  בהתאם  ומשתתפים, 

של 10 ו-5 ק"מ.

מערכת  שומרון  בדן  הקהילתית  בגינה  התקינה  העירייה 
השקיה אוטונומית שמאפשרת השקיה אופטימלית לכל צמח 
בנפרד, בהתאם לדרישותיו ולתנאים הסביבתיים המשתנים 

שלו. התוצאה: חיסכון של כ-50 אחוז בצריכת המים!
בעיר  נוספות  לגינות  הפיילוט  את  להרחיב  העירייה  בכוונת 

בשבועות הקרובים.

)Jane's Walk( היא כינוי לסדרת סיורים רגליים  ג'יין  הליכות 
מודרכים הנערכים בערים שונות ברחבי העולם לזכרה של 

ג'יין ג'ייקובס )1916-2006( - עיתונאית ואקטיביסטית אורבנית. 
יום  לציון  מאי  חודש  של  הראשון  בשבוע  נערכים  הסיורים 

הולדתה בכ-350 ערים בשש יבשות.
במקומות  והתקיימו  להרצליה  הגיעו  הסיורים  השנה 

המסקרנים והיפים ביותר ברחבי העיר. 

הרצליה תציין את חודש הגאווה במגוון אירועים ופעילויות:

משט גאווה – 18.6 - עשרות כלי שיט ינועו בחופי הרצליה עד 
למרינה במפגן עוצמתי שכולו גאווה.

הפנינג גאווה לבני נוער בכוכב השמיני – 3.6 - הפנינג שמח 
עם מוסיקה טובה, מזון ושתייה, בהובלת צוות המועדון וארגון 

הנוער הגאה.

קוקטייל  מסיבת   -  1.7  – ראשונים  בבית  זהב  להט"ב 
חברתי  מפגש  שמטרתו  המבוגרת,  הלהט"ב  לאוכלוסיית 

ויצירת קהילה מקומית.

אישיים,  סיפורים  סדרת   -  15.6  /  8.6  – הבר  על  סיפורים 
בהשתתפות מרצים מקומיים המביאים את סיפורם המרתק.

בראנץ' דראג  בתאו – 4.6 - אירוע מוסיקלי קומי, מופע דראג 
נוצץ יוצא דופן וייחודי לחובבי הז'אנר בצהרי שישי, עם דרינקים 

לפתוח איתם את הסופ"ש. 

נציגי תכנית   -  2.6  – נוער בכוכב השמיני  יום ההבנה לבני 
ניר יקיימו מעגלי שיח על זכויות קהילת הלהט"ב, ויערכו טקס 

רשמי יחד עם נציגי ארגון הנוער הגאה.

במהלך   -  29.6  -  16.6  - בסינמטק  גאה  קולנוע  פסטיבל 
מינית  בזהות  העוסקות  קולנועיות  קלאסיקות  יוקרנו  החודש 
ובקהילת הלהט"ב. בסיום הסרט ייערך דיון עם יוצר / במאי / שחקן. 

כל הפרטים על אירועי חודש הגאווה מחכים לכם באתר העירוני.

מרוץ הרצליה 2021

פיילוט ראשון מסוגו: השקיה חכמה

מאי 2021

עמדות להטענת
רכבים חשמליים
בכל בנייה חדשה

מתקן חדשגן בן שפר נפתח מחדש
למשחקי אקסטרים 

לילדים בספורטק

הצללות ענק בבתי הספר

תחום  וקידום  האקלים  לשינויי  הערכות  תכנית  במסגרת 
הקיימות שעיריית הרצליה מפעילה, חברת מועצת העיר 
יוזמה  המקומית  הוועדה  בישיבת  העלתה  ינאי  אורן  דנה 
בעיר,  מגורים  ובתי  משרדים  של  חדשה  בנייה  בכל  לפיה 
יוצבו בחניונים עמדות להטענת רכבים חשמליים. הוועדה 
המקומית קיבלה את ההצעה, ראש העירייה ברך על כך 

והנחה את אנשי מינהל ההנדסה לפעול לקידום היוזמה.

העירייה פתחה מחדש את גן בן שפר לאחר שיפוץ נרחב, 
והתקנת  צמחייה  שתילת  הדשא,  משטחי  חידוש  שכלל 
מתקנים חדשים, לצד חלק מהמתקנים המוכרים של הגן.
בהרצליה,  סוקולוב  רחוב  בהשראת  מעוצב  המחודש  הגן 
עם כבישים, שלטים, ומתקנים שמעוצבים כמכוניות, ג'יפים, 
מכבי אש ועוד. הגן מיועד לכלל הגילאים והוא עומד בכל 

תקני הבטיחות.

מגלשות חדישות, קיר חבלים לטיפוס, מסלולי מכשולים 
החדש  במתקן  העיר  לילדי  מחכים  אלה  כל   – כיפים 
בספורטק. המתקן מיועד לגילאי 6 ומעלה, עבר בדיקת 

מכון התקנים ואישור תו תקן לפתיחתו.

הזמן  וזה  עוזה,  במלוא  מפציעה  כבר  השמש  בפתח,  הקיץ 
להאיץ את הקמת הצללות הענק בבתי הספר בעיר.

והחודש העירייה הקימה הצללות ב'גורדון', 'אילנות' ו'לב טוב'.


