
חזון והגשמה

זה אוטוטו קורה! הקיץ בהרצליה יהיה השנה גדול, שמח ומהנה במיוחד! למעלה מ-100 אירועים, מופעים, פעילויות ואטרקציות 
שמותאמים לכל אחד ואחת, יתקיימו בעשרות מוקדים ברחבי העיר. האירועים תועדפו עבורכם התושבים – ברישום באתר העירוני, 
בכניסה חופשית לקונצרטים הגדולים )לעומת כרטיסים בתשלום לתושבי חוץ(, ובמופעי הפארק עם הכוכבים הגדולים שמיועדים 

אך ורק לכם. וכל זאת על מנת להבטיח שכולכם תוכלו להגיע וליהנות.

פרטים על כל האירועים מחכים לכם בחוברת הקיץ שלנו.

קוקטייל  מסיבת  לנוער;  הפנינג  גאווה;  משט   - יוני  חודש  במהלך  ופעילויות  אירועים  במגוון  הגאווה  חודש  את  מציינת  הרצליה 
לאוכלוסיית הלהט"ב המבוגרת; מפגש בנושא הורות משותפת; סיפורים על הבר; בראנץ' דראג; פסטיבל קולנוע גאה בסינמטק 
ועוד ועוד. הרצליה גאה בכל תושביה ומתייחסת לכולם באופן שווה ושוויוני. סובלנות וקבלת האחר הינם ערכי יסוד של החברה 

ועיריית הרצליה תמשיך להוביל ולקדם ערכים אלו לאורך כל השנה.  חג גאווה שמח!

תושבות ותושבים יקרים,
בעקבות הגילוי של מאומתי הקורונה הראשונים בעיר, פתחה עיריית הרצליה בשורת צעדי מניעת הדבקה.

הקמנו מחדש את המתחם לבדיקות קורונה בבית קינן והפעלנו מחדש את מערך החקירות האפידמיולוגיות במטרה להגיע 
אל האנשים שבאו במגע עם המאומתים, ובמידת הצורך להעביר אליהם את הנחיות הכניסה לבידוד.

בנוסף, אנו עורכים פעילות הסברה בקרב הציבור בכלל, והורי תלמידי בתי הספר בפרט, במטרה לחדד את ההנחיות והנהלים 
בנושא הקורונה. אני מבקש מכולכם לעטות מסכות בחללים סגורים ובמיוחד בתוך הכיתות בבתי הספר.

לקראת עונת מסיבות הסיום והיציאה לפעילויות הקיץ, אנא הימנעו מהתקהלויות צפופות.

אם כולנו נשמור על הנחיות הבריאות, נעבור את הקיץ בשלום, בכיף ובבריאות.

שלכם,
משה פדלון,

ראש העירייה

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה, 

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות

״קיץ מוגזם״ בהרצליה

חודש הגאווה בהרצליה

שפותח  חדש  שירות   - הרצליה"  "ספורט  את  השיקה  העירייה 
מסודר  באופן  מגרש  להזמין  התושבים  לכם  לאפשר  במטרה 
ומאורגן, במועד שנוח לכם. בשלב הראשון ניתן להזמין את שני 
הקרובים  ובימים  בספורטק,  החדשים  הסינטטי  הדשא  מגרשי 
תתווסף אפשרות להזמין את אולמות הספורט. השירות החדש 

נמצא באתר העירוני.

שירות חדש לתושבים:
מערכת להזמנת מגרשי ספורט

במסגרת היערכות מחדש של משרד התחבורה ונתיבי איילון 
לשיפור וייעול מערך קווי השירות באזור השרון, ומתוך קשב של 
עיריית הרצליה לצרכי התושבים, החלו שינויים בקווי השירות 

של מטרופולין בהרצליה.

ברעננה  הפארק  לב  שכונת  בין  יחבר  הקו   -  31 קו  חדש:  קו 
יהווה  ובכך  הים,  וחוף  פיתוח  להרצליה  הירוקה"  ו"הרצליה 

חלופה לקו 29, שיעבור שינוי מסלול. 

יותר  יעבור  לא  בהרצליה  הקו  מסלול   -  29 בקו  מסלול  שינוי 
בשכונת הרצליה ב', ברמת ים ובהרצליה פיתוח, והוא ייסע ממרכז 
העיר ישירות למרינה – דבר אשר יחסוך זמן רב בהגעה. השינוי 

נכון לימים א'-ה'. בימי שישי ומוצ"ש ייסע הקו במסלולו המקורי.

בנוסף, נפתחו לתנועה נתיבי תחבורה ציבורית ברחוב בן ציון 
מיכאלי, במקטע שבין רחוב יוסף נבו עד למתחם תחנת רכבת 

הרצליה, כחלק מקידום הרשת המטרופולינית בעיר. 

קשובים לצרכי התושבים:
שינויים בקווי השירות בהרצליה

הרצליה מציינת במהלך חודש יוני את חודש הקריאה במגוון 
אירועים ופעילויות תרבותיות ברחבי העיר.

האירוע המרכזי: הפנינג בגן הפסלים - ביד יד לבנים. ברחבת 
הגן הוצבו פינות משחקים ויצירה, יריד ספרים, דמויות מעולם 
ובנוסף,  הילדים,  את  ושעשעו  בשטח  הסתובבו  האגדות 

התקיימה הצגת הילדים האהובה "שרים משוררים לילדים". 
שמבוססות  הצגות  סיפור,  שעות  התקיימו  החודש  במהלך 
על סיפורים, ירידי ספרים ושלל פעילויות שהתקיימו בסניפי 

הספריות, בגינות הציבוריות ובמרכזים הקהילתיים בעיר. 
נותרו לכם ימים ספורים לסיום אירועי חודש הקריאה - תנצלו 

אותם! פרטים על כל האירועים מחכים לכם באתר העירוני.

כחלק מקידום פרויקט "עיר חכמה" וייעול השירות לתושבים, 
הרצליה עוברת לתווי חניה דיגיטליים, החל מ-1 ביולי.

מדובר בתווי חניה המעודכנים במערכות העירייה, ומקנים את 
אותן זכויות שהקנו מדבקות תווי החניה "אני מהרצליה". הליך 

הוצאת תו החניה נשאר כבעבר. 

חודש הקריאה בהרצליה

הרצליה עוברת לתווי חניה דיגיטליים

עיריית הרצליה מאחלת לכם קיץ שמח ומהנה!

את  מפנקת  הרצליה  עיריית   ,2021 הגיוס  מחזורי  לקראת 
המתגייסים החדשים ומחלקת במתנה ערכת גיוס מהודרת, 

הכוללת: תיק גדול, תיק רחצה, סל כביסה ושירותי כביסה.
כל מה שצריך לעשות זה להירשם בעמוד החיילים שבאתר 
העירוני, להגיע עם צו גיוס לבניין העירייה, אגף תנו"ס, ולקחת 

את הערכה.  גיוס נעים!

צו פינוק

והחדשנות  היזמות  מרכז  את  ארנה  במתחם  העירייה השיקה 
מקצועי  עבודה  מרחב  מספק  המרכז  הרצליה.  של  החדש 
ליזמים וליזמיות לפיתוח רעיונות בנושאים עירוניים, וכל זאת בליווי 
מנטורים מובילים בתחומם, גישה למאגר הנתונים העירוני, חיבור 
והזדמנות לבצע  ורלוונטיים בעירייה,  לבעלי תפקידים מרכזיים 
פיילוט במתקני העירייה ובמרחב העירוני של הרצליה. המרכז 
הציג באירוע ההשקה תכנית חדשנית ללמידת זהירות בדרכים 
בכביש,  מסוכנים  מצבים  המדמה  מדומה,  מציאות  באמצעות 
שמירה על מהירות נסיעה, שמירה על מרחק, התמודדות עם 
מפגעים בדרך ועוד. התכנית פעלה כפיילוט בתיכון "הנדסאים", 

כשהמטרה להכניס אותה לכל בתי הספר בעיר.

מרכז היזמות והחדשנות מתחדש
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