
חזון והגשמה

תושבות ותושבים יקרים,
אנחנו מתרגשים לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ב!

מערכת החינוך בהרצליה היא מהטובות והמתקדמות בארץ, עם אנשי ההוראה המקצועיים ביותר ועם מגוון עשיר של תכניות 
חינוך ייחודיות וחדשניות, המותאמות לצרכים ולרצונות של כל תלמיד ותלמידה בעיר.

בין התכניות החדשות שנפעיל בשנת הלימודים הקרובה: גני "EACH בטבע"; גני ילדים בגישה המונטסורית; תכנית HAB ליזמות 
עירונית; הקמת חדרי מייקרס' המספקים סביבת לימודים חדשנית המעודדת חשיבה יצירתית ויזמות; תכנית "ממריאות" המכשירה 
תלמידות תיכון למסלולי סייבר וטכנולוגיה בצה"ל; הכשרה מקצועית למורים לצורך מתן מענים חברתיים-רגשיים לילדי בתי הספר.

בנוסף - 24 גני ילדים חדשים יצטרפו אלינו השנה לשכונת גליל ים! וכבר התחלנו בעבודות בנייה של בתי ספר נוספים, מגרשי 
ספורט, אולמות ספורט, תנועות נוער וחניונים - בהשקעה של כ-900 מיליון ₪.

בהזדמנות זו, אני קורא לבני הנוער להמשיך ללכת להתחסן, על מנת שנוכל לפתוח את שנת הלימודים בצורה אופטימאלית ובטוחה. 

שלכם,
משה פדלון,

ראש העירייה

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה, פרט לתמונה של המרכז הבינתחומי שצולמה על ידי עמית גירון.

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות

עיריית הרצליה מאחלת לכם
חג שמח ושנה טובה!

אוגוסט 2021

העירייה, בשיתוף משרד הבריאות, תקיים מבצע חיסונים לילי לחברי כל קופות החולים וללא צורך בתיאום מראש. המתחם יתקיים 
ביום שבת הקרוב, 28.8, בין השעות 19:00 לחצות, במרכז פסג"ה - רחוב דוד שמעוני 25, הרצליה. ניתן יהיה לקבל במתחם: חיסון 

ראשון ושני למי שטרם התחסן, חיסון שלישי לגילי 30 ומעלה, וחיסונים לצוותי הוראה.
כל מי שיגיע להתחסן יזכה לקבל הפתעות ופינוקים.

חיסונים לבני נוער מתחת לגיל 18 יתאפשרו בליווי הורים או באישור הורים בכתב.
ובינתיים – קבלו מסר חשוב מהתושבים שבאו להתחסן במתחם חיסוני הלילה הקודם.

ומפתיעות,  ססגוניות  ואטרקציות  פעילויות  ענק,  הופעות  עם  הסתיימו  בהרצליה"  מוגזם  "קיץ  אירועי  לסוף!  הטוב  את  שמרנו 
בהשתתפות אלפי תושבות ותושבים.

עיריית הרצליה משיקה אתר חדש שנותן פתרון ומענה לטובת הציבור הרחב, המשווע לפעילויות ואטרקציות קרוב לבית )במיוחד 
בעת הזו בה רוב השמיים סגורים(. מטרו הרצליה הוא אתר חדש שמספק מידע על כל האטרקציות ומקומות הבילוי בהרצליה: 

מסעדות, ברים, תרבות ופנאי, לינה, סיורי טבע, היסטוריה ומורשת, ספורט - ומהיום הכל מרוכז במקום אחד.
בנוסף, האתר מציע הטבות בלעדיות למשתמשים, מספק עדכונים על כל מה שקורה בעיר, כולל הזדמנויות בילוי ספונטניות, ומאפשר 

להזמין ולשתף חברים.
היכנסו ותבלו!

מופע פארק של איתי לוי – רק לתושבי הרצליה!

פסטיבלי בירה ואוכל בפארק, כולל הופעות של מוש בן ארי וכנסיית השכל

קרקסי רחוב מרהיבים וצבעוניים

לילה במוזיאון: Artcamp. אירוע אמנות וקולנוע לכל המשפחה
בגן הפסלים של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

מופע פארק של עדן חסון – רק לתושבי הרצליה!

ביום שבת הקרוב - מתחם חיסוני לילה
עם הפתעות ופינוקים

היה "קיץ מוגזם" בהרצליה!

משרד החינוך פרסם את בתי הספר העל-יסודיים שהוכרזו כמצטיינים בתחום הערכי, החברתי והלימודי ברחבי הארץ -
בין השאר בזכות מניעת נשירת תלמידים, גיוס לצה"ל ושירות אזרחי, שיעור הזכאים והמצטיינים בבחינות הבגרות

ומידת השיפור מהשנה הקודמת. הרצליה זכתה בנציגות מרשימה כאשר שני תיכונים נבחרו כבתי ספר מצטיינים -
תיכון הראשונים ותיכון היובל.  כל הכבוד!

גם בשנה מאתגרת זו - עיריית הרצליה ממשיכה לשמור על 
מעמדה כרשות בעלת האיתנות והיציבות הפיננסית הגבוהה 
הדירוג  מחברות  מעלות,   S&P חברת  בישראל.  שיש  ביותר 
המובילות לדירוג פיננסי של גופים כלכליים, העניקה לעיריית 

.ilAAA - הרצליה את דירוג האשראי הגבוה ביותר
בשיקולי קביעת הדירוג, כתבו אנשי חברת S&P מעלות: "אנו 
בזהירות  תקציבה  את  מנהלת  הרצליה  עיריית  כי  סבורים 
ובשמרנות, ומפגינה יכולת הסתגלות לזעזועים פיננסיים, כפי 

שראינו לאחרונה בתגובתה להתפרצות מגפת הקורונה."

יום מרגש עבור המרכז הבינתחומי והעיר הרצליה - המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( החליטה להכיר במרכז הבינתחומי 
כאוניברסיטה, שמעתה תיקרא: אוניברסיטת רייכמן.

התודות מגיעות למייסד ולנשיא המרכז - פרופ' אוריאל רייכמן שהוביל את המרכז להישגים חסרי תקדים ברמה הלאומית 
והבינלאומית. בזכות שיתוף הפעולה והרצון הטוב, כוננים קשרים טובים ופוריים בין הרצליה ובין המרכז. הקשרים כוללים 

שיתופי פעולה במגוון רחב של מיזמים, התורמים הן לעיר ולתושבים, והן לסטודנטים.

איריס אורן
מונתה למנהלת

בית-ספר גליל ים החדש

עמית נגדימן
מונה למנהל בית הספר 

הדמוקרטי החדש

דנה מזרחי
מונתה למנהלת

חטיבת הביניים זאב

גלית סגל
מונתה למנהלת בית-ספר 

ממלכתי דתי בר-אילן

תמר מישאל
מונתה למנהלת
בית-ספר ברנר

אשפה  פינוי  במועדי  שינויים  יחולו  תשרי  חגי  במהלך 
ביתית, גזם ופסולת גושית בעיר.

כל המידע, הימים והשעות - מעודכנים באתר העירוני. 
בנוסף, אתם מוזמנים להתקשר אלינו למוקד העירוני 

106 שפועל כל העת, 24/7.

תיכון הראשונים ותיכון היובל
הם בין התיכונים המצטיינים במדינה 

מטרו הרצליה

הרצליה קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר
לאיתנות ויציבות כלכלית 

המרכז הבינתחומי הוכר כאוניברסיטה

מועדי פינוי אשפה וגזם בחגי תשרי

ברוכים הבאים
למנהלי בתי הספר החדשים בעיר!

https://www.facebook.com/174751469216389/posts/4579904885367670/
http://www.metrotravel.co.il/v2/main.php?systemId=herzliya
https://www.herzliya.muni.il/403/

