
חזון והגשמה

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה, פרט לתמונה של אפולוניה שצולמה על ידי רמי זאבי.

עיריית הרצליה מאחלת לכם
חג שמח ושנה טובה!

תושבות ותושבים יקרים,
אני שמח וגאה להציג בפניכם את המגזין של הרצליה, שמוקדש כל כולו לסיכום השנה המיוחדת שעברה עלינו.

זו היתה שנה מורכבת,  שונה מאוד מקודמותיה, מלאת אתגרים והתמודדויות עם סיטואציות לא מוכרות ולא נודעות.
ולמרות הכל, אנחנו כאן, מאוחדים מתמיד, יכולים להסתכל אחורה בסיפוק גדול ולגלות שעשינו ביחד הרבה דברים טובים.

אני רוצה להודות לכם, תושבות ותושבים יקרים, על הערבות ההדדית והסולידריות שהפגנתם במהלך השנה, על ההירתמות 
אחד כלפי השני בימים קשים, ועל ההקפדה על שמירת כללי הבריאות.

אני מאחל לכם ולבני משפחתכם חג שמח ושנה טובה! שנה של אושר, הצלחה והגשמת יעדים.
והכי חשוב – הקפידו לשמור על בריאות איתנה.

שלכם,
משה פדלון,

ראש העירייה

חדשות
ערב ראש השנה תשפ״ב

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, עיריית הרצליה השקיעה כ-23 מיליון ₪ בשיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך בעיר. מדובר 
בעבודות שיפוץ רחבות היקף, אשר שדרגו וחדשו מוסדות חינוך רבים - בתי ספר, מתנס"ים וגני ילדים.

בנוסף, 24 גני ילדים חדשים הצטרפו אלינו השנה לשכונת גליל ים, והעירייה כבר החלה בעבודות בנייה של בתי ספר נוספים, מגרשי 
ספורט, אולמות ספורט, תנועות נוער וחניונים - בהשקעה של כ-900 מיליון ₪.

עוד השנה, העירייה השיקה תכניות חינוך חדשות במגוון תחומים, מעשירים ומעצימים, ביניהם - 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.

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

מטרת המיזם - לתת הזדמנות שווה לכלל תלמידי העיר שנפגעו בשנה שבה נאלצו להסתגר בבתים ברוב ימות השנה.
העירייה הקצתה למיזם כמיליון ₪.

מתוך פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

גם בשנה מאתגרת זו - עיריית הרצליה המשיכה לשמור על מעמדה כרשות בעלת האיתנות והיציבות הפיננסית הגבוהה ביותר שיש 
בישראל. חברתS&P  מעלות, מחברות הדירוג המובילות לדירוג פיננסי של גופים כלכליים, העניקה לעיריית הרצליה את דירוג האשראי 
הגבוה ביותר - ilAAA. בשיקולי קביעת הדירוג, כתבו אנשי חברת S&P מעלות: "אנו סבורים כי עיריית הרצליה מנהלת את תקציבה 

בזהירות ובשמרנות, ומפגינה יכולת הסתגלות לזעזועים פיננסיים, כפי שראינו לאחרונה בתגובתה להתפרצות מגפת הקורונה."

העירייה בחרה לקיים את חגיגות העצמאות בשמירה מריבית על בריאות התושבים, ובהצדעה לחוסנן של הקהילות בעיר, בקונספט 
חדש של: מתחברים לקהילה. החגיגות התקיימו בכ-20 מוקדים קהילתיים, במרחבים פתוחים ובהתאם להנחיות הבריאות. התושבות 
והתושבים גדשו את העיר ונהנו ממגוון האירועים העשיר: מסיבות, מוזיקה טובה, דוכני אוכל ושתייה, פעילויות ספורט, שירה בציבור, הקרנת 
סרטים ישראלים בחינם בסינמטק, סיורים פתוחים במוזיאון הרצליה ובבית ראשונים, המשט המסורתי במרינה הרצליה וכמובן מפגן אדיר 

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

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 הילדים, מני ממטרה, רינת גבאי, הדוד חיים, קוגומלו; ובנוסף, מגוון רחב של פעילויות, 

מופעים לכל המשפחה, "נעים בעיר" - שיעורי ספורט בזום ובמרחב, קורסים וסדנאות יצירה, ועוד.

הרצליה ציינה את "חודש הגאווה" במגוון אירועים ופעילויות במהלך חודש יוני –  משט גאווה; הפנינג לנוער; מסיבת קוקטייל לאוכלוסיית 
הלהט"ב המבוגרת; מפגש בנושא הורות משותפת; סיפורים על הבר; בראנץ' דראג; פסטיבל קולנוע גאה בסינמטק ועוד.

העירייה המשיכה השנה לשדרג את פרויקט "עיר חכמה". במקביל לפריסה מואצת של סיבים אופטיים ברחבי העיר, והתקנה של 
מאות מצלמות במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך, החלה להפעיל אנליטיקות )ניתוח ובדיקת נתונים( חכמות לצורך ייעול תהליכי 
ייעול משמעותי של השירות לתושבים - היא חוסכת זמן  עבודה ושיפור השירות. הטכנולוגיה המתקדמת והחדשנית מאפשרת 
ומשאבים, עושה סדר בין כל הגורמים במערכת, ובסופו של יום משפרת את איכות החיים של תושבי הרצליה. כוונת העירייה להמשיך 

ולשדרג את היכולות הטכנולוגיות של העיר כדי לייעל את השירות בעת שגרה, ולדעת לפעול בצורה אופטימלית בעתות חירום.

העירייה השיקה את אתר מטרו הרצליה שנותן פתרון ומענה 
ואטרקציות קרוב  לפעילויות  לטובת הציבור הרחב, המשווע 
לבית )במיוחד בעת הזו בה רוב השמיים סגורים(. מטרו הרצליה 
נותן מידע ומרכז במקום אחד את כל האטרקציות ומקומות 
סיורי  לינה,  ופנאי,  תרבות  ברים,  מסעדות,  בהרצליה:  הבילוי 
טבע, היסטוריה, מורשת וספורט. בנוסף, האתר מציע הטבות 
שקורה  מה  כל  על  עדכונים  מספק  למשתמשים,  בלעדיות 
בעיר, כולל הזדמנויות בילוי ספונטניות, ומאפשר להזמין ולשתף 

חברים. היכנסו ותבלו!

הקמת בתי ספר וגני ילדים חדשים.
שיפוץ ושדרוג הקיימים. תכניות חינוך חדשות.

מיזם ראשוני בישראל - "חוזרים לתלם"

חינוך

שיפור השירות לתושב
הרצליה קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר

לאיתנות ויציבות כלכלית

חגיגות יום העצמאות בהרצליה: מתחברים לקהילה

חודש הגאווה בהרצליה

אירועי פסח ומימונה

קפיצת מדרגה בפרויקט "עיר חכמה"

מטרו הרצליה

קרקסי רחוב מרהיבים וצבעוניים

מוסיקה באויר הפתוח

הקיץ בהרצליה היה השנה גדול, שמח ומוגזם במיוחד! למעלה מ-100 אירועים, פעילויות ומופעים שמותאמים לכל אחד ואחת, 
התקיימו בעשרות מוקדים ברחבי העיר. האירועים תועדפו עבורכם התושבים, וכל זאת על מנת להבטיח שכולכם תוכלו להגיע 

וליהנות.  ואכן, עשרות אלפי תושבים מהרצליה ומחוצה לה הגיעו, השתתפו, חגגו ונהנו מאירועי הקיץ שלנו. 

תרבות
אירועי "קיץ מוגזם בהרצליה"

מופע פארק של איתי לוי – רק לתושבי הרצליה!

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

מופע פארק של עדן חסון – רק לתושבי הרצליה!

כ-4,000 משפחות חדשות הצטרפו להרצליה, והגיעו אל משכנם החדש בשכונת גליל ים - מתחם הכוכבים. העירייה השקיעה 
משאבים רבים בבנייה ובפיתוח השכונה, בתברואה, בתשתיות, בגינון, בגני ילדים, בבתי ספר, בתנועות נוער ועוד.

בנוסף, בלב רובע המגורים הוקם פארק רחב ידיים, שופע פינות חמד, גינת כלבים מדשאות ומתקני משחקים וספורט לכל הגילים. 
ואם כל זה לא מספיק, השכונה גם נהנית ממיקום אסטרטגי יוצא דופן, כאשר מצד אחד היא נמצאת בסמיכות לרצועת החוף 
המרהיבה ולפארק המטופח, ומצד שני, ישנה גישה מהירה לעורקי התחבורה המרכזיים בגוש דן, בהם נתיבי איילון, כביש החוף 
ולתחנת רכבת הרצליה. השכונה קרובה לקניון שבעת הכוכבים, היכל אומנויות הבמה, מועדון הנוער "הכוכב השמיני", הכלבייה 

העירונית, הספורטק ומתחמי ההייטק והבילוי של העיר.

העיר הרצליה רואה בהתחדשות עירונית כלי חשוב לשיפור 
איכות החיים והמגורים, ובמקביל גם הזדמנות לשדרוג המרחב 
שהבתים  ותיק  מתחם  בלקחת  מאמינה  העירייה  הציבורי. 
בו ישנים ומתפוררים ולחדש אותם באמצעות פעולות כגון: 
פינוי-בינוי, תמ"א ושיפוץ המבנים. ברוח זו, מחלקת התחדשות 
עירונית, הפועלת במסגרת מינהל ההנדסה בעירייה, מציעה 
מסלול  כל  לפעול.  ניתן  שבהם  ותכניות  מסלולים  מספר 
בשנה  התושבים.  שלכם  השונים  וליעדים  לצרכים  מותאם 
האחרונה העירייה קידמה מספר פרויקטים של התחדשות 
את  משמעותית  להגדיל  למטרה  לה  שמה  והיא  עירונית, 

הכמות בשנה הבאה. 

העירייה מקצה משאבים רבים להקמה ולשדרוג הגינות והמתקנים בעיר, תוך הקפדה על תקני הבטיחות, הטכנולוגיות והעיצוב 
החדשניים ביותר.  בין הגינות החדשות שהוקמו השנה:

גינת חנה רובינא
הגינה נפרשת על פני כ-20 דונם, 

ממוקמת בין רח' ז'בוטינסקי ממערב, 
רח' פינסקר מצפון, ורח' אבן עזרא 

ממזרח. בגינה אזורי משחק, מגוון מתקני 
כושר, רחבת התכנסות גדולה, מסלול 
"פאמפטרק" לגיל הרך, מדשאות, אזור 

לפעילות גינון קהילתי, ועוד.

גן בן שפר
העירייה פתחה מחדש את גן בן שפר 

לאחר שיפוץ נרחב, שכלל חידוש 
משטחי הדשא, שתילת צמחייה והתקנת 
מתקנים חדשים, לצד חלק מהמתקנים 
המוכרים של הגן. הגן המחודש מעוצב 
בהשראת רחוב סוקולוב בהרצליה, עם 
כבישים, שלטים, ומתקנים שמעוצבים 

כמכוניות, ג'יפים, מכבי אש ועוד.

משחקי אקסטרים 
לילדים בספורטק

מגלשות חדישות, קיר חבלים לטיפוס, 
מסלולי מכשולים כיפים – כל אלה מחכים 

לילדי העיר במתקן החדש בספורטק. 
המתקן מיועד לגילאי 6 ומעלה.

מתוך תחילת פרויקט "פינוי בינוי" ברחוב בר כוכבא.

העירייה השיקה השנה את הקוד האתי של העירייה, המפרט את הערכים, הנורמות וכללי ההתנהגות המצופים בארגון ומול מקבלי 
השירות והתושבים. הקוד האתי גובש במשך למעלה משנה על ידי צוות היגוי שכלל את מנכ"ל העירייה, עו"ד אהוד לזר, מנהלי מחלקות 
וכלפי  ציון דרך בדרכה המקצועית כלפי התושבים  גדולה עבור עיריית הרצליה, המהווה  זהו מהלך בעל משמעות  ועובדי העירייה. 
העובדים. אתיקה היא אחת מאבני היסוד החשובות ביותר של כל שירות ציבורי ואנו נמשיך לנהוג במסירות, יושרה, אמינות ומקצועיות – 

כלפי עצמנו וכלפי הסביבה. הקוד האתי יהפוך להיות חלק בלתי נפרד ממערך הניהול והתרבות הארגונית שלנו.
שבעת כוכבי הקוד האתי של עיריית הרצליה, הם:  כבוד, שירות, שותפות, מחויבות, נאמנות, יושרה, שקיפות.

מידע מפורט על כל ערך בקוד האתי, תוכלו לראות באתר העירוני.

העירייה השיקה במתחם ארנה את מרכז היזמות והחדשנות 
מקצועי  עבודה  מרחב  מספק  המרכז  הרצליה.  של  החדש 
זאת  וכל  עירוניים,  בנושאים  רעיונות  לפיתוח  וליזמיות  ליזמים 
בליווי מנטורים מובילים בתחומם, גישה למאגר הנתונים העירוני, 
חיבור לבעלי תפקידים מרכזיים ורלוונטיים בעירייה, והזדמנות 

לבצע פיילוט במתקני העירייה ובמרחב העירוני של הרצליה. 

העירייה פתחה פעמיים במהלך השנה - "סופר מרקט עירוני" לצורך מתן סיוע חומרי למשפחות נזקקות לקראת החגים. במשך מספר 
ימים, קומה -1 בבניין העירייה הפכה לחנות סופר מרקט, המשתרעת על פני 100 מ"ר, שבו משפחות נזקקות בעיר יכלו לבחור ללא 

תשלום 50 מארזים )כ-85 פריטים( ממגוון עשיר של מוצרי מזון, מוצרי פארם, מארזי ירקות, פירות וביצים. 
החלוקה התבצעה כנגד שוברים ייעודיים שנשלחו מראש, והתושבים יכלו לגשת למתחם מכניסה צדדית על מנת לשמור על פרטיותם.

התחדשות עירונית
ושיפור פני העיר

נפתחה שכונת גליל ים - מתחם הכוכבים

שידרוג תשתיות והתחדשות עירונית

גינות ציבוריות, גינות כלבים חדשות ומתקני אקסטרים

הקוד האתי של העירייה

מרכז היזמות והחדשנות מתחדש

סופר מרקט עירוני למשפחות שנזקקות לסיוע

העירייה, באמצעות חברת נתיבי איילון, פתחה נתיב תחבורה 
נמצא בסמוך  לעיר". הנתיב  "מהיר  פרויקט  ציבורית במסגרת 
שם  הכוכבים,  שבעת  לשדרות  עד  ומגיע  הרכבת  לתחנת 
ייעודי עד לצומת משה  ממשיכה התחבורה הציבורית בנתיב 
דיין. בעתיד, יגיע הנתיב  עד למחלף הסירה וכשיושלם הפרויקט 
ממזרח  העיר  את  שיחצו  ציבורית  תחבורה  נתיבי  יוקמו  כולו, 
למערב למרכזי הבילוי והתעסוקה בעיר וכן ציר רציף לתל אביב.

משבר האקלים מהווה כיום את אחד האתגרים הגדולים המעיבים על עתידנו. "שינוי האקלים" כבר לא נחשב למושג תאורטי מופשט, 
אלא למציאות מוחשית שאנו מרגישים בכל תחומי החיים. עיריית הרצליה חרתה על דגלה את קידום תחום הקיימות, על מנת שלתושבים 
תהיה סביבה עירונית טובה ובריאה. בשנה האחרונה יזמה העירייה יוזמות, פרויקטים ופעילויות רבות למען קידום ערכים אלה.  העירייה 
מקדמת את פרויקט "עיר ללא פלסטיק" אשר נועד לצמצם משמעותית את כמות פסולת הפלסטיק החד פעמי בעיר. חל איסור 

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 
הנדירים. מדובר בחלקת טבע פתוחה, כמעט אחרונה מסוגה, 
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.

האסונות  אחד  ישראל  חופי  את  פקד  פברואר,  חודש  במהלך 
טונות של  האקולוגים החמורים שידעה המדינה, כאשר מאות 
זפת נשטפו אל הים והחופים. ראש עיריית הרצליה, המכהן גם 
כיו"ר פורום רשויות החוף, מיהר להכריז על מצב חירום אקולוגי. 
העירייה פתחה חמ"לים עירוניים, הזעיקה את חברי פורום רשויות 
החוף ועובדי העירייה, קראה לתושבים לבוא ולהתנדב והקצתה 
המתנדבים  מאות  בזכות  שנדרש.  ככל  ולוגיסטיקה  מכשור 
להתנתקות  הראשונים  היו  הרצליה  של  הים  חופי  המסורים, 

ולהיפתח בפני התושבים. 

על הכנסת כלים מפלסטיק אל חופי הים, ואל מוסדות ציבוריים 
ועירוניים.  העירייה מקדמת את תו "עסק נקי מחד פעמי", בשיתוף 
צלול, המעודד בתי עסק להפחית שימוש בכלים חד  עמותת 
הארץ"  כדור  "יום  במסגרת  תמריצים.  מתן  ידי  על  פעמיים, 
העירייה קיימה עשרות פעילויות, סיורים באתרי טבע עירוניים, 
מופעים והרצאות בנושא קיימות.  העירייה מציבה ברחבי העיר 
מתקני אשפה למחזור והפרדת פסולת. ככל שנרבה בהעלאת 
המודעות לחשיבות השמירה על איכות הסביבה, וככל שנשלב 
נתרום לכך שנושא הקיימות  כך   – ערכים אלה בשיח הציבורי 

יהווה שיקול מרכזי בכל תחומי החיים בישראל.

במטרה  אופניים,  שבילי  להוספת  אב  תכנית  מקדמת  העירייה 
לאפשר לכל תושב גישה נוחה לכל יעד בעיר, תוך רכיבה רציפה 
ובטוחה. כיום קיימים בהרצליה שבילי אופנים המשתרעים לאורך 
של כ-20 ק"מ. על-פי התכנית החדשה יתווספו בהדרגה שבילי 
אופניים באורך כ-63 ק"מ. סה"כ יהיו בעיר שבילים לאורך כ-82 ק"מ. 
מדובר בתוספת רשת שבילי אופניים שיתפרשו בכל רחבי העיר.

תחבורה

קיימות

שדרוג נתיבי התחבורה הציבורית

הרצליה שומרת על איכות הסביבה

ניקיון חופי הים מאסון הזפת

הישג אדיר להרצליה:
בוטלה תכנית הבניה באקו-פארק אפולוניה

סלילת שבילי אופניים חדשים

צילום: רמי זאבי

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

סיכום שנת תשפ״א


