
חזון והגשמה

תושבות ותושבים יקרים,
ובעונת הגשמים מדובר במטחי גשם קצרים  יציב,  ולא  כידוע, שינויי האקלים מביאים עימם מצבים של מזג אוויר קיצוני 

הממטירים כמויות גדולות של מים תוך פרק זמן קצר - דבר שעלול להוביל לשיטפונות והצפות.  

עיריית הרצליה נערכת כל השנה לקראת בוא החורף, על מנת לתת לכם מענה מיטבי לשמירה על ביטחונכם ושלומכם.
גם השנה פעלנו בהקדם על מנת לשפר ולשדרג את כל התשתיות ומערכות הניקוז בעיר. 

עם תחילת החורף בשנה שעברה, מיניתי ועדה לבדיקת מוקדי ההצפות בעיר, בראשות עוזר ראש העיר לביצוע, דורון גילר, 
ובהשתתפות ראשי האגפים בעירייה. הועדה הגישה את מסקנותיה, שאומצו במלואן על ידי, ולפיהן בוצעו עבודות שדרוג 

ותחזוקה נרחבות לשיפור התשתיות העיר.

בנוסף, עיריית הרצליה, בשיתוף רכבת ישראל, הקצתה משאבים גדולים לבניית תוואי חדש למובל הניקוז בעיר. התוואי 
החדש יוביל את מי הגשמים ממזרח העיר לכיוון הים, יפחית את לחץ המים במערכות הניקוז, ובכך יקטין משמעותית את 

הסיכוי להצפות בחורף הקרוב.

אני מבקש לחדד את הנחיות הבטיחות לקראת בוא החורף, על מנת שנוכל לעבור אותו בשלום.  ההנחיות מחכות לכם
כאן באתר העירוני.

אני מאחל לכולכם חורף חמים, בריא ובטוח.

שלכם,
משה פדלון,

ראש העירייה

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה, פרט לתמונה של אוניברסיטת רייכמן שצולמה על ידי עדי כהן צדק.

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות

אוקטובר 2021

למעלה מ-30 אמנים מקומיים מהרצליה השתתפו ביריד האומנות והעיצוב "סוקולוב ART" שהתקיים בימי שישי האחרונים. 
עשרות דוכני ציורים, עבודות יד, פסלים, קרמיקה, תכשיטים, תיקים, כלי נוי ועוד - חיכו למבקרים ביריד.

בנוסף, המבקרים נהנו משחקני רחוב, פסלים אנושיים, מוסיקה טובה ואווירה ססגונית ושמחה.
לבקשתכם - הוספנו מועד נוסף! "סוקולוב ART" יתקיים גם ביום שישי הקרוב, 29.10, בין השעות 10:00 ל-14:00.

האירוע פתוח לקהל הרחב, ויתקיים על פי הנחיות הבריאות. תיהנו!
פרטים על אירוע סוקולוב ART ניתן למצוא באתר העירייה. 

עיריית הרצליה מציינת את חודש המודעות לסרטן השד במספר 
פעילויות ואירועים.

"דבוסקין"  ועמותת  העירייה  באוקטובר,   28 הקרוב,  חמישי  ביום 
יקיימו בפארק הרצליה את מרוץ "העצמת נשים בספורט".

לחצו כאן לפרטים נוספים ולהרשמה למרוץ.
בין האירועים שכבר התקיימו במהלך החודש:

עיריית הרצליה האירה את בניין העירייה באור ורוד.
וידאו- תערוכת  התקיימה  ותוכן,  אמנות  תרבות,  מרכז   – בתאו 

של  סיפורן  את  הציגה  התערוכה  שלך".  הניצחון  "תמונת  ארט: 
נשים הרצלייניות שמתמודדות עם סרטן השד. במהלך הערב גם 

אירועי חודש המודעות לסרטן השד הרצליה

התקיימה ההרצאה "כל הקלישאות נכונות" שהועברה על ידי יאנה דרום – יזמית, מרצה על התגברות על משברים, עקרונות וכלים 
לבחירה בשמחת חיים.

"תזונת המעגלים הנשית – לאכול נכון מילדות לבגרות" שהוערה על ידי  בתאו – מרכז תרבות, אמנות ותוכן, התקיימה ההרצאה 
התזונאית ומנכ"לית עמותת "עתיד", עמית גנור.

במרכז העיר, רחוב בן גוריון, הוצב מיצב ענק ומרהיב הממחיש את רקמות סרטן השד. ניתן היה להיכנס ולסייר במיצב ולראות שלטי 
הסברה על תסמיני סרטן השד, הדרכה לבדיקה עצמית לזיהוי מוקדם, דוכני הסברה של האגודה למלחמה בסרטן סניף הרצליה, ועוד.

במהלך החודש חולקו לתושבות ולתושבים ברחבי העיר סבונים שיוצרו על ידי עמותת אלו"ט, עם מדבקה: "גילוי מוקדם מציל חיים".
במהלך החודש הוצבו ברחבי העיר מייצבים של כיסאות ורודים הקוראים לתושבות ולתושבים לשבת, לסרוק ברקוד ולקבל מידע על 

עמותת 1 מ-9. המייצבים ביוזמת חברת "כתר".

על פי נתוני משרד החינוך, בשנת הלימודים תש"ף עלו אחוזי הזכאים 
לבגרות בעיר ל-89.8 אחוז, לעומת 88.3 אחוז בשנה שקדמה לה. 
מדובר בעליה של 1.4 אחוז. בנוסף, ישנה עליה באחוז הזכאים 

במקצועות המתמטיקה והאנגלית ברמה של 5 יח"ל.

אחוז   29.4 לעומת  זכאים,  אחוז   30  – יח"ל   5 מתמטיקה 
בשנה שקדמה לה.

אנגלית 5 יח"ל – 68.7 אחוז זכאים, לעומת 68.2 אחוז לעומת 
השנה שקדמה לה.

לעומת  אחוז,  ל-23.4  עלה  מצטיינת  לבגרות  הזכאים  אחוז 
18.7 אחוז בשנה שקדמה לה. אחוז הנשירה מבתי הספר 

ירד מ-0.6 אחוז ל-0.4 אחוז.

אנחנו גאים בכם - תלמידות ותלמידי הרצליה!

הרצליה ממשיכה במגמת עליה
בכל מדדי הזכאות לבגרות

הפסטיבל המסורתי חזר לשני ימים של חגיגה קולינרית עשירה ומגוונת, המשלבת מוסיקה ותרבות.
הפסטיבל יציע למעלה מ-30 סוגי בירות משובחות ממבשלות מהארץ והעולם, מתחם פוד טראק צבעוני, דוכני אוכל מיוחדים, פינות 

ישיבה, שולחנות אבירים והופעות חיות של הג'ירפות ודודו טסה.

עיר ללא פלסטיק - העירייה שומרת על עיר ירוקה ולכן מכרנו באירוע רק כוסות רב פעמיות. בסיום השימוש, ניתן היה לבחור אם 
לקחת את הכוס הביתה, להחזיר אותה בתמורה לפיקדון, או להניחה בעמדה ייעודית שמשם הועברה כתרומה לארגון למען שמירה 

על הסביבה והחופים. איזה כיף היה לנו!

פסטיבל "אוקטוברפסט" המסורתי חזר - ובגדול!

יהיה  שבו  ומעניין,  חדש  במסלול  לנווט  מוזמנים  הנכם 
בשטח  המסתתרות  התחנות  כל  את  למצוא  עליכם 
המשימות  את  ולבצע  מפורטת,  ניווט  מפת  בעזרת 
לתחנה  מתחנה  בדרך  תחנה.  בכל  שיש  המיוחדות 
)או ללכת( על השבילים או על המדשאות,  תוכלו לרוץ 
להמשיך ישר או להקיף - רק אתם מחליטים. לבחירתכם 
מסלולים ב-3 רמות קושי. לא נדרש ידע מוקדם או ציוד 
מיוחד. המפות יחולקו בחינם במשרדי הספורטק ובקפה 

גן סיפור. בנוסף, ניתן להדפיסן בבית.
למידע נוסף ולהורדת המפות – היכנסו לאתר העירוני.

ניווט חוויתי ספורטיבי בפארק ובספורטק - בחינם

צעירי הרצליה – יש לכם הזדמנות להראות לעולם את 
הכישרון שלכם. עיריית הרצליה בשיתוף תאגיד התרבות 
ליצירה  חדש  עירוני  מרכז  מקימה  הרצליה,  העירוני 

ואמנות לבני נוער. 
בתחומי  ופעילויות  העשרה  לימודים,  יכלול  המרכז 

התיאטרון, המחול, המוזיקה, הוידאו ארט, מדיה וסאונד.
של  במבנה  ימוקם  והוא  החגים  לאחר  יפתח  המרכז 

מועדון הכוכב השמיני לנוער, רח' יוסף נבו 18, הרצליה. 
לתפקיד מנהל המרכז, ניבחר על ידי ועדת מכרזים פה 

אחד, יניב גוטוירט, לשעבר מנהל התיאטרון העירוני.

בשורה לבני הנוער בהרצליה: מרכז עירוני חדש 
ליצירה ואמנות לבני הנוער

עיריית הרצליה הציגה בוועידה את החזון שלה ל"הרצליה 2030" בתחום הקיימות והאקולוגיה. הרצליה מובילה בפעולות 
ויוזמות מתקדמות למען שמירה על הסביבה, בהם: פיתוח מערכת ממוחשבת לניצול יעיל של שטחי ציבור וחינוך; תמיכה 
וקידום בניה ירוקה ליעילות אנרגטית מרבית; פריסה רחבה של קומפוסטרים שמייצרים מהפסולת האורגנית דישון לגינה; 
קידום פעילויות חינוכיות ותכניות לימוד ייעודיות בבתי הספר; קידום תחבורה ציבורית, שאטלים ושטחי רכיבה על אופניים; 
הוספת צל טבעי ומלאכותי במרחב הציבורי; הקמת פארקים ירוקים רחבי היקף, בראשם פארק הרצליה ופארק גליל ים; 
פריסת עמדות לטעינת רכבים חשמליים; הקמת תוואי חדש למובל הניקוז בעיר שיפחית את סכנת ההצפות; הערכות 

להגנה מפני סכנת התמוטטות מצוקי הכורכר; הרחקת הכלים החד פעמיים מהחופים וממוסדות העיר; ועוד.

בואו תצפו בסרטון החשוב שהכנו עבור הוועידה.

בנוסף, ראש העירייה, משה פדלון, השתתף בפאנל מיוחד שהתקיים בוועידה, ושם השמיע את טענותיו כנגד אוזלת היד 
של הממשלה במשבר הדיור, וקרא לה לתת לרשויות המקומיות את הסמכות לטפל בעצמן במשבר זה.

עיריית הרצליה השתתפה בוועידה הלאומית 
MUNIEXPO - החמישית לחדשנות

ברכות לכ-2,000 הסטודנטים מאוניברסיטת רייכמן )לשעבר – המרכז הבינתחומי( שסיימו את מחזורי 2019 / 2020. הטקס 
המרגש הפגיש את הסטודנטים הנהדרים שלנו לאחר שנתיים מאתגרות במיוחד של למידה בזום ושמירה על ריחוק חברתי.
לעולם  הגדולה  תרומתו  על  היוצא,  והנשיא  הבינתחומי  המרכז  מייסד  רייכמן,  אוריאל  לפרופ'  להודות  הזדמנות  זוהי 
האקדמיה, ולהפיכת המרכז הבינתחומי למוסד האקדמי המוביל במדינה. אנו מאחלים הצלחה גדולה לפרופ' רפי מלניק, 

שנבחר למ"מ נשיא האוניברסיטה.

וכמובן, אחרונים חביבים, אנו מאחלים הצלחה גדולה לסטודנטים המוכשרים שסיימו זה עתה את הלימודים האקדמים 
ויוצאים לדרך חדשה ומרגשת.  הסטודנטים של אוניברסיטת רייכמן תורמים רבות לעשייה של העיר, לוקחים חלק ביוזמות 

עירוניות ומובילים פרויקטים לצעירים.

טקס הענקת תארים לבוגרי מחזורי 2019 / 2020 
באוניברסיטת רייכמן

העירייה השיקה את פארק גליל ים החדש, המשתרע על פני שטח של 213 דונם. בפארק העצום תוכלו ליהנות מהאוויר 
הפתוח והנקי, משבילי ריצה ורכיבה, ממתקני משחקים משוכללים, מספסלי ישיבה שפזורים בשטח והרבה ירוק בעיניים. 

זוהי פינת חמד בלב העיר ואנו מאחלים לכם שתיהנו ממנה ככל האפשר.

פארק חדש נולד - פארק גליל ים!

אירועי ״סוקולוב ART״
לבקשתכם - הוספנו מועד נוסף!

https://www.herzliya.muni.il/news/item/5109/
https://www.herzliya.muni.il/events/1898/
https://www.realtiming.co.il/events/1022?fbclid=IwAR207VGgNe3UiTquOsRdVeoUMmNgvXqgWsOIV8DmUkBnHYJdqXPMfBqhsso
https://www.herzliya.muni.il/nivut/
https://www.facebook.com/watch/?v=157267889955122

