
חזון והגשמה

תושבות ותושבים יקרים,
העיר הרצליה מציינת את יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, שחל ב- 25 בנובמבר, בשורה של פעילויות ואירועים.

הצבנו בבניין העירייה אנדרטאות עם תמונות הנשים שנרצחו השנה ועמדות להדלקת נר זיכרון; קיימנו פעילויות הסברה בבתי 
הספר; קיימנו במרכז 'תאו' שיח פתוח בנושא – "כיצד ניתן למנוע את מקרה האלימות הבא?"; לקחנו חלק במיזם הבינלאומי 
"אני בוחרת", במסגרתו הצטלמו נשים מהרצליה המזוהות ופועלות למיגור האלימות נגד נשים, עם קעקוע )מדבקה( על היד, 

של משפטים מעצימים מפי נשים ממקלט נשים בעיר, הצבנו שלטים להגברת המודעות ברחבי העיר; ועוד.

האלימות נגד נשים היא רעה חולה המכרסמת בבסיס החברה הישראלית ויש למגרה בכל האמצעים העומדים לרשותנו.
אני רואה בחינוך, בהסברה ובשימוש ביד תקיפה כלפי התוקפים, אמצעים חשובים לצמצום היקפי הבעיה ואף למיגורה. 

אנו נגלה אפס סובלנות לאלימות ומחויבותנו המוסרית  היא להמשיך לפעול עד שהבעיה הקשה הזו תמוגר.

אני קורא לכל מי שחווה אלימות לפנות לקו החירום הארצי 118 שפועל 24/7,
או למרכז לשלום המשפחה בטלפון: 09-9554151.

שלכם,
משה פדלון,

ראש העירייה

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות

נובמבר 2021

שכונת גליל ים ממשיכה להתפתח ולגדול, כאשר הוספנו לאחרונה חוגי ילדים חדשים, וקו אוטובוס ראשון.

חוגי הילדים החדשים, בשיתוף "מרכזים קהילתיים הרצליה" יתקיימו במתחם 303, רחוב נתן אלבז.
ילדיכם יוכלו ליהנות מחוג בלט, חוג התעמלות קרקע וחוג חוכמת התנועה. 

למידע והרשמה לחוגים, היכנסו לאתר מרכזים קהילתיים הרצליה, או התקשרו לטלפון: 09-9708223.

בנוסף, לאחר מאבק ממושך של העירייה, זה סוף סוף קרה! קו 13 שינה את מסלולו והחל לעבור בשכונת גליל ים.
הקו עובר בשכונות גליל ים א' וגליל ים ב' ומגיע עד לתחנת הרכבת בעיר.

תתחדשו!

הרצליה  לעיר  גדולה  גאווה  הסב  הראשונים  תיכון 
ארגון  של  הפדגוגית  העמותה  ידי  על  כשנבחר 
בשגרה  חברתית  'מצוינות  פרס  את  לקבל  המורים 

וגם בחירום'.
והוא  גבר על אלפי בתי ספר ברחבי הארץ,  התיכון 

אחד מבין 13 בתי ספר שזכו בפרס.
מצוינות  למען  לפעול  דגלו  על  חרט  הראשונים  תיכון 
ומעורבות אישית וחברתית, וזכה בפרס הודות לפעילותו 

הענפה בפן הפדגוגי והחברתי בתקופת הקורונה.
ביום רביעי, 15.12, יתקיים באולם 'אווניו'' טקס הענקת 

גביע ומענק כספי ל-13 בתי הספר שזכו בפרס.

חדש בהרצליה: 'מרכז נגה'

תלמידי הרצליה נפגשו  עם תלמידים דרוזים 
במסגרת תכנית "ברית חיים"

שר החינוך של איחוד האמירויות, מר חוסיין בן איברהים אל חמאדי, הגיע לביקור בישראל וביקש להיפגש עם תלמידים 
ממרכז המדעים בהרצליה, ששמו הולך לפניו בכל העולם.

התלמידים הציגו בפני השר את פרויקט הדגל שלהם - בנייה ופיתוח של לווייניים כחול לבן. בנוסף, התלמידים הזמינו את 
תלמידי האמירויות לפתח יחד לוויין לחקר האקלים העולמי במטרה לסייע במאבק נגד ההתחממות הגלובלית.

מרכז המדעים הרצליה עשה היסטוריה כשהיה המוסד החינוכי הראשון בעולם שבנה ושיגר לוויינים לחלל. התלמידים 
במרכז שיגרו עד כה שלושה לוויינים - בשנת 2014, בשנת 2017 ובשנת 2019, ובעוד כחודשיים הם ישגרו להק של 8 לוויינים 

לחלל, במימון סוכנות החלל הישראלית.

שר החינוך של איחוד האמירויות
במרכז המדעים הרצליה

העירייה קיימה בבית קינן ערב הוקרה לכ-1,000 מתנדבות 
ברחבי  הפועלים  והארגונים  העמותות  מכל  ומתנדבים 
העיר. במהלך הערב ראש העירייה והנהלת העיר ברכו 
המשתתפים  נהנו  ובהמשך  הוקרה,  תעודות  והעניקו 

מהופעה של אלון אולארצ'יק.
של  מופלאה  קבוצה  מהווים  והמתנדבים  המתנדבות 
אנשים, שפועלים במסירות, מתוך אכפתיות ורצון לעזור, 
ומעניקים לעיר את הרוח הטובה של סולידריות ושיתוף. 
לאנשים נהדרים כאלה, שהעשייה שלהם עומדת בסימן 

ערך הנתינה, הרצליה רוצה להגיד תודה גדולה. 

הרצליה אומרת תודה למתנדבות ומתנדבי העיר

העירייה תקיים מגוון אירועים ופעילויות ברחבי העיר ומזמינה אתכם, תושבות ותושבים יקרים, להגיע וליהנות מהחג הכי 
שמח ומואר שיש.

סוקו Lights - האירוע המרכזי. במשך 8 ימים רחוב סוקולוב פינת בן גוריון יואר בתאורה צבעונית, ססגונית ומרהיבה 
במיוחד, ששום עין לא תוכל להישאר אדישה אליה.

בנוסף, בימים רביעי-חמישי, 1-2.12, משעה 16:30 ועד 19:00, יתקיים ברחבת הפרגולה הפנינג ענק, עתיר פעילויות ואטרקציות, 
שיכלול מופע מרכזי, מופעי קרקס ולהטוטנות, שחקנים בתלבושות מוארות, דוכני משחקים מירידים אמריקאים, רכב 
אספנות מואר שממנו יחולקו סופגניות לזוכים במשחקים, סדנאות יצירה ואיפור, דוכני קעקועים, סדנת ג'גלינג, פסלים 

חיים, ועוד. הכניסה חופשית.

וואן הכסף – חידון טריוויה לנוער בהשראת התוכנית הידועה
"מונית הכסף". עולים על הוואן עונים על שאלות וזוכים בפרסים. 

בית מלון לחרקים ולדבורים - מרכז הדבוראות בפארק הרצליה
מזמין אתכם להשתתף בהקמת 'בית מלון לחרקים ולדבורים'

שישמש מוקד משיכה למגוון חרקים המסייעים בהאבקת צמחייה. 

בהיכל אמנויות הבמה יתקיימו מופעים והצגות לילדים ולמבוגרים.

בהיכל בעיר יתקיימו טברנה יוונית חגיגית ומופע קרקס ססגוני.

במוז"ה יתקיים הפנינג "לילה במוזיאון".

בנוסף יתקיימו פעילויות ואירועים רבים בכל הקהילות הנהדרות שלנו. 

כל הפרטים על אירועי חנוכה מחכים לכם באתר העירוני.

בהצלחה גדולה לדודי סופר שמונה למנהל החדש של מרכז המוזיקה - הקונסרבטוריון העירוני הרצליה, במקום יהודה 
גרינבוים שיצא לגמלאות.

דודי הוא פסנתרן ומנצח ותיק, בעל קריירה פורחת בארץ ובעולם, עם עשייה רחבה בתחום החינוך המוזיקלי בארץ. דודי 
מביא איתו רוח חדשה, רעננה ומוביל קו מקצועי, תוסס ועדכני.

בשנה האחרונה, מרכז המוזיקה עבר שינוי מערכתי רחב, במסגרתו הפך לגוף שמייצר תכנים חינוכיים ערכיים ותוכניות 
עירוניות, מקדם פרויקטים למען הקהילה, מנגיש את המוזיקה לכלל האוכלוסייה ומאגד בתוכו את כל הלהקות וההרכבים 

המוזיקליים בעיר תחת גורם מקצועי אחד.

ללמידה  מפגש  מקום  מהווה  החדש  המרכז  קהילתי.  ושיח  תרבות  להעשרה,  מרכז   - נגה'  'מרכז  את  פתחה  העירייה 
משפט,  אקטואליה,  קולנוע,  הורות,  ספרות,  פסיכולוגיה,  מדעים,  אומנות,  למידה,  מיומנויות  חיים,  בכישורי  בינתחומית 

תרבויות, שפות ועוד. מרכז נגה שוכן ברחוב בן גוריון 7, הרצליה.

במרכז יפעלו שלושה ערוצי פעילות:

קתדרה - פלטפורמה מגוונת לצבירת ידע והרחבת האופקים לכלל הגילים.

בשביל ההורים  - הענקת כלים להורות מיטבית היוצרת קהילה מטפחת ומצמיחה עבור הילד ועבור הוריו.

שביט אקדמי - הקניית כלים ומיומנויות )פדגוגיות ובכישורי חיים( לסטודנטים בכל בגילים בעיר,
במטרה לשפר את תפקודם האקדמי ואת הישגיהם.

למידע נוסף על מרכז נגה, ולרשימת האירועים הקרובים היכנסו לאתר העירוני.

תלמידי תיכון היובל נפגשו עם תלמידים דרוזים מתיכון מקיף ב' מהמועצה המקומית "מגאר", במסגרת תכנית "ברית חיים". 
התכנית הייחודית נעשית בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית, המועצה הציונית בישראל והעדה הדרוזית בישראל, 
במטרה להפגיש בני נוער מהמגזר הדרוזי ומהמגזר היהודי במהלך שנת הלימודים. המפגשים מתקיימים גם בכפרים 

הדרוזים וגם בישובים היהודים.
החיבור והמפגש הבלתי אמצעי בין התלמידים, השיח והפעילות המשותפת מאפשרים היכרות עם קבוצות שונות של 

אוכלוסייה ויישום ערכים של סובלנות וקבלה.

חנווווווווכה שמח בהרצליה!

מנהל חדש ושינוי מערכתי במרכז המוזיקה - 
הקונסרבטוריון העירוני הרצליה

גליל ים - חוגים חדשים וקו אוטובוס ראשון

תיכון הראשונים זכה בפרס מצוינות חברתית
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