
חזון והגשמה

תושבות ותושבים יקרים,
הקורונה עדיין כאן ובימים אלה אנחנו נמצאים בעיצומו של הגל החמישי. קצב ההדבקה עולה במהירות, וכך גם מעגל האנשים 
שמתווספים  נוספים,  אנטיגן  בדיקות  מתחמי  פתחה  העירייה  האחרונים  בימים  לבידוד.  ולהיכנס   - הכל  להפסיק  שנאלצים 

למתחמים הקיימים.

כדי לראות את רשימת המתחמים המלאה, ושעות הפעילות של כל מתחם,
אתם מוזמנים להיכנס לאתר העירוני או לעמוד הפייסבוק שלנו.

המידע עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם למצב, לכן מומלץ לבדוק באתר ובפייסבוק לפני שאתם יוצאים למתחמים.

אנא המשיכו לשמור על הנחיות הבריאות, לגלות אחריות חברתית,, וכמובן - לכו להתחסן!

אנו בעיריית הרצליה ערוכים לתת לכם מענה באמצעים הדיגיטליים, הן לצרכי שירות והן לצרכי העשרה, למידה והעלאת המורל.

אני מאחל לכולכן ולכולכם בריאות איתנה!

שלכם,
משה פדלון,

ראש העירייה

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה,

פרט לתמונה של שיגור הלוויינים לחלל שצולמה על ידי מרכז המדעים הרצליה.

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות
ינואר 2022

העירייה,  המבודדים,  ובמספר  בתחלואה  הזינוק  בשל 
צור,  איתי  המועצה  חבר  וביוזמת  תנו"ס,  אגף  באמצעות 
מי  לכל  בזום  ולימודים  העשרה  פעילויות  מגוון  מקיימת 

שנמצא בבידוד.
מיועדות  והן  עלות,  ללא  לתושבים  פתוחות  הפעילויות 

לכלל הגילים - ילדים, נוער ומבוגרים.
ציור  טילים,  פיסול, שיגור  ונוער: סדנאות תכנות,  לילדים 
קומיקס, מחול, תיאטרון, ספורט, מדע, מוזיקה, מיומנויות 

שפה, אנגלית ושעשועי חשבו, ועוד.
למבוגרים: הרצאות בנושאים שונים, דוגמת: התמודדות 

במציאות הנוכחית, שבוע החלל ועוד.
לרשימת הפעילויות, ניתן להיכנס לאתר העירוני.

תיהנו!

פעילויות העשרה ולמידה בזום
לכל מי שנמצא בבידוד - ללא עלות

הרצליה זכתה בחמישה כוכבי יופי
בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה 2021" מטעם המועצה לישראל יפה, זכתה העיר בחמישה כוכבי יופי - מספר 

הכוכבים הגבוה ביותר שמוענקים בתחרות.
"קריה יפה ומקיימת בישראל יפה 2021" היא תחרות שנתית לאיכות חיים וסביבה מקיימת, הנערכת בשיתוף משרד הפנים, 

המרכז לשלטון מקומי בישראל ומרכז המועצות האזוריות.
במסגרת התחרות, נבדקות עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות, תוך התייחסות לנושאי המרחב היישובי, אמצעים לשירות 

הציבור, שטחים ציבוריים, מוקדי שירותים ציבוריים בעלי רגישות סביבתית ואיכות הסביבה.
  זו השנה השמינית שהרצליה משתתפת בתחרות, כאשר בכל שנה היא זוכה בדירוג הגבוה ביותר - חמישה כוכבים. בשנה 
שעברה הרצליה אף זכתה בפרס מיוחד לנוכח העובדה שנטעה בשנתיים האחרונות יותר עצים מכל עיר אחרת בישראל.

הרצליה:  עיריית  של  הכלכלית  לאיתנות  אישור  עוד 
 ,2021 לשנת   CofaceBdi חברת  של  הדירוג  פי  על 
הרצליה ניצבת במקום השני בארץ במדד היציבות 
שבשנה  לאחר  שלבים,  בשני  עלייה  זוהי  הפיננסית. 

שעבר הרצליה דורגה במקום הרביעי.
של  הפיננסי  החוסן  את  מבטא  האיתנות  דירוג 
הרשויות, מוסר התשלומים והיעילות, לצד סיכון עסקי 
אלף   40 לפחות  עם  ערים  נבחנו  זו  במסגרת  נמוך. 
תושבים בדירוג סוציו-אקונומי 4-10 , תוך התבססות 
דו"חות  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  על 
כספיים של העיריות של העיריות והמועצות ומאגרי 

.CofaceBdi המידע של

הרצליה במקום השני בדירוג היציבות הפיננסית 
של הרשויות המקומיות בישראל

חט"ב ׳יד גיורא׳ זכתה בפרס החינוך הארצי
של משרד החינוך! 

משרד החינוך העניק את הפרס היוקרתי הוענק לחט"ב 
הפדגוגי,  בתחום  והצטיינות  מצוינות  בזכות  גיורא׳  ׳יד 
הרגשי והחברתי. המורים והתלמידים הציגו בפני הוועדה 
החדשני  המיזם  את  החינוך  משרד  מטעם  הארצית 
על  המבוסס  אדם",  כל  "בשביל  בשם  בחטיבה  שפותח 
עולמות  בין  חיבור  המייצגת  הוליסטית  חינוכית  תפיסה 

השכל והרגש בחיי התלמידים. 
חברי הוועדה התרשמו מייחודיותו של המיזם, שנשען על 
סיפור הילדים "הקוסם מארץ עוץ" – שבו הילדה דורותי 
פוגשת שלוש דמויות, שכל אחת מהן מחפשת את החסר 
לה: שכל, לב ואומץ. מתוך הבנה שלאדם נדרשים שלושת 
הרכיבים הללו, בנה בית הספר תכנית פדגוגית חדשנית 
התכנית  בשילוב  פועלת  והיא  התלמידים  עם  לעבודה 
העירונית – EACH  וכן  תכנית העבודה של משרד החינוך. 

אולם ספורט חדש - 'בית צחי' 
נפתח אולם הספורט החדש 'בית צחי' ע"ש צחי פישביין ז"ל, 

במתחם חט"ב 'זאב', ברחוב משה.
תלמידות  ואת  הקהילה  את  ישמש  החדש  האולם 
ותלמידי ביה"ס. האולם  נבנה בהשקעה של כ-30 מילון 
ש"ח, והוא מתפרש על פני שטח של כ-2,000 מ"ר. האולם  
מכיל מגרש כדור סל, כדור יד וכדור עף, מתקני ספורט, 
ל-280  וטריבונה  ספח  חדרי  חוגים,  מתחמי  כושר,  חדרי 
מקומות ישיבה. במפלס התחתון של האולם נמצא חניון 

המכיל 50 מקומות חניה.

צחי פישביין ז"ל התגורר בהרצליה, היה טייס קרב בחיל האוויר ורואה חשבון בהשכלתו. כיהן בהתנדבות כיו"ר הטוטו ולפני 
כן ניהל את רשת אופיס דיפו. הוא נפטר מדום לב בדצמבר 2015, במהלך ריצת בוקר. לאורך השנים שם פישביין ז"ל דגש 
על קידום הספורט בקרב ילדים, בני נוער ואנשים עם מוגבלות ונאבק למען מיגור האלימות במגרשי הספורט. הקדיש 

מזמנו בסיוע לתלמידים בחטיבת זאב שהתקשו בלימוד מתמטיקה.

העירייה, באמצעות החברה לפיתוח, החלה בהקמת בית קפה חדש בפארק גליל ים, בהשקעה של כ-9 מיליון ₪.
בית הקפה ימוקם בצמוד לאגם והוא יתפרש על פני שטח של כ-600 מ"ר שיכיל עשרות מקומות ישיבה בפנים ובחוץ, וגישה 
לגג ירוק שישקיף על הפארק. בית הקפה תוכנן על ידי האדריכלית ברברה אהרונסון והוא צפוי להיפתח במהלך חודש 
ספטמבר 22. בית הקפה ישמש כמוקד דגל למאות האנשים שמגיעים מדי יום לפארק לצרכי פעילויות ספורט, תרבות 

ופנאי. מוזמנים להתרשם מתמונות ההדמיה.

בית קפה חדש יפתח בפארק גליל ים

"מרכז מדעים, טיפוח מצוינות וקהילה" הוא פרויקט חינוכי-ערכי לתושבות ולתושבי העיר, אשר מציע מרכז מדעי לגיל הרך, 
מרכז לילדים מחוננים, מרכז קיימות עירוני, מועדון שחמט עירוני, ועוד. המרכז ימוקם ברחוב נתן אלתרמן והוא עתיד להיפתח 

במהלך שנת 2023. עיריית הרצליה השקיעה במרכז כ-55 מיליון ₪. מוזמנים להתרשם מתמונות ההדמיה.
יש למה לצפות!

החלו עבודות הבנייה של
׳מרכז מדעים, טיפוח מצוינות וקהילה׳

וידועים  ידועות  בזוגות  תכיר  העירייה  בהרצליה:  בשורה 
בסיס  על  זוגיות  לרישום  חדש  שירות  ותעניק  בציבור 

תצהיר - אישור הכרה עירונית.
מתן  בעת  העירייה  יחידות  כלל  את  ישמש  זה  אישור 
הזכויות  במימוש  הקשור  בכל  זוגות  על  ויקל  שירותיהן 

והחובות העירוניות, כדוגמת תו חניה עירוני ועוד.
בציבור  וכידועים  כידועות  להירשם  בקשה  להגיש  ניתן 

במאגר המידע של עיריית הרצליה, באתר העירוני.

לראשונה: עיריית הרצליה תכיר
בזוגות ידועות וידועים בציבור

הרצליה על מפת העולם - 8 לוויינים שוגרו לחלל
בנס"א פלורידה שוגרו לחלל 8 לוויינים שנבנו ופותחו על ידי תלמידות ותלמידים מתיכונים ברחבי הארץ, שקיבלו את כל 

הידע, ההכוונה וההכשרה ממרכז המדעים הרצליה, בניהולו של ד"ר מאיר אריאל.
יחד עם סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, הוביל מרכז המדעים הרצליה את פרויקט תבל - תלמידים 
בונים לוויינים. עיריית הרצליה השקיעה משאבים רבים בפרויקט, במסגרתו מרכז המדעים היה שותף בהקמת כיתות מדעים 
ברחבי הארץ, בדגש על ערי פריפריה: שער הנגב, אופקים, ירוחם, טייבה, נצרת, מעלה אדומים, גבעת שמואל וקריית אתא.

שמונת הלוויינים הגיעו ליעדם בהצלחה, ובמשך שהותם בחלל הם ידגימו יכולות תקשורת עם תחנות הקרקע שנבנו 
ברשויות המקומיות ויבצעו משימות מחקר מדעי.

בתיכון  י"ב  כיתה  תלמיד  סטרוגו,  ליואב  טוב  מזל 
הראשונים, שנבחר ליו"ר מועצת הנוער העירונית הרצליה.  
בנוסף, תומר אליעז, תלמיד כיתה י"ב בתיכון הראשונים 
י"ב  נועה פלד, תלמידת כיתה  יו"ר 1,  יכהן בתפקיד סגן 
בתיכון היובל, תכהן בתפקיד סגן יו"ר 2, יונתן כהן, תלמיד 
כיתה ט' בחטיבת שמואל הנגיד, יכהן בתפקיד המזכ"ל, 
ספיר לב, תלמידת כיתה י' בתיכון היובל, תכהן בתפקיד 
הדוברת, ושלו ביטון, תלמיד כיתה י"א בתיכון היובל, יכהן 

בתפקיד המבקר.

רון,  ינאי  ת"א:  במחוז  הרצליה  את  לייצג  נבחרו  כן,  כמו 
ליאם אריאל קוטק,  י' בתיכון הראשונים,  תלמיד כיתה 
רון, תלמידת כיתה  איה  י"א בתיכון חדש,  תלמיד כיתה 
י' בתיכון  איתי מרלוב, תלמיד כיתה  גיורא,  יד  ז' בחט"ב 

הראשונים, ואילן קצזנב, תלמיד כיתה ט' בחט"ב הנגיד.
בהצלחה לכולם!

מועצת נוער חדשה בהרצליה

יואב  אליעז,  תומר  לב,  ספיר  ביטון,  שלו  לשמאל:  מימין 
סטרוגו, נועה פלד, יונתן כהן.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה 
שביצעו  הפעולות  את  הבוחן  קורונה"  "מדד  את  פרסמה 

הרשויות המקומיות, בזמן משבר הקורונה, למען העסקים. 
המדד כולל את 75 הרשויות המקומיות בהן מספר העסקים 

הגדול ביותר. 
מבין  השני  במקום  מדורגת  הרצליה  המדד:  פי  על 

הרשויות בהן בין 50 אלף ל-150 אלף תושבים.
תכנית  הפעילה  הרצליה  עיריית  הקורונה,  בתקופת 
הכוללת שורה רחבה של הקלות ומתן פטורים לסוחרים 
הפועלים בעיר. בנוסף, העירייה יזמה קורסים, הכשרות 

וייעוץ כלכלי לבעלי העסקים, יצאה במסע הסברה לרכישה מעסקים מקומיים, ניהלה פלטפורמה דיגיטלית נוחה לתפעול 
עידוד המסחר, ניהלה קבוצות ווטסאפ לעסקים, ועוד.

הרצליה במקום השני בקרב הרשויות הבינוניות 
בארץ בתמיכה בעסקים בזמן הקורונה

- עם הציון  עיריית הרצליה דורגה במקום הגבוה ביותר 
100 - במדד משרד הפנים הבוחן את ניהול ההון האנושי 
והמנהל התקין ברשויות המקומיות. במסגרת המדד, כל 
ובהתאם  ל-100   0 בין  הנע  ציון  מקבלת  מקומית  רשות 
לציון זה נקבעת רמת התפקוד של תחום ההון האנושי. 
המדד משוקלל על פי מגוון קריטריונים שנקבעו מראש 
היתר,  בין  הרשות,  דירוג  לקביעת  הפנים  משרד  ידי  על 
בתחום הגשת הצהרות הון, הליכי מכרזים, איוש משרות 
מנגנון  האנושי,  ההון  מעמד  שכר,  חריגות  סטטוטוריות, 

הערכת עובדים ועוד.

לאחר שיכלול הנתונים קיבלה עיריית הרצליה את הציון 100, המבטא את רמת הניהול המקצועית, טוהר המידות ועמידה 
מקסימלית בדרישות משרד הפנים.

משרד הפנים קבע: 
מדד ההון האנושי בעיריית הרצליה הוא הגבוה ביותר

https://www.facebook.com/HerzliyaCity/posts/5044667278891426
https://bit.ly/3Ad3iXu
https://www.herzliya.muni.il/events/?category=74
https://www.herzliya.muni.il/couples/

