
חזון והגשמה

תושבות ותושבים יקרים,
אחרי שנתיים... העדלאידע של הרצליה סוף סוף חוזרת!

אנחנו מכינים לכם תהלוכה מרהיבה וססגונית עם מאות משתתפים, מיצגי ענק, פסלים, מוסיקה טובה, ולבסוף - הפנינג שמח 
עם הופעה של אנה זק בשער העיר בשעה 12:00.

העדלאידע תהיה השנה בנושא "מנהרת הזמן", כך שתוכלו לראות דמויות מתקופות שונות: החל מדינוזאורים ולאחריהם האדם 
הקדמון – בעבר, ועד רובוטים, חייזרים ומכוניות מעופפות – בעתיד.

- גם הם  וכמובן שאי אפשר מבלי להתייחס לתקופת הקורונה... דמויות מחופשות לנגיף, מטוש, בדיקת אנטיגן, מזרק ורופא 
יתהלכו וישמחו אתכם בעדלאידע שלנו.

העדלאידע תתקיים ביום חמישי, 17.3, בשעה 10:00. נקודת ההתחלה בגן בן שפר, רח' סוקולוב 100, ונקודת הסיום בשער העיר, רח' בן גוריון.

אנו מזמינים את כולכם, ילדים ומבוגרים, מהרצליה ומרחבי הארץ, להגיע אלינו, לשמוח וליהנות ביחד.

חג פורים שמח!

שלכם,
משה פדלון, ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה,

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות
פברואר 2022

התרגשות עצומה בהרצליה! קבוצת 'בני הרצליה' הביאה לנו גאווה אדירה ושמחה גדולה על הזכייה ההיסטורית 
בגביע המדינה. 'בני הרצליה' הוכיחה לכולנו שבזכות עבודה קשה, שיתוף פעולה, משחק קבוצתי ושאפתנות גדולה - 

השמים הם הגבול.

ביום רביעי הקרוב, 2.3, בשעה 17:00, יתקיימו באולם היובל חגיגות הניצחון הרשמיות עם שחקני הקבוצה, הופעת ריקוד 
של להקת "שבעת הכוכבים" והופעת אורח מיוחדת של הזמר רגב הוד שיבצע לראשונה את שיר הזכייה בגביע.

ביום רביעי הקרוב: חגיגות הניצחון
של קבוצת 'בני הרצליה' בגביע המדינה

בשורה לתושבים:
אגם פארק הרצליה התמלא מחדש

לאחר עבודות תשתית שנמשכו למעלה משנה, העירייה מילאה מחדש את אגם פארק הרצליה לרווחת התושבים.
כ-2,000 מ"ק מים מולאו באגם, המשתרע על פני שטח של 2,500 מ"ר וישמש כבריכת נוי. בשפת האגם המים רדודים, 
ובמרכזו מגיע האגם לעומק של כ-75 ס"מ. במהלך שבוע הבא, יישתלו צמחי גדה בשולי האגם על מנת להחזיר את יופיו 

של האגם. בעבר, שימש האגם כמאגר מים תפעולי של הפארק, וכיום שונתה שיטת ההשקיה והוא מופרד לחלוטין. 

העבודה שבוצעה כללה עבודות עפר, פריסת צנרת, פריסה וריתוך יריעות HDPE  לצורך ביצוע איטום תחתית האגם על 
מנת למנוע את חלחול המים. תיהנו מהאגם המחודש!

עיריית הרצליה תקים לרווחת התושבים את "מרכז 
המחר" - מרכז חדשני ופורץ דרך בארץ לחקר שינויי 
וחינוכי,  קהילתי  תרבותי,  לב  יהווה  המרכז  האקלים. 
ומחקרית  עסקית  טכנולוגית,  פיתוח  תשתית  יקים 
המקומית,  בזירה  מגדלור  ויהווה  אקלים,  בנושאי 
הלאומית והבינלאומית בכל הנוגע לחיים בעיר תחת 

אתגרי האקלים, בדגש על ים ואורבניות.
במרכז יהיו פעילויות תרבותיות, חינוכיות וקהילתיות 
נכון  כיצד  וידע  כלים  יספק  והוא  העיר  תושבי  עבור 
כגון: אירועי  להתמודד עם אתגרי האקלים השונים, 
תרבות ואומנות אקלימיים, מרכז ייעוץ ירוק למשפחה, 

מיזמי אקלים קהילתיים, קומת מסחר המותאמת לקונספט הסביבתי, טבע עירוני, מטה הסברה ועוד.
במרכז יוקמו גם פונקציות של מחקר ופיתוח בנושא האקלים, כגון: מכון מחקר מוניציפאלי, מרכז יזמות וחדשנות, 

פיתוח תחבורה חכמה, מרכז ייעוץ ירוק לעסקים ועוד.
"מרכז המחר" ייבנה במיקום אסטרטגי במרכז העיר - מתחם התחנה המרכזית הישנה בצומת הרחובות בן גוריון 
והעצמאות. התחנה המרכזית נבנתה בסוף שנות החמישים ומאז היוותה נקודת ציון משמעותית בהתפתחות 

והיסטוריית העיר.
יש למה לחכות!

במקום התחנה המרכזית הישנה - "מרכז המחר"

לקראת שנת הלימודים הבאה:
יפתחו שני גני ילדים ייחודיים חדשים

העירייה תפתח שני גני ילדים ייחודיים חדשים בעיר:
"גן גלילאו - EACH במדע" וגן בגישה המונוטוסורית.

ייחודי,  למידה  מודל  מציג   - במדע"   EACH  - גלילאו  "גן 
הרואה בילדים שותפים מלאים ללמידה, כבעלי היכולת 
לחקור, להתנסות ולגלות תוך שימוש במיומנויות הדרושות 
טכנולוגיים  מדעיים,  מרחבים  יכלול  הגן  אנו.  בעולמנו 
ומתוקשבים – חדרי מייקר , חללים לחקר, מרחבי למידה 

חיצוניים המעודדים חקר ועוד. 
הגן ימוקם ברחוב רש"י 5.  

גן בגישה המונוטוסרית - שם במרכז את הילד, צרכיו, 
נטיות ליבו ויכולתו, ומנסה להביא לידי מימוש מרבי את 
הפוטנציאל הגלום בו כישות הוליסטית. השיטה דוגלת 
מתוך  בעצמו,  דברים  עשיית  תוך  הילד  של  בלמידה 
מתוכננת  הסביבה  אוטודידקט.  הוא  שהילד  הנחה 
בקפידה באמצעות עזרים ייחודיים לשיטה זו, התומכים 
לצרכיו  הולם  מענה  נותנים  הילד,  של  בעצמאותו 

הלימודיים ומקדמים התפתחות חברתית.
הגן ימוקם ברחוב פינת שפרינצק 4 - "גן דפנה".

עמותת "שבי"ל - שקיפות בינלאומית בישראל" פרסמה 
הרשויות  של  האינטרנט  באתרי  השקיפות  מדד  את 
המידע  שקיפות  את  בוחן  המדד  בישראל.  המקומיות 
המתפרסם באתרים הדיגיטליים של 76 ערים בישראל. 
המדד כולל 109 קריטריונים במסגרתם נבחנת שקיפות 
ובנייה,  תכנון  של  בתחומים  היתר,  בין  לציבור,  המידע 
רישוי עסקים, מכרזים, תקציב, רכש, סביבה וחירום. כמו 
כן, שקיפות המידע בפרוטוקולים של ישיבות המועצה, 
ועדות תכנון ובנייה ומידע על פעילותן של חברות עירוניות.

על פי המדד, העיר הרצליה הגיעה למקום הראשון 
עם הציון 100%.

הרצליה במקום הראשון במדד השקיפות
של הרשויות המקומיות

חודש האישה הבינלאומי
עיריית הרצליה מרחיבה גם השנה את האירועים לציון 
יום האישה הבינלאומי, החל ב-8.3, ומציינת אותו במגוון 
כולם   - וספורט  סדנאות  שיח,  אמנות,  תרבות,  אירועי 

בהיבט נשי, המתפרשים לאורך כל חודש מרץ. 
האירועים מתקיימים בהובלת יועצת ראש העיר למעמד 
האישה, מינהל נשים, מועצת הנשים העירונית ובשיתוף 
פעולה עם אגפי העירייה השונים וארגוני נשים בהרצליה.

כל האירועים מחכים לכם באתר העירייה – לחצו כאן. 

בעיר,  הירוקה  התחבורה  את  מקדמת  הרצליה  עיריית 
היום  עד  אופניים.  על  רכיבה  עידוד  על  רב  דגש  ושמה 
והעבודות  בעיר,  אופניים  שבילי  של  ק"מ  כ-22  נסללו 

לסלילת שבילים נמשכות כל השנה.

על מנת שהתושבים יוכלו לשמור על תחזוקת האופניים 
ציבוריות,  עמדות  להציב  העירייה  החלה  שלהם, 
עמדות  האופניים.  לתחזוקת  וחדישות,  משוכללות 
משאבה  לרוכבים:  יספקו  הירוקות   UrbanFix Superb
ניפוח  ראש  עם  קלה  רגלית  בהפעלה  גלגלים  לניפוח 
לרוכבות  "פרסטה"  ולוונטיל  רגיל,  לוונטיל  המותאם 
ושיפוץ  לתיקון  עבודה  כלי  המקצועיים;  ולרוכבים 
האופניים כולל סט אלן, מפתחות כוח, מברגים מותחני 
ועל  האופניים;  של  כללית  לתחזוקה  ומברגים  שפיצים 
מתלה  כוללת  העמדה  קלה,  תהיה  שהתחזוקה  מנת 
לטפל  בעזרתם  שניתן  פינים  ארבעה  של  לאופניים 
באופניים בקלות ובבטיחות. העמדות הן ירוקות, אשר זכו 

בפרסי עיצוב ומשתלבות באופן הרמוני בנוף ובסביבה.

שתי העמדות הראשונות הותקנו בכניסה לפארק, בפינת 
הרחובות מיכאלי / יוסף נבו, ובתחנת רכבת הרצליה לצד 

המתקן הרובוטי לחניית אופניים.
בימים הקרובים יוצבו עמדות נוספות ברחבי העיר.

בשורה לרוכבי האופניים בעיר: עמדות תחזוקה 
משוכללות וחדישות לתחזוקת האופניים

https://www.herzliya.muni.il/events/?category=75

