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חזון והגשמה

חדשות

כל מה שקרה
וקורה בעיר

תושבות ותושבים יקרים,
בימים האחרונים אנו עדים להסלמה במצב הביטחוני ,והמתיחות מורגשת בכל הארץ .בעקבות כך ,עיריית הרצליה קיימה
הערכת מצב בהשתתפות מפקדי המשטרה ,גורמי הביטחון העירוניים ,כלל מנהלי החירום העירוניים ונציגי הנהגת ההורים.
לאחר דיון מקיף וסקירת כלל הפעילויות העירוניות המתוכננות ,ניתנו לכלל הגורמים הנחיות בתחום הביטחון,
ובנוסף סוכמו ההחלטות הבאות:
תתוגבר נוכחות כוחות אגף הביטחון ,סיורי השיטור העירוני ונוכחות המשטרה בסמוך למוסדות חינוך ,גני ילדים ,מתנ"סים,
אתרי בנייה ,מרכזי מסחר ומוקדי התקהלות.
בשלב זה ,ובכפוף להערכות מצב יומיות ,אירועים עירוניים ,פעילויות ספורט וטיולים  -יתקיימו כמתוכנן,
בתיאום עם חדר המצב של משרד החינוך והמשטרה.
העירייה תקצה לאגף הביטחון משאבים מתוגברים לצורך חיזוק האבטחה ותחושת הביטחון שלכם ,התושבות והתושבים.
בעקבות דיווח על פניות תושבים ,האגף לשירותים חברתיים יקצה אנשי מקצוע לטיפול בכל מצוקה נפשית או חרדה.
ניתן להתקשר כל העת למוקד העירוני  106הפועל .24/7
העיר הרצליה משתתפת בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהן ומאחלת החלמה מהירה לפצועים.
בתקווה לימים שקטים יותר.
שלכם,
משה פדלון ,ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

פסח בהרצליה
הנה מתקרב לו בצעדי ענק – פסח ,חג האביב .העירייה מכינה לכם מגוון אירועים ופעילויות להנאתכם ולרווחתכם ,לקראת החג ובמהלכו.
יריד  - HOME&ARTלמעלה מ 35-אמנים מהרצליה יפתחו את ביתם לציבור הרחב .זוהי הזדמנות מצוינת להיפגש עם האמנים
של העיר ,להכיר ,להתוודע לכשרונם ,להתרשם מיצירותיהם היפות ,ואם רוצים  -גם לקנות יצירה ייחודית כמתנת חג למשפחה
או לחברים .האמנים מגיעים מתמהיל רחב ועשיר של סגנונות ותחומים :צילום ,ציור ,פיסול ,קרמיקה ,עבודות יד ,תכשיטים ועוד.
הביקור בבתים מאפשר מפגש ישיר ובלתי אמצעי בין האמנים ,היצירות שלהם והמבקרים.
האירוע יתקיים בימים שישי ושבת 2-1 ,באפריל .הכניסה חופשית .צפו במפת האמנים המציגים ,באתר העירוני .לחצו כאן.
תרי זוזי' – יריד אביב במרכז העיר שיציע לכם מתנות לחג מעסקים ואומנים מקומיים :כלי בית ,טקסטיל ,עבודות יד ואומנות,
תכשיטים ,קרמיקה ,ציורים ועוד .במהלך האירוע יסתובבו דמויות שטח ברוח החג ,יוצבו עמדות חוויה ופעילות לילדים ,עמדות
יצירה ,עמדות איפור וקישוטים לילדים ,ויתקיים מופע מוזיקלי לכל המשפחה.
היריד יתקיים בימים חמישי ושישי 8-7 ,באפריל .כל הפרטים על יריד תרי זוזי' מחכים לכם באתר העירוני .לחצו כאן.
'פסח  - 'musicיומיים של חגיגה מוסיקלית לכל הגילים ,בהשתתפות מיטב האמנים ,ובמחירים מסובסדים' .פסח  'musicיתקיים
בימים שלישי ורביעי ,19-20.4 ,ברחבת שער העיר .המופעים שיתקיימו ,הם :מופע הילדים של קוגומלו ,מופע הילדים של מיכל
הקטנה ,הופעה של רביב כנר מארח את לירן דנינו ,והופעה של אתניקס עם מיטב הלהיטים .מחיר כרטיס לכל מופע ₪ 19 :בלבד.
לפרטים נוספים על 'פסח  ,'musicולרכישת כרטיסים ,היכנסו לאתר העירוני .לחצו כאן.

קרדיט צילום :דודי חסון

בנוסף ,מחכים לכם אירועים רבים נוספים ברחבי העיר ,וכמובן  -חגיגת המימונה המסורתית שנעדכן עליה בימים הקרובים.
אתם מוזמנים להתעדכן על כל אירועי פסח באתר העירוני.

קרדיט צילום :פיני סילוק

רביב כנר מחכה לכם ב'פסח 'music

קוגומלו מחכה לכם ב'פסח 'music

קרדיט צילום :אילן בשור

קרדיט צילום :עומר קידר

לירן דנינו מחכה לכם ב'פסח 'music

אתניקס מחכה לכם ב'פסח 'music

קרדיט צילום :אילן בשור

מיכל הקטנה מחכה לכם ב'פסח 'music

קרדיט צילום :אהובה לוי

קרדיט צילום :שרי אסא
קרדיט צילום :חיה פרידמן

צלחת הפסח היפה הזאת ,של האמנית
שרי אסא ,מחכה לכם ביריד HOME&ART

עבודת הנוי היפה הזאת ,של האמנית
אהובה לוי ,מחכה לכם ביריד HOME&ART

הציור היפה הזה ,של האמנית חיה פרידמן ,מחכה לכם ביריד HOME&ART

קרדיט צילום :ד״ר ענת עין גדי

קרדיט צילום :סטודיו Gonys Art

פסל מיקי מאוס היפה הזה ,של סטודיו
 ,Gonys Artמחכה לכם ביריד HOME&ART

הציור היפה הזה ,של האמנית
ד״ר ענת עין גדי ,מחכה לכם ביריד HOME&ART

קרדיט צילום :דן מרגלית

התאורה היפה הזאת ,של האמן
דן מרגלית ,מחכה לכם ביריד HOME&ART

עשרות אלפי אנשים הגיעו לעדלאידע בהרצליה!
אחרי שנתיים ,העדלאידע המרכזית באזור השרון סוף סוף חזרה עם מאות משתתפים ,מיצגי ענק ,דמויות ופסלים בנושא
"מנהרת הזמן" ,הפנינג ענק ,מתקני לונה פארק של תנועת הצופים ,מתחם יצירה ואמנות של מוז"ה בגן הפסלים ,והופעה
של כוכבת הנוער אנה זק.
היה מושלם!

יום מעשים טובים
מאות תלמידים ,בני נוער מתנועות הנוער ,סטודנטים ,עובדי הרשות ,בעלי עסקים וגמלאים מהרצליה עזבו למשך כמה שעות
את עיסוקם ,ונרתמו לעשייה למען הזולת במסגרת 'יום מעשים טובים' ,תחת הובלת מחלקת התנדבות בעיריית הרצליה.
בהרצליה לעשות טוב זה עניין שבשגרה .אלפי תושבות ותושבי הרצליה מחליטים כל השנה להתנדב ,להשקיע מזמנם
ולהפגין סולידריות חברתית ,שאינה מובנת מאליה.
מחלקת ההתנדבות בעיריית הרצליה מזמינה אתכם ,התושבות והתושבים ,להתנדב במגוון תחומים.
ניתן להיכנס לאתר העירוני ולראות את שפע הרעיונות לפעילויות התנדבות .לחצו כאן.

הרצליה מצטרפת למהפכת הרכב השיתופי
הרצליה מצטרפת לרשימה מכובדת של כ 55-רשויות
בהן המיזם יצא לדרך וזכה להצלחה גדולה .במהלך
תקופת פיילוט ,יפעלו בעיר  3חברות רכב זכייניות שיתנו
לתושבים את שירותי הרכב השיתופי :שלמה  ,sixtסיטי
קאר ו .CAR2GO-השימוש בשירות מצריך הרשמה
קצרה ופשוטה באפליקציה שניתן לעשות באופן מידי
בכל עת ומכל מקום .השירות הוא נגיש וזמין – הלקוח יכול
להשתמש בשירות בכל שעות היום ( )24/7וממספר חניות
ייעודיות .שירות ההשכרה הוא דיגיטלי – ללא התקהלות
וללא מגע יד אדם .השירות ללא התחייבות וללא דמי מנוי.
השירות נותן פתרון נוח לצעירים  -היתר השימוש ברכב
הוא מגיל  18ומעלה ,חוסך להורים תשלום ביטוח נהג
צעיר ולא תופס את הרכב בסופ"ש.
לכל הפרטים על מהפכת הרכב השיתופי בעיר,
היכנסו לאתר העירוני .לחצו כאן.

העונה החדשה של "נעים בעיר" חוזרת ב 1 -באפריל
זאת לא מתיחה ,חוזרים למתיחות! תכנית "נעים בעיר" מציעה לכם פעילויות גופניות במגוון רחב של תכנים במוקדים
שונים ברחבי העיר ,באוויר הפתוח ,כאשר הכניסה לכל הפעילויות חופשית ,ללא תשלום .זוהי הזדמנות מצוינת להשתתף
באימוני ספורט וכושר גופני שמועברים על ידי מדריכים מקצועיים .התכנית כוללת ,בין השאר ,אימוני צ'י קונג ,התעמלות
נשים ,התעמלות בריאותית ,הליכה נורדית ,יוגה ,ריצה ,פילאטיס ועוד .והשנה נוספו פעילויות חדשות ומלהיבות :זומבה,
אימון פוצ'יוולי" ,מאמי גול"  -כושר וכדורגל לנשים ,פילאטיס בריאותי ,אימון רצועות ,ו"מאסמל" לנשים  -אימון כושר וכדור סל.
לצפייה בלוח הפעילויות השבועי של "נעים בעיר" ,ניתן להיכנס לאתר העירייה .לחצו כאן.

מיזם חדש בהרצליה" :חיפושית"  -לגלות את הטבע בעיר
"חיפושית" הוא מיזם חדש שמטרתו לחבר את תושבות ותושבי העיר לטבע שנמצא ממש מתחת לבית.
איך עושים את זה? ראשית ,מורידים את האפליקציה הייעודית  / iNaturalistאיי-נטורליסט .לאחר מכן ,יוצאים לטבע,
שנמצא מסביבנו ,פוקחים עיניים ,מצלמים את כל מה שנראה מעניין  -פרחים וצמחים ,ציפורים ,חרקים וחיות ,מעלים
לאפליקציה ,ולומדים לזהות את המגוון הביולוגי הקיים בהרצליה .מעבר לכיף שבפעילות עצמה ,האפליקציה תעזור
לתושבות ולתושבים בזיהוי של מה שראו ,ותחבר אותם לקהילה המדעית שתבדוק את התצפיות שלהם.
ואפשר גם ביחד :עיריית הרצליה פותחת קורס מנטרים שבו המשתתפות והמשתתפים יכירו לעומק את תחום המדע
האזרחי ואת המיזם העירוני .משתתפי הקורס ייקחו חלק פעיל ,יכירו חיות וחרקים בשמם ,יצלמו תמונות יפות ויהיו חלק
מהקהילה המדעית .הקורס יכלול ידע מעשיר במגוון תחומי הביולוגיה (כללי ומקומי) ושיעורים מעשיים בניטור הטבע
באתרים השנים בעיר.
לפרטים נוספים על מיזם "חיפושית" ,ולהרשמה לקורס ,ניתן להיכנס לאתר העירוני .לחצו כאן

הרצליה נמצאת בצמרת אחוז המתגייסים לצה"ל
גאווה גדולה לעיר הרצליה לאור נתוני הגיוס לצה"ל
שהתפרסמו החודש ,אשר בדקו את שיעור המתגייסים
בכל הערים והרשויות בישראל .על פי הנתונים ,העיר
הרצליה נמצאת בצמרת אחוז המתגייסים לצה"ל ,כאשר
מבין הערים הגדולות ,הרצליה ניצבת במקום השני
בקרב מתגייסים בנים .על פי הנתונים :שיעור המתגייסים
עומד על  84.9אחוז ,מתוכם  49.2אחוז בשירות קרבי ,ו9-
אחוז יצאו לקצונה.
מבין הערים הגדולות ,הרצליה ניצבת במקום הרביעי
בקרב מתגייסות בנות .על פי הנתונים :שיעור המתגייסות
עומד על  78.9אחוז ,מתוכן  92.2אחוז גיוס משמעותי ,ו6.1-
אחוז יצאו לקצונה.

נפתח מרכז "מימוש"
לאנשים עם מוגבלות בלב אזור התעסוקה
מרכז "מימוש" ,שנפתח בבית הרמלין בלב אזור התעסוקה,
נותן מענה ומסגרת יום לצעירים מעל גיל  21עם אוטיזם ו/או
מוגבלות קוגניטיבית ,אשר סיימו מסגרות חינוכיות וזקוקים
למסגרת יום שבה תתאפשר למידה ,העשרה ,פיתוח
מיומנויות וחיזוק כישורי חיים .זאת ,לצד אפשרויות מגוונות
לשיתופי פעולה עם חברות הפועלות באזור.
זהו מיזם חדשני אשר נותן למקבלי השירות כלים אישיים,
תעסוקתיים ואפשרויות למידה מגוונות.
המרכז הוקם בשיתוף עיריית הרצליה ,עמותת אלווין
ישראל ומשרד הרווחה והביטחון החברתי.

כל התמונות צולמו על ידי דוברות עיריית הרצליה ,פרט לתמונות של פסח שהקרדיט לצלם רשום לצידן.

