חזון והגשמה

מאי 2022

חדשות

כל מה שקרה
וקורה בעיר

תושבות ותושבים יקרים,
אין זו אגדה' .אנזו' סוף סוף נפתח!
לפני מספר חודשים ערכנו סקר מעמיק בקרב מאות צעירות וצעירים בהרצליה ,על מנת להבין מה הצרכים ,הרצונות ותחומי
העניין שלהם.
על פי תוצאות הסקר פתחנו את 'אנזו'  -המקום לצעירים בהרצליה.
מהיום ,צעירות וצעירי העיר ,בגילי  ,40-20יוכלו ליהנות מתמהיל מגוון ואטרקטיבי של אירועים ופעילויות.
ב'אנזו' נקיים אירועי תרבות ,פנאי ,מופעים ומסיבות ,ובנוסף ,הוא ישמש כמקום אידיאלי ללימודים ,לעבודה ,להעשרה ולייעוץ מקצועי.
זוהי בשורה של ממש להרצליה!
שלכם,
משה פדלון ,ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

תמונות מאירוע הפתיחה:

הרצליה חגגה עצמאות
איזה כיף היה בחגיגות יום העצמאות בעיר! עשרות אלפי תושבות ותושבים יצאו לרחובות וחגגו יום הולדת  74למדינה.
מסיבות צעירים בפארק RAVE ,נוער בפראקר ,חגיגות ב 16-מוקדים קהילתיים ,סיורים מודרכים במוזיאונים ,פעילויות ספורט ,הרקדות,
שירה בציבור  -כל אלה ,ועוד אירועים רבים ,התקיימו בעיר במהלך החג.

הרצליה ציינה את יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ואת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה
יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
הטקס המרכזי "רסיסי זיכרון" התקיים בהיכל אומנויות הבמה .בנוסף ,התקיימו ברחבי העיר אירועי "זיכרון בסלון" ,הרצאות,
סרטים ,תערוכות ,מפגשי שיח עם שורדי שואה ,ועוד.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה:
העצרת המרכזית התקיימה באנדרטת הנופלים ,גן בן שפר .בנוסף ,התקיימו ברחבי העיר ערבי שירי לוחמים ,תערוכות ,הנחת
זרים ונרות נשמה ,חלוקת עציץ ואגרת למשפחות שכולות ,פעילויות במערכת החינוך ,ועוד.

מערך האופניים השיתופיים של הרצליה -
יוצא לדרך!
אחרי שהרצליה הצטרפה למהפכת הרכב השיתופי ,בחודש הקרוב העיר תצטרף גם למערך האופניים השיתופיים .BZ bike
ממש בקרוב יהיה הרבה יותר קל להגיע ממקום למקום בעיר ,ללא צורך ברכב ,וללא צורך ברכישת אופניים .עיריית
הרצליה תציב ,באמצעות החברה לפיתוח הרצליה ,עשרות תחנות לאופניים רגילים ולאופניים חשמליים בפריסה
נרחבת בעיר.
ולראשונה בישראל! האופניים השיתופיים של הרצליה יאפשרו חיבור בין שתי ערים :הרצליה-תל-אביב.
מדובר במהפכה של ממש בניוד בין ערים בארץ!

יריד 'סוקולוב  'ARTחוזר
למעלה מ 40-אמנים מקומיים מהרצליה ישתתפו השנה ביריד האומנות והעיצוב 'סוקולוב .'ART
עשרות דוכני ציורים ,עבודות יד ,פסלים ,קרמיקה ,תכשיטים ,תיקים ,כלי נוי ועוד  -יחכו למבקרים בשלושת ימי היריד בימי שישי.
היריד הראשון התקיים ביום שישי האחרון ,ושני הירידים הבאים יתקיימו ב 27.5 -וב ,10.6-בין השעות .14:00 - 10:00
המבקרים ביריד ייהנו גם ממוסיקה טובה בסגנון יווני וג'אז ,שחקני רחוב ,פסלים אנושיים ואוירה ססגונית ושמחה.
האירוע פתוח לקהל הרחב.

חוגגים שבועות בהרצליה" WHITE & NIGHT " :
העירייה תקיים את  - White&Nightמסיבת קוקטייל אורבנית באווירת שבועות תחת כיפת השמיים .במהלך הערב האורחות
והאורחים ייהנו ממופע של הזמרת והיוצרת יובל דיין ,מפינת צילום ,עמדת שזירת פרחים ,פינות ישיבה ,בר קוקטיילים ויין,
מבחר גבינות ומאכלי חג ,ועוד.
האירוע יתקיים ביום חמישי ,2.6 ,בין השעות  ,23:00 - 19:00בחצר בית קינן ,רח' נתן אלתרמן  ,51הרצליה .האירוע לגילי  21ומעלה.
קוד לבוש :לבן .כרטיס לאירוע במחיר מסובסד של  ₪ 19בלבד.
לפרטים נוספים ,ולרכישת כרטיסים ,היכנסו לאתר העירוני.

קרדיט צילום :אוהד רומנו.

סרט נע :סינמטק הרצליה עובר לבניין שער העיר
סינמטק הרצליה משתדרג ועובר לבניין העירייה ב'שער העיר' ,רחוב בן גוריון  ,22קומה .- 1
הסינמטק יציע לתושבות ולתושבים חוויה קולנועית עתידנית במבנה חדש ומעוצב ,ועם הטכנולוגיות המתקדמות
והמשוכללות ביותר.
הסינמטק יכלול שלושה אולמות קולנוע ,אזורי משרדים והפקה ,כיתות לימוד וספריית קולנוע.
הסינמטק צפוי להיפתח במהלך חודש אפריל .23

חופי הים של הרצליה קיבלו את הדירוג הגבוה
ביותר במדד "חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה
מדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה הוא כלי המשמש להערכה אחידה ואובייקטיבית של מידת ניקיון חופי הארץ
הלא מוכרזים בים התיכון ובמפרץ אילת .המדד מספק מידע שקוף ועדכני על מצב הניקיון בחופים אלו ומסייע לפעילות
האכיפה של המשרד להגנת הסביבה מול רשויות שאינן מבצעות את חובתן בשמירה על ניקיון חופיהן.
על פי נתוני המדד ,חופי הים של הרצליה קיבלו את הדירוג הגבוה ביותר " -נקי מאוד"!

תו איכות "הדגל הכחול" הוענק לשלושה חופי הרצליה
ארגון  Feeהעולמי העניק את תו הדגל הכחול לשלושה חופי הרצליה – אכדיה צפון ,אכדי מרכז ומרינה הרצליה.
הדגל הכחול הוא תו איכות בינלאומי המוענק לחופים ולמרינות העומדים בקריטריונים מחמירים של קיימות ,נגישות,
תחזוקה וניהול מקיים ומיטבי.
ההכרה באיכות החופים והמרינה בהרצליה ,עולה בקנה אחד עם חזון ערכי הקיימות של העירייה ותוכנית ״עיר ללא פלסטיק״.
תודה לעמותת  ,EcoOceanמפעילת תכנית תו הדגל הכחול בישראל ,על ההמלצה ועל שיתוף הפעולה למען החופים.

חוף אכדיה מרכז מתחדש בשלושה מגרשי כדור עף
חדשים ושני שולחנות טקבול
העירייה ,בשיתוף החברה לפיתוח תיירות ,הוסיפה להנאת הציבור שני מגרשי "טקבול" (כדורגל שולחני) חדשים ,ושלושה
מגרשי כדורעף חופים חדשים בחוף אכדיה מרכז.
בנוסף ,העירייה שיפצה ושדרגה את שלושת מגרשי הכדורעף חופים והפוצ'יוולי הקיימים בחוף ,ביצעה עבודות לשדרוג
עוצמת תאורת המגרשים והוסיפה גופי תאורה והתאמתם למגרשים החדשים.
כל המתקנים מיועדים לשימוש חופשי של הציבור.
בתוך כך ,במסגרת תכנית "נעים בעיר" ,מתקיימת פעילות מונחית ללא תשלום של כדורעף חופים ,בימי ראשון,
בין השעות 21:30 - 18:30 :ושל "פוצ'יבולי" ,בימי רביעי ,בין השעות.21:00 - 19:30 :
לוח השעות המלא של תכנית "נעים בעיר" נמצא באתר העירוני.

כל התמונות צולמו וההדמיות עוצבו על ידי דוברות עיריית הרצליה ,פרט לתמונה של יובל דיין שצולמה על ידי אוהד רומנו

