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חדשות

כל מה שקרה
וקורה בעיר

תושבות ותושבים יקרים,
לקראת שנת הלימודים הבאה ,עיריית הרצליה תשקיע כ 30-מיליון ש"ח בשיפוץ בתי הספר וגני הילדים בעיר .מדובר
בעבודות שיפוץ רחבות היקף ,אשר ישדרגו ויחדשו מוסדות חינוך רבים  -בתי ספר ,מתנס"ים וגני ילדים ,ברחבי העיר.
כידוע ,המחסור בכוח אדם במערכת החינוך ,הוא בעיה ארצית הפוגעת במוסדות החינוך בכל המדינה .בעקבות המצב,
בחודשים האחרונים העירייה ,יחד עם הנהגת ההורים ,פעלה על מנת למצוא פתרונות טובים ויצירתיים לטיפול בבעיה.
הצוות בנה "ארגז כלים" של פתרונות שתורגמו לתוכנית עבודה עירונית מעשית וסדורה ,ביניהם:
גיוס מורים באמצעות קמפיין ייעודי; החזרת מורים פנסיונרים בשכר ייחודי שיהווה תמריץ עבורם; קידום מהלכים מול
משרד החינוך על מנת לטייב את דרכי ההוראה בביה"ס היסודיים; קידום הטבות למורים הקיימים ובחינת אופציות
לתגמול ושיפור תנאי התעסוקה שלהם; העסקתם מורות חיילות ,מתנדבים בשנת שירות וסטודנטים בפרויקט פר"ח
שיעברו הכשרה מקצועית ייעודית; שדרוג סביבת העבודה של המורים.
כמו כן העירייה ממשיכה להעניק מלגות לימודים להסבת אקדמאים לתחום ההוראה ,בשיתוף עם סמינר לוינסקי.
בימים הקרובים תעלה העירייה קמפיין פרסום רחב התומך בתדמית המורים בהרצליה ומדגיש את איכויותיה הייחודיות
של המערכת העירונית.
חשוב להדגיש כי בעיות עמוקות של הסכמי שכר לא ייפתרו ברמה המקומית וכולנו תקווה כי הארגונים המקצועיים
וממשלת ישראל ישכילו למצוא פתרונות הולמים.
השיפוצים הנרחבים ויצירת היזומות והפעולות היצירתיות למציאת פתרונות לבעיות כוח האדם  -הם נדבך נוסף
בהשקעה הגדולה של העירייה בקידום החינוך בעיר ,והם מצטרפים לעשייה המגוונת שלנו בכל היבטי החינוך ,החל
מתכניות חדשניות ויצירתיות ,מגמות ומסלולים מרתקים ,העסקת אנשי חינוך מהשורה הראשונה ,ועוד.
חופש גדול שמח ומהנה לכל תלמידות ותלמידי הרצליה!
שלכם,
משה פדלון ,ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

אירועי 'קיץ מוגזם בהרצליה'
איזה כיף שהחלו אירועי הקיץ בעיר!
מה היה לנו עד עכשיו?
מסיבת נוער מקפיצה בים עם דיג'יי סקאזי ,דיג'יי דודו פריז ,דיג'יי אור שלום ודיג'יי ערן יוסף ,מופע היסטרי של אגם
בוחבוט מארחת את שחר סאול במרכז דידה ,מופע סוחף של אברהם טל בפארק הרצליה ,הופעה של קורל ביסמוט
בפארקר ,הרצאה של כתב הבידור ערן סויסה באנזו ,הופעות של יהודה אליאס וצמד רעים בגן בן שפר ,הרצאה
מעוררת השראה של גיא בן דור בבית קינן ,הרצאות והעשרות במרכז נגה ,פיקניק אמנות בגן הפסלים של מוזיאון
הרצליה לאומנות עכשווית ,פעילויות 'ספורט חצות' ,הקרנת סרטים בשער העיר ,ועוד ועוד...
רוצים לדעת מה עוד מחכה לכם? הרבה מאוד!!
צליליה  -קונצרטים והופעות חיות בפארק ,הופעות של עידן עמדי והדג נחש ברחבת שער העיר ,צוציקיץ – הופעות של
יובל המבולבל ,מני ממטרה וקופיקו ,מגוון הופעות בגן בן שפר ,מופעי סטדנאפ של יונתן ברק ואופק וניר במרכז דידה,
הופעה של מאיה דדון ואבי אברומבי בפארק ,הקרנת סרטים בשער העיר ,סדנת קוקטיילים באנזו ,ועוד ועוד.
לאור ההצלחה הגדולה של סדרת הקונצרטים בפארק ,מעתה הכניסה לאירועים אלה תתאפשר רק לכם -
התושבות והתושבים.
יש להירשם מראש באתר העירוני ,וביום המופע  -להביא עמכם את אישור ההרשמה וספח ת"ז (או צילום התעודה).
כל הפרטים והמידע על אירועי 'קיץ מוגזם בהרצליה' מחכים לכם באתר העירוני.

פסטיבל הבירה של הרצליה שבר שיאים
מספר שיא של כ 9,000-אנשים השתתפו בשני ימי פסטיבל הבירה של הרצליה שהתקיים בפארק הרצליה.
המבקרים בפסטיבל נהנו ממגוון גדול של סוגי בירה ,דוכני אוכל ,מוסיקה טובה של דיג'אים מובילים והרכבים צעירים,
ובנוסף ,הופעות חיות של התקווה  6ויסמין מועלם.
הרצליה עיר ללא פלסטיק  -העירייה מכרה את השתייה אך ורק בכוסות רב-פעמיות .בנוסף ,ניתן היה לקבל כוסות
רב-פעמיות למילוי חוזר בתמורה לפיקדון בסך  .₪ 10הפחיות והבקבוקים הועברו למתקני מחזור.

הרצליה זכתה בחמישה כוכבים על
קידום פעולות להגברת הבטיחות בדרכים
הישג מצוין להרצליה :בתחרות "רשות מקומית מקדמת
בטיחות בדרכים בישראל יפה  "2021מטעם הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים והמועצה לישראל יפה,
זכתה העיר בחמישה כוכבים  -מספר הכוכבים הגבוה
ביותר שמוענקים בתחרות.
"רשות מקדמת בטיחות בדרכים" היא תחרות ארצית
מטעם המועצה לישראל יפה ,בשיתוף משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
ומרכז השלטון המקומי בישראל.

מורים ומורות בגמלאות? בואו חזרה!
עיריית הרצליה יוצאת במהלך חדש וייחודי  -גיוס מורים
ומורות שפרשו לגמלאות  -חזרה אל בתי הספר בהרצליה.
מורות ומורים רבים שפרשו רוצים לשוב ולעבוד בתחום
בעל משמעות ערכית וחינוכית ,והם מרגישים שהאהבה
למקצוע החינוך עדיין טבועה בהם.
עיריית הרצליה מגייסת לשורותיה מורות ומורים
לכלל בתי הספר היסודיים והעל יסודיים בעיר ,במגוון
מקצועות הלימוד .העבודה הינה דרך עיריית הרצליה,
על בסיס חוזה אישי.
לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות,
ניתן להיכנס לאתר העירוני ,או לפנות ישירות
לעדי רינסקי מאגף החינוך והערכים,
במיילadir@herzliya.muni.il :
או בטל'.09-9705101 :

תנאי למתן אישורי בנייה  -הגנה על בעלי חיים
ועדת המשנה של העירייה אישרה את נוסח הוראה
להגנה או פינוי בעלי חיים ,אשר יוטמע כתנאי לתחילת
עבודות בנייה בעיר .על פי ההחלטה ,התנאי לתחילת
עבודות בנייה יהיה לאחר קבלת אישור של מחלקת
תכנון בר קיימא בעירייה למסמך שיוגש על ידי היזם,
שעיקרו הגנה על בעלי החיים ,או פינויים מתחומי
המתחם במקרה הצורך.
שמירה על בעלי חיים כתנאי לקידום הבנייה ופיתוח
העיר ,הינו ערך בעל חשיבות סביבתית ומקיימת ,אשר
תאפשר המשך פיתוח וקידום הבנייה ,ללא פגיעה
בבעלי חיים ,תמנע הפרה של המאזן האקולוגי ולעיתים
אף מניעה של הכחדת מיני בעלי חיים ,לצד הבנייה
המאסיבית בתחומי העיר.
מדובר ביוזמה של חבר מועצת העיר ,דרור בן עמי .ראש
העירייה ברך על היוזמה ועל אישורה בוועדה.

אזור התעסוקה של הרצליה התחדש
במתחמי פארקלט אורבנים
העירייה ,באמצעות החברה לפיתוח הרצליה ,הציבה
לרווחת אורחי אזור התעסוקה שני מתחמי פארקלט
לאורך רחוב הסדנאות באזור התעסוקה.
פארקלט הוא פארק אורבני קטן ,הכולל פינות ישיבה
מעוצבות מגוננות ומוצללות במרחב הציבורי.
שני המיקומים שנבחרו הם הסדנאות  ,10שם הוקם
"פארקלט צמחים מטפסים" ובאזור הסדנאות  3שם
הוקם "פארקלט אורבני" .אזורי הישיבה כוללים רצפת
דק עץ ,שולחן וכיסאות בר ,משטחי טעינה אלחוטיים,
שקעי  ,USBפאנל סולארי ,גינון והצללה.

העירייה פותחת מדור חדש לחינוך לגילי 3 - 0
העירייה פותחת מדור ייעודי לחינוך לגילי  .3-0המדור
יהיה אחראי על גיבוש מדיניות וסטנדרטיזציה בגני
ילדים פרטיים ומעונות יום בהרצליה תוך שיתוף פעולה
ותיאום מלא עימם ,יצירת סטנדרט עירוני להתנהלות
מוסדות החינוך הפרטיים לצד מתן שירותים תואמים
ומתקדמים לקהילת ההורים והפעוטות ,יישום הטמעת
המעבר למשרד החינוך במסגרות הפרטיות ומעונות
היום בעיר ,ועוד.
העירייה קיימה השבוע כנס ראשון מסוגו למפעילי
מעונות יום פרטיים ועירוניים ובו הציגה את השירותים
החדשים ,שיתופי הפעולה ,והרפורמות שיחלו בין
העירייה למעונות.

בית ספר תקשורתי חדש
העירייה תיפתח בשנת הלימודים הקרובה בית ספר
תקשורתי חדש שעתיד לתת מענה לתלמידות
ולתלמידים על הספקטרום האוטיסטי בכיתות א'-ו'.
בית הספר ימוקם במבנה זמני בפארק הרצליה במקום
בו היה ממוקם בית הספר הדמוקרטי ,במקביל לבניית
מבנה קבוע במרכז העיר.
במבנה המיועד בפארק ,ייעשו כל ההתאמות הנדרשות
לאוכלוסיית תלמידים זו ,והוא יטיב איתם מאוד בזכות
הקרבה לטבע ,הכיתות החדישות והמרווחות ,הטכנולוגיה
המתקדמת והתנאים המשופרים של המבנה.
הרצליה מובילה בארץ בחינוך מיוחד עם  29גני ילדים ו 49-כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר .בזכות החינוך המיוחד האיכותי
בעיר ,משפחות רבות מעתיקות את מגוריהן להרצליה ,וישנן משפחות שגרות בערים אחרות ומחליטות לשלוח מדי
בוקר את ילדיהם למסגרות החינוך המיוחד בהרצליה.

כל התמונות צולמו וההדמיות עוצבו על ידי דוברות עיריית הרצליה

