
חזון והגשמה

כל התמונות צולמו וההדמיות עוצבו על ידי דוברות עיריית הרצליה, אלא אם כן צוין אחרת

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות
אוגוסט 2022

תושבות ותושבים יקרים,
אוטוטו זה קורה, שנת הלימודים תשפ"ג נפתחת וכולנו בהתרגשות שיא.

בשנת הלימודים הקרובה ילמדו בהרצליה 21,061 ילדים וילדות.
מתוכם 1,539 ילדים יעלו לכיתה א'.

בהרצליה 148 גני ילדים, לא כולל חינוך מיוחד, 19 בתי ספר יסודיים, 6 חטיבות ביניים ו-5 תיכונים.
בנוסף פועלים בעיר ביה"ס מפתן ארז, אולפנת צביה ותיכון אחי"ה.

בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו 2 קריות חינוך חדשות בשכונת גליל ים.

הרצליה מובילה בארץ בחינוך מיוחד עם 23 גני ילדים ו-50 כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר.
בשנה הבאה ייפתחו 6 כיתות חינוך מיוחד נוספות בבתי הספר, וייפתח בית-ספר חדש

לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי.

השקענו למעלה מ-32 מיליון ₪ בשיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך בעיר.

יצאנו לדרך עם פרויקט ענק של שדרוג מאסיבי של בתי ספר בעיר - בהשקעה של כ-170 מיליון ₪.
פרטים על הפרויקט הענק הזה - מחכים לכם בהמשך המגזין.

הפעלנו תכנית עבודה עירונית לגיוס מורים מצוינים - בהשקעה של למעלה מ-2.5 מיליון ₪.

השמות הנפוצים ביותר בקרב הבנים שעולים לכיתה א': אורי, גיא ואיתן.
השמות הנפוצים ביותר בקרב הבנות שעולות לכיתה א': רומי, תמר ומאיה.

אנו מאחלים שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל תלמידות ותלמידי הרצליה!

שלכם,
משה פדלון, ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

כרשות  מעמדה  על  לשמור  ממשיכה  הרצליה  עיריית 
ביותר  הגבוהה  הפיננסית  והיציבות  האיתנות  בעלת 
הדירוג  מחברות  מעלות,   S&P חברת  בישראל.  שיש 
העניקה  כלכליים,  גופים  של  פיננסי  לדירוג  המובילות 
לעיריית הרצליה גם השנה את דירוג האשראי הגבוה 

.ilAAA - ביותר
ההערכה  את  מבטא  שנה,  מדי  שניתן  הגבוה  הדירוג 
העירייה  של  והזהיר  המחושב  הכספים  לניהול  הרבה 
לטובת תושבי העיר, שנהנים משירותים עירוניים ברמה 

הגבוהה ביותר ומאיכות חיים מצוינת. 

גם השנה: עיריית הרצליה קיבלה את
דירוג האשראי הגבוה ביותר 

אגף החינוך של העירייה עבד כל הקיץ על מנת לפתח ולייצר תכניות ייחודיות, מערכי שיעור משופרים, חדשניים ויצירתיים 
כדי לספק לילדות וילדי העיר את החינוך הטוב והאיכותי ביותר. בין התכניות החדשות והמסקרנות:

חממה לימודית מדעית טכנולוגית בתיכון הנדסאים
תיכון הנדסאים פתח חממת לימודית מדעית טכנולוגית לגידול צמחי נוי, מאכל 
הוקמה  החממה  וטכנולוגיה.  מדע  המשלבות  חדשניות  בדרכים  ותבלינים 
במטרה לייצר מרחב לימודי מחקרי לתלמידים בשכבות הגיל ז'-ט', ולאפשר 
לבין  וטכנולוגיה  במדע  המתקדמת  היומיומית  הלמידה  בין  מפגש  נקודת 

קיימות וסביבה.

פרויקט )R(each בתיכון היובל - חיבור ייחודי בין מחול לתנ"ך
תיכון הנדסאים פתח חממת לימודית מדעית טכנולוגית לגידול צמחי נוי, מאכל 
הוקמה  החממה  וטכנולוגיה.  מדע  המשלבות  חדשניות  בדרכים  ותבלינים 
במטרה לייצר מרחב לימודי מחקרי לתלמידים בשכבות הגיל ז'-ט', ולאפשר 
לבין  וטכנולוגיה  במדע  המתקדמת  היומיומית  הלמידה  בין  מפגש  נקודת 

קיימות וסביבה.

הרחבת תכניות קיימות בבתי ספר:
"מתחברים לחיים", "ממריאות", מיניות בריאה",

"בית ספר מנגן", חינוך פיננסי, ״מצמיחים״, כלבנות טיפולית, 
גישור ועוד.

חלל למידה חדשני בחט"ב רעות
מבואת בית-ספר רעות הפכה למרחבM21 חדשני ומעורר השראה. המרחב 
המעוצב יכלול פינות ישיבה, דלפק לעבודה עם מחשבים ניידים, פינות שיח 
למפגשים קבוצתיים ללמידה והפגה, מסך הקרנה, גלריית תוצרי התלמידים 
גם החצר עברה שינוי מהותי. הותקנו הצללות, הצמחייה  ועוד.  והתלמידות, 

התחדשה והוקמו מרחבים ללמידה במרחב הטבעי הפתוח.

תכנית חלל חדשה - "בין כוכבים"
מרכז המדעים הרצליה יפעיל תכנית ייחודית לבתי הספר היסודיים ולחטיבות 
התלמידות  את  תעודד  התכנית  והמדע.  החלל  חקר  על  בהרצליה  הביניים 
והתלמידים ללמוד מדעים ולחקור על החלל החיצון - כוכבים, גלקסיות, שביל 

החלב, אטמוספירה, אסטרונומיה, חורים שחורים, ניסויים מדעיים ועוד. 

מרחבי למידה חדשים בחצר חט"ב הנגיד
חצר בית הספר שודרגה ונבנו בה מרחבי למידה המותאמים למספר כיתות 
חשיבה  תעודד   ,each-ה מודל  פי  על  הפתוח,  במרחב  הלמידה  במקביל. 
יצירתית, תאפשר להיעזר במשאבי הטבע, תעודד חקר והתנסויות, תאפשר 

הפעלות קבוצתיות ועוד.

הרחבת תכניות קיימות בגני ילדים:
קסמים  חשיבה,  חוג  חוויתית,  אמנות  שחמט,  גופני,  חינוך 

ומדעים, מוסיקה, ריקוד, תוכניות חוסן, סל תרבות ועוד.

פתיחת שנת הלימודים:
תכניות לימוד חדשות בבתי הספר והגנים

למידע ופרטים על התכניות החדשות והייחודיות בבתי הספר והגנים בהרצליה,
היכנסו לאתר העירוני. 

פתיחת שנת הלימודים:
פרויקט בנייה ענק של בתי ספר בעיר

העירייה, באמצעות החברה לפיתוח הרצליה, מוציאה לדרך פרויקט ענק של שדרוג מאסיבי של בתי ספר בעיר: תיכון 
היובל, חט"ב בן גוריון וקריית חינוך ע"ש יצחק רבין, הכוללת את בתי הספר: תיכון חדש, חט"ב יד גיורא ותיכון הנדסאים. 

הפרויקט כולל הריסת מבנים ישנים ובנייה של מבנים חדשים ומתקדמים, בעיצוב אדריכלי ייחודי שטרם נראה כמותו 
בישראל. המבנים החדשים יכילו כיתות לימוד, מעבדות, חדרי עבודה, ספריות, חללי למידה, קפיטריה ועוד. כמו כן, 

במסגרת הפרויקט, יבוצע "פינוי-בינוי" בחט"ב בן גוריון.

.AA STUDIO :הדמיה של קריית חינוך ע"ש יצחק רבין: תיכון חדש, חט"ב יד גיורא ותיכון הנדסאים. קרדיט

.AA STUDIO :הדמיה חט"ב בן גוריון. קרדיט

.AA STUDIO :הדמיה של אגף המעבדות בתיכון היובל. קרדיט

תיכונים מצטיינים בהרצליה

משרד החינוך פרסם את בתי הספר העל-יסודיים שהוכרזו כמצטיינים בתחום הערכי, החברתי והלימודי ברחבי הארץ -
בין השאר בזכות מניעת נשירת תלמידים, גיוס לצה"ל ושירות אזרחי, שיעור הזכאים והמצטיינים בבחינות הבגרות ומידת 
השיפור מהשנה הקודמת. הרצליה זכתה בנציגות מרשימה כאשר ארבעה תיכונים גדולים נבחרו כבתי ספר מצטיינים -

תיכון הראשונים, תיכון הנדסאים, תיכון היובל ותיכון חדש. 
עובדי ההוראה בבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 4,396 ₪ ל-8,793 ₪ כל אחד.

וכל זה בזכות הצוות החינוכי המסור והמקצועי שהעיר שלנו התברכה בו. ישר כוח!

תערוכת צילומים חדשה הועלתה ברחוב סוקולוב. התערוכה מציגה את תמונותיהם של כ-20 ותיקי העיר במסגרת 
מיזם "להשאיר חותם". זהו מיזם חברתי בינלאומי שמטרתו לחבר את הקהילה להיסטוריה הייחודית שלה ולחזק את 

הקשר בין הדורות.
המיזם מפגיש בין ותיקי העיר ליוצרים מקומיים שמתעדים את סיפוריהם מנקודת מבטם האישית, ודרך כך מתאפשרת 

לנו הצצה אל ההיסטוריה המרתקת והענפה של העיר הרצליה.

מוקירים את ותיקי העיר

בעיר:  הכלבים  ולבעלי  לבעלות  משמחת  בשורה 
העירייה פתחה חוף כלבים ראשון, שממוקם דרומית 
לסידני עלי. החוף ייקרא על שם הכלב זילי שנהרג לפני 
לכידת  בעת  בשכם  שאירעו  האש  בחילופי  כחודש 

מבוקש בפעילות טרור.

בחודש  הרחצה  עונת  לסוף  עד  כפיילוט  יפעל  החוף 
אוקטובר, ולאחריו יוחלט אם להשאירו במיקום הנוכחי, 

או להעתיקו לחוף אחר.

בואו עם כלביכם לחוף הכלבים החדש שלנו ותיהנו יחד 
מהים הנפלא, החול הרך והשמש המלטפת!

חוף כלבים חדש בהרצליה

תכירו את המנהלים החדשים
במוסדות החינוך של הרצליה

שירי כהן
מנהלת בית-ספר

נעמי שמר

אורטל פלח גלעדי
מנהלת מרכז 

שחפים

סימונה שוורץ
מנהלת בית-ספר

לב טוב

מאיה בר יוסף
מנהלת קרן אור 

)שם זמני( -
בית הספר החדש 

)צומח( בחינוך 
מיוחד

עמית יצחאיק
מנהל חט״ב זאב

אסף גורדון
מנהל תיכון חדש

רעות ברתנא
מנהלת חט״ב

הנדסאים

תמי שקורי
מנהלת המדור 
החדש לחינוך 

לגילי לידה
עד שלוש

בעיריית הרצליה

הישג מצוין להרצליה: בתחרות "רשות מקומית מקדמת 
הרשות  מטעם  יפה 2021"  בישראל  בדרכים  בטיחות 
יפה,  לישראל  והמועצה  בדרכים  לבטיחות  הלאומית 
זכתה העיר בחמישה כוכבים - מספר הכוכבים הגבוה 

ביותר שמוענקים בתחרות.
מטרת התחרות להגביר את המודעות והמחויבות של 

הרשויות המקומיות בארץ לנושאי הבטיחות בדרכים.

הרצליה זכתה בחמישה כוכבים על
קידום פעולות להגברת הבטיחות בדרכים

עידן עמדי ולהקת הדג נחש סגרו לנו את אירועי "קיץ מוגזם בהרצליה" בשתי הופעות ענק בפארק.
תודה לעשרות אלפי התושבים שהגיעו למאות האירועים שקיימנו במהלך הקיץ. 

התגובות שלכם שמחו ורגשו אותנו מאוד ואנחנו כבר מתרגשים ממה שאנחנו מכינים לכם בחול המועד סוכות...
פרטים בקרוב!

סוגרים את אירועי הקיץ

לקראת פתיחת שנת הלימודים, העירייה תבצע מגוון 
פעולות לשמירה על ביטחון הילדים בדרכים, בהן:

ושילוט,  תמרורים  הוספת  התשתיות,  וחידוש  שדרוג 
הדרכות  בטיחות,  מעקות  התקנת  הצמחייה,  גיזום 
לתלמידי משמרות זה"ב, איוש מלווים שוטרים ופיקוח 
והסברה,  אכיפה  פעילויות  בעיר,  מוקדים  במספר 
חלוקת צמידים לכיתות א'-ג' שעליהם יתנוסס המשפט: 
עם  בטיחות  הדרכות  לבד",  חוצה  לא   9 גיל  עד  "ילד 

משקפי "מציאות מדומה" ועוד. 

פתיחת שנת הלימודים:
ממשיכים לדאוג לבטיחות הילדים

קרדיט: מתוך אתר הרלב״ד
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