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תושבות ותושבים יקרים,
אנו שמחים להציג בפניכם את המגזין של הרצליה, שמוקדש כל כולו לסיכום השנה המיוחדת שעברה עלינו.

זו היתה שנה טובה ומרגשת, שבה סוף סוף יכולנו לחזור לשגרה לאחר שנתיים של סגרים ובידודים בגלל הקורונה.

זו היתה שנה מלאת הישגים, אירועים, פעילויות, יוזמות ועשייה, ואנחנו נרגשים מכל הפרויקטים העתידיים
שאנו עובדים עליהם לקראת השנה החדשה.

אנו מאחלים לכם ולבני משפחתכם חג שמח ושנה טובה!

שתהא זו שנה של אושר, הצלחה, הגשמת יעדים, והכי חשוב - בריאות איתנה.

סיכום שנה

שלכם,
משה פדלון, ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

שומרים על הסביבה

תו איכות "הדגל הכחול"
ארגון Fee העולמי, בהמלצת עמותת EcoOcean, העניק 
את תו הדגל הכחול לשלושה חופי הרצליה – אכדיה צפון, 

אכדיה מרכז ומרינה הרצליה.
לחופים  המוענק  בינלאומי  איכות  תו  הוא  הכחול  הדגל 
קיימות,  של  מחמירים  בקריטריונים  העומדים  ולמרינות 

נגישות, תחזוקה וניהול מקיים ומיטבי.
והמרינה בהרצליה, עולה בקנה  ההכרה באיכות החופים 
אחד עם חזון ערכי הקיימות של העירייה ותוכנית עיר ללא 

פלסטיק חד פעמי.

חופי הים של הרצליה קיבלו 
ביותר  הגבוה  הדירוג  את 

במדד "חוף נקי" 
מדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה הוא כלי המשמש 
להערכה אחידה ואובייקטיבית של מידת ניקיון חופי הארץ 
מספק  המדד  אילת.  ובמפרץ  התיכון  בים  מוכרזים  הלא 
ומסייע  אלו  בחופים  הניקיון  מצב  על  ועדכני  שקוף  מידע 

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"!

נכנס לתוקפו תיקון חוק העזר 
מכירה  על  האוסר  העירוני 
והכנסה של כלי פלסטיק חד 

פעמיים לחופי הים בעיר
הרצליה הפכה לאחת הערים הראשונות בארץ שהשלימו 
את הליך האישורים המלא להוצאת כלי הפלסטיק החד 

פעמיים מהחופים, והתחלת אכיפתם.
על פי הערכות, מדי שנה מושלכים למים כ-8 מיליון טונות 
של פלסטיק. בישראל כ-90 אחוז  מהפסולת הימית היא 

פלסטיק שאינו מתכלה.

׳מרכז המחר׳
עיריית הרצליה תקים לרווחת התושבים את "מרכז המחר" 

- מרכז חדשני ופורץ דרך בארץ לחקר שינויי האקלים. 
תשתית  יקים  וחינוכי,  קהילתי  תרבותי,  לב  יהווה  המרכז 
פיתוח טכנולוגית, עסקית ומחקרית בנושאי אקלים, ויהווה 
בכל  והבינלאומית  הלאומית  המקומית,  בזירה  מגדלור 
ים  על  בדגש  האקלים,  אתגרי  תחת  בעיר  לחיים  הנוגע 

ואורבניות.
במרכז יהיו פעילויות תרבותיות, חינוכיות וקהילתיות עבור 
להתמודד  נכון  כיצד  וידע  כלים  יספק  והוא  העיר  תושבי 
ואומנות  עם אתגרי האקלים השונים, כגון: אירועי תרבות 
אקלים  מיזמי  למשפחה,  ירוק  ייעוץ  מרכז  אקלימיים, 
הסביבתי,  לקונספט  המותאמת  מסחר  קומת  קהילתיים, 

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" יוקם במקום התחנה המרכזית הישנה בצומת הרחובות בן גוריון והעצמאות.

תמיכה בעסקים בזמן הקורונה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה את "מדד קורונה" הבוחן את הפעולות שביצעו 

הרשויות המקומיות, בזמן משבר הקורונה, למען העסקים. 
על פי המדד: הרצליה מדורגת במקום השני מבין הרשויות בהן בין 50 אלף ל-150 אלף תושבים.

בתקופת הקורונה, העירייה הפעילה תכנית הכוללת שורה רחבה של הקלות ומתן פטורים לסוחרים הפועלים בעיר. 
בנוסף, יזמה קורסים, הכשרות וייעוץ כלכלי לבעלי העסקים, יצאה במסע הסברה לרכישה מעסקים מקומיים, ניהלה 

פלטפורמה דיגיטלית נוחה לתפעול עידוד המסחר, ניהלה קבוצות ווטסאפ לעסקים, ועוד.

הרצליה במקום הראשון בממד השקיפות
של הרשויות המקומיות

עמותת "שבי"ל - שקיפות בינלאומית בישראל" פרסמה את מדד השקיפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות 
בישראל. המדד בוחן את שקיפות המידע המתפרסם באתרים הדיגיטליים של 76 ערים בישראל. המדד כולל 109 
קריטריונים במסגרתם נבחנת שקיפות המידע לציבור, בין היתר, בתחומים של תכנון ובנייה, 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%.

משרד הפנים קבע:
מדד ההון האנושי בעיריית הרצליה הוא הגבוה ביותר

עיריית הרצליה דורגה במקום הגבוה ביותר - עם הציון 100 - במדד משרד הפנים הבוחן את ניהול ההון האנושי והמנהל 
התקין ברשויות המקומיות. המדד משוקלל על פי מגוון קריטריונים שנקבעו מראש על ידי משרד הפנים לקביעת דירוג 
הרשות, בין היתר, בתחום הגשת הצהרות הון, הליכי מכרזים, איוש משרות סטטוטוריות, חריגות שכר, מעמד ההון האנושי, 
מנגנון הערכת עובדים ועוד. לאחר שיכלול הנתונים קיבלה עיריית הרצליה את הציון 100, המבטא את רמת הניהול 

המקצועית, טוהר המידות ועמידה מקסימלית בדרישות משרד הפנים.

יציבות פיננסית
עוד אישור לאיתנות הכלכלית של עיריית הרצליה: על פי הדירוג של חברת CofaceBdi לשנת 2021, הרצליה ניצבת במקום 

השני בארץ במדד היציבות הפיננסית. זוהי עלייה בשני שלבים, לאחר שבשנה שעבר הרצליה דורגה במקום הרביעי.

הרצליה זכתה בדירוג הגבוה ביותר בשמירה על בטיחות בדרכים 
2021" מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  יפה  "רשות מקומית מקדמת בטיחות בדרכים בישראל  בתחרות 
והמועצה לישראל יפה, 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 כוכבי יופי
בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה 2021" מטעם המועצה לישראל יפה, זכתה העיר בחמישה כוכבי יופי - מספר 
הכוכבים הגבוה ביותר שמוענקים בתחרות. במסגרת התחרות, נבדקות עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות, תוך התייחסות לנושאי 

המרחב היישובי, אמצעים לשירות הציבור, שטחים ציבוריים, מוקדי שירותים ציבוריים בעלי רגישות סביבתית ואיכות הסביבה.

גם השנה: עיריית הרצליה קיבלה את דירוג האשראי הגבוה ביותר
העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות בעלת האיתנות והיציבות הפיננסית הגבוהה ביותר שיש בישראל.

חברת S&P מעלות, מחברות הדירוג המובילות לדירוג פיננסי של גופים כלכליים, העניקה לעיריית הרצליה גם השנה את 
דירוג האשראי הגבוה ביותר - ilAAA. הדירוג הגבוה שניתן מדי שנה, מבטא את ההערכה הרבה לניהול הכספים המחושב 

והזהיר של העירייה לטובת תושבי העיר, שנהנים משירותים עירוניים ברמה הגבוהה ביותר ומאיכות חיים מצוינת. 

שיפור השירות לתושב

שנה של חדשות טובות:

פארק גליל ים
דונם.   213 של  שטח  פני  על  משתרע  ים  גליל  פארק 
בפארק העצום תוכלו ליהנות מהאוויר הפתוח והנקי, 
משוכללים,  משחקים  ממתקני  ורכיבה,  ריצה  משבילי 

מספסלי ישיבה שפזורים בשטח והרבה ירוק בעיניים.

מרכז נגה
'מרכז נגה' - מרכז להעשרה, תרבות ושיח קהילתי. המרכז 
מהווה מקום מפגש ללמידה בינתחומית בכישורי חיים, 
מיומנויות למידה, אומנות, מדעים, פסיכולוגיה, ספרות, 
הורות, קולנוע, אקטואליה, משפט, תרבויות, שפות ועוד.

מרכז נגה שוכן ברחוב בן גוריון 7, הרצליה. 
לרשימת האירועים הקרובים של מרכז נגה, לחצו כאן.

נפתחו השנה

אולם ספורט ׳הנגיד׳
אולם ספורט החדש של בית-ספר 'הנגיד' מתפרס על 
כדור-סל,  אולמות  מכיל  והוא  מ"ר  כ-1,250  של  שטח 
כדור-יד וכדורעף, מתקני ספורט לאימונים, חדרי חוגים, 
חדר מחול ומקומות ישיבה לקהל. בצמוד לאולם הוקם 

מגרש כדור-סל חיצוני מוצל.
האולם ישמש את תלמידי בית הספר בשעות היום, ואת 

הקהילה בשעות הפנאי.
האולם נבנה בהשקעה של כ-13.5 מיליון ₪.

2 גינות כלבים חדשות
שתי  בעיר:  הכלבים  ובעלי  לבעלות  משמחת  בשורה 
– ברחוב חנה סנש  נפתחו השנה  גינות כלבים חדשות 
ובהרצליה ב', רחוב האירוסים. הגינה כוללת פינות ישיבה, 
שקיות  ומתקני  ואילוף  משחק  מתקני  לכלבים,  ברזיות 
גינות   13 כיום  ממקומות  בהרצליה  הצרכים.  לאיסוף 
כלבים הפרושות ברחבי העיר. בנוסף, בעירייה דואגים גם 
לבעלות ולבעלי החתולים. בעיר ישנן 18 פינות האכלה 
לחתולים, והעירייה מחלקת שקי מזון למאכילי החתולים.

חדשות  חינוך  קריות  שתי 
חדשות:  חינוך  קריות  בשתי  התחדשה  ים  גליל  שכונת 
קריית חינוך ע"ש הנשיא שמעון פרס, הכוללת בית ספר 
עמנואל  סא"ל  ע"ש  ספורט  ואולם  שמר  נעמי  ע"ש  יסודי 
מורנו, וקריית חינוך ע"ש הנשיא חיים הרצוג, הכוללת את 
ביה"ס היסודי ע"ש יצחק שמיר )each בפארק(, חמישה גני 

ילדים ע"ש דבורה עומר, אולם ספורט חדש ושבט צופים.

אולם ספורט  ׳בית צחי׳
ז"ל,  פישביין  צחי  ע"ש  צחי'  'בית  הספורט  אולם  נפתח 
ואת  הקהילה  את  משמש  האולם  'זאב'.  חט"ב  במתחם 
תלמידות ותלמידי ביה"ס. האולם נבנה בהשקעה של כ-30 

מילון ש"ח, והוא מתפרש על פני שטח של כ-2,000 מ"ר. 
האולם  מכיל מגרש כדור סל, כדור יד וכדור עף, מתקני 
ספורט, חדרי כושר, מתחמי חוגים, חדרי ספח וטריבונה 
האולם  של  התחתון  ישיבה.במפלס  מקומות  ל-280 

נמצא חניון המכיל 50 מקומות חניה.

חוף כלבים ע״ש זילי
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. החוף יפעל כפיילוט עד לסוף 
אם  יוחלט  ולאחריו  אוקטובר,  בחודש  הרחצה  עונת 

להשאירו במיקום הנוכחי, או להעתיקו לחוף אחר.
בואו עם כלביכם לחוף הכלבים החדש שלנו ותיהנו יחד 

מהים הנפלא, החול הרך והשמש המלטפת.

חדש  עירוני  מרכז   - דידה 
ליצירה ואמנות לבני הנוער 
בו  להראות  חדש  בית  יש  הרצליה  של  הנוער  לבני 
העשרה  לימודים,  כולל  המרכז  שלהם.  הכישרון  את 
ופעילויות בתחומי - תיאטרון, מחול, מוזיקה, וידאו ארט, 
לשעבר  גוטוירט,  יניב  מנהל  דידה  את  וסאונד.  מדיה 

מנהל התיאטרון העירוני.
דידה ממוקם במבנה של מועדון הכוכב השמיני לנוער, רח' יוסף נבו 18, הרצליה. 

לצעירים  המקום   - 'אנזו' 
בהרצליה

של  עשיר  תמהיל  מציע  והוא   40-20 לגילי  מיועד  אנזו 
תחומים החשובים לקהל הצעירות והצעירים של העיר:  

חוגים,  אירועים, סדנאות,  - הופעות,  ופנאי  לילה  תרבות, 
מופעי סטנדאפ, ערבי קונספט, מסיבות ועוד.

לימוד, העשרה וייעוץ מקצועי - סדנאות, קורסים בנושאי 
עבודה  במציאת  עזרה  לימודים,  ייעוץ  תעסוקתי,  הכוון 
לצעירים, חללי עבודה ולמידה עם אינטרנט אלחוטי, ציוד 
להקלטת פודקאסטים ועוד. אנזו ממוקם ברח' סוקולוב 5, 

באותו מבנה שבו היה בעבר מרכז הצעירים "המרפסת".

מסיבת קוקטייל בחג שבועות
White&Night - מסיבת קוקטייל אורבנית באווירת שבועות תחת כיפת השמיים בחצר בית קינן. במהלך 
הערב התקיימה הופעה של יובל דיין ובנוסף, נהנו האורחים מפינת צילום, עמדת שזירת פרחים, פינות ישיבה, בר 

קוקטיילים ויין, מבחר כבינות ומאכלי חג, ועוד.

גאווה
הרצליה ציינה את חודש הגאווה במגוון אירועים ופעילויות במהלך חודש יוני: פיקניק משפחות בפארק עם הופעה 
של רן דנקר; הרצאה בנושא הורות משותפת; חגיגת גאווה ומפגש עם היוצר אוריאל יקותיאל במרכז תאו; דראג 
בסלון - מופע ושיח באנזו; פסטיבל סרטי גאווה בסינמטק; טורניר כדורגל בהשתתפות הנבחרת הגאה של תל-

אביב, נבחרת הרצליה ונבחרת האמנים למען הקהילה; ועוד. 

יום העצמאות ה- 74
 RAVE ,למעלה מ-30,000 אנשים יצאו לרחובות וחגגו בהרצליה יום הולדת 74 למדינה. מסיבות צעירים בפארק
נוער בפראקר, חגיגות ב-16 מוקדים קהילתיים, סיורים מודרכים במוזיאונים, פעילויות ספורט, הרקדות, שירה 

בציבור - כל אלה, ועוד אירועים רבים, התקיימו בעיר במהלך החג.

העדלאידע בהרצליה
אחרי שנתיים, העדלאידע המרכזית באזור השרון סוף סוף חזרה עם קהל עצום של עשרות אלפי אנשים מהרצליה והסביבה. 
ביריד לקחו חלק 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.

אירועי פסח והמימונה
מגוון אירועי פסח התקיימו ברחבי העיר, בהם: מופעי 'פסח music' - יומיים של חגיגה מוסיקלית בהשתתפות רביב כנר, לירן 
דנינו, להקת אתניקס, מיכל הקטנה וקוגומלו; "תרי זוזי" – יריד מתנות לחג; יריד ART&HOME - למעלה מ-35 אמנים מהרצליה 
יפתחו את ביתם לציבור הרחב; פסטיבל 'מפה ומצה' – חגיגה משפחתית במוזיאון בית ראשונים; סיורי חיפושית – לגלות את 
הטבע בעיר; מבחר סרטים בסינמטק; פעילויות משפחתיות במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית; קייטנת פסח במוז"ה; וכמובן 

המימונה המסורתית בפארק עם מופע של להקת טיפקס ומופע ריקודים של להקת 'שבעת הכוכבים' של הרצליה.

תרבות

׳קיץ מוגזם בהרצליה׳
הקיץ השנה היה גדול, שמח ומהנה במיוחד! למעלה מ-100 אירועים, מופעים, פעילויות ואטרקציות שהותאמו לעל אחד 
ואחת, התקיימו בעשרות מוקדים ברחבי העיר. פסטיבל בירה בפארק; הופעות ענק של אברהם טל, עידן עמדי, הדג נחש 
בפארק; צוציקיץ – הופעות של יובל המבולבל, מני ממטרה וקופיקו ברחבת שער העיר; הופעות של אגם בוחבוט, יונתן 
ברק ואופק וניר במרכז דידה; צליליה - קונצרטים והופעות בפארק;  פיקניק אמנות בגן הפסלים של מוזיאון הרצליה לאמנות 
עכשווית; הופעה של קורל ביסמוט, הרצאה של ערן סויסה, סדנת קוקטיילים באנזו; צלילי שפר – מגוון הופעות בגן בן שפר; 

הקרנות סרטים על מסך ענק ברחבת שער העיר; סדרת הרצאות בבית קינן; ספורט חצות; ועוד.

תיכונים מצטיינים בהרצליה
ארבעה תיכונים גדולים מהרצליה נבחרו על ידי משרד הבריאות כבתי ספר מצטיינים בתחום הערכי, החברתי והלימודי 

ברחבי הארץ. מזל טוב לבתי הספר:

תיכון היובלתיכון הנדסאים

תיכון הראשוניםתיכון חדש

חט"ב יד גיורא זכתה בפרס החינוך 
הארצי של משרד החינוך 

מצוינות  בזכות  גיורא  יד  לחט"ב  הוענק  היוקרתי  הפרס 
והצטיינות בתחום הפדגוגי, הרגשי והחברתי. 

הרצליה ממשיכה במגמת עליה
בכל מדדי הזכאות לבגרות

על פי נתוני אגף החינוך בעיריית הרצליה, בשנת הלימודים 
אחוז,  ל-92.9  בעיר  לבגרות  הזכאים  אחוזי  עלו  תשפ"א 

לעומת 91.4 אחוז בשנה שקדמה לה. 
בנוסף, ישנה עליה באחוז הזכאים במקצועות המתמטיקה 

והאנגלית ברמה של 5 יח"ל.
מתמטיקה 5 יח"ל – 38 אחוז זכאים, לעומת 31 אחוז בשנה 

שקדמה לה.
אחוז   71.1 לעומת  זכאים,  אחוז   75.4  - יח"ל   5 אנגלית 

לעומת השנה שקדמה לה.
אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת עלה ל-33.8 אחוז, לעומת 

24.2 אחוז בשנה שקדמה לה.

תיכון הראשונים זכה
בפרס מצוינות חברתית 

התיכון נבחר על ידי העמותה הפדגוגית של ארגון המורים 
בחירום',  וגם  בשגרה  חברתית  'מצוינות  פרס  את  לקבל 
הודות לפעילותו הענפה בפן הפדגוגי והחברתי בתקופת 
הקורונה. תיכון הראשונים גבר על אלפי בתי ספר ברחבי 

הארץ, והוא אחד מבין 13 בתי ספר שזכו בפרס.

מדור חדש בעירייה לחינוך
לגילי  3-0

המדור אחראי על גיבוש מדיניות וסטנדרטיזציה בגני ילדים 
פרטיים ומעונות יום בהרצליה, תוך שיתוף פעולה ותיאום 
מוסדות  להתנהלות  עירוני  סטנדרט  יצירת  עימם,  מלא 
החינוך הפרטיים לצד מתן שירותים תואמים ומתקדמים 
לקהילת ההורים והפעוטות, יישום הטמעת המעבר למשרד 

החינוך במסגרות הפרטיות ומעונות היום בעיר, ועוד.

הרצליה על מפת העולם -
8 לוויינים שוגרו לחלל

בנאס"א פלורידה שוגרו לחלל 8 לוויינים שנבנו ופותחו על 
שקיבלו  הארץ,  ברחבי  מתיכונים  ותלמידים  תלמידות  ידי 
את כל הידע, ההכוונה וההכשרה ממרכז המדעים הרצליה, 

בניהולו של פרופ' מאיר אריאל.
ובמשך שהותם  ליעדם בהצלחה,  שמונת הלוויינים הגיעו 
בחלל הם ידגימו יכולות תקשורת עם תחנות הקרקע שנבנו 

ברשויות המקומיות ויבצעו משימות מחקר מדעי.

אנחנו בצמרת אחוז 
המתגייסים לצה"ל

על פי הנתונים שצה"ל פרסם, העיר הרצליה נמצאת בצמרת 
הגדולות,  הערים  מבין  כאשר  לצה"ל,  המתגייסים  אחוז 

הרצליה ניצבת במקום השני בקרב מתגייסים בנים.
אחוז,   84.9 על  עומד  המתגייסים  שיעור  הנתונים:  פי  על 

מתוכם 49.2 אחוז בשירות קרבי, ו-9 אחוז יצאו לקצונה.
בקרב  הרביעי  במקום  ניצבת  הרצליה  הגדולות,  הערים  מבין 
מתגייסות בנות. על פי הנתונים: שיעור המתגייסות עומד על 78.9 

אחוז, מתוכן 92.2 אחוז גיוס משמעותי, ו-6.1 אחוז יצאו לקצונה.

חינוך וערכים

השקעה נרחבת לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג
לקראת פתיחת השנה העירייה השקיעה למעלה מ-32 מיליון ₪ בשיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך בעיר. העירייה הפעילה 
תכנית עבודה עירונית למציאת פתרונות למצוקת כוח האדם במערכת החינוך בארץ - בהשקעה של למעלה מ-2.5 מיליון ₪.  
העירייה, באמצעות החברה לפיתוח הרצליה, הוציאה 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. עלות הפרויקט: כ-170 מיליון ₪.

תכניות לימוד חדשות בבתי הספר ובגנים
אגף החינוך של העירייה יצר תכניות ייחודיות, מערכי שיעור משופרים, חדשניים ויצירתיים כדי לספק לילדות 

וילדי העיר את החינוך הטוב והאיכותי ביותר. בין התכניות החדשות והמסקרנות:

.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

חממה לימודית מדעית טכנולוגית בתיכון הנדסאים
חממת לימודית מדעית טכנולוגית לגידול צמחי נוי, מאכל 

ותבלינים בדרכים חדשניות המשלבות מדע וטכנולוגיה.

חלל למידה חדשני בחט"ב רעות
ישיבה,  פינות  עם  השראה,  ומעורר  M21 חדשני  מרחב 
דלפק לעבודה עם מחשבים ניידים, פינות שיח למפגשים 
תוצרי  גלריית  הקרנה,  מסך  והפגה,  ללמידה  קבוצתיים 

התלמידים והתלמידות, ועוד.

פרויקט )R(each בתיכון היובל - חיבור ייחודי
בין מחול לתנ"ך

על  בדגש  התנ"ך,  לעולם  המחול  עולם  בין  ייחודי  חיבור 
והתלמידים מביאים  מגילת רות. דרך המחול התלמידות 
את סיפור מגילת רות על כל רבדיו באופן מונגש ובשפה 

אמנותית המתאימה לתקופתנו.

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

קבוצתיות ועוד. 

תכנית חלל חדשה - "בין כוכבים"
התכנית הייחודית, שיפעיל מרכז המדעים הרצליה, תעודד 
על  ולחקור  מדעים  ללמוד  והתלמידים  התלמידות  את 
החלל החיצון - כוכבים, גלקסיות, שביל החלב, אטמוספירה, 

אסטרונומיה, חורים שחורים, ניסויים מדעיים ועוד.

הרחבת תכניות קיימות בבתי ספר:
"מתחברים לחיים", "ממריאות", מיניות בריאה", "בית ספר 
מנגן", חינוך פיננסי, "מצמיחים", כלבנות טיפולית, גישור ועוד.

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

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

תחבורה

מהפכת הרכב השיתופי
הרצליה הצטרפה לרשימה מכובדת של כ-55 רשויות בהן 
 3 בעיר  פועלות  גדולה.  להצלחה  וזכה  לדרך  יצא  המיזם 
זכייניות שנותנות לתושבים את שירותי הרכב  חברות רכב 

.CAR2GO-סיטי קאר ו ,sixt השיתופי: שלמה
השימוש בשירות מצריך הרשמה קצרה ופשוטה באפליקציה 

שניתן לעשות באופן מידי בכל עת ומכל מקום.
השירות נגיש וזמין בכל עת - הלקוח יכול להשתמש בשירות 

בכל שעות היום )24/7( וממספר חניות ייעודיות. 
לכל הפרטים על מהפכת הרכב השיתופי בעיר, היכנסו לאתר העירוני. 

מערך האופניים השיתופיים 
יצא לדרך

.BZ bike - הרצליה הצטרפה למערך האופניים השיתופיים
מעתה הרבה יותר קל להגיע ממקום למקום בעיר, ללא 

צורך ברכב, וללא צורך ברכישת אופניים. העירייה הציבה 
בעיר בפריסה נרחבת עשרות תחנות אופניים שיתופיים 

חכמים לאופניים רגילים ולאופניים חשמליים. 
ולראשונה בישראל! האופניים השיתופיים של הרצליה 

מאפשרים חיבור בין שתי ערים: הרצליה-תל-אביב.
מדובר במהפכה של ממש בניוד בין ערים בארץ! 

.BZ bike לפרטים נוספים ולרכישת מנוי, ניתן להיכנס לאתר

שביל  סלילת  עבודות  החלו 
האופניים שיחבר בין הרצליה, 

רמת השרון ות"א-יפו
של  החוף"  "שביל  האופניים  שביל  סלילת  עבודות  החלו 
איילון  נתיבי  חברת  ידי  על  המקודם  "אופנידן",  פרויקט 

בשיתוף עיריית הרצליה ומשרד התחבורה.
השביל ייסלל לאורך 14 ק"מ ויחבר בין הערים הרצליה, 

רמת השרון ות"א-יפו.
השביל יתחיל באונ' רייכמן ויגיע עד תחנת הרכבת סבידור 
מרכז בת"א-יפו. הוא יעבור ברכבת הרצליה, קניון שבעת 
הכוכבים, גלילות, מכללת לוינסקי, סמינר הקיבוצים, אונ' 

ת"א ומוזיאון ת"א.
משאר  המופרדת  בטיחותית  רכיבה  חווית  ייצר  השביל 
משתמשי הדרך. בנוסף לסלילת השביל, יחודשו תשתיות 
תאורה, חשמל ותקשורת, יינטעו עצים לאורך הציר ויחדשו 

המדרכות להולכי הרגל.

משוכללות  תחזוקה  עמדות 
וחדישות לתחזוקת האופניים 
על מנת שהתושבים יוכלו לשמור על תחזוקת האופניים, 
וחדישות,  משוכללות  ציבוריות,  עמדות  הציבה  העירייה 

לתחזוקת האופניים.
עמדות UrbanFix Superb הירוקות מספקות לרוכבים: 
משאבה לניפוח גלגלים בהפעלה רגלית קלה עם ראש 
ניפוח המותאם לוונטיל רגיל, ולוונטיל "פרסטה" לרוכבות 
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.
ומשתלבות  עיצוב  בפרסי  זכו  אשר  ירוקות,  הן  העמדות 

באופן הרמוני בנוף ובסביבה.
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