
כל התמונות צולמו ע"י דוברות עיריית הרצליה, חוץ מהתמונות שהקרדיט רשום לידן

המליאה המקומית לתכנון ובנייה בעירייה אישרה תכנית להתחדשות עירונית של מתחם ביל"ו - משה"ב, הממוקם בין 
הרחובות בן גוריון, שטרן וביל"ו, המהווה חלק מתהליך התחדשות עירונית לאורך כל רחוב בן גוריון.

התכנית מציעה התחדשות עירונית במתווה של פינוי בינוי של 9 מבני שיכון קיימים, שבמקומם יוקם מתחם מגורים 
חדש ומודרני הכולל 474 דירות, ומורכב ממגדלי מגורים עם חזית מסחרית לרחוב בן גוריון, בנייני מגורים מדורגים לפנים 
השכונה, שטחים ציבוריים פתוחים במרכז השכונה, כיכר עירונית ומבני ציבור ברחוב ביל"ו ורחוב בן גוריון, לטובת דיירי 

השכונה המתחדשת והסביבה.
הפרויקט תוכנן על ידי משרד האדריכלים "כנען שנהב אדריכלים", והיזם הוא "אשדר חברה לבנייה בע"מ." 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעירייה אישרה להפקדה תכנית להתחדשות עירונית בפינת הרחובות וייצמן ותור 
הזהב. התכנית כוללת הריסתם של 3 מבני מגורים שהוקמו בשנות ה-60 והקמת בנייני מגורים חדשים המקיפים כיכר 

עירונית עם בתי מסחר ושטח ציבורי. 
בנוסף, התכנית מרחיבה את רחוב תור הזהב ובכך תאפשר יצירת מדרכות רחבות, שישלבו נטיעת עצים בוגרים ושילוב 

של שבילי אופניים, לרווחת דיירי השכונה והסביבה המתחדשת.
הפרויקט תוכנן ע"י משרד קיקה בראז אדריכלים ומתכנני ערים, והיזמית היא חברת קבוצת גבאי.

קרדיט הדמיות: חברת VIEWPOINT עבור כנען שנהב אדריכלים.

קרדיט הדמיות: דן גונן

ממשיכים לחדש את מרכז העיר

התחדשות עירונית בפינת הרחובות וייצמן ותור הזהב

על פי נתוני אגף החינוך בעירייה, בשנת הלימודים תשפ"א עלו אחוזי הזכאים לבגרות בעיר ל-92.9 אחוז, 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.
אנגלית 5 יח"ל - 75.4 אחוז זכאים, לעומת 71.1 אחוז לעומת השנה שקדמה לה.

אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת עלה ל-33.8 אחוז, לעומת 24.2 אחוז בשנה שקדמה לה.

העירייה קיימה בבית קינן ערב הוקרה לכ-1,000 מתנדבות ומתנדבים מכל העמותות והארגונים הפועלים ברחבי העיר.

במהלך הערב, ראש העירייה והנהלת העיר ברכו והעניקו תעודות הוקרה ל-32 מתנדבות ומתנדבים בולטים בתחומם.
בהמשך הערב, נהנו המשתתפים מהופעה של אילנית ואדם.

המתנדבות והמתנדבים של הרצליה מהווים קבוצה מופלאה של אנשים שפועלים במסירות, מתוך אכפתיות ורצון 
לעזור, ומעניקים לעיר ערכים של ערבות הדדית, סולידריות ונתינה. לאנשים נהדרים כאלה העיר הרצליה אומרת תודה.

כחלק מהמאבק במצוקת כוח האדם במערכת החינוך, 
וייחודית בארץ  העירייה תפעיל תכנית עירונית חדשה 

המציעה דיור למורים וגננות במחיר מופחת.
התכנית מיועדת למורים וגננות צעירים, בתחילת דרכם, 
שכן מדובר בדירות שותפים בהן כל איש חינוך יקבל 
חדר להשכרה בדמי שכירות מוזלים ב-30 עד 40 אחוז 

ממחיר השוק.
בשלב ראשון, העירייה תספק 22 חדרים מוזלים בחמש 
מענה  תיתן  ובכך  העירייה,  שבבעלות  שותפים  דירות 
ל-22 מורים וגננות. במקביל, העירייה פועלת להגדיל את 
היצע הדירות.  תכנית זו היא חלק משורה של פעולות 
ויוזמות שהעירייה מקדמת על מנת לטפל במצוקת כוח 

האדם במערכת החינוך. 

ממשיכים במגמת עליה בכל מדדי הזכאות לבגרות

אומרים תודה למתנדבי העיר

מהלך חדשני לגיוס מורים וגננות: דיור במחיר מופחת

חזון והגשמה

תושבות ותושבים יקרים,
חודש אוקטובר הביא איתו שפע של אירועים ובשורות טובות.

נהנינו מחגי תשרי ומהחופשים הארוכים, קיימנו את פסטיבל "כוכבים בחוץ" על שלל אירועיו, את אוקטוברפסט המסורתי 
עם מגוון רחב של סוגי בירה ומוסיקה טובה, ואת אירועי הספורט "אתנה הולכות רחוק" ומרוץ הילדים ה-9.

ויצירתיות, ובתי ספר משופצים  שנת הלימודים נפתחה כסדרה עם מורים ומנהלים מצוינים, תכניות לימוד חדשות 
וחדישים. בנוסף, התבשרנו בנתון משמח במיוחד על כך שתלמידות ותלמידי העיר ממשיכים במגמת העלייה בכל מדדי 

הזכאות לבגרות.

עונת החורף בפתח ולמרות זאת אנו ממשיכים להפעיל שני חופי ים מוכרזים לרחצה.

גם בחודש אוקטובר המשכנו לקדם את תנופת ההתחדשות העירונית וטיפוח פני העיר, ובין לבין עצרנו לערב אחד כדי 
להגיד תודה למאות המתנדבות והמתנדבים רחבי הלב שהופכים את העיר שלנו למקום הרבה יותר טוב.

כל הפרטים מחכים לכם כאן, בגיליון חודש אוקטובר.

קריאה מהנה!

שלכם,
משה פדלון, ראש העירייה
הנהלת העירייה ועובדיה

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות
אוקטובר 2022

פסטיבל הבירה הגדול בעולם אוקטוברפסט הגיע להרצליה!
הופעות חיות של היהודים ושוטי הנבואה, מבחר ענק של סוגי בירה, מתחם פוד טראק עם אוכל מסורתי, מוסיקה 

ממיטב הדיג'יים - כל אלה, ועוד, חיכו לאלפי התושבים שהגיעו לשני ימי הפסטיבל בפארק הרצליה.

הרצליה עיר ללא פלסטיק – כמיטב המסורת, כוסות השתייה בפסטיבל היו אך ורק בכוסות רב-פעמיות. הפחיות 
והבקבוקים עוברו למתקני מחזור.

אוקטוברפסט

עשרות אלפי אנשים השתתפו בפסטיבל "כוכבים בחוץ" שהתקיים ברחב העיר בחול המועד סוכות.
שלושה ימים של הופעות, אירועים ופעילויות – הופעות של אביב גפן ועברי לידר בפארק, הפנינג משפחות בפארק 
עם הופעות של קוגומלו והקומיקאים עופר ומאור, אירועי אמנות במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ובמרפסת בניין 
העירייה, "מחפשים את שלומית" - משחק חידות ומשימות משפחתי על אופניים בפארק גליל ים, סיורי שקיעה באקו-

פארק אפולוניה, אירועים ייחודיים במוזיאון בית ראשונים, ועוד.

פסטיבל "כוכבים בחוץ"

עונת הרחצה אומנם הסתיימה, אך העירייה ממשיכה להפעיל שני חופים מוכרזים לרחצה: חוף השרון וחוף אכדיה צפון.
הפעילות תהיה בין השעות: 07:30 בבוקר ועד 16:00 אחה"צ.

במסגרת זו, יופעלו בחופים אלה שירותי הצלה, שירותי עזרה ראשונה, שירותי פיקוח ומקלחות לטובת המתרחצים.
שאר חופי הים יהיו סגורים וללא שירותי הצלה ונגישות למתקנים.

אירוע "אתנה הולכות רחוק" של משרד התרבות והספורט והיחידה לספורט נשים אתנה, כבר הפך מזמן למסורת. 
השנה, בשיתוף עם עיריית הרצליה והתאחדות הספורט לבתי-הספר, התקיים בפארק הרצליה אירוע הדגל של ספורט 

הנשים בישראל.
אלפי נשים, צעירות ונערות השתתפו באירוע שכלל: במה אקטיבית, מגוון מתחמי פעילות ספורטיביים, פעילויות במסגרת 

"אפשרי בריא", דוכני מזון ומכירה, ואירוע הצעדה המסורתי באורך 3 ק"מ בפארק במסגרת יום ההליכה הבין-לאומי. 

כ-950 ילדים בליווי של 2,000 הורים וקרובי משפחה השתתפו במרוץ הילדים בהרצליה, שנערך זו השנה התשיעית. 
המרוץ התקיים בפארק הרצליה במזג אוויר סתווי ונעים, והוא כלל 7 מקצים - מקצים תחרותיים למרחק 1 ק"מ, 2 ק"מ 

ו- 3 ק"מ, מקצה עממי למרחק 1 ק"מ ומקצה אפרוחים ל-400 מטר. 
בנוסף, במסגרת פרויקט "שווים בספורט" השתתפו במרוץ עשרות ילדים עם צרכים מיוחדים בליווי הוריהם.

כל ילד קיבל חולצת מרוץ, כוס שתייה רב פעמית ובה המסר "מתמידים בריצה ושומרים על הסביבה" ומדלית השתתפות. 
לזוכים בכל אחד מהמקצים חולקו גביעים ומתנות. 

ממשיכים להפעיל שני חופי רחצה בחורף

אירוע "אתנה הולכות רחוק 2022"

מרוץ הילדים ה-9

העירייה יוצאת נגד אזלת היד של משרד התחבורה בכל הנוגע 
בבעיה  מדובר  בארץ.  הציבורית  התחבורה  מצב  למשבר 
ארצית שמשבשת את איכות החיים של כולנו ולמרבה הצער 
המדינה לא נותנת לעיריות את הסמכות להפעיל תחבורה 

ציבורית משלהן.
לאור ריבוי התלונות שהגיעו לעירייה מתושבים שמשתמשים 
בתחבורה הציבורית בעיר, החליטה העירייה לפתוח ממשק 
בהן  נתקלים  שהם  והתקלות  הבעיות  על  לדיווח  ייעודי 

בשירותי התחבורה הציבורית.
העירייה תעביר את כל התלונות במרוכז למשרד התחבורה, 

וזאת כדי להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות.
כל מי שנחשף לבעיה, תקלה, איחור, אי הגעה או שירות לקוי 

בתחבורה הציבורית בעיר,
מוזמן לדווח בממשק הייעודי שהעירייה פתחה.

ממשק ייעודי לדיווח על בעיות בתחבורה הציבורית

צילום: אורן אלון

העירייה מפרסמת מאגר ספקים שמציעים למכירה דפיברילטורים )ַמְפֵעִמים( לתושבים ולבתי העסק בהרצליה.
מאגר הספקים מאפשר רכישה ישירה של המפעמים במחירים תחרותיים.

מאגר הספקים נמצא באתר העירוני.

הדפיברילטור )ַמְפֵעם( הוא מכשיר שוקר חשמלי הנותן מענה בדקות הראשונות, שהן קריטיות, לאדם שעבר אירוע לבבי.
ברחבי הרצליה מוצבים למעלה מ-80 עמדות ַמְפֵעִמים ברחבי העיר.

ניתן לראות את מיקומי העמדות, באתר העירוני.

שומרים על בריאות התושבים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw9rIyHNYDkl0fqAAccA9-EfKKXTlbbeOdQTyMF6eMVvdXVg/viewform
https://www.herzliya.muni.il/דפיברולטורים-הרצליה-מצילה-חיים/
https://www.herzliya.muni.il/דפיברלטורים/

