
טין
לו

בו
יר 

כפ
ם - 

לו
צי

חזון והגשמה

תושבות ותושבים יקרים,
חג חנוכה הגיע ואיתו מגוון רחב של אירועים, מופעים, הצגות ופעילויות שהכנו לכם ברחבי העיר. בהמשך המגזין תוכלו 

לקרוא על אירועי "מסתובבים בהרצליה".

חנוכה הוא חג של אור ושל תקווה, שמזכיר לנו שגם במצבים קשים אסור להתייאש וצריך לשמור על אופטימיות ועל 
אמונה בחוסן הפנימי שלנו.

החודש האחרון של השנה האזרחית מביא איתו הישגים רבים לעיר - אישור תקציב שנתי ששם דגש על חינוך, רווחה 
ושיפור פני העיר; הטמעת מערכת שירותים דיגיטליים מתקדמים באתר העירוני לשיפור השירות; המשך ההישגים 

במדדים ארציים; פעולות נוספות לשימור המורים בהרצליה; אירועי תרבות מגוונים ועוד.

אנו מאחלים לכולכם חג שמח ומהנה במיוחד!

קריאה מהנה!

שלכם,
ראש העירייה, משה פדלון
הנהלת העירייה ועובדיה

כל מה שקרה 
וקורה בעיר

חדשות
דצמבר 2022

העירייה תקיים לכבוד חג חנוכה את "מסתובבים בהרצליה" - 
הצגות ילדים איכותיות ממיטב התיאטראות, מופעי חוצות 
מוארים וססגוניים, אירועי תרבות, הפעלות בקהילות, סיורים 

מודרכים, ועוד. 

שלושה  ילדים.  להצגות  דידה  פסטיבל  המרכזי:  האירוע 
הצגת  כולל  בארץ,  התיאטראות  ממיטב  הצגות  של  ימים 

בכורה של התיאטרון.

"מסתובבים בהרצליה" מהווה אלטרנטיבה, זולה, איכותית 
וקרובה לבית למופעים המסחריים היקרים - כל האירועים 

במחירים שנעים בין חינם ל-40 ש"ח בלבד.

לפרטים על הפעילויות והמופעים שיתקיימו ב"מסתובבים 
בהרצליה", ניתן להיכנס לאתר העירוני, בקישור.

הצגה - גוליברהצגה - גאוות הסוואנה

מופעי חצות

מסתובבים בהרצליה
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התמונות באדיבות דוברות עיריית הרצליה למעט התמונות ששם הצלם רשום לצידן.

בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" 2022 מטעם המועצה לישראל יפה, זכתה העיר בחמישה כוכבי יופי - מספר 
הכוכבים הגבוה ביותר שמוענקים בתחרות. בנוסף, זכתה הרצליה באות "עיר מצטיינת" מקרב פורום רשויות החוף על 

חופי הים המטופחים והנקיים שלה.

"קריה יפה בישראל יפה" היא תחרות שנתית לאיכות חיים וסביבה מקיימת, הנערכת בשיתוף משרד הפנים, המרכז 
לשלטון מקומי בישראל ומרכז המועצות האזוריות. 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.

זו השנה התשיעית שהרצליה משתתפת בתחרות, כאשר בכל שנה היא זוכה בדירוג הגבוה ביותר - חמישה כוכבים.

חמישה כוכבי יופי ואות "עיר מצטיינת"

עוד אישור לאיתנות הכלכלית של הרצליה: על פי הדירוג של חברת CofaceBdi לשנת 2022, הרצליה ניצבת במקום 
השני בארץ במדד היציבות הפיננסית. זוהי השנה השנייה ברציפות שהרצליה מדורגת במקום השני.

דירוג היציבות מבטא את החוסן הפיננסי של הרשויות, מוסר התשלומים והיעילות, לצד סיכון עסקי נמוך. במסגרת 
זו נבחנו ערים עם לפחות 40 אלף תושבים בדירוג סוציו-אקונומי 4-10 , תוך התבססות על נתוני הלשכה המרכזית 

.CofaceBdi לסטטיסטיקה, דו"חות כספיים של העיריות של העיריות והמועצות ומאגרי המידע של

הרצליה מדורגת במקום השלישי במדד "הערים החופשיות" שערכה תנועת "ישראל חופשית".
המדד בחן 31 ערים על פי מספר פרמטרים, בהם: תחבורה ציבורית בסופי שבוע וחגים, היחס לקהילה הלהט"בית, 
חופש המסחר בשבת, שירותים עירוניים לזוגות ידועים בציבור, איכות שירותי הדת לצד בחינת הפלורליזם הדתי, ועוד.

מדובר בעלייה של 2 מקומות לעיר הרצליה, לאחר שבשנה שעברה דורגה במקום 5.

מועצת העיר הרצליה אישרה את התקציב העירוני, הרגיל והבלתי רגיל, לשנת 2023. התקציב גובש במהלך החודשים 
האחרונים ע"י הנהלת העירייה והמינהל הכספי, בשיתוף כל מנהלי אגפי ויחידות העירייה.

התקציב הרגיל שאושר עומד על סך של מיליארד ו-155 מיליון ₪ )לעומת מיליארד ו-89 מיליון ₪ תקציב ב-2022( 
ותקציב הפיתוח - התקציב הבלתי רגיל )תב"ר( יעמוד על 466 מיליון ש"ח )לעומת 475 מיליון ₪ תקציב ב-2022(. 

התקציב נותן בשורה גדולה לעיר בתחומי החינוך, התרבות, הפנאי, השירותים הדיגיטליים, הספורט וניהול המרחב הציבורי. 

מוזמנים לעיין בתקציב, באתר העירוני. 

שנה שנייה ברציפות: מקום שני בדירוג היציבות 
הפיננסית של הרשויות המקומיות

מקום שלישי במדד "הערים החופשיות"

אושר תקציב עיריית הרצליה לשנת 2023

יום חשוב נרשם בהרצליה כאשר נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, ורעייתו גב' מיכל הרצוג, הגיעו לביקור רשמי ומרגש 
במיוחד. בתחילת היום, התקיים טקס קבלת פנים בבניין העירייה, במהלכו ראש העירייה העניק לנשיא אזרחות כבוד.

לאחר מכן המשלחת המשיכה לטקס חניכת קריית החינוך ע"ש חיים הרצוג, הנשיא לשעבר ואביו של הנשיא יצחק 
הרצוג. ילדי בית-ספר "each בטבע" ע"ש יצחק שמיר הכינו לנשיא קבלת פנים חמה ובלתי נשכחת.

משם, המשלחת הגיעה אל המוזיאון הלאומי ע"ש אלי כהן, ובו ערכו סיור מרגש בין תחנות חייו של המרגל החשוב 
והגדול שידעה המדינה. מיד לאחר מכן נערך טקס חנוכת המוזיאון, בהשתתפות נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, ראש 
הממשלה המיועד, מר בנימין נתניהו, ראש המוסד מר דוד ברנע, ראש העירייה, מר משה פדלון, אלמנתו של אלי, גב' 

נדיה כהן ובני המשפחה. בימים הקרובים יתפרסמו שעות פעילות המוזיאון.

ביקור נשיאותי

כחלק מהמאבק במצוקת כוח האדם במערכת החינוך, העירייה תעניק למורים שגרים מחוץ לעיר תו מיוחד לחניה 
חינם למקומות חניה בסמוך לבית הספר. 

המהלך נועד להיטיב עם תנאי המורים בהרצליה והוא חלק משורה של פעילויות שמבצעת העירייה בחודשים האחרונים 
במטרה לשמר את המורים הטובים בעיר, ועל מנת להתמודד עם בעיית כוח האדם שפוקדת את מערכת החינוך בכל הארץ.

בין הפעולות והיוזמות שביצעה העירייה: הפעלת תכנית עירונית חדשה וייחודית בארץ המציעה דיור למורים וגננות 
במחיר מופחת; קמפיין פרסום המקדם את המורים בהרצליה ומעודד אנשי חינוך לבוא וללמד בעיר; החזרת מורים 
פנסיונרים חזרה אל מערכת החינוך; גיוס סטודנטים מפרויקט פר"ח לבתי ספר; תגבור מורים מתקציב עירוני; שדרוג 
סביבת העבודה של המורים; הענקת מלגות לימודים להסבת אקדמאים לתחום ההוראה, בשיתוף עם סמינר לוינסקי.

תו מיוחד לחניה חינם למורים שגרים רחוק

בעקבות סקר מקיף שבדק את צרכי תושבי גליל ים, הוחלט להסב את מתחם התבלינים )אשכול גני הילדים( בגליל ים 
למתחם פעילויות, חוגים ואירועים עבור ילדי הגיל הרך, בשעות אחר הצהריים.

לשם כך נפתח פלוטו שמציע לתושבי העיר מגוון חוגים, פעילויות והפעלות עם התכנים האיכותיים של מרכז "אגדה", 
ובנוסף, מגוון חוגי ספורט מהנים של עמותת "בני הרצליה".

ללוח הפעילויות, ולהזמנות, היכנסו לקישור.

פלוטו - מתחם חדש לחוגים ופעילויות לגיל הרך

העירייה ממשיכה להשקיע בפרויקט "עיר חכמה" ובתהליך טרנספורמציה דיגיטלית למען שיפור השירות לתושבים. 
בימים אלה אגף מערכות המידע בעירייה, החל להטמיע מערכת שירותים דיגיטליים מתקדמים באתר העירוני.

המערכת המתקדמת כוללת הקמת מאגר טפסים דיגיטליים חדש לאגף הכנסות העירייה, שכולל ניהול תהליכים 
ממוכן עם הגדרה ומעקב על מדדי השירות, ואשר ייעל את העבודה הפנים ארגונית. 

כמו כן, התווספה מערכת "צ'אט-בוט" באתר העירוני ובמחלקה לחינוך הגיל הרך שדרכה יוכלו התושבים לפנות אל 
העירייה במהירות וביעילות. בהמשך המערכת תורחב לאגפים נוספים.

הרצליה עיר ירוקה - הוטמעה מערכת להגשת בקשות להיתרים דיגיטליים ישירות לאתר העירוני, ללא צורך בהגעה 
של התושב למסירת ההיתר. הליכי הרישוי יתקיימו מעתה באופן דיגיטלי וללא שימוש בנייר.

בנוסף, הותקנה באתר העירוני מערכת GIS - מידע גאוגרפי לאיתור גינות כלבים, מיקום קומפוסטרים, איתור ימי פינוי 
אשפה וגזם לפי כתובת, מסלולי אופניים, פריסת מכשירי החייאה בעיר, איתור מיקום מזרקי אפיפן ועוד.

בהמשך יתווסף שירות לתושב בו כל אחד יוכל לראות בכל רגע נתון את סטטוס הפנייה שלו, ויתווסף ממשק "מרחב 
אישי לתושב" שיאפשר צפייה בפניות לעירייה, טפסים מקוונים, מידע על-פי תחומי עניין ועוד.

מערכת שירותים דיגיטליים מתקדמים
באתר העירוני

המונדיאל הסתיים עם ניצחון מסעיר של ארגנטינה ועשרות רגעים בלתי נשכחים.
לאורך החודש התקיימו הקרנות משותפות ברחבי העיר - כל המשחקים הוקרנו בעסקים מקומיים: רומר 22, פארקר, 

קפה הנדיב, אגאדיר, קפה נחלת בנימין, סלסטה, פיצה פוזה ושיפרה & ג'מיל מסעדת בשרים.
חצאי הגמר הוקרנו באנזו - המקום לצעירים בהרצליה. והגמר הגדול הוקרן בשער העיר על גבי מסך לד ענק בהשתתפות 

מאות תושבות ותושבים שבאו לצפות ולהתרגש ביחד. 
במקביל להקרנה התקיים הפנינג כדורגל לכל המשפחה: מתקני ושולחנות משחק, עמדות איפור, עמדות מולטימדיה, 

עמדת צילום ועוד.  אנחנו כבר מחכים למונדיאל הבא!

חגיגת מונדיאל בהרצליה

הטבה מיוחדת
למורות ולמורים!

העירייה תקיים את Winter&Wine - מסיבת יין אורבנית בחצר בית קינן, באווירה ייחודית תחת כיפת השמיים.
אוכל טוב, יינות משובחים, אלכוהול איכותי והופעה מרהיבה של אהוד בנאי, עם מיטב להיטיו המוכרים והאהובים.

כרטיס לאירוע במחיר מסובסד של 19 ₪ בלבד.

האירוע יתקיים ביום חמישי, 29.12, בין השעות: 23:00-19:00, בחצר בית קינן, רח' נתן אלתרמן 51, הרצליה.
הכניסה מגיל 18 ומעלה, בהצגת תעודת זהות.

לפרטים נוספים על האירוע, ולרכישת כרטיסים, היכנסו לאתר העירוני.

סוגרים שנה: מסיבת יין והופעה של אהוד בנאי
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https://www.herzliya.muni.il/events/?category=73
https://www.herzliya.muni.il/news/item/5439/
https://www.herzliya.muni.il/%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%2596%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2595/
https://www.herzliya.muni.il/events/3594/

