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, תושבות ותושבים ותיקיםתושבות ותושבים ותיקים

מסע רישום לאורכה  –עיר בקו וצבע "הספר שאתם מחזיקים 
הנו תוצר של האהבה של היוצר  , "ולרוחבה של העיר הרצליה

.שנים35העיר שבה הוא מתגורר זה ,  לעירנו
את שכונות  זלטקיןמצויד בעין רגישה ובכישרון מנציח מיכאל 

,  האתרים, המרינה והחוף, הפארק והגינות, העיר על מאפייניהן
האירועים וכל הווי החיים שמלווים אותו ואותנו לאורך כל שעות 

.עד שהפכו כבר לחלק בלתי נפרד מחיינו, היממה
לכם התושבים הוותיקים יש חלק נכבד בהישגי העיר  

ובפרוש השנה החדשה אני שמח להעניק לכם את , ובהתפתחותה
.  הספר כאות הוקרה והערכה

.הגשמה ובריאות, הנאה, מלאת אושר, בברכת שנה טובה

פדלוןמשה 
ראש העירייה



טייס מסוק קרב  , פלקסרספר  האיורים  של הרצליה  מוקדש  לחתני האהוב ארז 
.  בלבד31בהיותו  בן 12.3.2013קוברה במילואים אשר נפל בעת אימון  מבצעי ב 

ארז  .  שחרש   את   הארץ  לאורכה   ולרוחבה , טייס ,  מדען , ארז   הינו  אבא 
היה מחובר בכל נפשו  לגלי הים  ועל  שמו  קרויה   בריכת  השחייה   הלימודית  

".אפולוניה " העירונית  
.  ל  נועם  רון אשר היה שותפו של ארז בטיסתם האחרונה"הספר מוקדש  גם  לסא

.נועם מונצח  בגינה  הציבורית   בשכנות  לבריכת אפולוניה 



רחוב סוקולוב
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סערה בחוף אכדיה

2



ן"שדרות ח

3



הגבעה בפארק 

4



צמיחתה של עיר
גיליתי  שאני  מאוהב  בעיר מגורי  ושנקשרתי , בתום  שלושים  וחמש  שנות  מגורים  בהרצליה 

זו  אהבה  אשר  נבנתה   לאורך  שנים     . זו  לא  הייתה   אהבה   ממבט   ראשון . אליה  עמוקות 
הישן   .  הרצליה  יפתה  משנה  לשנה . מראיית   התפתחותה  בדרך מלאת  אופטימיות  לנגד עיני 

עם   השנים  העיר  סיפקה   את  . יפהפיההבניה החדשה . הלך ושופץ   והפך ליפה  בזכות  עצמו 
אם   בשנים  הראשונות   רמת  השרון  שימשה  כמרכז  הבילוי   והקניות  של  . כל   שנדרש  לי

בעצם   איני  זקוק   לדבר  . הרי  שהיום  מרכז  הכובד  עבר באופן  מוחלט  להרצליה ,  הרצליה 
בתי  ,  מוזיאונים , אוניברסיטה , ל "ישנם  אין  ספור  צעירים   מקומיים   ומחו. שאינו   בהרצליה

.פארק   מדהים  ומה   לא , חוף ים  ומרינה , אזור  הייטק  נפלא , קפה  ברמה  הגבוהה  ביותר 
אינך  הולך  לאיבוד  בין  .  העיר  שמרה  על  צביון  אישי  של  מעין  מושבה , יחד  עם  צמיחתה 

אתה רואה אותן  . אתה  מתהלך ברחוב או בקניון  והדמויות  מוכרות . אלפי  אנשים  לא  מוכרים  
.שוב  ושוב זה שנים רבות

ערב במרינה

5



" (פלאפון) "סמארטפוןציור ביד חופשית על 
.  לפני כשנה  פתחתי במסע  תיעוד של  המקומות אשר אני  חש  אליהם  חיבה  מיוחדת בהרצליה 

. שלי הסמארטפוןהתיעוד  הוא באמצעות תשעים  ציורים דיגיטאליים  אשר ציירתי  על  מסך  
על  פיה  אני  , הציור מתבסס על   טכניקת הציור הדיגיטלי ביד חופשית  אשר  פיתחתי  בעבר 

ביד חופשית  באמצעות  עט  דיגיטאלי  (  ללא צילום  או כדומה ) מצייר אך ורק ממבט  ישיר  
כך  נוצר  קשר  עין  ישיר  אל  . כמעט   בלי  להביט  על  המסך, הסמארטפוןישירות  על   מסך   

גם  מאפשרת  לשלוף  אותו  מן   הכיס  הסמארטפוןזמינות  . היד   ללא   תיווך  המחשבות   שלי
. אירוע  המוצא  חן  בעינינומיידיתולצייר  

במרכז הבינתחומי
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מרכז העיר
" מכוער"בעבר הרחוב  נחשב   . ברחוב סוקולוב –אני מתחיל את מסע הרישומים  במרכז  העיר 

קפה "ב , אולם  תמיד  אהבתי  לשבת  בבית  קפה  פשוט  ברחוב סוקולוב . מעין  שוק . ומוזנח 
זאת  . הבורקסים של וייס  השרו  עלי רוח  יצירה .  הטכנולוגיות המצאותיולעבוד שם על "  וייס 

בשנים  .   אהבתי  את  ההמולה ואת  פשטות  האנשים. שעה שחברי נהגו   לשבת ברמת השרון 
וכך הם גם מעניקים  , האחרונות בניינים רבים  בסביבת רחוב  סוקולוב  עברו שיפוץ והם מלאי חן 

ניתן  לדמיין  כמה   יפה יהיה  . יופי לבניינים  הישנים  והמאוד  אינטימיים   אשר לא עברו  שיפוץ
. רחוב  סוקולוב בעתיד  וכך  הוא הופך בעיני לרחוב יפה מלא נוסטלגיה כבר עתה

ברחוב סוקולוב

טוב להיות מלך  בצריף  " 
" מאשר  עבד בארמון 
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בניין לב העיר

בית הכנסת הגדול
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6

הספרייה  -רחוב סוקולוב 
העירונית 

5

ברחוב סוקולוב 
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בחג הפורים  העדלאידע
ברחוב סוקולוב 
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–ן "שדרות ח
בנק הפועלים  

ותחנת המוניות  
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מול התחנה המרכזית–רחוב בן גוריון 

בית ראשונים
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–בית הוועד 
1רחוב החלוץ 

עיריית הרצליה
בניין קטן וצנוע  מול חיים  השען  ברחוב החלוץ  .מיקום בניין עיריית  הרצליה  עבר מספר גלגולים 

שלט על הבניין מספר שהקומה השנייה בבניין שימשה  . מסגיר  את ימיה הראשונים  של המושבה1
המקום  משמש   היום   .  1936-1947את  משרדי  ועד המושבה  והמועצה המקומית בין  השנים  

עבר 2017ביוני . 2017עד יוני 1947פעל משנת 2בניין  העיריה שברחוב הנדיב . כמרפאת שיניים
בקרבת  העירייה הישנה ברחוב הנדיב  נמצא  גם  . 22ברחוב בן גוריון " שער העיר"בניין העיריה ל

הבניין משמש היום מוזיאון  . מראשוני  הרצליה–יזיק'צבו  התגוררה  משפחת " בית ראשונים "
.  היסטורי של העיר
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2בניין עיריית הרצליה הישן ברחוב הנדיב 

בניין העיריה  –שער העיר 
הנוכחי
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תמיכה במוגבל ובחלש
אני  נהנה לראות  את התמיכה  והאהדה  הניתנת  על  ידי  אוכלוסיית  מרכז  העיר  למוגבלים  

הוקם  1946בשנת . ן"בשדרות ח, או  בצל,הקשישים יושבים להנאתם יום יום בשמש . וקשישים
.בו משוכנים נזקקים  לכל חייהם" גינת בן שפר"ליד לבצלרמעון  

ליד גן שפרלבצלרמעון 

תופסים  –רחוב סוקולוב
שמש ביום חורפי

לבעלי מוגבלות שכלית "  לבצלר" מעון 
"גן בן שפר "התפתחותית  סמוך ל –

15
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מגדל המים הראשון בהרצליה  

רחוב ויצמן ושיכון ויצמן
מרחוב סוקולוב נצעד במעלה רחוב ויצמן ונגיע לבית הספר ויצמן שהינו בית הספר היסודי הראשון  

.למגדל המים הראשון ולשיכון ויצמן, בהרצליה 



רחוב אבן גבירול–שיכון ויצמן 

בית הספר היסודי על שם חיים  ויצמן
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בנימין   זאב  הרצל  
פוקח עין על הנעשה    

בצומת  הסירה   זה  
למעלה  מחמישים  

הוא  נראה  . שנה
מרוצה    מהתפתחותה  

של העיר

אם תרצו " 
"אין זו אגדה 

שער הכניסה הראשי להרצליה: צומת הסירה 
הדבר קרה כתוצאה  . צומת  הסירה הפך  לצומת  הכניסה הראשי  להרצליה  לפני כעשרים שנה

פנייה מערבה מעוררת התפעלות מהרצליה פיתוח   ואזור  . מחיבור דרך  איילון לרחוב הרב קוק 
פנייה מזרחה  מציגה  את  הפארק  הנפלא  וכל מתקני   . ההייטק  ומבנייני   הזכוכית  העכשוויים 

נפנה  עתה  מזרחה  ונסייר בקניון  שבעת  הכוכבים ובפארק ונעבור  . הציבור המקיפים  אותו
.בתחנת הרכבת
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בקניון שבעת הכוכבים
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קניון שבעת הכוכבים

בתחנת המוניות  
ברכבת בקרבת 

הקניון
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הקניוןשטיפת המכוניות מול  

האצטדיון העירוני  מול הפארק בשעת 
משחק כדורגל לילי

21



עורבים בפארק

הרכבת חולפת במהירות דרומה לבאר שבע דרך התחנה

22



השלולית בפארק 

מסלול בפארקמסלול  האופניים

23



הבריכה בפארק

עמדת שתייה להולכי  על ארבע  
בפארק
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גן  "קפה -אווירה בפארק 
" סיפור
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במתקני המשחקים 

מטיילת אמא
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הקונצרט בפארק

בשעת  הקונצרטלפני הקונצרט

בתום  הקונצרטהקונצרט גולש לשעות הערב
27



סביבה וקהילה, בית טבע –בית קינן 

רחוב נתן אלתרמן והרצליה הירוקה
. רחוב נתן  אלתרמן המוביל לפארק ולהרצליה הירוקה הפך בשנים האחרונות לפנינת  חן עירונית 

בהמשכו המרכז הבינתחומי המושך בני נוער מכל העולם  ומוסיפים  , בתחילת הרחוב  נמצא בית קינן 
בית הספר    , בהמשך ישנו  מרכז  השחייה  ולימודי השחייה אפולוניה . לעיר"  בינלאומיות"חיות ו 
איני יכול לדלג על " . ערמונים" שם נמצא  את  גן הילדים , ובסופו רחוב מלכי יהודה " היובל " התיכון 

.פתוח ועט דיגיטאלי שלוףסמארטפוןנסייר בכולם עם מסך . משום שאורי לומד שם" ערמונים"גן 

ברחוב נתן אלתרמן" המרכז הבינתחומי "
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המרכז  הבינתחומי  ממוקם  בשטח אשר  
שימש  בעבר כבסיס  צבאי ובלבו חורשת 

המרכז טובל בירק ובו .   אקליפטוסים
בניינים משומרים  להפליא   ובניינים  

חדשים בסגנונות  ארכיטקטוניים  
ייחודיים
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במרכז הבינתחומי" קרנף " מבט מקפה 
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שיעור בבריכה הלימודית  
הקרויה על  שמו של ארז  

פלקסר

"אפולוניה"מרכז השחייה  

31



19

"היובל"בית הספר התיכון 

" גן ערמונים"גן הילדים 

32



מגן ערמונים. אורי פ
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מנופים צומחים  מדי יום    
ומקשטים את העיר בצבעי  

צהוב כתום בוהק 

34



הרצליה פיתוח וחוף הים
.  הפנייה  מערבה בצומת הסירה  מובילה אותנו  לאזור ההייטק והעסקים בהרצליה פיתוח 

בנייני הזכוכית  . הרצליה הייתה חלוצה בפיתוח  אזור הייטק נרחב בשילוב מסחר ובילוי 
. משם אנו מגיעים לחוף הים ולמרינה. שולטים בנוף

שדרת אבא אבן

35



מבט מן הקומה השישית–המרינה 
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ברקע המרינה. ערב קיצי בחוף הים

יום קיצי בחוף הים
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מראה שדה התעופה מכיוון נחלת עדה

רשלנחלת עדה וגן , שדה התעופה
מאחורי שדרת עצים מסתתר לו שדה התעופה של . מהרצליה פיתוח נעבור לשדרות בגין 

משם נראים שדות  , רשלנמשיך לגן . נציץ  בו מדרך עפר בכיוון נחלת עדה. הרצליה
.קוצים ונחלת עדה עם מגדל המים במרכזה 

רשלמבט מגן –שדות קוצים ונחלת עדה 

38



מרכז צמרות

רחוב בן גוריון ונווה ישראל, נווה אמירים , מגדלי צמרות 
.  בואכה מגדלי צמרות, מכיוון רמת  השרון , נעבור עתה לכניסה הדרומית   להרצליה 

.לצומת כדורי ונעבור לשכונת נווה ישראל, נמשיך לנווה אמירים 

39



בנווה אמירים

40



"כדורי"צומת 

רחבת יד לבנים  
ובית המשפט 

41



בהרצליה הצעירה"  זאב"מגדל המים ליד חטיבת 

42



נווה ישראל
נפנה עתה לרחוב בר כוכבא בנווה ישראל

המרכז המסחרי

בית ברחוב  ברנר  
בהרצליה הצעירה  

ומכונית חונה

43



התחדשות –רחוב הר מירון 
38א "תמ: עירונית 

בית  הכנסת ברחוב סעדיה גאון

הכניסה לבית מול 
המרכז המסחרי

44
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בית כנסת בנווה עמל

נווה עמל ויד התשעה
בנווה עמל נבקר . בחלקה המזרחי של הרצליה שוכנות שכונות נווה עמל ויד התשעה

.בבית הכנסת וביד התשעה במרכז הקהילתי היפה והתוסס

המרכז הקהילתי ביד  
התשעה



קיוסק הפלאפל של עליזה

"עצת יעקב " בית    הכנסת 

נוף ים
המסחרילמרכזנגיע.יםנוףשכונתשוכנתהרצליהשלהצפוניבחלקה,החוףלכבישממערב
הכנסתביתנמצאמאחוריו.שנה45זהשםהמצויעליזהשלהפלאפלבקיוסקונעצורהתוסס

."יעקבעצת"
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נזכור את כולם
ל   "בקצה  רחוב סוקולוב ונעמוד ליד האנדרטה לזכר חללי צה" גן בן שפר"ניכנס  ל 

.בהרצליה 
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לידו  . בקצהו  המערבי של רחוב הנדיב נמצא   בית הקברות הצבאי 
לא הרחק  , שם אני עוסק רק במה שחשוב באמת " לחם ארז " קפה 

.מארז שלנו
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ן"שדרות ח–" לנדוור"קפה 

בצומת כדורי" ניסו"קפה 

בתי קפה
הם משמשים לי  . נסיים את מסענו בהרצליה בלגימת קפה  באחד מבתי הקפה המשובחים בעיר

.כמשרד  במרבית  עיסוקי זה  למעלה  משלושים וחמש שנה
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רחוב בן גוריון–" בליקר"קפה 

בניין צמרות–"  ביתאקפה" קפה 
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"  תפוז"קפה 
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נציגת , סיליהכלבה 
כלבי הרצליה בסיורי האיור  

בעיר

תודות
ברצוני להודות  לאשתי  היקרה ניצה  על סבלנותה הרבה  בשעת הסיורים  ועצותיה  

.הרבות

על תרומתו הרבה להפיכת שיטת  הציור הדיגיטלית  זלטקיןתודה מיוחדת לבני רון 
לבת  הדפסה  והפצה  רחבה  ועל  בחירת  רעיונות  סמארטפוןביד חופשית על  

.רון גם משמש עבורי יועץ מאיר עיניים בתחום  הציור.  לסיורים

מבינות  גדולות  באמנות , פלקסרומירב סלנטתודה  גם לבנותיי האהובות עידית  
.על עצותיהן הרבות, הציור 

אשר ליוותה  אותי בסיורים  רבים ומייצגת בכבוד את הכלבים  סיליתודה  לכלבה 
הרבים  המטיילים   עם בעליהם  בהרצליה  ומשמחים  נפשות  רבות תוך שמירה על 

.  ניקיון מופתי של המדרכות והגינות
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:עוד בסדרה

מסע רישום לאורכה  : עיר בקו וצבע 

ולרוחבה של תל אביב יפו 

מסע  רישום  : קודש וחול  בקו וצבע 

לאורכה ולרוחבה  של ירושלים

מסע רישום לאורכה : עיר בקו וצבע 

ולרוחבה של חיפה


