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דבר ראש העיר

שנה טובה ומבורכת.
כתיבה וחתימה טובה.

שלכם,
אלון דוידי
ראש העיר

תושבים יקרים
ערב ראש השנה, הוא זמן לסיכומים, עם תקוות לשנה חדשה וטובה יותר. 

ב"ה, בשנה החולפת השקענו משאבים רבים לקידום ופיתוח העיר.

מרכז העיר בשיאה של מתיחת פנים. ביצענו פרויקטים בשיקום השכונות הוותיקות, ושדרוג 
המרחבים הציבוריים, הקמנו גני שעשועים ופארקים מושקעים.

אני מתכבד להגיש לכם את הגיליון השלישי של 'מידעיר' בו אנו מביאים לפניכם עדכון מהנעשה 
בתקופה האחרונה.

עבדנו ללא הרף על מנת לשפר, לקדם ולהצעיד את העיר קדימה. מדובר בהשקעה גדולה מאוד 
בחינוך, בשיפור פני העיר, שדרוג התשתיות, התחבורה, הניקיון, התעסוקה, בנוער וצעירים, בתרבות, 

בספורט ועוד, כפי שתקראו בגיליון זה.

אנחנו גאים בכך שלתושבי שדרות, מכל גילאים ומכל המגזרים, היה מענה בקיץ האחרון, הן 
בקייטנות-בשני מחזורים, והן באירועים הרבים שהתקיימו בעיר, וזאת במטרה לספק תרבות 

ופנאי לתושבי העיר.

אני רוצה להודות לחברי המועצה, מחזיקי התיקים על העשייה הרבה והשותפות,לעובדי העירייה, 
לצוות המתנ"ס, לעובדי החכ"ל והקרן לפיתוח ולכל מי שהיה שותף בהפקות המדהימות והמרשימות 

של הקיץ לטובת תושבי שדרות היקרים.

המשיכו לשמור איתי על קשר, בדף הפייסבוק ובאתר העירייה, אני שמח לקבל מכם משוב על 
הנעשה, הפידבקים נותנים לנו עידוד וכוח להמשיך ולפעול במרץ.

כולי תקווה כי השנה החדשה תהיה טובה ומוצלחת אף יותר מקודמתה. אני מאחל לכם ולמשפחתכם, 
שנה טובה ומבורכת, שנה של שגשוג והצלחה אושר ובריאות. 

בהזדמנות חגיגית זו, אני שמח להזמין אתכם, להגיע ולהשתתף בפסטיבל 'סוכה למחשבה' 
השלישי, בו תיהנו ממגוון של פעילויות תרבות ופנאי, ואטרקציות לילדים ולכל המשפחה.

2



מידעיר | ראש השנה תש"ף

"איזה כיף היה פה בקיץ"
תושבי שדרות נהנו בחופשת הקיץ ממגוון רחב של פעילויות, אטרקציות ואירועים שהותאמו לכלל 
הגילאים ולכלל המגזרים, ואורגנו על ידי העירייה והמתנ"ס. לראשונה הופעלו קייטנות קיץ בשני 
מחזורים, הבאנו את נינג'ה אקסטרים לפארק עזריאלי, נהנינו מ"קרנבל בפארק", קרנבלים, חודש 
הקריאה, פעילויות לגמלאים, כיופית למשפחה - נסיעות למגוון אטרקציות ואתרי בילוי לכל המשפחה 

ברחבי הארץ, טורניר קט רגל לנוער ועוד. 

"איזה כיף היה פה בקיץ"

5 4

פסטיבל
אקסטרים
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"הקיץ של הנוער"
משחק נוער ברחובות, סדנאות סושי, שוקולד וקונידטוריה, טורניר קט-רגל, הרצאות, מסיבת נוער 
מטורפת עם מושיקו מור, סדנת אמן של מפיק העל ג'ורדי – מכל אלה ועוד הרבה נהנו בני הנוער של 
שדרות בקיץ עשיר בפעילויות שארגנה יחידת הנוער יחד עם תנועות הנוער, המתנ"ס והארגונים השונים. 

"הקיץ של הנוער"
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הנוער ברחובות

סמינר מנהיגות

חופש מהנה לנוער

סדנת שוקולד

יום הנערה

סדנת סושי

סדנת צחוק

 התרגשות רבה בשדרות נרשמה בפתיחת 
תלמידים   6,083 תש"ף.  הלימודים  שנת 
 ותלמידות ילמדו השנה ב - 61 גני ילדים בשדרות,

 9 בתי - ספר יסודיים ו - 3  בתי-ספר על-יסודיים. 
הכל  ובסך  חדשים  ילדים  גני   6 נפתחו 
 ילמדו ב-61 גנים 1,715 ילדים בכל הזרמים,
 כ-170 יותר מהשנה שעברה. השנה יתווסף
בית-ספר  בשדרות  החינוך  למערכת 
 תלמוד תורה שימנה 2 כיתות א'. בתשעת 
 2,545 ילמדו  היסודיים  בתי-הספר 
שעברה(. משנה  )גידול   תלמידים 
בחטיבות הביניים ילמדו 1,133  תלמידים 
תלמידים.  722 העליונות   ובחטיבות 
 בסך-הכל ילמדו במוסדות החינוך בשדרות
מבשנה יותר   719 תלמידים,   6,083 
 שעברה )5,364(.  תכניות רבות יחלו לפעול
בשנה הקרובה במערכת החינוך בשדרות, 
שתצוין כשנת הפרגון, לפי אותיות השנה 
פרגון.  שנת  תהא   - החדשה   העברית 

שנה"ל תש"ף יצאה לדרך בשדרות

"תהא שנת פרגון"

סמינר מנהיגות
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אלפי אנשים הגיעו במהלך לפסטיבל "קסם 
הקולנוע" בסינמטק ונהנו בהפנינג מושקע ומרהיב עם שלל 
מופעים, קרקס ג'אגלינג, תחנות הפעלה, דוכני משחקים, 
 תחרויות לילדים ומהקרנת סרטי ילדים מיוחדים וחדשים. 
ראש העיר, אלון דוידי: "זו התמונה הכי טובה של ניצחון. החיים 
בשדרות ממשיכים כרגיל. זה הכיף שלי לראות את התושבים".
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באחוז  מובילה  שדרות  תשע"ח,  בשנת  גם 
הזכאות לבגרות מבין ערי הדרום עם 86.2% 
זכאות לבגרות לילדי שדרות הלומדים בעיר – 
הרבה יותר מהממוצע הארצי שעומד על 69%. 
בנוסף, נרשמה עליה של 25% בכמות הלומדים 

אנגלית 5 יח"ל ב-5 השנים האחרונות.

ממשיכים להוביל: 
 שדרות מקום 1 
בזכאות לבגרות

Li
me

dia
ה | 

די
 מ

לי

שדרות  
מקום 1 בזכאות לבגרות 

תשע“ח (לומדים ברשות) 

Li
me

dia
ה | 

די
 מ

לי

1

קסם של קולנוע בשדרות

צוות המדור לטיפול באזרחים ותיקים באגף לשירותים חברתיים בעיריית שדרות קיים השבוע אירוע 
הוקרה חגיגי ל-16 מועדוני גמלאים שפועלים ברחבי העיר ולרכזות המועדונים. לאירוע שנערך 
במתנ"ס הגיעו 300 גמלאים הנהנים מפעילות יומיומית הכוללת הרצאות, סדנאות, ימי כיף, חוגים, 

ספורט, יוגה, פילאטיס, אומנות ויצירה ועוד,  שנערכת במועדונים השונים 
הפרוסים ברחבי העיר. לכל מועדון מאפיינים תרבותיים 
שונים משלו. מטרת האירוע הייתה לסכם לראשונה פעילות 
ארוכת שנים בתחום המועדונים שהתפתח בצורה מדהימה. 
באירוע גם הוכרז על פתיחת המועדון ה-17 לגמלאי העיר.

שדרות מוקירה את רכזות מועדוני הקשישים

www.matnas-sderot.org.il :כרטיסים ניתן לרכוש באתר

בברכה,
 אלון דוידי,
ראש העיר

 עו«ד יהודית אוליאל מלכה,
יו«ר הנהלת המתנ«ס

*המופעים מתקיימים באולם המופעים במתנ"ס

יום ג' | ל' תשרי  | 29.10 | 20:30 | 50 ₪

 גוסטו במערב וליבו במזרח, במרוקו...
 הוא שר בערבית מרוקאית 

־)ערבית-מוגרבית(, שירים מקוריים, והתו
צאה מלודית להפליא 

גוסטו

במופע סטנדאפ
קורע מצחוק

יום ג' | כ"א חשון  | 19.11 | 20:30 | 60 ₪

אבי נוסבאום
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קייטנת המדע שמתקיימת מידי שנה בשותפות 
דבר  לשם  הפכה  והטכנולוגיה  המדע  משרד 
בעיר. גם השנה עשרות ילדים נהנו מסדנאות 
ופעילויות מגוונות באמצעים חווייתיים להגברת 
תחומי המדע והטכנולוגיה, כגון ערכות רובוטיקה, 
אלקטרוניקה וטכנולוגיה. ראש העיר, אלון דוידי: 
"אנחנו מאפשרים לילדים שלנו גם ליהנות במהלך 
הקיץ מפעילויות מגוונות וגם לקבל ידע והעשרה 

בנושאים מעניינים, כמו רובוטיקה ומדע". 
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 מדעני העתיד 
משדרות

עשרות תלמידים השתתפו במרתון לימודי אנגלית ומתמטיקה והכנה לקראת חטיבת הביניים במסגרת 
פרויקט גשר ביוזמת המשנה לראש העיר ויו"ר הקרן לפיתוח, מיכאל אמסלם. מסיבת הסיום של 
הפרויקט התקיימה בהשתתפות התלמידים והוריהם, בפארק אתגרים באשדוד. בהמשך התקיים 
טקס למצייני הפרויקט, בו הוענק לכל אחד ואחת מהתלמידים שי ותעודת הוקרה. אמסלם הודה 

לראש העיר, אלון דוידי, על גיוס המשאבים וההירתמות לטובת הפרויקט.

בונים גשר להצלחה

 לידיעתכם: לנרשמים לחוגים במתנ"ס עד ה-1.11.19, תנתן הנחה שנתית על סך 600 ₪ מעלות החוג )חוג אחד בלבד  לכל ילד(.*
שימו לב: החל מה-2.11.19 יגבה מחיר מלא.  תלמידים הרשומים לתכנית חוג לכל ילד  ד'-ה' - לא זכאים להטבה

חוגים לשנת תש"ף

2019-2020 מתנ"ס שדרות
נפתחה ההרשמהנפתחה ההרשמה

הטבה600
*

ש"ח
בסבסוד העירייה

בברכה,
אלון דוידי, ראש העיר עו«ד יהודית אוליאל מלכה, יו«ר הנהלת המתנ«ס

ההרשמה לחוגים באתר המתנ"ס ובמזכירות
www.matnas-sderot.org.il | 0 לפרטים נוספים מתנ"ס שדרות טל: 08-6611555 שלוחה
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כבר כאן! דור העתיד של המוזיקה הישראלית

המוזיקאים הצעירים של פרוייקט 'שדרוק' הרימו את הקהל השדרותי עם מוזיקה 
מקורית ומקפיצה במועדון "קרן אור". את הארוע הם סיימו בג'אם פתוח ושיר 
סיום שנכתב במיוחד. מחזיקת תיק שירותים חברתיים, אלונה רבינוביץ'-אליהו, 

בירכה את החבר'ה הצעירים והמוכשרים ואיחלה להם קיץ נעים ובטוח.

עיריית שדרות

החברה הכלכלית
לפיתוח שדרות

07:30-09:00

09:00-21:00

13:00-15:00

21:00-23:00

נשים

מעורב

גברים

גברים

מוצ"שוהדגבא

גברים

מעורב

מעורב

גברים

מעורב
09:00-16:00

מעורב

מעורב

גברים

נשים

07:00
גברים

מעורב

גברים

נשים

מעורב

מעורב

שבתוהדגבא
10:00-16:00
מעורב 

16:00-20:00
נשים

08:00-12:00
נשים 

12:00-20:00
מעורב

09:00-16:00
מעורב 

16:00-20:30
גברים

09:00-16:00
מעורב 

16:00-20:30
נשים

08:00-12:30
גברים 

12:30-17:00
מעורב

09:00-20:00
מעורב

09:00-17:00
מעורב

לו"ז חדר כושר

לו"ז בריכה

2אוקטובר
0
1
9

לו"ז חוגים

gymsderot@gmail.com :הבנים 1 שדרות 08-660-9313  .   חפשו אותנו ב -                 ספורט קלאב שדרות   .   מייל

מדריכות: שגית, אריאנה, גאות, עדינה
היט - אימון אינטוואלים     רצפת אגן - לנשים בהריון ואחרי לידה      גומיות - עיצוב עם גומיות

09:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

עיצוב
דינמי

מדרגה

גומיות

זומבה 
ספינינג

פילאטיס
מזרונים

בטן, ישבן 
ירכיים

בטן ישבן
ירכיים

ספינינג

עיצוב
דינמי

מדרגה

TRX

קיקבוקס

בטן ישבן
ירכיים

זומבה 
ספינינג

פילאטיס 
)פיתה(

גומיות

BODY
BAR

עיצוב 
core

ספינינג

ספינינג

15:00
מדרגה

BODY
BAR

רצפת אגן

TRX
היט

בטן, ישבן 
ירכיים 
ספינינג

פונקציונאלי
תחנות

מוצ"שוהדגבא

מעורב 
20:00-23:00

20:00
ספינינג 

בחודש האחרון, השיק האגף לשירות התושב, שירות חדש, פניות למוקד דרך 
יישום ה-whatsapp המהווה ערוץ תקשורת חדש, נגיש, זמין ואישי 
בין תושבי העיר, בעלי העסקים ועוברי אורח לבין מוקד מידע ושירות לתושב. 
ערוץ זה מאפשר פתיחת פניה במוקד העירוני במהלך כל שעות היממה, 
בצירוף תמונה וסרטונים של המפגע שייסעו בהכוונת ומיקוד הגורמים 
המטפלים לטיפול מהיר ככל שניתן  של המפגע. כמו כן, ערוץ טכנולוגי זה 
 מאפשר להנגיש את השרות לאוכלוסיות נוספות כגון לחרשים וכבדי שמיעה. 
תשמרו לכם את המספר הבא 050-5555540 - מוקד מידע ושירות לתושב 

.WhatsApp -ב

שירות לתושב בדיגיטל

ראש העיר, אלון דוידי: "אנחנו לא עוצרים במהפכת השירות לתושב 
בעיר וממשיכים להנגיש את השירות והקשר עם המוקד בקלות וביעילות ועובדים תמיד עבורכם 

לתת את השירות במקצועיות, משפחתיות ומחויבות רק אליכם".
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                         טורניר קט רגל לנוער הפך למסורת קבועה בשדרות, ויש לו משמעות גדולה לנוער בעיר. 
                הטורניר מקנה למשתתפים בו ערכים לדרך ארץ ומיומנויות אישיות וקבוצתיות בכל 
הקשור לספורט, אך עם זאת מקנה במישור האישי יכולת התמדה, משמעת עצמית, התמודדות עם 

הפסד וכישלון, הימנעות מהתנהגויות אנטי חברתיות, ערבות הדדית, סובלנות ואחווה.

ובמקום הראשון בטורניר הקט-רגל: 
"האריות" ו"מנשה"

מאות צופים גדשו את מגרש הקט רגל שב'פטיו' במהלך הטורניר שנמשך כשלושה שבועות של 
חודש יולי האחרון. במשחק הגמר, שהתקיים בין הקבוצות  'בית מעצבים' ל'י.אליה ובניו' והסתיים 
עם ניצחון 4:0 של קבוצת 'בית מעצבים. ראש העיר אלון דוידי, ליווה את הטורניר והגיע למשחקים, 
צפה ועודד מהיציע את השחקנים שנתנו את הנשמה. בטקס הענקת הגביעים השתתפה גם יו"ר 
הנהלת המתנ"ס, עו"ד יהודית אוליאל מלכה שיחד עם ראש העיר, העניקו גביעים לקבוצה המנצחת 

ולשחקנים המצטיינים. 

המנצחת של טורניר קט-רגל ע"ש יצחק עמר לקיץ 2019
קבוצת 'בית מעצבים' 



תנופת הפיתוח בשדרות אינה פוסחת על השכונות 
החברה  באמצעות  שדרות  עיריית  הוותיקות, 
העיר,  ראש  של  חזונו  את  מממשת  הכלכלית 
אלון דוידי, ובמקביל לפיתוח שכונות חדשות, 
היא מטפחת ומשדרגת את השכונות הוותיקות, 
במסגרת פרויקט ישן מול חדש הושקעו עשרות 

מליוני שקלים במספר נרחב של פרויקטים.

ברחוב בן יהודה, בשכונת נאות הדקל, 
ברחוב ברית ערים, שכונת נווה אשכול 

וברחוב הרמב"ם, בשכונת ניר עם.
נשתל דשא וצמחי נוי מגוונים בחצרות 
נוחות,  ישיבה  פינות  הותקנו  הבניינים, 
נגישות ומוצללות, הותקנה תאורת רחוב 
נעימה ונמוכה בין שבילי הבניינים, שודרגו 
ושופצו חזיתות הבניינים, הוחלפו מסתורי 
כביסה ומעקות חדשים למדרגות, החלפת 
מדרכות, הנגשה וסימון החניות, המעברים, 
ונעשו הסדרי תנועה  הותקנו תמרורים 
ונוספו חניות שהותאמו לכל רחוב ורחוב. 

כמו כן, הוצבו ספסלים וריהוט רחוב.
בשנים הקרובות נמשיך בפרויקטים נוספים 
ונמשיך בתנופת ה'מייקאובר' בכל השכונות 

הוותיקות בעיר.

ומטפחים
ראש העיר, אלון דוידי: "מדיניותי כל העת היא לפתח את 
העיר ולהקים שכונות חדשות, זאת לצד טיפוח השכונות 
מתחדשות  משכונות  נהנה  כולנו  שבסיומם  הוותיקות, 
ומטופחות. כך  נמשיך בפרויקטים נוספים לחידוש ושדרוג 

שכונות נוספות".

בימים  אלה, נמצאת בעיצומה, בנייתן של השכונות החדשות, הכלניות, 
נאות השקמה, האחוזה, המוסיקה, וממש לאחרונה, ניתנו היתרי בניה 
גם  לשכונת שדרות בפארק, המשתרעת על כ-1260 דונם. לפי התכניות 
 כ-600 דונם משטח השכונה יושקעו לפיתוח וכן יוקם מרכז לתעשייה נקייה 
- Green Sderot. השכונה גובלת בצפונה לכביש 333 החדש, במערבה 
לכביש 34, במזרחה לכביש עירוני חדש ולמרכז העיר הותיקה בדרומה. 
השכונה מוגדרת כ"שכונה ירוקה" כאשר על פי התב"ע 50% משטחי 
השכונה יישארו שטחים ירוקים. לאורך הצירים המרכזיים של השכונה 
יוקמו מבני מסחר ומבני ציבור. עוד מתוכננים, מערך שבילים ומסלולי 

אופניים ואלה יוותרו פתוחים כשרשרת פארקים ויפותחו כגני בוסתן.

את השכונות החדשות מפתחים 

את השכונות הוותיקות

17 16
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לאחר 9 שנים בהן ליווה את עיריית שדרות חשב מלווה 
בהנחיית משרד הפנים, החשב המלווה סיים את תפקידו 
יולי. "לאור התנהלותה האחראית של העירייה  בחודש 
ולאור השיפור שחל בהתנהלותה התקציבית השוטפת, 
החלטתי לסיים את עבודת החשב המלווה בעיריית שדרות", 
כתב מנכ"ל משרד הפנים. ראש העיר, אלון דוידי, מנכ"ל 
העירייה, טל טורן, ומנהלי האגפים נפרדו מהחשב שמעון 

)סימו( בניטה ואיחלו לו בהצלחה. 

כהונת החשב המלווה הגיעה לסיומה

הישג להנהגת העיר:

במהלך חודשי הקיץ, קיימה המחלקה למסורת ישראל, בהובלת חבר מועצת 
העיר, דורון טקטוק, הרצאות בחינוך ילדים וסדנאות להעצמת הזוגיות 
והקשר המשפחתי. בהרצאה של הרב אפרים שרבני, בישר טקטוק על 
סדרת הרצאות חדשה עם מיטב המרצים בתחום, שתחל מיד לאחר החגים. 

שווה לעקוב אחר הפרסומים. 

מסורת של עשייה

העירייה משקיעה משאבים רבים בעשרות מיליוני 
שקלים לקידום ופיתוח העיר, בדגש על השכונות 
הוותיקות, נאות אשכול, נאות הדקל וניר עם. בוצעו 
עבודות שיפוץ בחדרי המדרגות, התקנת מעקות, 
עמודי תאורה, גינון, הוספת ריהוט רחוב והקמת גני 
שעשועים. חבר המועצה, מחזיק תיק שיקום שכונות, 
אורן נזרי: "אני מודה לראש העיר, אלון דוידי, על גיוס 
המשאבים התקציביים  , ולתושבים על הסבלנות, אורך 

הרוח ושיתוף הפעולה".

שיקום שכונות בתנופה

מגיע לעיר

בתוכנית

הכניסה חופשית

דוכני פירות וירקות
דוכני אוכל ומסעדות

דוכני עבודות יד ויד שנייה
פעיליות מיוחדת לילדים
מוסיקה ואווירה חגיגית

 17:00-22:00 | רחבת העירייה

מכירה ישירה מהחקלאי לצרכן, ללא פערי תיווך ובמחירים סיטונאיים

sderotmarket
עקבו אחרינו

המרקט הראשון 

הכל במתחם אחד 

בימי חמישי 

בשעות אחה“צ

ראש העיר, אלון דוידי, חבר המועצה וממונה האגף,  אורן 
נזרי, מנהלת האגף, הילה אלימלך, ורכז המשל"ת, יוסי 

שטרית עם תושבים מרוצים ברחוב הרמב"ם.
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עשרה ציירים מהארגון 'אומנים למען ישראל' - Artists 4 Israel, ארגון גרפיטי עולמי, הגיעו לשדרות 
בשיתוף הקרן לפיתוח והם צבעו עשרות מיגוניות ברחבי העיר. האומנים הגיעו מארה"ב, ארגנטינה, יפן, 
פורטוגל והונגריה בהתנדבות מלאה. "האנשים האלה, שמוכשרים באמנות ובציור על קירות, אוהבים 
את שדרות ואת תושבי שדרות והם הפכו את העיר שלנו ליפה יותר", אמר ראש העיר, אלון דוידי.

21 20

מיגון עם סטייל

קיץ רטוב ביותר היה לגמלאי שדרות במסגרת "גמלאים ונהנים". מה שהחל במסיבה קייצית בבריכה 
העירונית, הסתיים בשלוש מסיבות דומות בהנחייתו של ראש העיר, אלון דוידי, ואף בנסיעה לחוף 
הים באשקלון. המסיבות התמקדו בנושא בריאות, ספורט וכיף. הגמלאים נהנו מפעילות עשירה 
שכללה בין היתר: אירובי בבריכה, זומבה על הדשא, ריקודי עם, פעילות פיטסטיק )תיפוף( ומופע 
שירה בציבור. מחזיקת תיק שירותים חברתיים, אלונה רבינוביץ'-אליהו, בירכה את הגמלאים ועודדה 

אותם להגיע וליהנות ממגוון הפעילויות שבפרויקט.

תלמידי כיתת ותיקים סיימו את שנת הלימודים 
גוטוירט  כללי  מקיף  ספר  בבית  הראשונה 
בשדרות. הכיתה נתנה מענה לימודי חברתי 
ל-20 מגמלאי העיר שחזרו לכיסא הלימודים 
ונהנו משיעורים מגוונים. בנוסף, לכל תלמיד 
ותיק התלווה תלמיד משכבה ט' בבית הספר 
ויחד הם למדו בשיעורים משותפים, חגגו את 
מסיבות החגים, שמעו את סיפור החיים של 

הגמלאים ואף תיעדו אותו.

ביוזמת מחזיק תיק זהות יהודית, הרצל שאובי, 
השתתפו גבאי ורבני קהילות בשדרות בסמינר 
מנהיגות קהילתית שהתקיים בירושלים והיה מלא 

בתוכן וחוויות גיבוש מגוונות. 

גמלאי שדרות מכייפים בבריכה

 סמינר 'חוסן "כיתת הוותיקים"
ומנהיגות קהילתית' יצאה לחופש הגדול

משרד החינוך קיבל את בקשתו של ראש העיר, אלון דוידי, ואישר הקצאה ראשונה של 10 מיליון 
שקלים לטובת מבנה חדש למקיף הכללי ע"ש גוטוירט שייבנה בשיטת ה"גוגיה". כמו כן, הושלמה 
בניית האגף החדש בבי"ס 'תורני מדעי', בימים אלה, נכנסו תלמידי ביה"ס 'תורני מדעי', ללמוד 
באגף החדש שהושלם לאחרונה. במבנה, הושקעו משאבים רבים משלב התכנון האדריכלי ועד 

לרמת ביצוע הגמר והצטיידות ברמה גבוהה, שנותנת מענה לתלמידי בית הספר.
ראש העיר, אלון דוידי: "השקענו רבות  בבניית בתי ספר חדשים 
הכלים  מרב  את  העיר  לילדי  להעניק  במטרה  הקיימים  ובשדרוג 
להצלחתם. מבחינתנו, השקעה בחינוך היא השקעה ישירה באיכות 
חייהם של תושבי העיר והיא איננה רק בנושא הבינוי אלא בשדרוג 
מערך ההוראה והלמידה, כחלק מראייה ארוכת טווח של חיזוק וצמיחת 

דור העתיד של העיר שדרות."

תיכון גוטוירט החדש: הראשון מסוגו בישראל
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יום חמישי מהשעה 17:00 ועד לשעה 22:00 מתקיים ברחבת העירייה, "שדרות מרקט" -   מידי 
יריד חקלאים, אמנים ויוצרים. היריד מציע לבאים, שוק פירות וירקות ישירות מהחקלאי לצרכן, 
דוכני אוכל ואקססוריז, מסעדות, פעילות לילדים, מוסיקה נעימה ובילוי חוויתי למשפחות ולצעירים. 
ראש העיר, אלון דוידי: "שדרות היא עיר הטרוגנית, מלאה באנשים מעניינים שיוצרים ומייצרים 
מכל טוב. אני בטוח שתושבי האזור ימשיכו ליהנות מפסטיבל אמיתי מידי יום חמישי במתחם העירייה".

יריד החקלאים הראשון - "שדרות מרקט"

20 יזמים משדרות סיימו קורס 'יזמות עסקית' 
ובדרכם לעצמאות כלכלית. קורס ההכשרה 
יצר חיבור בין אוכלוסיות שונות תוך למידה 
ועשייה עסקית והקנה למשתתפים כלים 
מעשיים ומקצועיים בניהול עסק עצמאי, 
ניהול פיננסי ושיווק דיגיטלי. לאחר הקורס 
ממשיך ללוות את היזמים "מנטור" )מלווה 
עסקי( שמסייע במיתוג ראשוני, בהקמה, 

חיזוק וניהול שגרת העסק. 

שדרות מכשירה יזמים צעירים

22

sderotmarket
עקבו אחרינו

מגיע לעיר

המרקט הראשון 

 17:00-22:00  רחבת העירייה

בתוכנית

הכניסה חופשית

 עם הפייטן

מרדכי יצהר מופע מוזיקלי מרהיב של 
ניגון יהודי ממזרח ומערב

מרקט באווירה חגיגית במיוחד
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ליאון כהן  לאחר שחרורו משירות סדיר, הגיע לאון למרכז הצעירים, שם שיתף את 
הצוות על חלומו ללמוד הנדסת בניין, הוא קיבל ייעוץ והכוונה אודות זכויות חיילים משוחררים 
וייעוץ והכוונה ללימודים אקדמיים ובתחום המלגות.עם הזמן, ליאון למד במכינה להנדסה 
במכללת 'סמי שמעון'. לאחר לימודי המכינה, התקבל ללימודי הנדסת בניין וסיים בהצלחה 
את התואר הראשון כשבסיומו, עבר הליך נוסף אצל רכזת תעסוקה, לכתיבת קו"ח והכנה 

לראיון עבודה. כיום ליאון עובד כמהנדס ומלווה פרויקטים בחברת הבניה 'אסום'.

עזרי סקיטל  עזרי התחיל את לימודיו האקדמיים בהוראת מתמטיקה ותושב"ע וסיים 
את לימודיו בהצטיינות. הוא החל לעבוד כמורה למתמטיקה ומחנך בבית ספר 'תורני חדש'. 
מתוך רצון להעמיק ולהתמקצע יותר, פנה עזרי, ללימודי תואר שני בהוראת המתמטיקה 
וסיים בהצטיינות. במהלך הלימודים, עזרי קיבל מלגה שסייעה לו להגשים את חלומו 
ולהתמקצע. התמורה לא איחרה לבוא, ועזרי פנה שוב למרכז לצעירים, אך הפעם לכבוד 

התחלת לימודי הדוקטורט שלו כחוקר חינוך מתמטי.

אסתי חואטו  פנתה למרכז הצעירים וקיבלה ייעוץ והכוונה אודות זכויותיה כחיילת 
משוחררת. וקיבלה מלגה שנתנה לה את הדחיפה הראשונית לצאת ללימודים. כיום, 
בגיל 24 היא כבר בעלת תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, וכיום היא עוסקת בתחום 
בקרת פרויקטים במשרד ממשלתי במרכז הארץ. "מרכז הצעירים הוא הבית שלי לכל 
דבר. מבחירת המקצוע לעתיד והכוונה למלגות משמעותיות ועד פיתוח מסלול קריירה 

מדויק עבורי להמשך הדרך".

נופר אלמאיו  נופר הגיעה למרכז הצעירים, לייעוץ מלגות עבור לימודי הוראה.
לאחר תהליך של למידת "מי אני" היכרות עם הנפש והרצונות האמתיים שלה ובעיצומו 
של תהליך מדהים ומרומם היא קיבלה החלטה והחלה את לימודיה לתואר ראשון במכללת 

'חמדת הדרום'.

הבית של הצעירים 

בשדרות, יש עתיד מבטיח לצעירי העירבשדרות, יש עתיד מבטיח לצעירי העיר
ההשקעה הרבה של עיריית שדרות, ומימוש חזונו של ראש העיר, בקידום וטיפוח הצעירים בעיר מניבה 
פירות. סיפור קטן אחד על ארבעה 'בוגרי המרכז' שמסמל יותר מכל, מהו 'מתן שוויון הזדמנויות' 

ו'שאין גיל להשכלה גבוהה'.
מרכז הצעירים הוא הגוף המוביל והיוזם של הפעילות עבור הצעירים בעיר, בגילאים 18-40 ובכללם 
חיילים, חיילים משוחררים, סטודנטים, רווקים ומשפחות צעירות ומהווה עוגן מרכזי בחייהם בעיר, 
המרכז פועל למען קידום, פיתוח, העצמה וחיזוק המרקם החברתי בעיר. במהלך הקיץ, הכרנו ארבעה 

צעירים, שסיפרו לנו על הליווי וההכוונה שהם קיבלו מהמרכז.

קבוצת ריצה של
שדרות והסביבה

ליווי ותמיכה רגשית ע"י מנחה ממרכז חוסןלפרטים והצטרפות:  08-6609313

בליווי כרמית לוי בן אדיבה - מדריכת ריצה מוסמכת 
בניית תוכנית אישית לכל משתתף  |  הקבוצה מתאימה לכל הרמות 

מתי?  ראשון וחמישי   איפה?  יציאה מרחבת הספורט קלאב

חוגי שחייה
מבוגרים וילדים

בשעות אחר הצהריים בהתאם ללו"ז הבריכה

10 שיעורים
קבוצות של 6 בלבד  .  עלות 600 ש"ח

לפרטים והרשמה ספורט קלאב- 08-6609313  |  חפשו אותנו ב-

החברה הכלכלית
לפיתוח שדרות
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18 августа жительнице города Сдерот, 
ветерану Второй Мировой войны, Эмилии 

Рафаиловне Боровик исполнилось 

Одной из прерогатив в работе отдела 
интеграции является пропаганда 
изучения иврита. Владение языком 
является важным условием интеграции 

в израильское общество.
В связи с этим отдел интеграции под руководством 
Елены Бирюковой при поддержке депутата Марка 
Ифраимова, в сотрудничестве с организацией "Дрор 
Исраэль", с центром "Оцма" при городском отделе 
соц.обеспечения под руководством Ави Халивы и 
депутата Алены Рабинович и при непосредственной 

поддержке мэра города 
Алона Давиди открыли 
курс иврита для желающих 
улучшить свои знания 
и научиться свободно 
общаться, писать и читать.

100 лет!!! Конечно, это событие не прошло 
мимо руководства города. Утром этого дня мэр 
города Алон Давиди с помощником Эдуардом 
Амиргуловым,  зам.мэра Марком Ифраимовым и с 
руководителем отдела абсорбции и руководителем 
клуба ветеранов приехали к имениннице домой 
и поздравили её и её счастливых детей с этим 
знаменательным юбилеем.

Нофар Альмайо
Нофар пришла в центр по работе с молодежью посоветоваться насчет стипендии для 
учебы на педагога. Профессиональные консультации и встречи в центре помогли ей 
разобраться в самой себе, осознанно принять решение, и сегодня она обучается в 
педагогическом колледже «Хамдат а-даром» на первую степень. 

Дом для молодежи: помогаем строить будущее

Городской центр по работе с молодежью предназначен для молодых людей от 18 до 40 лет и для молодых 
пар, демобилизованных солдат, студентов, которые ищут работу, хотят определиться с направлением 
учебы. Здесь помогают каждому человеку развить его личный потенциал, найти свой путь в профессии и 
карьере, стать важной частью общественной жизни города. Большие вложения муниципалитета Сдерота 
в эту сферу, осуществление программы мэра города по продвижению молодежи дают свои плоды. 
Вот истории четырех молодых горожан, которые рассказали о помощи и поддержке центра. Они – 
наглядная иллюстрация равенства возможностей и понимания того, что для получения образования нет 
возрастных границ. 

Леон Коэн
Житель Сдерота Леон Коэн после демобилизации пришел в городской центр по работе с 
молодежью – узнать информацию о своих правах и льготах, и о том, где лучше получить 
высшее строительное образование. Чуть позже Леон получил в центре стипендию и 
начал учиться в инженерном колледже им.Сами Шимона – на подготовительных курсах, 
а потом на отделении инженерного строительства. После получения диплома он прошел 
в центре обучение на семинаре по написанию автобиографии и подготовке к интервью. 
Сегодня Леон - инженер и координатор проектов строительной  компании «Асум».

Эзри Скитель
Несколько лет назад Эзри Скитель решил посвятить себя педагогике – преподаванию 
математики и общественных наук. Он закончил первую степень с отличием, начал 
работать учителем математики и воспитателем в новой религиозной школе Сдерота. Но 
почувствовал, что хочет расти и продвигаться в педагогической сфере. Перед началом 
учебы на вторую степень он обратился в центр по работе с молодежью. Стипендия 
центра ему очень помогла (кстати, Эзри и вторую степень закончил с отличием). 
Недавно он вновь обратился за поддержкой, уже для учебы на докторскую степень 
в области исследований математического образования. 

Эсти Хоато 
Эсти обратилась в центр по работе с молодежью и также получила информацию по 
правам демобилизованных солдат и консультацию по выбору направления учебы. Она 
получила стипению, которая помогла сделать ей первые шаги в направлении высшего 
образования. Сегодня, в возрасте 24 лет, она обладает первой степенью по инженерному 
делу и управлению, и занимается управлением проектами в правительственной 
организации в центре страны. «Центр по работе с молодежью для меня - настоящий 
дом, и это касается буквально всего - от выбора профессии до материальной помощи 
и поддержки в карьере», - говорит она.  



Для пожилых горожан в этом году лето было чуть менее 
жарким: для них муниципалитет организовал «водный» 
проект - совместные дни отдыха в городском бассейне. 
Это было не просто купание, а целый комплекс занятий: 
аэробика в воде, зумба на траве, народные танцы, игра 
на барабанах и даже совместное исполнение популярных 
песен. Здоровье, спорт и подходящие для «золотого» 
возраста развлечения – все эти темы постарались 
совместить в летнем проекте, а закончился он совместной 
поездкой в Ашкелон на берег моря. Мэр города Алон 
Давиди пришел в бассейн поприветствовать пенсионеров 
и пообщаться с ними. Адвокат Алона Рабинович-Элиягу, 
депутат муниципалитета и ответственная за деятельность 
городского управления социальной работы, также 
побывала на мероприятиях и пригласила всех горожан 
«золотого» возраста принять участие в днях отдыха. 

В течение последних девяти лет деятельность муниципалитета Сдерота 
постоянно курировал назначенный МВД специальный финансовый 
проверяющий. В июле этого года его деятельность закончилась. 
«В свете улучшения бюджетного, административного управления и 
ответственного финансового руководства, министерство внутренних 
дел приняло решение завершить работу куратора в муниципалитете 
Сдерота» - отметил гендиректор МВД в письме в муниципалитет. 
Мэр города Алон Давиди, гендиректор муниципалитета Таль Туран и 

руководители отделений выразили признательность финансовому проверяющему МВД  Шимону (Симо) 
Бените за его деятельность на благо муниципалитета города.
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проекта желающие смогли 
побывать на дне отдыха 
на Мертвом море, в 
оздоровительном комплексе 
Хамей Гааш, в уникальном 
парке "Утопия", в музее 
искусств Тель- Авива и в 
центре Сарона-маркет.

Зал был переполнен, удовольствию зрителей 
не было предела! Артиста долго не отпускали и 
просили не раз спеть на бис. Певец Слава Новиков 
после концерта в Сдероте опубликовал на своей 
странице: "Огромное спасибо за предоставленную 
возможность побывать в Вашей замечательной 
стране с концертами. Восторг, восхищение, чувство 
гордости за успех – вот какие чувства после концерта 
в Сдероте. Уже покидая зал, в массе выходящих 
зрителей̆ услышал: «Здорово! Такого концерта у 
нас еще не было!». Я счастлив! Благодарю мэра 
города Сдерота Алона Давиди, заместителя мэра 
города Марка Ифраимова, депутатов горсовета 
Нахшунову Хаву, Абрамова Виктора, начальника 
отдела абсорбции Елену Бирюкову за теплый прием 
и море аплодисментов! Ваш Слава Новиков."

По инициативе депутата горсовета Виктора 
Абрамова в сотрудничестве с отделом 
интеграции и при поддержке депутатов 
Марка Ифраимова, Хавы Нахшоновой и 
мэра города Адона Давиди был организован 
концерт российского певца Славы Новикова.

В июне все мы праздновали Шавуот —дарования 
Торы, то есть нравственного закона, свободному 
еврейскому народу. Нашим отделом было 
организовано традиционное празднование для 
общины репатриантов из Индии – Бней Менаше 
в их синагоге. На праздник все пришли семьями – 
как говорится, и стар и млад! Также для них была 
организована поездка в Луна - парк.

Коротко о работе отдела интеграции в 
июне, июле и августе.
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Сотрудники отдела по работе с пожилыми людьми в отделении 
социальной работы муниципалитета Сдерота провели на этой неделе 
праздничное мероприятие для 16-ти  клубов 
пенсионеров, работающих в городе, и наградили 
координаторов клубов. В мероприятии принял 
участие мэр города Алон Давиди. 

В Сдероте наградили 
координаторов городских 

клубов пенсионеров

«Водный» проект для горожан 
«золотого возраста»

«Ученики» класса для пенсионеров закончили 
свой первый учебный год в средней школе 
им.Готвирта в Сдероте. Двадцать пожилых людей 
города приняли участие в этом необычном 
проекте – вернулись за школьные парты, 
вспомнили свою юность и получили настоящее 
удовольствие от учебы и разнообразных 
школьных предметов. К каждому ученику-
пенсионеру был прикреплен ученик восьмого 
класса – они вместе учили уроки, проводили 
внеклассные мероприятия и праздники. 
Школьники слушали рассказы своих старших 
друзей и записывали их – для истории.

«Класс бабушек и дедушек» 
ушел на каникулы

Важное достижение: снят дополнительный контроль со стороны МВД

Июль месяц тоже был очень насыщенным. 
Мы продолжаем наш проект " Работаем и 

отдыхаем". В рамках этого

28

Шавуот отмечает не только определенное 
историческое событие, но и наступление 
нового сезона года, завершение очередного 
сельскохозяйственного цикла-  веселый 

праздник урожая.
Для репатриантов нашего города мы организовали 
два выезда на сбор урожая ягод и фруктов. 
Несказанное удовольствие собирать прямо 
с грядки малину и ежевику, попробовать 
израильскую смородину и крыжовник, а также 
вишню, черешню и мн. др.



Дорогие горожане,
Канун праздника Рош а-шана, нового года по еврейскому календарю 
– это время подведения итогов, время надежд и планов на будущее. 
В прошедшем году в обновление и развитие Сдерота были вложены 

большие средства и ресурсы. В центре города сейчас продолжаются  работы по модернизации; 
в старых районах выполнены проекты по благоустройству и  обновлению территорий вокруг 
домов, проведены ремонтные работы в подъездах, на лестничных площадках.
Мы продолжаем ремонт городской территории и игровых площадок; построили новые детские 
сады. В новых районах Сдерота строятся городские парки. Список работ длинный, и большинство 
проектов уже можно увидеть собственными глазами – и в новых, и в старых районах. 
Я рад представить горожанам третий выпуск интернет-газеты «Мейда-ир», где муниципалитет 
отчитывается обо всем, что сделано в последнее время. Речь идет о больших финансовых 
вложениях в образование, в благоустройство города, в  инфраструктуру, в сферу транспорта, 
уборку города, занятости, в проекты для молодежи и подростков, в проведение  городских 
мероприятий, культурных и спортивных программ, и во многие другие области жизни города. 
Обо всем этом вы прочитаете в этом выпуске. 
Мы постарались провести в каникулы разнообразные и качественные летние проекты, 
предназначенные для горожан всех возрастов и всех общественных групп. Детские летние 
лагеря работали две смены. 
Я хочу поблагодарить депутатов городского совета, ответственных за разные сферы жизни города, 
всех сотрудников муниципалитета, работников городского матнаса, городской Экономической 
компании и Фонда по развитию Сдерота за работу и сотрудничество. Спасибо всем, кто принял 
участие в организации прекрасных летних мероприятий для жителей города. Поддерживайте 
связь с муниципалитетом и со мной на странице в фейсбуке и на городском сайте.  Я буду  рад 
вашим откликам о сделанном. Это помогает в работе и дает силы идти дальше. 
Надеюсь, что наступающий год будет еще более успешным. Желаю вам и вашим близким 
прекрасного года, процветания, счастья и здоровья!  Гмар хатима това!
Пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в 3-м фестивале праздника Суккот в 
Сдероте, на котором запланированы многочисленные культурные мероприятия, развлечения 
для детей и для всей семьи.

Искренне ваш,
Алон Давиди
мэр Сдерота

Юные музыканты, участники проекта «СдеРОК», выступили 
в клубе «Керен Ор» и буквально «зажгли» публику яркими 
и динамичными ритмами. Концерт завершился джем-
сейшном и исполнением песни, написанной специально 
для этого проекта. Адвокат Алона Рабинович-Элиягу, 
депутат горсовета и ответственная за социальную работу, 
поздравила юных талантливых музыкантов с успешным 
выступлением и пожелала им приятного и безопасного лета.

Обращение мэра города

Десятки учеников приняли участие в марафоне по английскому 
языку, математике и подготовке к средней школе в рамках проекта 
Гешер («Мост»). Проект инициировал председатель Фонда по 
развитию Сдерота Михаэль Амсалем. Церемония завершения 
проекта состоялась в ашдодском парке «Этгарим»  с участием 
учеников и их родителей. Лучшим ученикам марафона вручили 
подарки и почетные дипломы. Михаэль Амсалем особо поблагодарил 
мэра города Алона Давиди за поддержку и выделение средств 
для этого важного для города проекта.
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Продолжаем лидировать: Сдерот на 
1 месте по количеству выпускников 
с аттестатом зрелости

Будущее поколение израильских музыкантов уже здесь!

Мост к успеху

Каждый год во время больших каникул в 
Сдероте проходит летний научный лагерь. Он 
проводится в сотрудничестве с министерством 
науки и технологий. Этим летом десятки 
детей Сдерота занимались на разнообразных 
семинарах и практических занятиях по 
робототехнике, электронике и технологиям. 
Мэр города Алон Давиди: «Мы даем нашим 
детям возможность в течение лета заниматься 
интересным делом и развиваться, изучая 
науку, робототехнику и другие современные 
технологические дисциплины».

Будущие ученые из Сдерота
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מקום 1 בזכאות לבגרות 
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По итогам 2017-2018 учебного года Сдерот 
продолжает лидировать в процентном отношении 
среди городов юга по количеству выпускников, 
получивших аттестат зрелости. 86,2% выпускников, 
обучающихся в Сдероте, имеют полный аттестат – 
это намного больше среднего показателя по стране, 
который составляет 
69 процентов. Кроме 
того, за последние 
пять лет количество 
выпускников, сдавших 
английский на 5 баллов 
в аттестат зрелости, 
увеличилось на 25 
процентов.
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Всем сладкого нового года! 
Хорошей вам записи в Книге жизни. 

Гитар хатима това!
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