
רגעים
שעשו 

לנו את 
השנה



דבר ראש העיר
תושבים יקרים, 

אנו נמצאים על ספה של שנה חדשה וחותמים את השנה החולפת, בנקודה זו יש לעצור ולהתבונן על אשר השגנו, לחייך, 
לשמוח ולהציב לעצמנו מטרות ויעדים חדשים. בשנה האחרונה קידמנו מספר רב של תכניות לשיפור איכות החיים שלכם, 
התושבים, ולשיפור פניה של העיר. יחד עם צוות אנשים מדהים ומקצועי בעירייה, אנו מצליחים ליזום, להביא פרויקטים 

חדשים ולפתח כאן עיר לתפארת ישראל, עם רמת חיים גבוהה, עושר תרבותי ומערכת חינוך מהטובות בארץ. 

מעל לכל המאמצים, העיר שדרות זכתה בתושבים נהדרים אשר מגדירים אותה ומהווים את הבסיס לשגשוגה ופריחתה. 
העיר התברכה בהון אנושי יוצא דופן, של קהילה חמה ומחבקת, פעילה, משתפת ומשתתפת. קהילה המגלה אחווה, אחריות, 

כבוד וערבות הדדית. כל אלו יחדיו הופכים את החיים בעיר ואת הקהילה בה למופת ומושא לחיקוי. 

־עם ההון האנושי היקר הזה שדרות נמצאת היום בתהליך פיתוח מואץ. אנו בעיצומה של בניית שכונות חדשות אשר הבי
קוש אליהן רק עולה, גנים ופארקים נבנים בכל רחבי העיר, שכונות ותיקות מתחדשות, עסקים חדשים נפתחים וישנה 
השקעה בלתי פוסקת בחינוך איכותי לילידנו. לצד הפיתוח, התוכניות להמשך פיתוחה של שדרות במהלך השנים הבאות 

רבות ומבטיחות.

אני מתכבד להגיש לכם, יחד עם הנהלת העיר את הרגעים שעשו לנו את השנה החלופות. 

אני סמוך ובטוח שגם בשנה הבאה עלינו לטובה נמשיך לקחת את העיר קדימה ונצעד לעבר הגשמת החזון להפיכת שדרות 
לבירת הנגב המערבי. אני מאחל לכל אחד ואחת מכם שנה טובה ומבורכת, שנה של שגשוג, הצלחה והגשמת חלומות.

אלון דוידי,
ראש העיר



ריהוט רחוב חדשני ומעוצב מותקן ברחבי העיר פותחים שנה בשדרות מחבקים את הגמלאים היקרים שלנו ביום הקשיש הבינלאומי ובכל ימות השנה מאות תושבים לקחו חלק בהפנינג אופניים מושקע 

פותחים
שנה

מחדשים
למענכם

הפנינג
אופניים

טוב יותרמעולם לא נראההשלישיהגיל

חשווןתשרי



מובילים בגיוס לצה"ל ביישובי הדרום  תושבי שדרות מציינים את חג הסינגד המסורתי 

חונכים גני שעשועים חדשים ברחבי העיר  בונים מוענות יום חדשים לגיל הרך בונים חמישה גני ילדים חדשים בעיר 

חדש
חדש
חדש

ממשיכים
בבנייה

שמחהילדים זה 

לחייליםמצדיעים

חג חנוכה טעים ושמח!

טבת כסלו



מאשרים את תקציב העירייה לשנת 2016, 
מדובר בתקציב החברתי ביותר שידעה 
העיר שדרות בשני העשורים האחרונים. 

השירות  בשיפור  מתמקד  התקציב 
לתושב וכן שיפור חזות העיר וניקיונה 

למענכם ולרווחתכם
חונכים מרכז טיפולי באמצעות בעלי חיים אשר ייסע לתושבי שדרות והסביבה 

בהתמודדות עם קשיים על רקע המציאות הביטחונית 

גם השנה אלפי תושבים מרחבי הארץ הגיעו 
דרום אדום  לחגוג בשדרות את פסטיבל 

ולהנות מהנוף היפה שלנו 

לדרך  יוצא  בעצמך  זאת  עשה  פרויקט 
מדרגות,  חדרי  בנינים,  שופצו  במסגרתו 

הר השלג מגיע לשדרות חצרות ומערכות ביוב רבים 

תמיד
למענכם

מחזקים
את החוסן

בעיר

חג
כלניות

שמח

עשה
זאת 
בעצמך

הר
השלג

אדר א' שבט



מאות נשים חגגו את יום האישה 
הבינלאומי בשדרות 

 יום המעשים הטובים בשדרות
צוין בהפנינג נתינה מרגש ביותר

לווטרנים  עיריית שדרות חנכה אנדרטה 
ה-71  השנה  יום  לציון  רושם  רב  בטקס 
לניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית. 
האנדרטה המכובדת מעוצבת בצורת מגן דוד 
250 שמות  ומורכבת לוחות שיש, בהם כ- 

ווטרנים אשר השתתפו בלחימה

חונכים את המרכז הרפואי-שיקומי של ארגון 
'עזרה למרפא' בראשות הרב פירר. המרכז 
הינו המרכז הרפואי הגדול באזור הדרום 
שירותי  לצד  רפואי  ייעוץ  שירותי  ומעניק 

שיקום פיזיים ונפשיים נרחבים

מרכז רפואי-שיקומי
של ארגון עזרה למרפא

ידי פיסול  מחדשים את טיילת ספיר על 
סביבתי ייחודי וגנים חדשים 

פורים בשדרות 

מעצימים
נשים

חדש
חדש
חדש

חג
שמח

חוגגים 'פסטיבל אביב' בשדרות 
עם שלל הופעות, פעילויות 
וסדנאות לכל הגילאים. היה 
נהדר, מחכים לשנה הבאה? 

אביב
בשדרות

זוכרים
שוכחיםולא 

ניסן אדר ב'



חוגגים 68 שנים למדינת 
ישראל בשדרות 

משקעים בנוער שלנו 
חונכים מחדש את מועדון הנוער בן גוריון

פסטיבל קולנוע דרום
התקיים זו הפעם ה-15 בשדרות 

בשירות לתושב
סוף סוף, חידוש רישיונות ליד הבית

קיץ חם
פותחים את הבריכה העירונית ואחרי שנים 
מחזירים את קורס השחייה לבתי הספר היסודיים

מקדמים את 
תחום התעשייה והתעסוקה  
הנחת אבן פינה במפעל אלסק )אלביט מערכות(

פרויקט 'שיקום שכונות' 
חוזר ומגיע לשדרות במסגרתו ישופצו חזיתות 

בתים, מבני ציבור וכן יבנו מרכזי נוער

מנתוני מנהל האוכלוסין של משרד הפנים עולה כי גם השנה מספר התושבים בשדרות גדל 

מפיחים חיים ותרבות בשוק העירוני המתחדש עם צללי השוק וחמישוק  

ממשיכים
לגדול

שדרות
מרקט חוגגים

עצמאות

סיוון אייר



 טקס לציון סיום מיגון במעמד ראש הממשלה טורניר הקט רגל העירוני לבוגרים ילדים ונוערהקייטנות האיכותיות והזולות ביותר בארץ נמצאות כאן אצלנו, בשדרות

בקיץ זה לא היה לנו רגע דל, כחלק מתוכנית הקיץ הרחבה של עיריית שדרות 
והמתנ"ס העירוני, התקיימו בכל ימות השבוע פעילויות חווייתיות ומגוונות 
לכלל תושבי העיר בהם הקרנות סרטים, ספרייה ניידת, מתנפחים, משחקי 

כדורגל לנוער, פסטיבלים בפארק ופעילות מגוונת לגמלאי העיר

חופש
גדול 

עיר
ספורטיבית

קיץ 
כזה עוד לא 

היה!

שדרות 
חזקה 

ישראל חזקה 

תמוז



 התחלנו את העבודות להקמת פארק 'קנדה'

 אלפי תושבים הגיעו לחגיגות פסטיבל לייב שדרות, היה מרגש

שיעור הזכאים לבגרות בעיר שדרות מהגבוהים במחוז הדרום
זכאים לסבסוד  גם השנה תושבי שדרות 

חוג ראשון לכל תלמיד
חונכים את המותג 'שדרות מקום למחשבה' המביא לידי ביטוי את חזון 

ראש העיר להפיכת שדרות לעיר למידה, לומדת ומלמדת

היי-טק זה כאן אצלנו 
בניין חדש לחברת הטכנולוגיה  חונכים 

העולמית, אמדוקס 

דואגים לסטודנטים 
לתושבים  המלגות  בחלוקת  ממשיכים 

הלומדים לתואר ולתעודה כאחד

שדרות מקום ראשון
בזכאות לבגרות בדרום

83%
שדרות

הבטחנו
קיימנו!

לייב
שדרות

הפנינג
חוגים

מקום
למחשבה

אלול אב



מקום בכל  לשירותכם 

עירייה
08-6620222

מוקד 106
                        08-6610991 
                        08-6898565 
08-6613110

מתנ"ס
 08-6611555

שלוחה 0

מנהלות 
שכונתיות
08-9173036

הכירו
את האתר

החדש !
מרכז 

צעירים
08-6621801



Праздник кружков по интересам. 
И  в этом году жители Сдерота имеют 
право на субсидию на первый кружок 

для ребенка. 
Представляем новое направление в городе " Сдерот - место размышлений ", что 
отражает новое видение Сдерота, как города знаний, обучения и исследования.

Технологии айтек -  это у нас в Сдероте Забота о студентах

שדרות מקום ראשון
בזכאות לבגרות בדרום

83%
שדרות

Обещали и сделали
Мы начали строительство парка "Канада"

 Фестиваль "Лайв Сдерот" - тысячи людей пришли, чтобы отпраздновать фестиваль, 
это было интересно!

Продолжаем приуспевать в области образования. Число учеников, 
сдавших экзамены на аттестат зрелости  в Сдероте, согласно данным Министерства 
образования, составляет 83% . Один из самых высоких результатов на юге страны! 

Август
 (элюль) 

Сентябрь
  (ав)



Сильный Сдерот – сильный Израиль.
Торжественная церемония по случаю завершения 
строительства защитных сооружений в городе в  

присутствии премьер-министра Израиля. 

Такого лета в Сдероте ещё не было
 Этим летом у нас не было скучно! Как часть летней программы  
муниципалитета Сдерота и Матнаса  в течение каждого дня недели были 
проведены увлекательные и разнообразные мероприятия для всех жителей 
города.  Кинопоказы, мобильная библиотека, детские аттракционы, 
юношеские футбольные матчи,  фестивали в парках и разнообразные 

мероприятия для пенсионеров.Школьные каникулы. Самые лучшие и недорогие летние лагеря у нас в Сдероте.

Спортивный город. 
 Городской спортивный турнир по мини-футболу для 

взрослых, детей и молодежи. 

Июль 
 (Тамуз) 



Наконец-то, не выезжая со Сдерота, 
обновляем права.

 Сдерот-маркет – возвращаем  к жизни городской рынок культурными мероприятиями.  

Открываем городской бассейн и возвращаем 
уроки плавания для начальных школ. 

Содействуем   промышленности и 
занятости населения -  открытие  нового 

здания завода Эльсек- систем Эльбит.

П р о е к т  р е к о н с т р у к ц и и  
возвращается. Ремонтируются  фасады 
домов, общественных зданий   и строятся 

новые центры для подростков.   68 День Независимости Израиля в Сдероте.

Молодежь - наше будущее.
Открылся обновленный молодежный клуб 

Бен-Гурион.

Продолжаем расти и развиваться. 
По данным переписи населения Министерства внутренних дел Израиля число жителей Сдерота увеличилось. 

Июнь 
 (Сиван) 

Май 
 (Эир) 



Празднуем "Весенний фестиваль" 
различными концертами,  мероприятиями 

и семинарами для всех возрастов. 
Это было здорово!  

Ждете продолжения  в следующем году? 

Помним и чтим! Муниципалитет 
открыл памятник ветеранам  В.О.В  в 
торжественной церемонии по случаю 
71-й годовщины Победы союзников 
над нацистской Германией. Достойный 
памятник в форме звезды Давида состоит 
из мраморных плит, на которых высечены 
более 250 имен ветеранов, принимавших 

участие в боевых действиях.

Открыт лечебно-реабилитационный 
центр  организации "Помощь 
выздоравливающим" во главе с раввином 
Фирером. Центр является крупнейшим 
медицинским центром на юге и оказывает 
консультации и  помощь  в реабилитации 
физического и психического состояния.

Расширение прав и возможностей женщин
Сотни женщин отпраздновали 
Международный женский день в Сдероте.

Прогулочная дорожка Сапир обновляется 
новыми интересными скульптурами. 

 День добрых дел.  Праздник  Пурим в Сдероте.

Апрель 
 (Нисан) 

Март 
 (Адар) 



Открывается центр лечения с помощью животных. Праздник снега приходит в Сдерот 

Утверждается муниципальный бюджет 
на 2016 год, один из самых социальный 
бюджетов Сдерота за последние два 
десятилетия. Бюджет фокусируется на 
улучшении обслуживания жителей и 
улучшения внешнего вида города и чистоты.

Начал работать проект " Сделай сам",  в ходе 
которого были отремонтированы здания, 
лестницы, дворики и канализационные 

системы.

Праздник цветения
В этом году снова  тысячи людей со всей 
страны приехали праздновать фестиваль 
"Красный юг" и наслаждаться прекрасными 

видами цветущих полей. 

Март 
 (Адар) 

Февраль 
 (Шевет) 



Строится  пять новых детских садов в городе Строят новые ясли…
 Новые игровые площадки в районах 

Бен-Гурион и Авивим

Провожаем новобранцев в ряды Армии Обороны Израиля Жители Сдерота  отмечают традиционный праздник  Сингад.

Празднуем Хануку в ряду прочих мероприятий 

Январь 
 (Тевет) 

Декабрь 

(Кеслев) 



Начинаем новый год в Сдерот

Сотни жителей  приняли участие в в велосипедном марафоне.

клубах репатриантов "ни минуты покоя"…  В
И в этом году был проведен целый ряд мероприятий, включая 

семинары, спектакли, шоу, концерты, экскурсии и дни отдыха.

Ноябрь
(Хешван) 

Обнимаем пенсионеров в Международный День пожилых людей и круглый год

 Сборная по боксу и борьбе достигает новых высот

Обновляем…
 Устанавливаем новые лавочки и навесы на 

всех улицах города.

Октябрь
2015 (Тишрей) 



Обращение мэра 
города

Уважаемые жители, мы находимся на пороге нового года и завершаем прошлый . В этот 
момент мы должны остановиться и посмотреть на то, чего мы достигли и поставить перед 
собой новые цели и задачи. В прошлом году мы претворили в жизнь  большое количество 
программ по улучшению качества жизни жителей, а также улучшили облик города. Вместе 
с командой профессионалов муниципалитету удалось  инициировать  и  разработать новые 
проекты и создать великолепный город с высоким уровнем жизни, культурного богатства 
и одной из лучших систем образования в стране.

В первую очередь жители Сдерота и их усилия определяют и формируют основу для 
процветания и благополучия. Наш город благословлен исключительным человеческим 
капиталом, деятельными, отзывчивыми и надежными активистами общества, проявляющими 
братство, уважение и взаимную ответственность. 
Все это вместе делает жизнь в городе и в обществе, в котором мы живем, примером для 
подражания. 

 Алон Давиди, 
мэр города Сдерот

С помощью этого драгоценного человеческого капитала Сдерот сейчас находится в процессе 
ускоренного развития. Мы находимся в самом разгаре строительства новых кварталов, и 
спрос на них только увеличивается. Сады и парки строятся по всему городу, старые кварталы 
обновляются,  открываются новые предприятия и постоянно обновляются инвестиции в 
качество образования наших детей. 

Наряду с обновлением, планируется продолжить развитие Сдерота в следующие годы, 
вследствие чего планируется прирост населения до 50.000 человек. 

Я рад представить вам, наряду с городской администрацией, краткий отчет за прошедший 
год. Я уверен, что предстоящий год будет плодотворным. И мы будем идти вперед по пути 
реализации концепции превращения Сдерота в столицу Западного Негева. Я желаю каждому 
из Вас, чтобы наступающий Новый год стал годом процветания, успеха и реализации 
заветных желаний.   



События, 
ознаменовавшие 

этот год


