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תושבים יקרים, 
העיר שדרות כידוע נמצאת בתנופת פיתוח אדירה. שכונות חדשות נבנות בסמוך לשכונות 

הוותיקות אשר גם הן עוברות תהליך של התחדשות וריענון יסודי, איכות החיים בעיר עולה בכל 
תחומי החיים ואנו אט אט מגיעים לכל אזור, משדרגים, מפתחים ומשפרים למענכם. 

העירייה בהנהגתי, השקיעה בשנים האחרונות משאבים רבים בחינוך, תרבות, יזמות, רווחה, 
פרויקטים שונים ובמימוש חזוני להפיכת שדרות לעיר מרכזית ואטרקטיבית. כיום, שדרות היא 

עיר משגשגת ופורחת, מגובשת ותוססת, עיר שהיא משפחה אחת גדולה.

עיריית שדרות דואגת מידי יום לאיכות החיים ורווחתם של תושבי העיר, לפיתוחה של שדרות 
ושמירה על ניקיונה. במסגרת הפעילות הקמנו אגף שירות לתושב, שזו כל מטרתו. במסגרת 

פעילות האגף, שיפרנו ואנו עדיין משפרים את פעילות המוקד העירוני שעובר רה-ארגון בימים אלו. 
בנוסף לכך, אגף שפ"ע עבר שינוי משמעותי והתוצאות ניכרות ברחבי העיר מבחינת רמת הניקיון, 

איכות המתקנים, פינות הישיבה, התאורה החדשה ועוד.

כל פעילותנו זו מתאפשרת בזכות חברי המועצה, הסגנים, צוות עובדי העירייה האיכותי 
והמסור, עובדי חכ"ל, הקרן לפיתוח שדרות, עובדי החינוך, עובדי המתנ"ס וכמובן - 

שבזכותכם, תושבים יקרים.

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 בשדרות 
ואת הקהילה בה למופת ומושא לחיקוי.

יחד אתכם נמשיך להצעיד את שדרות קדימה. 
 בברכה,
אלון דוידי, ראש העיר
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שדרות  במספרים

4

שדרות במספרים

בנייה

תקציב פעילות 
העירייה

גני שעשועים 
ופארקים

מפעלים 
חדשים אוכלוסייה

חינוך

4,500 
יחידות דיור 
 שווקו בעיר

ב-3 השנים 
האחרונות

271,214,000

תקציב 2018: חינוך - 63,522,000 ₪ | תרבות - 15,692,000 ₪ | רווחה - 34,998,000 ₪ | שירות לתושב - 2,081,643 ₪ | שפ"ע - 43,286,020 ₪

25 
 גני שעשועים
 חדשים נבנו
ב-3 השנים 
האחרונות

15 
מפעלים חדשים 
נחנכו בעיר מאז 
מבצע "צוק איתן"

 כ-27,000 
 תושבים חיים
כיום בשדרות

 83% 
אחוז הזכאות בבגרות 

 הגבוה ביותר באזור,
שנה שלישית ברציפות
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 שדרות היא עיר
למדה, לומדת 

 ומלמדת
מערכת החינוך בשדרות היא מערכת 

חינוכית מובילה ומצטיינת, אשר אגפי 
חינוך מהארץ כולה יכולים ללמוד ממנה. 

אנו משלבים בעיר חינוך הישגי לצד חינוך 
ערכי וחינוך משלים. במישור ההישגי, 

העיר מקדמת תכניות לימוד מתקדמות, 
בדגש על לימודי מתמטיקה ומדעים, 

כמקפצה לעתיד מבטיח יותר עבור ילדינו. 
במישור הערכי, אנו פועלים לחיזוק 

מעורבותם של בני הנוער בקרב הקהילה, 
לאהבת המולדת, לציונות ובהמשך, 
לשירות משמעותי בצה"ל. במישור 

השלישי, של החינוך המשלים, אנו פועלים 
רבות על מנת להנגיש לכל ילד וילדה בעיר 

חוגי העשרה, המאפשרים להעצים את 
הילדים ובני הנוער שלנו, לפתח תחומי 

עניין ולהביא אותם למצויינות בתחומים 
הקרובים לליבם.

גם השנה, שדרות 
המשיכה להוביל 
באחוז הבגרויות 

 באזור הדרום
עם-  83%

83%שדרות                                    83%

79%ירוחם                           79%

77%דימונה                        77%

76%שער הנגב               76%

74%ערד                       74%

73%נתיבות                 73%

70%באר שבע         70%

70%אשקלון           70%

67%אשדוד         67%

62%קרית גת  62%

עיר מצטיינת 
זו השנה השלישית ברציפות 

שהמקיף הכללי ע"ש גוטוירט 
נבחר לבי"ס מצטיין מטעם משרד 

החינוך.

נבחרת תלמידי "תורני מדעי" זכתה 
במקום הראשון באליפות הרובוטיקה.

נבחרת הבנים של "תורני חדש" 
זכתה במקום הראשון באולימפיאדת 
"אשכולות חשיבה" של אזור הדרום 

ובמקום ה-3 באולימפיאדת "אשכולות 
חשיבה" ארצית. 

לראשונה, התקיים השנה כנס מצטייני 
חינוך ביוזמת הקרן לפיתוח שדרות ואגף 

החינוך. 127 מתלמידי העיר קיבלו אות 
הוקרה והערכה על הצטיינותם במהלך 

השנה.

לראשונה בשדרות התקיים חידון ציונות 
ומורשת בו השתתפו תלמידים משני 
תיכונים בעיר – המקיף הכללי ע"ש 

גוטווירט והמקיף הדתי.
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תכנית ‘דור 3‘ - תכנית רב גילאית, החל מכיתה 
א’ ועד יב’, המכשירה ומטמיעה גישות חינוכיות 

 חדשות באמצעות כלי תקשוב ומכשור
טכנולוגי-מדעי חדשני. 

 תכנית ‘אמירים’ למצוינות בחינוך
התכנית כוללת טיפוח מצויינות, הצבת אתגרים 
וחשיפה לתכנים ייחודיים, תוך לימוד מיומנויות 

חשיבה וחקר.

 תכנית מעו”ז (מנהלת ערכים וזהות)
התכנית שמה דגש על הזהות היהודית והעירונית, 
עידוד המסורת במשפחה ובקהילה, רגישות לזולת 

ואחריות חברתית. 

 תכנית ‘צעירים מגשימים’ ללימודי סייבר
תכנית לתלמידי שכבה ט’ להעמקת הידע בתחומי 

המחשב והאינטרנט. 

מגמת היי-טק בשיתוף חברת 'אמדוקס' 
לתיכונים בשדרות. 

 מכללה טכנולוגית במקיף הכללי
פרוייקט טו"ב (טכנאי ובגרות) המכשיר את 
התלמידים בכיתות יא'-יב' בתחום התעשייה 

והניהול. התכנית פועלת בשיתוף פעולה משרד 
החינוך והתאחדות התעשיינים. 

תכניות למידה מתקדמות
תכנית ‘קרן קרב' למעורבות בחינוך 

התכנית כוללת ימי שיא בשיתוף 
ההורים וכן, אירועים עירוניים 

מגוונים כמו קונצרטים, יום המורה 
ועוד.

תכנית STEM - תכנית לבנייה ופיתוח 
תשתיות פיזיות וארגוניות בתחום 

החשיבה המתמטית. 

תכנית ‘עתידים’ - התכנית שמה דגש 
על חשיבות הלימוד המעמיק של 

מקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית 
ומדעים, תוך הכוונת התלמידים 

לאקדמיה והכנתם למסלולי העתודה 
הצבאית.

תכנית המח”ר (מדע, חלל ורובוטיקה) 
תכנית לצמצום פערים בחברה אשר 
נועדה לשפר את ההבנה, ההישגים 

והמוטיבציה בקרב תלמידי בתי הספר 
היסודיים וחטה"ב ללמוד במגמות 

מדעיות – טכנולוגיות ולפתוח בפניהם 
צוהר להשתלבות עתידית במוסדות 

אקדמיים. 
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 חינוך
 בלתי פורמלי

"כי חינוך טוב לא נגמר בכיתה"
חוג לכל תלמיד – כל ילד וילדה בשדרות 
זכאים לחוג מסובסד במתנ"ס. גם השנה 

ניתן סבסוד של 600 ₪ לחוג עבור ילד.

צהריים טובים – תכנית מסובסדת 
להארכת יום הלימודים בבתי הספר 

בכיתות א'-ה' בכל בתי הספר היסודיים 
בעיר. התכנית פועלת בימים א' – ה' 

עד השעה 16:30. שעות אלו מוקדשות 
לפעילויות העשרה, תרבות, סדנאות, 

חוגים וסיוע בהכנת שיעורי בית.

גם השנה הקייטנות האיכותיות והזולות 
 ביותר בארץ היו כאן אצלנו, בשדרות

וכ-2,700 ילדים וילדות השתתפו ונהנו 
בהן. 

SUMMER SCHOOL - קייטנה ייחודית 
נפתחה השנה לתלמידי כיתות ג'.

כחלק ממרכז המוזיקה, נחנך
במשחקייה "חדר המוזיקה"
המשותף לעירייה, למתנ"ס 

ולארגון ה-JNF ארה"ב. המיזם 
מאפשר לילדים ולבני נוער ממשפחות 
מעוטות יכולת ללמוד שיעורים פרטיים 

על מגוון כלים: אורגנית, גיטרה, פסנתר, 
דרבוקה, חליל, קלרינט וכינור – בעלות 

של 10 ₪ בלבד לחודש. 

משקיעים בתנועות הנוער
עיריית שדרות שיפצה השנה את מבני 

הצופים, בני עקיבא, הנוער העובד 
והלומד, אריאל ומועדון בן גוריון.   

בימים אלו מוקמים חמישה מועדוני נוער 
בהשקעה של 10 מיליון ₪. המועדונים 

יוקמו בשכונות השונות ויהוו בית חם 
עבור בני הנוער בשעות הפנאי.

 חידוש הספרייה העירונית
עיריית שדרות החלה בשיפוץ הספרייה 

העירונית בעלות של חצי מיליון ₪. 
השיפוץ יכלול, בין השאר, מענה 

ממוחשב ונגיש, חדר למידה מודרני 
ואזורי חשיבה ולמידה.
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עיריית שדרות רואה בשירות לתושב את 
 לב ליבה של העשייה העירונית.

העירייה על כל אגפיה ועובדיה פועלת 
להענקת שירות מקצועי, אדיב ומיטבי 
לכלל תושבי העיר. גם בשנה הקרובה 
נוסיף ונציב את היבט השירות בראש 
סדר העדיפויות, מתוך רצון להמשיך 

ולשפר את טיב השירותים הניתנים לכם.

 התחדשות המוקד העירוני
המוקד העירוני עבר השנה מהפכה של 

ממש עם הפיכתו למוקד 24/7, גיוס נציגי 
ונציגות שירות חדשים, מינוי מנהל חדש 

למוקד, מעברו למבנה חדיש, משודרג 
ומשופץ ברחוב בר-לב והכנסת מערכות 

טכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בארץ.

 רישות העיר במצלמות
 במסגרת תכנית 'עיר ללא אלימות'

ושיתוף פעולה עם המשרד לביטחון פנים 
והאגף לשירות לתושב בעירייה, הותקנו 

ברחבי העיר עשרות מצלמות אבטחה 
שמטרתן שמירה על הסדר הציבורי, מניעת 

ונדליזם והרתעה. המצלמות מחוברות 
למוקד העירוני וכך, במידה וקורה אירוע 

חריג, הוא נצפה במצלמות ומטופל.

 תמיד קשובים לכם
בחודש מאי השנה, התקיים בעיר 

סקר שביעות רצון וזאת על מנת לתת 
למנהלים ולאגפי העירייה השונים שיקוף 
 מצב ממנו ניתן ללמוד חוזקות וחולשות.

שמחנו לגלות כי 76% מכם מסכימים 
כי משהו טוב קורה בשדרות.

 שדרות בכף היד
במהלך השנה, הושקה 

האפליקציה העירונית "שדרות", 
אותה ניתן להוריד מכל מכשיר 

סמארטפון. באמצעות האפליקציה ניתן 
לדווח למוקד העירוני על מפגעים על-ידי 
ציון מיקום המפגע, תיאורו ואף תיעודו. 
באפליקציה ניתן למצוא ספר טלפונים 

של כלל אגפי ומחלקות העירייה, קישור 
לדפי הפייסבוק העירוניים, לוח אירועים 

ואף ניתן לבצע תשלומים ולקבל מידע 
אישי.

 מחלקת גביה חדשה
לאחר שנים רבות בהן מוקמה במבנה ישן 

וצפוף, עברה בחודש יוני השנה מחלקת 
הגביה למבנה מרווח, חדיש ונעים ברחוב 
הנחלים. המבנה החדש, שכמובן הונגש, 
כולל 8 עמדות שירות חדשניות ויעילות.

10
לא מסכים

11%

ככה ככה

13%

מסכים

76%
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איכות החיים של תושבי העיר נמצאת 
עבורנו במרכז ולכן, גם השנה הושקעו 

משאבים רבים בשיפוץ ושדרוג תשתיות 
העיר וזאת, כחלק מתכנית כוללת 

לשיפור חזות העיר כולה.

 החלפת קווי ביוב וקווי מים בקווים חדשים
ברחובות נתן אלבז, קרן היסוד, שיבת ציון, 

יצחק שדה, הרקפת, הלל יפה ובדרך בגין.

לאחר 20 שנה - הוחלפו תשתיות הביוב 
בפארק עזריאלי ובחורשת האקליפטוסים 

בסמוך לבית העלמין.

 עיצוב כיכרות
 כיכר פארק הילדים הושלמה ובימים אלו
מוקמות עוד 4 כיכרות. בנוסף, בכיכר בגין 

המרכזית נבנית המזרקה הראשונה בעיר. 
יש למה לחכות!

קרצוף וריבוד כבישים בשכונת נאות 
יצחק רבין ורחובות נוספים בעיר.

 מהפך בשכונת נאות הדקל
עיריית שדרות יוצאת לפרויקט מקיף 

בשכונת הזית שיכלול טיפוח וגינון 
השטחים הפרטיים הסמוכים לבניינים, 

יצירת פינות ישיבה נוחות נגישות 
ומוצללות, הוספת תאורת רחוב וכן, 
תאורה סולארית בכניסות לבניינים.

התחלת עבודות להחלפת 
 תשתיות ביוב בדרך בגין

 במסגרת העבודות יוחלפו קווי
הביוב הישנים, אליהם מוזרמים 

שפכי העיר וכן, שפכים ממפעלים באזור 
התעשייה. שלב א' של הפרויקט כבר 

הסתיים עם החלפת התשתיות מאזור 
התעשייה מתחת לכביש 232 ועד הוואדי של 
פארק עזריאלי. בהמשך, יבוצע קידוח מתחת 

לכביש לכיוון פארק הילדים, לאורך ציר בגין 
וצפונה, ובסופו של דבר יגיע הקו עד למכון 
טיהור השפכים. בחלקו הדרומי של הציר, 
תבוצע החלפת קווי מים וביוב עד לשכונת 

המוזיקה.

החלו עבודות הפיתוח וחידוש התשתיות 
ברחוב סמטת התמר-האשל, יצחק שדה 

ויוספטל. בהמשך, מתוכננות עבודות פיתוח 
וחידוש תשתיות ברחובות: רמב"ם, דוד 

אלעזר, ההגנה, יצחק בן צבי, הנחלים ועוד.
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הבשורה הגדולה ביותר בשדרות היום הינה 
הפיכתה של העיר ליעד ביקוש מרכזי בהחלט. 

הביקוש ליחידות דיור עולה פי כמה וכמה 
על ההיצע. כל מגרש פנוי נחטף, ועל כל בית 

מתמודדים קונים או שוכרים רבים.

השכונות החדשות 
הכרמים שכונת המשך לשכונת בן-גוריון 

במזרחה של העיר עם כ-620 יח"ד שכבר 
שווקו ועשרות מהן כבר אוכלסו. 

המוזיקה שכונה במערבה של העיר עם 
כ-500 יח"ד אשר כולן שווקו.

נאות שקמה שכונה צפונית עם כ-850 יח"ד, 
מרביתן כבר שווקו. חלק מהשכונה מיועד 

לפרויקט "מחיר למשתכן".

הכלניות שכונה בצפונה של העיר עם 
כ-1,100 יח"ד, כאשר מרביתן שווקו. 

חלק מהשכונה מיועד לפרויקט "מחיר 
למשתכן".

האחוזה שכונה צפון-מערבית עם כ-95 יח"ד 
אשר כולן שווקו, וחלק מהרוכשים אף החלו 

לבנות את ביתם.

שכונות בתכנון
שדרות בפארק 

שכונה חדשה בצפונה של העיר על 
שטח של כ- 650 דונם המשלבת שטחי 

מגורים ותעסוקה. בשכונה צפויות 
להיבנות כ-1,100 יח"ד. על שטח של 

כ-140 דונם יוקם מרכז לתעסוקה 
ומסחר. השכונה נמצאת בשלבי תכנון 

מתקדמים. השכונה תהיה שכונה ירוקה 
וכך גם אזור התעסוקה שזכה לשם – 
Green Sderot. בשכונה זו שווקו 

בהצלחה כ-850 יח"ד.

הבוסתנים 
שכונה אקולוגית בצפון-מערב העיר 
על שטח של כ-1,260 דונם. בשכונה 

כ-1,620 יח"ד וכן, שטח לתעסוקה 
ומסחר.

מתחם 11 (שם זמני)
שכונה מתוכננת העתידה להיבנות 

בצפונה של העיר עם כ-1,400 יח"ד. 

התחדשות עירונית 
לצד בניית השכונות החדשות, 

אנו שוקדים כל העת על שיקום 
השכונות הוותיקות על ידי פרויקטים רבים 

שמטרתם להעלות את רמת החיים לתושבי 
השכונה ולשפר את חזות העיר כולה. 

פרויקט "שיקום שכונות חוזר" נחנך בשדרות
בחודש מאי השנה, הסתיים שלב א' של 
 הפרויקט בשכונת הוורד וברחוב בן-נון.

6 בניינים ובהם כ- 80 דירות עברו שיפוץ של 
המעטפת החיצונית, החלפת תשתיות המים 

והביוב, שיפוץ חדרי המדרגות, חצרות ושטחי 
ציבור סמוכים. בימים אלה יוצא לדרך תכנונו 

של שלב ב', במסגרתו ישופצו 4 בניינים 
 נוספים בשכונת הוורד בעלות של

כ-2 מיליון ₪. 

מאירים את חדרי המדרגות בתאורה סולארית
יוזמה של ראש העיר ושת"פ עם סניף שדרות 
של האגודה לתרבות הדיור, הובילה לפרויקט 

ייחודי לרשות מקומית – התקנת מערכות 
לתאורה סולארית בחדרי מדרגות במספר 

רב של בניינים, מה שמאפשר תאורה באותם 
בניינים וותיקים משעות החשכה ועד הזריחה.
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בקרוב... 
פארקים וגני שעשועים

העירייה ממשיכה להקים ולפתח גני 
שעשועים ברחבי העיר וב-3 השנים 

האחרונות הוקמו 25 גני שעשועים ברחבי 
 העיר. בעתיד צפויים לקום עוד כ-20

גני שעשועים נוספים.

 פארק הגבורה בשכונת המוזיקה
זה לא חלום, בלבה של שכונת המוזיקה 
יוקם פארק ובו אגם מלאכותי על שטח 
של כ-3.5 דונם. במרכזו של האגם יוקם 

אי שיכוסה בפרגולה ובו, ניתן יהיה 
לשבת בצל. המבקרים יוכלו לעבור לאי 

באמצעות גשר. כדי להשלים את האווירה 
האירופאית, מתחת לגשר ישוטו להן 

סירות. בפארק יהיו שבילי אופניים וריצה, 
מתחם קמפינג, מתקני שעשועים, מגרש 

ספורט, מזרקות ועוד.

עיר נגישה 
 הנגשה ברחבי העיר

ראש העיר, אלון דוידי, הכריז השנה על 
תכנית מקיפה של הנגשת כלל הרחובות 

והשכונות בשדרות, מבני ומוסדות ציבור, 
תחנות אוטובוס ועוד. התכנית, שעלותה 

כמיליון ₪, כוללת הצבת אבני סימון/
אזהרה, הנמכת ריצוף במעברי חצייה, 
הנמכת אבני שפה ואבנים באי-תנועה 

ועוד. 

 גם גני השעשועים מונגשים
במסגרת פתיחתו של פארק הילדים 

בחודש יולי השנה, הושם דגש על הנגשת 
הפארק בכללותו וכן, הצבתם של מתקנים 

המונגשים לנכים. בפארק עצמו כ-10 
מתקנים מונגשים.

שופצו עשרות מבני ציבור, מועדוני 
נוער, טיפת חלב בנווה אשכול, מעדוני 

קשישים, בית חם לנערות, מועדון 
תעסוקתי ועוד.

 גבעת הגיבורים
בימים אלה מתוכנן מצפה מרשים 

ומרכז מבקרים. עלות התכנית 
הינה  2 מיליון ₪  והיא כוללת 

מרכז אינטראקטיבי המשלב טכנולוגיה 
מחודשת שתספר את סיפורה של שדרות 
באמצעים ויזואליים וחווייתיים. המצפה 

מוקם על שמם של ארבעת החללים שנפלו 
בקרב במנהרה בניר-עם : סא"ל דולב 

קידר ז"ל, סג"מ יובל הימן ז"ל, רס"ל נדב 
גולדמכר ז"ל ורס"ב בייניסיאן קסהון ז"ל.

 פארק הילדים
בחודש יולי השנה, נחנך בעיר פארק 

ראשון מסוגו באזור על שטח של כ- 8 
דונם עם מגוון רחב של מתקני שעשועים 

לכלל הגילאים, מזרקות, מסלולי 
פאמפטרק ומגרשי מיני כדורגל ומיני 
כדורסל. פארק זה משרת אלפי ילדים 

והורים משדרות והסביבה כולה.

סקייט פארק - המתחם הענק, שגודלו 
כ-800 מ"ר, שופץ ושודרג בהשקעה של 

למעלה מחצי מיליון ₪. תכנון השיפוץ 
נעשה בשיתוף עם בני הנוער המתאמנים 

במקום.
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 פרויקט הרצאה נודדת
פרויקט דגל של מרכזי הצעירים והמשרד 
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל שהושק 

השנה בשדרות. אחת למספר שבועות 
מגיעים מרצים מעניינים לעיר שתורמים 

מהידע שלהם בתחומים השונים. 

"בחפץ לב" הסתיים בתערוכת חוצות 
מיזם ייחודי וראשון מסוגו בשדרות הגיע 

לשיאו בתערוכת ענק, פרי עטם של תושבי 
שכונת "בן-גוריון" בעיר. 30 מתושבי 

השכונה, מגיל הגן ועד גיל 102, בחרו 
חפץ אחד שיקר לליבם והצטלמו איתו. 

התערוכה משכה אליה מאות תושבים.

 גמלאים ונהנים
רשת מועדוני "גמלאים ונהנים" פועלת 

בכל ימות השנה למען גמלאי העיר 
במגוון תחומים. הגמלאים יוצאים לטיולים 
ברחבי הארץ, נהנים מהרצאות, סדנאות,  
צופים בהצגות תיאטרון ובמופעי קרקס, 

משתתפים ב"בירה ונשירה" ועוד.

 אירועי יום האישה בשדרות
מאות נשים השתתפו השנה באירוע יום 

האישה הבינלאומי במתנ"ס שדרות. 

 פרויקט 'קהילות'
פרויקט שמטרתו להעצים את 

קהילות בתי הכנסת וחוסנם 
בשגרה ובחירום בו לקחו חלק 
רבני וגבאי בתי הכנסת בעיר. 

 חגיגת חג הסיגד המסורתי
כמידי שנה, גם השנה ציינו יחד עם הקהילה 

 האתיופית את חג הסיגד והעלנו על נס
את המנהגים הנפלאים של הקהילה.

 מוקירים את הווטרנים
השנה ציינו 72 שנים לניצחון על גרמניה 

הנאצית. כמיטב המסורת עשינו זאת בצעדה 
חגיגית וטקס באנדרטה שהוקמה לכבודם.

 מברכים את העולים ביום חגם
עיריית שדרות ציינה את "יום העלייה" 

באירוע מרשים במתנ"ס עם מאות עולים 
ממדינות שונות שהחליטו להתיישב בשדרות.

 חוגגים מימונה
חגיגות המימונה המסורתיות לא פסחו 

על שדרות. תושבים רבים בעיר פתחו את 
דלתות ביתם והמונים הגיעו לחגוג, לשמוח 
ולרקוד לצלילי השירים המרוקאים וכמובן, 

לאכול שלל מתוקים.
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שמחת בית השואבה 
במהלך ימי חול המועד סוכות התקיים 
אירוע מרכזי לכל תושבי שדרות. בכל 

יום התקיימו שלל אירועים בפארק 
עזריאלי, הפנינג למשפחות, תזמורת 
ומופעים לכל הגילאים. האירוע כולו 
היה חגיגה גדולה והשמחה הורגשה 

מכל פינה, כמצוות החג.

 חלוקת מלגות לאברכים
בפעם הראשונה, בחסות ראש העיר, 

אלון דוידי, חולקו מלגות לימוד לאברכים 
בעיר שדרות. במסגרת החלוקה, התקיים 

אירוע מרגש עבור בני התורה וכלל 
המשתתפים. בע"ה, חלוקת המלגות 

תהיה מסורת והלימוד יהיה מועיל לכל 
תושבי שדרות וכל עם ישראל.

 כנס איחוד רבנים
כמיטב המסורת, התקיים כנס איחוד 

רבים בו משתתפים כלל רבני העיר 
וגבאי בתי הכנסת במטרה לעודד גיבוש, 

חברותא ושיתופי פעולה בין המוסדות 
ובתי הכנסת ברחבי העיר.
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 חגיגת פתיחת חודש אדר עם "אנדרדוס"
חבורת הקומיקאים "אנדרדוס", הכוללת את 
מתן צור, יאיר יעקובי, נדב נווה ואשר בן אבו 

הצחיקו את מאות התושבים שבאו לראות 
אותם באירוע שיזם האגף לתרבות יהודית.

סיון רהב מאיר התארחה בשדרות
העיתונאית המוערכת, סיון רהב-מאיר 

התארחה במתנ"ס לעיני מאות מתושבי 
העיר וסיפרה את סיפור חייה.    

הזמר חנן בן ארי בהופעה בשדרות
למופעו האקוסטי והמיוחד, המלווה 

בסיפורים וחוויות אישיות מהילדות ועד 
הפיכתו לאומן בינלאומי, הגיעו מאות 
סטודנטים. האירוע התקיים במסגרת 

פרויקט הסטודנטים העירוני "לגעת ברוח". 
הפרויקט כולל מפגשי סטודנטים ממכללת 

ספיר וממוסדות אקדמאים נוספים מהאזור, 
בהם מתקיימים דיונים בנושאים שונים כגון 
יהדות, אקטואליה ועוד. בנוסף מתקיימים 

הרצאות, סיורים ואירועים, והכל מתוך 
מגמה לחזק את הזהות היהודית ואהבת 

המולדת.

מאות ילדים בפסטיבל המקדש 
 בפארק עזריאלי

לקראת ימי בין המצרים, התקיים 
פסטיבל שהמחיש לילדים 

ולמבוגרים את ההווי בבית המקדש. הילדים 
וההורים למדו על הכלים השונים שהיו 

במקדש באמצעות תחנות וסדנאות שונות. 
בין הנושאים שהיו בתחנות: אפיית לחם, 

בגדי כהונה, הכנת קטורת, סיפור מהמקדש 
באהבה, סדנת יצירה בנושא המקדש וסדנת 

תיפוף וקצב של שירת הלווים במקדש.
בסיום האירוע התקיים מעגל מתופפים שבו 
השתתפו ההורים והילדים. על המעגל ניצחו 

צוות "תופפויה".

למעלה ממאה זוגות בסדנת קדושת הזוגיות
הסדנא הועברה על ידי ראש ישיבת רמת 

גן, הרב יהושע שפירא והרבנית נעמי 
שפירא. השניים העבירו הרצאות בנושאי 
זוגיות, שמחת חיים, זרימה וספונטניות, 
יסודות ההלכה ומקומן הנכון של מידות 
חסידות, והכל בהנגשה בהירה, שיטתית 

ומרוממת.
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 מנהיגות הורית
התמודדות עם המעבר הבין תרבותי לשם 
מתן כלים להתמודדות במספר מישורים: 

משפחה, בתי ספר וחברה.

לאוכלוסיית הקשישים העולים
מקהלת נשים, חוג פואמה ושירה,

חוג תאטרון ומורשת יהודית. ערבי תרבות 
בשעות הפנאי וסיורים להכרת הארץ.     

קידום, העצמה ומנהיגות לנשים, הפעלת 
מועדוני נשים.

ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית
הנצחת הזכר של גבורת הלוחמים 

היהודיים במטרה לשמר ולהעביר לדורות 
הבאים את סיפור גבורתם של העולים 

הלוחמים. 

 ציון יום העלייה
הכרה בחשיבותה של העלייה לארץ 

ישראל כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, 
להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב-

תרבותית. 

הפעלת מוקדים חברתיים 
 ותכניות לעולים יוצאי קווקז

קידום בני הקהילה במטרה 
להתמודד עם האתגרים והקשיים, 

לקדם את השתלבותם של בני הקהילה 
במאגר החברתי בישראל ולמנף את 

ההזדמנויות החברתיות-כלכליות שלהם. 

פרויקט חברתי לקהילת בני מנשה
בשנים האחרונות הגיעה לארץ אוכלוסייה 

מקהילת בני מנשה שבהודו. אוכלוסייה 
זו ניצבת בפני אתגרי קליטה והשתלבות 
ייחודיים בהיבטי החיים השונים. מחלקת 
הקליטה נותנת סיוע לקהילה הכולל בין 

השאר, סיוע בהשתלבות בחיי החברה 
בישוב, בהעשרת השפה וחינוך ילדים 

בשיתוף אגף החינוך. כל זאת, במטרה 
לקדם את השתלבותם.

קליטת עולים בקהילה 
תכניות לשילוב ולהתמודדות עם משבר 

הקליטה בקרב העולים, שמירה על 
קשר עם עולים וותיקים ועולים חדשים 

בסדנאות, ערבי תרבות וערבי שילוב 
תרבויות, העשרת השפה, הרצאות 

וסיורים להכרת הערץ.

 פרויקט מחוברים
איתור, מניעה וטיפול בבני נוער 

מתקשים. יצירת תהליך בו בני נוער 
עולים יתחברו לקהילה מחדש, ישתלבו 
בפעילויות חברתיות–לימודיות ויופנו 

לטיפול הולם באמצאות גורמי הטיפול 
הפועלים בעיר וזאת, בהתאם לאבחון 

מצבם וצרכיהם.
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בקדנציה זו, לראשונה, עיריית 
שדרות מתקצבת את מרכז 

הצעירים בלמעלה מ-2 מיליון 
₪ וכן, את אגף הנוער בעיר. 

מרכז הצעירים בשדרות מסייע 
ומלווה צעירים בני 18-40 

במיצוי הפוטנציאל האישי 
והקהילתי שלהם. 

במרכז הצעירים, מקבלים כל 
צעיר וצעירה כלים והכוונה 

בפיתוח הקריירה שלהם 
ומתן הזדמנות למעורבות 

בקהילה. בנוסף, עיריית שדרות 
ושותפייה מחלקות השנה 

מלגות בסכום של למעלה מ-3 
מיליון ₪ לסטודנטים, לומדי 

תעודות הכשרה, אברכים ועוד.

 מלגות ראש העיר לסטודנטים
עיריית שדרות הקצתה השנה 

מיליון שקלים לטובת מלגות 
לסטודנטים ולאברכים תושבי 

העיר. באמצעות קרן המלגות העירונית 
וללא צורך במתן שעות עבור הקהילה, 

מקבלים בני ובנות העיר מלגות בסך 
אלפי שקלים במטרה לאפשר להם 

ללמוד ולהשכיל. בנוסף, חולקו כ-200 
מלגות לסטודנטים שהיו פעילים בתכנית 
פר"ח וכן, לסטודנטים הפעילים בתכניות 

נוספות.

האוניברסיטה הפתוחה
64 סטודנטים, תושבי שדרות החלו 

השנה ללמוד בקמפוס של האוניברסיטה 
הפתוחה שנפתח במתנ"ס העירוני 

במסלולי חינוך ומנהל ומדיניות ציבורית. 
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מיזם מפג"ש 
מטרתו של המיזם היא להביא לשיפור 
ביכולת ההורים לספק את צרכי ילדיהם 

ולהעניק להם הגנה ובטחון במסגרת 
המשפחה. למזער הוצאה של ילדים 

מהבית ולפתח מודל התערבות מעשי ברמה 
הלאומית להתמודדות עם הזנחה כמצב 

סיכון ייחודי. במסגרת המיזם, המשפחות 
מקבלות מעטפת טיפולית נרחבת הכוללת 

ליווי של עו"ס וסל שירותים גמיש ונרחב.

 ביטחון תזונתי
סיוע כלכלי לתושבים שנמצאים במצוקה 

כלכלית. במסגרת הפרויקט, מקבלות 
מדי חודש, משפחות הסובלות מאי 

ביטחון תזונתי, כרטיס נטען לרכישת מזון 
ברשתות השיווק.

פעילות קיץ למשפחות
במהלך חודשי יולי-אוגוסט, אגף הרווחה 
השקיע משאבים רבים בהוצאת משפחות 

לבילוי הפגתי ומהנה ברחבי הארץ. בין 
הנסיעות : קרקס מוסקבה, ים המלח ועוד 

מעל ל-300 משפחות נהנו מפעילות זו. 
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 תעסוקה ורווחה
התכנית מיועדת לנשים אשר מעוניינות 
להשתלב בעולם העבודה או שזקוקות 

לכלים וביטחון כדי לשפר את תנאי 
העסקתן. במהלך התכנית רוכשת 

המשתתפות מסוגלות תעסוקתית המלווה 
בתהליך משמעותי, קוגניטיבי ורגשי.

נושמים לרווחה
תכנית משותפת למשרד הרווחה, ג'וינט 
ישראל וקרן רש"י אשר מטרתה להביא 

לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני 
ובהדרה חברתית. התכנית מקצה עובד 
סוציאלי למשפחה, אשר מלווה אותה 

ונותן לה מענה שוטף עד להשגת המטרות 
שהוצבו בתחילת התהליך.

מרכז עוצמה
התכנית מכוונת להנגיש מענה לפרטים 

ולמשפחות שחיים בעוני ובהדרה כך 
שכל אחד, בהתאם לצרכיו והאפשרויות 

שברשותו, יוכל לשפר את איכות חייו 
ולהשתתף בתהליכים החברתיים בקהילה. 

 שיפוץ ומיגון שלוחות הרווחה
במהלך השנה האחרונה, שופצו 

ומוגנו מעל ל-10 מבנים של 
שירותי רווחה בהם: מועדון הורים 

וילדים, מועדון קרן אור, בית חם לנערות, 
מרכז יום לקשיש ועוד. כל זאת במטרה 

להעניק שירות נגיש טוב ומוגן יותר 
לתושב. 

 הוסטל 'בית עדן'
דיור חוץ ביתי לאוטיסטים המעניק 

תמיכה. אחת המטרות החשובות ביותר 
של דיור חוץ ביתי היא לעורר את 

המעורבות בחיי הקהילה ככל שניתן. כמו 
כן, הדיור החוץ ביתי מעניק הכנה לקראת 
חיים עצמאיים, בשילוב של תמיכה פיזית 

ונפשית. 

מנהלת שכונתית ב'נתן אלבז'
בימים אלה, נעשה שיפוץ נרחב במנהלת. 
מטרת המנהלת הינה לתת מענה שירותי 

טוב יותר לתושבי השכונה- הן ברמת 
אחזקת השכונה והן ברמת השירות 

הקהילתי והאישי לתושב.
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עם גדילתה של העיר שדרות 
והגעתם לעיר של תושבים 
חדשים, עוד ועוד כלי-רכב 
נוספו על הכבישים ועלינו, 

כעירייה, לתת את הדעת על כך. 
לכן, עובדי העירייה עמלים על 
הצבת פסי ההאטה ברחובות 

רבים בעיר, כדי לגרום למכוניות 
לנסוע לאט יותר ולשמור על 
בטיחות ילדינו בפרט ותושבי 

העיר בכלל. לצד זאת, אנו 
עמלים על חיבור השכונות 

הוותיקות עם השכונות 
החדשות ומרכז העיר.

5 כיכרות חדשות, פסי האטה 
 ושדרוג כבישים בעיר 

העירייה הציבה השנה כ-60 פסי 
האטה ברחובות בהן ישנה תנועה 

מוגברת של כלי רכב וכן, כמות גדולה של 
הולכי רגל. בנוסף, עמלה העירייה על 
הקמת 5 מעגלי תנועה בשכונות העיר.

בקרוב...
כביש 333 מאיבים לקיבוץ ארז שייתן 
מענה לתושבי השכונות החדשות וגם 

לתושבים הוותיקים. בקרוב תוכלו לצאת 
לכיוון כביש 4 מבלי לחצות את כל העיר.

שתי הכניסות לעיר, גם מכיוון הרכבת 
וגם מכיוון אזור התעשייה, ישודרגו 

ויבוצעו בהן שינויים למען הנהגים וכן, 
יוספו נתיבים מהכניסה לעיר מכיוון אזור 
התעשייה לתוך שדרות מנחם בגין וזאת, 

כדי להקל על התנועה.
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חזונה של העיר בתחום 
התעסוקה הינו קידום מעמדה 

של העיר כעיר שירותים 
 מחוזית בצפון הנגב ועוטף 
עזה וקידום תחום היזמות 

 בעיר. העירייה פועלת כל 
העת על מנת להביא אל העיר 

 חברות חדשניות מתחום 
ההיי־טק והלואו־טק לצד 

 פיתוח המפעלים המסורתיים.
GREEN SDEROT

בשנים הקרובות יקום בשדרות פארק 
תעסוקה ענק וחדשני שיספק אלפי 

מקומות עבודה לתושבי העיר.

 חנוכת 'מעוף' 
בשיתוף המרכז לעסקים קטנים ובינוניים 

של משרד הכלכלה, השנה נחנך בעיר
מרכז העסקים של שדרות ועוטף עזה, 

אשר מעניק תמיכה וסיוע לעסקים חדשים 
וכן, משרדים ליזמים הכוללים שירותים 

שונים.

אסם מתרחבת
חברת "אסם" הודיעה השנה כי 

בכוונתה להרחיב את המפעל 
באזור התעשייה, להוסיף קווי 

ייצור ולגייס כ-100 עובדים תושבי שדרות.

רפורמה חדשה ברישוי לעסקים 
השנה אישרה מליאת המועצה את 

הרפורמה ברישוי העסקים שמטרתה 
להסיר חסמים ולייעל את אופן 

ההתקשרות בין בעלי העסקים לעירייה, 
כולל קיצור זמן מתן רישיון לעסק 
והתנהלות נוחה ויעילה מול אגפי 

העירייה.

 מפעל לחברת "מר" בשדרות 
מפעל חדש ומשמעותי שם את מבטחו 

בעיר שדרות והחליט השנה להקים מפעל 
באזור התעשייה המצליח של העיר. חברת 
"מר" הקימה את מפעלה "טק-מר" לייצור 

מערכות קשר עבור תעשיות ביטחוניות.
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עצמאות בשדרות  
אירועי יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל  

הוכתרו כהצלחה גדולה, עם הופעות של 
אמנים מוכרים ומוכשרים - אליעד נחום, 

איב אנד ליר וג'וליטה, הפנינג מושקע 
ותערוכת צה"ל מלהיבה בחניון צה"ל הגדול.

 פסטיבל לייב שדרות
כמיטב המסורת, גם השנה סגרנו את 

הקיץ בענק! יומיים מלאי הופעות של טובי 
האמנים ופעילויות שמשכו אלפים. את 
הערב הראשון פתחנו עם ליאור נרקיס, 

אביאור מלסה וישי ריבוי ובבוקר נהנו ילדי 
העיר והאזור מרינת גבאי ואליאנה תדהר.

פסטיבל "קולנוע דרום"
כמידי שנה, גם השנה השתתפה עיריית 

שדרות בקיומו של פסטיבל "קולנוע 
דרום" בסינמטק שדרות, בהובלת בי"ס 
לאמנויות הקול והמסך במכללת ספיר. 

בפסטיבל הוצגו עשרות סרטים איכותיים 
מהארץ ומהעולם והתארחו בו מאות 

אנשים מכל הארץ.
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שדרות היא מרכז תרבות בו ניתן לשמוע 
את קולה היפה של ארץ ישראל, בתחום 

הקולנוע, המוזיקה, הריקוד, האומנות 
ועוד. בשנים האחרונות מתקיימים בעיר 

שינויים מרחקי לכת בתחום התרבות 
והפנאי, מקומות בילוי נפתחים, פסטיבלים 

מצליחים המושכים אליהם יוצרים רבים, 
השוק העירוני משגשג, הופעות רבות 

מגיעות לעיר ועוד. נמשיך ליזום ולסייע 
ליזמים כדי שמגמה חיובית זאת תימשך. 

 שדרות צהלה ושמחה
משפחות רבות חגגו באירועים מגוונים 

שהתקיימו בעיר לרגל חג הפורים. המבלים 
הרבים נהנו מהופעה של שי ורועי וממופע 
"הופ ילדות ישראלית" וכמובן ממתנפחים, 

סדנאות והפעלות לכל המשפחה.

היכל חן
בקולנוע חן המיתולוגי בוצעו השנה 

עבודות משמעותיות לטובת הקמתו של 
היכל מופעים עירוני ובו 450 מושבים לקהל 

הרחב שיגיע לצפות בהופעות, הצגות, 
     מחזות זמר, קונצרטים ועוד.

מרכז למחול
להקת "שדרות אדמה" בניהולם 

של ניר בן-גל וליאת דרור 
בחרה בשדרות כמקום שבו הם 

מעוניינים להשתקע ולהקים מרכז אזורי 
למחול. כבר בחג החנוכה התקיים במקום 

פסטיבל מחול ראשון מסוגו ובמהלך 
השנה יתקיימו בו חוגים וסדנאות. 

 פתיחת קיץ בשדרות 
העירייה והמתנ"ס פתחו באופן רשמי את 
אירועי פתיחת הקיץ עם הופעות של חנן 

בן-ארי, פאר טסי ו"התקווה 6" וכן, אמנים 
מקומיים.  

סוכה למחשבה
לראשונה קיימו העירייה והקרן לפיתוח 

שדרות פסטיבל ענק וחדשני בחול המועד 
סוכות. כ-5,000 מבקרים מכל רחבי הארץ 

הגיעו להינות.  

שני בפארק
במהלך הקיץ נפגשנו בכל יום שני בפארק 

עזריאלי. במסגרת האירועים התקיימו 
הופעות של כוכבי ילדים, פסטיבל מים, 
דמויות מהאגדות, מתחמי יצירה ועוד.
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גם בשנת 2018 יימשך שדרוגם 
של מגרשי הספורט בעיר

34

בעיריית שדרות התקבלה החלטה 
אסטרטגית - לקדם אורח חיים בריא 
בקרב תושבי העיר ולהציב מטרה זו 

במקום הראוי בדירוג הקדימויות בתוכניות 
העבודה. העירייה משקיעה משאבים רבים 
בקידום הפעילות הגופנית וענפי הספורט 

לכלל התושבים וביצירת תנאים וסביבה 
תומכים לכך. 

 ספורט קלאב
לראשונה פתחו השנה העירייה והחברה 

הכלכלית קאנטרי קלאב שכולל חדר כושר 
משוכלל וחדיש ושתי בריכות שפועלות 

במשך כל השנה – בריכה קיצית ובריכה 
מקורה מחוממת. בנוסף, במתחם חדרי 

   פעילות וחוגים לכל המשפחה.  
הקמת האצטדיון 

בחודש הקרוב ייחנך אצטדיון הכדורגל 
של שדרות ובו כ-1,200 מושבים. בשלב ב' 
של הפרויקט יבוצע קירוי של האצטדיון. 
האצטדיון ישמש את כלל קבוצות הנוער 

והבוגרים של שדרות. ההשקעה הינה בעלות 
של 12 מיליון ₪ ולה שותפים עיריית שדרות, 

 טוטו ומפעל הפיס.  

הקמתם של 8 חדרי כושר 
וספורט בחוץ 

במסגרת מאמצי העירייה 
לקידום אורח חיים בריא 

וספורטיבי. 

העירייה והחברה הכלכלית שיפצו השנה את 
אולם הספורט של בי"ס "מדעים אלון", 
המשמש את תלמידות החוג להתעמלות 

אומנותית בהשקעה של מאות אלפי שקלים. 

 שיפוץ אולמות
העירייה שיפצה את אולם האיגרוף 

ב"גיטיס", בו מתאמנים כ-50 חברי מועדון 
וכן, את אולם ההיאבקות שמול כפר 

"איילים", בו מתאמנים כ-70 משתתפים. 

 טורניר קט-רגל
במהלך חודשי הקיץ, במה שכבר הפך 

למסורת בשדרות, קיימנו טורניר קט-רגל 
לבוגרים, לילדים ולנוער. 
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סביבה



7736

 זכיית שדרות על היותה עיר ירוקה
עיריית שדרות זכתה השנה באות הוקרה 

בתערוכת "קלינטק" שהתקיימה בגני 
התערוכה ת"א.

התייעלות אנרגטית
חברת החשמל סיימה השנה את שלב א' 
של פרויקט התייעלות אנרגטית בשדרות, 
במסגרתו הוחלפו כ-2,500 פנסי תאורת 
רחובות בפנסי 'לד' חדישים וחסכוניים. 

בימים אלה יוצא לדרך שלב ב', במסגרתו 
מוחלפים עוד מאות פנסים נוספים.

פסטיבל "אקו": מחנכים לשמירה על הסביבה
במסגרת חנוכת גן שעשועים "נתן 

אלתרמן", בחודש יוני התקיים בשכונת נווה 
אשכול פסטיבל "אקו". במסגרת הפסטיבל 

נערכו שורה של פעילויות חווייתיות 
להורים ולילדים בנושא איכות הסביבה 

וקיימות. 

 פרויקט "מאירים את העיר"
עיריית שדרות יצאה בפרויקט 

ראשון מסוגו של תאורה 
סולארית בחדרי מדרגות 

של בניינים ישנים בשכונות המגורים 
השונות. ההתקנה מאפשרת תאורה 

משעת החשכה ועד הזריחה ושומרת על 
בטיחותם של הדיירים. 

לאחרונה תגברה העירייה עמודי תאורה 
סולארית במקומות החשוכים במרחבי 

העיר.



 עם 
 המבט
לעתיד
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שדרות מצויה כיום בעיצומה של תנופת 
בנייה ובפיתוח מואץ של העיר. בשנים 
הקרובות המערך העירוני יקבל חיזוק 

ושיפור משמעותי. כמות התושבים תגדל 
 ואנו צופים כי שטחה של העיר יורחב 

לכ- 12,000 דונם. 

בימים אלו, אנו בהליך של חתימת הסכם גג
בין עיריית שדרות למדינה. במסגרת 

ההסכם, ייבנו בעיר כ-6,000 יח"ד בשלוש 
השנים הקרובות שישווקו במחירים 

מוזלים. במסגרת ההסכם, תקבל העיר 
כמיליארד שקל עבור הקמת אזור תעסוקה 

והשקעה נרחבת בתשתיות הקיימות.

בעתיד, הציר המרכזי בעיר וכן המרכז העירוני 
ישודרגו, תעשה השקעה גדולה בתשתיות, 

במערכת התחבורתית, כולל הגדלת צירי 
התחבורה ובייחוד הרחוב המרכזי, הוספת 
כבישים וכן, כניסות ויציאות לעיר. תעשה 
השקעה גדולה בפיתוח שטחים ציבוריים 
פתוחים ובתחום איכות הסביבה. יתווספו 
מוסדות חינוך, פארקים, שירותי בריאות 

וכל הדרוש לעיר בסדר גודל זה, המספקת 
שירותים שונים ליישובי האזור. 

לצד הרחבת העיר וההשקעה 
בתשתיות השונות, על פי תכנית 

המתאר, שטחים חקלאיים יוסבו 
למגורים, לשצ"פ (שטח ציבורי 

פתוח), לדרכים, לחורש, לשימור ולגן 
ארכיאולוגי. בנוסף, יוקצה שטח ציבורי 
לטובת מרכז עירוני, שטח חקלאי יוסב 
לשטח ציבורי עם בית עלמין ושטחים 

 ציבוריים יוסבו למגורים.
בנוסף לכך, בשנים הקרובות יעברו 

מיליוני שקלים לתקצוב וביצוע עבודות 
לשיפוץ ולהקמת מגרשי ספורט, אולמות 

תרבות, שטחים ציבוריים פתוחים, 
פארקים, מוסדות ציבור, מעונות יום, 

פיתוח תשתיות ומבני ציבור, הקמת אזור 
תעשייה והקמת מרכזי צעירים.

אנו צופים כי בשנים הקרובות, עם סיום 
בנייתן של השכונות החדשות, שדרות 

תצעד לעבר מימוש חזונה כעיר למדה, 
לומדת ומלמדת הקולטת לחיקה אלפי 

סטודנטים מכל הארץ ומספקת תעסוקה 
ושירותים לכל יישובי האזור.


