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דבר ראש העיר

כחלק מהרצון להנגיש לכם, תושבי שדרות היקרים, את כל המידע לו תזדקקו אנו משיקים מידעון חדש של 
לרשות המקומית  ודרכי התקשרות  בעיר, שירותים  אודות הנעשה  מידע  עיריית שדרות, המציע שפע של 

ולזרועותיה. במידעון זה תוכלו להתרשם ולהתעדכן בתנופת הפיתוח בעיר בכל תחומי החיים.

השקת מידעון חדש זה מסמלת את הפריחה והשגשוג של העיר. אני מאמין בשקיפות מלאה ורואה במידעון 
העירוני ערוץ קשר נוסף וחשוב בין הנהלת העיר לבין התושבים, כמו גם כלי משמעותי בחיזוק המעורבות 

הציבורית והקהילתית של תושבי העיר.

כבישים  גנים,  ספר,  בתי  נבנות,  חדשנות  שכונות  החיים:  תחומי  בכל  לכת  מרחיקי  שינויים  עוברת  שדרות 
חדשים נסללים, מבני ציבור חדשים מוקמים ואנו זוכים לפריחה דמוגרפית, חברתית, קהילתית וכלכלית. אנו 

צופים כי בשנים הקרובות אוכלוסיית שדרות תגדל ל- 50,000 איש ונערכים בהתאם.

סעיריית שדרות דואגת מידי יום לאיכות החיים ורווחתם של תושבי העיר, לפיתוחה של העיר ושמירה על ניקיונה. העירייה בהנהגתי השקיעה בשנים האח
רונות משאבים רבים בחינוך, תרבות, יזמות, רווחה, פרויקטים שונים ובמימוש חזוני להפיכת שדרות לבירת הנגב המערבי. כיום שדרות היא עיר משגשגת 

ופורחת, מגובשת ותוססת, עיר שהיא משפחה אחת גדולה.

מעל לכול, שדרות התברכה 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.

המידעון שבידכם, הינו חלק ממכלול השירותים העירוניים להנגשת המידע עבורכם, הן בכלים דיגיטליים חדישים של העירייה ובהם אפליקציה עירונית, אתר 
האינטרנט של העירייה, ודף הפייסבוק הרשמי שלנו.

בשדרות אנו בונים קהילה גדולה ומגובשת אשר נהנית כבר עכשיו מכל האפשרויות שהטכנולוגיה העכשווית יכולה לספק.
אני מזמין אתכם להתעדכן וליהנות מהשפע הרב אותו מציעה שדרות , בכל ימות השנה.

פסח כשר ושמח!
אלון
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מליאת מועצת העיר שדרות אישרה את תקציב העירייה לשנת 
לעומת שנת  מיליון שקלים,  כ-288  על  עומד  2019. התקציב 

2018 שהסתיימה בתקציב של כ-275 מיליון. 
חשוב לציין, כי על-אף ששדרות עלתה בדירוג הסוציואקונומי 
המענקים  קבלת  על  ישירות  להשפיע  שאמור  מה  ל-5,  מ-4 
ודומים  משמעותית  נפגעו  לא  אלו  מענקים  הפנים,  ממשרד 

של  עיקשת  עבודה  בזכות  וזאת  שעברה  בשנה  שניתנו  לאלו 
כהן,  מרדכי  הפנים,  מנכ"ל משרד  מול  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 

משרדו.  ואנשי 
גם השנה מקבל תחום החינוך נתח משמעותי מעוגת התקציב 
העירונית של 23% מסך התקציב הכולל. התקציב מופנה השנה 

והתי היסודיים  בבתי-הספר  הלמידה  איכות  שיפור  ילטובת 
בקרב  והמדעים  המתמטיקה  האנגלית,  תחומי  חיזוק  כוניים, 
התלמידים. כפי שהעירייה הבטיחה, לאחרונה חנכו שר המדע 
אלעד  וסגנו,  דוידי,  העיר,  ראש  אקוניס,  אופיר  והטכנולוגיה, 
קלימי, את המרכז המדעי שבו מתקיימים קורסים וחוגים לכל 
הגילאים במגוון תחומי מדע )אסטרונומיה, רובוטיקה, אנגלית, 
פיזיקה, לוגיקה ומתמטיקה(. העירייה משקיעה מליוני שקלים 
בעיצוב מרחבי למידה חדשניים המותאמים למאה ה-21. כמו 

יכן, משקיעה העירייה מיליוני שקלים מתקציבה בשדרוג והרח
בת כיתות במוסדות החינוך ובבניית בתי-ספר חדשים. 

ראש העיר שם גם השנה דגש גדול על תחום השירות לתושב, 
שקיבל בשנה שעברה תפנית עם הקמתו של מוקד מידע ושירות 
לתושב חדיש וטכנולוגי. בנוסף, הושקה האפליקציה העירונית 
 "MAST", שבה כלל השירותים הדיגיטליים לנוחיות התושבים.  
של  אכלוסן  עם  התאוצה,  במלוא  נמשך  העיר  של  הפיתוח 
של  פיתוחן  והמשך  השקמה  נאות  ושכונת  המוסיקה  שכונת 

בפארק.  ושדרות  הכלניות  האחוזה, 

יהעירייה ממשיכה בטיפוח השכונות הוותיקות ומשקיעה עש
רות מיליוני שקלים בחידוש חזיתות בניינים, תאורה סולארית, 

גינות קהילתיות, מתקני משחקים ועוד. 
אגף  התחומים.  בכלל  העיר  פני  בשיפור  ממשיכה  העירייה 
העיר  בכל  מוטמנים  בפחים  הצפרדע  פחי  את  החליף  שפ"ע 
כמות  על  אמת  בז\מן  מידע  הנותנים  חיישנים  התקין  ואף 

הביוב,  בבורות  לחיישנים  פיילוט  בוצע  בנוסף,  בפח.  האשפה 
שבזכותם כמות הקריאות על זרימות ביוב פחתה משמעותית 
שהתושב  לפני  עוד  ביוב  בבעיות  לטפל  מגיעים  האגף  ועובדי 

בעיה.  שיש  ומרגיש  יודע 
בתחום התעסוקה והמסחר, העירייה החלה לאחרונה בשיפוץ 
המרכז המסחרי הסמוך למבנה העירייה בכיכר הנשיא, שיזכה 
לשם "לב העיר", ויכלול גם שיפוץ של קולנוע חן והקמת אולם 

מופעים וכן שיפוץ של אולם "צהלולים". 
בהמשך ישופץ גם המרכז המסחרי שליד השוק, יוקמו חניונים 
נוספים בעיר, מוקמים מועדונים לבני הנוער בשכונות השונות, 

מעונות יום ובתי כנסת. 
דוידי סיכם ואמר: "גם השנה תקציב העירייה מיועד כולו עבור 

ישירות לתושב בכלל התחומים וזו מטרתנו העליונה. אנו מש
יקיעים את מיטב המשאבים בחינוך ילדינו ובמתן השירות המי

טבי ביותר לתושבים. אני מודה לגזבר העירייה, יהודה חזן, על 
העבודה המאומצת והטובה, יחד עם המנכ"ל, טל טורן, ומנהל 

יהרכש, נתי משה, וכלל מחזיקי התיקים ומנהלי האגפים והמח
ילקות על העבודה הרבה וגיבוש תכניות העבודה. שתהיה לכו

לנו שנה מוצלחת, שופעת תקציבים ופעילות למען התושבים". 

 288 מיליון שקלים
 התקציב הגדול ביותר בתולדותיה של שדרות

עיריית שדרות ממשיכה לשמור על התנהלות תקציבית מאוזנת ומגדילה את תקציב העירייה ב-13 מיליון שקלים מהשנה שעברה, לתקציב של 
כ-288 מיליון שקלים. ההשקעה בתושב עלתה בשש השנים האחרונות בכ-28% וההשקעה בתלמיד עלתה בכ-27%. ראש העיר, דוידי: "אנו 

משקיעים את מיטב המשאבים בחינוך ילדינו ובמתן השירות המיטבי ביותר לתושבים".
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להגיע  נידרש  שבו  לרגע  להגיע  רוצה  לא  מאיתנו  אף-אחד 
מגיעים  שאליו  במקום  מדובר  זאת,  בכל  אך  העלמין,  לבית 
רבים מתושבי העיר ברגעים לא פשוטים בכלל. עד היום חדר 
ההספדים היה פתוח וגרם לכך שבימי הקיץ היה מאוד חם 
נוחות.  בחוסר  התקיימו  וההלוויות  מאוד  קר  החורף  ובימי 
בה  ההספדים,  רחבת  שיפוץ  עבודות  הסתיימו  אלה  בימים 
הותקנו דלתות, מערכות מיזוג אוויר, הגברה, טיפול במערכת 
החשמל, צבע ושיפוצים. בכך תתאפשר שהייה נעימה יותר 

ובימי הקיץ החמים.  והגשומים  בימי החורף הקרים 
כזכור, התוכנית לשדרוג ושיפוץ בית העלמין יצאה אל הפועל 

בעקבות ישיבה בין ראש העיר, אלון דוידי, ויו"ר המועצה 

הדתית לשעבר, הרב אורן מלכה, והחלטתם על מספר צעדים 
שייטיבו עם המגיעים אל בית העלמין.

בימים אלה ולאור דרישתה של העירייה מהחברה המפתחת 
יאת שכונת נאות השקמה, הסמוכה לבית העלמין, החלו עבו
דות סביב בית העלמין של בניית חומה היקפית באורך של 

עיצוב  עם  צפייה  וחלונות  טיח  ציפוי  עם  ק"מ שתיבנה  כ-1 
אומנותי, המזכיר מגן דוד. החומה תהווה הפרדה בין באי בית 

יהעלמין לבין תושבי השכונות החדשות הנבנות בסמוך. התכ
נית כוללת גם טיפוח חזית בית העלמין והגדלת שטח החניה.

בנוסף, עיריית שדרות מתכננת להוסיף בתחום בית העלמין 
הקיים שלושת אלפים וחמש מאות חלקות קבורה, בכדי לתת 

ימענה הולם להתרחבותה של העיר שדרות וקליטת האוכלו
סייה הצפויה בשנים הקרובות וזאת בעלות כוללת של כ-4 

מיליון, מתקציב משרד הבינוי והשיכון וחברת "ערים". 

כמו כן, ציר הגישה לבית העלמין מכיוון כיכר המעפילים יואר 
כולו בתאורת לד בכדי לאפשר גישה נוחה ובטוחה למגיעים 
העלמין  בבית  הותקנה  שכבר  לתאורה  בנוסף  זאת,  אליו. 

וכעת מאפשרת תאורה חזקה בשעות החשכה. עצמו 
"שיתוף הפעולה בין המועצה הדתית לבין העירייה בשדרות 
הנו מודל לחיקוי למקומות אחרים", אומרים במועצה הדתית 

שדרות.
ראש העיר, אלון דוידי: "המדיניות שלי להעניק את השירות 
המיטבי לכלל תושבי העיר, ואני רואה בשדרוג חדר ההספדים 
שלצערנו הרב, תושבים רבים מזדמנים לשם, ואנחנו רוצים 
להקל על השהייה שלהם במקום, שגם כך היא לא פשוטה 

יבכלל. כפי שאנחנו עושים כל הזמן עם כלל הגופים הציבו
בתחומים  הדתית  המועצה  עם  פעולה  לשתף  נמשיך  ריים, 
השונים הנושקים להם ולנו, כרשות מקומית, והכל לטובת כלל 
תושבי העיר. אני מברך על שיתוף הפעולה יוצא הדופן עם 
יו"ר המועצה היוצא, הרב אורן מלכה, ומשוכנע שהוא יימשך 
העיר  של  העלמין  שבית  מאוד  חשוב  החדש.  הממונה  עם 

יקבל את הכבוד הראוי הן לחיים והן למתים".

בית העלמין של שדרות שודרג ושופץ 
ב-4 מיליון שקלים

 רחבת ההספדים בבית העלמין שופצה והותקנו בה דלתות, מערכות מיזוג אוויר והגברה.  
בנוסף, החלו העבודות לבניית חומה היקפית מסביב לבית העלמין.

עיריית שדרות משפרת את השירות לאבלים
לוגיסס  ברגעיה הקשים ביותר של משפחה אבלה, היא נדרשת לטפל בסידורי הלוויה, בצרכים

טיים לשבעה וזאת במקביל לאבל הגדול. כעת, עיריית שדרות משפרת את השירות לתושביה 
גם בתחום זה ומאפשרת לפנות למוקד מידע ושירות לתושב לצורך הקמת אוהל והשאלת 

ציוד לבית האבלים. 
אחד האירועים הקשים ביותר והפחות נעימים אותם אנו 
פוגשים בחיים הוא אירוע של פרידה ומוות של קרוב. על 
פי המקובל ביהדות יש לשבת שבעה ימים לצורכי אבלות. 
כן  ועל  מנחמים  מאוד  הרבה  מגיעים  הללו  הימים  לאורך 

חשוב מאוד לאפשר להם את הנוחיות  המתבקשת. 
לא פעם הבית בו יושבים שבעה הינו קטן ואינו יכול להכיל 
את כל זרם המנחמים. הפתרון המושלם למקרה כזה הוא 

כאמור אוהל אבלים איכותי. 
את  קל  יותר  באופן  לעבור  אבלים  למשפחות  לסייע  בכדי 
שבעת ימי האבלות הקשים, מפעילה עיריית שדרות גמ"ח 
להשאלת ציוד למשפחות אבלים, הכולל: אוהלים, תאורה, 
הקרים,  החורף  לימי  תנורים  מזרנים,  שולחנות,  כסאות, 

וסידורים. תהילים  ספרי 
ונותן מענה  הגמ"ח פועל במסגרת האגף לשירות התושב 
מיידי למשפחות בהקמת האוהלים בחצר הבית או בסמוך 

לו לטובת הבאים לנחם את המשפחות.
ביוזמת ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, והממונה על אגף 
שירות לתושב, אורן נזרי, הונחה מוקד מידע ושירות לתושב 

ילקבל את פניית נציג המשפחה האבלה ולטפל בפניה ברגי
שות ובמהירות המירבית מול עובדי אגף שפ"ע.

ראש העיר, אלון דוידי: "אני מודע לקושי הרב של משפחה 
אבלה ועלינו, כרשות מקומית, לעשות הכל כדי להקל על 

הפטי שלאחר  הראשונים  בימים  שניתן  כמה  יהמשפחה 
לשפר  כדי  פעלנו  נזרי,  אורן  המועצה,  חבר  עם  יחד  רה. 
ויעילה לטובת  ולהנגיש אותו בצורה מיטבית  את השירות 
התושבים. אני מקווה שנצטרך להשתמש בשירות זה כמה 

שפחות". 
לפעול  "נמשיך  נזרי:  אורן  התושב,  לשירות  האגף  ממונה 
ללא לאות למען שירות יעיל וטוב לתושבי העיר תוך מימוש 
מדיניותו של ראש העיר, אלון דוידי. יש לנו עובדים מצוינים 

יומסורים ויחד איתם נפעל בתחומים השונים. נקווה שנש
תמש בציוד הזה רק למקרים שמחים וטובים". 
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לרשי נכנסה  שדרות  עיריית  האחרונות,  בשנים  ילראשונה 
נתוני הלשכה  מת עשר הערים המובילות בהגירה החיובית. 
בכלי  בהרחבה  שפורסמנו  )למ"ס(  לסטטיסטיקה  המרכזית 
בשדרות  נקלטו   2017 שבשנת  כך  על  מצביעים  התקשורת, 
באזור  יחסי  שקט  ישנו  כי  שראו  חדשים,  תושבים   1,280
מאז מבצע "צוק איתן", הבחינו בהתפתחותה היפה והרבה 
לנגד עיניה. בחיסור  ובהנהגה הרואה את התושב  של העיר 
התושבים שעזבו את העיר מסיבות כאלה ואחרות, נמצא כי 
באותה שנה התווספו לעיר 559 תושבים חדשים. נתון נוסף 
שפורסם הוא - 1,414 תושבים עברו בין דירות ברחבי העיר. 
וזו  חיובית  בהגירה  המובילות  עשיריית  את  סוגרת  "שדרות 
הפעם הראשונה בשנים האחרונות שהיא מעפילה לעשירייה 

 .ynet זו", נכתב השבוע בכתבה של מיכל מרגלית באתר
הוד  העין,  ראש  חיובית  הגירה  עם  בערים  שדרות  עם  יחד 
השרון, עפולה, אשקלון, חדרה, רמת גן, בית"ר עילית, טירת 

ופתח-תקווה.  כרמל 

הסו בדירוג  עלתה  ששדרות  הלמ"ס  פרסמה  גם  ילאחרונה 
ציו-אקונומי מ-4 ל-5, שזוהי גם בשורה לעיר והוכחה לשינוי 

עוברת. שהיא 
בשכונות  ופריחה  צמיחה  האחרונות  בשנים  חווה  שדרות 
שעשועים,  גני  שנחנכים,  גדולים  פארקים  שנבנות,  חדשות 

יום  ומעונות  ילדים  גני  פארק,  סקייט  קלאב,  קאנטרי 

יחדשים, אולמות ספורט משופצים, בניית אזורי תעשייה, תע
סוקה ומסחר ועוד. מאז 2014 הגיעו לעיר כ-6,000 תושבים 

חדשים ושווקו כ-3,000 יחידות דיור. 
בימים אלה נבנות בעיר חמש שכונות מגורים חדשות ואליהן 

ייתווספו שלוש שכונות עתידיות, שאחת מהן, "שדרות בפא
רק" כבר נמצאת בשלב התשתיות. 

שדרות חתמה בשנה שעברה על הסכם גג מול המדינה, לפיו 
מיי כ-2  מהמדינה  ותקבל  דיור  יחידות   6,000 תשווק  היא 
ליארד שקלים לטובת פרויקטים רבים, פיתוח, "ישן מול חדש", 

טיפוח השכונות הוותיקות ועוד. 

יראש העיר, אלון דוידי, שמח לראות את הנתונים ואמר: "שד
ואני משוכנע  רות חווה כבר כמה שנים הגירה חיובית לעיר 
2018 יראו כך. זו התוצאה לכך שההשקעה בתוי  שגם נתוני

שב ובטיפוח העיר היא בראש סדר העדיפויות ברשות. 

אנו שמחים ומברכים על כל תושב ותושבת שמגיעים. נמשיך 
ילהשקיע באיכות החיים, בחינוך, במשאבים ובעשייה בכל הת

חומים למען התושבים החדשים והוותיקים, הכל יחד 

ומתרחבים  גדלים  גם  וכך  וגדלה  מתרחבת  שדרות  העיר 
כשנתיים  לפני  לתושביה.  מעניקה  שהעירייה  השירותים 
לדאוג  היא  תכליתו  שכל  התושב,  לשירות  האגף  הוקם 

ילשירות טוב יותר לתושב בכל התחומים. ראש עיריית שד
הפנים  משרד  הנהלת  מול  נמרצות  פעל  דוידי,  אלון  רות, 
לפתיחתה של לשכת רשות האוכלוסין וההגירה בשדרות, 
מה שיקל משמעותית על תושבי העיר שלא יידרשו לנסוע 

פשוטות. פעולות  בשביל  אחרות  לערים 
יבזכות דחיפת ראש העיר אלון דוידי והחלטתו של שר הפ

נים, אריה דרעי, הוקמה לשכה חדישה ויפה בקומה השנייה 
של מתחם "אבני החושן" והחל מהשבוע היא מקבלת קהל.
יבשלוחה יינתנו כלל השירותים של רשות האוכלוסין וההגי

תעודות  הנפקת  אישיים,  פרטים  ושינוי  רישום  כמו  רה, 
הענקת  לתיירים,  אשרות  לידה,  תעודת  דרכונים,  זהות, 

ועוד. כתובת  שינוי  זרים,  לעובדים  היתרים  אזרחות, 

עם הגורמים השותפים שלנו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
ובעיקר  וכמובן  שלנו  היקרים  והתורמים  הארגונים  השרים, 

שלנו".  היקרים  התושבים 

רואה  בה  לחשיבות  ישירות  מתקשרת  האוכלוסין  רשות 
לתושב. השירות  נושא  את  העירייה 

 שדרות בעשירייה המובילה בהגירה חיובית
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( פרסמה את נתוני ההגירה לערים בישראל לשנת 2017. מהנתונים עולה, כי באותה שנה התווספו לעיר 

559 תושבים חדשים, מה שמציב את שדרות בעשירייה המובילה בארץ בהגירה חיובית – לראשונה בשנים האחרונות. דוידי: "אנו שמחים 
ומברכים על תושב שמגיע ונמשיך להשקיע בשיפור איכות החיים של תושבינו היקרים". 

בשורה לתושבי שדרות:
נפתחה לשכת רשות האוכלוסין

2019  לשכת רשות האוכלוסין וההגירה, שתשרת את תושבי העיר והיישובים הכס  בשדרות נפתחה בתחילת שנת
פריים. בין השירותים שיינתנו: הנפקת דרכונים, עדכון כתובת, היתרים לעובדים זרים ועוד. ראש העיר, אלון דוידי: 

"פתיחת לשכת רשות האוכלוסין בשדרות הנה בשורה גדולה לתושבים שיוכלו לקבל שירותים שלא היו עד כה".
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יעוד בטרם נכנסו דיירים לבניינים שנבנו בשכונת נאות הש
גן  ובו  ידיים  רחב  פארק  להם  מחכה  כבר  בשדרות,  קמה 
שעשועים חדיש ומעניין. השבוע הגיע למקום ראש העיר, 

מהנדס  עם  יחד  בעבודות  מקרוב  לצפות  כדי  דוידי,  אלון 
יהעירייה, יואב לפידות. השניים התרשמו מהמתקנים הח

פרויקט גשר שבאחריות הקרן לפיתוח שדרות פועל מזה 
להצלחת  רבות  שמשקיעים  מורים  צוות  ע"י  שנים  שלוש 

יהתלמידים ונוסכים בהם מוטיבציה וביטחון להצלחה בא
תלמידים  לקדם  היא  הפרויקט  מטרת  הלימודיים.  תגרים 
אלה  תגבורים  ואנגלית.  מתמטיקה  במקצועות  ותלמידות 

מרשימים. להישגים  התלמידים  את  מביאים 

בפרויקט משתתפים מעל ל- 150 תלמידים מכל בתי הספר 
אלו.  חשובים  למקצועות  רבה  מודעות  ישנה  וכיום,  בעיר. 
ופיתוח  חקר  לימוד,  חווית  לתלמידים,  מאפשר  הפרויקט 
יכולות חשיבה ברמות שונות, תוך העלאת הביטחון העצמי 

של התלמיד.
ראש העיר אלון דוידי: "ההשקעה שלנו  בחינוך באה לידי 
ביטוי בהעצמת התוכניות החינוכיות שאנו פועלים במהלך 
כל השנה. בציונות, ערכים, השאיפה למצוינות. תודתי לכל 

דישים והמיוחדים ומהפארק המשתרע לאורך כל השכונה 
הצהרים  אחר  בשעות  בה  להישאר  לתושביה  שיאפשר 

הילדים.  עם  וליהנות 
גם  מוקם,  שכבר  השעשועים  לגן  בנוסף  מתוכנן,  בשכונה 

לילדים.  והצגות  מופעים  להצגת  אמפי 
מהן  דיור,  יחידות  כ-1,000  כוללת  שקמה"  "נאות  שכונת 
האוצר  שר  שהבטיחו  כפי  כאשר  למשתכן",  ב"מחיר   370
לבני  מובטחות  מהן   50% דוידי,  העיר  וראש  כחלון  משה 

שדרות.  ובנות 
יבנוסף, סיירו דוידי ולפידות בפארק הגבורה בשכונת המו

סיקה בכניסה לעיר. הפארק, הנמצא בליבה של השכונה, 
 28 כוללת של  בהשקעה  דונם   50 על שטח של  משתרע 
מיליון שקלים מכספי רשות מקרקעי ישראל, JNF  ארה"ב,  
קק"ל אוסטרליה וצ'רנה מוסקוביץ'. הוא כולל אזורי מתקני 
3.5 דונם לקטנים ובוגרים, כולל מגרי  משחק משמעותיים,
שי ספורט כמו מגרש טניס, מגרש קט רגל, כדורעף חופים, 

ימי שעסקו במלאכה וקיימו את שבוע החינוך בצורה הטו
רבים  משאבים  השקענו  ביותר.  והאיכותית  המרתקת  בה, 
להגדלתו  הנדרש  כל  את  לגייס  ואמשיך  הפרויקט  לטובת 

והצלחתו של הפרויקט הנפלא".

יהמשנה לראש העיר ומ"מ יו"ר הקרן לפיתוח, מיכאל אמ
הספר  מבתי  תלמידי  לראות  כאחד  ומרגש  "מדהים  סלם: 
היסודיים בעיר, מגיעים ארבע פעמים בשבוע, אחרי שעות 

יהלימודים, לקבל תגבורים במתמטיקה ובאנגלית, בכך מש
פרים את ידיעותיהם ומגיעים להישגים נפלאים, אני מודה 
לראש העיר אלון דוידי על שיתוף הפעולה, גיוס המשאבים 
גשר בפרט,  פרויקט  ושל  בכלל  והדחיפה של הפרוייקטים 
לטובת  זאת  וכל  לפיתוח,  הקרן  של  הדגל  פרויקט  שהינו 

תלמידי בתי הספר היקרים".

כדורסל, כדורגל רב-שערים. 
הפארק כולל את האגם המלאכותי, על שטח של כ-3.5 דונם וכן 
שביל הולכי רגל וצמוד אליו שביל אופניים באורך 4 ק"מ, פינות 

ישיבה, דשאים, עצים. 
בשכונת המוסיקה נבנות 488 יחידות דיור, מתוכן 196 בשיטת 

ביתך".  "בנה 
יראש העיר, אלון דוידי: "שדרות צפויה לגדול ולצמוח בשנים הק

ביותר,  יהיו בסטנדרטים הגבוהים  לנו שהשכונות  וחשוב  רובות 
שלתושבי שדרות שייכנסו ל'מחיר למשתכן' יהיו מסגרות לימוד 
איכותיות בקרבת הבית, פיתוח נופי, תשתיות, גני שעשועים וכל 

מה שחשוב למשפחה שעוברת לבית חדש". 
עוד הוסיף דוידי: "לצד המעקב אחר התקדמותן של השכונות 
השכונות  של  בטיפוחן  להשקיע  ממשיכים  אנחנו  החדשות, 
הקצאת  עם  הממשלה  בהחלטת  לכך  שדאגנו  כפי  הוותיקות, 

אלו". שכונות  עבור  שקלים  מיליוני  עשרות 

 ממשיכים בתנופת פיתוח הפארקים בשדרות
ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, סייר בפארקים הנבנים בשכונת המוסיקה, שהחלה להתאכלס לאחרונה, ובשכונת נאות השקמה, בה מתוכננות מאות דירות של "מחיר למשתכן". 

דוידי: "כיף לחוות ולראות את העיר מתפתחת והכל בשביל התושבים היקרים שלנו". 

 ממשיכים להשקיע בחינוך בהצטיינות ילדינו

 פרויקט "גשר" לתגבורים במתמטיקה ובאנגלית
בתנופת פעילות זו השנה השלישית

כ-150 תלמידים ותלמידות מכיתות ו' מבתי הספר היסודיים בעיר, מגיעים ארבע פעמים בשבוע אחר הצהרים 
ומקבלים תגבורים במתמטיקה ואנגלית.
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חודש פברואר הנו החודש הקצר ביותר בשנה שבו 28 ימים 
יזמה  ימים בשנה מעוברת(. החברה למתנ"סים  )ו-29  בלבד 

יאת "פברואר יוצא מן הכלל" כתוצאה מסקרים שבוצעו לא
בצרכי אנשים עם  נכונות להתחשב  והראו על חוסר  חרונה 

ימוגבלות בצד תפישות נגד שילוב והשתלבות של ילדים, בוג
רים ומבוגרים עם מגבלה בפנאי ובתעסוקה. 

בעיר שדרות שמים דגש רב על נושא של שילוב אנשים עם 
ימוגבלויות, הן מבחינת תעסוקה בגופים העירוניים והן בשילו
יבם באירועים השונים, כולל הנגשות והתאמות שונות המבו

צעות באופן קבוע. המטרה של חודש זה היא סמל לסובלנות 
וקבלת האחר. 

אז מאילו אירועים נהנינו במהלך החודש? חדר בריחה נגישות 
עד  המדמות  ומאתגרות  מהנות  פעילויות  במגוון  התנסות   -
כמה שניתן את תחושת המוגבלות ובכך להיחשף לפוטנציאל 

יהענק הגלום באנשים עם מגבלות תוך עמידה בזמנים ופתי
רת חידות; פלאש מוב - חוגי המחול והתנועה של המתנ"ס, 
מרכז "שדרות אדמה" עם נציגי אוכלוסיות מיוחדות בריקוד 
המוני; שירת המונים של "יחד לב אל לב"; התנסות בכתיבת 
אברג'ל;  אילנה  ראייה,  לקוית  העיר  תושבת  עם  ברייל  כתב 
תערוכה של בעלי צרכים מיוחדים במגוון תחומי האומנויות; 
גינה  הקמת  קרמבו";  של  "כנפיים  הנוער  לתנועת  גיוס  ערב 

קהילתית בשיתוף עובדי המתנ"ס ועמותת "אנוש". 
בנוסף, ביום חמישי, ה-28 בפברואר, יומו האחרון של החודש, 

יהתקיימו שני אירועים מרתקים. הראשון "ספיישל אולימפי
ניצן שמיס, ספורטאי שבגיל 3.5 אובחן כילד הסובל  קס" – 
מתסמונת PDD )הרצף האוטיסטי(, שהגיע לספר את סיפורו 
המרתק ומעורר ההשראה. בנוסף הופיעה על במת המתנ"ס 
הסובלת  )פאפורה(,  בורנשטיין   בת-אל  הסטנדאפיסטית 
שירים  עם  בת-אל"  "אני  במופע  לגמדּות,  הגורמת  ממחלה 

וריקודים. 
ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, אמר לקראת תחילת החודש: 

י"'מקום למחשבה' הוא לא רק סלוגן, אלא תפיסת עולם המ
עודדת אותנו לחשוב מחוץ לקופסה ולקדם את חיי הקהילה 
בו אנו שואפים לחיות – חברה  שלנו תחת המודל החברתי 
המכילה ומקבלת את כל האוכלוסיות שבה. אני מודה לחברה 
למתנ"סים, ליו"ר הנהלת המתנ"ס, עו"ד יהודית אוליאל מלכה, 
ללימור כהן ולכל צוות המתנ"ס והארגונים השותפים לחודש 

חשוב זה". 
מ"מ ראש העיר ויו"ר הנהלת המתנ"ס, עו"ד יהודית אוליאל 
מלכה, אמרה: "בעיניי, חברה נמדדת על פי היחס שלה לכל 
ומוסרי,  נעים  למקום  אותה  זה מה שהופך  הקהילות שבה. 
ללא  ולפעול  לעשות  נמשיך  לאחר.  ואכפתיות  רגישות  עם 
לאות על מנת לאפשר לבעלי הצרכים המיוחדים חיים מלאים 
בהגשמה עצמית, כבוד, חיי חברה פוריים ומימוש הפוטנציאל 
וצוות  כהן  ללימור  תודתי  מהם.  ואחד  אחת  כל  של  האישי 

המתנ"ס על פעילותם במהלך כל השנה". 

פברואר יוצא מן הכלל בשדרות
כלל תושבי שדרות הרגישו בחודש פברואר האחרון את אירועי "פברואר יוצא מן הכלל". מתנ"ס שדרות והעירייה נרתמו ליוזמת החברה למתנ"סים 
לייחד את החודש הקצר ביותר בשנה לילדים ואנשים עם מוגבלות. גופים וארגונים רבים הצטרפו ליוזמה והתוצאה – עשרות אירועים ופעילויות 

במהלך כל החודש. "בשדרות החברה מכילה ומקבלת את כלל האוכלוסיות", אמר ראש העיר, אלון דוידי. 



8

וסטודנ סטודנטיות  מאות  התכנסו  במיוחד,  מרגש  יבטקס 
במתנ"ס  שונים  מקצועות  ותלמידות  ותלמידי  אברכים  טים, 
העיר,  ראש  מלגת  העיר.   ראש  מלגת  קבלת  לטקס  שדרות, 

אותה השיק בשנה שעברה ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, 
לרכוש  המבקשים  לאלו  הניתנת  במינה,  מיוחדת  מלגה  היא 
המלגות  לטובת  מצדם.  דרישה  כל  ללא  מקצוע  או  השכלה 
הוקמה קרן מלגות עירונית מיוחדת וועדת המלגות, בראשותו 
של מנכ"ל העירייה, טל טורן, בוחנת את .המסמכים המגיעים 

ולפיהם מאשרת את מתן המלגות  אליה 

מהשנה  הוכפלה  שחולקה  המלגות  כמות  השנה  כי  יודגש, 
ראש  מלגת  את  לקבל  זכו  ונשים  גברים  וכ-1,000  שעברה 

העיר.
היום נפתח עם טקס חלוקת תמיכות לאברכים במעמד ראש 

יהעיר, סגנו וממונה תרבות יהודית, אלעד קלימי, ממונה מסו
רת ישראל, דורון טקטוק, וממונה זהות יהודית, הרצל שאובי. 

יהארבעה דיברו על חשיבות מתן המלגה לכל מי שלומד במה
ובין אם החליט  לך השנה, בין אם החליט ללמוד באקדמיה 

ללמוד תורה. 

28, סטודנטית לתואר שני בסיעוד, ותוי  אנה פיינשטיין, בת
שבת שדרות רק בשנים האחרונות, מספרת: "אני במקור לא 
משדרות, ואני מאוד מופתעת מהתמיכה של העיר באקדמיה 

ולמידה, כל הכבוד לעיריה על התמיכה בצעירי העיר".
עי מלגה.  קיבלו  אקדמיים  לתארים  סטודנטים  רק  לא  יאך 

ריית שדרות החליטה כי גם לבוחרים בלימודי תעודה מגיעה 
תמיכה כלכלית. עידן שטרית, בן 31, הוא סוכן ביטוח שבחר 
ללמוד במכללה לביטוח. "לראש העיר אכפת מהצעירים, לא 
משנה מה הם לומדים", אומר שטרית, "רוצים שכולם ילמדו 

והמלגה היא אחד  ועיסוקו,  לפי מקצועו  ויתפרנסו כל אחד 
לסטודנטים". עוזרים  שבהם  הדברים 

ראשון הנואמים בטקס היה ראש העיר, אלון דוידי, שלא ויתר 
הנרג הסטודנטים  אלפי  עם  המסורתית  הסלפי  תמונת  יעל 

כלל בשנת  "בדרך  ואף שוחח עם חלקם באופן אישי.  שים, 
ראשי  ידוע.  נתון  זהו  בגרעון,  מסתיימים  תקציבים  בחירות 
עיר נותנים מה שהם יכולים לפני הבחירות. בשנה זו, היה לי 
חשוב שנסיים בעודף תקציבי", אמר דוידי והסביר את הקשר 
למלגות: "לפני הבחירות לא יכולנו לתת מלגות, אבל היה לי 

חשוב שיהיה למעלה ממיליון שקל לצורך זה".
יבדבריו, הדגיש דוידי את חשיבות הלימוד בעיניו, וקרא לס

טודנטים "תשאפו, תלמדו. זה לא חשוב באיזה גיל אתה. אני 
סיימתי תואר ראשון בגיל 36 ותואר שני בגיל 38. אל תעצרו. 
לא משנה הרקע, לא משנה החוזק הכלכלי...לא סתם מיתגנו 
את שדרות כעיר למחשבה. הדבר הכי חשוב הוא להפעיל את 
יכולתי כדי להגדיל את קרן  המוח. לחשוב. ואני אעשה ככל 
ולכל צוות ועדת  ליגאל ברכה  המלגות. אני מודה לטל טורן, 

המלגות על העשייה הברוכה".

מלגות בסך מיליון שקלים לתושבי שדרות
 כ-1,000 גברים ונשים, תושבי שדרות, תלמידי עתודה, מקצוע, תואר, דוקטורט ותלמידי תורה, קיבלו את

"מלגת ראש העיר", ללא תמורה מצידם, כדי שתסייע להם ללמוד ולהתקיים בכבוד. דוידי: "תשאפו, תלמדו, אל תעצרו".

200 בעלי ובעלות עסקים משדרות התכנסו לכנס עסי -כ
קים שדרות 2019 תחת הכותרת "עסקים עושים בשדרות". 
ראש העיר, אלון דוידי, שיזם את הכנס, הלהיב את הקהל 
בחזונו לעיר בתחום העסקים והתעסוקה לשנים הקרובות.

שדרות  מעוף  של  שונים  דוכנים  הוצבו  המתנ"ס  ברחבת 
יועוטף עזה, "ביזבנגב", הרשות לפיתוח הנגב, עמותת "יוז

ההתנדבות,  "דודא", שבוע  מגזין  "תעסוחיל",  עתיד",  מות 
ודוכן הרשמה למאגר הספקים העירוני. קרן שמש 

יבתחילת הערב בירך את הקהל מחזיק תיק התעשייה במו
את  לידיי  שקיבלתי  שמח  "אני  שאובי:  הרצל  העיר,  עצת 
ואני  מבחינתי  עדיין  חדש  תיק  והעסקים,  התעשייה  תיק 
לומד אותו. יש דברים רבים לעשות בתחום הזה יחד איתכם 
ובשיתופכם, אותם מוביל ראש העיר, אלון דוידי, ואני שמח 
למענכם  בעשייה  להרבות  נמשיך  דגש.  זה  על  שהוא שם 

ולמען העיר כולה".
יראש העיר, אלון דוידי, הכין לטובת ערב זה מצגת מפור

טת עם חזונו לשנים הקרובות בתחום העסקים, התעשייה 
הסקר  תוצאות  את  לבעליהעסקים  הציג  דוידי  והמסחר. 

בחודשים האחרונים. מילאו  אותו הם 

ראש העיר דיבר על טיפוח הסביבה העסקית בכל המרכזים 
שיפוץ  ביוב,  תשתיות  החלפת  בעיר,  הקיימים  המסחריים 
חזיתות. בנוסף, דיבר דוידי על הסדרת החניות במרכז העיר 

והוספתם של כ-200 מקומות חניה בחניונים השונים.

הצלחה גדולה לכנס העסקים הראשון בשדרות
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עיריית  ראש  אקוניס,  אופיר  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  שר 
העיר,  ראש  וסגן  בר,  רן  המשרד,  מנכ"ל  דוידי,  אלון  שדרות, 
ביום שלישי השבוע  את המרכז המדעי  אלעד קלימי, חנכו 
של שדרות, בהשקעה של למעלה מ-2 מיליון שקלים במימון 
בהמשך  והעירייה.  קנדה  מגבית  והטכנולוגיה,  המדע  משרד 
צפוי לקום פארק מדע גדול במרכז העיר, על דרך מנחם בגין, 
בין פארק הילדים לבין בית הספר אמי"ת הרא"ה המתחדש.

אלעד  העיר,  ראש  סגן  המהלך  את  הובילו  העירייה  מטעם 
יקלימי, ורכזת המצויינות העירונית, מיכל דדון. לפני טקס חנו

כת המרכז, התרשמו אקוניס ודוידי מלימודיהם של הקבוצות 
השונות והתנסו בעריכת ניסוי עם צבעי מאכל ואבקה שיצרה 

ריאקציה מעניינת.
מוקד  הוא שישמש  המדעי-אזורי  המרכז  של הקמת  החזון 

והת לסדנאות, הפעלות  נוער מהאזור  ובני  לילדים  ימשיכה 
לחשוף  היא  העל  מטרת  השונים.  המדעים  בתחומי  נסויות 
בתחומי  לקהילה  הבלתי-פורמליות  הפעילויות  את  ולהנגיש 

יהמדע והטכנולוגיה לשכבות הגיל השונות והגברת המוטיב
יציה בקרב תלמידי שדרות והסביבה לחקר והצטיינות במקצו

והמדעים.  המדויקים  עות 
ללימודי  הממשיכים  הבוגרים  מספר  את  להגדיל  בנוסף, 
הלמ"ס  נתוני  לפי  באוניברסיטאות.  ומחקר  מדעים  הנדסה, 
לשנת תשע"ז, הסטודנטים משדרות במקצועות ההנדסה הנו 

24.3%, כך שבהחלט יש שאיפה להגדיל את כמות הסטודני
אלו. במקצועות  טים 

אחר  בשעות  והן  הבוקר  בשעות  הן  יפעל  המדעי  המרכז 
קידום  הוא  להן  המשותף  אשר  תוכניות  במגוון  הצהריים 

והטכנולו המדע  בתחומי  שדרות  בעיר  המצויינות  יופיתוח 
גיה. המרכז יעסוק במספר נושאים בשנים הראשונות, בהם 
מתמטיקה, חשיבה מתמטית, לוגיקה, פיזיקה, עבודות חקר, 

ואסטרו היקום  מכניקה, חקר  רובוטיקה,  חווייתית,  יאנגלית 
פיזיקה. בתקופת חופשות יתקיימו במקום קייטנות וסדנאות 

והרובוטיקה. המדע  נושאי  סביב 
"לפני כמה שנים שאלנו את  דוידי, אמר בטקס:  ראש העיר, 
שלא  מה  את  לילדינו  לאפשר  לא  למה  לא?  למה   – עצמנו 

יניתן לנו בילדותנו? יחד עם השר אקוניס, מגבית קנדה ואנ
שי העירייה, הצלחנו להקים את המרכז הנפלא הזה שיפעל 
במקצועות הטכנולוגיה וייתן דחיפה לבתי-הספר ובסוף יהיה 
האב )Hub( לתלמידים אחה"צ שמתעניינים במקצועות אלו. 

ישדרות תוביל מהפכות גם בתחומי המדע והסייבר. כפי שמי
תגנו את עצמנו, אנחנו אכן מקום למחשבה".

היא  בשדרות  כאן  הזה  המרכז  "הקמת  אמר:  אקוניס  השר 
יישום מדויק של מדיניות שקבעתי לפני 3.5 שנים של הנגשת 
ישראל  לכל אזרחי  והסייבר  המדע, הטכנולוגיה, הרובוטיקה 
ילדה  ילד או  ובעיקר בפריפריות. אין  באשר הם, בכל מקום 
במדינת  ילד אחר בשום מקום אחר  בשדרות שנופלים מכל 
איך  רואה  ואתה  השווה  ההזדמנות  את  לתת  צריך  ישראל. 

יממריאים למעלה. מפה יוצא העתיד המזהיר של מדינת יש
ראל".

להקמת  התכנית  את  קלימי, שהוביל  אלעד  העיר,  ראש  סגן 
המרכז יחד עם רכזת המצוינות העירונית, מיכל דדון: "שדרות 

ייכולה להיות מובילה במדע וטכנולוגיה והיא תהיה כזאת ודב
רים כאלה לא קורים לבד, הם קורים עם שותפים נאמנים, כמו 
משרד המדע ומגבית קנדה ובגיבויים הגדול של השר אקוניס 

וראש העיר".

נחנך מרכז מדעי בשדרות  מחלום למציאות-
עיריית שדרות ומשרד המדע והטכנולוגיה חנכו השבוע את המרכז המדעי – מרכז העשרה לילדים ובני-נוער משדרות בשעות הלימודים ובשעות 

אחר הצהריים במגוון נושאים: רובוטיקה, סייבר, אנגלית, פיסיקה ומכניקה. ראש העיר, אלון דוידי: "שדרות תוביל מהפכות גם בתחומי המדע 
והסייבר". 
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Большое волнение испытывали молодые 
пары, прибывшие на анонсирование про-
екта «Мехир ле миштакен» в районе Неот 
Шикма, на севере города. Район включает 
примерно 1,000 единиц жилья, около 370 
из которых в рамках «Мехир ле мишта-
кен». По требованием министра финан-
сов, Моше Кахлона, и мэра Алона Давиди, 
половина квартир предназначены для 
жителей сдерота.
Проект квартир «Мехир ле миштакен», 
это видение Моше Кахлона. Воспользо-
вавшись проектом каждая пара и семья в 
Израиле сможет приобрести квартиры по 
достойной цене и стать владельцем свое-
го жилья. В ходе церемонии установления 
мезузы нового жилого здания в Сдероте, 
всем новым покупателям и счастливым 
семьям были розданы ключи, для того, 
чтобы они смогли уже в ближайшие не-
дели вселится в свой дом - качественные 
квартиры, построенные без изъянов, 
профессионально и в кратчайшие сроки.
Как было сказано, дата выдачи ключей 
была объявлена на полтора года раньше 
срока, благодаря интенсивной работой, 
проеденной министерством жилья и 
строительства, дозволившего строить на 
земле до завершения окончательного 
благоустройства земли, под руковод-
ством министра стоящего в его главе - Др. 
Ифат Саса Битон.
Речь идет об 373 единицах жилплощади, 
в которые будут заселены 100 семей, 50 
из которых получили ключи к квартирам, 
а остальные 50 получат в ближайшие сро-
ки. По контракту - дата выдачи ключей 
владельцам квартир приурочена к Июлю 
2020.
Министр финансов, Моше Кахлон сказал: 
«к сожалению, сегодня мы слышим го-
лоса, желающие прекратить порграмму 

«Мехир ле миштакен». Альтернативой яв-
ляется продолжать жить в арендованном 
жилье, пускай арендующие земли прода-
дут квартиру здесь за миллион двести. 
Это и есть альтернатива! Альтернативой 
явится то, что у молодых пар не будет воз-
можности приобрести квартиру, а мил-
лиарды шекелей найдут свою дорожку в 
другие места. Поэтому, я заявляю отсюда: 
«Мехир ле миштакен» не прекратится, ни 
в Сдероте, ни в Офакиме, ни в Раанане, ни 
в Кфар Сабе и не в Нетании».
Министр жилья и строительства, Др. Ифат 
Саса Битон: «новые семьи вселяются в 
свой новый дом в замечательном городе 
Сдерот. Эта радость, достояние не толь-
ко молодых пар, но также и их бабушек, 
дедушек и родителей. Партия Кулану 
продолжит бороться и добиваться ради 
молодых пар. 

Анонсирован первый проект 
 ‘‘Мехир ле миштакен’’ в Сдероте 

Министр финансов Моше Кахлон, министр жилья и строительства Др. Ифат Саса Битон, а также глава муни-
ципалитета Сдерота, Алон Давиди, анонсировали проект «Мехир ле миштакен» в районе Неот Шикма города 
Сдерот. Десятки семей получили ключи к квартирам, полтора года раньше запланированного срока. Давиди: 
«Кахлон самый хороший министр которого знало государство Израиль, такой, которой позволяет и дает шанс 

молодым семьям».

Мы помним наши истоки и кому мы слу-
жим». Глава муниципалитета Сдерота, 
Алон Давиди: «проект «Мехир ле мишта-
кен» является благословением для лю-
бого города в котором он существует, и 
мы видим насколько хорошо он делает 
нам здесь, в Сдероте. Тысячи семей вы-
игравших лотереи, половина из которых 
- жители Сдерота, и все это, благодаря 
целенаправленности и инициативе мини-
стра финансов, Моше Кахлона. Министр 
Кахлон дает шанс молодым семьям. Я 
хочу поблагодарить министра финансов 
от своего имени, а также от имени жите-
лей и говорю ему: Вы самый лучший ми-
нистр финансов которого знало государ-
ство Израиль, и с Божьей помощью, Вы 
продолжите быть министром финансов 
Израиля».
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ство старых районов и вкладывает де-
сятки миллионов шекелей в обновление 
передних фасадов зданий, освещение на 
солнечных батареях, общественные сады, 
детские аттракционы и прочее. 
Муниципалитет продолжает благоустрой-
ство города в различных сферах. Отдел по 
благоустройству города заменил уличные 
мусорные баки «лягушки» на скрытые 
подземные мусорные баки, и даже уста-
новил сенсора, предоставляющие инфор-
мацию в режиме реального времени об 
количестве мусора в баке. 
В придачу к этому, был проведен пробное 
задействование датчиков в канализаци-
онных люках, благодаря которым коли-
чество вызовов из-за прорыва канализа-
ции значительно снизилось, и работники 

отдела прибывают на ремонт неполадок, 
связанных с канализаций еще до того, как 
житель знает о неполадке и чувствует ее. 
В области трудоустройства и коммерции, 
муниципалитет начал в последнее время 
ремонт коммерческого центра, находя-
щегося поблизости от здания мэрии, на 
площади ха Наси, который будет назван 
«Сердцем города», и будет включать так-
же ремонт кинотеатра «Хен», создание 
концертного зала и ремонт зала «Цахалу-
лим».
Впоследствии коммерческий центр, нахо-
дящийся возле рынка, также будет отре-
монтирован, будут построены дополни-
тельные стоянки в городе, молодежные 
клубы в различных районах, дневные 
общежития и синагоги. 

Давиди в заключение сказал: «в этом 
году городской бюджет снова полностью 
предназначен для предоставления услуг 
жителю во всех сферах и это является его 
основной целью. Мы вкладываем наи-
лучшие ресурсы в образование наших де-
тей и в предоставления наилучших услуг 
жителям. Я благодарю городского казна-
чея, Иегуду Хазана за отличную и напря-
женную работу, также, как и генерального 
директора Таля Торена, начальника поку-
пок, Нати Моше, а также всех начальни-
ков, ведущих дела и начальников отделов 
и подразделений за огромную работу и за 
планировку рабочей программы. Пусть у 
всех нас будет удачный, щедрый на бюд-
жеты и богатый деятельностью ради жи-
телей год». 

Отдел абсорбции города Сдерот при содей-
ствии с центром Дорот, оказывает широкий 
спектр услуг: личное сопровождение репа-
триантов различных общин города, ульпан 
(курсы иврита), лидерские молодёжные и 
женские группы, помощь школьникам в 
учебе и дошкольное образование, клубы 

для подростков и людей пожилого возраста, 
различные культурные мероприятия, а 

также инициация новых услуг, необходимых 
жителям нашего города. 

Марк Ифраимов - заместитель мэра города, куратор отдела 
абсорбции 

 Хава Нахшонов - депутат горсовета, ответственная за 
внешние связи  

Виктор Абрамов - депутат горсовета, ответственный за 
культурные мероприятия для репатриантов. 

При поддержке мэра города Алона Давиди
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Президиум городского совета Сдерота ут-
вердил муниципальный бюджет на 2019 
год. Бюджет составляет приблизительно 
288 миллионов шекелей, по сравнению 
с 275 миллионами за прошедший, 2018 
год.
Стоит упоминания, что несмотря на то, что 
социально-экономический показатель 
Сдерота вырос с 4 до 5, что должно на-
прямую повлиять на получение дотаций 
от Министерства Внутренних Дел, данные 
дотации не сильно ухудшились и подобны 
тем, которые были выданы в прошлом 
году, и это благодаря упорной работе 
мэра, Алона Давиди с генеральным ди-
ректором Министерства Внутренних Дел, 
Мордехаем Коэном и членами его каби-
нета.
В этом году, Давиди снова сделал акцент 
на сферу услуг для жителя, и бюджет в 
данной области вырос приблизительно на 
400 тысяч шекелей.
В честь специального семинара, на кото-
рый были приглашены все члены совета и 
начальники отделов, и в рамках которого 
были презентованы рабочие программы 
различных отделов и подразделений, 

глава муниципалитета показал данные 
об инвестициях в жителей за последние 
шесть лет, с 2013 и до текущего года. Из 
данных следует, что в 2013 году общий 
расход на жителя составлял 7,937 шеке-
лей, в то время как сейчас он составляет 
10,952 шекеля, т.е. увеличение на 28%. 
Расходы на образование для учащих-
ся также выросли похожим образом, с 
10,256 в 2013 году, до 13,994 в 2010. Сфера 
образования составляет 23% «бюджетно-
го пирога».
В отличие от прошедших лет, в последние 
годы муниципалитет сохраняет бюджет-
ный баланс и накапливаемый дефицит 
крайне низок. В 2013 году, когда Давиди 
был выбран на свой пост, накапливаемый 
дефицит составлял 61,529 шекелей, в то 
время 2018 год завершился с дефицитом 
в 23,807 шекелей, основная часть из кото-
рых была вследствие продолжительного 
иска против компании «Мекорот». Сниже-
ние дефицита составляет 61%.
Муниципалитет увеличил свои расходы 
на действия при ЭОБ (экстраординарные 
бюджеты) на 640% за последние пять лет, 
с 159 ЭОБ в 2013 (11,934 миллионов) до 

288 миллионов шекелей - самый 
большой бюджет в истории Сдерота 

Муниципалитет Сдерота продолжает соблюдать политику сбалансированного бюджета и увеличивает муни-
ципальный бюджет на 13 миллионов шекелей по сравнению с прошлым годом, до бюджета в 288 миллионов 

шекелей. За последние шесть лет вклад на душу населения увеличился приблизительно на 28% а вклад в 
учащихся возрос примерно на 27%. Мэр Давиди: «мы вкладываем лучшие ресурсы в образование наших 

детей и в предоставление наилучших услуг для жителей». 

399 ЭОБ в 2018 (88,253 миллионов).
В этом году сфера образования также 
получает значительные ассигнования с 
бюджетного муниципального «пирога», в 
размере 23% от общего бюджета. В этом 
году бюджет нацелен на улучшение каче-
ства преподавания в начальных и сред-
них школах, укрепления сфер, связанных 
с Английским языком, математикой и 
научными дисциплинами среди учащих-
ся города. Как муниципалитет и обещал, 
Министр науки и технологии, Офир Аку-
нис, мэр Давиди, а также его заместитель, 
Элад Калими, недавно открыли научный 
центр, в котором проводятся курсы и 
кружки для всех возрастов по разноо-
бразным областям науки (астрономия, 
робототехника, Английский язык, физи-
ка, логика и математика). Муниципали-
тет вложил миллионы шекелей в дизайн 
инновационных учебных пространств, 
адаптированных к 21 веку. В добавок к 
этому, муниципалитет ассигнует милли-
оны шекелей из городского бюджета на 
благоустройство и расширение классов в 
учебных заведениях, а также в строитель-
стве новых школ.
В этом году мэр, также акцентировал свои 
усилия в сфере предоставления услуг жи-
телям, в которую вдохнуло новый смысл 
создание новейшего, технологического 
центра для предоставления информации 
и услуг жителям. Кроме этого, была за-
пущена городская аппликация «MAST», 
включающая совокупность цифровых 
услуг для удобства жителей. Благоустрой-
ство города продолжается полным ходом, 
с заселением района Музыки и района 
Неот Шикма, а также с продолжением 
благоустройства Ахузы, Каланийот и Шде-
рот ха Парк.
Муниципалитет продолжает благоустрой-
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даже лично побеседовал с некоторыми из 
них. «Обычно в год проведения выборов, 
бюджеты заканчиваются дефицитом, это 
общеизвестный факт. Главы муниципа-
литетов дают то что могут до выборов. В 
этом году, мне было важно закончить с 
излишком бюджета», сказал Давиди, и 
разъяснил связь со стипендиями: «перед 
проведением выборов мы не могли 
вручать стипендии, но мне было важно 
чтобы на это было выделено более мил-
лиона шекелей».
С своих словах, Давиди подчеркнул зна-
чимость обучения в его глазах и призвал 
студентов: «Стремитесь, учитесь. Это не 
важно сколько тебе лет. Я закончил об-
учение на первую степень в 36 лет, а на 
вторую в 38. Не останавливайтесь. 
Происхождение не имеет значения, фи-
нансовые способности не имею значения 
..мы не просто так позиционируем Сдерот 
в качестве города мыслителей. Самое 
важное - задействовать мозг, а я сделаю 
все что от меня зависит, чтобы увеличить 
стипендиальный фонд. Я благодарен Талю 
Торну, Игалю Брахе и всем членам стипен-
диальной комиссии за из благую деятель-
ность.»

После завершения речи мэра, Выступила 
Анна Ашурова, 23 года, студентка Тель-А-
вивского университета по юриспруденции 
и экономике. «Я очень взволнована быть 
здесь, с моей стороны это значить завер-
шение цикла. Меня растила моя мать, Ре-
ната, всю свою жизнь поддерживающая 
студентов, а сегодня я получаю поддерж-
ку обратно от города. Это также начало 
нового цикла, поскольку моя мать учила 
меня смотреть сквозь границы, как будто 
они прозрачные, а сейчас в Сдероте гра-
ницы отсутствуют вообще.
 Есть тот, кто видит наш потенциал и ве-
рит в нас, те кто были до нас не были этим 
удостоены. Спасибо мэру и центру моло-
дежи, которые стали моим первым пун-
ктом по пути к степени, как мы получаем 
от города, так мы и возвратим ему».
Координатор молодежного центра по 
маркетингу, Ариэль Бен Ами, сказал в за-
ключение: «мы находимся здесь для 
консультации по самым мелким вопро-
сам, для наставления а также для много 
другого. Наша дверь всегда открыта и мы 
доступны для связи также и через соци-
альные сети, Ватсап, интернет сайт и по 
телефону. Над проведением этого вечера 

несколько месяцев совместно трудились 
директора, координаторы, а также по-
лучатели стипендий, и они заслуживают 
огромную благодарность, так же, как и 
муниципалитет Сдерота, и его глава, по-
ставившие себе цель сделать образова-
ние доступным каждому человеку.
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В ходе крайне волнующей церемонии, 
сотни студентов и студентов, учеников 
иешив, а также учеников на различные 
профессии, собрались для церемонии 
вручения стипендии мэра. Стипендия 
мэра, которую ввел в прошлом году мэр 
Сдерота, Алон Давиди, является уникаль-
ной в своем роде стипендией, вручаемая 
тем кто желает получить образование 
либо профессию, абсолютно безвозмезд-
но с их стороны. В пользу стипендий был 
основан специальный фонд муниципаль-
ной стипендии, а также стипендиальная 
комиссия во главе с генеральным дирек-
тором мэрии, Талем Торном, которая 
изучает все присылаемые им документы, 
и исходя из них утверждает выдачу сти-
пендий. Стоит подметить, что в этом году, 
количество выданных стипендий удвои-
лось по сравнению с предыдущим годом, 
и около 1,000 мужчин и женщин получи-
ли стипендию мэра.
Даниэль Мордехай Гринберг, координатор 
общественного и культурного вовлечения 
в молодежном центре и ответственная 
за фонд муниципальных стипендий рас-
сказала: «это очень радостный вечер.  
С момента начала процесса записалось 
двойное количество студентов по срав-
нению с прошлым годом, а это говорит 
о том, что люди обучаются профессиям, 
вполне возможно, что благодаря сти-
пендии они могут позволить себе это».  
День начался с церемонии вручения суб-
сидий ученикам иешив, в присутствии 
мэра, его заместителя, чиновника по де-
лам Еврейской культуры, Элада Калими, 
чиновника по наследию Израиля, Дорона 
Тактока, а также чиновника по делам 
Еврейском личности, Герцеля Шауби.  
 
Все четверо говорили о важности вруче-

ния стипендии каждому, кто учится в те-
чение года, как в академических рамках, 
так и при изучении Торы.
После этого, началась церемония вруче-
ния стипендий студентам и студенткам. 
На церемонии присутствовали Давиди, 
Калими, заменяющая место мэра Ие-
гудит Улиэль Малка, заместитель мэра, 
Марк Эфриамов, члены совета, Орен На-

зри, Хава Нахшонов и Виктор Абрамов.  
Екатерина Дмитриева репатриировалась 
в Израиль год назад, и начала учится на 
инженера механика в возрасте 43 лет в 
колледже Сапир. Она явилась на цере-
монию, особо в чувствах и поведала: «Я 
очень рада выдаче стипендий, когда я 
говорю людям что я получила стипендию, 
они думают что это из-за того, что я новый 
репатриант, а когда я им объясняю что это 
не имеет значение и стипендию получают 
все, они сильно удивляются.»
Анна Файнштейн, 28 летняя студентка на 
вторую степень в медучилище и житель-

СТИПЕНДИИ НА МИЛЛИОН
ШЕКЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СДЕРОТА

Около 1,000 мужчин и женщин, жителей Сдерота, учащихся  кадетских училищ, на профессию, степень, 
докторат, а также  учеников иешив, получили «стипендию мэра», безвозмездно с  их стороны, для того чтобы 

помочь им учится и жить с достоинством. Давиди: «стремитесь, учитесь и не останавливайтесь».

ница Сдерота лишь в последние годы, 
рассказывает: «В оригинале, я не со Сде-
рота, и я сильно удивлена насколько го-
род поддерживает академию и учебу, 
мэрия - так держать в поддержке город-
ской молодежи.»
Но не только студенты на академи-
ческие степени получили стипендию. 
Муниципалитет Сдерота решил что вы-

бравшие учебу на диплом также заслу-
живают финансовой поддержки. 
Идан Шитрит, 31 год, является страховым 
агентом, выбравшим обучение в коллед-
же страхования. «Мэр заботится о мо-
лодежи, неважно что они учат», говорит 
Шитрит, «хотят чтобы все выучились и за-
рабатывали, каждый по своей профессии 
и в своей области, а стипендия, это один 
из путей помочь студентам».
Первым из выступающих на церемонии 
был мэр, Алон Давиди, который не стал 
избегать традиционного селфи снимка с 
тысячами взволнованных студентов, и 
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Впервые за последние годы, муници-
палитет Сдерота вошел в список десяти 
ведущих городов по положительно им-
миграции. Данные центрального стати-
стического бюро (ЦСБ), широко освещен-
ные средствами массовой информации, 
указывают на то, что в 2017 году, в Сдерот 
переехало 1,280 новых жителей, которые 
увидели что существует относительное 
затишье в районе после операции «на-
дежная скала», обратили внимание на 
большое и радующее глаз развитие го-
рода, а также на руководство, которое от-
носится на равных к каждому жителю. За 
вычетом количества жителей, оставив-
ших город по тем или иным причинам, 
было выяснено что, в тот год к городу при-
бавилось 559 новых жителей. Еще одной 
опубликованной информацией является 
то что 1,414 жителей города сменили одну 
квартиру на другую. «Сдерот замыкает 
десятку ведущих городов по положитель-
ной иммиграции, и это первый раз за 
последние годы, когда он вообще в нее 
вошел», было написано на этой неделе в 
репортаже Михаль Маргалит на интернет 
сайте Ynet.
Вместе со Сдеротом в десятку городов 
с положительной иммиграцией вошли 
Рош ха Аин, Ход ха Шарон, Афула, Ашке-
лон, Хадера, Рамт Ган, Бейтар Илит, Тират 
ха Кармель и Петах Тиква. В последнее 
время ЦСБ опубликовала отчет что соци-
ально-экономический уровень сдерота 
также возрос с 4 до 5, что является как 
приятной новостью для города, так и по-
казателем тех изменений через которые 
город проходит.
В последние годы Сдерот переживает пе-
риод роста и расцвета, что проявляется 
в строящихся новых районах, открытии 
больших садов, парков развлечений, кан-

три клубов, парка для роликовых конь-
ков, детских садов и новых общежитий, 
отремонтированных спортзалах, застрой-
ке промзон, трудоустройстве, коммерции 
и прочем. С 2014 года, в городе прибави-
лось около 6,000 новых жителей и были 
проданы 3,000 жилых единиц.
В эти дни в городе строятся новые жи-
лые районы и к ним прибавятся три но-
вых района в будущем, один из которых, 
«Шдерот ха Парк» уже находится на этапе 
возведения инфраструктуры.
В прошлом году Сдерот подписал дого-
воренность с государством, следуя ко-
торому, 6,000 жилищных единиц будут 
выставлены городом на продажу и город 
получит около 2 миллиардов шекелей для 
реализации многочисленных проектов, 
разработок, «нового напротив старого», 
благоустройство старых районов и т.д.

Сдерот в первой десятке по  
положительной иммиграции

Центральное статистическое бюро (ЦСБ) опубликовала данные за 2017 год по иммиграции в города Израиля. 
Судя по данным, в том году в городе прибавилось 559 новых жителей, что позиционирует Сдерот, впервые 
за несколько лет, в ведущей десятке городов Израиля с положительной иммиграцией. Давиди: «мы рады 
и благословляем каждого прибывшего жителя, и продолжим вносить вклад в улучшение качества жизни 

наших дорогих жителей.»

Мэр города, Алон Давиди, был рад уви-
деть эти данные и сказал: «В течение 
уже нескольких лет в Сдероте можно на-
блюдать положительную иммиграцию, и 
я убежден что и данные за 2018 год по-
кажут то же самое. Это и есть результат, 
когда усилие муниципальной власти идет 
в пользу граждан и благоустройства го-
рода. Мы рады и благословляем каждого 
приехавшего жителя. Мы продолжим наш 
вклад в качество жизни, образование, 
природные ресурсы и деятельность во 
всех иных областях ради старых и новых 
жителей города, все это - совместно с на-
шими партнерами, премьер министром, 
Биньямином Нетаниягу, министрами, 
организациями и нашими дорогими 
спонсорами, а также, в первую очередь с 
нашими дорогими жителями».
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Никто из нас не желает быть вынужден 
посетить кладбище, и тем не менее, мно-
гие жители города посещают это место в 
совсем непростой моменты своей жизни. 
До сих пор помещение для упокоения 
было открытым, что приводило к тому 
что в летние дни было очень жарко а в 
зимние крайне холодно, и похороны про-
исходили при постоянно испытуемом 
дискомфорте. В эти дни завершились ра-
боты по ремонту помещения для упокое-
ния, в нем были установлены двери, 
система кондиционирования, система 
звукоусилителей, были исправлены непо-
ладки с электричкой проводкой, а также 
помещение было покрашено и отремон-
тировано.
Таким образом, стало доступным более 
комфортное нахождение в помещении во 
время дождливых зимних и жарких лет-
них дней.
Как известно, план по усовершенствова-
нию и ремонту кладбища был принят в 
ходе встречи и принятия решения об 
некоторых мерах, принесущих пользу по-

сетителям кладбища, мэром, Алоном Да-
види и бывшим председателем религиоз-
ного совета, равинном Ореном Малка.
В данные дни, в результате требования 
муниципалитета Сдерота от подрядчика, 
ведущего работы в районе Неот Шикма, 
прилегающего к кладбищу, начались ра-
боты по возведению стены длиной в ки-
лометр, с покрытием штукатуркой и 
смотровыми окошками с художествен-
ным дизайном, напоминающим звез-
ду Давида, по периметру кладбища.  
Стена будет служить преградой между по-
сетителями кладбища и жителями новых, 
строящихся рядом районов. План вклю-
чает также работы по благоустройству 
переднего фасада кладбища и по увели-
чению мест для стоянки.
В дополнение к этому, муниципалитет 
Сдерота планирует добавить к площади 
существующего кладбища три тысячи 
пятьсот мест для захоронения, для того 
чтобы дать достойный ответ разрастанию 
Сдерота и абсорбции ожидаемого населе-
ния в ближайшие годы, и все это - общей 

КЛАДБИЩЕ СДЕРОТА БЫЛО ОБНОВЛЕНО И  
ОТРЕМОНТИРОВАНО ЗА 4 МИЛЛИОНА ШЕКЕЛЕЙ
Кладбищенское место упокоения была отремонтировано и в нем были установлены двери, система конди-
ционирования и система звукоусилителей. В добавок к этому были начаты работы по возведению стены по 

периметру кладбища.  

стоимостью в 4 миллиона, взятых из бюд-
жета министерства строительства и жи-
лищного хозяйства и компании «Арим».
Кроме этого, проезд к кладбищу со сторо-
ны площади Маапилим будет полностью 
освещен LED освещением, для того, чтобы 
сделать удобным доступ к проезду для 
подъезжающих к нему, это в добавок к 
уже существующему освещению на са-
мом кладбище, и таким образом сейчас 
сильное освещение станет доступным в 
темное время.
«Содействие между религиозным сове-
том и муниципалитетом в Сдероте явля-
ется моделью для подражания в других 
местах», говорят в религиозном совете 
Сдерота. Мэр, Алон Давиди говорит: «моя 
политика - предоставление наилучших 
услуг всем жителям города, и я вижу важ-
ность в благоустройстве помещения для 
упокоения, к сожалению, посещаемое 
многими гражданами. Мы хотим облег-
чить их перебывание в этом месте, кото-
рое и так не является простым для них.
Мы продолжим сотрудничать со религи-
озным советом во всех общих для них и 
для нас - муниципальной власти, обла-
стях, так же как мы всегда поступаем по 
отношению ко всем общественным ин-
станциям, и все это в пользу всех жителей 
города.
 
“Я приветствую то уникальное сотрудни-
чество, которое у нас было с уходящим 
в отставку главой религиозного совета, 
раввином Ореном Малка, и убежден что 
оно продолжится с новым ставленником. 
Крайне важно чтобы к городскому клад-
бищу отнеслись с надлежащим уважени-
ем, как по отношению к живым, так и к 
усопшим”.
с уважением,
Ярон Сасон
Муниципальный спикер
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Министр науки и технологии, депутат 
Офир Акунис, глава муниципалитета Сде-
рота, Алон Давиди, генеральный дирек-
тор офиса мэра, Ран Бар, а также замести-
тель мэра, Элад Калими, торжественно 
открыли научный центр Сдерота, при 
капиталовложении выше 2 миллионов 
шекелей, при спонсировании министер-
ства науки и технологии, фонда пожерт-
вований Канады и мэрии. В дальнейшем 
ожидается открытие большого научного 
парка в центре города, на проспекте Ме-
нахем Бегин, между детским парком и 
проходящей реновацию школой Амит Ха 
Роэ.
От имени муниципалитета процесс вели 
заместитель мэра, Элад Калими, а также 
координатор городского совершенства, 
Михаль Дадон. 
Перед церемонией торжественного от-
крытия центра, Акунис и Давиди ознако-
мились с сферами обучения различных 
групп, а также приняли участие в экс-
перименте с пищевыми красителями и 
порошком, приведшем к интересной ре-
акции.
Видение создания районного научного 
центра, явилось силой для местных детей 
и подростков, притягивающей их к раз-
личным кружкам, мероприятиям и экс-
периментам в различных областях науки.
Высшая цель - сделать неформальные 
мероприятия в сферах науки и технологии 
открытыми и доступными для различных 
возрастных групп и повышение мотива-
ции среди учеников Сдерота и окрестно-
стей на исследование и совершенство в 
точных науках, а кроме этого, увеличить 
количество выпускников, продолжающих 
учебу инженерного дела, наук и иссле-
довательской сфере в университетах. По 
данным центрального бюро по статистике 
за 2016 год, студенты Сдерота, обучающи-

еся инженерному делу составляют 24.3%, 
так что однозначно существует желание 
увеличить количество студентов данных 
дисциплин.
Научный центр будет работать как в 
утренние часы, так и после полудня, по 
различным программам, общим знаме-
нателем которых является пестование со-
вершенства в научных и технологических 
областях в городе Сдерот.
В первые годы центр займется несколь-
кими областями, среди которых будет 
математика, математическое мышление, 
логика, физика, научные работы, увлека-
тельный Английский язык, робототехни-
ка, механика, исследование вселенной и 
астрофизика. Во время каникул в центре 
будут задействованы летние лагеря и 
кружки на тему науки и робототехники.
В ходе церемонии, мэр Давиди сказал: 
«несколько лет назад мы задались вопро-
сом - а почему нет? Почему не позволить 
нашим детям то что не было дано нам в 
детстве? Вместе с министром Акунисом, 
фонда пожертвований Канады и муници-
пальными представителями, нам удалось 
создать этот замечательный научный 
центр, который будет заниматься техно-
логическими дисциплинами и даст толчок 
школам, и в конце станет послеполуден-
ным центром для учеников, интересую-

От мечты к реальности -  
в Сдероте открыт научный центр 

Муниципалитет Сдерота и министерство науки и технологии открыли новый научный центр - культурно-обо-
гащающий центр для детей и подростков в часы учебы, а также в послеполуденные часы в различных сфе-
рах: робототехника, кибер-безопасность, Английский язык, физика и механика. Мэр, Алон Давиди: «Сдерот 

будет лидировать в достижениях также в сферах науки и кибер-безопасности». 

щихся этими дисциплинами. Сдерот будет 
лидировать в научной революции также в 
областях науки и кибер-безопасности. Так 
как мы себя позиционировали - мы воис-
тину являемся средоточием мысли». 
Министр Акунис сказал: «основание дан-
ного научного центра, здесь, в Сдероте, 
является точным воплощением полити-
ки, определенной мной 3.5 года назад, 
политики доступности науки, технологии, 
робототехники и кибер-безопасности 
всем гражданам Израиля, кем бы они ни 
являлись и где бы ни жили, и особенно на 
окраинах. Ни один мальчик или девочка в 
Сдероте ничем не уступают другим детям 
где бы то ни было в государстве Израиль. 
Необходимо предоставить равные воз-
можности, и ты уже видишь полет наверх. 
Здесь зиждется блистающее будущее го-
сударства Израиль».
Заместитель мэра, Элад Калими, который 
вел программу по созданию научного 
центра, совместно с координатором го-
родского совершенства, Михаль Дадон 
сказал: «Сдерот может лидировать в нау-
ке и технологии, и она будет лидировать, 
а это не вершится само по себе, но лишь 
с помощью верных партнеров, таких как 
министерство науки и фонд пожертвова-
ний Канады, и при большой поддержке 
министра Акуниса и мэра».
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Дорогие жители Сдерота, как часть желания сделать для вас доступной всю ин-
формацию, в которой вы можете нуждаться, мы презентуем новую информаци-
онную брошюру муниципалитета Сдерота, предлагающую обилие информации, 
об том, что творится в городе, услуг муниципального совета и его отделений, а 
также возможности контакта с ними. В данной информационной брошюре Вы 
сможете ознакомится и узнать новости об развитии города во всех областях жиз-
ни. 

Выпуск этой новой информационной брошюры символизирует расцвет и про-
цветание города. Я верю в полную откровенность, и считаю городскую инфор-
мационную брошюру дополнительным и важным методом контакта между 
руководством города и его жителями, а также весомым способом укрепления 

социального и общественного причастия жителей города.

Сдерот переживает долгосрочные перемены во всех областях жизни: строятся новые районы, школы, детские 
сады, прокладываются новые дороги, возводятся новые общественные здания, и мы наблюдаем демографиче-
ский, социальный и экономический рост. Мы предполагаем, что население Сдерота в ближайшие годы возрастет 
до 50,000 душ, и подготавливаемся соответствующим образом.

Муниципалитет Сдерота каждый день заботится об комфорте и качестве жизни жителей города, о чистоте города 
и его развитии. Под моим руководством, муниципалитет вложил многие ресурсы в образование, культуру, част-
ное предпринимательство, социальное обеспечение, в разнообразные проекты и в воплощение в жизнь моего 
видения - превращение Сдерота в столицу западного Негева. В настоящем, Сдерот представляет собой цветущий, 
процветающий, сплоченный и наполненный жизнью город, город являющийся одной большой семьей.
Более всего Сдерот благословен своими замечательными жителями, которые есть его суть, а также основа про-
цветания и расцвета города. Город был благословен выдающимися человеческими ресурсами, составляющими те-
плую, дружную, активную, откровенную и располагающую к откровению общину, общину, воплощающую идеалы 
братства, ответственности, уважения и круговой поруки. Из-за всего этого в совокупности, жизнь в Сдероте и его 
община олицетворяют отличие и служат примером для подражания.

Информационная брошюра, находящаяся в Ваших руках, является одной из муниципальных услуг по увеличению 
доступности информации для Вас используя новейшие электронные средства муниципалитета, среди которых на-
личествуют городская аппликация, муниципальный интернет сайт, а также наша официальная страница в Фейсбу-
ке.

Мы создаем в Сдероте большое и сплоченное общество, которое уже сейчас пользуется всеми возможностями, 
которые способна предоставить современная технология.
Мы приглашаем Вас в любое время года ознакомится и насладится многочисленными богатствами города, пред-
лагаемыми муниципалитетом Сдерота.

Кашерного и веселого Песаха
Алон

Обращение мэра города






