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 חינוך 

 כולנו אור איתן  –קייטנת חנוכה בשדרות  
ילדי שדרות נהנו בימי חופשת חנוכה מפעילויות רבות ומגוונות בתחומים רבים ופעילויות  

-ילדים ב   2100-סביב חג החנוכה שארגנו העירייה והמתנ"ס. בקייטנות בעיר השתתפו כ 
 גני ילדים ובשמונת בתי הספר בעיר.   60

 
 מבנה חדש לבית ספר הרא"ה 

מבנה חדש לבית הספר 'הרא"ה' בסכום של  במליאת מועצת העיר אושר תקציב לבניית  
יהיו   כיתות לימוד, מעבדות, חדרי ספח, מנהלה ועוד. בבית הספר  12מיליון ₪, בו ייבנו    11

 .עם כל השכלולים הנדרשים 21- מרחבי למידה חדשניים המתאימים ללמידה במאה ה 

 
 מצטיין מחוז דרום   – מקיף גוטוירט שדרות 

שם גוטוירט שדרות נבחר גם השנה למצטיין מחוז דרום של משרד  - מקיף כללי אמי"ת על 
החינוך לשנת תש"ף. מנהל בית הספר, אדי דגן, קיבל השבוע את הבשורה שבית ספרו  

דוידי,   תיכונים בלבד במחוז שמקבלים פרס הצטיינות. ראש העיר, אלון 3הוא אחד מתוך  
  . "להנהלה ולצוות המורים המסור על ההשקעה בכל תלמיד ותלמידה בירך ואמר: "תודה

על   מוסדות החינוך שהם מצטייני המחוז    11מחוז דרום במשרד החינוך הודיע השבוע 
תש"ף  הלימודים  על לשנת  הכללי  המקיף  למנהל  בישר  זהבי,  רם  המחוז,  מנהל  שם  -. 

גוטוירט בשדרות, אדי דגן, שבית ספרו זכה בפרס ההצטיינות המחוזי. גוטוירט הוא אחד  
הפרס מוענק על רקע    תיכונים בלבד מכל המחוז שקיבל פרס הצטיינות מחוזי.  3מתוך  

 תחומים. תרומתו המשמעותית של בית הספר למערכת החינוך בשורה של 
 

 יום חילופי שלטון בשדרות
מי לא היה רוצה להחליף את ראש העיר ליום אחד? דבורה מסטבאום, יו"ר מועצת הנוער  
בשדרות זכתה השבוע להיות ראשת עיר למספר שעות במסגרת יום חילופי שלטון שיזמה  

ער לשתף  יחידת הנוער. ראש העיר, אלון דוידי: "זה אכן מרגש ומרתק גם לנו וגם לבני הנו
 בחוויית העבודה הציבורית ליום אחד". 

במועצה   התפקידים  בעלי  במסגרתו  שלטון,  חילופי  יום  השבוע  קיימה  שדרות  עיריית 
הצטוותו ואף החליפו למספר שעות את בעלי התפקידים בעירייה, כמו ראש העיר, הסגנים  

 ומנהלי האגפים. 
 

 מרכז פיזיקה יוקם באשכול נגב מערבי 
לתלמידי הכימיה והפיזיקה באזור הנגב המערבי: אשכול רשויות נגב מערבי ומכון  בשורה  

יוקם   המרכז  וכימיה.  פיזיקה  יחידות  חמש  ללימודי  אזורי  מרכז  מקימים  למדע  ויצמן 
יתחילו   הבאה  השנה  בתחילת  כבר  האשכול.  רשויות  כלל  תלמידי  את  וישרת  בנתיבות 

שדרות, אלון דוידי: "מטרתנו לאפשר ולתת    פעילויות במרכז. יו"ר האשכול וראש עיריית 
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לתלמידים את הכלים הטובים ביותר להצלחה, נמשיך לעשות למען המצוינות וההצטיינות  
 של ילדינו". 

 
  תוכנית "אקוטק" לנוער עיריית שדרות ו"מחשבה טובה" מציגות: 

תוכנית העצמה  עיריית שדרות ועמותת "מחשבה טובה" משתפות פעולה ויוצאות לדרך עם  
לבני לפעילות  -טכנולוגית  האחרונה  בשנה  נכנסה  העמותה  "אקוטק".  בשם  בעיר  הנוער 

על  מבוגרים  -בעיר  נוער,  ילדים,  האוכלוסיות,  לכלל  הדיגיטלי  העולם  את  להנגיש  מנת 
 וקשישים. 

מזה   פועלת  טובה"  "מחשבה  דרך    15עמותת  חברתית  מוביליות  ויצירת  לקידום  שנה 
העמותה מפתחת ומעבירה מגוון תוכניות העצמה טכנולוגיות מקצועיות    הנגשת טכנולוגיה.

המותאמות לאוכלוסיות היעד, בהן: ילדים, נוער, דורשי/ות תעסוקה, אנשים עם מוגבלות  
 ואזרחים ותיקים. 

תיפתח   טובה",  "מחשבה  ועמותת  שדרות  עיריית  של  פעולה  בשיתוף  כעת, 
 לבני נוער.   העצמה טכנולוגית   - תוכנית "אקוטק"  בשדרות 

 
 עיריית שדרות פתחה מסגרות משלימות לילדי הגנים 

נפתחו מסגרות    לשגרה מלאה, בשדרות  חזרו  טרם  הגנים  ילדי  הערים,  בעוד שבשאר 
מהילדים.   70%משלימות לחמישה ימים בשבוע. בגני הילדים נרשמה השבוע נוכחות של  

על ההורים לחזור לשגרת    ראש העיר, אלון דוידי: "חזרה לשגרה של הילדים הקלה רבות 
 עבודה ולהתאזן". 

 
 לבי"ס "גיל רבין" שדרות 3מקום 

ספר "גיל רבין" משדרות זכה במקום השלישי בתוכנית 'נתיב האור'  -בית   – גאווה מקומית 
"אני  -  דוידי:  החינוך.  ומשרד  החשמל  לחברת  המשותפת  תוכנית  דרום,  גאה   מחוז 

 ההישגים, נמשיך להוביל בחדשנות ויצירתיות". בתלמידים המצוינים שלנו על  
 

 יזכו ללמוד בכיתות סייבר  ילדי שדרות 
תוכנית ייחודית  רשויות מקומיות, בהן תפעל    10העיר שדרות נבחרה להיות אחת מתוך  

והטכנולוגיה   הסייבר  ביחידות  משמעותי  לשירות  הגיוס  לקראת  המודיעין  משרד  של 
. בביקור של שר המודיעין, אלי כהן, הוא בישר לראש העיר, אלון דוידי,  המודיעין  לת בקהי

כיתות סייבר במטרה לשלב תלמידים ותלמידות במערך הסייבר והמודיעין  כי המשרד יקים  
 של צה"ל.  

 
 הכללי למקיף הפינה אבן הונחה–שדרות מתחדשת  

למבנה החדש   פינה אבן הונחה, אלון דוידי,  העירוראש  ,  במעמד שר החינוך, יואב גלנט
המקיף  הכלניות ,  הכללי של  לשכונת  שבכניסה  ויהיה  ,  בישראל  החדשני  התיכון  יהיה 

ה"גוגיה".  בשיטת  ויפעל  שייבנה  במדינה  שייבנה    הראשון  בארץ  הראשון  התיכון  זהו 
יהיה בנוי בצורה גמישה,  , עם קירות שקופים ובמתכונת של בתי ספר מודרניים מהעולם 

 שבהם תלמד ביחד כל שכבה במרחב אחד.  עם מרחבים 
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 חברתי -מובילה שינוי חינוכי שדרות 
שדרות  ומכפלת  ל שיוביל   ECOSTEM21 מערך את  השיקה  עיריית  החינוכי  הרצף  חיזוק 

  יות להכין את ילדי שדרות לאתגרי המחר, כמנוף למוביל היא המטרה    .למצוינות בעיר כוח 

ה  להרחבת  וכדרך  יישובית  שדרות.ה חברתית  ותושבי  ילדי  של  החינוך    זדמנויות  חזון 
בשדרות שואף ופועל להקים במערכת החינוך העירונית רצף חינוכי ולימודי שיצור למעשה  

   שילוב עם מרחב הלמידה הרחב שעומד לרשותה.
 

 המצטיינים בדירוגים –  ות בשדר התיכונים
בדירוג הראשון  לאחרונה  שוב גאווה לעיר כשדורגו    הביאו בשדרות  בתי הספר התיכוניים 

ראש העיר,   .מדדים שונים, הכוללים מדדים לימודיים וערכיים  20-והשני, לאחר שנמדדו בכ 

הם   ולמדינה,  לחברה  התרומה  האדם,  אהבת  והמנהיגות,  השליחות  "ערכי  דוידי:  אלון 
כים מובילים בבניית החוסן של העיר. נמשיך לעשות הכל כדי שתלמידי העיר יצליחו  ער

 ".בכל המדדים   ויצטיינו 

 
 קהילתית  -חינוכית  חקלאית  חווה

שדרות  תוכניות   חקלאית  חווה מקימה   עיריית  בה  וישולבו  האוכלוסייה  לכלל  המיועדת 
חינוכי  מענה  שיתנו  וטיפוליות  שישווקו  יגדל בחווה  קהילתי.-חינוכיות  עונתיים  ירקות  ו 

לשווקים תוך פעילות עסק פועם ודינמי שבו ישולבו מבוגרים ובני הנוער כעובדים מן המניין  
 בצוות החווה. 

 
  מרכז מחוננים ומצטיינים

חשוב   ערך  שהיא  הכרה  מתוך  המצוינות  תחום  את  מובילה  העירונית  החינוך  מערכת 
נחלת תרבות של מצוינות  התלמידים ולה   העצמת וכגורם חשוב ל   פיתוח מיומנויות ללמידה ו 
, יוקם בשדרות  במטרה להעניק לילדי העיר את מירב הכלים להצלחתם  צעיר.עוד בגיל  

ומצטיינים מחוננים  יתקיימו  מרכז  בו  מחוננים  ות ,  תלמידים  לטיפוח  מיוחדות  כניות 
 ת הלימודים תשפ"ב.  ומצטיינים בתחומי דעת שונים. בקרוב יחלו מבחני הקבלה לשנ

 
 קירות בשדרות חוצים

וירוס הקורונה, הסגר והלמידה מרחוק, מהווים אתגר עצום למערכת החינוך ביכולת שלה  
זאת,   עם  תלמידיה.  עבור  רגילה  חיים  ושגרת  אישי  קשר  לימודי,  רצף    התקופהלקיים 

לקופס  מחוץ  יציאה  חינוכית,  לחדשנות  חדשות  הזדמנויות  גם  איתה  ווחים  ור  המביאה 
משמעותיים.  בשיתוף   חוצה עירוני קמפוס" מיזם  פדגוגיים  החינוך  אגף  שיזם  קירות", 

והדיגיטל  הדוברות  כבירהנחל    ,מערך  יום.    ,הצלחה  מידי  כניסות  אלפי  עם 

משתתפים מדענים, מרצים, פנסיונרים, מדריכי תנועות נוער, מורים וכמובן אלפי   בקמפוס
 ילדי העיר. 

 
 שנה שלישית לפרויקט "גשר" בשדרות

שדרות   שדרות  באמצעות  עיריית  לפיתוח  ויוזם  הקרן  העיר  לראש  המשנה  בהובלת 
אמסלם.   מיכאל  השל  המפעיל הפרויקט  השנה  "גשר"  זו  פרויקט  את    200עבור  ישית 
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-תלמידים מסיימי כיתות ו' מכל בתי הספר בעיר. במהלך שנת הלימודים תש"ף הגיעו כ 
אחר    200 בשעות  יום  מידי  בשדרות  הספר  בתי  מכל  ו'  בכיתות  ותלמידות  תלמידים 

חטיבת   לקראת  כהכנה  והאנגלית  המתמטיקה  במקצועות  תגבור  לתוכנית  הצהריים 
הלימו את  הביניים.  שהפך  ומקצועי  מנוסה  מורים  צוות  עם  קטנות  בקבוצות  התקיים  ד 

    הלימוד לחוויה יוצאת דופן. בכל ערב הוגשה לתלמידים ארוחת ערב חמה ושלל פינוקים.
 

 מחשבים ניידים לילדי שדרות 500
גלנט יואב  החינוך,  הספר  שר  בבית  השבוע  ביקרו  דוידי,  אלון  שדרות,  עיריית  וראש   ,

"שקמים מעוז", שם חילקו מחשבים ניידים עבור תלמידים הזקוקים להם. כחלק מפרויקט  
מחולקים   גלנט שבמסגרתו  החינוך  שר  שיזם  הדיגיטלית",  מחשבים    150,000"הכיתה 

 משדרות מחשבים ניידים.   תלמידים ותלמידות   500- ניידים לתלמידים בכל הארץ, יקבלו כ 
 

 
 ירות לתושב ש

 דרות מתחדשת באינטרנט מהיר ש
נמצאת בעיצומה. לפני כחודש נחנך הפרויקט במעמד   מהפכת הסיבים האופטיים בשדרות 
וראש   הנדל,  יועז  התקשורת,  דוידי,  העירשר  אלון  "פרטנר" שמחברת  ומנהלי  ,  קבוצת 

לתשתית הסיבים האופטיים הארצית 'פרטנר פייבר'. בשלב הראשון מתבצעת   שדרות  את 
הנחת סיבים בצירים הראשיים של העיר ולאחר מכן תתקדם הפריסה ויחל השלב המרכזי  

בתוך השכונות, כך שרבים מתושבי העיר   מהיר של הנחת הסיבים האופטיים לאינטרנט
 מגה.   1,000לישה במהירות של עד יוכלו להתחבר לג 

 
 התקנת התאורה הסולארית בבנייני מגורים 

עיריית שדרות וסניף שדרות של האגודה לתרבות הדיור ממשיכים במלוא המרץ במיזם  
שנים שלוש  לפני  בחדרי   התקנת  של   שהחל  סולארית  תאורה 

   בעיר. מגורים בבנייני מדרגות 
 

 רות שירותבארץ בתח   2-עיריית שדרות זכתה במקום ה
הישג גדול לעיריית שדרות: בתום התמודדות עם חברות ענק וגופים ממשלתיים, זכתה  

בתחרות "מצוינות בשירות וחוויית לקוח" של המרכז הישראלי לניהול    2- העירייה במקום ה 
על מתן שירות בשגרת חירום. ראש העיר, אלון דוידי, שיבח את מחזיק תיק שירות לתושב,  

לת האגף, הילה אלימלך, וכלל העובדים על מהפך השירות שהעירייה עברה  אורן נזרי, מנה 
 השנים האחרונות.    4- ב 
 

 הארנונה בשדרות תישאר הזולה ביותר 
בשנת   ותישאר בשדרות  הארנונה 2021גם  תעלה  כאשר   ביותר הזולה  לא  באזור, 

בת מליאה  ישי בכך הודיע ראש העיר, אלון דוידי,    – הארנונה העירייה לא תעלה את שיעור
 הארנונה.  צואת   האישר ש מיוחדת 
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מעיון בצו והסברים הנלווים אליו ניתן לראות שלא חל שום שינוי בתעריף למ"ר למגורים  
את  תעלה  לא  והעירייה  ותעשייה  למסחר  ב  או  פועלת  שהיא  כפי  השנים    5- הארנונה, 

   הקרובות.
 

 סכך עד הבית
שדרות היא עיר חושבת שירות, וגם בחג סוכות האחרון, אגף שפ"ע חילק את הסכך כמידי  
שנה מעצי הדקל שפזורים ברחבי העיר. בשל מגבלות הקורונה והאיסור בהתקהלויות,  

הנוער  העמידה העיריה את צוות העובדים לחלוקת ענפי סכך עד בתי התושבים. כמו כן  
  ר. תושבי העיבמבצע בניית סוכות ל   ובשדרות יצא

 
 חוגגים יום הולדת לקשישים

שירות   האגף  העיר,  לביוזמת  תושבי  וקשישות  קשישים  מאות  כבר  זכו  לביקור  תושב, 
האגף, הכולל את המוקד, המשל"תים )מרכזי שירות לתושב( ואפילו את מנהלי  מעובדי  

יום הולדת בביקור ה  וחוגג לו  מרגש,  האגף וראש העיר, אלון דוידי, מגיע לבית הקשיש 
 שכולל בלונים, מכתב ברכה ועציץ או זר פרחים וכמובן שירי יום הולדת שכולם שרים ביחד. 

 
 בזכות מוקד שדרות: נמנעה פריצה לסופר 

ערנות של נציגת שירות במוקד העירוני בשדרות מנעה פריצה ל"סופר לירון" בליל שבת  
ושיטור   משטרה  כוחות  למקום  הקפיצה  הנציגה  אחר  האחרון.  מרדף  ניהלו  ואלו  עירוני 

ולפקח. ראש העיר,   והעניק תעודה לנציגה  כנופיית הפורצים. בעלי הסופר הגיע למוקד 
 אלון דוידי, שיבח את העובדים: "תודה לעובדים שעושים את עבודתם במסירות יומם וליל".

 
 מקום שטוב לגור בו  -שדרות 

מהתושבים מרוצים מתפקודו    89%מתושבי שדרות מרוצים מתפקודה של העירייה,    80%
מרוצים ממגוריהם בעיר. כך עולה מסקר שביעות רצון    83%- של ראש העיר, אלון דוידי ו

שביצע בתחילת השנה עבור העירייה מכון הסקרים "מאגר מוחות" שמצביע על עלייה של  
האמון   מעודד.  הזה  הנתון  ספק  "ללא  דוידי:  התושבים.  רצון  בשביעות  אחוזים  עשרות 

רייה ואני מקבלים מהתושבים, ממלא אותי בכוח ליזום, לעשות ולהמשיך להוביל את  שהעי
 העיר קדימה". 

 
 אזרחית למופת –רחל דאונטיניו 

  2019היא מובילת הקריאות במוקד מידע ושירות לתושב בשדרות לשנת    –  רחל דאונטיניו
קריאות. ראש העיר, אלון דוידי, הזמין את רחל למוקד ויחד עם מנהלת האגף    159עם  

ומנהל המוקד העניקו לה תעודת הוקרה. "רחל היא דוגמה לתושבת אכפתית ומעורבת  
 שהעיר חשובה לה", אמר דוידי.

שירות במוקד מידע ושירות לתושב של עיריית שדרות שלא מכיר את  אין נציג או נציגת  
שעברה   בשנה  התקשרה  רחל  דאונטיניו.  על    159רחל  קריאות  ופתחה  למוקד  פעמים 

מפגעים שונים. פעם על כלבים משוטטים, פעם על גללים של בעלי חיים שמהווים מטרד,  
גינון,  פעם על גזם שהונח במקום שמפריע. רחל התקשרה בנושאים שונ ים, כמו ניקיון, 

 השלכת פסולת, תאורה דלוקה שלא בשעות החשכה ונושאים נוספים. 
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 יוזמה בשדרות: חוגגים יום הולדת לקשישים 

ביוזמת האגף לשירות התושב בעיריית שדרות, זכו כבר עשרות קשישים וקשישות תושבי  
הולדת, לאור מגבלות הקורונה  העיר, שעובדי האגף יגיעו עד לביתם עם בלונים ושירי יום  

וכדי שלא יחגגו לבדם. ראש העיר, אלון דוידי: "מדובר ביוזמה מבורכת ואני שמח שיש לנו  
 את הזכות לחגוג עם האנשים היקרים הללו". 

 
 אמון מלא של התושבים במוקד שדרות  :2019   -השנה שעברה   נתוני

הציג   עיריית שדרות  של  לתושב  ושירות  מידע  לשנת  מוקד  סיכום הפעילות  את  השבוע 
שניות    7בכמות הפניות, בזמן המתנה ממוצע של    33%, כאשר נרשמה עליה של  2019

מהפניות היו פניות חוזרות. "המוקד הוא הלב של העיר ואני שמח לראות    2%בלבד. רק  
 שהתושבים נותנים בו אמון", אמר ראש העיר, אלון דוידי.

 
 ר עיריית שדרות מתקדמת לעבר המח 

עיריית שדרות ממשיכה להתקדם ולאמץ שינויים טכנולוגיים חדשים למען שירות מיטבי  
יותר לתושבים ובמטרה לייעל את השירות ולהתאים את ההתפתחויות הטכנולוגיות אל  
לסנכרון   שיובילו  וחדשנות,  יצירתיות  יעילות,  עימם  יביאו  הטכנולוגיים  הפתרונות  העיר. 

  שבים.תמידי בין העירייה לבין התו
 

 כל הזכויות שמורות -בשדרות 
באמצעות   שדרות,  בעיריית  התושב  לשירות  האגף  הקורונה,  בתקופת  עכשיו,  במיוחד 

לתושב    –המשל"תים   שירות  להנגיש  –מרכזי  לתושבי    דואג  ללא תשלום  ייעוץ משפטי 
העיר בתוך השכונות. ראש העיר, אלון דוידי: "תפקידנו לחדש ולהביא בשורה בכל פעם  

 מחדש לטובת התושבים, השירות הזה הוא בשורה אדירה". 

 
 / שיקום שכונות  תשתיות ופיתוח שפ"ע 

 החלפת תשתיות ומדרכות, הכנה לחורף
לפגוע בתשתיות המים והביוב וליצור סתימות והצפות. על מנת    ים עלול  מי הגשמים הרבים

להמשיך ולספק אספקת מים איכותית ותשתיות ביוב תקינות, אגף שפ"ע בעיריית שדרות  
  ביצע פעולות על מנת שהחורף יעבור בצורה חלקה בכל אזורי העיר ולכלל תושבי שדרות. 

שפ"ע   אגף  את  עובדי  לעונת  הכינו  העירוניות  ורוק ניקו    ,החורף התשתיות  את    נוהיטב 
הצפות של מערכת  בכך נמנעו  במהלך חודשי הקיץ.    ו התשתיות מאשפה וגזם שהצטבר

התפעול.   למערכות  ונזקים  בכבישים  מכסים  בתים, התרוממות  הצפות של  אגף  הביוב, 
 בצע עבודות תשתית מקדימות, להיערכות ומניעה בכל רחבי העיר. משיך ל שפ"ע מ 

 
 הירוקה בשדרותהמהפכה 

לשמר את שדרות כעיר נקיה    במטרה  המהפכה הירוקה של שדרות מתקדמת צעד קדימה 
   עלות את איכות חיי התושבים.ה ויפה ול 
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צע מגוון פעולות לשדרוג המרחב הציבורי, כחלק מהמהפכה  יאגף שפ"ע בעיריית שדרות ב
 הירוקה שעוברת שדרות בשנים האחרונות. 

את המרחב העירוני ולשפר   עובר שדרוג משמעותי על מנת לטפח  בעיר,המרחב הציבורי  
 כך שבשדרות יהיה נקי, נעים, נוח, נגיש וירוק לכולם.  את חזותו,

ציבוריות נאלפי פרחים   ואייב   שתלו בגינות  כיכרות  בכל שכונות  -שבילי הליכה,  תנועה 
את העיר    יםקשט מ לנוף העירוני ו מון מוספים ה העיר. פרחים עונתיים וצבעוניים. הפרחים  

 בחגיגיות.  
הצפרדע מפחי  מיכלי  היפרדות  העירייה  הוסיפה  בעלי     אשפה במקומם  מתקדמים 

 מותאמת על מנת לשמור את סביבת המתקן נקיה ואסתטית. ו  מערכת ריקון חדשנית 
,  המכילים את מגוון כלי האצירה לרבות זכוכית   הוקמו מרכזי מחזור בנקודות רבות בעיר

מקררים,   )מחשבים,  אלקטרונית  פסולת  מחזור  גם  הקרוב  ובזמן  וכו'  קרטון  פלסטיק, 
תנורים וכיוצא בזה(. מגוון הפחים תורם למיון הפסולת ומחזורו וכך משפיע על חזות העיר  

 גם דורות קדימה. 
שיספקו מענה    חזקיםו  כמו כן, הוחלפו כל הפחים הבלויים והישנים בעיר לפחים חדשים

עוד עשרות לפסולת ה אשפתונים בצירי התנועה, פארקים     רבה במהלך החגים. הוספו 
פחים ופחונים בלויים קיבלו טיפול יסודי, נצבעו ושודרגו כך שישתלבו   ותחנות אוטובוסים.

 בצורה אסתטית שתתרום לנוף במרחב העירוני. 
אגף  ,  על מנת להבטיח כי חזות העיר לא תפגע וכדי לשמור על תברואה ובריאות הציבור

בעיר, ליצירת אחידות    פחים לכלל הבתים מסתורי שפ"ע יוצא בפרויקט ענק להתקנת 
 חזותית, סטריליות, ניקיון ואסתטיקה. 

ואיכותית  מתקדמת  לד  לתאורת  עברה  העירונית  הרחוב  לנצל  תאורת  שביכולתה   ,
מקסימלית את תפוקת התאורה בעיר, לספק אור גדול במרחבים הציבוריים בשעות הערב  

לילה תוך חיסכון משמעותי בחשמל וכל זאת על ידי מערכת שליטה ובקרה ממוחשבת.  וה 
 כך יוכלו התושבים ליהנות במרחב הציבורי לאורך כל שעות היממה בביטחון ובשלווה. 

כמטרה   הציבורי  המרחב  בשדרוג  רואה  העירייה  ויפה!  ירוקה  שדרות  על  נשמור  יחד 
שבים, ללא שיתוף הפעולה לשמירה על  מרכזית. הצלחת מהלכים אלה תלויה בכם התו 

המרחב הציבורי, הם לא יניבו פרי. יחד נשמור על שדרות ירוקה ומטופחת, זו האחריות  
 של כולנו. תודה והערכה לכל צוותי אגף שפ"ע על המסירות והמקצועיות.  

 
 מרחיבים את צומת היציאה מהעיר 

לטובת  הקץ לפקקים ביציאה משדרות: בהמשך לתקציבים שגייס ראש העיר, אלון דוידי,  
עם/הרכבת/כביש   )ניר  מערב  מכיוון  לשדרות  הכניסה  צומת  להרחבת    (. 34עבודות 

כ  שעלותן  העבודות,  שקלים  6- במסגרת  אחת  ,  מיליון  שכל  כך  פניה,  לכל  נתיב  יתווסף 
  – שבע  -אביב וגם לשמאלה לכיוון נתיבות ובאר  גם ימינה לכיוון יד מרדכי ותל  – מהפניות  

- תכלול שני נתיבים. הוספת הנתיבים לשתי היציאות תאפשר נסיעה רציפה יותר של כלי 
בעיקר   בצומת,  היום  הקיימים  הפקקים  על  יקל משמעותית  זה  וכך  וצפונה  דרומה  רכב 

מה שיקל  נתיבית,  -בנוסף, כיכר הרכבת תהפוך לכיכר דו   הצהרים.-בשעות הבוקר ואחר 
כלי  תנועת  "מול  - על  הקניות  למרכז  גם  הסמוכה  הכיכר,  בתוך  במסגרת    ".7רכב  עוד 

, מה שיאפשר פניה  34עם מכיוון כביש  -הפרויקט הקמת רמזור בצומת הפניה לקיבוץ ניר 
 בטוחה משדרות לניר עם ומהכיוון ההפוך. 
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 ריבוד וקרצוף כבישים ברחבי העיר 

לצאת עם  שך להנחייתו של ראש העיר, אלון דוידי  במסגרת תנופת הפיתוח בשדרות ובהמ 
בעיר משובשים  כבישים  וקרצוף  ריבוד  לשדרוג,  מקיפה  מתבצעות  תוכנית  אלה  בימים   ,

 עבודות תשתיות רבות בכל העיר.  
 

 שיקום שכונות בשדרות בשיתוף התושבים 
שנעשות   הרבות  בעבודות  התושבים  לשיתוף  במהלכים  ממשיכה  שדרות  בעיר.  עיריית 

בימים אלה מתוכנן שיקום שכונות ברחוב שלום שבזי בעיר והשבוע נפגשו נציגי העירייה,  
ובראשם ראש העיר, אלון דוידי, עם התושבים כדי לשמוע מהם מה לדעתם צריכות לכלול  

 העבודות. 
 

 עיריית שדרות למען השכונות הוותיקות
ת, אלון דוידי, ובישר השבוע  ראש עיריית שדרו להגנת הסביבה נענה לבקשתו של   המשרד

וותיקות. דוידי:    6.5על אישור לסיוע בסך   מיליון שקלים לשיקום, שיפוץ ושדרוג שכונות 
על טיפוחן של השכונות   אנו שמים דגש רב  עירנו,  והתפתחותה של  גדילתה  "במסגרת 

 הוותיקות". 
השכונות הוותיקות  כחלק ממדיניותו של ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, לטפח ולפתח את  

ברחבי העיר, בהן גרות משפחות של ותיקי העיר, משפחות של עולים חדשים וכן זוגות  
צעירים, נמשכות במלוא העוצמה העבודות להחלפת תשתיות ולטיפוח הרחובות בשכונת  

 נאות אביב )ניר עם( הוותיקה. 
 

 מיליוני שקלים לפיתוח העיר שדרות
אישרו בישיבתם האחרונה תקציבים בסכום של מיליוני שקלים  חברי מועצת עיריית שדרות  

"נמשיך   דוידי:  אלון  העיר,  ראש  והחדשות.  הוותיקות  בשכונות  פיתוח  עבודות  לטובת 
 לעשות כל מאמץ מול משרדי הממשלה והתורמים להביא תקציבים לטובת תושבינו". 

 

 התחדשות עירונית בשדרות
מוביל דוידי,  אלון  שדרות,  עיריית  בעיר,    ראש  עירונית  להתחדשות  תוכנית  אלה  בימים 

חיי התושבים.  באיכות  פגיעה  ללא  העירוני  עיבוי המרקם  אלמנטים של    שתכלול מספר 
"שדרות מתחדשת ומתפתחת כל הזמן, נדאג להוספת מתחמים מסחריים ודירות מגורים",  

 אומר דוידי. 
עיריית שדרות, החברה הכלכלית לפיתוח שדרות ומינהלת הסכם הגג, יוצאות למהלך של  
התחדשות עירונית בעיר. התחדשות עירונית היא בעצם תהליך לחידוש ושדרוג אזורים  
ומודרנית. המטרה היא למצות   ותיקים לכדי סביבת מגורים מטופחת, איכותית  עירוניים 

ולשמר   בקרקע  הטמון  הפוטנציאל  של  את  נכון  בניצול  הערים  ברחבי  ירוקים  שטחים 
 קרקעות, בנייה לגובה, שיפור תשתיות, כבישים ומדרכות, מרחבים ירוקים ומוסדות ציבור. 

 
 

 ריבוד וקרצוף כבישים ברחבי העיר – ממשיכים בעשייה בשדרות 
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דוידי,   אלון  העיר,  הנחה ראש  עליה  ביישום התוכנית המקימה  עיריית שדרות ממשיכה 
לקרצף את הכבישים ברחבי העיר בשל עבודות התשתית הרבות שבוצעו, שחלקן  לרבד ו

נמשיך   הפיתוח בשדרות,  חלק מתנופת  היא  "התוכנית  בצירי התנועה.  לשיבושים  גרמו 
תושבי   של  ולנוחיותם  לרווחתם  המיטב  את  ולעשות  הציבורי  המרחב  בשדרוג  להשקיע 

 העיר", אמר דוידי. 
ורונה, עיריית שדרות על כלל מחלקותיה ואגפיה ממשיכה  גם בימי ההתמודדות עם נגיף הק

 בעבודות השונות ברחבי העיר. 
 
 
 

 אגף ההנדסה  נדל"ן ומגורים
 במכירת דירות בשדרות 776%קפיצה של  

הבכורה   על  שומרת  השבוע    –שדרות  שפורסמו  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני 
של   אדירה  קפיצה  על  החודשים  במספר    776%מצביעים  בין  בעיר  שנמכרו  הדירות 

 בארץ באחוז הקפיצה במכירות.   1מקום    –  2020לינואר   2019ספטמבר 
מתיחות מתמשכת של שנים, סבבי לחימה אחת לכמה חודשים שמשביתים את האזור  
כולו למרות כל אלו מציגה העיר שדרות, מרחק קילומטר מגבול רצועת עזה, פריחה ושגשוג  

מרשימים ביותר בזכות פיתוח מתמשך, חינוך טוב, עשייה אינסופית למען התושבים    נדל"ני
 והנהגה מחויבת ואכפתית.

 
 נמסרו המגרשים הראשונים ב"שדרות בפארק" 

זוגות נרגשים חתמו השבוע על קבלת השטחים בהם זכו בשכונת "שדרות בפארק"    84
ש בקשה להיתר בניה. ראש העיר,  בשדרות, חצי שנה לפני הזמן. כעת, יכולים הזוגות להגי 

 אלון דוידי, סייר השבוע בשכונה ונפגש עם אחת הזוכות הנרגשות, בת שדרות. 
 

 וועדת תכנון ובניה בעבודה מתמדת לשירות התושבים  
ולבניה  לתכנון  המקומית  תודעת    שדרות בעיריית   הוועדה  נושא  את  דגלה  על  חרטה 

מנת   על  והכל  השירות  מתן  את  ליעל  הליכים,  ולפשט  לקצר  מנת  על  ופועלת  השירות, 
מתוך שאיפה מתמדת לשיפור איכות    לאפשר לכל פונה לקבל שירות איכותי מהיר וזמין 

 חיי התושבים ולקידום תנופת ההתפתחות של העיר.
 

רציף,    באופןשה כל מאמץ להעניק שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח,  והוועדה ע
ציבור מידע מקיף וברור לגבי מגוון פעילויותיה ולגבי סוגי  ל  , ומעבירה מקצועי, אמין ואדיב

 .  השירותים אותם היא מעניקה
 

ינוי  באגף ההנדסה לטובת  למצוינות תכנונית, באמצעות    פת ופועלת שוא כמו כן, הוועדה  
  ת כמממשה  רואה עצמ   הוועדהופיתוח איכותיים, הן בבנייה הציבורית והן בבנייה הפרטית.  

 .החזון העירוני של בינוי ותשתיות בני קיימא
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על הוצאה לפועל של תכניות הפיתוח העירוניות, תוך הקפדה על  ההנדסה אמונים  אגף  ב 
ופיתוח   בה.    שדרות שימור  לחיות  שנעים  לחזון העכעיר  ש בהתאם  מעודד חשיבה  ירוני 

עסקית על ידי עידוד יזמות ושדרוג אזורי התעסוקה, ועשייה למען הקהילה על ידי יצירת  
 .נגישות, שירות קשוב, פיתוח שטחים ציבוריים ושיפור הבטיחות בדרכים

 
נה לספק מענה ושרות איכותי, יעיל, מקצועי וזמין, ברמה  י ה  הוועדההמטרה המוצהרת של  

יד את התושב/ת במרכז תשומת הלב ושואף ליצירת שקיפות ולשיתוף  גבוהה. האגף מעמ
 .התושבים בתהליכי התכנון העירוניים 

 
 בנושאים הבאים:לשירות התושבים  מקוונים   בימים אלה, הכינו באגף טפסים

 . ביטול חניית נכים, העתקת חניית נכים ובקשה לחניית נכים   –חניית נכים   •

 . אימות כתובת מגורים •
   .פטור מהיתר •

 .קבלת אישור בטאבו מקוון •
במקביל, באגף ההנדסה שוקדים כל העת להנגיש את שירותי האגף לתושבים בתיאום  

 אגף לשירות התושב והנהגת העיר. 
 
 
 

 מרחב ציבורי 
 פארק המוזיקה   למרות הקורונה: ממשיכים לפתח את 

והחברה הכלכלית ממשיכים לפתח את פארק המוזיקה,    לעיר,  עיריית שדרות  בכניסה 
 שצפוי להיות הפארק הגדול והיפה ביותר באזור הנגב המערבי. 

מתקני המשחקים כבר הורכבו, הדשא נשתל וכל שנותר הוא למלא את האגם במים, לבצע  
את ההשלמות הנדרשות וכמובן לצאת ממשבר הקורונה, לחזור לשגרה וליהנות מכל מה  

כ   שהוא מציע.  גופים    דונם, כולל   40- הפארק, בשטח של  ובתוכו אי, כאשר  כאמור אגם 
בהם להקמתו,  שותפים  מוסקוביץ'   JNF אוסטרליה, JNF רבים  צ'רנה  הברית,  ארצות 

 ומשרדי הממשלה. 
 

 
 ( , חוסןמתנ"ס גמלאים, ) שכונות,    קהילה 

 מדד הקהילתיות של שדרות נחשף
מדד  החברה למתנ"סים בחרה בעיר שדרות להיות הראשונה שתוביל פיילוט למדוד את  

איש ואישה ענו על השאלונים שביקשו לדעת עד כמה הם    500הקהילתיות בעיר. כמעט  
מעורבים בפעילויות השונות המתרחשות בעיר, כמה הקשר שלהם לעיר חזק ומה רמת  

החברה למתנ"סים הגדירה את משימת בינוי הקהילה    צריכת השירותים שלהם מהעיר. 
החלטה זו הובילה למהלכים שונים    האסטרטגיה והייעוד שלה.כחלק המרכזי ביותר של  

 קידום תהליכי קהילתיות ביישוב באמצעות המתנ"ס.  –שמטרתם אחת  
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 ממשיכים בהקמת ועדי בתים  

העיר,   שעוברת  העירונית  מההתחדשות  מעודדתכחלק  ועדי    העירייה  של  התארגנות 
העיר. בתים רחבי  בכל  משותפים  כי  בבניינים  יודעים  הגורמים    אנו  אחד  הם  בתים  ועדי 

העיקריים להעלאת איכות החיים של התושב: רמת הניקיון בבניין ובסביבתו עולה ותחושת 
הביטחון האישית של הדיירים מתחזקת, ובכך גם מתעצמת רמת הקהילתיות ושיתוף הפעולה  

 .  בין הדיירים
 

 סיירת התיקונים של שדרות
הקהילתית במטרה להגיע  פועלת תחת היחידה ש התיקונים עשרות מתנדבים הצטרפו לסיירת 

משפחות    ולבצע תיקונים ועבודות בבתי  לבתים של מעוטי יכולת, קשישים ובעלי מוגבלויות
  .שאין ביכולתן לטפל בבעיות אלו

 
 מבוסטון לשדרות: אמבולנס נתרם לעיר 

התקיים   RJCF קרן השבוע  בשדרות.  מד"א  לתחנת  אמבולנס  ארה"ב, תרמה  מבוסטון, 

טקס קבלת האמבולנס עם נציגי הקרן בשדרות, סגן ראש העיר, אלעד קלימי, ונציגי מד"א  
 במרחב. 

אמבולנס חדש של מד"א נחנך ביום ראשון השבוע בטקס חגיגי בתחנת מד"א בשדרות,  
ק  אלעד  שדרות,  עיריית  ראש  סגן  נציגת  בהשתתפות  שטרית,  סבטלנה  לימי, 

בשדרות, חברת הקרן יהודית בולוטובסקי ומ"מ מנהל מרחב לכיש במד"א,   RJCF הקרן

 חיים קרדי. 
 

 פברואר יוצא מן הכלל בשדרות
עיריית שדרות ומתנ"ס שדרות יוצאים זו השנה השנייה בשלל פעילויות במסגרת "פברואר  

 ים ואנשים עם מוגבלויות. חודש שלם שכולו מוקדש לילד  –יוצא מן הכלל"  
גופים וארגונים רבים הצטרפו ליוזמה של החברה המתנ"סים ויוציאו לפועל עשרות אירועים  
כל החודש. "בשדרות החברה מכילה ומקבלת את כלל האוכלוסיות",   ופעילויות במהלך 

 אמר ראש העיר, אלון דוידי.
פברואר יוצא מן הכלל",  השיקה החברה למתנ"סים בעשרות מרכזים קהילתיים בארץ את " 

ומיועדת   מיוחד,  הוא  ולכן  בשנה  ביותר  הקצר  לחודש  שיועדה  ומיוחדת  מקיפה  פעילות 
ימים    29לאנשים וילדים עם מוגבלויות. אגב, השנה זו שנה מעוברת ולכן פברואר יימשך  

 ימים כמו בכל שנה.  28ולא 
 

 שדרות חגגה את ט"ו בשבט 
צוין במגוון אירועים ברחבי העיר שדרות, ובמספר טקסי  ראש השנה לאילנות ט"ו בשבט,  

 נטיעות. 
ראש   ובהשתתפות  הנוער  בני  ועם  לישראל  קימת  קרן  עם  עירוני  נטיעות  טקס  התקיים 

 העיר, אלון דוידי, סגנו, אלעד קלימי, ואישים נוספים. 
ט  על  נטיעות   טקס   ולאחריו   בשבט  ו״סדר  במקיף  הלומדת  וותיקים  בכיתת  שם  -נערך 

   דורי. - רט במסגרת הפרויקט הבין גוטוי

tel:08-6620274
tel:08-6620274


 

 

 Municipality                     עיריית שדרות                
of  Sderot  

                                         08-6620211   טל':                             
tel: 

-fax:                              08פקס':  
6893156                        

                         801000           כיכר הנשיא שדרות    

 
 

  Municipality of Sderot                                 עיריית שדרות 
 

 
 

 

 

 

 2016דו"ח מסכם לשנת 

 חוק חופש המידע

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ידי רכזת  - בשבט, הסבו הגמלאים בשמחה ושירה סביב שולחן שעוצב ברוח החג על   ו״בט
ויינות המסמלים את ארבעת    הפרויקט פזית ביטון. שולחן החג היה עמוס בפירות החג 

  ההיאחזות   עניין  הודגש   שבו  בשבט  ו״ט   של  ״סדר ״ הוותיקים קראו מתוך ה   עונות השנה.
 חיינו בשדרות.  את   שמאפיינת   והאופטימית  העיקשת   והצמיחה

 
 שדרות של הבריאות  ת ֺ שגרירו

"שגרירת   להיות  נשים  קבוצת  התקבצה  שדרות,  בעיריית  הקהילתית  היחידה  ביוזמת 
בריאות" של העיר, להכין ספר מתכונים בריאים ולהעביר סדנאות של תזונה בריאה ונכונה.  

 קסוס: "המטרה שלנו לעודד את התושבים לצרוך אוכל בריא". -הקבוצה, מזל בןרכזת  
במסגרת היחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותים חברתיים בעיריית שדרות הוקמה  

כ  לפני  "נאות הדקל"  המונה    4- בשכונת  קבוצה  בגיל השלישי. בראשית    18שנים  נשים 
התמודדות סביב המצב הביטחוני  דרכה הקבוצה החלה בתהליך למידה והעצמה אישית ו

בעיר בשיתוף מרכז חוסן, אך לצד זאת הנשים תיארו ושיתפו את מצבן הבריאותי בגילן  
המתקדם. כמו כן, תמכו ונתנו טיפים אחת לשנייה מניסיונן האישי מה בריא ורצוי לאכול.  

 הנשים הכינו והביאו מהבית אוכל בריא למפגשים השבועיים שלנו. 
 

 ה בשדרותחגיגות המימונ 
אף מגבלות הקורונה, עיריית שדרות והמתנ"ס העירוני לא ויתרו על חגיגות המימונה  -על 

המסורתיות. ביום חמישי שעבר, מיד לאחר צאת חג הפסח, יצא ראש העיר, אלון דוידי,  
שירים   נשמעו  מהם  רמקולים  וכמובן  מסורתית  מרוקאית  תפאורה  ועליה  משאית  עם 

דרבוקה  משמחים   ונגן  קלידן  עם  יחד  עמי אבו,  הידוע,  הזמר  לדוידי הצטרף  ומקפיצים. 
העיר במשך   רחבי  בריקודים    5וכולם עשו שמח בכל  הגיבו בשמחה,  שעות. התושבים 

 כמובן שרק מהמרפסות וחצרות הבתים.  – ובמילת תודה וחג שמח 
גם נהנים ושמחים מחג המי  כיף היה לראות את כל התושבים שלנו  מונה, שכבר  "כמה 

מזמן לא חג רק של המרוקאים, וגם מקפידים ושומרים על ההנחיות", אמר דוידי בסיומו  
 של היום. 

 
 שדרות זוכרת את נופליה

לחללי   הזיכרון  יום  טקס  את  התושבים  לכלל  שידרו  העירוני  והמתנ"ס  שדרות  עיריית 
כרון. ראש  מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה שצולם מראש ללא קהל באנדרטת הזי 

העיר, אלון דוידי, הגיע לכל בתי הנופלים בשדרות ובהתאם למגבלות, העניק לכל משפחה  
פמוטים של שבת לעילוי נשמתם יקיריהם שנפלו. "בשל המגבלות, אתם לא עטופים באלפי  
התושבים, אך כולנו שולחים לכם חיבוק, שגם אם הוא מרחוק, הוא אמיתי ומהלב והשנה  

 ", אמר דוידי למשפחות. אפילו יותר מתמיד 
 

 ראש והעיר ובני הנוער פקדו את קברי הנופלים בשדרות
בשל הנחיות הממשלה והאיסור על    –רב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ע

, יצאו נציגי תנועות  16:00המשפחות השכולות לפקוד את בתי העלמין היום החל מהשעה  
אלון דוידי, וסגנו, אלעד קלימי, לבית העלמין בעיר    הנוער בשדרות, יחד עם ראש העיר, 

הם הניחו זרי פרחים, דגלי ישראל ונרות זיכרון  .כדי לפקוד את קברי הנופלים, בני העיר 

tel:08-6620274
tel:08-6620274


 

 

 Municipality                     עיריית שדרות                
of  Sderot  

                                         08-6620211   טל':                             
tel: 

-fax:                              08פקס':  
6893156                        

                         801000           כיכר הנשיא שדרות    

 
 

  Municipality of Sderot                                 עיריית שדרות 
 

 
 

 

 

 

 2016דו"ח מסכם לשנת 

 חוק חופש המידע

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

זכרם עם  והתייחדו  וקדיש  תהלים  פרקי  קראו  הקברים,  הנוער   .על  "בני  אמר:  דוידי 

מאוד. היטיב לתאר זאת אחד  המדהימים האלו הם דור העתיד של העיר ואני גאה בהם  
איום   בצל  דור שגדל  בתור  ובעיקר  כאזרחים  חובתנו  חושב שזאת  'אני  הנערים שאמר: 
של   זכרם  יהי  כאן'.  לחיות  יכולים  אנחנו  שבזכותם  האנשים  את  ולכבד  להוקיר  בטחוני, 

 ."הנופלים ברוך

 
 בשדרות זוכרים ביחד גם בקורונה 

ערכות להקמת פינת זיכרון לחללי מערכות ישראל    לרגל יום הזיכרון, הפיקה עיריית שדרות 
ונפגעי פעולות האיבה, בפתחי הבניינים. ראש העיר, אלון דוידי: "זאת חובתנו כאזרחים  
ובעיקר בתור דור שגדל בצל איום בטחוני, להוקיר ולכבד את האנשים שבזכותם אנחנו  

 חיים כאן". 
לבניינים בשכונות בכל רחבי שדרות.  ידי תושבים בכניסות  - פינות זיכרון הוקמו על   200-כ

כל תושב שבחר לארגן פינה כזו לבניין, אסף ערכה שהכילה מספר פוסטרים, נר, דגל וזר  
 פרחים, והזמין את השכנים לבקר ולצרף דפי זיכרון אישיים להנצחת יקיריהם. 

ף  האג   –פינות הזיכרון הוקמו כחלק ממיזם של עיריית שדרות, בהובלת היחידה הקהילתית  
לשירותים חברתיים, אליה חברו האגודה לתרבות הדיור, האגף לשירות התושב, הרשות  

חינוכי, שיקום  -לביטחון קהילתי, המתנ"ס, מרכז הצעירים, מרכז חוסן, השירות הפסיכולוגי
 שכונות ותנועת "דרור ישראל". 

 
 מפנקים את היולדות בתקופת הקורונה 

מתנה מפנקת לכל אישה שילדה החל    –"בייבי קורונה"    –מתנ"ס שדרות ביוזמה מיוחדת  
במרץ ועד להסרת ההגבלות לחלוטין. כדי להקל במעט על היולדות ולשמח אותן,    1-מה 

יוצא צוות המתנ"ס לבתי היולדות ומפנק אותן בבגד גוף ממותג לתינוק/ת, פרחים, בלונים  
 וכרטיס זוגי למופע לתקופה שיתאפשר. 

צאות משדרות בתקופה זו, חלקן הגדול מקוריות וראשוניות בארץ,  במסגרת גל היוזמות היו
יזם מתנ"ס שדרות את "בייבי קורונה", מבצע הענקת מתנות ליולדות משדרות שילדו או  

 יילדו בתקופת הקורונה. 

 
 סבתא סורגת

הגיל    תשל אוכלוסיי  המבצע סבתות סורגות התחיל כרעיון להפוגה בימי הסגר להנעים את זמנ
מתנ"ס רכשו מסרגות וצמר ואף נפתחו קורסי הדרכה לסריגה  וה  השלישי בעיר. עיריית שדרות

לפי רמות. מהר מאד המיזם המיוחד הזה הפך ליוזמה קהילתית גדולה ומיוחדת אליה נרתמו  
סבתות רבות ואף צעירות שבחרו להעניק פריט סרוג לפגים בבתי החולים ולחיילים ברצועת  

 .עזה
 

 גוריון  בן ונת מתנ"ס בשכה ת שלוח
שדרות השכונות  ,עיריית  אל  יוצאת  העירוני,  המתנ"ס  נחנכה    –  באמצעות  לאחרונה 

השר זאב  ראש העיר, אלון דוידי,  גוריון, במעמד   בן הראשונה של המתנ"ס, בשכונת השלוחה
תיתן מענה לכל  . השלוחהומ"מ ראש העיר, יהודית אוליאל מלכה, יו"ר הנהלת המתנ"ס  אלקין

 שעתידות לקום בשכונות העיר.  שלוחות רבעא השכונות הסמוכות אליה והיא הראשונה מבין 
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I love Sderot   
עיריית שדרות והמתנ"ס העירוני יצרו גרסה חדשה למשחק הלוח האהוב שמתבסס כולו על  

על מבני ציבור,    -  העיר שדרות. מדובר על משחק קופסה שמבוסס על העיר ועל ההיסטוריה שלה
מוסדות תרבות, מקומות חשובים, מקומות עתידיים ועוד. המטרה היא להעשיר את תרבות  
הפנאי ולשחק עם המשפחה בזמני בידוד וסגר וזאת בשל נגיף הקורונה. במשחק ניתן למצוא 

. כמו כן, בתוך המשחק עצמו מקומות היסטוריים וחדשים בעיר, מוסדות חינוך, שכונות ועוד
ות גם תמונות חשובות מהתקופה הוותיקה של העיר וגם תמונות עדכניות מפיתוחה של  משולב
 כל המשפחות בעיר קיבלו את המשחק ונתנו פידבקים חיוביים.  העיר. 

 
 חטיבת הגמלאים של שדרות יצאה לדרך 

עיריית שדרות והמתנ"ס הקימו את חטיבת הגמלאים, שכוללת גמלאים עצמאים, סיעודיים,  
ומרותקי בית. החטיבה תדאג לאוכלוסייה זו בפעילויות לשעות הפנאי ונעזרת  תשושי נפש  

בקבוצת מיקוד, הכוללת גמלאים תושבי העיר. מטרת החטיבה לשדרג ולפתח את התחום  
ספורט,   פעילויות  טיולים,  הכולל:  פנאי  מערך  ולייצר  הוותיקים  האזרחים  של  הקהילתי 

 סדנאות, סיורים, סרטים ועוד. 
 

 להתאוורר  יצאו  הגמלאים
במסגרת ההקלות וההנחיות, יזמו האגף לשירותים חברתיים בעיריית שדרות והמתנ"ס  

מתחמים בעיר, אליהם מגיעים גמלאים וגמלאיות ויחד עם    3את "עושים כושר ונהנים",  
של   הפייסבוק  בדף  הועברה  הראשונה  הפעילות  התעמלות.  עושים  גופני  כושר  מאמנת 

 . ן דוידי, וגרפה תגובות חמות ראש העיר, אלו
 

 עיריית שדרות למען מרותקי הבית
בין   נוסף  פעולה  שיתוף  נוצר  העולמית'  'השבת  ובמסגרת  הוותיק'  'האזרח  חודש  לכבוד 
רוחב   ופורום  חוסן  מרכז  בעיריית שדרות,  לשירותים חברתיים  העירוני, האגף  המתנ"ס 

וותיקים. כלל הגורמים   יצאו לחלוקת  עירוני של אזרחים  ובתוכם ראש העיר, אלון דוידי, 
 ערכות שבת לאוכלוסיית מרותקי הבית בעיר. 

 
 בעלי חיים בשדרות  הושק המרכז הטיפולי בעזרת 

קנדה,   JNF- ארה"ב, משרד הבינוי והשיכון ו  JNF מיליון ₪ מתקציבי  3.5- בהשקעה של כ 

שיאפשר להכפיל את כמות  נבנה לאחרונה המרכז הטיפולי בעזרת בעלי חיים בשדרות,  
הטיפולים הפרטניים והקבוצתיים לילדי שדרות. במרכז החדש גם מרחבים מוגנים למקרה  
של צורך בהתמגנות. ראש העיר, אלון דוידי: "החזון שלי לאחר 'צוק איתן' והתממש בקטן,  

 מתממש כעת בשיא תפארתו והכל למען ילדי שדרות שזקוקים לטיפול רגשי".
 

 בוטיק מיק"החדש בשדרות:  
מיזם הבוטיק הקהילתי של מתנ"ס שדרות יוצא לדרך: מסדרים את ארון החורף? מחפשים  
הבגדים   את  להביא  אתכם  מזמינים  והמתנ"ס  שדרות  עיריית  מעולה!!  חדשים?  בגדים 

 שהוצאתם מכובסים ומקופלים ומתנדבים ידאגו לסדרם ולהעבירם לכל דורש ודורשת. 
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 תורני ה מערך  ה 
 סיימה את הש"ס שדרות 

מ  בשדרות,    500- למעלה  הש"ס  סיום  באירוע  האחרונה  השבת  במוצאי  השתתפו  איש 
במעמד ראש העיר, רבני קהילות ואישי ציבור. את האירוע ארגנו עיריית שדרות ועמותת  

 "רעות". 
שדרות חגגה במוצאי שבת מעמד כביר לכבודה של תורה ולכבודם של מסיימי הש"ס בבית  

של 'משכן  בעיר.  הכנסת  הקודש  קהילות  פריחת  ואת  בעיר  האחדות  מעמד שסימל  ום', 
באירוע השתתפו ראש העיר, אלון דוידי, סגן ראש העיר, אלעד קלימי, חברי מועצת העיר,  
הרצל שאובי ודורון טקטוק, מנכ"ל עמותת רעות, יניב צברי, יחד עם קהל גדול שהגיע מכל  

 תורה. השכונות בעיר ליטול חלק עם מרימי קרנה של  
 

 סגן אהרון קרוב בשיחה לתושבי שדרות
סגן אהרון קרוב קיים השבוע שיחה באמצעות אפליקציית זום עם תושבי שדרות, לרגל  

יום הזיכרון לחללי צה"ל. סגן קרוב נכנס עם חייליו ללב הקרב בעזה בבוקר שלאחר  
 החתונה. 

לאחר שהכוח שעמד  בשיחה סיפר קרוב על כניסתו לעזה ועל הקרב שבו נפצע אנוש  
 בראשו נכנס לבית ממולכד בפאתי עזה:

"ברוך ה' בעזרת הרבה כוחות נפש וכמובן סיעתא דשמיא הצלחתי להשתקם ולספר את  
הסיפור שלי להרבה בתים בעם ישראל", כלשונו. קרוב הוסיף כי "יש לו חשיבות מיוחדת  

הטר מול  מתמדת  במלחמה  שנמצאים  שדרות  לתושבי  השיחה  את  העזתי,  להעביר  ור 
אמנם לא הכרתי כל כך את התושבים באזור בזמן המבצע, אך זה הגדולה של עם ישראל  
ושל צה"ל שהחיילים נלחמים ומגנים על התושבים בגלל עצם היותם תושבי ישראל וזוהי  

 הערבות ההדדית האמתית. 
 

 של חב"ד בשדרות בצל הקורונה: תהלוכת ל"ג בעומר
יפשר להמשיך את מסורת בית חב"ד בעיר לקיים את  בשדרות מצאו פיתרון יצירתי שא

התהלוכה המסורתית מידי ל"ג בעומר "יחד כל ילדי ישראל". דוידי: "למרות נגיף 
 יפה, ססגונית ומרהיבה".  - התהלוכה היתה יוצאת דופן ומיוחדת   הקורונה

 
 

 עליה וקליטה 
 עיריית שדרות למען הצעירים העולים

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, וסגניתו, חוה נחשונוב, נפגשו עם צעירים עולים תושבי  
ולגייס אותם לפעול בפרויקטים שונים   העיר במטרה לזהות צרכים של קבוצת הצעירים 
בעיר. דוידי: "שדרות היא עיר הטרוגנית ומגוונת במכלול אוכלוסיות ואנו נדע למצוא את  

 ותושבת". המקום המתאים לכל תושב 
צעירים עולים משדרות הגיעה לחדר הישיבות בעירייה לפגישה עם ראש    20- קבוצה של כ 

הצעירים   נחשונוב, שבירכה את  חוה  ומחזיקת תיק הקליטה,  וסגניתו  דוידי,  אלון  העיר, 
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והציגה את מטרות המפגש, בהן היכרות עם הצעירים, קיום שיח איתם לזיהוי צרכים וגיוס  
 לקבוצת פעילים למען עצמם ולמען העולים בעיר. הצעירים  

 
 במאי בשדרות: שיירת רכבים וטקס זיכרון 9-ה

שנה לאחר הניצחון על גרמניה הנאצית, ובצל מגבלות הקורונה, ציינה עיריית שדרות    75
את יום הניצחון בשיירת רכבים ברחבי העיר ובראשה במה ניידת ועליה ראש העיר, אלון  

וסגניתו,   שמתו  דוידי,  הווטרנים  עם תמונות  העיר  ברחבי  עמדו  נוער  בני  נחשונוב.  חוה 
 במלחמה. 

 
 שדרות חגגה את חג הסיגד

הִסיְגד שירה    חגיגות  עם  בשדרות  הקורונה  בצל  התקיימו  אתיופיה  יוצאי  קהילת  של 
הזה   הנפלא  "החג  דוידי:   העיר.  ברחבי  מוזיקה מקפיץ שהסתובב  רכב  בליווי  וריקודים 

 מאפשר לכלל תושבי העיר להתוודע למנהגי החג האתיופי ולמסורתו". 
 
 

 סטודנטים ואקדמיה   צעיריםנוער ו 
 שדרות מעצימה את הצעירים

תוכניות  שתי  שדרות  עיריית  מפעילה  העירוניים,  השירותים  מהרחבת  לקידום   כחלק 
. ראש העיר, אלון דוידי: "במקביל לפיתוח הפיזי והבינוי  18-25בגילאי   והעצמת צעירים

 של העיר, חשוב מאוד לתת דגש גם על הטיפוח של ההון האנושי הנפלא שלנו בשדרות".
ד אלון  העיר,  ראש  של  מחזונו  להשתלב  כחלק  והצעירים  הנוער  בני  לכלל  לאפשר  וידי, 

במסגרות בעיר, פועלות בשדרות שתי תוכניות שמספקות מענים ייעודיים לצעירים בגילאי  
תוכנית "יתד" ותוכנית "ניצוץ". "יתד", היא תוכנית שפועלת כשנתיים    - בני העיר    18-25

ומיומנויות מקצועיות,    בעיר ומקדמת צעירים בארבעה תחומים מרכזיים: השכלה, תעסוקה
השתייכות   וקידום  רגשית  ובריאות  לרווחה  דאגה  ומוגנות,  בריאות  פיזי,  בקיום  סיוע 

 משפחתית וחברתית. 
 

 פעילה מצטיינת  –ירין פרץ   יקיר הנוער, –הרב עמית אורנבוך 
הרב עמית אורנבוך    –משרד החינוך העניק השבוע תארים מכובדים לשני תושבי שדרות  

"יקיר הנוער" וירין פרץ קיבלה את אות "פעילה מצטיינת. ראש העיר, אלון   קיבל את אות 
 דוידי: "מגיע לרב אורנבוך ולירין את השבחים וההערכה על פועלם בקהילה". 

בטקס שערך השבוע מינהל חברה ונוער במשרד החינוך בירושלים הוענק אות יקיר הנוער  
המיוחד שיצר עם תלמי על הקשר  אורנבוך  לאורך  לרב עמית  בית הספר  בוגרי  ועם  דיו 

 שנים. 
את האות קיבל הרב אורנבוך במעמד סגן ראש עיריית שדרות, אלעד קלימי, ראש מינהל  
זהבי,   רם  החינוך,  מחוז הדרום במשרד  מנהל  גרוס,  חגי  החינוך,  ונוער במשרד  חברה 

 ומנהל אגף נוער וצעירים בעיריית שדרות, יגאל ברכה. 
 

 וצה"ל נלחמים בנשירה עיריית שדרות 
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לבקשתו של ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, הגיע השבוע ראש אגף כוח אדם בצה"ל,  
ביטחון   לשירות  המיועדים  של  נכונה  הכנה  בנושא  מקצועי  למפגש  אלמוז,  מוטי  האלוף 

ב  בעיר  הביטחוני  למצב  השאר,  בין  שמיוחסת,  מצה"ל,  הנשירה  השנה    20- ומניעת 
וכחתי לדעת ולראות שיש לנו שותף אמיתי לדרך ונעשה יחד מאמצים  האחרונות. דוידי: "נ

 ומיזמים למען הצעירים והצעירות שלנו". 
 

 ליין ההופעות האקוסטיות לצעירים בשדרות יצא לדרך 
ליין המופעים האקוסטיים של מרכז הצעירים העירוני, המתנ"ס העירוני ואגף האירועים  

רון בערב חגיגי ומיוחד שכלל הופעה של הזמר  והספורט בעירייה נפתח ביום ראשון האח 
נתן גושן. ראש העיר, אלון דוידי: "אני שמח שאירגנו ליין של מופעים לצעירים והצעירות  

 של העיר עם מיטב האמנים בישראל". 
ליין  נולד  בשדרות  העירוני  הצעירים  במרכז  שהחלו  וחשיבה  עבודה  של  חודשים  לאחר 

וייחודי המכיל שש   חדשני  נתן  תרבות  מובילים מהשורה הראשונה:  אמנים  הופעות של 
  גושן, יובל דיין, אמיר דדון, חנן בן ארי, דודו טסה ומוש בן ארי. 

 
 של העיר  הירוקה למהפכה מצטרף  שדרות  נוער

הקיץבחו לעבודה    נוער בני עשרות  גייסה  שדרות  עיריית  אגף    פשת  לצוות  שפ"ע  שצוותו 
מ  וופעל ריצוף,  עבודות  ניקיון,  צביעה,  שונות:  במשימות  העיר  וסיוע  י ברחבי  גינון  חזור, 

הרווחה. ומועדוניות  הספר  בבתי  הבית  פני    לאבות  לשיפור  זה תרם משמעותית  מהלך 
ייצר מקומות עבודה לבני זאת  ויחד עם  את    חיזק בתקופת החופש הגדול,   הנוער העיר 

 .  ערכים של מוסר עבודה   והנחיללעיר  הנוער  בני תחושת שייכות 
 

 בני הנוער חילקו שי לוותיקי העיר 
בהובלת מרכז הנוער בן גוריון, בני הנוער הנהדרים שלנו, העניקו שי מחמם לוותיקי העיר  
שכלל ספל, עציץ נענע ואיגרת ברכה, במטרה להפיץ טוב ואכפתיות כלפי הדור שעשה  

 המון עבור העיר וכרגע נמצא בודד בביתו.  
 

 שדרות קיבלו חבילות ממשפחותיהם חיילי 
יוזמה של יחידת הנוער ומרכז הצעירים הצליחה להגיע למחוזות רחוקים במדינתנו ולשמח  

משפחות החיילים ארזו להם חבילות מפנקות    .תושבי העיר,  עשרות חיילי וחיילות צה"ל
נה סיירים  ממחנה צנובר ברמת הגולן ועד מח ,  ובני הנוער ועובדי עירייה הגיעו עד לבסיסים 

 ליד אילת. 
  

 מועדון 'קרן אור' בפעילות מתמדת
סביב   של   פעילות ההדים  המוצלחת  באוויר.   "קרן מועדון הנוער  עדיין  אור" 

חברה במועדון פעילויות  מגוון  פועל    ,מתקיימות  החם  הבית  וספורט.  ימים    5העשרה 
  וצוות מיומן  חוויה מתקנת. את המקום מפעיל עו'"ס יונתן גורן,  בשבוע ומעניק לבני הנוער

מגוון רחב של פעילויות, כגון: עזרה בשיעורי בית, טיפוח הרגלי למידה, הרגלי סדר  עם  
  וחוגים טיפוליים וחווייתיים   וניקיון והרגלי חיים בסיסיים נוספים. כמו כן, מתקיימים קורסים 

  מים לנוער להתפתח, לרכוש מיומנויות חברתיות ולהגיע להישגים בתחו   ים אשר מאפשר
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, זאת במסגרת פעילות האגף לשירותים חברתיים )רווחה( בהובלת חברת  רבים ומגוונים 
 . המועצה, אלונה רבינוביץ' 

 
 בשדרות מעודדים לשירות משמעותי

בע החינוכית  מהתפיסה  וכעידוד  כחלק  מאוד,  חשוב  ערך  אחריות  בלקיחת  הרואה  יר, 
שדרות, צעירי  בקרב  מנהיגות  ופיתוח  בצה"ל  משמעותי  שדרות    בנתה  לשירות  עיריית 

חדשה   אישי  שתוכנית  שי  יוענק  במסגרתה,  בצה"ל.  ופיקודי  משמעותי  שירות  תעודד 
דוידי:  אלון    ראש העיר, וחשיפה תקשורתית למסיימי קורס קצינים או קורס פיקודי קרבי.  

 . "אנחנו נבנה שדרה של מפקדים ומנהיגות צעירה שתתרום רבות לשדרות ולמדינה כולה"
 

 המאיץ  של הראשון המחזור בוגרי בין שדרותים שלושה
ה אחרונ ל   ,SID-TECH שדרות, מאיץ של  הראשון המחזור סתייםה 

הכלכלה   הצעירים במרכז ומשרד  מעוף  בשיתוף  שכלל  העירוני,  מיזמים,    9והתעשייה, 
מערכת   שדרות  תושבי 3 בהם לפתח  המציע  "בוננזה"  את  יזם  אברהמי  דניאל  נמרצים. 

 לאיתור הזדמנויות נדל"ן בהתאם למאפייני היזם והנכס. 
"Tracksit"  ביוזמת נדב בניטה, מבקשת לבנות מערכת מבוססת מיקום שמחברת בזמן ,

שנוסע בין אמת  למובילים  סחורות  להגדיל  משלוחי  ומעוניינים  מלאים  חצי  או  ריקים  ים 
 הכנסה. 

"Healife Systems  רפואי מציוד  נתונים  להתכת  מערכת  בנימין, שמפתח  דוד  ביוזמת   ,"

 ים. רפואי  יםמציל חיים ויצירת תובנות עבור צוות 
 

 מרכז הצעירים בסדרת הרצאות לתושבי העיר 
האחרונים סדרת סדנאות והרצאות ב"זום"  מרכז הצעירים העירוני פתח במהלך החודשים  

במגוון נושאים, כמו מציאת עבודה באמצעות קשרים, סדנת בחירת מקצוע, סדנת הכנה  
ופיתוח קריירה למסיימי שירות צבאי   לעולם העבודה בהנחיית "אינטל", הרצאות זכויות 

 ולאומי בני העיר שדרות. 
 

 QAקורס בודקי תוכנה  

ב  שדרות,  קוו עיריית  חברת  עם  חברת  א שיתוף  ביותר  ליטסט,  הגדולה  התוכנה  בדיקות 
נותנים לצעירי שדרות כרטיס כניסה לעולם ההייטק! במהלך החודשים האחרונים  בעולם,  

מעל   וראיינו  מיינו  מסובסד    90חשפנו,  תוכנה  בודקי  קורס  החל  ובנובמבר  שדרות  בני 
 י הקורס. שבסופו צפויים לקבל אפשרויות השמה ייחודיות למשתתפ

 
 עובדים מעיריית שדרות באוניברסיטה הפתוחה  קדימה לאקדמיה:

תשפ"א   האקדמית  הלימודים  השנה  נפתחה  שנת  זו  פועלת  בשדרות  הארץ.  ברחבי 
-הרביעית שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף מרכז הצעירים והמתנ"ס. קרוב ל 

י העירייה ושלוחותיה,  מכלל הלומדים לתואר ראשון במדעי החברה והרוח הם עובד  20
 .שקיבלו עידוד ללמוד, להעשיר את הידע ולסיים עם תואר ראשון

 

tel:08-6620274
tel:08-6620274


 

 

 Municipality                     עיריית שדרות                
of  Sderot  

                                         08-6620211   טל':                             
tel: 

-fax:                              08פקס':  
6893156                        

                         801000           כיכר הנשיא שדרות    

 
 

  Municipality of Sderot                                 עיריית שדרות 
 

 
 

 

 

 

 2016דו"ח מסכם לשנת 

 חוק חופש המידע

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 קורסי פסיכומטרי מסובסדים ומותאמים לתקופה
ברמה הגבוהה ביותר    "אקדמיה לעם "קורסי פסיכומטרי של    3מרכז הצעירים הפעיל השנה  

ת ויחס אישי לכל  שקיימת בעולם הפסיכומטרי תוך סבסוד משמעותי ולמידה בכיתות קטנו
   צעיר וצעירה. 

 
 הפקת הסרט הדוקומנטרי "שדרותים"  

וגופים נוספים  שדרות  ומרכז חוסן    "פסטיבל קולנוע דרום"זאת השנה השנייה שבשיתוף  
ומציגות את הפסיפס    ן עקבנו אחר דמויות מרתקות מהעיר המספרות את סיפור האישי 

האנושי המיוחד שקיים רק בעיר שדרות. הסרט הוקרן בלייב למאות צופים ובנוסף הוקרן  
 . " פסטיבל קולנוע דרום" במתחם הדרייב אין של 

 
 חלוקת מלגות לסטודנטים בני העיר  
תש" לשנת  מלגות  חלוקת  למאות    ף הושלמה  סייענו  החברתית.  המעורבות  בתחומי 

להש מנת  סטודנטים  על  הקורונה  ממשבר  שנבע  הפער  על  ולגשר  בקהילה  שעות  לים 
לאפשר להם לקבל את המלגות במלואן. הסטודנטים ביצעו עשרות אלפי שעות מעורבות  

מיליון    5חברתית בקהילה וקרן המלגות העירונית של עיריית שדרות חילקה השנה מעל  
 ש"ח עבור עידוד רכישת מקצוע והשכלה גבוהה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ווחה ר
 מיליון ₪ להקמת מרכז יום לקשיש בשדרות 5

מיליון ש"ח. ראש    5עיריית שדרות מקימה בימים אלו מרכז יום לקשיש חדש בעלות של  
 העיר, אלון דוידי: "נמשיך להשקיע רבות עבור בני הגיל השלישי היקרים של שדרות". 

שם גוטוירט  -מרכז יום לקשיש חדש מוקם בימים אלה במתחם הסמוך למקיף הכללי על 
ואצטדיון הכדורגל. המבנה גדול ורחב ידיים ועתיד להכיל מרחב פעילות לכמאה קשישים,  

קשישים הסובלים מירידה    - תשושים וסיעודיים. במקום תוקם יחידה לקשישים תשושי נפש  
 קוגניטיבית, דמנציה, אלצהיימר. 

 
 

 שדרות נפרדה מאבי חליבה 
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עצב גדול בשדרות: מנהל האגף לשירותים חברתיים )רווחה( בעירייה, אבי חליבה, הלך  
בלבד. בעבר שימש חליבה כחבר מועצה ואף כסגן ראש עיר. בזמן    59לעולמו והוא בן  

שהמתין להשתלת כבד, התורם חלה ומצבו של חליבה הידרדר עד שנפטר. ראש העיר,  
דוידי, ספד לחליבה: "היית איש של נתינה, ניהלת את האגף בתבונה ובחכמה, היית  אלון  

 שותף למהפכה ענקית בשירותים החברתיים לקשישים ולילדים". 
 

 שדרות כואבת את לכתו של אלי מויאל
, לאחר שקיבל  68ראש עיריית שדרות לשעבר, עו"ד אלי מויאל, הלך לעולמו השבוע בגיל  

שעבר. ראש העיר המכהן, אלון דוידי, ספד למויאל: "אלי מויאל    התקף לב בסוף השבוע
 תרם רבות לעיר שדרות, היה דמות משמעותית לתושבים והיווה אוזן קשבת לכולם". 

 
 עיריית שדרות הוציאה את הגמלאים להתאווררות

שדרות   בעיריית  חברתיים  לשירותים  האגף  השבוע  יזמו  וההנחיות,  ההקלות  במסגרת 
מתחמים בעיר, אליהם מגיעים גמלאים וגמלאיות    3את "עושים כושר ונהנים",    והמתנ"ס

  ויחד עם מאמנת כושר גופני עושים התעמלות. הפעילות הראשונה הועברה בדף הפייסבוק 
של ראש העיר, אלון דוידי, וגרפה תגובות חמות. "התרגשתי לפגוש אותם, הם ממלאים  

 לי את הלב", אמר דוידי. 
 

 "סיירת התיקונים" בדרך אליכם 
כל תקלה קלה בבית עולה לנו עשרות ומאות שקלים, אפילו רק    - צריך לומר את האמת  

  ל אוכלוסיות מעוטות יכולת לביקור טכנאי ללא תיקון. הדבר קשה עוד יותר כאשר מדובר ע
התיקון. בעלות  לעמוד  והכלכליים  הפיזיים  האמצעים  את  ביכולתם  לסייע    שאין  במטרה 

לאוכלוסיות אלה, עו"ס ביחידה הקהילתית, ספרה סלומון, יצאה ביוזמה ראשונית לגייס  
.  תיתן מענה לאוכלוסייה זו הזקוקה לתיקונים קלים בבית  ולהקים קבוצת מתנדבים אשר 

כ כעת   מונה  תהליך    30-הסיירת  עוברים  וחלקם  בשטח  עובדים  כבר  שחלקם  חברים 
 .  הכשרה בעולם התיקונים הקלים ואחזקת הבית 

 
 

 תחבורה 
 
 

 
 

 תעסוקה עסקים תעשייה 
 עיריית שדרות תזכה עסקים שיסירו שלטים 

וגדולים,  בהנחיית ראש העיר, אלון דוידי, יעברו בקרוב סוקרים בבתי העסק בעיר, קטנים  
להוריד. מעוניינים  שהם  השלטים  כמות  על  להזדכות  העסקים  לבעלי  דוידי:     ויאפשרו 

 "נמשיך להיות קשובים לתושבים ולבעלי העסקים בעיר". 
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 נשות העסקים בשדרות מסכמות שנה 

בשדרות   העסקים  נשות  מועדון  אושרה"  חברות  ב"מרכז  העיר,  התכנסו  ראש  עם  יחד 
וכל   מקומו  על  ממלאת  המשתתפות  את  להוקיר  כדי  הפורום  להקמת  שפעלו  הגופים 

 העשייה למען נשות העסקים בעיר וכדי לסכם שנה.
כשנה   לפני  כוחות.  העוצמה שקיימת באיחוד  נשות העסקים בשדרות מסמל את  פורום 
התכנסה ועדה מייצגת של נשות העסקים יחד עם ראש העיר אלון דוידי, יו"ר נעמת מרחב  

ראש העיר, יהודית אוליאל מלכה, שמעון אדרי וצוות מינהלת תעשיה ועסקים  אשקלון ומ"מ  
בעיר יחד עם שרית מנשקו, מנהלת מעוף שדרות ועוטף עזה, כדי לבחון איך בונים נכון 
מועדון נשות עסקים משמעותי שייתן מענה לעסקי הנשים ויצור שיח מקדם עם גופי הרשות  

 . כדי לקדם את הכלכלה המקומית המקיימת 
 
 מיליון ₪ מגמלאי המדינה לכלכלת שדרות והעוטף 2

בהמשך   שדרות  עיריית  עם  פעולה  משתפות  המדינה  גמלאי  ועמותת  התיירות  משרד 
  5,000לפגישת ראש העיר, אלון דוידי, עם מנכ"ל העמותה, אהוד סרפיאן, לפני כחודשיים.  

הש בעסקים  להשאיר  צפויים  עזה  ועוטף  לשדרות  שיגיעו  המדינה  מיליון    2ונים  גמלאי 
שקלים. דוידי: "אני מודה לעמותת הגמלאים על החשיבות שהם רואים בהגעה לשדרות  

 וסיוע לעסקים שלנו". 
גמלאים מעמותת גמלאי המדינה לשדרות    200- בתחילת חודש דצמבר האחרון הגיעו כ 

כדי לחזק את התושבים ואת בעלי העסקים. באותו מעמד נפגש מנכ"ל העמותה, אהוד  
יגיעו אלפי  סרפיאן , עם ראש העיר, אלון דוידי, והשניים סיכמו יחד להתחיל מהלך שבו 

 מנת לסייע לכלכלת האזור. -חברי העמותה לשדרות ולעוטף עזה על 
 

 תוצרת שדרות:המכונה הגדולה בארץ לקרטון גלי
שתי   השבוע  השיקה  שדרות,  של  התעשייה  באזור  היושבת  שדרות",  "אריזות  חברת 

חדשות שצפויות לשנות את סדרי הגודל של תפוקת החברה ובעתיד אף לקלוט  מכונות  
עובדים נוספים מאזור הדרום. ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, אמר: "הפרנסה והתעשייה  

 הן הדברים החשובים ביותר כדי שהעיר תמשיך לצמוח בבטחה". 
יזות שדרות" לציין את  באירוע מרגש וחגיגי התקבצו השבוע )ד'( מנהלי ועובדי חברת "אר

השקתן של שתי מכונות חדשות שנרכשו בהשקעה של מיליוני שקלים ופרידה מעובד ותיק  
 שפורש לגמלאות. 

 
 כנס המתכננים השנתי מגיע לשדרות

בימים חמישי   ושער הנגב  איגוד המתכננים בישראל מגיע אל שדרות  הכנס השנתי של 
תכננים ובעלי תפקידים בכירים, שיאכלו  ושישי בשבוע הבא. לעיר צפויים להגיע מאות מ

בעסקי המזון המקומיים, לבקשת ראש העיר, אלון דוידי, שאמר: "שדרות על המפה בכל  
 המובנים ואני שמח שגם איגוד המתכננים הבחין בכך ובחר בנו לקיים את הכנס השנתי". 

עיר ואזור  איגוד המתכננים בישראל הינו הגוף המקצועי המאגד את כלל העוסקים בתכנון 
במדינה. הכנס השנתי של האיגוד הינו האירוע המרכזי של תחום התכנון בישראל והוא  

  מושך אליו מאות משתתפים.
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 מתכננים צבאו על שדרות 600
מבכירי עולם התכנון השתתפו בכנס השנתי בשדרות ושער הנגב, שהתקיים במעמד    600

מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר, ראש עיריית שדרות, אלון דוידי וראש מועצה אזורית  
 שער הנגב, אופיר ליבשטיין.

אנשי תכנון ובכללם בכירי מערכת התכנון בישראל פקדו ביום    600- מספר מרשים של כ 
בשדרות ושער הנגב ומילאו   שי שעבר את הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראלחמי 

לצד   ועוד.  הצעירים  מרכז  שדרות,  סינמטק  העירוני,  השוק  מתחם  את  מקום  אפס  עד 
הנאומים החשובים, ההצהרות, הדיונים וההרצאות פקדו המשתתפים את מתחמי האוכל  

מוזיקלית תחת כיפת השמיים ברחבת    המקומיים וסיימו בשעות הערב המאוחרות בהופעה 
 הסינמטק. 

 
 עיריית שדרות למען העסקים

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, הנחה את הגורמים המקצועיים לפעול ככל שניתן למען  
חינמי   עסקים  אינדקס  הקימה  העירייה  הקורונה.  משבר  בימי  בעיר  הקטנים  העסקים 
לעסקים, שבו יוכלו לפרסם את עצמם וכן פתחה מוקד במיוחד עבורם לפניות וסיוע במילוי  

סקים שלנו יעברו את התקופה הזאת ואחריה יחזרו  טפסים. "נעשה הכל כדי שבעלי הע 
 לעסקיהם ויצליחו", אמר דוידי.

 
 בשדרות'  קונים 'שדרותיםקמפיין 

עיריית שדרות ממשיכה לחזק את העסקים בעיר ואת חוסנה של הכלכלה המקומית. לשם  
כך יזמה העירייה, באמצעות מינהלת התעשייה והעסקים, פרויקט חדש שעודד את הרכש  

בשל הימשכות משבר    בעסקים בעיר. ניה טעונים לקוניםי ידי הגרלת כרטיסי ק- י על המקומ
אלון דוידי, לצאת במבצע    ,עירה הקורונה והקושי עמו מתמודדים העסקים, החליט ראש  

לחזוק את  מטרה  מתוך    בעיר לעודד את הקוניםומטרתו  עידוד רכישה מקומית  מתמשך ל
 ת הקורונה. בתקופבמיוחד  לעודד את הכלכלה בעיר ו עסקים המקומיים ה 
 

 פורום תעסוקה עירוני 
, אלון דוידי, פורום תעסוקה  העירעם פרוץ משבר הקורונה והבנת גודל המצוקה הקים ראש  

וכן   מעבודתם  פוטרו  או  לחל"ת  שהוצאו  לתושבים  לסייע  היא  מטרתו  שעיקר  עירוני 
מנהל בשיתוף  העסק.  את  לסגור  שנאלצו  אילנית  לעצמאים  בעיר,  התעסוקה  שירות  ת 

אסיף, נפתחו קורסים שונים ומגוונים, מתבצעות שיחות ראיון עומק לתושבי העיר במטרה  
והרצונות ובהתאם להכשירם לעולם העבודה המשתנה, מתן כלים   להבין מהם היכולות 

 ותמריצים למעסיקים. 
 

 יוקם בקרוב שדרות -שער הנגב קק"לטק  מרכז חדשנות של -"לב העוטף" 
ביוזמת קק"ל,   ויזמות  יוקם מרכז חדשנות  אזורית שער    JNFבקרוב  אוסטרליה, מועצה 

הנגב ועיריית שדרות. מדובר על חממת חדשנות שיכולה ליצור מקומות עבודה חדשים  
להקים   היא  המטרה  ויזמות.  מדייקת  חקלאות  טכנולוגיים,  בתחומים  מקומות,  בעשרות 
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אפ, מה שיוביל ויתרום  -יוכלו להפעיל תשתיות הכשרה, מעבדות ומיזמי סטארט מקום שבו  
 להתפתחות התושבים והאזור כולו. 

להשכרה   וכן שטחים  שיוקם תהיה חממת חדשנות, מעבדות, תשתיות הכשרה  במרכז 
אפ שיהיו בחממה. נכון להיום, קיימת  -טק בוגרות וזאת לצד מיזמי הסטארט -לחברות היי

אפ והיא בעצם תהיה מתחם א' של מרכז החדשנות. מתחם ב'  -טארטחממה שמכילה ס 
כקרן   ישמשו  המרכז  מן  ההכנסות  לשדרות.  קרוב  במגרש  ימוקם  והוא  טק  קק"ל  יהיה 

   להשקעות וקידום מיזמים שונים. 
 

 הצלחה מסחררת למיזם 'משלוחים בשקל' של עיריית שדרות
משלוחים. העירייה סבסדה    5,000- מיזם 'משלוחים בשקל' נחל הצלחה רבה עם למעלה מ 

וזאת במטרה   לצרכן  שיעלו שקל אחד  כדי  אלפי שקלים  בעשרות  עלות המשלוחים  את 
 לסייע לעסקי המזון בעיר ולתושבים. 

מיזם הטיב עם עסקי המזון בעיר והקל גם מאוד על התושבים. ראש העיר, אלון דוידי,  ה 
בשיתוף מינהלת התעשייה והעסקים, זיהו את הקושי ואת חוסר הוודאות שנוצרו בתקופה  
  האחרונה בשל נגיף הקורונה, בעיקר בתחום עסקי המזון, אליהם אנשים נמנעו מלהגיע. 

ה בכמות ההזמנות מעסקי האוכל ברחבי העיר מה שהביא  חשוב לציין, שהמיזם תרם לעליי 
 גם לרווחת התושבים.  

 
 ,עסקי לקידום חדשנות -מרכז העסקה חברתי –" תשעשרהנגב  "

, אלון דוידי, המשמש גם כיו"ר אשכול נגב מערבי, יחל בקרוב לפעול  העירבהובלת ראש  
עסקי לקידום חדשנות, יזמות ותעסוקה  - מרכז העסקה חברתי   –"  תשעשרה בשדרות "נגב  

להסתייע   יוכלו  ובכלל  המרכז  מאזור  עסקים  בעלי  פריפריה.  באזורי  ומכבדת  מקצועית 
 ירוויחו.  בעסקים קיימים בעיר לצרכים שונים וכך שני הצדדים 

 
 נשות שדרות מרימות עסקים גם בתקופת הקורונה 

בראשותה של מ"מ ראש העיר, יהודית אוליאל מלכה,    פורום נשות העסקים של שדרות 
קיים את מפגש "מתניעות מחדש", בשיתוף מינהלת התעשייה והעסקים בעיריית שדרות,  

נשות    ת ומרכז "אושרה".הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מעוף שדרות ועוטף עזה, נעמ
העסקים בעיר בונות לעצמן שיגרת קורונה חדשה ומתכנסות כדי ללמוד לעשות את זה  
יחד, לרכוש כלים, להתאים את העסק למציאות העסקית החדשה ולייצר מוצרים מכניסים  

 שמתאימים לשוק המתחדש.  
 

 בשדרות הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל
הכנס  בחודש מרץ את  כללם בכירי מערכת התכנון בישראל פקדו  אנשי תכנון וב   600-כ

בישראל המתכננים  איגוד  של  את   השנתי  מקום  אפס  עד  ומילאו  הנגב  ושער  בשדרות 
החשובים,   הנאומים  לצד  ועוד.  הצעירים  מרכז  שדרות,  סינמטק  העירוני,  השוק  מתחם 

המקו  האוכל  מתחמי  את  המשתתפים  פקדו  וההרצאות  הדיונים  וסיימו  ההצהרות,  מיים 
 .  בשעות הערב המאוחרות בהופעה מוזיקלית תחת כיפת השמיים ברחבת הסינמטק

 
 ניין העירייה הישןב
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הוחלט להעתיק את מרבית    עם התרחבותה של העיר, וכחלק ממהפכת השירות העירונית 
ומחלקותיה  העירייה  כולל  אגפי  וסגניוו לשכ,  העיר  וממוגן.  ת ראש  מונגש  זמני,  למבנה   ,

והמבנה    מכיוון שמבנה העירייה הוותיק ששוכן במרכז העיר, נבנה לפני עשרות שנים  ,זאת 
 להנגיש ולמגן אותו.  כפי שתוכנן לא מאפשר  

ובית  "אמדוקס"  בבניין  הזמני,  החברה  -המבנה  את  כעת  מכיל  לשעבר,  "שקמים"  ספר 
ומחלק ומרבית אגפי  לפיתוח  ונותן שירות מיטבי לתושבים.  הכלכלית, הקרן  ות העירייה 

מתחם עבודה משותף לבעלי עסקים קטנים ויזמים   -   "Hub"-בית העירייה הוותיק ישמש כ 

המקומימ שייהנו   העסקים  למרכז  צמוד  העסקים  ,  מרחב  לחיזוק  רבות  שיתרום  מה 
המקומיים וליציבות הכלכלית בעיר. העירייה תפעל לשימור והנצחת הפעילות שנעשתה  
וקטעי עיתונות היסטוריים המתעדים את ראשי העיר לדורותיה   במבנה הישן, בתמונות 

בעתיד ייבנה מבנה חדש וממוגן    ועובדי העירייה והמועצה המקומית מייסודה של שדרות.
 .  בקרבת פארק הילדים שיאחד בתוכו את כל האגפים והמחלקות 

 
 פורשים לכבוד 

לראשונה  העירייה    , קיימההעובדים ולהעצמת עובדי הרשות כחלק מחזון העיריה לטיוב  
,  לכבודם של העובדים והעובדות שפרשו לגמלאות בשנתיים האחרונות   מקוון  כנס פורשים 

לה  גם לאחר פרישתם לגמלאות.מתוך מגמה  ולהעצים את העובדים  ללוות  ראש    משיך 
ישתם לגמלאות, זהו  גם לאחר פרם היקרים  עובדי האת  נמשיך ללוות  , אלון דוידי: " העיר

 ". חלק בלתי נפרד מהחזון שלנו להעצים את העובדים ולתת שירות לתושבים
 
 קורס מנופאים ראשון יצא לדרך  

שיתוף  בישראל:  התעסוקה  - לראשונה  שירות  שדרות,  עיריית  בין  תקדימי  פעולה 
  20-בישראל. כ והתאחדות הקבלנים בוני הארץ הניב מודל לגיוס ישראלים לענף הבנייה  

ויועסקו   בענף  לעבודה  יוכשרו  שבסיומו  מנופאים,  קורס  השבוע  החלו  שדרות  תושבי 
 בחברות בנייה שונות. 

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, אירח השבוע את כנס פתיחת קורס להכשרת מנופאים  
התעסוקה   שירות  של  מוצלח  פעולה  כשיתוף  שנולד  ייחודי  מיזם  במסגרת  העיר  תושבי 

בצורה  בשדרו  לתכשיר  מיועדת  התוכנית  הארץ.  בוני  הקבלנים  התאחדות  עם  ביחד  ת 
 מרוכזת ומקצועית מנופאים בשיתוף עם מעסיקים פוטנציאלים. 

 
 
 

 מתחדשת שדרות 
השקעה של עשרות מיליוני שקלים בשיפוץ   -גם בקורונה ממשיכים לחדש את העיר

 השכונות הוותיקות
הוותיקות ברחבי   , אלון דוידי, לטפח ולפתח את השכונות ראש העיר כחלק ממדיניותו של  

הרחובות   ר,העי ולטיפוח  להחלפת תשתיות  העבודות  העוצמה  במלוא  ושיקום    נמשכות 
את משרדי הממשלה לטובת העבודות במיליוני שקלים, כדי    ת רותמ   השכונות. העירייה

 ונגישה לכולם.  ששדרות כולה תהיה נקיה, יפה, מטופחת 
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 השכונות הוותיקות בעיר בהם:   שיקום ושדרוג   בחודשים האחרונים בוצעו עבודת שיפוץ,
  ברחוב שלום שבזי , נאות הנביאים ונאות הנשיא )הוורד()ניר עם(,    נאות אביבבשכונות  

אשכול,   נווה  השכונה. שבשכונת  ופיתוח  הבניינים  לשיפוץ  עבודות  במסגרת    החלו 
ישולבו מערכות השקיה ויוקמו פינות ישיבה    ישופצו הבניינים והשטחים מסביב,  התכנית,

נוחות, נגישות ומוצללות לתושבי השכונה. כמו כן, תתווסף תאורת רחוב נעימה ונמוכה בין  
שבילי הבניינים, כאשר הזנת התאורה תהיה ממערכת סולארית שתותקן על גגות מבני  

ים יותקן פאנל סולארי עם תאורה לטובת האוכלוסייה  הציבור. בקומות הכניסה של הבניינ
 . המבוגרת המתגוררת במקום 

הוחלפו    וש הכבישים  וחיד, בוצעו עבודות לאשורו   היערה  ות רחובב  בשכונת נאות הדקל,
במקום של  התשתיות  מחדש  וריבוד  מדרכות  להחלפת  עבודות  החלו  הדגל  ברחוב   .

 .  ברחבת הסינמטקה וחידוש החני תנועה ההסדרי  לצד חידוש  כבישים  ה 
, החלו בימים אלה עבודות להחלפת המדרכות, התקנת מסתורי  בשכונת נאות המייסדים

 פחי אשפה וריבוד הכבישים מחדש לצד הקמת גינות וגני שעשועים וריהוט רחוב. 
בשנה הקרובה נמשיך לשכונות נוספות כשבכל התהליך, שיתוף הציבור הינו במרכז  

מהם על  כאשר גורמי המקצוע שומעים  התושבים    עם   דמת ישנה ישיבה מוק  - הפרויקט  
ו החל מהתכנון    ,בונים את התכנית. שיתוף התושביםבהתאם  הרצונות והצרכים שלהם 

ממטרות העל לחיזוק האמון בין התושבים לעירייה שנמצא ברמה    דאח   הוא  ,ועד לסיומו
 בסקר שביעות הרצון שפורסם לפני כמה חודשים.   ישהובא לידי ביטוגבוהה כפי  

 
 "מדעים אלון" הדר ובית ספר  הקמת מבנים חדשים למקיף גוטוירט, בית הספר  

 **על המקיף הכללי נכתב מוקדם יותר למעלה, בחינוך**
עיריית שדרות יצאה השנה למכרז לבנייתו של מבנה חדש לבית ספר "הדר" לחינוך מיוחד  

כ  של  שטח  ייהנו    2,500-על  שהתלמידים  מנת  על  למרפא",  "עזרה  למרכז  סמוך  מ"ר, 
של   הקמתו  עלות  ההידרותרפית.  הבריכה  ובראשם  מציע  הרבים שהמרכז  מהשירותים 

נאמדת בכ  להיפתח  מיליון ₪ מתקציב משרד    20- ביה"ס  צפוי  ביה"ס  והעירייה.  החינוך 
בשנת תשפ"ב. במקביל, נמשכת בנייתו של מבנה ביה"ס החדש "מדעים אלון" בקריית  

כיתות    12בתי הספר, ליד בתי הספר "תורני חדש" ו"שקמים מעוז". ביה"ס יהיה ממוגן עם  
להיפתח בשנת  לימוד, מעבדות, חדרי ספח וכן אודיטוריום פנימי ואודיטוריום חיצוני. צפוי  

 תשפ"ב.  
 

 הקמת מגרשי כדורגל בשכונת "שדרות בפארק" 
  350מיני אצטדיון עם    .׳ בפארק   שדרות ׳אימונים חדש שיוקם בצפון העיר בשכונת  מגרש  

ידיים וכמובן חניה רחבת  ישיבה, מלתחות, חדרי שופטים  כ   .מקומות    5-עלות הפרויקט 

 .מיליון ₪, בשיתוף הטוטו
 

 כיבוי אש חדשה בשדרותנחנכה תחנת 
מיקומה החדש בלב העיר, תקצר    .התחנה תיתן מענה מבצעי לעשרות אלפי תושבי העיר

ת  וכן  באירועים,  התגובה  ומרחק  זמן  האש  יאת  ללוחמי  הפרט  ורווחת  חיים  איכות  תן 
בה.   אוחנה,  הפועלים  אמיר  פנים,  לביטחון  השר  במעמד  התחנה,  חנוכת  בעת  כן,  כמו 
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דרך לוחמי האש"  אלון דוידי, על הדרך הסמוכה לתחנה בשמה החדש: "הכריז ראש העיר,  
כהוקרה והערכה על פעילותם האמיצה של כלל כוחות ההצלה ובפרט כבאי תחנת שדרות  

 .  בכל האירועים באיזור לאורך השנים

 
 בואו לשמוע את הסיפור של שדרות

שדרות את מוזיאון  בימים אלה, שתנופת הפיתוח בשדרות תופסת תאוצה, מקימה עיריית  
בית המייסדים שיספר את סיפור הקמתה של העיר ויציג את תרומתם החלוצית של ראשוני  

ועד להישגיה של העיר בימים אלה. המקום יהווה נקודת עוגן   60-וה 50- היישוב בשנות ה 
מרכזית של ענף התיירות בעיר ויהווה מוקד משיכה לאלפי מבקרים מהארץ ומחו"ל שיבואו  

 לטעום וללמוד מהעיר המיוחדת שלנו. להכיר, 
יו"ר הקרן לפיתוח, מיכאל אמסלם: "בית המייסדים יהיה עדות  מ"מ  המשנה לראש העיר ו 

חיה לדורות קודמים, שוכני הפחונים והמעברות, מכורדיסטן, רומניה, לוב, מרוקו, שאהבת  
 ". הארץ הייתה לבבת עינם ונשאו בעול קשיי קיום בכבוד למימוש חזון הציונות 

 
 מיליון ₪   5עיריית שדרות מקימה מרכז יום לקשיש חדש בעלות של 

מיליון ₪ במתחם הסמוך    5עיריית שדרות מקימה בימים אלו מרכז יום לקשיש בעלות של  
גוטווירט-למקיף הכללי על  ועתיד    שם  ידיים  ורחב  גדול  יהיה  ואצטדיון הכדורגל. המבנה 

להכיל מרחב פעילות לכמאה קשישים, תשושים וסיעודיים. במקום תוקם יחידה לקשישים  
קשישים הסובלים מירידה קוגניטיבית, דמנציה, אלצהיימר. המבנה מתוכנן    - תשושי נפש  

ח חדיש שבו יבושלו הארוחות  ברמה עיצובית גבוהה ביותר וכך גם האפשרויות בתוכו: מטב
המאובזרים   ומזמינים  נעימים  ולמידה  פעילות  חללי  יומיומי,  באופן  לקשישים  המוגשות 

 בציוד חדיש, חדרי מנוחה ועוד. 
 

כל מי שעובר בכניסה    בימים אלה הבניה של מבנה הקבע למרכז חוסן נמצאת בעיצומה, 
ל מרכז חוסן החדש והממוגן  לשכונת חופית, בואכה רחוב הרצל, רואה את קצב הבניה ש

קומפלקס   נבנה  במקום  המרכז.  של  ההנהלה  ומשרדי  הטיפול  חדרי  את  בתוכו  שיאחד 
מושקע ומעוצב שתוכנן בסטנדרטים גבוהים לטובת תושבי שדרות היקרים שיקבלו במקום  

 מענה בשגרה ובחירום מתוך חווית שירות וטיפול. 
 

ייתן  המקום    .סיום  ינמצאת בשלב  בעלי חיים,לטיפול בטראומה באמצעות  בניית המרכז  

למאות ילדים בעיר להתגבר    הועזר   העצמ בשיטת טיפול שהוכיחה את  מענה לילדי שדרות  
ראש    שגייס   ,מליון ₪  6- הפרויקט נאמד בלמעלה מ .  על הפחד בדרך חווייתית ומעצימה

 וקנדה.  אוסטרליה  ל״קק  JNF -ו, ב״ ארה  JNF -מהעיר  
 

 חדשים בעיריית שדרותבעלי תפקידים  
מינתה בחודשים האחרונים מספר בעלי תפקידים  הוועדה למינוי בכירים בעיריית שדרות  

גיל    –חדשים   העירייה,  מהנדס  לתפקיד  מונה  כהן  אגף  נכנס  חדש  חגי  מנהל  לתפקיד 
עידו ז'ולטי מונה  ,  יסודי- דפי גדליהו נבחרה לתפקיד מנהלת מחלקת חינוך קדם   , החינוך

לוב לתפקיד מנהלת מערכות מידע.  י לתפקיד מנהל האגף לשירותים חברתיים ובלה מיכא
כל אחד ואחת מהם מגיע עם רזומה עשיר של ניסיון והצלחה בתחום. מדובר בתפקידים  
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יש נגיעה  וחשובים שלכל אחד מהם  נעשתה  מרכזיים  ולכן  של התושב  חייו  לאיכות  ירה 
עבודה מקיפה ויסודית שמטרתה למנות את האנשים הראויים ביותר לתפקיד. הצלחתם  

 היא הצלחת כולנו. 
 
 

 קורונה נלחמים ב 
 עיריית שדרות מתמודדת עם התפשטות הקורונה

אף שעיריית שדרות לא נכנסה למעגל הרשויות שבקרבן ישנם חולים או נשאים של  -על 
כדי   הגורמים  כלל  עם  מצב  הערכת  שעבר  בשבוע  כבר  קיימה  העירייה  הקורונה,  נגיף 
להתמודד נכון עם המאמצים למניעת התפשטות הנגיף בעיר. ראש העיר, אלון דוידי: "אני  
למען   הבידוד  חובת  על  ולהקפיד  הבריאות  משרד  להנחיות  להישמע  לתושבים  קורא 

 הבריאות של כולנו". 
בשבוע שעבר במספר פעילויות ברחבי העיר במטרה למנוע ככל  עיריית שדרות החלה  

הניתן את התפשטות נגיף הקורונה, לאור המקרים ההולכים ועולים של תושבים מישראל  
שנדבקו בנגיף. יצוין, כי נכון ליום רביעי השבוע אין תושב או תושבת בשדרות שנשא או  

 חולה של הנגיף. 
 

 שדרות מניפה את הדגל 
שדרות   #אחדות_עכשיו  עיריית  ליוזמת  השבוע  הגדולות    –הצטרפה  למפלגות  קריאה 

הערים   ברחובות  דגלים  לתלות  ולתושבים  לרשויות  וקריאה  אחדות  לממשלת  להצטרף 
והמועצות ובבתים. עיריית שדרות הקדימה השנה את תליית הדגלים והחלה כבר השבוע.  

תי וכלכלי, ראוי שהמנהיגים  ראש העיר, אלון דוידי: "במיוחד בתקופה כזו של משבר בריאו
 יישבו יחד ויקימו ממשלת אחדות לטובת העם בישראל". 

 
 בשדרות לומדים מרחוק

תלמידי בתי הספר בשדרות החלו השבוע ללמוד בפלטפורמה של למידה מרחוק ועבור  
כך הנחה ראש העיר, אלון דוידי, את אגף החינוך להקים מרכז סיוע תקדימי, חכם ומתקדם  
כולל   הכל,  עושים  ואנו  שלנו  העדיפויות  סדר  בראש  הוא  "החינוך  דוידי:  העניין.  לטובת 

 שבים והתלמידים".פעולות חסרות תקדים לטובת התו 
 

 "מומחית בחירום" –המדינה מסתייעת בעיריית שדרות 
ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, שלח השבוע מכתב למשרד ראש הממשלה עם המלצות  

  20- והנחיות של העירייה לתושבים ולעובדים בעת חירום. זאת, מניסיון של העיר מזה כ 
 שנה בעקבות טרור הרקטות מרצועת עזה. 

אשר  במכתבו,   רשות  לכל  לסייע  טורן,  טל  העירייה,  מנכ"ל  את  "הנחיתי  כי  דוידי  כותב 
 משבר הקורונה".  – תבקש סיוע בהתמודדות עם מצב החירום הנוכחי  

 
 דוידי שר עם התושבים במרפסות
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ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, לקח את שירת המרפסות צעד אחד קדימה, עלה על רכב  
ברח  לשיר  ויצא  ומואר  ונשארו  מקושט  ההנחיות  על  ששמרו  התושבים  עם  העיר  בי 

 במרפסות. "כיף לראות את התושבים שלנו ולהעלות לכולנו את המורל", אמר דוידי. 
של   זמן. בצל ההתמודדות  כבר הרבה  נראתה בשדרות  לא  ומרגשת  כזו שמחה  חגיגה 
והחמרת ההגבלות, החליט  והמדינות  הקורונה  נגיף  עם התפשטות  והתושבים    העירייה 

ראש העיר, אלון דוידי, לצאת לשירת מרפסות מיוחדת במינה ברחבי העיר ביום ראשון  
 האחרון.

 
 "סיירת הקורונה" של שדרות

התגייסות המונית של עובדי עיריית שדרות ושלוחותיה יחד עם עשרות מתנדבים ובהם  
אש  בני נוער הובילה השבוע לחלוקה של מאות סלי מזון לאוכלוסיית הקשישים בעיר. ר 

 העיר, אלון דוידי: "אני גאה להיות ראש עיר שאלה תושביה ואלה עובדי העירייה שלה". 
 

 "אמץ קשיש" בשדרות
"אמץ קשיש". תושבים המעוניינים    –מתנ"ס שדרות החל השבוע ביוזמה חשובה וערכית  

לסייע לקשישים שמבודדים ממשפחותיהם בשל המגבלות של נגיף הקורונה, יכולים ליצור  
 עם המתנ"ס ויחברו אותם לקשיש או קשישה. קשר  

צוות מתנ"ס שדרות, בניהולה של לימור כהן, קיים במהלך השבועיים האחרונים שיחות  
 עם מבוגרים וקשישים שלוקחים חלק בפעילויות השונות של המתנ"ס. 

בשיחות גילו אנשי הצוות כמה השיחה עשתה טוב לאותו תושב או תושבת ובמיוחד עכשיו,  
 מנת שלא יידבקו. -ות אוסרות על מפגשים בין סבים וסבתות לילדיהם ונכדיהם על כשההנחי

 
 אבל מרחוק  –הכי קרוב לקהילה  

מגפת הקורונה תקפה בעוצמה את ישראל כשהמתנ"ס בשדרות היה בעיצומן של חגיגות  
קיוו   עוד  אנשים  מאה  עד  להתכנס  הממשלה  ראש  ממשרד  הקריאה  כשיצאה  פורים. 

ת הרבות שתכננו לחופשת הפסח יצאו לפועל אבל תוך זמן קצר הבינו  במתנ"ס כי התוכניו
 בצוות שתוכניות נועדו לשינויים. 

 
 עובדי מערכת הבריאות עיריית שדרות למען ילדי 

לילדים   )שמרטפיות(  לימוד  הייתה מהרשויות החלוצות שפתחו מסגרות  עיריית שדרות 
י מידי  הפועלות  העיר,  תושבי  הבריאות,  מערכת  למשך  לעובדי  ומאפשרות    8ום  שעות 

לרופאים ולרופאות, לאחים ולאחיות ולשאר עובדי מערכת הבריאות לעבוד כשהם יודעים  
שילדיהם בידיים בטוחות. "זו משימה חשובה ביותר למצוא פיתרון לאותם ילדים ואני מודה  

 לכל מי שנרתם", אמר ראש העיר, אלון דוידי. 
 

 טקס יום שואה מקוון בשדרות
פחות   בעוד  יצוין  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  משרד    10יום  והנחיות  המגבלות  ובשל  ימים 

ובני   שואה  ניצולי  כולל  רב,  קהל  עם  שנה  כמידי  אותו  לקיים  יתאפשר  לא  הבריאות, 
משפחותיהם. עיריית שדרות נערכת לצלם את הטקס ולהקרין אותו בפני כלל התושבים  
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דאוג לאותם ניצולי שואה, במיוחד בימים כאלה של  בדפי הפייסבוק העירוניים. "חובתנו ל
 התמודדות עם מגפה עולמית", אמר ראש העיר, אלון דוידי. 

 
ערוץ שידורים חיים בדף הפייסבוק של ראש   עיריית שדרות השיקה את "שדרות לייב"

איש. מטרת השידורים להיות עם    15,000העיר, אלון דוידי, שבו חברים כמעט  
אלותיהם, להביא לידי ביטוי מיזמים ופעילויות שהם לטובת  התושבים, לענות לש 

 התושבים ולהצדיע לכל אותם עובדים ומתנדבים שעושים המון בימים אלה. 
דוידי עשה שדה שידור מהמוקד העירוני בזמן שענה לשיחות של תושבים, ממרכז  

חלוקת המזון לקשישים בסינמטק, מהאולפן המאולתר במתנ"ס, שם הצדיע לכוחות  
ביטחון וההצלה, שידר סרטונים של חיילים וחיילות שלא היו בבית הרבה זמן והעלה  ה 

את הוריהם על קו הטלפון, שידר מהופעה של להקה צבאית באחת השכונות וכמובן כיכב  
עם הרכב המיוחד ב"שירת המרפסות", שהתקיימה השבוע בפעם השנייה ושוב כבשה  

 את התושבים. 
בוקר יום שני, עדכן את התושבים בהודעות חשובות, פירגן  בנוסף, שידר דוידי מלשכתו ב 

לזמרים מקומיים כשהקרין שירים שלהם והזמין את התושבים להיות בקשר עם העירייה  
 באמצעים השונים. 

 
 

 ילדי שדרות חזרו לבתי הספר 
בהתאם להנחיות משרדי החינוך והבריאות, פתחה עיריית שדרות ביום ראשון את בתי  

-ג' וביום שלישי את התיכונים עבור תלמידי י"א -היסודיים עבור תלמידי כיתות א' הספר  
י"ב. העירייה ערוכה לקליטת ילדי הגנים ביום ראשון הקרוב ופתחה מסגרות עבור ילדי  

ה  כמו  מרגיש  "זה  בבית.  נשארים  הם  בהם  לימים  החינוך  מערכת  בספטמבר    1-עובדי 
 דוידי.  החדש", אמר ראש העיר, אלון

 

 קפה במרפסת"  "
- נאלץ לשהות לבדו זמן רב בבית על   , ציבור האזרחים הוותיקים בעקבות משבר הקורונה 

מחלקת המשל"תים )מרכזי שירות לתושב( באגף שירות    מנת שלא להסתכן בהידבקות.
מלתושב   הוותיקיםהשיקה  האזרחים  לאוכלוסיית  חדש  בגילאי  :  יזם  תושב/ת  +  65כל 

ו ו שפ גיע עם  שמ   כה לביקור של צוות המשל"תים זו יום ושעה,  תאם  מ נה למוקד העירוני 
שב עם התושבים במרפסות הבתים, במקרה של בית קרקע, ובפארקים  ו שתיה ומאפים וי

  ים סייעומ לשלומם,    יםאלו עם הוותיקים, ש  יםשוחחמ העובדים    במקרה של דירה בבניין.
   להם את הבדידות לזמן קצר.  יםפיג בכך מבמה שצריך ו 

 
 היולדות בתקופת הקורונה מפנקים את  

במסגרת גל היוזמות בעיר בתקופת הקורונה, חלקן הגדול מקוריות וראשוניות בארץ, יזם  
מתנה מפנקת לכל אישה שילדה החל    –"בייבי קורונה"    – מתנ"ס שדרות פרויקט מיוחד

במרץ ועד להסרת ההגבלות לחלוטין. כדי להקל במעט על היולדות ולשמח אותן,    1-מה 
נק אותן בבגד גוף ממותג לתינוק/ת, פרחים, בלונים  י המתנ"ס לבתי היולדות ופ  יצא צוות 

החשיבה שלנו הייתה שללדת בתקופה כזו זה לא פשוט  "   שיתאפשר.לכ וכרטיס זוגי למופע  
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לבקר אותן, לא הייתה לחלקן עזרה ולפחות במעט  והחברות לא יכולות  בכלל, המשפחה  
 . ןיפרה מנכ"לית המתנ"ס, לימור כהשאנחנו יכולים, החלטנו לשמח אותן", ס

 
 zoomמתנ"ס שדרות עובר ל 

במהלך כל תקופת הקורונה ובשל המגבלות, יצר המתנ"ס פלטפורמות שונות ומגוונות על  
הילדים שרשומים לחוגי המתנ"ס השונים,    2,300מנת לשמור על הקשר עם התושבים ועם  

השף   אנגלית,  יוגה,  אומנות,  בלט,  מחול,  ג'אז,  לחימה,  אומנויות  קפוארה,  ג'ודו,  בהם 
 בי ועוד. הצעיר, זומבה, פילאטיס, אירו 

המתנ"ס העלה לדף הפייסבוק שלו את פלטפורמת השידורים "שדרות עד הבית" שכללה  
על  מראש  מוקלטים  ושיעורים  בלייב  יומי  בסיס  על  מאות  - שידורים  ועם  המדריכים  ידי 

 שידורים בתחומים השונים במטרה להמשיך את רצף הפעילות. 
 

 שדרות INדרייב 

ה  אירועי  על  ויתרה  לא  שדרות  השוק  עיריית  ברחבת  אין"  "דרייב  מתחם  והקימה  קיץ 
העירוני. במשך חמישה ימים נהנו תושבי העיר מפסטיבל סרטים מכל הזמנים כאשר הם  
נשארו לשבת ברכביהם, שמרו על הנחיות משרד הבריאות והסרטים הוקרנו על מסך ענק  

רה  במטרה לתת שג   ברחבת השוק העירוני. כמו תמיד, עיריית שדרות דואגת לתושביה
 של בילוי, גם אם קצת שונה.  

 
 מוקד קורונה  

מרכזית   במטרה  ומבודדים  לחולים  יזומות  שיחות  מתבצעות  בו  מוקד  הקימה  העירייה 
 לדאוג להם.   - אחת 

בשיתוף משרד הבריאות המוקד מבצע חקירות אפידמיולוגיות בכדי לסייע באיתור מגע  
העיר.  ברחבי  הדבקה  ולמנוע  מאומת  חולה  הו   עם  בצורה  המוקדנים  והודרכו  כשרו 

 המקצועית והטוב ביותר תוך שמירה על חיסיון וסודיות רפואית באופן מלא ומחמיר! 
 

 "סיירת הקורונה" של שדרות
התגייסות המונית של עובדי עיריית שדרות ושלוחותיה יחד עם עשרות מתנדבים ובהם  
בני נוער הובילה לחלוקה של מאות סלי מזון לאוכלוסיית הקשישים בעיר, קניות עד פתח  

מנת שלא ייאלצו לצאת    על   בנוסף, הבית, רכישת תרופות וחלוקת ערכות יצירה למבודדים.  
בעצמה את הפסולת הביתית    מפנהלבניין/לרחוב, העירייה  מביתם ובכך לסכן את שכניהם  

 של בתי המבודדים.  
 

 ערכות מיגון למבודדים 
ערכות מיגון  שפחות של חולי קורונה  ביוזמת ראש העיר, אלון דוידי, חילקה העירייה למ 

והוראות   נדרש  מיגון  ציוד  וכוללות  מדיקל,  שיאון  המקומי:  במפעל  שמיוצרות  מלאות, 
 דרך ההתמגנות שיסייעו בקטיעת שרשרת ההדבקה הביתית. מפורטות לגבי  

 
 "שירת המרפסות"  
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ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, לקח את שירת המרפסות צעד אחד קדימה, עלה על רכב  
ונשארו   ההנחיות  על  ששמרו  התושבים  עם  העיר  ברחבי  לשיר  ויצא  ומואר  מקושט 

לכ ולהעלות  שלנו  התושבים  את  לראות  "כיף  דוידי.במרפסות.  אמר  המורל",  את    ולנו 
הועברה   גם  המרפסות  שירת  לשלום.  ונופפו  כפיים  מחאו  במרפסות,  חיכו  התושבים 
בשידור חי בדף הפייסבוק של דוידי וכך אלפים מתושבי העיר נחשפו לאירוע המרגש גם  

 אם הרכב לא הגיע אליהם. 
 

 מאות משתתפים בחידון הגדול בתולדות שדרות: שדרוטריוויה!
החידון הגדול בתולדות העיר, שנערך באופן מקוון במהלך חול המועד סוכות    - טריוויה  שדרו

הקשורות לעיר במגוון    בו השתתפו מאות מתושבי העיר. החידון כלל שאלות רבות ומגוונות 
ע"י הקרן לפיתוח בהובלת המשנה לראש העיר, מיכאל אמסלם  האירוע  נושאים.   הופק 

אותו  ו והנחו  חי  בשידור  התוכנית  הועבר  וכוכבי  העיר  תושבי  ואריאל,  קארין  הצמד 
 הפופולרית "המרוץ למיליון", לצד מנהל ארכיון "שדרות לדורות", ד"ר אהרל'ה כהן. 

במחשב נייד. יפרח הקדימה את שמעון אסולין,  שזכתה    עדי יפרחלמקום הראשון הגיעה  
תו, ואת חיים  שקלים לקנייה מעסק מקומי לבחיר  500קיבל במתנה  זכה במקום השני וש

 מקום השלישי. אביבי, שזכה ב 
 

   בשדרות  ביקר ריבלין  המדינה נשיא
  נדהם ,  דוידי  אלון ,  העיר  ראש  עם  נפגש,  בעיר  ביקר,  ריבלין(  רובי )   ראובן,  המדינה   נשיא

"  מדיקל   שיאון"   במפעל  וסייר,  העירייה  של  לתושב  ושירות   מידע  ומוקד  ההפעלה  ממרכז
המנהיגות    .העולם  לכל  מסכות   המייצר,  שדרות   התעשייה   באזור  את  שיבח  הנשיא 

  לעשות   היכולים  בעירם  מנהיגים  שהם  רשויות   ראשי  לנו  יש"  המקומית ואמר לראש העיר:
 . " הקורונה  את   לנצח - לירוקות  אדומות   ערים  ולהפוך, פלאים

 
 מתפללים בהתאם להנחיות 

העירייה סייעה למנייני תושבים בחצרות הבתים ובחצרות בתי הכנסת בעיר בכדי שיפעלו  
בהובלת   קלימי, מחזיק תיק  בהתאם ההנחיות משרד הבריאות.  אלעד  העיר,  ראש  סגן 

וחבר המועצה, דורון   זהות יהודית   , חבר המועצה, הרצל שאובי, מחזיק תיקתרבות יהודית 
נערכו התושבים לפיצול המניינים מחוץ לבתי הכנסת,   מסורת ישראל,טקטוק מחזיק תיק  

.  בחצרות או במבנים עירוניים ומרחבים ציבוריים שהעירייה פתחה לצורך קיום התפילות 
הפרדה   גדר  של  מטרים  ועשרות  מצננים  מאווררים,  אוהלים,  הצללות,  הותקנו  כן,  כמו 

 .   ׳ ליצירת קפסולות, כיסאות, כבלי חשמל  גרילנדות וכו
 

 ות והפעלות בזום  הרצא
החודשים האחרונים נהנו התושבים מפעילויות מרתקות שהגיעו אליהם עד לבית.  במהלך  

אלעד    , ביום העצמאות השתתפו מאות תושבים בחידון הגדול בהנחיית סגן ראש העיר
קלימי. בחודש אייר האזינו לשפע הרצאות עם אהרון קרוב, הרב אנגלמן, חנה כהן אלורו  

ה  אירועי  ברחובות ועוד.  גם  התקיימו  היהודית  החגיגיות.    ,תרבות  המוזיקה  בשיירות 
מופע ליום כיפור    -   חזרו הפעילויות המקוונות בשלל מופעים וסדנאות   ,לקראת חגי תשרי

וחידונים    עם אביחי סעדה, סדנת קישוטי סוכה עם נריה טרבלסי, שמחת בית השואבה
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ל סיוון רהב מאיר והרבנית ימימה  הרצאות ש בנוסף, התקיימו  משפחתיים נושאי פרסים.  
 . השתתפו מאות תושבי העיר, בהן  מזרחי

 
 
 

 
 

 

 פנאי תיירות  )מתנס(   תרבות 
 
 

 פורט ס
 

 תיירות 
 בואו לשמוע את הסיפור של שדרות

תרומתם   את  ויציג  שדרות  העיר  של  הקמתה  סיפור  את  יספר  המייסדים  בית  מוזיאון 
ראש     ועד להישגיה של העיר בימים אלה.  60- וה   50- החלוצית של ראשוני היישוב בשנות ה 

חשיבות   ישנה  מואצת,  בהתפתחות  נמצאת  ששדרות  בימים  "דווקא  דוידי:  אלון  העיר, 
 מיוחדת לזכור ולהוקיר את מסירות נפשם של דור המייסדים". 

 
 
 
 
 

 סביבה 
 שער הנגב-מיליון ₪ לשדרוג המט"ש של שדרות  72

עם התפתחות העיר שדרות, צמיחת יישובי שער הנגב והתווספות תושבים חדשים לאזור  
כולו, קיבלו הרשויות שחולקות יחד את מכון טיהור השפכים, תקציב לשדרוגו והרחבתו  

של   הצרכים    72בהיקף  בגלל  רק  לא  המט"ש,  בשדרוג  גדולה  חשיבות  "יש   .₪ מיליון 
חשיבותו הרבה למשק המים ולשמירה והגנה    ההולכים וגדלים של האזור, אלא גם בשל

 על איכות הסביבה", אומרים אלון דוידי ואופיר ליבשטיין. 
 

 כוכבי יופי לשדרות 5גאווה לתושבים: 
כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה ומקיימת    5בפעם השנייה ברציפות מקבלת העיר שדרות  

ובשיתוף   יפה", הנערכת בחסות משרד הפנים  בישראל  בישראל  המרכז לשלטון מקומי 
"ציון לשבח על הפעילות הברוכה המושקעת על  ידי הרשות  - ומרכז המועצות האזוריות. 

 לרווחת התושבים", כתב מנכ"ל המועצה.  –בטיפוח חזותה  
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הישג גדול לעיר שדרות: צוות שיפוט מטעם המועצה לישראל יפה שביקר לאחרונה בעיר  
י שהם הציון המקסימלי בתחרות "קריה יפה ומקיימת  כוכבי יופ 5החליט להעניק לשדרות 

בישראל יפה". התחרות מתקיימת בחסות משרד הפנים ובשיתוף המרכז לשלטון מקומי  
כוכבי   קבלת  על  מתמודדות  הרשויות המשתתפות בתחרות  האזוריות.  המועצות  ומרכז 

הוא הטמעת  היופי של המועצה לישראל יפה, כל אחת לפי סיווגה. יעד מרכזי של התחרות  
 ההכרה בחשיבות טיפוח הסביבה העירונית לאיכות החיים של התושבים. 

 
 אוספים את גללי הכלבים –שומרים על שדרות נקיה 

חיים והחלה לקנוס בעלי  -עיריית שדרות תיקנה את חוק העזר העירוני בנושא מפגעי בעלי
בניקיון העיר ואף מהווים  כלבים שאינם אוספים את גללי כלביהם. אותם מפגעים פוגעים  

קקי"  -מטרד במקומות בהם ילדים והוריהם משחקים. העירייה מתחזקת את מתקני ה"שקי 
המפוזרים ברחבי העיר וממשיכה להקים גינות כלבים. "תושבים יקרים, תעזרו לנו לשמור  

 על שדרות נקיה ויפה", אומר ראש העיר, אלון דוידי. 
 

 הכלבים המשוטטיםעיריית שדרות בעקבות  
כלבים   לאיתור  במבצע  השבוע  פתחה  שדרות  בעיריית  הסביבה  איכות  פיקוח  מחלקת 
משוטטים בעיר בעקבות תלונות תושבים שהגיעו למוקד. במהלך המבצע, בו לוקחים חלק  

 אנשי צוות, אותרו השבוע עשרות כלבים משוטטים, אשר חלקם הוחזרו לבעליהם.   10-כ
 
 
 

 מבט לעתיד 
יה כיום בעיצומה של תנופת בניה ובפיתוח מואץ של העיר. בשנים הקרובות  שדרות מצו

המערך העירוני יקבל חיזוק ושיפור משמעותי. בימים אלו אנו מתחילים לממש את הסכם  
הגג שנחתם השנה בין עיריית שדרות למדינה אשר במסגרתו התחלנו ייבנו בעיר אלפי  

במחירי  שישווקו  הקרובות  בשנים  דיור  העיר  יחידות  תקבל  מההסכם  כחלק  מוזלים.  ם 
כמיליארד שקל עבור מאות פרויקטים נוספים, כמו הקמת אזור תעסוקה ומוסדות ציבור  
רבים, השקעה נרחבת בתשתיות הקיימות, שדרוג המרכז העירוני, הוספת מוסדות חינוך,  

ופרו בריאות  שירותי  שעשועים,  וגני  פארקים  וצעירים,  נוער  מועדוני  יום,  יקטים  מעונות 
נוספים הדרושים לעיר מתפתחת המספקת שירותים שונים לתושבי העיר ולישובי האזור.  
אנו צופים כי בשנים הקרובות עם סיום בנייתם של השכונות החדשות שדרות תצעד לעבר  
מימוש חזונה כעיר למידה לומדת ומלמדת הקולטת לחיקה אלפי סטודנטים מכל הארץ  

 בי העיר ולכול יישובי האזור המספקת תעסוקה ושירותים לתוש 
 

מדובר בתכנית ארוכת טווח, אשר נועדה לחזק    2020-2030תכנית המתאר של שדרות 
התכנית  פי  על  העיר.  להרחבת  בהתאם  בשדרות,  התושבים  חיי  ורמת  איכות  ,  את 

ושיפור   חיזוק  יקבל  הקיים  העירוני  המערך  ולבניה,  לתכנון  המחוזית  בוועדה  המופקדת 
לכ  תורחב  העיר  העירוני  40,000  -משמעותי.  המרכז  וכן  בעיר  המרכזי  הציר  תושבים. 

צירי   הגדלת  כולל  התחבורתית,  במערכת  בתשתיות,  גדולה  השקעה  תעשה  ישודרגו, 
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הוספת   המרכזי,  הרחוב  ובייחוד  תעשה  התחבורה  לעיר.  ויציאות  כניסות  וכן  כבישים 
השקעה גדולה בפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים ובתחום איכות הסביבה. יתווספו מוסדות  
חינוך, מרכזי מסחר, אזורי תעשייה, פארקים, שירותי בריאות וכל הדרוש לעיר בסדר גודל  

וההשקעה העיר  לצד הרחבת  האזור.  ליישובי  שונים  שירותים  בתשתיות    זה, המספקת 
ציבורי   )שטח  לשצ”פ  למגורים,  יוסבו  חקלאיים  שטחים  המתאר,  פי תכנית  על  השונות, 
פתוח,( לדרכים, לחורש, לשימור ולגן ארכיאולוגי. בנוסף, יוקצה שטח ציבורי לטובת מרכז  
יוסבו   ציבוריים  ושטחים  עלמין  בית  עם  ציבורי  לשטח  יוסב  חקלאי  שטח  משני,  עירוני 

 . למגורים
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