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מראש העיר אליכם

תושבים יקרים, מאז שנבחרתי לראשות העיר, עומדת לנגד עיני מטרה אחת, להביא לשינוי למען הבית שלנו.

יחד עם עובדי העירייה המסורים אנחנו פועלים למענכם; לשנות, להתחדש, לחזק, להרחיב ולהשביח בכדי שעירנו 
האהובה תהיה סמל ומופת לאיכות חיים, ובכם התושבים אני מוצאת שותפים לעשייה.

חוברת זו,  הינה חלק מהליך השקיפות אותו אני מובילה ומפורטים בה עיקרי העשייה שלנו שהינם עשייה מקצועית, 
מחשבה תחילה, שותפות ויושרה.

מבין הנושאים המוצגים אדגיש, כי בעיניי החינוך מהווה מרכיב מרכזי בחברה חזקה ועל כן חזקתי את מעמדה של 
מערכת החינוך העירונית כייחודית ומובילה בהישגים ובערכים, תוך יישום של תכניות העשרה בבתי הספר היסודיים, 

בחטיבות הביניים ובתיכון, הפועלות יחד לצמצום פערים חינוכיים ומחזקות מאידך את התלמידים המצטיינים.

מבין הפעילות הענפה בתחום החינוך, ניתן לראות בשטח את השינוי במבנים והחצרות וזאת בזכות הגדלה 
משמעותית של התקציבים בשיפוץ ושדרוג מוסדות הלימוד בעיר. תחום נוסף שיש לו בעיניי חשיבות, הוא היכולת 
שלנו כעירייה להיענות במהירות ובאיכות לפניות כל התושבים, כל אחד על פי צרכיו. שידרגנו את פעילות המוקד 

העירוני, הרחבנו את מגוון השירותים החברתיים בכדי לאפשר לכל תושבי העיר לחיות בכבוד, הוספנו מגוון פעילויות 
וסדנאות לרווחתם ולהנאתם של התושבים הוותיקים, יזמנו והפעלנו תכניות התערבות וסיוע לאוכלוסיות שונות בעיר, 

לרבות ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחות מעוטות יכולת ונוער בסיכון.

המשכנו לפתח ולחזק פעילויות של התנדבות, בסיוע תושבים רבים שבחרו לבוא ולסייע ועל כך אני גאה מאד בכם 
ובשם אלה שהושטתם להם יד אומרת תודה.

פני העיר משתנים  וזאת בזכות השקעה בתקציבים בהיקפים גדולים בפיתוח העיר, במסגרת זו שדרגנו את 
התשתיות העירוניות, חידשנו רחובות וגינות, בשיתוף התושבים. בין היתר, סיירת התשתיות שבה תושבים מתנדבים 

פועלים למען שיפור המרחב הציבורי בעיר ובחירת מתקני המשחקים על ידי התושבים בגינות הציבוריות.

לצורך שיפור הביטחון האישי שדרגנו את מערך השירות והביטחון על ידי הרחבת פעילות המוקד העירוני, ויחד עם 
משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים הקמנו את מערך השיטור העירוני יהוד מונוסון.

כל אלה מאפשרים לנו לתת מענה משופר לצרכי התושבים במהירות ובמקצועיות.

בנוסף, השקנו אפליקציה עירונית חדשה שמנגישה לכם את שירותי העירייה ומייעלת את השירות שהעיריה 
מספקת לכם. בהזדמנות זאת אני קוראת לכם תושבים יקרים לעשות בה שימוש. 

אנחנו פועלים במרץ למימוש התכנית האסטרטגית לעיר, כמו גם את תוכנית המתאר הכוללנית, תוכנית האב 
להתחדשות עירונית בליבת העיר שעיקריה הם מתחמי בינוי בינוי, דיור לזוגות צעירים שיאפשרו לצעירי העיר 

להמשיך ולהתגורר בה, דיור בר השגה, אישרנו את הרחבת איזור התעסוקה, מתוך ראיית הצרכים באופן שיסייע 
בקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה, גם לשנים הבאות.

בנוסף, הגדלנו ב-20% את שטח העיר ופעלנו להביא את הקו הסגול של הרכבת הקלה.

המהלכים לפיתוח העיר ועתידה, באמצעות אנשי המקצוע מהטובים במדינה, עובדי העירייה וחברי מועצת העיר 
מתוך אחריות, שקיפות ומחשבה רבה לרווחת התושבים.

אני מודה לכל שותפיי בעשייה המגוונת, פיתוח וקידום העיר; לעובדי העירייה באגפים השונים וגופי הסמך, חברי 

מועצת העיר ונבחרי הציבור והמתנדבים הרבים.   

שלכם ולמענכם 
ובברכת המשך עשייה איכותית

חג שמח,
3יעלה מקליס 2

יהוד מונוסון

"אם אתה מסוגל לחלום, 
אתה מסוגל גם לבצע"

וולט דיסני



5 4

הגינות וחשיבה לטווח ארוך שמובילה העירייה.
הוודאות שיוצרת תכנית האב היא בבחינת "אור ירוק" לקידום מהיר ושקוף של תכניות מפורטות להתחדשות עירונית, 

שתאפשרנה הקמתן של דירות חדשות ומרווחות במקביל ליצירת סביבה עירונית שוקקת, מאורגנת ומטופחת.
תכנית האב כוללת התחדשות רחובות מרכזיים בעיר, בניית גינות חדשות ומבני ציבור לרווחת כלל התושבים. התכנית 
דירות חדשות. אישור התכנית הוא אבן דרך  ומגדירה העדפה לבני העיר ברכישת  דיור  ממליצה על מגוון טיפוסי 

משמעותית בהתפתחות העיר ושיפור איכות החיים של כלל התושבים.
תכנית ההתחדשות העירונית נערכה ע"י אדריכלים ואנשי מקצוע מטעם העירייה בתיאום עם מתכנני ערים, צוות 

תוכנית המתאר, הועדה המחוזית, משרד הבינוי והשיכון ויזמים הפועלים בעיר.

3. תכנית האב לשטחי ציבור
תנופת ההתחדשות העירונית ביהוד מונסון תוביל לגידול משמעותי במספר התושבים בעיר ועל כן נערכנו במקביל 

לגידול במספר מרכיבים:
 בשירותים הציבוריים

 במבני הציבור
 בשטחים הפתוחים

התכנית מגדירה את הצרכים כתוצאה מהגידול הצפוי בתושבים בעיר בעשורים הקרובים בהסתכלות כלל עירונית 
ורובעית ובין השאר צרכי חינוך, רווחה, תרבות, קהילה, מרחבים פתוחים ועוד.

התכנית מציגה פתרונות לטווח ארוך לצרכי הציבור השונים ושיפור איכות החיים בעיר, תוך עירוב שימושים להבטיח 
ניצול יעיל של הקרקע הציבורית.

הגדלת שטח העיר
לאחרונה גדל שטח העיר יהוד מונוסון בכ-20%; לאחר 3 שנים של דיונים בועדת הגבולות הצטרף שטח של כ-810 

דונם שנמצא מערבית לעיר, לתחום השיפוט של העיר )מקב"ת גני יהודה(. 
שר הפנים אישר את בקשתינו לצרף את השטח לתחום השיפוט של העיר מבלי לאשר להעביר  למועצה האזורית 

דרום השרון עשרות מיליוני שקלים )מחצית מהיטלי ההשבחה(.
צירוף השטח יאפשר לעירייה לחתום על הסכם גג עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, יאפשר לפתח את 
השטח החדש כמו גם הקצאת קרקע משלימה בשטח זה כדי לאפשר לקדם פרויקטים של פינוי בינוי בעיר הוותיקה. 

צירוף השטח גם יאפשר דיור בר השגה לתושבי העיר במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן".

תוכנית אב לחינוך
אנו בעיצומו של הליך לגיבוש תכנית אב למערכת החינוך העירונית, במטרה לחזק את מעמדה של מערכת החינוך 

)הפורמלית והבלתי פורמלית(, תוך יישום ערכי הקהילה החינוכית. 
התכנית, בהובלת אגף החינוך בעירייה, בשיתוף עם הקהילה, אנשי מקצוע מתחום החינוך ומנהלות בתי הספר והצוות 
החינוכי, תגדיר מטרות ויעדים חינוכיים לשנים הקרובות ותציע מענה מיטבי ורציף מגיל הגן ועד ללימודים על-יסודיים.
התוכנית תגדיר יעדים לפיתוח וצמיחה של תלמידי העיר, בדגש על סגירת פערים, למידה משמעותית וערכית ומתן 

מענה מגוון לצרכים השונים של תלמידי העיר.

התכנון האסטרטגי
 

"אנו יוצרים את עתידנו" )בנימין דיזרעאלי( 

יהוד מונוסון המצויה באזור ביקוש מתפתח במרכז הארץ, עוברת תהליך התחדשות משמעותי, העתיד לשנות את 
פניה מקצה לקצה במהלך עשרים השנים הבאות.

בעיר מתגוררים מעל 31,000 תושבים בכ-9,500 יחידות דיור. מפוטנציאל הפיתוח והתכניות הארציות עולה, כי העיר 
צפויה להכפיל את מספר תושביה ויחידות הדיור שלה בתוך 20 שנה.

קיימנו הליך חשיבה מעמיק לתכנון ארוך טווח, בשילוב של עובדי עירייה ותושבי העיר ובליווי מומחים בתחום התכנון 
האסטרטגי.

קבענו שלושה יעדים מרכזיים: 
1. שילוב והדדיות בין התחדשות המרקמים הותיקים לבין פיתוח חדש.

2. צמיחה ופיתוח תוך הקפדה על יציבות כלכלית המאפשרת מתן שירותים עירוניים איכותיים.
3. פיתוח מרחב ציבורי נגיש ואיכותי המעודד מפגשים וקישורים בין חלקי העיר ובינה לבין המרחב הסובב.

בהתאם ליעדים אלה נערכו תכניות שמטרתן לממש את החזון ולהתוות דרך לפיתוח העיר בעתיד:

1. תוכנית מתאר כוללנית
תוכנית המתאר נבנית מזה כשנתיים בעזרת נציגי מנהל התכנון במשרד האוצר ומשרדי הממשלה השונים ומאפשרים 

לנו מבט כולל שתאפשר לנו התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת וסיוע בתקציבים הרלוונטיים.
התכנית מתווה את מראה העיר ב-20 השנים הקרובות תוך התייחסות לכלל המרכיבים הרלוונטים:

א. יעודים ושימושי קרקע.
ב. הבסיס הכלכלי של העיר.

ג. כיווני הפיתוח והצמיחה של העיר.
ד. המערך התחבורתי.

ה. החיבור של העיר למרחב שסביבה.
ו. התשתיות הנדרשות. 

ז. ההתחדשות העירונית )פינוי בינוי ותמ"א 38( ושכונות חדשות.
התוכנית הוכנה על בסיס הצרכים והרצונות שהביעו התושבים במספר מפגשי "שיתוף ציבור" שקיימנו, בהם נדונו 

סוגיות הקשורות בחזון לעיר, צרכי התושבים והמענים הנדרשים. 
לאחר שתוכנית המתאר הכוללנית תאושר במוסדות התכנון ותקבל תוקף חוקי, תושבי העיר יהנו מתשתית תכנונית 

שקופה ובהירה ומכוחה יקודמו תוכניות מפורטות ונושאים שונים בעיר במהלך 20 השנה הקרובות.

2. תכנית אב להתחדשות עירונית - ליבת העיר
ההתחדשות העירונית הינה כלי מרכזי ועוצמתי לשיפור איכות החיים הכללית והפרטית של התושבים המתגוררים 
בשכונות הוותיקות. מתוך ראייה והבנה זו, הוכנה "תכנית אב להתחדשות ליבת העיר" - שיוצרת וודאות עבור תושבים 
ויזמים ומאפשרת האצה של תהליכי ההתחדשות העירונית, תוך הנגשת המידע על פי עקרונות של שקיפות, יושר, 
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התושב במרכז
"לא האמנתי, עד אשר באתי ותראינה עיניי... " )מלכים א י,7(

שיפור השירות לתושב
ובכרטיס  קבע  בהוראת  עירייה  מיסי  כגון: תשלום  התושבים  לנוחות  נוספים  אמצעים  השנה,  גם  השיקה,  העירייה 

אשראי, קבלת חשבון ארנונה למייל, צ'אט )שיחה( עם מוקד הגבייה והתאמת אתר התשלומים לגרסה סלולארית.
כחלק מהתוכנית הרב שנתית לשיפור השירות לתושב, שודרג המוקד העירוני באמצעות מערכת ניהול פניות חדשנית, 
ויעיל יותר, הורחבו שעות הפעילות ומספר המוקדנים  שמאפשרת לנציגי המחלקה לספק לתושבים שירות מהיר 

ואתר העירייה הותאם לשימוש באמצעות הטלפון הסלולרי.

האפליקציה העירונית החדשה
עירונית  )ישומון(  אפליקציה  העירייה  השיקה  חדישות,  בטכנולוגיות  העירייה  שרותי  והנגשת  הדיגיטלי  לעולם  המעבר  במסגרת 
חדשנית לתושבים, המגבירה את הזמינות ואת רמת השירות לתושבי העיר, ומאפשרת לכל אחד לקבל ישירות למכשיר הטלפון שלו 

את המידע המעודכן והמתאים ביותר עבורו.
האפליקציה מעניקה מידע רחב, מאפשרת פנייה ישירה אל הגורמים השונים בעירייה, לחסוך לתושבים את הצורך להגיע לעירייה 

ולהמתין בתור, להוריד את הטפסים הנחוצים להם ולהתעדכן בכל הנעשה בעירייה, כולל אירועי תרבות ופנאי. 
האפליקציה מנגישה את שרותי העירייה גם ללקויי שמיעה ודיבור.

האפליקציה מהווה כלי נוסף לקבלת שרות ומתווספת לשירות האישי שניתן על ידי עובדי העירייה.

הפחתת תעריפי המים
עם הצטרפות העירייה לתאגיד המים "מי אונו", קיבל התאגיד מענק מיוחד להשבחת תשתיות המים והביוב בעיר. 
תעריפי המים והביוב הופחתו בשנה האחרונה ביותר מ-16% ובנוסף, התושבים נהנים משירות איכותי, זמינות גבוהה 

של אנשי מקצוע, טיפול יעיל ומהיר בתקלות ושיפור בתשתיות המים והביוב.

שיא באחוזי גביית ארנונה
בשנת 2016 נמשכה מגמת העלייה באחוזי הגבייה של הארנונה עד לרמות שיא של מעל 96%.

הגבייה המשופרת איפשרה לעירייה להרחיב את השירות לתושב ולשפר את איכות החיים שלכם.

מינהל תקין
עיריית יהוד-מונוסון זכתה גם השנה בפרס ניהול תקין מטעם משרד הפנים. 



9 8

מערך החינוך ביטחון וחירום

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות
להם לדוגמא" )אלברט איינשטיין(

פרויקטים חינוכיים בגני הילדים
 בניית חזון חינוכי לגנים - צוותי הגנים יחד עם הילדים וההורים גיבשו את החזון 
לוח  עוצב  בסוף התהליך  בשנים הבאות.  פעילותו  שילווה את  גן  כל  החינוכי של 

המבטא את החזון ומשולב בציורי הילדים והוצב בכניסה לגן.
 פרויקט אילנות - פועל לשילוב ילדים עם קשיי הסתגלות לגנים במסגרת "עיר 

ללא אלימות" ובשיתוף אגף החינוך, צוות הגן וההורים. 
 מיחזור חומרי אשפה - במסגרת שיתוף פעולה של העירייה עם תאגיד "תמיר", 
ילדי הגנים לומדים, בכדי לעודדם מהגיל הרך, לשמור ולטפח את איכות הסביבה. 
הגנים  בין  ותחרות  המיחזור  חשיבות  על  הסברה  שעורי  הצגה,  כוללת  הפעילות 

בתחום זה.

השקעה לתלמיד
2013-2016 )בשקלים(

 13,000

 12,125

 11,250

 10,375

 9,500
 2013           2014           2015           2016 שנה

12,180

11,725

10,847

10,512

 "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים, ִּתֶּתן-ְלָך ְּבָכל-ְׁשָעֶריָך" )דברים ט"ז, י"ח(

הקמת מערך השיטור העירוני
לפעול,  החל  התושבים  של  האישי  והביטחון  החיים  איכות  לשיפור  מהתוכנית  כחלק 
פנים  לביטחון  המשרד  עם  בשיתוף  העירוני,  האכיפה  מערך   2017 שנת  בתחילת 

ומשטרת ישראל. 
מדובר במערך הפועל בתחום השיפוט של העיר בלבד הכולל שוטרים ופקחים העובדים 
לרבות  החיים,  איכות  בתחומי  עבירות  ומניעת  טיפול  העיקרית  ומטרתו  זה  לצד  זה 

הפרעות רעש ומנוחה ומיגור מקרי אלימות והתנהגות אנטי חברתית.

מחזקים את הביטחון
האישי  הביטחון  לשיפור  שנתית  הרב  התוכנית  בביצוע  השנה  המשיכה  העירייה 
והמוכנות לחירום ובין היתר, הציבה מערכות גילוי אש במוסדות החינוך, מכונות החייאה 
)דפיברילטורים( במוסדות הציבור, הציבה מצלמות אבטחה בכל בתי הספר, שדרגה 
את מערך האבטחה וקיימה ימי הכשרה ועיון להכנת בתי הספר ומוסדות החינוך למצבי 

חירום, לרבות ירי טילים ורעידות אדמה.

מרכז הפעלה חדש לשעת חירום
בשנת 2016 נפתח מרכז הפעלה ושליטה במרתף בניין העירייה, בשיתוף פיקוד העורף 
ישמש כמרכז הפיקוד של העירייה בשעת  ורשות החירום הלאומית. מרכז ההפעלה 

חירום ונבנה כחלק ממהלך עירוני כולל לשיפור המוכנות העירונית למצבי חירום. 
מרכז השליטה המשולב יתן מענה מקצועי במצבי החירום השונים.

חירום  מוכנות לשעת  בחודש דצמבר האחרון עברה העירייה בהצלחה את הביקורת 
מטעם רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף ובהשתתפות גורמים מקצועיים ממשרד 
הבריאות, הכלכלה והחינוך, חברת החשמל ורשות המים ואף זכתה להערכה רבה מצד 

אלוף פיקוד העורף ואנשי רח"ל.
מחלקת הביטחון בעירייה תמשיך לבצע תרגילים והדרכות לשיפור המוכנות לחירום, 
שדרוג מרכז ההפעלה, חיזוק האבטחה באירועים בעיר, הגברת הפיקוח באתרי הבנייה 

לאיתור שוהים בלתי חוקיים וריענון ציוד מיגון אישי.
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 תזונה בריאה – התוכנית מעודדת גילוי סקרנות ועניין של הילדים בתזונה בריאה בגן ומדגישה את חשיבות שילוב 
המאכלים המזינים בגן וגם בבית.

 פרויקט שח-מט – במסגרת פרוייקט השח-מט העירוני, פועל פיילוט בכל גני החובה בעיר ומעודד את הילדים 
לחשיבה יצירתית, תכנון אסטרטגי ויישומו, ריכוז ואחריות.

 רובוטיקה - תוכנית הרובוטיקה פועלת מזה שנתיים כפיילוט במספר גני חובה בעיר ומטפחת את לימודי המדע 
והטכנולוגיה. הילדים מתוודעים לתוכניות ההפעלה של הרובוטים, תוך שימוש במחשב, פתרון תקלות ושינויי דמויות. 

 חצרות פעילות - ילדי הגן, יחד עם הצוותים החינוכיים וההורים, עיצבו מחדש את חצרות הגנים להנאת ילדי הגן.
 ספריית פיג'מות - תוכנית לעידוד הקריאה בכל הגנים בשיתוף משרד החינוך. הילדים לומדים על שפה, סופרים 

וערכים ומקבלים שמונה ספרים במתנה.

מקדמים את תלמידי בתי הספר היסודיים
בנוסף ללימודי הליבה, פועלים בבתי הספר מגוון פרוייקטים שמטרתם פיתוח אחריות והעצמה אישית:

 פעילויות התנדבות בקהילה – במסגרת זו נערכו בבתי הספר אירועים למטרות צדקה, נאספו מוצרים לנזקקים 
וחבילות שי לבתי חולים. בפעילויות לוקחים חלק התלמידים, ההורים והמורים.

 פעילויות זה"ב )זהירות בדרכים(- נערכת בבתי הספר בשיתוף בני הגיל השלישי, במסגרתה נערכים מפגשים בהם 
מועברים תכנים בנושא בטיחות בדרכים בצורה חווייתית ונעימה. 

 "ידיד לחינוך" - מתנדבים גמלאים מעמותת "ידיד לחינוך" תורמים מזמנם הפנוי בתחומים שונים: שפה, מתמטיקה, 
אנגלית, ספריה והוראה מתקנת.

- מודל חברתי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית   קידום אורח חיים בריא 
והערכית מתוך מטרה לשמור על איכות חיינו ובריאותנו.

 חדר מורים לומד - השתלמות פסיכולוגיה חיובית לצוות ובתהליכים מקבילים גם לילדים, הדרכה של מפתח הל"ב, 
הדרכה בשפה בכיתות א-ג מטעם "מכון חדד", הדרכה בנושא תרבות ומורשת והדרכה בנושא תקשוב.

 מפגשי חונכות- תלמידי כיתות ד'-ו' הבוגרים חונכים את תלמידי כיתות א'-ג' במפגשים אישיים בנושאים הקשורים 
לערכי מפתח הל"ב, לחגים ולימי שיא בתחומים השונים.

tec4school  - תכנית להובלת פעילויות שיתופיות של שיח בין קבוצות של מרצים, מורים ותלמידים מתרבויות 
שונות. הפעילויות מתקיימות בסביבות טכנולוגיות מתקדמות ומתמקדות בנושאי מורשת תוך פיתוח הדרגתי בתחומי 
התקשורת, רמות חשיבה, כלי תקשוב ורמת שיתופיות. מדובר בתכנית של אגף טכנולוגיות מידע ובשיתוף עם המרכז 

לטכנולוגיה ורב-תרבותיות.
 תרפיה בפלסטלינה – במסגרת חיזוק פעילויות ההעשרה לתלמידים, הורחבו מספר הקבוצות שנהנות משיעורי 

יצירה ותרפיה בפלסטלינה עם האמן ברוך לוין.
 תכנית שח-מט העירונית- באמצעות המשחק לומדים הילדים לקבל אחריות על החלטותיהם, לבטא את עצמם, 

לשפר את תחושת הערך העצמי ולפתח מיומנויות מחשבה וריכוז.
 פרויקט פר”ח - תלמידי העיר מבתי הספר "רמז" ו-"במעלה", זוכים לליווי רגשי וחברתי וכן לסיוע בהתמודדות עם 
קשיים שונים, בעזרת סטודנטים חונכים, הזוכים למלגת לימודים. סטודנטים תושבי העיר שמתנדבים בפרויקט זוכים 

למלגה מטעם העירייה בנוסף לזו שהם מקבלים מעמותת פר"ח. 
 מחשב לכל ילד- השנה, חילקה העירייה לתלמידים נוספים מחשב, הכולל תוכנות מתאימות, ביחד עם שרות 
תחזוקה למשך 3 שנים. מדובר בפרויקט המשותף לעירייה ולמשרד ראש הממשלה שמטרתו לחשוף את התלמידים 
עצמם  את  לקדם  בטכנולוגיה,  להתנסות  שווה  הזדמנות  להם  ונותן  המודרני,  הווירטואלי  ולעולם  ויישומיו  למחשב 

ולשפר את הישגיהם.

 בית הספר של החופש הגדול – בכל שנה פותחת העירייה את שערי בתי הספר היסודיים לתלמידי כיתות א',ב' 
שנהנים מפעילויות העשרה לימודיות במהלך שלושת השבועות הראשונים של חודש יולי. השנה הורחבה הפעילות 

גם לבוגרי כיתות ג', ד' במחיר מוזל ועם אופציה לצהרון.

פעילויות העשרה בחטיבות הביניים
 "סוכת שלום" - פעילות שעסקה בחיבור בין מצוות האושפיזין בחג הסוכות לפטירתו של נשיא המדינה לשעבר 
יצירתיות בסוכה, בה התקיימו שיעורים  שמעון פרס, שהלך לעולמו בסמוך לחג. הפעילות כללה תחנות הפעלה 

ייחודים וחווייתיים.
 פרויקט בני ובנות מצווה - לתלמידי ותלמידות שכבת ז' - במסגרת הכנת עבודת שורשים, התקיים טקס מרגש 
בבית הכנסת בעיר ולאחריו פעילות בכיתות, בה נחשפו התלמידים וההורים לחוברת השורשים המשפחתית. בנוסף, 
בעשיה  והתנדבות  ההתבגרות  מתהליך  כחלק  ערכים  אימוץ  עם  התלמידים  התמודדו  מורשת,  שיעורי  במסגרת 

חברתית בתחומים שונים, בהתאם לערכים שבחרו.
,בשיתוף אגף  כגון: פרויקט חסד,  וחד פעמיות במהלך השנה  - הכוללת התנדבויות קבועות   תכניות התנדבות 
השירותים החברתיים בעיר, במסגרתו עשרות משפחות מקבלות מדי שבועיים, סלי מזון על ידי התלמידים וצוותי 

בתי הספר.
 תכנית דיבייט - מעניקה כלים לשיפור התקשורת הבינאישית, הביטחון העצמי, טיפוח האחריות האישית, עמידה 

מול קהל, העברת מסרים ושכנוע בקידום התנהגויות שתורמות לסביבה.
 פרויקט יזמים צעירים - המקנה לתלמידים מידע על מושג הכסף ועל תפקידו בעולם, ומעניק להם כישורים חיוניים 

שיסייעו להם בחיי היומיום ובתהליכי קבלת החלטות בעתיד.
 פרויקט תל"מ -  מטרתו לצמצם את הנשירה ולשפר את שיעור הזכאים לבגרות מלאה בקרב התלמידים. במסגרתו 
לומדים התלמידים בבית הספר בכיתות קטנות ומקבלים סיוע וליווי צמוד כדי לשפר את הישגיהם בלימודים ולהכינם 

 .לקראת התיכון
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תנופת התחדשות בתיכון המקיף
התיכון המקיף נהנה מתנופה פדגוגית ומהתחדשות פיזית:

 שיפוץ רחבת הכניסה המרכזית בביה"ס.
 פינות ישיבה מוצלות חדשות בכל רחבי בית הספר.

 משטחי דשא בכל שטחי בית הספר.
 פתרון בעיית הצפות בכניסה לבית הספר.

 חידוש מעבדות המחשבים.
 הנגשת כיתות נוספות לחרשים וכבדי שמיעה.

 מתן מענה לתלמידים מאוכלוסיות שונות.
 עלייה של עשרות אחוזים בתלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה.

 עלייה במספר תלמידי מקצועות המדעים.
 הובלה במספר התלמידים הלומדים מדע חישובי במכון וייצמן.

 לימודי מדעי המוח )התיכון הוא אחד משני בתי ספר בארץ המלמדים מקצוע זה, בשותפות עם מכון וייצמן(.
 פתיחת מגמות חדשות כגון סייבר, תיקשוב, ספורט, מוסיקה וצרפתית.

 הוספת שפת הסימנים כמקצוע חובה בכיתות י'.
 הכנסת פעילות עמותת "דרייב" לקידום הביטחון, המסוגלות והמוטיבציה של התלמידים ולשיפור הישגיהם.

 התקנת אינטרנט בכל כיתות בית הספר. בקרוב יותקנו מחשב ומקרן בכל כיתות האם.
 בניית חדר כושר לשימוש מגמת הספורט.

 בניית מתחם למורים במסגרת תוכנית "עוז לתמורה" לשיפור המענה לתלמידים.
 פעילות חברתית חינוכית מהמובילות בישראל, ביניהן תכניות מעורבות בקהילה, "לקראת גיוס" , "האחר הוא אני".

מעורבות חברתית 
אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות 
ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" )חוק החינוך הממלכתי 

התשס"ד, 2003(.
להעצים את  למידה משמעותית,  להוביל תהליכים של  מיועדת  ולמעורבות חברתית  אישית  התכנית להתפתחות 

הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית.
מסגרת התוכנית: למידה - במסגרת כיתתית או שכבתית; ליווי ותמיכה - בקבוצות קטנות; הכשרה לתפקיד - במסגרת 

מקום ההתנסות המעשית. 
תכנית זאת פועלת בתיכון מקיף יהוד, תיכון יגאל אלון, תיכון שפ"י, והיא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות. 

.taliac@ye-mo.org.il ,צור קשר: טליה כסיף, רכזת מעורבות חברתית - מחלקת שירותים חברתיים

מצמצמים את הפערים הלימודיים
תגבור  באמצעות  בעיר,  הביניים  ובחטיבות  היסודיים  הספר  בתי  בכל  הורחבה  פערים  לצמצום  העירונית  התכנית 
לימודי במקצועות הליבה: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, עברית והוראה מתקנת, אשר ניתנת לתלמידים במהלך שעות 

הלימודים ובקבוצות קטנות, המאפשרות לתת לתלמידים יחס אישי ומענה פרטני לצרכיהם. 
העירייה מסייעת גם ברכישת מיומנויות קריאה וכתיבה לתלמידים המתקשים, באמצעות מורות מקצועיות ומנוסות 

מטעם עמותת פוש, המלמדות בקבוצות קטנות.

רובוטיקה
תוכנית הרובוטיקה העירונית מקדמת את המודעות לטכנולוגיה ומעודדת שיתופי פעולה בין בני נוער לצורך תכנון 
מדריכים  של  בעזרתם  י"ב,  כיתה  ועד  הילדים  מגני  תלמידים  משתתפים  בתוכנית  מערכתית.  רב  בגישה  הנדסי 
מקצועיים ומתנדבים, הורים, מורים ואנשי הקהילה העסקית בעיר, אשר נהנים לבוא ולעזור ולהיות חלק מקהילת 

הרובוטיקה העירונית.
הספר  מבתי  העירוניות  הקבוצות  זכו  שעברה  ובשנה  הטכניון  מטעם   FIRST ארגון  עם  בשיתוף  פועלת  התוכנית 

"במעלה", "סביונים", "אורנים", "פסגות", "יגאל אלון" ותיכון מקיף יהוד, להישגים מרשימים  כולל:
1. הקבוצות 'רמזור' מבית הספר "אורנים" ו-'משחק חוזר' מהחטיבות זכו בשניים מתוך שלושת המקומות הראשונים 

בתחרות הרובוטיקה הארצית הגדולה בישראל.
2. הקבוצות מאורנים ורמז השתתפו בתחרויות בינלאומיות.

3. קבוצת ה- Black Unicorns של התיכון שוב העפילה לשלב ה-Finals,זו השנה השלישית ברציפות, הגיעה לרבע 
הגמר והייתה חברה ב-"ברית הרובוטים" היחידה, אשר הצליחה לנצח את הברית המנצחת במשחקי הגמר.

4. קבוצת ה-FRC של התיכון המקיף זכתה במקום הראשון בתחרות הרובוטיקה הארצית "פלאפל".

מעניקים שוויון הזדמנויות
יוצאי אתיופיה לבין חבריהם לספסל  פרויקט "פידל" מסייע בצמצום הפערים הלימודיים והחברתיים בין תלמידים 
הלימודים, מנגיש את הידע והחומר הלימודי, מחזק את השתלבותם בחברה ובקהילה העירונית ומגשר בין התלמידים 

ומשפחותיהם.

מעודדים מצוינות – תוכנית אמירים
בנוסף  ייחודיים,  לתכנים  התלמידים  את  חושפת  הביניים,  בחטיבות  שעברה  בשנה  לפעול  החלה  אשר  התכנית, 
לתוכניות הלימודים הרגילות, וללמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר, במטרה לעודד יצירתיות, מצוינות 

 .והצטיינות
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שיפוצים נרחבים במוסדות החינוך
 בשלוש השנים האחרונות שיפצה ושידרגה העירייה את מוסדות החינוך בעיר בסך של כ-12 מיליון שקל )לעומת 

השקעה ממוצעת של 1 מיליון לשנה קודם לכן(, בין היתר:
 במסגרת שיפוצי קיץ 2016, תוקנו ליקויי בטיחות, בטיחות אש ועמידה בתקני כיבוי האש החדשים, ובוצעו עבודות 

שיפוצים, תוספות ושדרוגים כדי לעמוד בתקני כיבוי האש החדשים.
 הותקנו מערכות מיזוג אוויר בכל אולמות הספורט בעיר.

 חודשו 30 כיתות בבתי הספר "רמז" ו"הרצל", כולל התקנת תקרה אקוסטית ומערכות מיזוג אוויר חדשות.
 הוקמה הצללה איכותית בבית הספר "רמז", המאפשרת פעילות בצל לכל התלמידים.

 נבנו תקרות אקוסטיות בכל גני הילדים, הונח דשא סינטטי והותקנה הצללה.
 הושלמה רפורמת עוז לתמורה בתיכון המקיף ובי"ס "יגאל אלון," לקידום הישגי מערכת החינוך והעצמת את מעמדו 

של המורה. התכנית כוללת הקמת עמדות אישיות וחדרי הוראה פרטניים.
 חודשו מזגנים ושופצו שירותים בכל מוסדות החינוך בעיר.

 בוצעו עבודות ניקוז בכל בתי הספר.

תכנית מרום - למחוננים
תכנית מרום, אשר החלה לפעול בעיר לפני שנתיים, מקדמת ומטפחת תלמידים מחוננים בבתי הספר היסודיים. 
התלמידים המשתתפים בתכנית זוכים לשיעורי העשרה בתחומי המדע, לוגיקה, ארכיאולוגיה ועוד, המועברים על ידי 

מיטב המורים באמצעות שיטות לימוד המעודדות סקרנות ,יצירתיות ומחשבה מקורית.

שרות פרטי פסיכיאטרי עירוני חינם לתלמידי מוסדות החינוך בעיר 
תכנית ייחודית וראשונה מסוגה בישראל, שהשיק אגף החינוך, בשיתוף עם המרכז לבריאות הנפש גהה, החלה לפעול 
השנה בכל מוסדות החינוך בעיר ומספקת מענה מיידי, ללא תשלום, למצוקות נפשיות בקרב תלמידים מגיל הגן ועד 
סוף בית הספר התיכון. בהתאם לצורך, התלמידים יעברו הערכה פסיכיאטרית ע"י מומחה ילדים ונוער מבית החולים 
גהה תוך שבוע בלבד. מדובר בבשורה אמיתית לתושבי העיר של קיצור משמעותי בזמן ההמתנה הארוך לפסיכיאטר 

שקיים כיום במערכת הבריאות הציבורית. 
פסיכיאטר מומחה מעניק ייעוץ והכוונה מקצועיים לגורמים הרלוונטיים בכל מוסדות החינוך בעיר, כולל גני ילדים, 

ומרכז גהה מעניק גיבוי טיפולי באופן שוטף, לרבות מקרים דחופים.
התוכנית הופכת את השירות הפסיכיאטרי לידידותי ונגיש לקהילה. 

מנהיגות צעירה
פרויקט "מנהיגות צעירה", הפועל בחטיבת הביניים "סביונים", מקנה כלים לשליטה על מסלול חייהם, קבלת אחריות 

והצבת יעדים ומטרות, בנוסף לשיפור ההישגים האישיים, החברתיים והלימודיים.

בניית בית הספר "יהודה הלוי"
החל בנייתו של בית הספר החדש "יהודה הלוי", לאחר שרשות העתיקות השלימה את עבודתה במקום. במתחם ייבנה 
בית ספר שיכלול 24 כיתות אם נוחות וממוזגות, אגף מדעי מתקדם, פינות משחק וישיבה, ספרייה, גינה מטופחת וחצר 

משחקים חדשנית על גג המבנה.
במתחם יבנה גם אולם ספורט מפואר לשימוש תלמידי בית הספר והקהילה.
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עיר ללא אלימות
גם השנה מרחיבה העירייה את שדה הפעילויות לשיפור האקלים החברתי בעיר. במסגרת זו, תוגברו הרצאות וסדנאות 
לבני הנוער בנושא צריכת אלכוהול, התווספו פעילויות בנושא זהירות בדרכים ונהיגה תחת השפעת אלכוהול, והתקיימו 

הצגות וסדנאות שמטרתן להגביר את המודעות לאלימות כלפי נשים ומיגורה.

שירותים חברתיים
 

"אם תהא עושה תהא מוצא" )ר' יהודה אלחריזי( 

קהילתיים  פרויקטים  ופיתח  יזם  לתושב,  השרות  את  המשפרים  עבודה  תהליכי  פיתח  חברתיים  לשירותים  האגף 
פורצי דרך. האגף הצטרף לרפורמה של משרד הרווחה, שדרג את מערכות המחשוב, תיקי המשפחות גובו במחשבי 

העירייה והעובדים קיבלו הדרכות, בין היתר כדי לבנות תכניות התערבות חדשות.

תומכים בסיירת ההורים
השנה חוזקה הפעילות של סיירת ההורים, יחידת תושבים המסיירים בעיר בהתנדבות, במטרה להגדיל את תחושת 
הביטחון של בני הנוער ותושבי העיר. ההורים מסיירים בעיקר בגנים הציבוריים ובמקומות נוספים בהם מתרכזים בני 
נוער, במטרה להפחית את שתיית אלכוהול בקרב בני נוער במרחב הציבורי ולמגר את תופעת הקטטות, האלימות 

והמטרדים לשכנים.
הנוער,  בני  והמתנדבים משוחחים עם  וחגים,  בלילות בעיקר בסופי שבוע, חופשות  באזורי הבילוי  פועלת  הסיירת 

מעניקים להם אוזן קשבת ומסייעים להם במצבי חירום.

בועטים את האלימות אל מחוץ למגרש
השנה התקיים במגרש העירוני טורניר הכדורגל הראשון בסימן “בועטים את האלימות מחוץ למגרש", בשיתוף עם 

השיטור הקהילתי ועם משטרת ישראל.
במסגרת הטורניר, התקיימו משחקים בין נבחרות הנוער של קבוצות מבקעת אונו, במטרה לחזק את ערכי סובלנות 

והכבוד ההדדי על המגרש ובסביבתו.
באירוע השתתפו גם שחקני קבוצת הכדורגל "בני יהודה" וכוכבי "הפועל יהוד" המיתולוגית, שזכתה בגביע המדינה 1982.

מספקים תמיכה לימודית וחברתית
ב"לימודיה" מקבלים  העיר.  ילדי  לכלל  השנה  ללא תשלום, שנפתחה  ה"לימודיה",  את  להפעיל  העירייה ממשיכה 

 .הילדים תמיכה חברתית וחינוכית, עזרה בהכנת שיעורי בית, פעילות חברתית ופעילות העשרה

ההשקעה בשירותים חברתיים
2013-2016 )באלפי שקלים(

 18,000
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 14,250

 13,000
2016           2015           2014           2013 שנה
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14,448
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תמיכה בגיל השלישי
העירייה מפעילה תוכנית של מנהיגות אזרחית לתושבי העיר בגיל השלישי, אשר פועלים לצד אנשי המקצוע בעירייה, 

במטרה לפתח שירותים ותוכניות מגוונות לרווחת ולהנאת האוכלוסייה.
לא לבדידות - במסגרת התוכנית, המתנדבים עוברים הכשרה מקיפה לצורך בניית קשר עם קשישים בודדים בקהילה.
ייחודיות  פעילויות  מתקיימות  במועדונים  חברים.  מאות  המונים  ותיקים  אזרחים  מועדוני  שבעה  פועלים  בעיר 
לאוכלוסייה המבוגרת ובתוכן התעמלות בונה-עצם, שיעורי מלאכה ועברית, משחקי שולחן, הרצאות במגוון נושאים, 
טיולים, משחקים, הצגות ומסיבות, שלל סדנאות לשיפור הזיכרון, יום ספורט, אירועי אולימפיאדה, יום בריאות וסדנת 
הומור. במסגרת אירועי חודש הזקן הבינלאומי, יצאו בני הגיל השלישי בעיר להצגות, למופעים, לימי כיף ברחבי הארץ 

ולסדנאות העשרה.
מרכז יום לאזרחים ותיקים סיעודיים ותשושי נפש- המרכז מספק מענה טיפולי וחברתי רחב לאחר שהושלמה בניית 

הקומה השנייה.

קבוצות טיפוליות
במהלך השנתיים האחרונות, פועלות קבוצות תמיכה לבני משפחה )ילדים, בני זוג( חולי דמנציה ואלצהיימר אשר 

התמקדו בתמיכה רגשית והקניית כלים להתמודדות עם האזרח הוותיק הסובל מדמנציה.
בנוסף, פועלת קבוצת פוטותראפיה המיועדת לאזרחים ותיקים יוצאי שואה. מטרת הקבוצה היא לעבד חוויות שליליות 

מהשואה באופן ייחודי בעזרת עדשת המצלמה.

מחלקת משאבי קהילה
העיריה הקימה השנה את "משאבי קהילה" - מחלקה חדשה שמטרתה ליזום ולפתח פרויקטים קהילתיים לטובת 

אוכלוסיית העיר. חיזוק הקשר עם התושבים וחיזוק נושא ההתנדבות.

קהילה תומכת
ופרטיות.  לצד שמירה על עצמאות  החיים,  איכות  על  מגוון שירותים לשמירה  לוותיקים  תומכת" מספקת  "קהילה 
התכנית מעניקה לחבריה בטחון אישי, נגישות לשירותים רפואיים, חיבור למוקד מצוקה ואפשרות לקשר 24 שעות 

ביממה, פעילויות חברתיות ותרבותיות, תחזוקת בית, סיוע בסידורים יום יומיים, יעוץ ושירותי מידע.
לכל קהילה יש אב קהילה המכיר את כל חברי הקהילה ונמצא עמם בקשר קבוע. אב הקהילה הינו הכתובת הראשונית 

לסיוע בצרכים יומיומיים כולל תיקונים קלים או במקרים דחופים נתינת עזרה מיידית.
הפעילות החברתית מותאמת למאפייני הקהילה וכוללת: מפגשים חברתיים, הרצאות, פעילות גופנית, אירועי תרבות, 

חוגים, מסיבות, טיולים ועוד.

תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
והדרכה,  ליווי  ייעוץ,  ומעניקה לכלל התושבים  וזוגי, שנפתחה מחדש לאחרונה, פועלת  התחנה לטיפול משפחתי 

בשיפור התקשורת וההתנהלות הזוגית והמשפחתית. 

בית חם לנערות
העירייה בשיתוף משרד הרווחה הקימה בראשות עובדת סוציאלית המתמחה במתן תמיכה לנערות, מסגרת יומית 

טיפולית ל-15 נערות בשעות אחר הצהריים.

מרכז גישור ודיאלוג קהילתי
מרכז גישור ודיאלוג קהילתי הוא מיזם ייחודי שנפתח בעיר לאחרונה. מטרתו להנחיל ערכים חברתיים כגון סבלנות 

וסובלנות, קבלת השונה ורב תרבותיות בקהילה ולהפעיל כלים להידברות ושיח מכבד כדי לפתור מחלוקות.

שירות יעוץ לאזרח  )ש.י.ל(
תושבי העיר נהנים מייעוץ והכוונה בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם ללא עלות, ואף לסיוע בתחומים שונים: יחסי עבודה, 
הביטוח הלאומי, ביטוח פנסיוני, דיור ושיכון, זכויות ניצולי שואה, ייעוץ מס, חישובי שכר, ייעוץ משפטי ראשוני בתחומים 
שונים ועוד. השרות ניתן על ידי מתנדבים, בהם עורכי דין, רואי חשבון, אנשי חינוך וחשבי שכר, הפועלים בשיתוף 

העירייה, ומעניקים מזמנם ויכולותיהם לכלל תושבי העיר.

מועדוניות ילדים
העירייה מפעילה מידי יום שלוש מועדוניות לילדי כיתות א' עד ד',  מתום הלימודים ועד לשעות הערב המוקדמות.

הספורט,  בתחומי  העשרה  תכנית  מגוון  לצד  הבית  שיעורי  בהכנת  סיוע  הילדים  מקבלים  המועדוניות,  במסגרת 
וזאת  המוזיקה והתרבות. הורי הילדים נהנים גם הם מפעילויות משותפות עם הילדים ומסדנאות להדרכת הורים, 

בנוסף לטיולים, הצגות והפעלות במהלך חופשות החגים. 
לצד המועדוניות הוותיקות, פועלת העירייה להקמת מועדונית שתעניק שירותים דומים גם לתלמידי כיתות ה'-ו'.

פועלים למען הקהילה
העירייה מעודדת התנדבות ותרומה לקהילה מעוטת יכולת במגוון דרכים, ביניהן חנות "בגד זול",  החנות מוכרת בגדים 

 .שקיבלה מהתושבים והכנסותיה מיועדות לצרכי רווחה ומשפחות נזקקות
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נוער וצעירים
יחידת הנוער והצעירים באגף לשירותים חברתיים הינה הגורם המרכזי האחראי לפעילות החינוכית הבלתי פורמאלית 

של בני הנוער בעיר. 
יחידת הנוער עוסקת במגוון פעילויות המתמקדות בתחומי העניין השונים של בני הנוער דרך אירועי פנאי, קבוצות 

מנהיגות, סדנאות, מועדוני הנוער, מועצת הנוער העירונית ותנועות הנוער הפועלות בעיר.
כחלק מהתפיסה החינוכית של היחידה, אנו דואגים למגוון רחב של פעילויות בתחומי עניין שונים כגון:  מנהיגות, 
קהילתיות, הכנה לשירות צבאי משמעותי והענקת ערכים חברתיים, קהילתיים ואישיים. בני הנוער בעיר חושבים, 

יוזמים ושותפים לכל תהליכי קבלת ההחלטות. 

מועצת נוער עירונית
מטרתה לייצג ולתמוך בבני הנוער בעיר. מועצת הנוער מתכנסת אחת לשבוע באולם המליאה שבבניין העירייה. 

חברי מועצת הנוער נבחרים באופן דמוקרטי כאשר קיימת נציגות מחטיבות הביניים, התיכון ותנועות הנוער השונות.
המועצה דואגת לקידום נושאים שונים עבור הנוער, יזום פעילויות, שמירה על זכויותיו ולייצוגו אל מול הגופים השונים. 
אנו מזמינים אתכם בני הנוער, לקחת חלק בתהליכים הנוגעים לנוער בעיר, לפנות אל הנציגים, להציע רעיונות ולהגיע 

אל המליאות הפתוחות שמתקיימות פעם בחודש לפי עדכונים שיעלו באתר . 
chenshachar1992@gmail.com ,צור קשר: חן שכטר, מנחת מועצת נוער עירונית

חוזרים לספסל הלימודים
במסגרת פרויקט ייחודי שנחנך השנה, חזרו בני הגיל השלישי אל ספסל הלימודים וזכו למסגרת העשרה והשכלה 
הבין-דורי  הקשר  לטיפוח  מסייעים  והמחשבים,  הרוח  בתחומי  המועברים  השיעורים  עבורם.  במיוחד  המתאימה 
ומשפיעים באופן חיובי על האקלים הבית ספרי. כיתת הוותיקים פועלת השנה בתיכון המקיף יהוד, בעזרת המשרד 

לשוויון חברתי ובשיתוף פעולה עם תלמידי כיתה י"ב אשר פרשו על הותיקים את חסותם.

קהילה נגישה
תוכנית קהילה נגישה פועלת בעיר במטרה להגביר את הנגישות לכלל האוכלוסייה, ולהעלות את מודעות החברה 
לצרכים וקשיים של אנשים עם מוגבלויות. במסגרת התכנית, פועלים צוותי הסברה, צוות חברה ופנאי וצוותי נגישות 

פיזית, שנפגשים אחת לשבוע ומקיימים סיורים בשטח, במטרה לשפר את הנגישות הפיזית ונגישות השירות. 
כמו כן, מתקיימות פעילויות הסברה מיוחדות בקרב ילדים ובני נוער בעיר להעמקת מסרים העוסקים בקבלת האחר 

והשונה.

כתף אל כתף
תכנית "כתף לכתף", שהחלה לפעול השנה ביוזמת העירייה, מסייעת לשיפור והעצמה של נשים/משפחות והוצאתם 
ולפעולה  ממעגל העוני. התכנית הייחודית מציעה למשפחות מודל אימון חדש, החושף אותן להזדמנויות חדשות 

אפקטיבית לשיפור חייהם בכל התחומים.
המשפחות המשתתפות בתכנית זוכות לליווי אינטנסיבי וארוך טווח, שנמשך כשנה וחצי.

הזדמנות להתחלה חדשה
תכנית "התחלה חדשה", הפועלת לראשונה השנה, מעניקה סיוע רב-מערכתי וקהילתי לתושבים המתקשים להתמודד 
עם מציאות כלכלית וחברתית קשה, ולתושבים שמתקשים להיחלץ ממעגל החובות במטרה לשפר את איכות חייהם.

15 משפחות מהעיר משתתפות בפרויקט הייחודי והניסיוני.

תכנית קו-קשר
בקרב  המוגנות  תחושת  את  המעלה  מיוחדת  תכנית 
משפחתית  בדידות  של  במצבים  הוותיקים  האזרחים 
ו/או קהילתית באמצעות מתנדבים אשר יוצרים איתם 

קשר אחת לשבוע ומשוחחים עמם. 
והם  זה,  לתפקיד  מיוחדת  הכשרה  עברו  המתנדבים 
חברתיים  לשירותים  באגף  עו"ס  עם  קבוע  בקשר 

המלווה אותם בתפקיד ובצרכים שעולים.

מרכז צעירים – יהוד-מונוסון
בעיר מרכז הצעירים  2016, החל לפעול  החל משנת 
במטרה להעניק מענה לצעירים בגילאי 18-35 )חיילים, 
בני שירות לאומי, חיילים משוחררים, סטודנטים, הורים 
צעירים וכדומה( בתחומים: קריירה והשתלבות בעולם 
ייעוץ  הורות,  זוגיות,  הגשמה,  לימודים,  התעסוקה, 

והכוונה, יזמות לעסקים צעירים וכדומה.
כיום, מתקיימות שתי הרצאות חודשיות להורים צעירים 
התפתחות  נשית,  העצמה  העסק,  בשיווק  העוסקות 

הילד, ייעוץ והכוונה בגידול הילדים.  
כתובת: מוהליבר 6, יהוד בניין כותר פיס. 

הצעירים,   מרכז  רכזת  שכטר  חן  קשר:  צור 
 chenshachar1992@gmail.com



23 22

צופים
תנועת הנוער הגדולה בעיר המחנכת למנהיגות, אהבת הארץ, קהילתיות הדדיות ועוד. תנועת הנוער הצופים מקיימת 
פעילויות  עוברים  שנתיים,  לטיולים  החניכים  יוצאים  הפעילות  במסגרת  יב'.   – ד'  כיתות  לתלמידי  שבועית  פעילות 

מגוונות, חווים חוויות, תורמים לקהילה ומחנכים את הדור הצעיר למנהיגות ולקיחת יוזמה. 
שבט משואות: שבט משואות פועל בעיר יהוד כ-44 שנים ומונה כ-1,200 חניכים מכיתות ד'-יב' 

בשבט זה קיימת גם קבוצת צמי"ד )צרכים מיוחדים( המשתלבת ולוקחת חלק פעיל בכל פעילויות השבט. 
כתובת: אלפרט 7, יהוד.

mesuot.hahof@gmail.com ,צור קשר: עינב ישראלי, אביב אריאלי, לירי פנחס, מרכזים בוגרים שבט משואות
שבט מכבים: שבט מכבים פועל בנווה מונוסון כבר 52 שנים ומונה כ-310 חניכים וחניכות מכיתות ד' – יב'. 

בשבט זה קיימות מסורת של 4 טיולים בשנה, פסטיבל, פורימון, מחנה קיץ ועוד. 
כתובת: רחוב אלמוג 2 נווה מונוסון.

   makabim.hahof@gmail.com  ,צור קשר: דור שתיל, מרכזת בוגרת שבט מכבים

הנוער העובד והלומד 
קן יהוד מונוסון הוקם לפני שנתיים ע"י גרעין סברס של תנועת הנוער העובד והלומד. 

במהלך הפעילות עוברים החניכים תכנים ומתודות על דינמיקה קבוצתית, חיבור קהילתיות ואהבת הארץ. 
כתובת: רח' ברקת 60, נווה מונוסון.

tmolho97@gmail.com ,צור קשר: תמר מולכו, קומונה סברס

מד"צים
תכנית המד"צים מכשירה מדריכים צעירים בה משתתפים בני נוער מכיתות ז'-יב' המעוניינים לעסוק בהנהגה ובהדרכה 

חברתית של בני גיל צעיר וליטול על עצמם משימות חברתיות וקהילתיות. 
התוכנית מאפשרת לבני נוער מכל שכבות האוכלוסייה למצוא אפיקי פעולה מגוונים, לחזק את המנהיגות ולאתגר 

עצמם ביצירת יזמות קהילתית. 
משתתפי התכנית מקבלים:  

 תעודת מדריך צעיר מטעם משרד החינוך ומשרד התרבות. 
 אפשרות להדריך בשכר, בקייטנות הקיץ בתום מסלול ההכשרה. 

 ניסיון בהדרכה אשר יסייע בשרותך הצבאי ובחיים.
הפעילות מתקיימת במתנ"ס אדלר )מועדון הבועה( רח' סעדיה חתוכה 41, יהוד.

iddo1991@gmail.com ,צור קשר: עדו פינגריק, רכז תוכנית מד"צים עירונית

בני עקיבא 
תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית. הסניף בעיר מנוהל ע"י קומונה ובמהלך השנה מקיים פעילויות 

מגוונות למען הקהילה כגון: תפוח בדבש, מבצע סבתא, הפנינג סוכות, הפנינג פורים וכדומה. 
חבריה א' – כיתה ד'- ח' 

חבריה ב' – כיתה ט' – יב' 
 thia386@gmail.com ,צור קשר: תחיה גולן, רכזת סניף יהוד

כנפיים של קרמבו 
כנפיים של קרמבו היא תנועת נוער, מובילת שינוי חברתי, לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים, הראשונה והיחידה מסוגה 
לצרכיהם  מענה  תוך  החברתית,  לנגישות  המיוחדות,  לאוכלוסיות  המודעות  להגברת  תורמת  זו  פעילות  בעולם. 

הרגשיים והחברתיים והשתלבותם של בני הנוער עם הצרכים המיוחדים בקהילה. 
פעילות תנועת "קרמבו" זכתה לראשונה למימון עירוני מתוך הכרה בחשיבות הערכית והמעשית של מדריכי וחניכי 

התנועה כמנוף ערכי ומקור גאווה.
בנוסף לפעילות הסניף השוטפת מתקיימות פעילויות שוברות שגרה לפעילי התנועה כמו: מחנה קיץ, יום חונכים, 

מסע נגיש לפולין, שבתות מחוזיות וימי כיף. 
סניף יהוד מונה כ–67 פעילים, מתוכם 14 חניכים בעלי צרכים מיוחדים. 

כתובת: תיכון מקיף יהוד, סמטת מבוא יהונתן 1, יהוד. 
muzikali96@gmail.com ,יצירת קשר: ניצן מוזיקנסקי , מרכזת בוגרת סניף יהוד

אחריי 
"אחריי!" הנה עמותה חינוכית חברתית, הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב 
תכניות  באמצעות  חינוך.  באמצעות  עתידם  על  להשפיע  ומאפשרת  דרכים  בצומת  הנמצאים  וצעירים,  נוער  בני 
חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית, נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות, ומעודדת 

אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית.
itaiknoller@gmail.com 0524484702 ,צוק קשר: איתי נולר

מועדוני נוער
בשנה האחרונה הוקמו בעיר מספר מועדוני נוער המיועדים לתלמידי כיתות ז'-יב' ומהווים מקום מפגש ובילוי בשעות 
נהנים מפעילויות  חיילות,  ומורות  מדריכים  בליווי  והערב  אחה"צ  בשעות  הנוער מתכנסים  בני  בעיר.  לנוער  הפנאי 

מגוונות ומפתחים כישורי מנהיגות וכישורים חברתיים, יחס אישי ואוזן קשבת באווירה נעימה ובטוחה. 
המועדון מאובזר במשחקים לנוער כגון: שולחנות משחק )פינג פונג, הוקי שולחן, כדורגל שולחן(, משחקי קופסא, 

משחקי קלפים, ציוד O.D.T. ושלל אמצעים נוספים. 
במועדון מתקיימים טורנירים, ערבי קריוקי, סרטים, מסיבות, לילות לבנים, קומזיץ, סדנאות ועוד.

מועדון הבועה:  
פתוח בימים א, ד, ה, בין השעות: 18:00 – 21:00 וביום ו' 21:00 – 02:00. 

כתובת: רח' סעדיה חתוכה 41,  יהוד.
מועדון מונוסון: 

כתובת: רח' ברקת 60, נווה מונוסון. 
 ddanapines@gmail.com ,צור קשר: דנה פינס, רכזת מועדוני נוער
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תרבות אירועים וספורט
״התרבות היא זיכרונה של אומה, מצפונה המשותף, המשכיותה 

ההיסטורית והצורה שבה היא חושבת וחיה" )מ. קונדרה(

מחלקת האירועים מקיימת לאורך כל השנה פעילויות תרבות ופנאי 
במגוון תחומים לכל תושבי העיר.

אירועי תרבות ופנאי רבים ומגוונים לכל המשפחה, הכוללים הצגות וסדנאות כגון: ג’אגלינג, גרפיטי וסטיילינג, מסיבה 
חגיגית לפתיחת שנת הלימודים, סדנאות הדרכה להורים, הצגות לילדים ולמבוגרים ומופעי סטנד אפ.

במסגרת שלל האירועים שצוינו השנה בעיר, התקיימו מסיבות  פורים, מסיבת פתיחת הבריכה, שלל פעילויות קיץ וכן 
שורה של אירועים מיוחדים לחגים ובתוכם סוכת ראש העיר, הקפות שניות ופעילויות לכל המשפחה ברחבת העירייה. 

השקעה בפעילויות תרבות
2013-2016 )באלפי שקלים(

 2,600

2,250

 1,900

1,550

1,200
2016           2015           2014           2013 שנה

1,696

2,515

2,2452,238

חוגגים עצמאות
העירייה הפיקה השנה אירועים לציון יום העצמאות ה-68 של מדינת ישראל. 

במסגרת החגיגות הופיעו בעיר דודו טסה ורותם כהן וכן התקיימה מסיבת אוזניות לבני הנוער. 
לראשונה, הארכנו את החגיגות גם ליום למחרת, עם הופעות ופעילויות לכל המשפחה.

גם השנה נמשיך באותה מתכונת של מופעים ופעילויות בערב יום העצמאות וביום העצמאות.

קיץ חם בעיר
במהלך הקיץ קיימה העירייה שורה של פעילויות פנאי ותרבות לרווחת הילדים, הנוער והמבוגרים:

 בימי שני הוקרן סרט באחת מגינות העיר.
 בימי שלישי התקיים קרנבל חגיגי.

 בימי רביעי שעת סיפור בספריה העירונית ובבניין העירייה.
 סדנאות יצירה ומיני גולף.

 הופעה של כוכבת הילדים מיכל הקטנה.
 אירועי ט”ו באב חג האהבה - פסטיבל גבינות ויין ומופע של שרי ורותי נבון.

 אירועי פתיחת הבריכה כללו שורה של אירועים ומופעים, לרבות הפנינג לילדים והופעה של כוכבת הילדים מיקי.
 לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה, התקיים אירוע חגיגי לילדים העולים לכיתה א' שקיבלו לבתיהם ערכת הכנה 

לכיתה א'.
 מופעים נוספים ברחבי העיר בהשתתפות דקלון,  שגיב כהן ואהובה עוזרי ז"ל וההצגה "וינסנט ריבר".

 בוגרי כיתות י”ב השתתפו בכנס המתגייסים שכלל מרתון צחוק עם דודו ארז ומני מלכה, ובמהלכו חולק שי לכל 
מתגייס. 

יריד חוגים עירוני
העירייה הפיקה לראשונה, יריד חוגים עירוני בשיתוף עם המתנ"ס הקהילתי והחברה הכלכלית ,לפיתוח העיר יהוד-

מונוסון במטרה לחשוף את התושבים למגוון הפעילויות והחוגים של הגופים השונים הפועלים בעיר. 
במהלך היריד התקיימו מופעי קרקס ואקרובטיקה, הצגות תיאטרון ותחרויות נושאות פרסים, לצד פעילויות במתחמים 

ייחודיים שהוצעו לקהל הרחב.

זוכרים את מורשת רבין
העירייה קיימה השנה אירוע עירוני לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז”ל. 

את האירוע שהתקיים באשכול פיס, הנחה אבי בטלהיים והתארחו בו ח”כ יעקב פרי והגב' אפרת דובדבני, שהביאו בפני 
הקהל סיפורים אישיים על ראש הממשלה המנוח,  לצד קטעי שירה של הזמרת והיוצרת מיטל טרבלסי. 

טקסי זיכרון ופעילויות מיוחדות נוספות התקיימו בעיר, לרבות אירוע “קפה דילמה" שהתקיים בבניין העירייה לבני 
נוער בנושאי דמוקרטיה, סובלנות והפקת הלקחים בעקבות הרצח, בהשתתפות נציגי תנועות הנוער בעיר: בני עקיבא, 

 .הצופים, הנוער העובד והלומד  וכן נציגי מועצת הנוער העירונית
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שבתרבות
מכובדים  אורחים  ובהשתתפות  בטלהיים  אבי  בהנחיית  במונוסון,  בבית התרבות  חודש  מדי  אירועי שבתרבות מתקיימים 

בתחומי האקטואליה, התרבות, האומנות, הרפואה והבריאות.
לאחרונה התארחו ח”כ יעל גרמן, ח”כ ד”ר מייקל אורן, עו”ד גלעד שר, הלל מיטלפונקט, עדנה קנטי, ננסי ברנדס ויצחק )בוז'י( 

הרצוג ועוד רבים אחרים.

הצגות ומופעים
השנה קיימנו  מופעי תרבות רבים ומגוונים ובניהם ההצגות "פאות קדושות" של התיאטרון השחור, “שמלת גלולות" במסגרת 
ייחודיות בבוסתן הקהילתי  נויה במסגרת ערב העצמת נשים, פעילויות  המאבק באלימות נגד נשים, מופע סטנדאפ של 

ההצגה "הזמיר וקיסר סין,”  פעולת ליקוט ובישול ועוד.

חוגגים את חגי תשרי
חגי תשרי נחגגו השנה בשורה של אירועים ופעילויות לתושבים, לרבות טיול סליחות לירושלים, פעילות בית הכנסת של כולנו 
בשיתוף חב”ד, סוכת ראש העיר והפנינג ברוח “הקרקס בא לעיר", הקפות שניות בחניון העירייה בשיתוף המועצה הדתית, 

במהלכן הופיע הזמר שלומי יפרח ונבחרו המשפחות הזוכות בתחרות הסוכה היפה.

הפנינג כדורסל עם גיא גודס
התקיים הפנינג כדורסל חגיגי לציון השלמת פרויקט מיזוג האוויר באולם הספורט של חטיבת הביניים בהשתתפות גיא גודס, 
מאמן ושחקן מכבי תל אביב לשעבר. גודס העביר סדנאות לתלמידי החוג לכדורסל במסגרת המיזם העירוני שמטרתו לעודד 

את העיסוק בספורט בעיר ולקדם אורח חיים בריא.

הנגשת בריכת השחייה העירונית
השנה הפעילה העירייה את הבריכה העירונית בשיתוף המתנ"ס לרווחת 

תושבי העיר.
במהלך הקיץ התקינה העירייה מעלון בבריכה המסייע לנכים הנעזרים 

בכיסא גלגלים לרדת למים וליהנות מהפעילות בבריכה.

חגיגת ג’ודו עם גולן פולק
ששון,  ע"ש  הספורט  באולם  העירייה  שבצעה  השיפוץ  השלמת  לציון 
נערך  הרצפה,  ותיקון  התאורה  החלפת  מזגנים,  מערכת  התקנת  שכלל 
באולם הפנינג ג'ודו. באירוע החגיגי השתתפו  גולן פולק, זוכה מדליית ארד 
וכן   ריו  לאולימפיאדת  ישראל  ונציג  בשנת 2015  בג'ודו  העולם  באליפות 

ילדי העיר שהתחרו ביניהם. 

יום ההליכה הבינלאומי
במסגרת המיזם העירוני שמטרתו לעודד את העיסוק בספורט בעיר, חינוך 
ערכי וקידום אורח חיים בריא, קיימה העירייה צעדה באורך של קילומטר 
נשים  ספורט  אתנה  עם  במשותף  הבינלאומי,  ההליכה  יום  לכבוד  וחצי 

בישראל. בסיומה של הצעדה התקיים שיעור זומבה וטורניר כדורגל.

מעודדים את ספורט הנשים בעיר
העירייה פועלת בשיתוף אתנה, הזרוע המקצועית של המועצה הציבורית 
לקידום ספורט נשים בישראל, להרחבת פעילות הספורט בקרב הנשים, 
לנשים  העירייה מאפשרים  שגייסה  הרבים  והילדות. המשאבים  הנערות 
ולצעירות בעיר להשתתף ולהתאמן בענפי ספורט שונים במחירים נוחים 

במיוחד. 
הילדות  קבוצת  לראשונה  משתתפת  השנה  הפעולה  משיתוף  כתוצאה 

בכדורגל במשחקי ליגת הבנות.

מירוץ הלפיד
השנה  זו  המתקיים  זה  מיוחד  עירוני  מירוץ 
ישראל,  מערכות  חללי  של  לזכרם  השנייה, 

תושבי העיר ובוגרי מערכת החינוך. 
החנוכה  חג  לפני  שישי  ביום  מתקיים  המרוץ 
המקיף,  התיכון  תלמידי  חלק  בו  נטלו  והשנה 

תיכון שפ"י, המשפחות השכולות ותושבי העיר.
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"הטבע הוא מחשבה שנראית" )הינרייך היינה(

חמישה כוכבי יופי ליהוד-מונוסון
יהוד-מונוסון זכתה בפעם השלישית ברציפות בחמישה כוכבים, במסגרת תחרות קריה יפה. השופטים ציינו לטובה את 

הניקיון והטיפוח בעיר, וכן את השילוב האורבני בין הותיק למודרני. 
העיריה פועלת לשיפור חזות פני העיר במשך כל ימות השנה בניקיון, מיחזור, שתילת פרחי עונה, פרחים רב שנתיים, 

שידרוג הערוגות, שיפור מערכת ההשקייה, הקפדה על פינוי אשפה, גיזום עצים, הדברת מזיקים ועוד. 

תגבור פעילות הקקנוע
העירייה תגברה את איסוף צואת הכלבים. בכל ימות השבוע עובר בכל רחובות העיר עובד יעודי רכוב על אופנוע 
עליו מותקן  מכשיר השואב את הגללים המכונה קקנוע אשר עובד ע”פ תכנית עבודה, ובהתאם לקריאות התושבים 

המתקבלות במוקד. 

סקר טבע עירוני
העירייה ערכה, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע, סקר טבע עירוני המהווה בסיס לתכנון 
ושמירה על אתרי טבע בעיר. הסקר מיפה את תשתיות הטבע העירוני במטרה לשמרם ולפתחם בהיבט הציבורי 

 .לצרכי חינוך ופנאי ולצורך שיפור איכות החיים בעיר ורווחת הציבור

השקעה באיכות הסביבה וחזות העיראיכות הסביבה וחזות העיר
2013-2016 )באלפי שקלים(
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גינת מקלב
גינת מקלב נפתחה לרווחת התושבים ולהנאת ההורים והילדים, 
כחלק מהליך מתמשך של העירייה לפיתוח גינות ושטחים ירוקים 
בעיר, במטרה לשפר את איכות החיים של הצעירים והמבוגרים 

כאחד.
המתקנים שהוצבו בגינה נבחרו על ידי התושבים, כחלק ממדיניות 

שיתוף הציבור בתכנון העירוני.

מיחזור
העירייה, במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד תמיר, הציבה בכל 
לאריזות,  כתומים  שונים,  מסוגים  לאריזות  מיחזור  מיכלי  העיר 

סגולים לזכוכית וכחולים לנייר ועיתון.
באמצעות מיחזור האריזות – שומרים תושבי העיר על הסביבה, 

ומקטינים את עלויות פינוי הפסולת.
במטרה  הצעיר  בגיל  סביבתי  חינוך  תוכנית  הושקה  לאחרונה 
לגרום לילדים לעודד את המבוגרים להרחיב את כמויות המיחזור 
והפרדת פסולת, התכנית כוללת מגוון אמצעי הדרכה והסברה 
בנושא הפרדת אריזות ואיכות הסביבה ועל אופן הטיפול בפסולת 

בארץ, הצגות לילדים ופעילות להכנת יצירות ממוחזרות.

בוסתנים בעיר
במהלך שנת 2016 נטעה העירייה, ברחבי העיר, עצי פרי לרווחת התושבים, כחלק מיישום מדיניות העירייה לשמור 
בבוסתן  התושבים  ליוזמת  בנוסף  זאת  בעיר.  החיים  ואיכות  קהילתיות  פעילויות  לטובת  הציבור  ולטפח את שטחי 

הקהילתי, בו הם מקיימים פעילויות בהתנדבות כגון טיפוח המקום, ליקוט ובישול, הצגות וסדנאות, בשיתוף העירייה.

פינוי רכבים נטושים
העירייה פינתה לאחרונה יותר מ-100 רכבים נטושים מרחובות העיר, וממשיכה באופן שוטף 

לפנות את העיר מרכבים נטושים. 
המבצע הינו חלק ממהלך מתמשך לשיפור חזות העיר ולהבטחת הסדר והניקיון ברחובותיה.

הפינוי ממשיך ובימים הקרובים יפונו מהרחובות עשרות כלי רכב נטושים נוספים, כולל נגררים. 

מחדשים את רחובות העיר
 רחוב טננבאום עבר השנה מתיחת פנים משמעותית, שכללה החלפת תשתיות בשיתוף 
ובנייה מחודשת של המדרכות אחרי שהוחלפו  אונו, סלילה מחודשת של הכביש  מי  תאגיד 

התשתיות.
 עבודות חידוש רחוב העצמאות באזור רחוב בר סימנטוב, הכוללות  חידוש התשתית, יצירת 

מדרכות רחבות, סלילת הכבישים, חידוש הצמחייה, התקנת תאורת לדים חדשה.
נהנים תושבי הרחוב  ואחרי שנים ארוכות של הזנחה  ציון עבר מתיחת פנים   רחוב שיבת 
ממגורים ברחוב מושקע ומטופח. במסגרת העבודות, אשר התבצעו בשיתוף תאגיד מי אונו, 
הוחלפו תשתיות המים והביוב, הרחוב רוצף מחדש באבנים משתלבות, הותקנו עמודי תאורה 

חדשים, נבנו גדרות חדשות ואף בוצעו עבודות גינון שונות, להשלמת המהפך בחזות הרחוב.

סיירת תשתיות - תושבים למען תושבים
בחודשים האחרונים פועל בעיר צוות המתקן את המפגעים הבטיחותיים במדרכות ברחבי העיר 
לטובת הולכי הרגל. הצוות מתקן את המפגעים הבטיחותיים, לפי מיפוי שערכו חברי סיירת 
תוקנו  כה,  עד  העירייה.  של  המקצועי  הצוות  בליווי  מתנדבים,  מתושבים  המורכבת  תשתיות 
מפגעים במדרכות ברחוב צבי ישי, מקלב פינת הרצל, רחוב אלפרט, רחוב מוהליבר וממשיכים 

בתיקונים בהתאם לתוכנית עבודה שאושרה במועצת העיר.

חורשת המייסדים
משמעותית  פנים  מתיחת  האורנים  חורשת  האחרונה  בשנה  עברה  ייחודי  פרויקט  במסגרת 

ביוזמת קהילת מונוסון ובעזרת העירייה.
החורשה הוותיקה נחנכה תחת שמה החדש, "חורשת המייסדים", כאות הוקרה ותודה למייסדים.
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ממשיכים בתנופת העשייה 
לתכניות עתידיות

 "עלינו להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם." )מהאטמה גנדי(

פיתוח מוסדות החינוך בעיר
1. בית ספר "יהודה הלוי" החדש עם אולם ספורט.

2. אגף חדש בבית הספר "אורנים".
3. הוספת כיתת גן במעון "רקיאל".

4. מגרשי ספורט חדשים ליד התיכון לשימוש התלמידים והקהילה.
5. שיפוץ שלושה גני ילדים במוהליבר.

6. גן ילדים חדש במוהליבר לצד שלושת גני הילדים שישופצו.
7. גני ילדים נוספים ברחבי העיר.

8. מרכז יום לאוכלוסיה המונמכת קוגניטיבית.
9. קירוי מגרשי הספורט בבתי הספר היסודיים.

שיפור איכות החיים וחזות העיר
1. פיתוח השטח הציבורי "לב העיר": תשתיות חדשות, סלילת כביש ומדרכות, שביל הולכי רגל והקמת מתחם מתקני 

משחק וספורט.
כולל   38 ותמ”א  בינוי  ליווי בתהליכי הפינוי  ותעניק לתושבים  פרויקטים  עירונית, שתקדם  2. הקמת מנהלת התחדשות 

ההיבטים חברתיים.
3. הקמת פארק ארכיאולוגי במרכז העיר על גבעת הזיתים- "תל יהוד."

4. הרחבת מסוף האוטובוסים בשער העיר.
5. השקת קו תחבורה ציבורי עירוני פנימי.

6. פיתוח השטח הציבורי בגינת ביאקובסקי, שיכלול גינה עם מתקני משחק, משטח דשא ומקומות חנייה.
7. גינות כלבים ברחבי העיר.

8. ספרייה ניידת ברחבי העיר.
9. בית כנסת לעדה האתיופית.

10. החלפת סככות המתנה בתחנות אוטובוסים ברחבי העיר.
11. בניית בית קפה ליד האמפי-פארק )"גבעת המטוסים"(.

12. הקמת מקווה לנשים.
13. הקמת שביל אופניים סובב יהוד מונוסון – החלק הראשון לאורך 461.

14. פארק אתגרי- "פאמפטרק".
15. הקמת הפארק הלינארי – חוצה יהוד מונוסון; השלב הראשון- שצ"פ )שטח ציבורי פתוח( ברחוב אלפרט ושצ"פ ברחוב 

בן גוריון.

16. בניית קאנטרי קלאב לרווחת תושבי העיר.
17. שיפור תשתיות חשמל ברחבי העיר ותוכנית עירונית רב שלבית למעבר לתאורת LED חסכונית.

פיתוח מתחמים למגורים ומסחר
1. תוכנית אב ליבת העיר – הקמת רובע מגורים דינמי ומלא חיים, שיהווה מוקד משמעותי בפסיפס העירוני ויעניק 

לתושביו ולמבקריו איכות חיים גבוהה ומרחב ציבורי מתקדם.
2. פארק העיר )מתחם השלושה( - במסגרת פרויקט המגורים והמסחר בין הרחובות כצנלסון לשבזי ייבנו שבעה מבני 

מגורים הכוללים 371 יחידות דיור, מרכז מסחרי בשטח של כ-880 מ"ר,  מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.

פיתוח אזור התעסוקה
יציבות  וכדי לשמור על  1. העירייה אישרה תוכנית לפיתוח אזורי תעסוקה במטרה למקסם את השימוש בקרקע 

כלכלית ותקציב מאוזן. 
2. מתחם חוסן ברחוב גירון - ניתן היתר לבניית מרכז עסקים בן 25,000 מ"ר שיכלול מגדל משרדים ומסחר ו-3 קומות 

חניה תת קרקעית.
3. מרכז קניות ביג ברחוב אלטלף – אושר היתר להרחבת המתחם בכ-20 אלף מטר, כולל הוספת מרתפי חניה, 

תוספת שטחי מסחר, תוספת דרגנועים, מדרגות ומעליות חיצוניות וכן שינויים בחזיתות חיצוניות ופיתוח.

מרחיבים את השירותים החברתיים
במהלך שנת 2017 צפויה הרחבה של השירותים החברתיים בתכניות חדשות לתושבי העיר, ביניהן:

1. מכוונים למעלה – תכנית חונכות שתספק ליווי ותמיכה לילדים אוטיסטיים.
2. רוח נשית – תכנית לקידום עצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות.

3. עסק חברתי – תכנית המאפשרת לבני הגיל השלישי למכור תבשילים ומאפים במקביל לניהול בית.
4. קפה חברתי בניהולם של האזרחים הוותיקים.

5. הקמת מועצת נשים עירונית.

תחבורה 
1. קו עירוני פנימי יהוד מונוסון )שאטל( - לאחר שנתיים של פעילות – ייחנך בשנת 2017  קו מיניבוסים עירוני פנימי 
לנוחות תושבי העיר ובמטרה להפחית את הצורך בשימוש ברכב פרטי. המיניבוסים ינועו בעיר במסלול שיפורסם 
בקרוב, לאחר הרחבת מסוף האוטובוסים בכניסה לעיר, אשר אושר בימים אילו ע"י משרד התחבורה, יושק השרות 

ויתוגברו גם קווי החוץ לרווחת הציבור.
2. הקו הסגול של הרכבת הקלה יגיע לעיר, מאמצי העירייה נשאו פרי והביאו להארכת הקו הסגול של הרכבת הקלה  
והגעתו ליהוד מונוסון, והמתווה שאושר ע"י נת"ע )נתיבי תחבורה עירוניים( יעבור לרוחב העיר על כביש 461 ויגיע עד 
התחנה הסופית שלאחרונה הוחלט שתוקם באזור צומת הטייסים )בני עטרות(, ביחד עם המתחם הלוגיסטי, בסמוך 

לכביש 40 ממזרח לעיר. 
3. הוספה והרחבת דרכי גישה לעיר - בשנה האחרונה מקדמת העירייה את פרויקט "הרחבת עורקים" של התנועה 
העירונית על ידי תוספת יציאות נוספות לכבישים הבינעירוניים המשיקים לעיר. פריצת צירים נוספים תאפשר לשפר 
את זרימת התנועה ותאפשר לקדם את תוכנית האב להתחדשות עירונית, אשר לאחרונה קיבלה את ברכתה של 

מליאת הועדה לתכנון ובניה יהוד מונוסון, במלוא היקפה.  
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לשכת ראש העיר

לשכת מנכ"ל

לשכת סגן ראש העיר

לשכת סגן ראש העיר

דובר/ת העירייה

מבקר העירייה

לשכת היועץ המשפטי

הממונה על חופש המידע / נציבת פניות הציבור

תובעת עירונית

אגף איכות הסביבה

אגף ההנדסה

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

אגף הרווחה

לשכת גזבר העירייה

מחלקת רישוי עסקים

מחלקת גבייה

תרבות הדיור

הווטרינר עירוני

הפיקוח העירוני

מחלקת הספורט 

מחלקת הביטחון

משרד הפנים

שירות יעוץ לאזרח - שי"ל

מחלקת תרבות ואירועים

עיר ללא אלימות

הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול

מנהלת נווה מונוסון

מוקד עירוני

רשות החנייה

העירייה עומלת על פריצת ציר כניסה ויציאה נוסף מהעיר מרחוב העצמאות לכביש 461 במתחם שבין רחוב ויצמן 
לבין רחוב הרצל,  עם עדיפות לרחוב אבן גבירול, על יציאות נוספות מזרחה, לכיוון כביש 40, באזור שבין רחוב  כצנלסון 

לבין מגשימים, והוספת זרוע רביעית בצומת ויצמן לכיוון בית העלמין.
4. הכשרת מקומות חנייה נוספים - בימים אלה נערכות פעולות מדידה ותכנון להכשרת מקומות חניה נוספים בעיר 
במטרה להקל על מצוקת החנייה במרכז העיר בדגש על רחוב וייצמן וסביבתו. בתקופה הקרובה יוכשרו שטחי חנייה 
לציבור ברחוב שבזי ובגינת מרכוס )ליד תיבות הדואר(, בהמשך יוכשרו מקומות חנייה לאורך רחוב וייצמן ו/או בסמוך 
לו. בנוסף, מתכננת העירייה בניית חניון תת קרקעי בלב העיר ואף גייסה מימון חלקי להקמתו, ממשרד השיכון והבינוי.
5. בטיחות תנועה למתחמי בתי הספר - בהמשך לעבודת תכנון שבוצעה ב- 2016 יבוצעו ב-2017 יבוצעו שינויים 
גיאומטריים ויינתנו פתרונות תנועה להגברת בטיחות התלמידים והנוסעים בקרבת בתי הספר "יגאל אלון" ו"אורנים", 

ובין היתר יוכשרו מעגלי תנועה )כיכרות(  ונתיבי הורדה / איסוף לתלמידים )"נשק וסע"(.
6. הסדרי תנועה חדשים - השנה בוצעו שינויים בהסדרי תנועה במספר רחובות בעיר, בהתאם לפניות של התושבים 

ועפ"י המלצת יועצי התנועה ומשטרת ישראל:
א. רחובות טרומפלדור וגורדון הוסבו לחד סטריים.

ב. רחוב ברסימנטוב, בין ביאליק לאנילביץ הוסב לדו סטרי.
ג. רחוב הרצוג הוסב לדו סטרי. השינויים בוצעו בהתייעצות עם כל הגורמים לנוחות המשתמשים ברחוב בכלל ומתוך 

דאגה לבטיחות ילדי בית הספר "הרצל" בפרט.
ד. רחוב אשכנזי יורחב בחלקו עם סיום הכשרת החניון הציבורי התת קרקעי, בתכולה של עשרות מקומות חנייה. 

ה. מתחם לוגאנו יושלם בתקופה הקרובה. פיתוח הרחובות העוטפים את המתחם לקראת  איכלוס בנייני הפרויקט 
לצד הסדרת התנועה בצומת הרחובות אשכנזי - סעדיה חתוכה – ויינהאוז. 

עיריית יהוד מונוסון לשירותך
טלפוןאיש קשרמחלקה

03-5391207

03-5391202

03-5391211

03-5391223

03-5391276

03-5391239

03-5391214

03-5391294

03-5391280

03-5391252

03-5391221

03-5391256

03- 5391279

03-5391222

03-5391200

03-5391241

03-5391228

03-5391293

03-5367019

03-5391561

03-5391257

03-5391238

03-5391236

03-5361953

03-5391258

03-5391206

03-5391206

03-5334302

106

03-6322567

יעלה מקליס

שירה דקל כץ

אלי גרינמן

ורדי בושרי

מ״מ אלונה זמיר

ישורון פרסיק

רוני חלמיש

אסנת נטקוביץ

שרית קפלן

שגיא מסר

שרון גלוטר

חוה ביאלקוביץ'

אבי רוטשטיין

מיכל קדש

גל לניאדו

שוש ברוך

ישי וייזר

מיכל כהן

שלמה אלבגלי

שגיא מסר

משה שבת

חיים אוריון

אידה עובד

אורית רזיאל מלחי

לימור גבריאל

ג'וליה ניימן

ג'וליה ניימן

אסף טולדנו

משה מיטרני
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