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תושבים יקרים,
אתם מחזיקים בידיכם את הדו״ח הראשון לתושב .הדו״ח מסכם רק חלק מהעשייה המרובה ומהשינויים
שעוברת העיר שלנו .הדו״ח תוכנן לחלוקה בחודש יולי ,אבל אז החל מבצע ״צוק איתן״ והעיר שלנו
נאלצה להתמודד עם אתגרים מסוג אחר .תיכון מקיף יהוד איבד שלושה מבוגריו :סרן עמרי טל ז״ל,
סמ״ר עומר חי ז״ל והאזרח דרור חנין ז״ל .חווינו גם אירוע נפילה בעיר שגרם לנזקים ,לחששות
ולפחדים.
אני גאה בתושבי העיר שלנו .יש לנו קהילה חמה ופעילה לאורך כל השנה ,וברגעים הקשים -
זו אחת הקהילות התומכות והמחבקות ביותר שיש .הערבות ההדדית של תושבי העיר שלנו מדהימה ומעוררת הערכה.
אני גאה בעובדי העירייה שלנו .מגויסים למטרה .לא נחים רגע .נכונים לפעול  24שעות ביממה .בשעות החירום שעברו
על העיר שלנו הם הוכיחו יכולת מקצועית גבוהה ביותר ומעל הכל  -הראו לי ולכולנו שיש על מי לסמוך.
נכון לרגע זה ,אנחנו חוזרים לתפקיד העיקרי שלנו :להפוך את העיר שלנו לאחת הערים המפותחות והמתקדמות בישראל.
בכל התחומים!
אחרי  8חודשים בתפקיד ראש העיר אני יכולה להביט בסיפוק קדימה ולקבוע בביטחון :העיר שלנו עומדת לפני אחת
התקופות היפות ביותר שלה .את החודשים הראשונים הקדשנו להכנת תכנית פיתוח כוללת ומקצועית .גם התושבים היו
חלק מתהליך התכנון במסגרת פרויקט “השולחנות העגולים״ .אנשי המקצוע הטובים ביותר פועלים בכל התחומים  -החינוך
והתרבות ,האקדמיות לספורט ,התחבורה ,איכות החיים ,צפיפות הדיור ,רווחת התושבים ,חיי הצעירים בעיר.
יהוד מונוסון ,על כל שכונותיה ,עומדת לפני תנופת פיתוח עצומה .זה יהיה פיתוח רב תחומי .פיתוח חכם שלוקח
בחשבון את רווחת התושבים בכל תחומי החיים .אנחנו רוצים עיר מפותחת .עיר חכמה .מרווחת .ירוקה .עיר ששומרת על
צביון קהילתי כפרי .עיר שידועה בזכות רמת החינוך הגבוהה שלה ואיכות החיים הגבוהה של תושביה.
זו תהיה יהוד מונוסון שלנו בעתיד הלא רחוק.
ברוח השקיפות והשותפות בה מתנהלת העיר מהיום בו נכנסתי לתפקידי ,נכתוב ונפיק עבורכם דוחות
לתושב  -ניידע ונשתף אתכם בפעולות המשמעותיות שבוצעו ומתוכננות להתבצע בעיר.
באפשרותכם לקרוא את הדו״ח ולהגיב עליו גם באתר האינטרנט של העירייה ובפייסבוק.
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שלכם,
יעלה מקליס
ראש העיר

לראשונה בתולדות העיר:
תכנית עירונית כוללת ליהוד מונוסון
תכנית עירונית תשדרג את העיר בכל הרמות ובכל התחומים;
הקו המנחה :תנופת פיתוח תוך קידום איכות ורמת החיים של התושבים
יהוד מונוסון מצטרפת לערים המתקדמות בישראל והיא מגבשת תכנית עירונית כוללת .התכנית
מפרטת את שלבי הפיתוח של העיר בשנים הקרובות ,תוך שימת דגש על המרקם העירוני כולו.
קצב הגידול של העיר יותאם לקצב הפיתוח שלה .פרויקטים חדשים יקודמו בשילוב עם הסביבה
העירונית תוך דגש על מתן מענה לנושאי התחבורה ,חינוך ,גני משחקים ,שטחים פתוחים ירוקים
והתאמת תשתיות המים והביוב.
נציגי משרד הפנים והוועדה המחוזית לתכנון ובניה שסיירו בעיר הסכימו כי הבנייה הבלתי מתוכננת
פוגעת בתשתיות ובאיכות החיים של תושבי העיר.
ראש העיר יעלה מקליס :תכנית עירונית כוללת מעמידה את טובת התושבים בראש סדר
העדיפויות .התכנית מבטיחה פיתוח עירוני מותאם וחכם שישפר משמעותית את איכות החיים
והתשתיות הקיימות בעיר.
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העירייה משקיעה  4.3מיליון ( ₪פי )!5
בשיפוץ בתי הספר וגני הילדים
לקראת שנת הלימודים הקרובה
מוסדות החינוך יהיו נוחים יותר ובטוחים יותר
שיפוץ מוסדות החינוך בעיר נעשה כחלק משינויי סדרי העדיפויות בעיר .צוות מיוחד שבדק את
כל גני הילדים ובתי הספר בעיר ,ביצע סקר צרכים וראיונות עומק עם המנהלים וצוותי החינוך
והגיש תכנית מסודרת לתיקון מידי של ליקויי בטיחות כולל קרינה ,שיפוץ ובינוי  -בהתאמה
לדרישות וצרכים .התוצאה :העירייה משקיעה בתיקון התשתיות פי  5ביחס לתקציב השנים
הקודמות ,הילדים יחזרו בשנה הבאה לגני ילדים ולבתי ספר נוחים יותר ,נעימים יותר ובעיקר -
בטוחים יותר.
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ראש העיר צירפה את יהוד מונוסון
לפרויקט ״בתי הספר של החופש
הגדול״ ,שהיה להצלחה אדירה
הילדים נהנו במהלך חופשת הקיץ ממסגרת חברתית בטוחה ועשירה
בפעילויות; להורים התאפשר לעבוד ללא דאגות בעלות מינימלית
הבשורה להורים אודות הצטרפותה של יהוד מונוסון לפרויקט “בתי הספר של החופש הגדול״
הייתה משמחת .למעלה מ 90%-מתלמידי שכבות א'-ב' בעיר נרשמו למסגרת פעילות זו.
העירייה ,באמצעות המתנ"ס ,הפעילה בחודש יולי את התוכנית של משרד החינוך “בתי הספר
בחופש הגדול״ ,שהמשיכה את הרצף החינוכי גם בקיץ והציבה את הילד במרכז.
התלמידים נהנו גם בקיץ מפעילות מגוונת לאורך כל שעות היום ,ובמחיר שווה לכל נפש.
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העירייה החליטה להקים פארק
חווייתי נגיש ,ראשון מסוגו באזור
הפארק יוקם בשיתוף הביטוח הלאומי בהשקעה של  2.5מיליון ₪
העירייה רתמה את הביטוח הלאומי לפרויקט מיוחד אשר יאפשר לתושבי העיר ליהנות מפארק
חווייתי נגיש .תכניות הפארק המיוחד ,שיוקם בגינת עץ האפרסק בעיר ,בהשקעה של  2.5מיליון ,₪
מקנות נגישות מלאה גם לתושבים הסובלים מנכויות בדרגות שונות ,שאינם יכולים ליהנות
מפארקים רגילים.

מגרשי הספורט בכל העיר יורחבו,
יוארו וישופצו
במסגרת התכנית להעלות את הספורט בעיר ליגה ,ייבנו במתחם
המתנ"ס שני מגרשי קט רגל עם דשא סינטטי איכותי ,מגרש כדורסל
ומגרש כדורעף
מגרשי הספורט במתחם המתנ"ס הצמוד לתיכון מקיף יהוד יעברו מהפך בקרוב .העירייה תשקיע
כ ₪1,000,000-בשדרוג המתחם .במתחם ייבנו מגרשי קט-רגל ברמה הגבוהה ביותר עם דשא
סינטטי איכותי ,מגרש כדורסל ומגרש כדורעף .התאורה במגרשים תאפשר פעילות בכל שעות
היום והלילה .במסגרת השדרוג יותקנו ספסלי ישיבה חדשים.
גם יציעי הצופים יטופלו וישופצו.
המתחם החדש ישמש בשעות הבוקר את תלמידי בית הספר התיכון ובשעות הערב יהיה פתוח
לפעילות של כלל תושבי האזור והעיר.
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יהוד מונוסון תהיה עיר ירוקה יותר:
פחי המחזור הסגולים נפרסו בעיר,
הכתומים יפוזרו במהלך חודש ספטמבר
העירייה חתמה על הסכם עם תאגיד המחזור “תמיר״ והצטרפה לנבחרת
הערים הממחזרות והירוקות בישראל
עיריית יהוד מונוסון נרתמת למאמץ המחזור ,הגנה על משאבי הטבע והפחתת זיהום סביבתי,
באמצעות הפרדת פסולת ,המצמצמת באופן ניכר את כמויות הפסולת המועברות להטמנה.
מאות פחים כתומים יוצבו החל מחודש ספטמבר ברחבי העיר ובכך תהפוך גם יהוד מונוסון לעיר
הממחזרת פסולת אריזות .לצעד זה קדמה חתימת העירייה על הסכם להסדרת מחזור פסולת
אריזות עם תאגיד המחזור “תמיר״.
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הספורט ביהוד מונוסון עולה ליגה
העירייה הקימה מתווה עירוני חדש לניהול תחום הספורט בעיר .המתווה
החדש יאפשר פעילויות מגוונות יותר ומקצועיות יותר; כל הרווחים
יושקעו חזרה בפעילות ובמתקני הספורט בעיר
העירייה החליטה לקדם את הספורט בעיר  -להשקיע בו תקציבים גדולים יותר ולהעלות אותו
ליגה .כחלק מהרפורמה הוחלט כי פעילות הספורט בעיר תנוהל במתווה מקצועי שכל רווחיו יושקעו
חזרה בקידום ובשדרוג הספורט בעיר .כך נוהגות הערים המתקדמות בישראל.
השדרוג יבוא לידי ביטוי ברמה המקצועית ,בתוספת אימונים אישיים ,פיתוח קבוצות מחוננים,
השקעה באנשי מקצוע בתחום התזונה הספורטיבית ,הכושר הגופני ,הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה של
הספורט ועוד .במהלך חודש יולי כבר פעלו במסגרת זו מחנות ספורט בתחום הכדורסל והכדורגל.
ההצלחה הייתה גדולה .לאור ההצלחה ובקשות ההורים קיימה העירייה סבב נוסף של מחנות
בחודש אוגוסט.
עיקרי המתווה העירוני החדש:
 .1להשקיע בספורט תקציבים גדולים יותר.
 .2להגדיל באופן משמעותי את כמות הילדים הפעילים בקבוצות הספורט.
 .3פיתוח ענפי ספורט ופעילויות ספורט הקבוצתיות והאישיות בעיר.
 .4הרחבת הפעילות בספורט התחרותי ובספורט העממי.
 .5הקמת מרכז למידה המהווה מסגרת תומכת לספורטאים תלמידים.
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העירייה משקיעה  1.2מיליון ₪

בהקמה ושדרוג גני המשחקים בעיר
ראש העיר הנחתה לתקן הזנחה של שנים ולחדש את פני הגנים
הציבוריים בכל השכונות בעיר
גני המשחקים ברחבי יהוד מונוסון עוברים תהליך של שדרוג ,הצללה ושיפוץ .העיריה הקציבה
 1.2מיליון  ₪לטיפול בגנים בכל חלקי העיר.
ראש העיר הנחתה את הגורמים המקצועיים בעיר לשדרג את כל גני המשחקים ותתקן הזנחה
של שנים .התכנית כוללת הצללה ברשתות צל צבעוניות ,החלפת מתקנים ישנים במתקנים
חדשים ,ברזיות ,משטחי גומי ומצעי דשא סינטטי.
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מסורת חדשה בעיר :שבוע הנוער
הנוער לוקח פיקוד ,מוביל אירועים ולוקח את המנהיגות לידיים
שבוע הנוער שנערך בחודש יוני בעיר פותח מסורת חדשה .מסורת של שיתוף הצעירים בנושאים
ובתחומים שונים בעיר 3 .אירועים מרכזיים התקיימו במשך השבוע :מדריכי תנועות הנוער בעיר
העבירו פעילות במוסדות החינוך .הפעילות עמדה בסימן “נוער מנהיג״ 800 .בני נוער השתתפו
בתהלוכת תנועות הנוער שבסיומה נערך טקס חלוקת אותות הצטיינות על תרומה ופעילות
חברתית למען הקהילה .נציגי מועצת הנוער העירונית לקחו פיקוד על העיר ביום חילופי שלטון
שבו החליפו את בעלי התפקידים בעירייה ,שותפו בדיונים לפתרון ונחשפו לתכניות ולדילמות עימן
מתמודדת רשות מקומית במהלך פעילותה השוטפת.

תחומי התרבות והפנאי בעיר
עוברים מהפכה של ממש
העירייה אישרה הגדלת התקציב והרחיבה משמעותית את פעילויות
התרבות והפנאי במתנ״ס .השינוי הגדול כבר מורגש ,פעילויות מוצלחות
הורחבו .יוזמות חדשות כבר מיושמות בכל התחומים
בתחום הספורט:
 #הורחב מגוון החוגים ופעילויות הספורט  #נפתחו חוגים בשלוחות בתי הספר
 #מתקיימות בקביעות פעילויות אורח חיים בריא בגינות הציבוריות  #צעדת יהוד מונוסון -
מסורת עירונית לקידום אורח חיים בריא בהשתתפות בתי הספר היסודיים  #מרוץ אופניים עממי
“סובב בקעת אונו״.

בתחום התרבות:
 #סדרת הצגות מחול לילדים  #חוגי מחול בשלוחות בתי הספר  #תחרות איתור כישרונות עירונית
 “רקדן בקהילה״  #פסטיבל מחולות בקיץ  #הרחבת הפעילות לתחומי ריקוד נוספים בהנחייתאנה ארונוב וקלוד דדיה.

בתחום הנוער (אגף חדש!)
 #יצירת פורום חינוך בלתי פורמאלי עירוני.
 #התנעת תכניות העשרה וחינוך ב 4-נושאי ליבה  -מנהיגות ,מעורבות בקהילה ,פנאי וגיוס לצה״ל.

בתחום חברה וקהילה:
 #פתיחת הקתדרה למבוגרים סדרת מופעים והצגות למבוגרים הרחבת מערך ופעילות
המתנדבים  #מועדוני פעילות לנשים  #סדרת ערבי זמר ישראליים  #מועדון לגמלאי הסתדרות
 #פיתוח מנהיגות ויזמות נשית
#

#

העירייה מקדמת שורה ארוכה של אירועים ופעילויות תרבות איכותיות .תכנית האירועים השנתית
כוללת קרקס חוצות ,מיזמי קתדרה ,קבלת שבת קהילתית מדי שבוע ,פעילויות בגינות הציבוריות,
פסטיבל אביב בשבועות ,אירועי קיץ מגוונים ,פסטיבל מחולות שנתי ,מופעי מחווה מיוחדים ,כנס
חבורות זמר ,מגוון אירועי חג בסוכות ובחנוכה.

