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תרבות ופנאי

אירועי קיץ
הפנינג פתיחת קיץ:
הראל סקעת ,רינת גבאי
ועוד...

חגיגת ט”ו באב :דייויד ברוזה,
גבינות יין ומוסיקה טובה
תושבים יקרים,
שנת תשע”ז הסתיימה זה עתה .זו היתה שנה ,רבת עשייה לכולנו ,בתחומי הדיור ,בתחומי התשתיות ובמיוחד
בתחומי החברה ,התרבות והחינוך.
פעלנו לקראת הפיכתה של העיר למתקדמת ,מתוכננת ויפה כדי שאנחנו והדורות הבאים נהנה ממנה.
אני שמחה לשתף ולהציג בפניכם טעימות לעשייה הרבה בעיר בחודשים האחרונים.
העשייה המרובה מלווה בניהול אחראי ומאוזן של העירייה ולראייה משרד הפנים הכיר בניהול האחראי והמבוקר
והכריז על עיריית יהוד מונוסון כעירייה איתנה.
בנוסף חברת דירוג האשראי מעלות ,העלתה את דירוג האשראי של חברת המימון של העירייה לדרגה .iAA +
השנה התברכה עירנו בתנופת בניה חסרת תקדים ובמיוחד בפרויקטים של פינוי בינוי.
הקמנו מינהלת התחדשות עירונית האמונה על יישום תוכנית האב להתחדשות עירונית ,ליבת העיר והכללים
שנקבעו בה כדי שעירנו תצמח תוך כדי תכנון מכוון אזרחים ,כדי לתת לכם התושבים סיוע וליווי וזירוז הליכים
המורכבים של פינוי בינוי ותמ”א.38/

שבת תרבות
הקרנת סרט שבועי לכל
המשפחה בגינות הציבוריות

אנו נמצאים בשלבים הסופיים של מו”מ לחתימת הסכם גג שיאפשר להציע דירות במסגרת פרויקט מחיר למשתכן,
דיור בר השגה לצעירי העיר ,קרקע משלימה למתחמים בעיר הותיקה ,והשקעות במתחם העירוני הקיים.
נצמח – תוך שיפור עירנו לטובת התושבים שלה.
ברצוני להודות לכל חבריי ושותפיי במועצת העיר ,לכל חברי המועצה ,להנהלת העירייה ולכל העובדים המסורים
של עיריית יהוד מונוסון שעושים לילות כימים למענכם.
בלעדיהם כל זה לא היה אפשרי!
עם פרוס השנה החדשה אני מאחלת לכם ולכל בני ביתכם שנה טובה ומאושרת ,שנת עשייה ברוכה בשיתוף
פעולה פורה.
שלכם ובשבילכם,
יעלה מקליס ראש העיר

www.yehud-monosson.muni.il

 106מוקד עירוני

עיריית יהוד  -מונוסון

תשתיות

תשתיות

השקעה בספורט

שיפוצי קיץ

שדרוג ושיפוץ
מוסדות החינוך
מגרשי כדורסל
וקט רגל חדשים

גני ילדים חדשים:
כרכום ,תמר וערבה

שדרוג מגרשי טניס ליד
יגאל אלון

החלפת דשא סינטטי
במגרש הכדורגל העירוני

www.yehud-monosson.muni.il

פתיחת אגף חדש
בבית הספר אורנים
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איכות הסביבה

תשתיות

ניקוי רחובות

גינת כלבים ראשונה בעיר
בגינת אוקלוהומה

צביעת מעברי חצייה וסימון כבישים
הסבת הרחובות גורדון וקפלן
לחד סיטריים

הטמנת תשתיות חשמל
למען סביבה ירוקה

שדרוג רחוב בר סימן טוב

www.yehud-monosson.muni.il
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שתילת פרחים עונתיים ברחבי העיר

צביעת מתקני משחק
בגינות הציבוריות
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פעילויות נוער

שירותים חברתיים
הכשרת מגשרים
קהלתיים במרכז גישור
ודיאלוג הקהילתי בעיר
פתיחת מועדון הנוער משלוק.
ע״ש תומר בן עיזרי.

ערבי שחייה לילית לנוער בבריכה העירונית

כיתת הותיקים מסיימת
שנה בתיכון מקיף יהוד

סדנת אילוף כלבים במועדון
הנוער החדש הבועה

מסיבת צבע במתחם השמחה

מועצת נשים עירונית
כנס מתגייסים

www.yehud-monosson.muni.il
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ערב הוקרה למתנדבים
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פרוייקטים שבדרך

שירות וחינוך
תחילת שנת הלימודים
תשע״ח

עולים לכתה א׳

בית הספר של
החופש הגדול

פעילות השיטור העירוני

www.yehud-monosson.muni.il
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• השלמת בניית בית ספר יהודה הלוי.
• הקמת פארק אתגרי חדשני  -מסלולי אופניים מקצועיים  -פאמפטרק.
• הרחבת מסוף האוטובוסים בשער העיר כולל הכשרת חניון.
• השקת קו תחבורה עירוני פנימי.
• המשך שיפור תשתיות חשמל ברחבי העיר ותוכנית עירונית רב שלבית למעבר לתאורת  LEDחסכונית.
• הקמת פארק ארכיאולוגי במרכז העיר על גבעת הזיתים " -תל יהוד".
• ספרייה ניידת ברחבי העיר.
• הוספת  100מקומות חניה במרכז העיר.
• הקמת מקווה לנשים.
• הקמת בית כנסת לעדה האתיופית.
• בניית בית קפה ליד האמפי-פארק ("גבעת המטוסים").
• פיתוח השטח הציבורי בגינת מגדלי הסביונים (צבי ישי ביאקובסקי) ,שיכלול גינה עם מתקני משחק ,משטח דשא
ומקומות חנייה.
• הקמת שביל אופניים סובב יהוד מונוסון – החלק הראשון לאורך .461
• הקמת הפארק הלינארי – חוצה יהוד מונוסון; השלב הראשון  -שטח ציבורי פתוח ברחוב אלפרט ושצ"פ ברחוב בן גוריון.
• בניית קאנטרי קלאב לרווחת תושבי העיר.
• פיתוח מתחמים למגורים ומסחר.
• מרכז קניות ביג ברחוב אלטלף – הרחבת המתחם בכ 20-אלף מטר ,כולל הוספת מרתפי חניה ,תוספת שטחי מסחר,
תוספת דרגנועים ,מדרגות ומעליות חיצוניות.
• פארק העיר (מתחם השלושה)  -במסגרת פרויקט המגורים והמסחר בין הרחובות כצנלסון לשבזי ייבנו שבעה מבני
מגורים הכוללים  371יחידות דיור ,מרכז מסחרי בשטח של כ 880-מ"ר ,מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.
• פיתוח אזור התעסוקה  -מתחם חוסן ברחוב גירון  -ניתן היתר לבניית מרכז עסקים בן  25,000מ"ר שיכלול מגדל
משרדים ומסחר ו 3-קומות חניה תת קרקעית.
• חיבורים חדשים לעיר (לכיוון כביש  ,461כביש  40לבין העלמין).
פיתוח אזור התעסוקה דרומית לכביש .461
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האפליקציה העירונית
לביצוע מגוון שירותים
וקבלת מידע הישר מהנייד
פנייה ישירה למוקד  ,106שליחת טפסים ומעקב אחר הפנייה,
ביצוע תשלומים ,זימון תורים ,הזמנת תו חנייה ,רישום לגני
ילדים ,פנייה ישירה לכל אגפי העירייה ,מפת מתקני מיחזור
בעיר ואפשרות ניווט דרך ווייז ,מוקד מצוקה

ניתן להוריד את האפליקציה באתר העירייה
(למכשירי אייפון)
ובחנויות המקוונות
(למכשירי אנדרואיד)
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