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תושבים יקרים,

בהיערכות  וכן  תוכן,  ופעילויות  אירועים  של  בשורה  שוהם,  להקמת  שנים   25 חגגנו   ,2018 היוצאת,  בשנה 
להמשך פיתוחו של היישוב עם תחילת העבודות בשכונה החדשה – שכונת הדרים.

לקראת סוף השנה התקיימו הבחירות לרשות המקומית, במסגרתן נפרדנו מגיל ליבנה, ראש המועצה ב-15 
והתרומה  ולחברי מועצת שוהם על העשייה  לו  ולהודות  לנצל את ההזדמנות  רוצה  אני  השנים האחרונות. 

ליישוב ולתושביו.

במערכת הבחירות עלו סוגיות חשובות לכם, והמועצה החדשה, בראשותי, תתייחס לכל הסוגיות הללו כבר 
בשנת העבודה הקרובה, 2019. 

בקרוב גם נפרסם הזמנה להצטרף לתהליך שיתוף ציבור – שוהם 2025, במסגרתו אתם, תושבי היישוב, תתוו 
לנו רעיונות וכיווני חשיבה, שיעמדו בבסיס תכניות העבודה שלנו לשנים הקרובות. 

אני רואה חשיבות רבה בשיתוף תושבים בעשייה ביישוב, בשקיפות ובמינהל תקין. כל הדברים הללו יבואו לידי 
ביטוי בעבודתי כראש מועצה, ובעבודת המועצה מול התושבים. 

התשתיות,  לשיפור  לחינוך,  מייחסים  שאנו  החשיבות  את  משקפים   2019 לשנת  שלנו  המרכזיים  היעדים 
להעלאת רמת האחזקה והאכיפה וכמובן – הקמת שכונת הדרים והיערכות נכונה לאיכלוסה. 

חברי למליאת המועצה ואני עומדים לרשותכם. יש לכולנו הרבה רעיונות ותכניות להצעיד את שוהם קדימה. 
שיתוף הפעולה עמכם והמשוב שלכם חשובים לנו מאוד.

לכם  מוצגים  עיקריה   – החולפת  בשנה  נפלאה  עשייה  על  העירוניות  והחברות  המועצה  לעובדי  מודה  אני 
בפרסום זה.

 יעדים מרכזיים:
• חיזוק ושיפור השירות לתושב באמצעות חדשנות וכלים מחשוביים.

• טיפוח מערכת החינוך היישובית, עידוד החינוך לערכים, חיזוק האקלים החינוכי ושאיפה להישגים ומצויינות.

• קידום הנגישות הכוללת לכל תושבי ובאי היישוב ופיתוח מערך הדרכה ארצי בתחום.

• פיתוח יער מאכל קהילתי וטיפוח הקשר קהילה ויער.

• טיפוח חזות היישוב, שיפור הניקיון והגברת האכיפה ביישוב.

• פיתוח והעצמת תחום הספורט וטיפוח אורח חיים בריא.

• פיתוח והרחבת מרכז הצעירים והרחבת פעילות הפנאי.

• פיתוח מרכז העסקים הדרומי "AIR PARK SHOHAM" לחיזוק האיתנות הכלכלית של המועצה.

• תכנון והקמת מתחם פינוי גזם יישובי.

• חיזוק מרכיבי השמירה והביטחון לרבות הקמת מחסן חירום יישובי. 

שלכם בברכה,
איתן פטיגרו

ראש המועצה

נושא שנתי 2019: שוויון ונגישות



דוח שקיפות תקציבית לתושב

סך התקציב 2015-19

פרוט ההוצאות בתקציב - 152.9 מ' ₪

עד 2014 נכלל סעיף מים וביוב כחלק מהתקציב הרגיל, הסעיף הוצאה לצורך ההשוואה



דוח שקיפות תקציבית לתושב

התפלגות הוצאות בתקציב 2019

152.9 מ' ש"ח



דוח שקיפות תקציבית לתושב

גידול ההוצאות 2014-2019

41 מ' ₪



דוח שקיפות תקציבית לתושב

פרוט ההכנסות בתקציב - 152.9 מ' ₪



דוח שקיפות תקציבית לתושב

71.2 מ' ₪ הכנסות מסים ומענקים

גידול בהכנסות מסים כ 23 מ' ₪ 
עיקר הגידול (14 מ' ₪) מארנונה שאינה למגורים



שוהם מצויינת בפיתוח
סיכום ביצוע התכנית הרב שנתית 2015-2018

חינוך: 
• גני ילדים ומעון יום שכונת כרמים ובניית קומה שנייה להשכרה מעל מבנה זה, אשר משמש את קופ"ח מכבי.

• מבנה חדש למחלקה לשירותים החברתיים ושיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי.

• חצרות לימודיות: תיכון וניצנים ושדרוג חצרות החטיבות הצעירות.

• קירוי מגרש תיכון, קירוי חצר יהלום, כולל מעברים בין הבניינים.

• הרחבת חדרי מורים אבן חן ורבין.

• שלהבת – בניית בית מדרש והשלמת בינוי קמפוס. 

• יהלום – השלמת מבנה מינהלה ואודיטוריום ספרייה ופיתוח חצר לימודית.

• M21 -  סביבות למידה חדשניות בבתי הספר.

• תכנון מבנה הקבע של ביה"ס הדמוקרטי שחף.

איכות הסביבה: 
• בניית קיוסק ושירותים גן החבל

• החלפת קו ביוב לאורך טיילת מערבית באורך של 1.3 ק"מ

• הסדרת ניקוז רחוב מרגלית

• תכנון שדרוג תחנת שאיבה בית עריף

• קו ניקוז ואדי כרמל

מועצת שוהם פועלת בתחום הפיתוח על בסיס תכניות פיתוח רב-שנתיות. בשנת 2018 
הסתיימה תכנית הפיתוח 2015-2018, במסגרתה בוצעו הפרוייקטים הבאים:

קירוי יהלוםM21 - מרחבי למידה חדשנייםחנוכת מבנה השירות הפסיכולוגי

חדר מורים אבן חןגני ילדים כרמיםM21 - מרחבי למידה חדשניים



שוהם מצויינת בפיתוח

עבודות פיתוח: 
• פיתוח שכונות חדשות: כרמים שלב ב', פיתוח מגרשים בהיי פארק שוהם, בניית חניונים ציבוריים

   בהיי פארק שוהם.

• פיתוח שלב א' שכונת הדרים.

שבילי אופניים: 
• רישות היישוב בשבילי אופניים,  בהיקפו ובמרכזו, בהתאם לתכנית האב לנושא זה: השלמת השביל המזרחי,

   שביל עמק איילון, שביל ואדי כרמל, שביל רח' החבל, שביל רח' הסלע ותרשיש. 

• במסגרת העבודות גם נבנה חניון נוסף ברחוב החבל.

ספורט: 
• שדרוג אצטדיון הכדורגל – החלפת דשא, גדרות, ניקוז

• מיגון אקוסטי למגרשי ספורט  ולמיני פיץ' רחוב קדם.

• הרחבת הסקייט פארק ושדרוג המתקנים שבו.

• שדרוג אולמות ספורט קיימים – החלפת פרקט, מיזוג ומושבים – תיכון, החלפת פרקט – ניצנים.

• מועדון הספורט – הגדלת חדר הכושר, שיפוץ החצר.

בטחון: 
• מתחם חירום מע"ר – מבנה משטרה, כיבוי אש ומחלקת הביטחון של המועצה. 

שיפוץ אולם ספורט תיכון



שוהם מצויינת בפיתוח

מבני פנאי: 
• הרחבת מרכז אמנויות הבמה.

• בניית חצר מתחם הנוער והכשרת הקומה השנייה לצורכי מתחם הנוער וחדר אמנות.

• תוספת אגף בית הגמלאי.

• הרחבת מבנה הצופים – שבט ראם.

• הקמת בית המתנדב.

• הקמת מטרו מרכז הצעירים והיזמים.

דת: 
• בית מדרש אבני החושן.

• שיפוץ מקווה נשים רחוב חרמון.

• שיפוץ אולם ספרא ומבואת מרכז ספרא.

נגישות: 
• מודל עיר נגישה – הנגשה מלאה של מבנה המועצה, כותר הפיס, מרכז אמנויות הבמה, שביל נגיש בין המבנים,

   הנגשת גן היובל.

• הנגשת מבני ציבור, הנגשת גנים ציבוריים – חניות נכים, שבילים, שיפועים, תוספת מתקנים נגישים.

• הנגשת תחנות אוטובוס ומרכזי חלוקת דואר.

• הנגשת בתי ספר – כללית ופרטנית

אגף חדש בבית הגמלאי



: HI PARK SHOHAM קרית התעסוקה והלוגיסטיקה
פיתוח היי פארק שוהם בעיצומו - עבודות גמר פיתוח ותשתיות של מתחמים נוספים ששווקו בשטח כולל

של כ-100 דונם נוספים . 

שכונת כרמים:
החברה  השלימה במהלך השנה עבודות פיתוח תשתיות בשכונה, ומקדמת את פיתוח השכונה לקראת אכלוס

שלב ב' . 

שכונת הדרים:
החברה הכלכלית מצויה בעיצומן של עבודות הפיתוח לשכונת הדרים החדשה, בכניסה הדרומית ליישוב, שהיקפן

הכולל יעמוד על סך כ-230 מיליון ₪. 

מועדון הספורט שוהם:
בשנת 2018 עודכן לוח החוגים החדש של מועדון הספורט שוהם, הושלם הפיתוח הנופי ונרכשו ציוד כושר חדשים

לצד חוגים חדשים ומתקדמים. 

יוזמות כלכליות:
החברה מקדמת בניית נכסים מניבים להגדלת הכנסות החברה . וכן מהווה החברה הכלכלית את הזרוע הביצועית

של המועצה בכל הנוגע לפיתוח שכונות ואזורי תעשייה ולהקמת תשתיות ברחבי היישוב. 

שהם יוזמת בשבילך

פיתוח שכונת הדריםמועדון הספורט שוהםהיי פארק שוהם



70 שנה למדינה ו-25 שנה לשוהם:
• ציון 70 שנה למדינה, ו-25 שנה לישוב שהם בכל מוסדות החינוך והקמת תערוכת "שהם בלב הקהילה" .

• שיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע בכיתות ד' כהרחבה לתכנית הלימודים "היישוב שלי" והעמקת

   ההיכרות עם הטבע העירוני.

שדרוג מבני החינוך:
• בשנת 2018 הושקעו כ-3 מיליון ₪ בשדרוג מוסדות חינוך, בינוי והצטיידות.

• סביבות למידה חדשות - במסגרת פרויקט M 21 הוקמו בבתי הספר סביבות למידה המאפשרות

   הזדמנות ללמידת חקר, למידת עמיתים, שימוש במגוון דרכי הוראה טכנולוגיים ומרחבים וירטואלים תומכי

   למידה אישית. כל זאת כחלק מתוכנית רב שנתית לשינוי דרכי הוראה - למידה והתאמתן ללמידה מגוונת

   ומשתנה ע“פ מיומניות הנדרשות לבוגר במאה ה-21. גם במתחמי גני הילדים שודרגו מתקני חצר בגני הילדים-

   קשת, אורן,רותם חט"צ רבין וחט"צ צוקים.

• בשנה זו המשכנו בתכנית רב שנתית לביצוע הנגשה כללית של מוסדות חינוך ע"פ מיפוי של יועצת הנגישות.

   וזאת בנוסף להנגשה פרטנית שמתבצעת ע"פ הצורך.

• השקעה בתשתיות מיחשוב- עגלות נידים, מחשבים אישיים למורים,טאבלטים למסגרות חינוך מיוחד,

   מקרנים ואמצעי מולטימדיה מתקדמים בעלות של מיליון ₪.

סביבות למידה חדשותשדרוג חצרות גניםתערוכת ”הקהילה שבלב“

חינוך וקהילה

25
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מדע וטכנולוגיה:
• תחום מדע וטכנולוגיה –שתי נבחרות רובוטיקה ייצגו את שוהם בתחרויות בינלאומיות:

   נבחרת רבין בהונגריה ונבחרת התיכון ביוסטון.

• פעילות ההעשרה המדעית הורחבה באמצעות מרכז מדעידע. בנוסף הפעלנו בהצלחה תכניות בחופשות

   פסח וקיץ במסגרתן יצאו התלמידים לסיורי חוויה בתחום המדעי, בשיתוף משרד המדע. 

• חדש! תכנית "מדברים מדע"-קהילה בשיח-תושבי שהם הרצו בנושא מדעים לקהילה. 

• בבתי הספר פעלה תוכנית "מדע בהתכתבות" בהשתתפות מכון דוידסון -כיתות ה' ביקרו במוזיאוני מדע .

אקלים מטיבי בבתי הספר:
בשנת הלימודים הנוכחית הוקם פורום למידה משותף של הורים, סגלי חינוך ונציגי אגף חינוך ומשרד החינוך.

מטרת הפורום הינה קידום תרבות שיח מכבד, קשוב ויצירת נהלים שיאפשרו אקלים מיטבי. 

היחידה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול:
מובילים קהילה פעילה -הרעיון הינו: יצירת קהילה איכפתית ואקטיבית. התוכנית פועלת בתחומים הבאים:

• אכיפה: רתימת הקהילה למעורבות גבוהה במאמצים הנדרשים לצורך הגברת הביטחון האישי.

   הרצאות והדרכות מקצועיות למתנדבים ושוטרים. הנחייה מקצועית של סיירת ההורים בשיתוף יחידת הנוער.

• חינוך: תמיכה במאמצים של מסגרות החינוך היישוביות לקידום אקלים מיטבי והרחבתם על ידי מדריכי המוגנות,

   בדגש על מניעת אלימות וטיפול בנגע סמים ושימוש באלכוהול. 

• רווחה וקהילה: חיזוק התשתית הקהילתית ופעילות עם מתנדבים לצמצום האלימות. הכשרות, סדנאות ומיזמים

   משותפים עם מתנדבים פעילים כגון הנהגת הורים ותנועות נוער.

• פנאי ונוער: הגברה של נוכחות בוגרת, השגחה ומתן אלטרנטיבות לנוער במרחב הציבורי. במסגרת זו תכנית

   "קיץ בטוח" בשיתוף יחידת הנוער ומחלקת הספורט.

• הקשר קהילתי: פרסום והסברה באמצעותם מושגות מטרות של העלאת תחושת הביטחון, מודעות ומעורבות

   של תושבים בתכניות היחידה; איסוף שיטתי של נתונים והערכת אפקטיביות התכניות באמצעות סקרים ומשובים.

נבחרת רובוטיקה ביה“ס רביןבשהם מדברים בכבודסביבות למידה חדשות

חינוך וקהילה

25
  



קהילה מתנדבת:
• התנדבות כדרך חיים מגן הילדים ועד הגיל השלישי, תוך מתן דגש מיוחד להתנדבות בתיכון ובתנועות הנוער.

   בשנה זו המשכנו לגייס מתנדבים נוספים לקהילה. התקיימו הכשרות מקצועיות וליווי מקצועי במטרה
   להעצימם במימוש ערכי הנתינה.

• אותות הוקרה הוענקו גם השנה למתנדבים מצטיינים.
• נחנך "בית המתנדב" ברחוב לשם 2. בית חם ומזמין המאפשר מפגשים, כנסים ואירועים לכל ארגוני המתנדבים. 

• בחודש דצמבר 2018 פתחנו קורס הכשרה ליו"ר ארגוני התנדבות, במטרה למקסם את ההתנדבות בקהילה,
   תוך למידה משותפת, וחיזוק שיתוף הפעולה בין הארגונים. הקורס ימשיך בשנת 2019.

השירות הפסיכולוגי החינוכי:
• שגרת ליווי ותמיכה לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר, בהתמודדות במצבי שגרה וחירום. 

• טיפול בהורות, הדרכת הורים, טיפול משפחתי וטיפולים דיאדיים המיועדים ליחידה הורה-ילד. 
• קיום אבחונים והערכות לצורך ועדות מתוקף חוק: ועדות השמה ושילוב.

• הרחבת פעילות השפ"מ (שירות פסיכולוגי משלים) לצד השפ"ח: טיפולים פסיכולוגים ואבחונים פסיכודידקטים,
   שאינם נכללים בסל השירותים של השפ"ח.

• שיתופי פעולה בקהילה לטובת מימוש ערכים משותפים. 
• הרצאות מעברים לתלמידי כיתות א' ו-ו' לקראת המעבר בין מסגרות החינוך.

• כחלק מהתוכנית הלאומית למניעת אובדנות התקיימו בשפ"ח תהליכי אבחון של מצבי סיכון ובניית תוכנית ביטחון.
   בנוסף ניתן ייעוץ מערכתי למסגרות החינוך בתחום.  

• השפ"ח קיים סדרת הרצאות להורים – "קפה הורים", עם הרצאות מקצועיות במגוון נושאים פסיכו-חינוכיים
   התפתחותיים. 

• התקיימו קבוצות הורים בכיתות חינוך מיוחד. 

המחלקה לשירותים חברתיים:
טיפול במשפחות:

טיפלנו השנה ב-555 משפחות, מהן 95 פניות חדשות
• הורחב מרכז טיפול במשפחה אשר נותן טיפול זוגי ומשפחתי והדרכה הורית. וכולל גם שלוחה של "עמך"

   לטיפול רגשי בניצולי שואה.
• הפעלת צוות מקצועי בתכנית "כיוונים", לאיתור פעוטות עם קשיים התפתחותיים במעונות.

• הורחב בית הגמלאי לאגף נוסף, במטרה לפתח תוכניות חדשות וקליטת גמלאים נוספים.
• הורחבו מסגרות בהן ניתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת, כמו: מועדון מועשר, קהילה תומכת לניצולי שואה,

   הסעה למרכז יום לתשושי נפש, קורס קרמיקה לניצולי שואה ועוד.
צרכים מיוחדים:

• נפתח דיור מוגן בקהילה – 2 דירות לצעירים עם צרכים מיוחדים
• קודמה תכנית "בית לחיים" לצעירים עם צרכים מיוחדים, תוך הקצאת קרקע לעמותת שק"ל בשכונה כ"א

• מועדוניות "יחד" ו"חוויה" הועברו להפעלת עמותת שק"ל, בשיתוף ומעורבות של המחלקה לשירותים חברתיים.
טיפול קבוצתי לילדים ונוער:  

• מעגל בנות, מסגרת לנערות להעשרה וקידום.

• קבוצות תהליכיות לנוער לשכבה ז' ושכבה ח'.
• סדנת מיניות לתלמידים, הורים ומורים בשלהבת.

יוזמות נוספות: 
• הטמעת תפיסת הרפורמה בשירותי הרווחה ברשויות המקומיות.

• ועדת קרן ריבלין – טיפלה השנה ב-73 בקשות, והעניקה סיוע בהיקף של 184 אלף ₪.

חינוך וקהילה

25
  



בית הגמלאי:
• השתתפות בפרויקטים קהילתיים: הצגת תערוכות, יום מעשים טובים, השתתפות בפסטיבל מוזות בסוכות,

   הוצאת עיתון לגמלאים, ושורה של התנדבויות בקהילה.
• השתתפות הגמלאים בתהלוכת פורים, ובטקסי יום הזיכרון ויום השואה.

• חידוש חלקת הגמלאים בגינת המועצה
• במסגרת פעילות חודש הגמלאי: הרצאת נציגת המשרד לשיוויון חברתי – זכויות אזרח וותיק, הרצאה מטעם

   ארגון "יד שרה", נופש באילת וביקור במוזיאון "אילת-עירי".

פעילות ייחודית לקידום נשים :
• ערב ליום האישה הבינלאומי.

• קורסים, סדנאות ומפגשי העשרה לנשים.

חינוך וקהילה

25
  



שוהם מצויינת בביטחון

היערכות לשעת חירום
• כל מכלולי החירום של המועצה השתתפו השנה בתרגיל מיוחד בסימולטור של פיקוד העורף, במתווה של 

מתקפת טילים. בנוסף השתתפה המועצה בתרגיל חירום ארצי של פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית 
וקיימה בנוסף תרגול מיוחד למכלול החינוך.  

• בוצעו הכשרות לצוותי המועצה, בהתאם לתפקידם המיועד בשעת חירום.

פעילות בטיחות
• הטמעת הבטיחות בעבודת המועצה  עפ"י תקן בריאות ובטיחות בתעסוקה OHSAS18001:2007, ביצוע 

מבדקים שנתיים למתקני משחק במוסדות חינוך ומתן אישור בטיחות למוסדות החינוך לפתיחת שנה"ל. 
• הדרכה לסייעות וגננות ומתן ייעוץ שוטף לסגלי החינוך בנושאי בטיחות.

• פעילות בנושא זהירות בדרכים בכל מוסדות החינוך.

• שת"פ עם אגף החינוך בגיבוש תכנית קידום חינוך בנושא סביבה.
• מסע הסברה לבעלי כלבים וחלוקת תשורות.

• אימוץ שטחים ע"י תלמידי בתיה"ס ביישוב.
• גיוס מתנדבים חדשים לקבוצת "נאמני פארק יער שוהם" והכשרתם בקורס.

• הקמת ועדת היגוי בנושא יער שוהם בשיתוף הקק"ל.
• חשיפת יער שוהם לציבור ע"י נאמני היער וחתימה על אמנת יער שוהם 

• יום כדור הארץ - יום ניקיון ברחבי היישוב ע״י תלמידי מוסדות החינוך.
• הרצאות במוסדות חינוך בנושאי סביבה.

• מגן 100 כוכבי יופי -  25 שנות התמדה בתחרות  קריה יפה בישראל יפה. 



שוהם מצויינת באיכות הסביבה

חידוש גינות וטיפוח חזות היישוב 
• חידוש גינות משחק: ירדן והעמק            

• בניית 2 גינות כלבים  גן המגדל מגרש כדורגל כולל מתקני משחק לכלבים
• הקמת גינה קהילתית רחוב קדם

• החלפת משאבת מים תחנת שפירים למשאבה יותר גדולה 300 מק"ש
• צביעת עמודים תאורה נמוכים 

• שיפוץ מבנה מתנדבים רחוב לשם
• צביעת ספסלים ופחי אשפה בגנים הציבוריים וברחבי הישוב
• סקר פרגולות ע"י קונסטרוקטור והחלפתן בגנים הציבוריים 

• שדרוג מערכות השקיה
• החלפת צמחיה ושדרוג גינות
• טיפול מנע בחדקונית הדקל

• שתילת עצים ברחבי הישוב כולל החלפה במקומות הנדרשים

התייעלות סביבתית אנרגטית        
• החלפת גופי תאורה במבני ציבור

 LED הוצאת מכרז להחלפת תאורה גבוהה ברחבי הישוב לתאום •
• החלפת סוללות שביל מערבי תאורה סולארית

חינוך סביבתי 
פרויקטים וחינוך בנושא סביבה 

• שת"פ עם אגף החינוך בגיבוש תכנית קידום חינוך בנושא סביבה.
• מסע הסברה לבעלי כלבים וחלוקת תשורות.

• אימוץ שטחים ע"י תלמידי בתיה"ס ביישוב.
• גיוס מתנדבים חדשים לקבוצת "נאמני פארק יער שוהם" והכשרתם בקורס.

• הקמת ועדת היגוי בנושא יער שוהם בשיתוף הקק"ל.
• חשיפת יער שוהם לציבור ע"י נאמני היער וחתימה על אמנת יער שוהם 

• יום כדור הארץ - יום ניקיון ברחבי היישוב ע״י תלמידי מוסדות החינוך.
• הרצאות במוסדות חינוך בנושאי סביבה.

חידוש גינת הירדןחידוש הגינה הקהילתית ברחוב קדם הקמת גינת כלבים

תעודות ופרסים 
• מגן 100 כוכבי יופי -  25 שנות התמדה בתחרות  קריה יפה בישראל יפה. 



שוהם מצויינת בפנאי

סיכום שנת 2018 ספורט
• קיום מגוון אירועי ספורט עממי, דוגמת מרוץ שוהם וסובב שוהם באקסטרים, במקביל לתמיכה בספורט התחרותי.

• חדש! קידום וביצוע בפועל של תכנית – עיר בריאה: קיום קורס נאמני בריאות יישוביים.

• פיתוח ספורט הנשים בישוב: מאמאנט, קב' פרימיום כדורשת, קיק בוקס לנשים ועוד.

• חדש! הקמת מועדון ריצה שוהם – רצי 100 מני הפועל במסגרת חוגי חמש.

• חדש! חוגים חדשים: K-FEAT, כדורשת נערות, קב' כושר לגברים ונשים, טריקניג, אתגרים ועוד.

• אירוח וקיום תחרויות ואליפויות מרכזיות בשוהם: התעמלות אומנותית, אקרובטיקה, החלקה אומנותית על גלגיליות

   ובענפי לחימה מרכזיים.

• תפעול מערך אולמות הספורט ברוויה מלאה לטובת החוגים, אגודות הספורט קבוצות תושבים ושוכרים חיצוניים.

• ארגון והוצאה אל הפועל של מרוץ שוהם חבל מודיעין שבו השתתפו קהלים שונים כולל תלמידי מערכת החינוך.

• מערך אירועים ופעילויות ספורט בקיץ.

קונסרבטוריון
• קונסרבטוריון שוהם ממשיך זו השנה  השנייה בפעילותו תחת פיקוח

   משרד החינוך.

• חדש! הקונסרבטוריון אירח את  האומן שם טוב לוי לקונצרט סוף שנה

   משותף עם הרכבי הקונסרבטוריון.

• תלמידי הקונסרבטוריון השתתפו בכנסים מוסיקליים שארגן משרד החינוך.

.Music Fun - חדש! נפתחה תכנית ההרכבים לבני נוער •

• חדש! נפתח קורס במוסיקה אלקטרונית , מיועד גם למבוגרים.

• חדש! הוקמה מועצת  תלמידים של הקונסרבטוריון לעידוד מעורבות  חברתית של התלמידים. 

• חדש! נפתח  מסלול טרום מוסיקה לילדי הגיל הרך בשיתוף עם מרכז אתגר.

560 ילדים ב-23 צהרונים,
180 במעונות היום

1,000 ילדים
בחוגי הספורט

80 ילדים בחוגי
העשרה ובחוגים לגיל הרך

270 תלמידים
בקונסרבטוריון

140 ילדים
בביה"ס מנגן

300 ילדים ומבוגרים בחוגי
העשרה, אומנות ועולם הבמה

500 תלמידות
בביה"ס למחול

70 בחוגי העשרה
למבוגרים

55 ילדים במגמת
המוזיקה של חטיבת יהלום

2,260 משפחות מנויות
לספרייה הציבורית

כ-500 בני נוער בפעילות קבועה שבועית ביחידת הנוער,
800 בני נוער בפעילות תנועות הנוער ועוד מעל 1,300 בני נוער באירועי יחידת הנוער

כ-1,100 מנויים במשכן
לסדרות תיאטרון מבוגרים, ילדים

וסדרת קולנוע

35 אירועים
קהילתיים

מירוץ שוהם

ם
ספרי
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שוהם מצויינת בפנאי
ספרייה

• חדש! קריאה דיגיטלית – היצע גדול ועדכני של ספרי קריאה דיגיטליים וקוליים לצד מאגר ספרי קריאה ועיון.
• מפגשי סופרים, עורכים ומתרגמים למבוגרים, נוער וילדים.

• הרצאות, סדנאות, הצגות ואירועי השקת ספרים.
• מועדון קריאה למבוגרים – מפגשי קריאה מרעננים מאוצרות הספרות העברית והעולמית.

• מפגשים קסומים בספרייה – שעות סיפור לגילאי 3-5.
• חגיגת הספר וחודש הקריאה – מספר ימי חגיגה לאוהבי הספרות והספרים.

• "פותחים את החופש הגדול בספרייה" שעת סיפור ארצית בספריות בכל רחבי הארץ.
• "נכתב בספרייה" – מפגש כתיבה ארצי למשתתפי סדנאות כתיבה בספריות הציבוריות.

• לילה לבן – חגיגה לילית בין הספרים: מפגשי סופר, מתחמי פעילות ויצירה, חדרי בריחה ועוד.
• קהילה יוצרת בספרייה – סדנאות יצירה להורים וילדים, המשלבת לימוד, העשרה וחוויה של כיף.
• חוגים וסדנאות: "סדנת הספר הראשון שלי", סדנת "מספרי סיפורים" הדפסה בתלת מימד ועוד.

• תכניות לעידוד הקריאה: מצעד הספרים, קראתי נדבקתי, הדרכות בספרייה.
• ספרייה מקוונת עם אפשרות גישה מכל מקום.

• שירות משקפי מציאות מדומה.

מרכז אומנויות הבמה
• חידוש מתכונת סדרות המנויים במרכז אמנויות הבמה: מנוי הצגות מבוגרים :9 הצגות מבוגרים +

   מופע מתנה, או 6 הצגות מבוגרים + מופע מתנה.
• מנוי הצגות ילדים, מופעי בידור סטנד-אפ, הרצאות ומופעי מוסיקה ופעילות בוקר שבת לילדים.

• אתר חדש מונגש, המאפשר רכישה ישירה דרך האתר.
• התקדמות בביצוע פרוייקט הנגשת האולם ללקוחות עם מוגבלויות שונות.

• שבת בבוקר - חורף חם לילדים במרכז.
•  מופעי מוסיקה בלובי בשיתוף הזפלין בר.

תרבות
• אירועי תרבות חדשים: קמפינג ליד הבית במסגרת אירועי הקיץ, ט"ו באב – שירה ארצישראלית.

   ליום האהבה בבריכה ופסטיבל יין ומוסיקה.
• צועדים בשביל הקהילה  - חגיגה בירוק לפתיחת שנת הקהילה.

• פותחים דלת לאמנות והעיצוב – סופשבוע שכולו הצדעה לאמני ומעצבי  שוהם.
• אמנים פוגשים קהילה – סדנאות אמנות בכניסה חופשית, בתמיכת משרד התרבות.

• אירוע חגיגי ליום האשה במרכז לאמנויות הבמה- הוקרה לנשים מצטיינות בתחומן במישור הקהילתי והארצי.
• פסטיבל סוכות בשוהם – מחווה ליצירה ישראלית, לאמני שוהם ולקהילה כולה.

• חגיגת שבועות וקבלת ילידי השנה האחרונה בשוהם בשיתוף שוהמרקט.

קמפינג ליד הבית שירות חדש: משקפי תלת מימד ומשחקים – לשימוש חופשי פסטיבל מוזות בשוהם

• חדש! הוקם "מטרו"- מרכז צעירים ויזמות –  המרכז הוקם על מנת לתת מענה לצרכים של צעירי היישוב 
ולהוות כתובת ראשונה להכנסת תכניות ייעודיות לצעירים בגילאי 18-35 בתחומי השכלה, תעסוקה 

ומעורבות חברתית. 
במקום: מידע ושירותים לחיילים משוחררים, מסיימי שירות לאומי ולסטודנטים אודות זכויות והטבות, 

סדנאות הכנה לאזרחות, ייעוץ והכוונה ללימודים, ייעוץ בבחירת מסלול קריירה, מלגות והשתתפות 
בפרויקטים קהילתיים בנושאים שונים ומגוונים. 

חלל עבודה נוסף הוא מרכז היזמים המודרני והחדיש- המרכז מציע מרחב למידה ועבודה פתוח באווירה 
שקטה ונעימה, בעלות סמלית. 



שוהם מצויינת בפנאי

נוער

משלחת שגרירים צעירים שבתון זהות יהודית- עם משלחות נוער עמית דילרערב הוקרה נוער מתנדב

• חדש! הכנה לצה"ל – הוקם מרכז הכנה לצה"ל בו פועל רכז הכנה לצה"ל יישובי. דלת פתוחה בנושאי גיוס, 
ליווי בתהליכי השיבוץ, סימולציות צו ראשון, הרצאות וסדנאות כהכנה לשירות משמעותי: מפקדת לשכת 

גיוס, סיירות, קיימנו שולחן עגול למיפוי צרכים והצגת התכנית.  לראשונה אירוע בהצדעה למתגייסים 
וחיילים עם יובל דיין כנס מתגייסים לצה"ל, לשירות הלאומי, שנת שירות ומכינות עם הסטנדאפיסט יונתן 

ברק ; יום אחים בוגרים עם הרצאתו של שם טוב סמיה; כנס ש"ש ומכינות לתלמידי יב' שהתקיים לראשונה 
בשוהם.

• מנהיגות צעירה – קורסי שגרירים צעירים ומשלחת לטביליסי; מועצת נוער ופרלמנט יישובי; פעילות ענפה 
של תנועות וארגוני הנוער ביישוב, חוגי סיור חדשים, שילוב המד"צים בפעילות הכנה לקיץ בטוח בבתי 

הספר; אירועי שיא בשבוע הנוער; יציאה לקונגרס הציוני, שבוע מנהיגות ודמוקרטיה בשוהם וכנס מנהיגות 
למועצות תלמידים ונוער ועוד. 

• התנדבות –  קורסי הכשרה להתנדבות ופעילות התנדבותית במספר מסגרות: ליצנות רפואית, תוכנית "אני 
בשבילך" , שולחן עגול, הפנינג התנדבות ותרומה לקו לחיים, אימוץ כלבים, הרחבת המענים לבתי הספר 

כחלק מ"מעורבות חברתית", קיץ של משמעות להתנדבות מגוונת בחופשים, טקסי הוקרה מחוזיים לנוער 
פעיל וערב הוקרה לנוער מתנדב עם המופע "מתגברים".

 The תרבות ופנאי – סדנת אומן ג'ורדי ואיזי, מגוון סדנאות לנוער, ערבי קריוקי ומוסיקה, מסיבות,  הפקת •
show, מונית הכסף, פעילות תרבות במתחם הלילי, ערבי גבורה וזיכרון, תוכנית זיכרון בסלון לנוער בשיח 

בין דורות, מעגלי שיח בנושא שסעים בחברה הישראלית ופעילות במועדי ישראל.
• מעורבות קהילה למען הנוער – גיוס והכשרת מתנדבים לסיירת הגנים- ליווי ונוכחות בגנים הציבוריים 
בחופשות בתי הספר, בית קפה ייעוצי לנוער "מקפה לאוזן", אימוניים אישיים לבני נוער ללא עלות ועוד. 

• מתחם הבית הסגול – הרחבת שעות פעילות המתחם הלילי- ימי חמישי וימי שישי ובכל לילות החופשות 
עם מוסיקה, משחקים, עמדות מחשב, טלוויזיה ועוד. 

צעירים
• חדש! הוקם "מטרו"- מרכז צעירים ויזמות –  המרכז הוקם על מנת לתת מענה לצרכים של צעירי היישוב 

ולהוות כתובת ראשונה להכנסת תכניות ייעודיות לצעירים בגילאי 18-35 בתחומי השכלה, תעסוקה 
ומעורבות חברתית. 

במקום: מידע ושירותים לחיילים משוחררים, מסיימי שירות לאומי ולסטודנטים אודות זכויות והטבות, 
סדנאות הכנה לאזרחות, ייעוץ והכוונה ללימודים, ייעוץ בבחירת מסלול קריירה, מלגות והשתתפות 

בפרויקטים קהילתיים בנושאים שונים ומגוונים. 
חלל עבודה נוסף הוא מרכז היזמים המודרני והחדיש- המרכז מציע מרחב למידה ועבודה פתוח באווירה 

שקטה ונעימה, בעלות סמלית. 



שוהם מצויינת בפנאי

הגיל הרך

פעילות בצהרוני חמשהכשרה על ערכת "בשבילי המסע"

תכנית למשפחות עם צרכים מיוחדים באתגרפעילות סל תרבות בגני הילדים

מרכז אתגר 
• חדש! פתיחת תכנית פנאי לילדים עם צרכים מיוחדים הכוללת חוגים , סדנאות, תכניות ליווי להורים ועוד. 
• סדנאות ליווי התפתחותי, עיסוי תינוקות ומפגשי אימהות במגוון נושאים וקורסי הדרכה והרצאות בנושאי  

   חינוך והורות.
• סדנאות העשרה להורי הגיל הרך בתחומי פנאי שונים תוך זיקה לתחום ההורות.

•הצגות ומופעים לגיל הרך ופעילות מוזיקלית חודשית להורים וילדים.
• סדנאות משותפות להורים וילדים בתחומים שונים: אמנות ויצירה, מוסיקה, תנועה,  אפייה, טיפוח ועוד.

 • חוגים לילדים ולאמהות בתחומים שונים.
• הרחבת שעות פעילות המשחקייה.

• הפעלת תכנית סל תרבות בגני הילדים.

צהרונים
• חדש! הכנסת תכנית העצמה לעובדות ולתלמידי ביה"ס "בשבילי המסע" בנוסף לתוכנית ההשתלמות 

   השוטפת.
• צהרוני קיץ הפועלים לאורך חודשי הקיץ.  חדש! פתיחת סדנאות בסוף פעילות הקיץ  הסדורה.

• קידום תזונה בריאה בצהרונים ע"י פרויקטים חינוכיים ותוכנית ליווי חינוכית.
 

מעונות
• השתלמויות והכשרות לצוותי מעונות שגיא ומכבים.

• שילוב  תכנית "כיוונים" במעונות חמש, תוכנית פארא רפואית המשלבת צוות של פסיכולוג, קלינאית 
   תקשורת וריפוי בעיסוק.



חינוך:
• "מוזה באה לגן"- פרויקט אמנות ויצירה בראי "היישוב שלי" לילדי הגן. 

• קהילה רוקדת- פעילות בהפסקה לתלמידים ולהורים בבתי הספר היסודיים. 

• "בשוהם מדברים מדע"- סדנת מפגשים לתלמידים ולהורים בנושאי מדע וטכנולוגיה. 

• "פותחים חלון לחינוך"- שבועיים של אירועים לתלמידים ולהורים במערכת החינוך הפורמלי והמשלים,

   לחשיפת מערכת החינוך היישובית. 

• "ימי קהילה"- המשך מסורת ימי הקהילה בבתי הספר היסודיים. 

המחלקה לשירותים חברתיים: 
• "דיור בקהילה"- פתיחת דירות מוגנות בקהילה לצעירים עם צרכים מיוחדים, לפיתוח עצמאותם,

   תוך עבודה טיפולית עם ההורים ועם הקהילה. 

• "בית המתנדב"- הקמת מרכז יישובי לפעילויות התנדבות, תיאום והכשרת מתנדבים. 

• "אמץ לך סבא"- פרויקט להידוק הקשר הבין דורי בין בני נוער לבין ניצולי שואה. 

השירות הפסיכולוגי: 
• "קפה הורים"- סדרת מפגשים להורים בנושאים פסיכו-חינוכיים הקשורים להתפתחות הילד. 

פנאי ותרבות: 
• חגיגה בירוק: "צועדים בשביל הקהילה"- פתיחת שנת הקהילה בצעדה לפארק יער שוהם, נטיעות ומגוון

   פעילויות, חידונים והפעלות. האירוע כולו בהובלת ובשיתוף קבוצות מהקהילה המקומית. 

• קמפינג ליד הבית- קמפינג לילה למשפחות בגן החבל. 

• "לרקוד ולא לשכוח"- ערב מחול לציון יום השואה הבינלאומי. מייסד ומפיק הערב- קלוד דדיה. 

• "קרנבל החיות בשוהם"- תהלוכת פורים קהילתית ססגונית ומסיבת רחוב לכל המשפחה. 

• פסטיבל יין ומוזיקה- טעימות יין וחוויה מוסיקלית באווירה קהילתית.

• יום האישה- ערב מפנק לנשות שוהם. 

• יום משטרה קהילה. 

• אירועים יישוביים קהילתיים לאורך השנה.

• ציון 20 שנה לשותפות בין שוהם לוונצואלה במסגרת ערב הפתיחה של פסטיבל מוזות בשוהם.

בית המתנדבמטרו – מרכז צעירים ויזמיםחגיגה בירוק לפתיחת שנת הקהילה

שנת הקהילה – 25 שנים להקמת שוהם

25
  



שנת הקהילה – 25 שנים להקמת שוהם

נוער, חיילים וצעירים: 
• הקמת מטרו – מרכז הצעירים והיזמים, שייתן מענה בתחומי לימודים, קריירה, טיול, עצמאות כלכלית, תרבות

   ופנאי ועוד. 

• מנהיגות נוער- קבוצות המנהיגות ותנועות הנוער המשיכו לשתף פעולה במגוון פרויקטים, לרווחת הקהילה:

   מצעד לפידים, תהלוכת דגלים ליום ירושלים, יום ספורט לתנועות הנוער, סדנאות לזכר יצחק רבין ועוד. 

• זיכרון בסלון- בני נוער נחשפים לסיפוריהם של ניצולי שואה מנקודת מבטם של הדור השני. 

25
  

קהילה בתחפושת

יום קהילה ומשטרה יום קהילה ומשטרה

קמפינג ליד הבית


