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תושבים יקרים,

אנו פותחים בימים אלה את שנת 2020, בה נתמקד בקיימות ובאיכות סביבה. כקהילה אנו מחוייבים לשמור 
על היישוב ומשאביו למען הדורות הבאים, הילדים שלנו. במהלך השנה נשתתף, ביחד איתכם, בשורה של 

פעילויות ואירועים שמטרתם העלאת המודעות לחשיבות של השמירה על הסביבה. כולכם מוזמנים.

אני שמח לשתף איתכם סיכום קצר ותמציתי של שנת 2019, שנת השוויון והנגישות. במהלך השנה הזו השקנו 
את מודל עיר נגישה – מרכז הדרכה ארצי לנושאי הנגישות וקידמנו את הנושא החשוב הזה בשורה ארוכה של 
אתנו  נשארים  והישגים  ההטמעה  ההכלה,  אך  רשמי,  באופן  הסתיימה  הנגישות  שנת  ואירועים.  פעילויות 

וימשיכו להוות אבן דרך בישוב.

ותושבים  צעירות  משפחות  לקליטת  שחשובים  היישוב,  של  והפיתוח  הבנייה  בתנופת  המשכו  השנה  גם 
חדשים, בדגש על בני המקום.

בסיכום שלפניכם תוכלו להתרשם מהיקף העשייה בתחומי החינוך, איכות הסביבה, הפנאי והקהילה.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לתושבים שהיו פעילים במסגרת תהליך שיתוף הציבור "שוהם 2025". 
התושבים גיבשו במעגלי שיח דגשים לתכניות העבודה שלנו, וחזון לטווח הקרוב. חלק מהרעיונות יישמנו כבר 

בתכנית העבודה לשנה הקרובה, וחלקם ייושמו במהלך השנים הבאות.

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

שתהיה לכולנו שנה מצויינת.

 

שלכם בברכה,

איתן פטיגרו
ראש המועצה

חברי מליאת מועצת שוהם מעניקים

תעודות הוקרה לחיילים מצטיינים, תושבי היישוב



תקציב המועצה לשנת 2020



תקציב המועצה לשנת 2020



בונים את שוהם

» עבודות הפיתוח בעיצומן.
» הוצאו היתרי בנייה לכ-900 יחידות דיור, המהוות

    למעלה מ-60% מיח"ד המתוכננות בשכונה

שכונת הדרים
» הושלם תכנון לגנ"י, מעון יום ובי"ס דמוקרטי בשכונה.

» בשלבי תכנון – בי"ס יסודי חדשני (18 כיתות)

מוסדות חינוך שכונת הדרים

הושלמה בניית החצר בנושא לימוד חוץ
כיתתי באמצעות משחק

חצר לימודית אבני החושן
הושלם תכנון הכולל אמפיתאטרון, מרכז מבקרים
ביער שוהם, חניון לילה למטיילים בשביל ישראל,

בוסתן ומתחם לפיקניקים.

מרכז מבקרים ביער



בונים את שוהם

הונגשו 10 גינות ציבוריות, כל תחנות חלוקת הדואר,
מרבית תחנות האוטובוס ומבני ציבור. בבי"ס אבן חן

נבנתה מעלית, ובבתיה"ס צוקים ואבני החושן
נבנה השנה פיר למעלית עתידית. כמו כן

הונגש שביל הכניסה ליער שוהם

עבודות הנגשה
 החלו עבודות הפיתוח של שלב א' במרכז

העסקים הדרומי. הודות לתכנית המתאר הכוללנית,
הוכפלו זכויות הבנייה ליזמים במתחם

 אייר פארק שוהם
אושרה תב"ע לגשר, שיעבור מעל כביש 444.

התכנית בהליך לקראת קבלת היתר בנייה
לקראת ביצוע

גשר הולכי רגל ליער שוהם

הושלם תכנון מתחם הכניסה לגן הכולל
מתחם משחקים טבעי משולב עם מסלול בימבות.

מכרז יפורסם בשבועות הקרובים

שער הכניסה לגן החבל
הושלם מתחם החירום בדרום היישוב,

בו ממוקמים כעת מחלקת הביטחון, נקודת המשטרה,
כיבוי האש ומחסני החירום של המועצה

מתחם חירום משולב
השנה הושלם ההליך וניתן כעת לצפות
GIS-בהיתרי הבנייה באמצעות אתר ה

או אתר הוועדה המקומית

סריקת ארכיב אגף ההנדסה



שוהם – פיתוח כלכלי

» קרית התעסוקה והלוגיסטיקה HI PARK SHOHAM : השלמת עבודות גמר פיתוח ותשתיות של מתחמים
   נוספים ששווקו בשטח כולל של כ-100 דונם נוספים.

» מרכז עסקים ראשי AIRPARK SHOHAM : החלו עבודות הפיתוח והנחת תשתיות למרכז העסקים לאחר
   שכל המגרשים שווקו.

» שכונת הדרים: עבודות התשתית הראשונות הסתיימו ועכשיו נמצא שלב בניית הגשרים וחדרי השנאים.
» שכונת כרמים: הושלמו עבודות פיתוח תשתיות בשכונה, וחכ"ל מקדמת את  השלמת פיתוח השכונה בהתאם

   לקצב האיכלוס.
» מועדון הספורט שוהם: בשנת 2019 עודכן לוח החוגים החדש של מועדון הספורט שוהם, הושלם הפיתוח הנופי

   ונרכשו ציודי כושר חדשים .
» יוזמות כלכליות: החברה מקדמת בניית נכסים מניבים להגדלת הכנסות החברה, מטפלת בקידום אנרגיות מתחדשות

   ומהווה זרוע ביצועית של המועצה בכל הנוגע לפיתוח שכונות ואזורי תעשייה והקמת תשתיות ברחבי היישוב. כמו כן
   מקדמת חכ“ל יוזמות חדשניות, דוגמת שירות הרכב השיתופי, הקמת עמדות טעינה חשמלית ועוד.

» חכ“ל ביחד עם מחלקת הנוער ומרכז מטרו הובילו את תוכנית ”המעצמה“: תוכנית מנטורינג קהילתי שיזמו תושבות
    שוהם. במסגרת התוכנית העניקו מנהלים מהיישוב חונכות לצעירים בתחילת דרכם המקצועית.

שירות רכב שיתופי עם חבר שלמהפיתוח שכונת הדרים

סאונות חדשות - מועדון הספורטהמעצמה



חינוך בשוהם
מחלקת קדם יסודי

» תוכנית "שחמטק" -שילוב של שחמט, מתמטיקה וטכנולוגיה, בגני החובה ביישוב.

» אנגלית בגני החובה- התכנית TRAIN THE BRAIN פועלת השנה ב-12 גני החובה בישוב.

» תוכנית בוצהרון – השנה החל לפעול פיילוט בגני הילדים בו סייעת רצף שעובדת בבוקר וממשיכה עם הילדים לצהרונים.

   מטרת התוכנית יצירת רצף לימודי עבור הילדים לאורך כל שעות היום עם צוות מוכר.

   הפיילוט פועל  ב-11 מסגרות גני ילדים.

» תוכנית "צעד צעד" לידה עד גיל 3 - ליווי מסגרות חינוכיות, כולל פרטיות, לילדים מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים.

   מטרת התוכנית  הינה יצירת רצף חינוכי לילדים ברמה היישובית כבר מהגיל הרך בכמה מישורים:

   תכנית כיוונים לליווי ואיתור התפתחותי, השתלמויות לצוותי חינוך, התקנת מצלמות.

» שדרוג מרחבי למידה בגני הילדים - נמשכה תוכנית לשיפוץ מרחבי הלמידה בגני הילדים, בניית מרחבי הרוגע בכיתות הגן

   והתקנת מתקני משחק בחצרות הגנים.

 

תוכנית ”שחמטק“אנגלית בגני חובה



חינוך בשוהם
מחלקת בתי הספר

» איחוד בתי הספר "אבן חן"-"צוקים" – בשנת הלימודים תש"ף יישמנו את הפעימה הראשונה בתכנית האיחוד של שני

   בתי הספר במרכז הישוב. בית הספר "צוקים" קלט את שכבות א', ב' וחלק מכיתת הגן בחט"צ.

» בביה"ס "צוקים" וב"אבן חן" נערכות תכניות פדגוגיות, חברתיות ורגשיות ליישום התכנית בהובלה של סגלי החינוך,

   ובשיתוף נציגות ההורים של שני בתי הספר. בארבעת החודשים מאז תחילת השנה נלמדו תכנים בתכנית הלימודים

   הקשורים לשינוי כהזדמנות (במסגרת כישורי חיים), התקיימו ימי גיבוש להורים ותלמידים.

» בימים אלו אנו נערכים לשלב ב' באיחוד בין שני בתי הספר.

אגף החינוך ומועצת שוהם,  מובילים את איחוד בתי הספר בשיתוף עם כל הגורמים המקצועיים, השפ"ח, משרד החינוך,

הסתדרות המורים, מנהלות בתי הספר, ומקיימים שיח שוטף עם יורי"ם ועדי ההורים המוסדיים, ונציגי ההורים.

 

תכנית לשלוש כיתות + כיתה לחינוך מיוחדאיחוד בתי הספר אבן חן וצוקים



חינוך בשוהם
פדגוגיה חדשנית

» אגף החינוך ומנהלי בתי הספר מובילים יחד תכנית לשינוי תהליכי הוראה למידה בדגש על הכשרה ופיתוח מקצועי של צוותי

   החינוך, הוראה למידה במודלים המעודדים למידת חקר וחלופות בהערכה.

» נמשך שדרוג מרחבי הלמידה בבתי הספר בהלימה לפדגוגיה העדכנית.

» מהלך יישובי מקיף יצא לדרך השנה - הטמעת סביבת אופיס 365 כמעטפת ארגונית לתהליכי הוראה למידה עדכניים

   בטכנולוגיה שיתופית מתקדמת, זהו פרי שיתוף פעולה בין משרד החינוך, חב' מיקרוסופט והמועצה המקומית שוהם,

   בסביבת אופיס 365. במסגרת התכנית הוענקו חבילות אופיס 365 לכלל תלמידי/ מורי בתיה"ס ביישוב ולכל בית אב,

   בנוסף הוקם מרחב קהילתי משותף המעודד ומאפשר תרבות ארגונית יישובית אחידה התואמת את המאה ה-21, נרקמו

   שיתופי פעולה של ניהול ושיתוף ידע בין הקהילות בתוך ביה"ס, מומחים מהקהילה ועם בתי-ספר אחרים.

» אחת הקהילות הבולטות היא קהילת "יער קהילתי שוהם" בה משתתפים תלמידי הכתה המדעית מחט"ב יהלום, מורים,

    נציגי אגפים- חינוך ואיכות הסביבה, מומחים מהקהילה שיחדיו יצרו בארקודים ל 10 אתרים ביער ויצרו אפליקציית משחק

    לתושבים.

» אירוע שיא בהטמעת סביבת אופיס 365 היה הסקייפתון העולמי – אירוע למידה שבו תלמידי כיתות ו' (דוברי אנגלית)

    מצוקים ואבן חן נבחרו לייצג את מדינת ישראל באירוע.

עיצוב חדשני של מרחבי הלמידהאירוע למידה עולמי של מיקרוסופט



חינוך בשוהם
עידוד לימודי המדע והטכנולוגיה

יוזמות חינוכיות

לימודי מדעים

» שיתוף פעולה עם התעשייה האווירית להעצמת נערות הלומדות בכיתות 
    ט' בעלות נטייה למקצועות המדעיים. הפרויקט כולל סדנאות ומפגשים   

    הנותנים למשתתפות כלים להתמודדות והעצמה ופגישות עם נשים  
    מובילות בתעשייה כמודל לחיקוי.

» DigiGirlz Day!  תלמידות כתות ט' מכל בתי הספר ביישוב השתתפו  
    ביום  אירוע חגיגי של מיקרוסופט שמטרתו עידוד תלמידות בחטיבות  

    הביניים לבחור להיכנס לעולמות הטכנולוגיה והמדעים ולהעמיק בהם.  
» "שוהם שואפים למעלה" –  תוכנית בה הצענו לילדים לאורך השנה 

    קורסים, קייטנות מדע, ימי סיור ופעילויות פנאי בחופשות ובחגים במטרה  
    לחשוף אותם ללימודי המדעים.

» חינוך סביבתי וקיימות לכיתות ג' – התקיימו סיורים באתרי טבע עירוניים, 

    צפרות, תצפית פרפרים בגן החבל, היכרות עם בעלי כנף וחרקים ועוד'.

» זה"ב – לימוד הנושא מהגן ועד התיכון.

» שותפות שוהם - ממפיס -  בשיתוף עם הסוכנות היהודית. שוהם הפכה 

    לחלק מרשת גלובלית של בתי ספר תאומים. במסגרת זו התארחו בשוהם 

    מורות מממפיס ובמארס 2020 תצא משלחת גומלין. בתיה"ס יהלום, 

    שחף, אבני החושן ושלהבת מנהלים קשרי תאומות עם בתי הספר 

    היהודיים בממפיס.

» מרחבי בחירה –קורסי העשרה  לשכבות ו', שתוכנם נשען על היחודיות 

    הבית ספרית של כל בה"ס.

» גן ובי"ס של החופש הגדול – מסגרת חינוכית הפועלת בשלושת השבועות 

    הראשונים של חופשת הקיץ ומאפשרת לתלמידים הארכת שנת הלימודים.

    במסגרת התוכנית נהנו הילדים מחוגים ופעילות מגוונת.

» תלמידים מנהיגים פדגוגיה חדשנית מובילים  מיזמים חדשניים -קבוצת 

   המנהיגות הטכנולוגית "שוהטק" מקיימת מפגשי למידה סינכרוניים 

   ואסינכרוניים לומדים התלמידים אודות טכנולוגיה, אפליקציות, תכנות, 

   חידושים ועוד.

ביקור שהםטק –
נבחרת המנהיגות הטכנולוגית של בתי

הספר היסודיים במרכז תגלית בתל אביב



חינוך בשוהם
המחלקה לצרכים מיוחדים

ביקור במרכז נא לגעת

» פיתוח מקצועי  של  מלווים  בהסעות וסייעות במגוון    
   פעולות של  למידה והעשרה, לרבות ביקור במרכז נא 

   לגעת, הרצאות ועוד.
» יוזמות חינוכיות ייחודיות של גן כלנית להיכרות עם בעלי
   מקצוע וכיתת התקשורת ב"צוקים" - הסביבה שלי דרך

   עדשת המצלמה.
» בינוי מרחבים מותאמים – חדר הכלה בי"ס רבין, רכישת 

  ציוד ייחודי לכיתות חינוך מיוחד ועוד.
» הנגשה אקוסטית – ביצוע עבודות הנגשה במספר כיתות 

   על פי הצורך.

» הורים: קבוצת הורים לתלמידים בעלי לקות תקשורתית;

   המשך תכנית "קפה הורים"  לקידום המודעות של הורי

   הקהילה החינוכית בנושאים פסיכו-חינוכיים והתפתחותיים

» סגלי חינוך בבתי הספר: בחלק גדול מבתי הספר פעלו קבוצות

   מורים,  בהנחיית פסיכולוגית בית הספר ולעיתים

   בשיתוף היועצת. מטרת הקבוצות הייתה להוות מרחב הכלה

   למורים ולקדם את יכולות ההכלה והתקשורת עם

   של התלמידים.

» סייעות החינוך המיוחד: סדנא בנושא מיניות.

המחלקה לשירותים פסיכולוגים



חינוך בשוהם

» הדגש בשנת 2019: מאבק בתופעות האלימות ברשת ומסיבות יער.

» הרצאות וסדנאות להורים – קבוצות להורים למתבגרים ותכנית "מפגשים בסלון" – הרצאות של אנשי מקצוע בסלון הביתי.

» ”עמיתים משפיעים“ – סמינרים לתלמידי ט' בנושא מניעת צריכת אלכוהול וסמים ולתלמידי י' בנושא מניעת בריונות ברשת.

» מסיבות יער - תהליך קהילתי בהשתתפות המשטרה והנהגת ההורים במטרה לעודד מסיבות בטוחות.

» מוגנות ברשתות החברתיות - סדנה משותפת להורים וילדים בנושא התנהלות נכונה ברשת ושיח.

» הורחבה תוכנית מוגנות עם כניסתה של  מדריכת מוגנות לשני בתי ספר יסודיים - שחף ורבין. בתי ספר אלה מצטרפים

   ליהלום, תיכון שהם, שלהבת ואבני החושן בהם כבר עובדים מדריכי מוגנות.

סדנה משותפת להורים וילדים
בנושא גלישה בטוחה ברשת

הכשרה בנושא מיניות בריאה לאנשי
מקצוע מתחום החינוך והטיפול בישוב

היח' למניעת אלימות, סמים ואלכוהול



שירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים

טיפול במשפחות:

הורחב מרכז טיפול במשפחה אשר נותן טיפול זוגי ומשפחתי והדרכה הורית; הפעלת צוות מקצועי בתכנית "כיוונים", 
לאיתור פעוטות עם קשיים התפתחותיים במעונות היום ; תכנית נתיבים להורות למשפחות, הכוללת טיפול מקיף 

ואינטנסיבי בכל בני המשפחה, במשך עד שנה וחצי.

צרכים מיוחדים:

הפעלת דיור מוגן בקהילה – 2 דירות לצעירים עם צרכים מיוחדים; קידום תכנית "בית לחיים" לצעירים עם צרכים 
מיוחדים; גיבוש תכנית חדשה למועדונית "יחד" בשיתוף ובהפעלת עמותת שק"ל.

טיפול קבוצתי לילדים, נוער וצעירים:

מעגל בנות, מסגרת לנערות להעשרה וקידום; קבוצות תהליכיות לנוער בחט"ב ובתיכון; סדנת מיניות לתלמידים, הורים 
ומורים בשלהבת; הפעלת בית קפה ייעוצי לנוער, בשילוב מתנדבים, ובשיתוף יחידת הנוער ; ליווי פרטני וקבוצתי 

לצעירים, בתחומי – תעסוקה, לימודים, רגשי וחברתי.

טיפול בקשישים:

קבוצה טיפולית לניצולי שואה, וטיפול פרטני באמצעות שלוחה של "עמך" בשהם; קהילה תומכת – לחצן מצוקה, 
אמבולנס, אב קהילה ופעילות חברתית

יוזמות נוספות:

העמקת תפיסת הרפורמה בשירותי הרווחה ברשויות המקומיות; השלמת רצפים טיפוליים בתכנית הלאומית למניעת 
התאבדויות; ועדת קרן ריבלין – טיפלה השנה ב-88 בקשות, והעניקה סיוע בהיקף של 208 אש"ח.



שירותים חברתיים
קהילה מתנדבת

» ערב הוקרה למתנדבים ולמשרתי המילואים.

» "בית המתנדב פועל  כבית חם ומזמין המאפשר מפגשים,

   כנסים ואירועים לכל ארגוני המתנדבים.

» במהלך השנה התקיימו הכשרות מקצועיות וליווי מקצועי,

   במטרה להעצים את תחום ההתנדבות

» הפעלת שי"ל – שרות ייעוץ לאזרח

ערב הוקרה למתנדבים

בית הגמלאי
» התקיים יריד ידע בנושא זכויות לתושבים מגורמי ממשל וציבור שונים.

» השתתפות בפרויקטים קהילתיים: הצגת תערוכות, פעילות עם נציגת הקהילה היהודית ממפיס טנסי, הוצאת עיתון   

   לגמלאים, השתתפות בקהילה סורגת, ושורה של התנדבויות בקהילה.

» הרצאת נציג הגמלאים בהסתדרות בנושא מיצוי זכויות, נופש נגיש בטבריה, סיורים מודרכים בפארק שוהם, הדרכת 

   בנקאות דיגיטלית.

» סיוע גמלאים למען גמלאים: קבוצת גמלאים המתנדבים לסייע לגמלאים אחרים בתחומי החיים השונים.

» פרוייקט רב דורי : פעילות משותפת בין הגמלאים לגן ילדים, בי"ס צוקים, חט"ב יהלום ותיכון שוהם.

» חוגי תנועה ופעילות גופנית, חוגי אמנות ומחול, סדנאות כתיבה ותאטרון גמלאים קהילתי.



שנת השיוויון והנגישות

» בשוהם נפתח השנה "מודל עיר נגישה" – בשיתוף קרנות הביטוח הלאומי וקרן שלם.

   מרכז הדרכה ארצי ליישום דרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

» הנגשה מלאה של בניין המועצה, מרכז אמנויות הבמה וכותר הפיס, הנגשת גן היובל והמרחב הציבורי ביניהם.

» הקמת מרכז הדרכה ארצי ללימוד נגישות: סיורים, הדרכות, ימי עיון.

» הדגמת מכלול האמצעים, הטכנולוגיות והאביזרים הקיימים בתחום הנגשת המרחב הציבורי.

 

הנגשה מלאה של בניין המועצה



העברת מתחם הפסטיבל למרכז היישוב,
באופן שמאפשר לאנשים עם צרכים מיוחדים,

כסאות גלגלים והורים לתינוקות נגישות נוחה יותר
בין מתחמי הפסטיבל.

שנת השיוויון והנגישות

» מתקני שעשועים נגישים.
» מתקן כושר משולב.

» ריהוט רחוב נגיש.
» נקודת מפגש בולטת לאנשים עם

    מוגבלות קוגניטיבית.

» תכנון אדריכלי של הבית.
» ערב התרמה יישובי בפתיחת פסטיבל

    "מוזות בשוהם".

היערכות לבניית "בית לחיים"
לצעירים עם צרכים מיוחדים בשוהם

מוזות שוהםחנוכת גן היובל – גן נגיש

ילדים מיוחדים לא מחכים בתור
ישום מדיניות חדשה באירועים היישוביים,

המאפשרת לילדים עם צרכים מיוחדים
שלא להמתין בתור למתקנים ולדוכני המזון.



שנת השיוויון והנגישות
הנגשת מרכז אמנויות הבמה

» מסך תמלול ושילוב הצגות עם פישוט קולי ברפרטואר.

» מגוון עזרי שמע וראייה.

» שילוט אלקטרוני.

» תאורת מדרגות ומאחזי יד.

» תא לפישוט קולי.

 

תא לפישוט קולי

דגש על נושאי נגישות באירועים ובפעילויות

» קיום חוג טרום נגינה לילדים עם מוגבלויות

» הנגשת משכן אומנויות הבמה

» תמלול באירועים יישוביים מרכזיים.

» הצגות בנושאים הנוגעים לצרכים מיוחדים: מיכאל,

   לציונה יש כנף אחת, הצגה במסגרת סל תרבות בנושא

   תסמונת טורט ושיחה עם אמא לילד הלוקה בתסמונת

» שילוב מופעים המיועדים לילדים עם צרכים מיוחדים

   באירועים היישוביים.

 

 

חלוקת אביזרי שמע וראייה
למבקרים במרכז אמנויות הבמה



איכות הסביבה

הצבת פינות האכלה לחתוליםשדרוג גינות הכלבים

הקמת גינה קהילתית רחוב קדם
שיתוף פעולה עם קק"ל בפעילויות

קהילתיות ביער שוהם, בהן מסיק זיתים,
ריצה, הליכה ספורטיבית, קבלת שבת ועוד.

יוצאים ליער מרגישים בבית



איכות הסביבה

שידרוג תשתיות וגינון
שדרוג תאורה בשביל הליכה מערבי,

החלפת גופי תאורה במבני ציבור
והוצאת מכרז להחלפת תאורה גבוהה ברחבי הישוב

התייעלות סביבתית אנרגטית

השקת תהליך שיתוף ציבור בנושא יער שוהם
באמצעות מערכת "תובנות", ותחילת פעילותם של שולחנות

עגולים בנושאי חינוך, תשתיות יער ותרבות.

חוכמת ההמונים
יום ניקיון, אימוץ שטחים על ידי תלמידי בתיה"ס,
פעילות ל"יום כדור הארץ" במוסדות החינוך ועוד.

חינוך סביבתי 

שתילה, החלפת צמחייה ושדרוג גינות, החלפת משאבת
מים תחנת שפירים למשאבה יותר גדולה 300 מק"ש,

צביעת עמודים תאורה נמוכים, צביעת ספסלים ואשפתונים,
ביצוע סקר פרגולות והחלפה עפ"י הצורך



פנאי בשוהם
חמש במספרים

900
ילדים
בחוגי

הספורט

60
ילדים בחוגי

העשרה
ובחוגים

לגיל הרך

280
תלמידים

בקונסרבטוריון

620
ילדים

ב-24 צהרונים,
180

במעונות
היום

2,720
משפחות

מנויות
לספרייה
הציבורית

400
ילדים ומבוגרים
בחוגי העשרה,
אומנות ועולם

הבמה

120
ילדים

בביה"ס
מנגן

450
תלמידות
בביה"ס
למחול

55
ילדים

במגמת המוזיקה
של חטיבת

יהלום

70
בחוגי

העשרה
למבוגרים

כ-1,100
מנויים במשכן

לסדרות תיאטרון
מבוגרים, ילדים
וסדרת קולנוע

35
אירועים

קהילתיים

כ-500
בני נוער

בפעילות קבועה
שבועית
ביחידת
הנוער

800
בני נוער
בפעילות
תנועות
הנוער

מעל 1,300
בני נוער
באירועי

יחידת הנוער



פנאי בשוהם

ספורט

» אירועי קיץ ספורטיביים וסובב שוהם באקסטרים, לצד עידוד ספורט תחרותי.

» יישום תכנית עיר בריאה – קורס נאמני בריאות יישוביים.

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

» הקמת מועדון ריצה שוהם – רצי 100 מני הפועל במסגרת חוגי חמש.

» אירוח וקיום תחרויות ואליפויות מרכזיות בשוהם: התעמלות אומנותית, אקרובטיקה, החלקה אומנותית

   על גלגיליות ובענפי לחימה מרכזיים.

 

 

» הרכבי הקונסרבטוריון אירחו את האמן אריאל זילבר

   לקונצרט משותף.

» תלמידי הקונסרבטוריון השתתפו בכנסים מוסיקליים שארגן

   משרד החינוך.

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

» חדש! נפתח מסלול טרום מוסיקה לילדי הגיל הרך בשיתוף

   עם מרכז אתגר.

» שיעורי אורגניות  לתלמידי כיתות ב'.

קונצרט משותף עם אריאל זילבר

קונסרבטוריון

אירועים קהילתייםסובב שוהם באקסטרים



פנאי בשוהם
ספרייה

» קריאה דיגיטלית – חווית קריאה מתקדמת וחדשנית המאפשרת קריאה באמצעות אפליקציות מכל מכשיר דיגיטלי

   לצד מאגר של ספרי קריאה ועיון.

» שעת סיפור , מפגשי סופרים, עורכים ומתרגמים למבוגרים, נוער וילדים. הרצאות, סדנאות, הצגות ואירועי השקת

   ספרים ועוד.

» מועדון קריאה למבוגרים – מסע ושיח סביב נושאים מתוך ספרים.

» חגיגת הספר וחודש הקריאה.

» לילה לבן – חגיגה לילית בין הספרים.

» יוצרים בספרייה ושומרים על הסביבה – סדנאות יצירה להורים וילדים, המשלבת מודעות לשמירה על הסביבה,

   העשרה ושעת איכות.

» חוגים וסדנאות: סדנת "מנהיגות מתחילה מבפנים",  "ילדים מקריאים לכלבים", "כשהיינו ילדים" – פעילות בין דורית,

   משותפת לנכדים, סבים וסבתות; "שיר נולד בספרייה" – סדנת כתיבה והלחנה ועוד.

» שעת סיפור ארצית לפתיחת חופשת הקיץ.

» ספר עד הבית – שירות לאזרחים וותיקים ובעלי צרכים מיוחדים במטרה להנגיש עבורם את שירותי הקריאה.

» תכניות לעידוד הקריאה: מצעד הספרים, קראתי נדבקתי, הדרכות בספרייה.

» מסע עולמי מהכורסה – מסעות בעקבות ספרים, הרצאות חווייתיות של מובילי מסעות למחוזות קסומים ונופי

   בראשית מכל העולם.

» ספרייה מקוונת עם אפשרות גישה מכל מקום.

» שירות משקפי מציאות מדומה.

 

לילה לבן בספרייה



פנאי בשוהם
מרכז אומנויות הבמה

» חידוש מתכונת סדרות המנויים במרכז אמנויות הבמה:

  מנוי הצגות מבוגרים :9 הצגות מבוגרים + מופע מתנה, או 6 הצגות מבוגרים + מופע מתנה.

» הצגות, מופעי בידור סטנד-אפ, הרצאות ומופעי מוסיקה ופעילות בוקר שבת לילדים.

» אתר חדש מונגש, המאפשר רכישה ישירה דרך האתר.

» הנגשה מלאה של האולם ללקוחות עם צרכים מיוחדים.

» מופעי מוסיקה בלובי בשיתוף זפלין בר.

 

הנגשת המרכז - תא אקוסטיפעילות בוקר שבת לילדים



פנאי בשוהם
תרבות

» פסטיבל מוזות בשוהם במתכונת מחודשת – מיקום נגיש במרכז היישוב.
» אירועי תרבות חדשים: קמפינג ליד הבית, ט''ו באב- שירה ארצישראלית ליום האהבה

    בבריכה ואירועי שבוע פתיחת הקיץ כולל פסטיבל הבירה. 
» השנה התקיים לראשונה בשוהם אירוע לציון חודש הגאווה.

» אירועים קהילתיים לאורך השנה: חגיגה בירוק, פורים, עצמאות וזכרון ועוד.
» פותחים דלת לאמנות- סופשבוע שכולו הצדעה לאמני שוהם.

» מופע מחווה לטלויזיה החינוכית בהשתתפות חוגי אמנויות הבמה של חמש.

 

חגיגה בירוקפסטיבל מוזות בשוהם

תחום הצעירים – "המטרו – מרכז הצעירים של שהם"
» הכוונת חיילים משוחררים: במרכז הצעירים ניתנו עשרות פגישות ייעוץ 

לימודי והכנה לאקדמיה בחינם לחיילים משוחררים.
» פסיכומטרי: 5 מחזורים של קורס פסיכומטרי במחיר מוזל לתושבי שהם.

» מרכז למידה: מרכז למידה חדש הפתוח בימות במהלך השבוע בחינם 
לסטודנטים וחיילים משוחררים. בתקופות מבחנים המרכז פתוח עבור 

הסטודנטים בכל ימות השבוע (כולל סופ"ש) במתכונת מתוגברת.
» מלגות לסטודנטים: מרכז הצעירים מרכז ומלווה את תהליך קבלת מלגות 

והתנדבות סטודנטים ביישוב.
» הרצאות ופנאי: מגוון הרצאות וקורסים בנושאים הקשורים לכלכלת 

המשפחה, הרצאות על הבר, תכנון תקציב, שיווק ופרסום, משכנתאות, הכנה 
לאקדמיה, הכנה לעולם התעסוקה, הצבת מטרות ומוטיבציה ועוד.

» פרויקט "המעצמה": מנטורינג לצעירים בתחילת דרכם המקצועית ע"י 
בכירות ובכירים בתחומם משוהם.



פנאי בשוהם
נוער וחיילים

» חדש! מרכז הכנה לצה''ל - דלת פתוחה בנושאי גיוס.

» ערב הוקרה משותף לחיילים ולמתגייסים.

» 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 במגוון מסגרות

, THE SHOW תרבות ופנאי – סדנת אומן ג'ורדי ואיזי, מגוון סדנאות לנוער, ערבי קריוקי ומוסיקה, מסיבות, הפקת «

   מונית הכסף, מעגלי שיח ועוד.

» מעורבות קהילה למען הנוער – סיירת הגנים,  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.

» חיזוק וליווי תנועות הנוער ביישוב וטיפול בתחזוקת מתקני תנועות הנוער ביישוב.

 

מנהיגות צעירה – קורסי שגריריםסדנאות לנוער



פנאי בשוהם
הגיל הרך

העשרה

פעילות ביער קהילתי בשיתוף קק“ל

אירועי תרבות לגיל הרך

» חוגי העשרה שנתיים לכל הגילאים וקורסים וסדנאות  
   לילדים ולמבוגרים: שפות (אנגלית, צרפתית, ערבית, 

   ספרדית), הום סטיילינג (חדש!), NLP, גישור, אנימציה 

   ועוד.

» הרצאות במיגוון נושאים להעשרת הידע והרחבת 
   האופקים.

» פעילות ביער קהילתי בשיתוף קק"ל: קבלות שבת 
   מוזיקליות ביער, סדנאות צילום, הצגות, יצירה ועוד.

» מופעים ופעילויות מגוונות לתלמידי בית הספר היסודי, 
   בייחוד בחופשות החגים: חדרי בריחה, לייזר טאג,

   מפגשי אמן ועוד.

» חדש! מעגל אמהות לתמיכה והעצמה.
» חדש! ייעוץ הורי פרטני. מפגש אישי וממוקד לייעוץ וליווי 

  משפחתי על ידי מדריכת הורים מוסמכת.
» חדש! בוקר של כיף. פעילות תנועה מודרכת ופעילות 

  במשחקייה , בכל יום א' בשעות הבוקר.
» הפעלת מגוון סדנאות להורים:הדרכת הורים בגישת 
   אדלר, עזרה ראשונה לתינוקות, חינוך פיננסי לילדים

   ועוד והרצאות העשרה חד פעמיות בנושא הורות 
   ומשפחה.

» סדנאות משותפות להורים וילדים: ליווי התפחותי  
   לתינוקות, עיסוי תינוקות, מפגשי תנועה , בישול ועוד.

» חוגים שנתיים לגיל הרך: ספורט ותנועה, מחול, אנגלית 
   (חדש!), מוזיקה (חדש!) ועוד.

» הצגות ומופעים המותאמים לגיל הרך.
» משחקייה מאובזרת לתינוקות ופעוטות עד גיל 4.



פנאי בשוהם
צהרונים

 

» תכנית לימודים פדגוגית המתמקדת בהעשרת עולמו של הילד ומותאמת התפתחותית.
» השתלמויות והדרכה שוטפת לצוותי הצהרון במגוון נושאים.

מעונות 

» השתלמויות והכשרות לצוותי מעונות שגיא ומכבים.
» שילוב תכנית "כיוונים" במעונות חמש, תוכנית פארא רפואית המשלבת

   צוות של פסיכולוג, קלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק.

 

...




