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ברכת ראש המועצה
תושבים יקרים,

כמדי שנה אנו מעבירים לכם סיכום תמציתי של השנה החולפת. 

הסיכום השנתי השנה הוא כמובן שונה מקודמיו, בשל  ההתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה. 

חלק ניכר מהסיכום השנתי יוקדש להיערכות המועצה לטיפול בהשלכות המשבר הזה. 

כבר בשבועות הראשונים לפרוץ המגיפה הבנו שלא מדובר במשבר נקודתי, אלא במצב חירום מתמשך, שנצטרך לטפל 
בו גם ברמה המקומית, לצד הטיפול הממשלתי. למרות הצורך בצמצום כח האדם שעבד ברשות, גיבשנו צוותים ייעודיים 
לטיפול במשבר במספר מישורים: טיפול בקטיעת שרשראות ההדבקה ברמה המקומית מלווה בפעילות אכיפה והסברה; 

עבודה ברמה הקהילתית וסיוע כלכלי לתושבים, תוך דגש לדורשי העבודה בשוהם.

כיישוב שהתברך בקהילה מאוחדת וחזקה, שיתוף הפעולה בין הרשות לבין המתנדבים בא לידי ביטוי במתן רשת תמיכה 
להנחיות  כל העת, בהתאם  הוותיקים. תכנית הפעולה של מועצת שוהם ממשיכה  ולאזרחים  לחולים, למבודדים  וסיוע 

הממשלה.

מלוא התודה והערכה לחברי המועצה שלקחו חלק במאמץ היישובי החשוב הזה, ובראשם חבר המועצה אלי פלג, שמנהל 
 – וכמובן  והחברות העירוניות  את מערך החקירות האפידמיולוגיות של היישוב. תודתי לעובדים המסורים של המועצה 

תודה גדולה לכל המתנדבות והמתנדבים הנפלאים, שהם חלק בלתי נפרד מהציביון של היישוב הנפלא שלנו. 

בחוברת דיגיטלית זו תוכלו למצוא כמובן גם עדכון על העשייה היישובית השוטפת בכל התחומים, שמטרתה המשך פיתוח 
הקרובות,  לשנים  עסקים  מארנונת  בהכנסות  בגידול  בצפי  גם  אתכם  לעדכן  שמח  אני  בו.  החיים  איכות  וקידום  היישוב 

שתאפשר הרחבת השירותים לכם, תושבי היישוב, וחיזוק היציבות הכלכלית של שוהם. 

עם  הנגיף  לצד  לחיות  נצליח  מחוייבות,  הרבה  ועם  משותפים  בכוחות  אך  כאן,  עדיין  הקורונה   – הסתיימה  לא  העבודה 
מינימום תחלואה ומקסימום חיי שגרה. 

וכן לעובדים ולמנהלים  עבודתה של רשות מקומית היא עבודת צוות – מלוא תודתי והערכתי לחברי למליאת המועצה 
המסורים.

שלכם בברכה,
איתן פטיגרו,  ראש המועצה



ועדת 	  ידי  על  החולפת  בשנה  מנוהל  המשבר 
המל"ח היישובית )משק לשעת חירום(, בהתאם 
למצבי  כהיערכות  במועצה  שבוצעו  לתרגילים 

חירום. יו"ר ועדת מל"ח הוא ראש המועצה.

חברי הוועדה קיבלו מדי יום את נתוני התחלואה 	 
ומדד הרמזור, ועבדו בשיתוף פעולה עם פיקוד 

העורף, משרד הבריאות וכלל הגורמים.

קטיעת 	  בנושאי  טיפלו  ייעודיים  העבודה  צוותי 
והתנדבות,  רווחה  חינוך,  ההדבקה,  שרשרת 

פנאי, אכיפה והסברה.

התמודדות עם 
משבר הקורונה

תחקור 	  בשוהם  ביצעו  הראשון  מהגל  כבר 
אפידמיולוגי עצמאי למי שנמצא כחיובי לקורונה 
ריכז  הפעילות  את  מקומיים.  כוחות  ידי  על 
בתחילה  פלג.  אלי  המועצה,  חבר  בהתנדבות 
התושבים  ידי  על  וולונטרי  באופן  נמסר  המידע 
שאומתו כחיוביים לקורונה, אשר הפגינו אזרחות 

טובה ועדכנו במידע. 

של 	  פיילוט  בשוהם  בוצע  השני,  הגל  לקראת 
מאומתים  מתחקרי  במסגרתו  הבריאות,  משרד 
וכיום  המשרד  של  מקצועית  הסמכה  עברו 

תחקור המאומתים ותשאול המגעים מבוצע על ידי כוחות מקומיים בלבד.

בשוהם הוקמו לאורך התקופה מספר מתחמי בדיקה, בהתאם לצורך, ומידע על מתחמי בדיקה באזור פורסמו לתושבים 	 
באופן תדיר.

שוהם היא אחד היישובים המחוסנים ביותר בארץ, הודות למודעות ומחוייבות של התושבים, סיוע מתנדבים לאוכלוסייה 	 
המבוגרת בקביעת תור והסעות וכן הקמת מתחמי חיסונים ביישוב.

שליטה בנתוני 
התחלואה

קורונה



להנחיות 	  היישובית  החינוך  מערכת  התאמת 
הילדים:  וגני  הספר  בתי  בשיתוף  הממשלה, 

למידה מרחוק, למידה בקפסולות וכד'. 

העשרה 	  סדנאות  בהן:  עצמאיות  יוזמות  קיום 
תגבור  לימודי  ה'-ו',  לתלמידי  הפתוח  במרחב 
באנגלית לתלמידי שכבת ו', שירות תגבור מקוון 
בחינות  לקראת  העליונה  החטיבה  לתלמידי 

הבגרות. 

וצוותי 	  ההורים  הנהגות  עם  קשר  על  שמירה 
החינוך. 

מתן עדכון על מאומתים מקרב אנשי הצוות או התלמידים לצורך ניתוח השלכות.	 

חינוך

גם 	  ביטוי  לידי  באה  שוהם  קהילת  של  עוצמתה 
המועצה  בין  והדוק  מבורך  בקשר  זה,  במשבר 
הבידוד,  סיירת  ביישוב:  ההתנדבות  גורמי  לבין 
יד משוהם, מתנדבי החירום וההצלה ובני הנוער. 
והתאגידים  המועצה  עובדי  עם  ביחד  אלה,  כל 

העירוניים נרתמו לרווחת הקהילה:

קניות וסיוע בסידורים, חלוקת סלי מזון ותרופות.	 

שמירה על קשר קבוע עם אוכלוסיית האזרחים 	 
ארוחות  סיוע,  ודרכי  צרכים  לאיתור  הוותיקים 

וחבילות לאזרחים ותיקים ולנזקקים.

ערכות בידוד לילדים, לתלמידים ולאזרחים הוותיקים. 	 

שמירה על קשר עם המאומתים והמבודדים.	 

שירותים חברתיים,
קהילה והתנדבות



בתחילת 	  זינק  בשוהם  העבודה  דורשי  מספר 
ציבור  וגם   10 פי  לכמעט  הקורונה  משבר 
כלכלי  משבר  עם  התמודד  ביישוב  העצמאים 
ישראל,  ממשלת  שנקטה  לצעדים  בנוסף  קשה. 
ביצעה גם מועצת שוהם מספר מהלכים חשובים.

הנחה 	  למתן  ירוק"  "מסלול  גיבשה  המועצה 
שכירים   – היישוב  לתושבי  מגורים  בארנונת 
נדרשו  לא  הבקשה  הגשת  לצורך  עצמאים.  או 
שמצויים  מסמכים  למעט  מיוחדים,  מסמכים 
ע"י מחלקת  ברשות התושבים. הבקשות טופלו 

הגביה. 

בו שותפים בהתנדבות גם תושבים מתחומי משאבי האנוש. הפורום פרסם סקר 	  ביישוב פורום תעסוקה,  הוקם 
לאיתור צרכים של מבקשי העבודה ביישוב. במסגרת זו התקיימה סדנה לסיוע בהתארגנות תעסוקתית למבקשי 

עבודה, שהתקיימה בשוהם בשיתוף המשרד לשירותים חברתיים ושירות התעסוקה. 

מועצת שוהם והתאגידים העירוניים העניקו פטור משכר הדירה למשך מספר חודשים לעסקים השוכרים במבני 	 
הציבור ביישוב. 

המועצה הפיקה והפיצה ביישוב חוברת שוברים והטבות לעסקים המקומיים.	 

סיוע כלכלי

בהנחיות, 	  התכוף  והשינוי  המגבלות  נוכח 
התקיימו ביישוב פעילויות פנאי חלופיות:

החברה 	  של  הפייסבוק  בדף  מקוונות  פעילויות 
העירונית חמש.

פעילויות 	  לביצוע  היישוב  לאמני  תקציב  מתן 
אמנות ויצירה לתושבים במרחב הפתוח. 

מופעים, 	  קיום   - זאת  אפשרו  המגבלות  כאשר 
שעות סיפור ופעילויות ספורט במרחב הפתוח, 

בקפסולות, במספר סבבים. 

בגנים 	  הוותיקים  לאזרחים  בטוח  מרחב  יצירת 
הציבוריים – שעות פעילות ייעודיות להם, כדי למנוע סכנת הדבקה. 

חלופות פנאי



ביצוע פעילות הסברה ואכיפה של התו הסגול בקרב בעלי עסקים.	 

הסמכת פקחים ואכיפת חוקי הקורונה: עטיית מסיכה, מניעת התקהלות והפרת בידוד. 	 

ביצוע מבצעים בשיתוף המשטרה לאכיפת חוקי הקורונה. 	 

העברת מידע למשטרה על מפרי בידוד לצורך טיפול.	 

פיקוח ואכיפה



כיתות 	   4 תוספת   – צוקים  ביה"ס  הרחבת 
חדשניות, מרחב פנאי שכבת ב'.

התחלת בנייה של 4 כיתות גן שכונת הדרים	 

הדמוקרטי 	  שחף  ביה"ס  של  בנייה  התחלת 
בשכונת הדרים.

התחלת בנייה מעון יום שכונת הדרים.	 

חינוך

יחידות 	   1350 לכל  הבנייה  היתרי  הליך  הושלם 
הדיור בשכונת הדרים.

אכלוס ראשון צפוי ביוני 2021. 	 

בשכונה מתוכננים 5 גשרים: 3 גשרי הולכי רגל 	 
ואופניים הונחו, גשרי כלי הרכב בשלבי עבודה.

עבודות הפיתוח של השכונה בעיצומן ותבוצענה 	 
בהתאם לקצב האיכלוס.

שכונת הדרים

שהם בתנופת פיתוח



 נחנך מתחם משחקים טבעי וכניסה חדשה	 
לגן החבל.

תכנון פארק ספורט יישובי בהיקף 24 דונם 	 
בשכונת הדרים, אשר יכלול קיר טיפוס, 

מתקני כושר ומתחמי ספורט עממי שונים. 

קידום היתר בנייה לגשר מעל כביש 444.	 

השלמת תכנון מתקדם למעגלי תנועה תפן-	 
חבל ומודיעים-לפיד, שיבוצעו במהלך 2021.

שטחים ציבוריים

תשתיות תנועה 
ותחבורה

שיפוץ מקווה הגברים	 

 תכנון "בית לחיים" לקראת הוצאת	 
היתר בנייה. השנה הונחה אבן הפינה לבית 
במעמד שר הרווחה והשירותים החברתיים

מבני ציבור



תוספת חניות בגן החבל	 

תוספת חניות ברחבי היישוב ברחובות: 	 
המצפה, ירדן, קדם, הזוהר ותענך.

החלפת עמודי תאורה גבוהה ברחבי היישוב	 

חשמול תאורה בשביל המערבי	 

תוספת חניות 
ברחבי היישוב

התייעלות סביבתית 
אנרגתית

בניית פיר למעלית ביה"ס רבין – המעלית 	 
תוצב במהלך 2021.

פירים למעליות בבתיה"ס צוקים ואבני 	 
החושן.

תוספת מעלית בכותר הפיס.	 

עבודות הנגשה במבני ציבור: מרכז אתגר, 	 
השירות הפסיכולוגי, בית המתנדב, מתחם 

חירום, הנגשת תחנות אוטובוס ועוד. 

התאמות הנגשה בגינות שכונתיות.	 

הנגשה



שדרוג מתחם כושר ברח' קשת 	 

מתחם כושר חדש בשביל המערבי	 

חידוש משטחי בלימה בגנים : שחם, סלע, 	 
יסמין, החבל.

 סככות צל בגינות ציבוריות:	 
תענך, העמק, שחם.

שדרוג ספסלי עץ בגינות הכלבים	 

גינת כלבים חדשה – לכלבלבים	 

חידוש גינות וטיפוח 
חזות היישוב

שדרוג נקודת הגזם היישובית.	 

סחלבים 	  בשכונת  טמונים  אצירה  כלי  החלפת 
לפחים עיליים.

תגבור רכבי טיאוט, משאיות גזם ועובדי ניקיון	 

הפעלת רכב תפעולי חשמלי ביום ובערב	 

תברואה

תנופה ירוקה



השתתפות בפרויקט "קלימה-מד" - אמנה 	 
בינלאומית בנושא הערכות רשויות למשבר 

שינוי האקלים.

שת"פ עם אגף החינוך בגיבוש תכנית קידום 	 
חינוך בנושא סביבה.

המשך שת"פ הדוק עם הקק"ל בנושא יער 	 
קהילתי שוהם, קיום אירועים והדרכות.

הדרכת והפעלת תלמידים בפעילות יערנית 	 
ביער קהילתי שוהם.

פעילות של נאמני יער קהילתי שוהם  - הדרכות, הסברה, פעילות יערנית ומבצעי ניקיון.	 

מיזם "עץ נולד" – נטיעת עץ לכבוד כל תינוק שנולד ביישוב.	 

סדנת צילום לתושבים ביער שוהם.	 

קיימות וחינוך
בנושא סביבה

תגבור פיקוח תברואה על קבלני הניקיון והאשפה	 

פיקוח באופניים ברחבי היישוב בדגש שבילים גינות ציבוריות, כלבים 	 
משוטטים והשלכת פסולת

הכשרת עובדי פיקוח לאכיפה סביבתית	 

פיקוח



חידוש נוהל תחזוקת מבננים, אליו הצטרפו 1207 בתי אב. 	 

הנוהל נותן מענה לתחזוקה השוטפת של השטחים הפרטיים המשותפים במבננים - 	 
בסיוע המועצה, בתשלום של הדיירים.

נוהל המבננים

שדרוג חזות מתקני מיחזור	 

סקר והכנות להצבת פחים כתומים 	 
למחזור אריזות.

מיחזור



מחלקת קדם 
יסודי

בניית 	   - הילדים  בגני  למידה  מרחבי  שדרוג 
מתקני  התקנת  הגן,  בכיתות  רוגע  מרחבי 

משחק בחצרות הגנים. 

החינוך, 	  צוותי  של  והעצמה  בפיתוח  השקעה 
בשדרוג וחידוש גני הילדים ובשילוב של תכניות 
שחמטק  תכנית  בהן  הגנים,  בתוך  ייחודיות 

ואנגלית לגני החובה. 

תוכנית בוצהרון –סייעת רצף שעובדת בבוקר 	 
וממשיכה עם הילדים לצהרונים, ליצירת רצף 

לימודי עם צוות מוכר. הפיילוט פעל ב-11 מסגרות גני ילדים עם סייעת מהשעה עשר וחצי בבוקר .

 	 3 ומעלה( מגיל  ילדים   10 )בהן משובצים  ליווי המסגרות החינוכיות   – 3 תוכנית "צעד צעד" לידה עד גיל 
חודשים עד 3 שנים במספר מישורים: תוכנית "כיוונים" – ליווי ואיתור התפתחותי בגיל הרך על ידי אנשי 

מקצוע, השתלמויות לצוותי החינוך וכן התקנת מצלמות בגנים הפרטים ובמעונות חמש.

בהתאם למדיניות המועצה הרואה את הצורך בשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתוך הקהילה והסביבה 	 
לכך  ובהתאם  שוהם.  בתוך  הלימוד  במסגרות  חינוכי/טיפולי   מענה  הניתן  ככל  ניתן  שלהם  הטבעית  החברתית 

התווספו ונפתחו השנה 3 מסגרות חינוך כיתתיות חדשות.

כחלק מהמערך הארצי שונתה מתכונת השמת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, והורים שרצו בכך יכולים להמיר  	 
את זכאות ילדיהם למסגרת חינוך מיוחד , בסל שעות אישי וזאת כדי לאפשר לתלמיד  למצות את יכולותיו במסגרת 

החינוכית הרגילה, על ידי מתן  סיוע לימודי ותמיכה רגשית.

פיתוח מקצועי  של  מלווים  בהסעות וסייעות במגוון  פעולות של  למידה והעשרה,.	 

בינוי מרחבים מותאמים וביצוע עבודות הנגשה.	 

חינוך מיוחד

חינוך מסביב לשעון
שנת 2020 היתה שנה מאתגרת – ניהול במציאות משתנה, אשר המשימה המרכזית היתה שמירה על שגרה 
וקשר עם התלמידים ועם הסגלים החינוכיים, לצד חשיבה ולמידה של מתווים משתנים ופיתוח דרכי למידה.



שואפים למעלה 
– חינוך למדעים

אגף חינוך וקהילה במועצה המקומית שוהם שם 
לו למטרה להדליק את "הניצוץ בעיניים" אצל 

כל ילדה וילד ולהניח תשתית לפיתוח הסקרנות 
והשאיפה למצוינות, תוך פיתוח יוזמה, חשיבה 

יצירתית וחשיבה מדעית וטכנולוגית מתקדמת":

קורסים לילדים מתחומי המדע, המתמטיקה, 	 
רובוטיקה ותחומי חקר נוספים.

פעילויות מדעיות בשיתוף בתי הספר.	 

פעילות בקהילה: פעילות אסטרונומיה לשבוע החלל הישראלי, פעילות מדעית במסגרת יום המשפחה.	 

קייטנת משרד המדע בקיץ 2020. 	 

פתיחת "עמודמדע" באתר המועצה לשמירה על קשר עם ילדים והורים שוחרי מדע.	 

לשלום 	  מרכז  פתיחת  במשפחות:  טיפול 
המשפחה, לטיפול באלימות במשפחה וכן מרכז 
נוסף של תכנית "נתיבים להורות", אשר מיועד 
וכן למשפחות. במהלך השנה גדלה  למתבגרים 

הפעילות בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי.

בקהילה 	  מוגן  דיור  הפעלת  מיוחדים:  צרכים 
צרכים  עם  לצעירים  דירות  שתי  באמצעות 
לחיים"  "בית  להקמת  התכנית  וקידום  מיוחדים 

בשיתוף עמותת שק"ל.

תמיכה בקהילה בתקופת הקורונה, בשיתוף המתנדבים.	 

קהילה מתנדבת: עבודה עם סיירת הבידוד, הקמת סיירת מתנדבים לקשישים, המשך פעילות שי"ל באופן מקוון וטלפוני.	 

בחט"ב 	  לנוער  תהליכיות  קבוצות  נערות,  וקידום  להעשרת  מסגרת  בנות,  מעגל  וצעירים:  נוער  לילדים,  קבוצתי  טיפול 
ובתיכון, הפעלת בית קפה ייעוצי לנוער בשיתוף מחלקת הנוער ומתנדבים, ליווי פרטני וקבוצתי לצעירים בתחומי תעסוקה, 

לימודים, תמיכה רגשית או חברתית. 

קהילה 	  בשהם;  "עמך"  של  שלוחה  באמצעות  פרטני  וטיפול  שואה  לניצולי  טיפולית  קבוצה  ותיקה:  באוכלוסיה  טיפול 
שמציעה  זהב"  "מגן  תכנית  בקהילה  התקיימה  בנוסף  חברתית.  ופעילות  קהילה  אב  אמבולנס,  מצוקה,  לחצן   – תומכת 

שיחת טלפון לקשישי היישוב.

"מתחברים" – תכנית בשיתוף מפעל הפיס, במסגרתה הוענקו 24 מכשירי טאבלט לקשישים. 	 

 המחלקה
לשירותים חברתיים



שכונת הדרים

קרית התעסוקה 
והלוגיסטיקה

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

יעמוד על סך של כ-230 מיליון ₪. בשנה 
זו החל פרויקט הקמת הגשרים בשכונה,  

הסוללה האקוסטית , הקיר האקוסטי וחדרי 
שנאי חברת חשמל.

פיתוח היי פארק שוהם בעיצומו – עבודות פיתוח 	 
וגמר בהתאם לתנופת בניה חדשה שהחלה השנה, 
במגרשים ששווקו בעבר והבשילו כעת ליידי בניה. 

הכלכלית 	  ליציבות  הבסיס  הוא  שוהם  פארק  ל  היי  ש
בגין ארנונת עסקים  והכנסות המועצה  של שוהם, 
מהחברות הממוקמות בו צפויות לתרום משמעותית 

לשיפור השירות לתושב במגוון תחומים. 

שוהם בתנופת יזמות

HI PARK SHOHAM



מרכז העסקים החדש בכניסה הדרומית 	 
ליישוב מצוי בשלב הראשון של עבודות 
הפיתוח. בנוסף החלה עבודת העתקת 

קו מקורות ונמסרו מגרשים ליזמים, אשר 
מתחילים בעבודות החפירה.

אייר פארק שוהם

החברה השלימה במהלך השנה עבודות 	 
פיתוח התשתיות בשכונה ועסקה בעבודות 

גמר של רחובות הולנדיים ושצ"פים.

שכונת כרמים



החברה מקדמת בניית נכסים מניבים להגדלת הכנסות החברה,, מטפלת באנרגיות מתחדשות . 	 
וכן מהווה החברה הכלכלית את הזרוע הביצועית של המועצה בכל הנוגע לפיתוח שכונות ואזורי 

תעשייה ולהקמת תשתיות ברחבי היישוב.

יוזמות כלכליות

בשנת  2020  התמודד המועדון עם אובדן 	 
הכנסות בשל משבר הקורונה. המועדון 

פעל באופן חלקי בלבד, בהתאם להנחיות 
ולמגבלות הקורונה ונפתח לפעילות רק 

בשנת 2021. בימים אלה נערכת החברה 
הכלכלית לפרסום מכרז לבניית הבריכה 

השלישית במועדון, לרבות חדרי חוגים 
ומלתחות.

מועדון הספורט 
שוהם



מרכז הצעירים 
והיזמים

ספורט

מתחמי למידה – בעקבות הביקוש שופצו שני 	 
חדרים חדשים שהותאמו ללמידה אישית.

המרכז פעל לאורך השנה בהתאם למגבלות 	 
. ZOOM-הקורונה, ושני חדרים יועדו ללמידה ב

שיפוץ החצר החיצונית – יצירת מקומות עבודת/	 
למידה באוויר הפתוח ומרחב פנאי.

מתן ייעוץ לימודי – התחלנו את השנה בייעוץ 	 
לימודי פרונטאלי והמשכנו בייעוץ באמצעות 

ה-ZOOM. הייעוץ הלימודי ניתן ללא עלות לטובת צעירים וצעירות תושבי שוהם.

פעילות צעירים - הרצאות בנושאים מגוונים: הרצאות כלכליות, הרצאות בנושא שוק העבודה, הרצאות להורים 	 
צעירים, הרצאות וסדנאות לחיילים משוחררים וסטודנטים בנושא זכויות, קורות חיים, לינקדאין, אקדמיה ועוד.

קורסי פסיכומטרי של קידום. 	 

תחרויות נושאות פרסים לצעירים ומשפחות צעירות	 

פעילות התנדבותית – הוענקו מלגות ל-80 סטודנטים וסטודנטיות משוהם תמורת התנדבות בקהילה. 	 
הסטודנטים המקומיים התנדבו כ-6,270 שעות בקהילה לאורך השנה עם מגוון אוכלוסיות: נוער וילדים, גמלאים, 

צרכים מיוחדים, אוכלוסיות בסיכון, רווחה ועוד. 

בגן 	  חדשים  פטאנק  מגרשי  ספורט:  תשתיות  קידום 
תפן ומתקני כושר חדשים בגן החבל, שביל ההליכה 

המערבי וגן קשת.

והספורט 	  התרבות  למשרד  קוראים  קולות  הגשת 
לשדרוג מתקני ספורט ובניית מתקנים חדשים: אולם 
הכדורגל,  במגרש  יציע  קירוי  הדרים,  שכונת  ספורט 

מיזוג אוויר לאולם תיכון ועוד.

אישור תבחינים חדשים לתמיכות לאגודות הספורט.	 

החזרת מערך חוגי הספורט לפעילות לאחר הקורונה.	 

פנאי
מרבית פעילותה של החברה העירונית חמש בוטלה במהלך השנה, בשל מגבלות הקורונה. 
החברה ביצעה פעילות פנאי חלופית,  בהתאם להנחיות, כפי שפורט בפרק ההקדמה. בנוסף, 

קידמה חמש תכניות ופרוייקטים במגוון תחומים:



תחום התרבות עבד בהיקף מצומצם מאוד 	 
נוכח מגבלות הקורונה. לאורך השנה 

התקיימו פעילויות רבות באופן מקוון וכן 
התקיימו אירועים בהיקף מצומצם בהתאם 

להנחיות:

מפגשי שיח בפייסבוק לייב	 

הדלקת נרות ואירועים בגינות שכונתיות.	 

חנוכת מתחם ציפורי מגן כמתחם למופעים 	 
באוויר הפתוח.

סדנאות בבתי אמנים ביישוב ובקפסולות.	 

ערבי שירה בציבור ושעות סיפור בגינות שכונתיות.	 

שיתוף פעולה שוטף עם קק"ל באירועי הגינה וביער שוהם	 

חידוש פעילות התרבות בשוהם - עם ההקלה במגבלות חידשה החברה העירונית 	 
חמש את הפעילות בתחום באמצעות שורה של פעילויות תרבות ומופעים לכל 

הגילאים.

תרבות


