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האגף לפניות הציבור
תושבים יקרים, 

אני שמח להגיש לכם, 
כמדי שנה, תמצית 

מעשייתה המבורכת של 
עיריית מעלה אדומים, 

על אגפיה השונים וגופי 
הסמך, אשר עושים 

עבודה נאמנה, מקצועית 
ומקיפה.

בשנה האחרונה המשכנו 
בעשייה יום יומית לפיתוח וטיפוח חזות העיר, 

להמשך חיזוק וביסוס החינוך, התרבות, התעשייה 
והמסחר ולשיפור איכות חיי התושבים בכל תחומי 

החיים. 
ואכן, התוצאות מדברות בעד עצמן: שלושה בתי ספר 

תיכוניים זכו בפרס החינוך הערכי, בני הנוער שלנו 
מדורגים בצמרת הארצית בזכאות לבגרות ובגיוס 

לצה"ל, היכל התרבות של העיר הפך למוקד בילוי 
מרכזי שוקק חיים, מרוץ הלילה התקיים גם השנה והפך 

למסורת עירונית מוצלחת, ילדינו ממשיכים לזכות 
בפרסים ולהגיע להישגים בכל ענפי הספורט, השיטור 

העירוני החל לפעול בעיר במבנה חדש ועם תוספת כוח 

משמעותית של פקחים ושוטרים המטפלים בעבירות של 
איכות חיים, התחלנו בפרויקט ההצללה בגני המשחקים 

ברחבי העיר, כעיר נושאת דגל איכות הסביבה הרחבנו 
את פרויקט המחזור והתחלנו בתהליך של הפרדת 

פסולת רטובה ויבשה, זכינו גם השנה בחמישה כוכבי 
יופי מטעם המועצה לישראל יפה, אנו ממשיכים לחזק 
את תנועות הנוער הפועלות בעיר, והשנה הקמנו בעיר 

גם סניף של תנועת "כנפיים של קרמבו", אזור התעשייה 
"פארק אדומים" ממשיך להתרחב ולקלוט יזמים חדשים 

בתחומי התעשייה והמסחר, יצאנו למכרז להקמת 
בית מלון בלב העיר, חתמנו על היתר בנייה לחמישה 

אולמות קולנוע בקניון, שדרגנו והרחבנו את חדר הכושר 
בקאנטרי קלאב העירוני והיד עוד נטויה. 

אני מודה לכל השותפים לעשייה, על ההשקעה הרבה, 
המסירות, האחריות, האדיבות והמקצועיות. יחד נמשיך 

לפעול לשיפור השירות ואיכות חיי התושבים בכל 
התחומים.

אני מברך אתכם ואת בני משפחותיכם בשנה טובה, שנה 
של בריאות, עשייה, הגשמה והצלחה.

שלכם ולמענכם,
בני כשריאל, ראש העיר

עוזרת ראש העיר, מנהלת האגף לפניות הציבור בלשכת 
ראש העיר, עומדת לרשותכם, התושבים, בכל נושא. האגף 
מהווה זרוע מקשרת בין התושב לאגפי העירייה השונים, 
למדיניות  בהתאם  ומהיר.  יעיל  איכותי,  שירות  מתן  תוך 
נותן  האגף  העיר,  ראש  מוביל  אותה  הפתוחה  הדלת 
מענה פרטני ומקצועי. בשנה החולפת טופלו באגף מעל 
1,000 פניות של תושבים במגוון דרכי ההתקשרות, האגף 
היה שותף וסייע בפתרון בעיות לשביעות רצון הפונים. 
השונות,  בשכונות  תושבים  מפגשי  התקיימו  השנה  גם 
במטרה להמשיך לקיים דיאלוג מתמיד ופתוח בין הנהלת 
העירייה לתושבים, לעמוד מקרוב אחר הצרכים השונים 
בשטח.  העולות  לבעיות  יצירתיים  פתרונות  ולמצוא 
את  המגדירה  לתושב,  השירות  אמנת  ועודכנה  חודשה 

מדדי איכות השירות בכל אגפי העירייה ויחידות הסמך.

אתר האינטרנט של עיריית מעלה אדומים עבר 
שדרוג והקמה מחדש. האתר נוח, נגיש ומכיל את כל 
המידע הדרוש לתושב, כמו גם אפשרויות תשלומים, 

מילוי טפסים, הרשמה למוסדות חינוך ועוד. 

בימים אלה הושקה אפליקציה עירונית חדשה 
למוקד  מפגעים  על  לדווח  ניתן  ובה  ומעודכנת, 
העירוני )107(, להתעדכן לגבי האירועים והפעילויות 

העירוניים, לבצע תשלומים ועוד. 
במסגרת  הניתנים  לשירותים  וכהשלמה  בנוסף 
במרכז  דיגיטליות  מערכות  הוטמעו  האפליקציה 
טפסים  מילוי  המאפשרות  העירוני,  התשלומים 

דיגיטלי, תשלום נוח, קבלת מידע רלוונטי ועוד.

אני מזמין אתכם להצטרף או לעקוב אחרי עמוד 
הפייסבוק שלי בכתובת:

  "בני כשריאל - ראש עיריית מעלה אדומים"
תמיד אשמח לתגובות, הצעות, הערות והארות.

דוברות ויח"צניו מדיה
אגף הדוברות העירוני מספק לתושבי העיר את 
בקשר  עומד  האגף  בעיר.  הנעשה  אודות  המידע  כל 

ישיר, רציף ושוטף עם כל אמצעי התקשורת המקומיים 

האגף  קהילתית.  וטלוויזיה  עיתונות  רדיו,   – בעיר 

האינטרנט  אתר  העירוני,  הפייסבוק  דף  את  מפעיל 

בכל  עדכני  מידע  לקבל  ניתן  בכולם   – והאפליקציה 

תחומי החיים בעיר. 

האגף אחראי על חוק חופש המידע, במסגרתו תושבי 

העיר יכולים לקבל מידע מפורט לגבי נושאים עירוניים 

שונים, כפי שמוגדר בחוק.
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חינוך לערכים ומצוינות
תחום החינוך הוא אבן יסוד 

במדיניות העירייה, דבר המתבטא בקידום וייזום תכניות ופרויקטים חדשניים וייחודיים ובהשקעת משאבים רבים 
מתקציב הרשות. מערכת החינוך שלנו חרטה על דגלה להציב את חינוך ילדינו בראש סדר העדיפויות העירוני. 
מוסדות החינוך בעיר מנוהלים בראייה מערכתית, תוך שילוב ושיתוף הגורמים העירוניים, משרד החינוך ומערכות 

אחרות, כאשר לנגד עינינו מוצבים ערכים של טיפוח המצוינות ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים.
משרד החינוך בוחר במעלה אדומים ליישום תכניות "פיילוט" בתחומים שונים, הישגי התלמידים בבחינות הבגרות 
להכרה  זוכה  והיא  פעמיים  ארצי  חינוך  בפרס  זכתה  החינוך  מערכת  העליון(,  )בחמישון  בארץ  מהגבוהים  הם 

והוקרה מכל הגורמים. 
השנה זכו שלושה בתי ספר תיכוניים בפרס ההצטיינות על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים, מורה ממערכת 

החינוך שלנו נבחר לאחד ממאה המורים של המדינה ובני הנוער שלנו מובילים עם 97% אחוזי גיוס לצה"ל.

תכניות עירוניות
גם השנה נמשיך להפעיל תכניות עירוניות, בהן: יום חינוך ארוך 
במדעים,  העשרה  פרויקט  תל"י,  מסלול  היסודיים,  בבתיה"ס 
אנגלית ומחשבים, תכנית פר"ח,  "קרן קרב" בגני הילדים ובבתי 
הספר, קידום בריאות, תל"ם, מרכזי למידה, מיל"ת, עוז לתמורה, 
אופק חדש, הוראה מתקנת, מרכז המתבגרים, הדלת הפתוחה, 

המודל היישובי במוסיקה ועוד.

שירותים נוספים
בהן:  תומכות,  פונקציות  במערכת  מלווה  החינוך  מערכת 
סגלי  לפיתוח  מרכז  הרבים,  תכניותיו  על  פסיכולוגי  שירות 
הוראה )פיסג"ה( המקיים מערך השתלמויות נרחב לצוותים 
חינוכיים ברמה עירונית ואזורית, מרכז מתי"א לחינוך המיוחד, 
אשכול הפיס למדעים ואומנויות, הספריה הציבורית עירונית 

השלום ע"ש "בני ציון" ועוד.

בינוי ופיתוח
אנו  "צבייה",  אולפנת  של  המדעים  בניין  את  חנכנו  השנה 
"אלמוג", אולם ספורט  לבי"ס  כיתות  פועלים להוספת שש 
עירוני  מצוינות  מרכז  הקמת  וחלל",  תעופה  ל"אורט  חדש 

ב"נופי הסלע" ועבודות פיתוח רבות בתוך מוסדות החינוך.

המכון להדרכת הורים
הכרה  מתוך  העיר  ראש  ע"י  הוקם  הורים  להדרכת  המכון 
הסמכות  המשפחתי,  התא  של  בחשיבותו  עמוקה  והבנה 
ההורית והתקשורת במשפחה כבסיס ותשתית לכל העשייה 

החינוכית, החברתית והערכית בעיר.
הכנה  קורס  במסגרת  "לעתיד"  להורים  מענה  נותן  המכון 
ללידה בשיתוף מיילדות מבית החולים "הדסה הר הצופים", 
כמו גם לאלו שכבר הורים ואשר נהנים מסדנאות והרצאות 
העוסקות בסמכות הורית, גבולות ותקשורת, לקויות למידה, 

קידום מצוינות, פסיכולוגיה חיובית ועוד.
התגובות של ההורים שהשתתפו בסדנאות מצוינות, הורים 
מאמרים  מקבלים  והם  השונים  לקורסים  להגיע  ממשיכים 
מרתקים בנושאי הורות שונים. כתובת המכון: רחוב האלמוג 

22 פרטים- עליזה אבנעים 5418944.

ומה בתשע"ז?
בשנת הלימודים תשע"ז תוצב "המצוינות" במרכז העשייה, כתכנית 

וכתרבות עירונית המשפיעה על כל שלבי החינוך, נמשיך לקדם 
ולהדגיש את תחום המדעים, נטמיע את הניהול העצמי בבתי הספר 
היסודיים, נמשיך בתכנית ספייס לא"ב ללימודי החלל והרובוטיקה, 

הקונסרבטוריון ירחיב את הפעילויות לילדים ולמבוגרים, נמשיך 
להנגיש את המבנים לבעלי הצרכים המיוחדים, נפעל להקמת מרכזי 
מצוינות למנהיגות, לסייבר ולכתיבה יוצרת, נרחיב את פעילות בית 

הספר לשפות, נמשיך להציע מגוון רחב של קורסים במסגרת המכון 
להדרכת הורים ועוד.
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פסטיבל הספר
שבו  שלם,  שבוע  פני  על  בעיר  צוינו  הספר  שבוע  אירועי 
התקיימו בגני המשחקים בעיר שעות סיפור והופעות לילדים 
הקריא  העיר  ראש  במתנ"ס,  ופנאי  לתרבות  האגף  בהובלת 
מכן  לאחר  ומיד  תעלול"  "חתול  הסיפור  את  העיר  לילדי 
והיכל  הילדים מההצגה המוצלחת. הספרייה העירונית  נהנו 
התרבות הקימו מתחם קריאה ודוכני מכירה ענק ברחבת כיכר 

יהלום.

זה היה בסוף הקיץ
אלפי תושבים ובני נוער השתתפו באירוע סוף הקיץ בפארק 
הנוער, ונהנו מהפנינג ענק, יריד חוגים של המתנ"ס, מתנפחים, 
דוכנים, הופעות של להקת הנוער הייצוגית "סגול בעיר" ושל 
אמנים מקומיים. המופע המרכזי היה של ליאור נרקיס, שסחף 

את בני הנוער וסגר קיץ עשיר וחם במעלה אדומים.

פסטיבל סוכות באגם
בפארק  סוכות  פסטיבל  יתקיים  השנה  גם  המסורת,  כמיטב 
שמיר, סמוך לאגם, ובו ייהנו תושבי העיר משלושה ימים של 
אטרקציות, דוכנים, פעילויות ומופעים. השנה יופיעו במסגרת 
החדש,  המופע  עם  "אתניקס"  להקת  מוקי,  הזמר  הפסטיבל 
בהיכל  קירל.  נועה  הנוער  וכוכבת  גבאי  רינת  הילדים  כוכבת 
התרבות יתקיימו שני סבבים של הופעות רוק לילדים ושתי 

הופעות של הזמר יניב בן משיח.

מרוץ לילה
השנה,  גם  התקיים  אדומים  מעלה  של  השני  הלילה  מרוץ 
מעל אלף תושבים- הורים וילדים, השתתפו בשלושה מקצים, 
וספורטיבי  ענק  מהפנינג  ונהנו  גביעים  קיבלו  שבסיומם 

שהתקיים בקאנטרי קלאב העירוני. 

האגף המוניציפאלי העירוני, בשיתוף המתנ"ס, 
היכל התרבות ואגפי העירייה הרלוונטיים, פעל 
גם השנה לקיומם של מגוון רחב של אירועי תרבות 

לכל הגילאים ולכל המגזרים.

זיכרון ועצמאות
הזיכרון,  בימי  עירוניים  גם השנה התקיימו טקסים 
הנוער  ואגף  הנוער  בני  של  ובביצוע  בשיתוף 
יום העצמאות נפתחו, כמדי שנה,  במתנ"ס. חגיגות 
כשריאל,  בני  העיר,  ראש  ובברכת  דינור  בזיקוקי 
והשלישייה  גושן  נתן  הזמר  של  מופעים  וכללו 
המפורסמת רותי נבון, עוזי פוקס ושרי. קיימנו את 
תערוכת  ובו  היערן,  בחורשת  המסורתי  ההפנינג 

צה"ל ופעילויות לילדים.

פסטיבל פורים
אלפים מתושבי העיר והאזור השתתפו ונהנו מפסטיבל 
פורים מרהיב וססגוני שחגגנו בפורים האחרון. מופע של 
פורים  נשף  התרבות,  בהיכל  מימון  קובי  הסטנדאפיסט 
למבוגרים, מתחם "זומבילנד" בספרייה העירונית והפנינג 
פורים ענק בפארק המרכזי סחפו והלהיבו את התושבים 

הרבים שהגיעו לחגוג איתנו.

רוקדים ברחוב
במסגרתו  האחרון,  בקיץ  גם  נמשך  הרחוב  מסיבות  ליין 
בני הנוער נהנו מהופעות של אמנים מהשורה הראשונה: 
אליעד נחום, הצמד בן אל תבורי וסטטיק ודי-ג'יי סקאזי. 
צוות "דורה פרודקשיין" היה שותף מלא להפקה וביצוע 
בני   1,000 ומעל  ברגליים  הצביעו  הנוער  בני  המסיבות, 

נוער רקדו ברחבת הקניון בשישי בצהריים.

שבוע הילדים והנוער
שבוע שלם של פעילויות הוקדש לילדי ובני הנוער בעיר. 
פארק הנוער לבש חג, מתקני לונה פארק הוצבו ברחבת 
 50 באורך  מים  במגלשת  התגלשו  העיר  ילדי  הפארק, 
מתנפחים  ענק,  מסכי  על  הוקרנו  קולנוע  סרטי  מטרים, 
ומתקן סימולטור הוצבו במתחם, וכל זאת לצלילי מוסיקה 

ובאווירה חגיגית של שיא הקיץ.

ם
עי

אירו
ת ו

תרבו
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ת
תרבו

היכל ה
היכל התרבות החדש 

יום  החודש  חוגג  בעיר  החדש  התרבות  היכל 
מכיל  בארץ,  מהיפים  הוא  ההיכל  שנה.  הולדת 
ותאורה  סאונד  מערכות  עם  ישיבה,  מקומות   574
מתקדמות וזוויות צפייה מדויקות מכל מושב. היכל 
עם  לעיר  תרבותית  בשורה  הביא  החדש  התרבות 
תושבי  כלל  של  וגדל  הולך  וביקוש  מנויים  אלפי 
היה  התרבות  היכל  את  שפתח  המופע  האזור.  
הקאמרי,  תיאטרון  של  הגג"  על  "כנר  המחזמר 
בכיכובו של נתן דטנר, ומאז נערכו בשנה החולפת 
מהם  האמנות,  תחומי  מכל  שונים  מופעים  כ-150 

נהנו אלפים רבים של תושבי העיר והאזור. 
בהיכל,  להופיע  הגיעו  בארץ  התיאטרונים  מיטב 
ביניהם: הקאמרי, בית לסין, תיאטרון ב"ש, תיאטרון 
מוסיקאים  ועוד.   העברי  התיאטרון  החאן,  גשר, 
מהשורה הראשונה, כמו: יהודה פוליקר, אברהם פריד, 
אברהם טל, רמי קליינשטיין, קרן פלס ועוד רבים אחרים. 
חזקיה,  אורי  חסון,  שחר  קטורזה,  אותנו:  להצחיק  הגיעו 

מני עוזרי, ציפי שביט ועוד רבים וטובים.
את עבודת ההיכל מלווה וועדת רפרטואר המורכבת מנציגי 
ומייעצים  השונות  בהצגות  הצופים  מתנדבים  קהילה, 
להנהלה על התכנים המתאימים. צוות ההיכל קשוב ופתוח 
להצעות התושבים, ורבים מהמופעים המתקיימים בהיכל 
התרבות  בהיכל  הקרובה  העונה  מבקשותיהם.   הגיעו 

בכיכובו של  'קזבלן',  מעלה אדומים תיפתח עם המחזמר 
השחקן עמוס תמם. בהמשך צפויות הצגות נוספות, כמו: 
'שעה של שקט' עם ששון גבאי,  'על האש' מבית הקאמרי, 
'השחקנית' עם נטע גרטי, תיאטרון גשר עם ההצגה 'הכפר' 
שנבחרה להצגת העשור וקיבלה את פרס שרת התרבות, 

'המקרה המוזר של הכלב' ועוד רבות וטובות. 
גם מופעי מוזיקה רבים יגיעו אלינו בעונה הקרובה: פבלו 
ומתי  מימון  שירי  שבת,  שלומי  דקלה,  הזמרת  רוזנברג, 
'אי  בין השאר, את ההצגה  כספי. הצגות הילדים כוללות, 
המטמון' של אורנה פורת, המחזמר 'אמת או חובה' משיריו 
של קובי אושרת, הצגת המתח 'שרלוק הולמס', 'ילדי בית 
ההצגה  במגפיים',  'החתול  המדיטק,  תיאטרון  של  העץ' 
המדהימה 'הכבש ה-16' עם השירים האהובים, 'הילד הזה 
הוא אני' ו'הדייג ודג הזהב'". מנוי חדש הנקרא 'מנוי מורשת 
ישי  יתקיים לראשונה השנה, בהשתתפות: הזמר  יהודית' 
ויונתן רזאל.  ידידיה מאיר  'שירת אחים' עם  ריבו והמופע 
מנוי זמר חדש, בו אסף אשתר יארח אמנים מוכרים כמו: 
בהשתתפות  שירה  לערב  ארמוני,  ודפנה  אבידן  אביבה 
בשיתוף  העונה  היא  גם  תתקיים  הרצאות  סדרת  הקהל. 
גדולות  נשים  יופיעו  במסגרתה  העירוני,  הנשים  פורום 
כמובן  ונוספות.  גרנט  צופית  רמון,  רונה  ובהן:  מהחיים, 

שכוכבי הסטנדאפ ימשיכו להגיע ולשמח אותנו.
כדאי מאוד להתעדכן בכל אירועי ההיכל 

www.htma.org.il :בכתובת המייל
או בטלפון: 02-5444100

יר
ע

 ה
ני

 פ
ת

 א
ם

רי
שפ

מ
אגף אחזקה ושפ"ע )שיפור פני העיר( 

תחומי  בכל  שוטף  לטיפול  באחריות  נושא 
בתחום  הציבוריים  בשטחים  הפיזיים  השירותים 
הרשות, ופועל על פי המדיניות העירונית המציבה 
הסביבה  איכות  על  השמירה  את  מעייניה  בראש 

ואיכות החיים של התושבים.
 ,ISO  14001 ישראלי  תקן  בסיס  על  פועל  האגף 
בפרס  זכינו  בריאות",  "ערים  ברשת  חברה  העיר 
יפה"  לישראל  "המועצה  של  יופי  כוכבי  חמישה 

ובפרס איכות הסביבה.
חיסכון  בתחום  הפעילות  את  המשכנו  השנה 
באנרגיה, וברחובות העיר, בעיקר בנתיבי הקרונית, 

הותקנה תאורת "לד" חסכונית.
ובניית  לפיתוח  ההנדסה,  אגף  עם  יחד  פעלנו, 
מוסדות ציבור, בתי כנסת, מוסדות חינוך, המשך 
אירועי  לקיום  סייענו  ועוד,  שמיר  פארק  פיתוח 
שוטפת  לתחזוקה  פעלנו  בעיר,  והפנאי  התרבות 

בתחומי הניקיון, הטיפוח, הגינון, תשתיות ועוד.
השנה התחלנו בפרויקט הצללה בגני המשחקים 
בעיר, סיימנו את פרויקט מגרש מיני פיץ' בשכונת 
נופי הסלע, התקנו ספסלים חדשים ברחבי העיר, 
חידשנו  הדרושים,  במקומות  אשפתונים  הוספנו 
את מעברי החצייה והסימונים על הכביש, הוספנו 
חניות במקומות השונים בעיר, ובהם: הרחבת חניה 

בכיכר יהלום, הרחבת חניה בבת הנדיב ועוד.
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שירותים חברתיים
רווחה ו

לה
הי

בק
ם  

בי
נד

מת
החברתיים  והשירותים  הרווחה  אגף 
צרכיו  פי  על  האוכלוסייה,  לכלל  מענה  נותן 
ואחת.  אחד  כל  של  והמשפחתי  האישי  ומצבו 
שירותי הרווחה יתנים ברמה מקצועית גבוהה, תוך 
הפרט  צנעת  האתיקה,  כללי  על  קפדנית  שמירה 

וחיסיון המידע.
הפעיל  האישי-פרטני,  הטיפול  בצד  רווחה,  אגף 
השנה פרויקטים מגוונים לרווחת התושבים, ובהם: 
לילדים  מועדונית  טיפוליות,  חינוכיות  מועדוניות 
עם צרכים מיוחדים, מרכזי הורים, פעוטות, ילדים 

ומתבגרים ועוד. 
ילדים  בנושא  הארצי  הכנס  את  ערכנו  השנה  גם 
מרחבי  מקצוע  אנשי   200 בהשתתפות  והורים 
הדרכה  קבוצת  השנה  לאורך  קיימנו  הארץ, 
ממשיך  קשר  מרכז  המעונות,  למנהלות  ותמיכה 
בפעילותו למפגשי הורים גרושים עם ילדיהם, עשר 
פועלות במסגרות הטיפוליות השונות,  סטודנטיות 
בית חם לנערה ממשיך פעילותו בשיתוף בתי הספר, 
לנערים,  טיפול  מרכז   – מיט"ל  מרכז  את  פתחנו  השנה 
המשכנו בליווי וטיפול של משפחות עולי אתיופיה, מרכז 
הסובלים  באוכלוסיית  לטיפול  לפעול  ממשיך  עוצמה 
בעם",  "אוניברסיטה  בפרויקט  מהדרה חברתית, המשכנו 
סיימנו קורס פעילים וגיבשנו קבוצות עבודה בתחומים של 
מיצוי זכויות, הנגשה תרבותית, פעילים חברתיים ונבחרנו 
לקחת חלק בפיילוט של משרד הרווחה "נושמים לרווחה", 
שמטרתו טיפול אינטנסיבי במשפחות להיחלצות ממצב 

עוני והדרה. 

מרכזים ושירותים

דגל  את  הניף  בקהילה  סכסוכים  ליישוב  מרכז 
הסובלנות וההידברות ומקיים גישור בין יחידים וקבוצות 
המצויים בקונפליקט, השנה התווסף שרות חדש – גישור 

בגירושין. 
שי"ל ממשיך את פעילותו במתן יעוץ והכוונה לתושב מול 

השירותים השונים, השנה החל הליך מיצוי זכויות 

של ניצולי שואה ומתן עזרה דחופה לניצולים וכן התחלנו 
קפה  "מועדון  בקהילה.  זו  קבוצה  עבור  תכניות  בפיתוח 
אחר  בשבוע  פעמיים  פועל  שואה  לניצולי  אירופה" 
הצהריים.  בימים אלו נפתחת תכנית חדשה – סלב – סיוע 

למרוחקי בית, ניצולי שואה, בעזרת מתנדבים מהקהילה.
מציע  המרכז   – אלימות  ומניעת  לטיפול  רב-תחומי  מרכז 
טיפול פרטני וקבוצתי לנשים נפגעות אלימות במשפחה, 
לגברים הנוהגים באלימות בבנות זוגן ולילדים ומתבגרים 
יחידה  במרכז  קיימת  במשפחתם.  לאלימות  החשופים 
בהווה.  או  בעבר  מינית,  פגיעה  שעברו  בנשים  לטיפול 
בנוסף, במרכז יחידה העוסקת במניעת התעללות והזנחה 

של זקנים.

מעניקה  ומשפחתי  זוגי  לטיפול  היחידה   - מפגשים 
ומשפחות המצויות במשבר  לזוגות  והדרכה  יעוץ  שרותי 

ומבקשות סיוע.

מעניק  ותיקים  לאזרחים  החברתי  המרכז   – יובלים 
שירות לכ-600 אזרחים ותיקים עם פעילות מגוונת בתחום 
התרבות, האומנות, חוגים: פעילות גופנית, קרמיקה, ציור, 
קבוצת  צמחה  השנה  ועוד.  הארץ  ברחבי  וטיולים  נופש 
היזמים  בעיר.  הוותיקים  האזרחים  מקרב  ופעילים  יזמים 
הוכשרו בקורס, ובסיומו הוקמה מועצת אזרחים וותיקים.

יום,  למרכז  תחליף   – ותיקים  לאזרחים  מועשר  מועדון 
נהנים  המשתתפים  ובמסגרתו  בשבוע,  יומיים  הפועל 

מהסעות, פעילות חוגית וארוחת צהרים בשרית חמה.
ותיקים  אזרחים   – ותיקים  לאזרחים  תעסוקה  מועדון 
עוסקים בכריכת ושיקום ספרים ברמה מקצועית ואיכותית 

גבוהה.
בימים אלו מוקמות שתי קהילות תומכות לקשישים בעיר 
אדומים.  מעלה  ועיריית  הרווחה  משרד  הג'וינט,  בסיוע 
בשנה הקרובה יחל בניית מרכז יום לקשיש. האגף פועל 
היכל  בשיתוף  בשלייקס"  "שלישי  להפעלת  זו  בשנה 
התרבות לטובת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. סטודנטים 

יפעלו למען מתנדבים במגוון תחומים.

התנדבות ועבודה קהילתית
הרווחה  באגף  קהילתית  לעבודה  היחידה 
לחיזוק  פועלת  העירוניים  והשירותים 
תוך  בעיר,  הקהילתית  והעשייה  ההתנדבות 
המתנדבים  לצרכי  מענה  ומתן  שוטף  קשר 

השונים בעיר. 
וקהילה  "חברה   - הפייסבוק  דף  נפתח  השנה 
איכות  נאמני  קבוצת  הוקמה  אדומים",  מעלה 
צעירים  הורים  קבוצת  גייסנו  הסביבה,  
שפועלת למיפוי הסוגיות הרלוונטיות להורים 
בעיר בשיתוף עם אגף תרבות וקהילה במתנ"ס, 
רשות  עם  הבית  בסביבת  טיולים  קיימנו 
שמורות הטבע והגנים, המשכנו את הפעילות 
עם  בשיתוף  נבו  במצפה  הקהילתית  בגינה 
את  ששימחו  מתנדבים  גייסנו  הגינה,  פעילי 
בחנוכה,  עמל  הוד  החולים  בבית  הקשישים 
שהתקיים  הטובים  המעשים  יום  את  הובלנו 
קהילתיות,  יוזמות  מ-86  למעלה  עם  השנה 
המשכנו בקיומם של שולחנות עגולים וצוותי 
מידע  הוצאנו  השונים,  הנושאים  סביב  היגוי 
'לוח  על ארגוני ההתנדבות בעיר בשילוב עם 
עד', הקמנו קבוצת מתנדבים למען בעלי חיים, 
"קמחא  חלוקת  ומבצע  עירוני  חמ"ל  הוקם 

דפסחא" ועוד...
הקרובה  הפעילות  ובשנת  בעשייה,  נמשיך 
נפתח קורס למנהיגות מתנדבת ומובילי קהילה 
קהילתית  לעבודה  ניכנס  המתנ"ס,  בשיתוף 
בתחום  פעילים  נכשיר  הסלע,  נופי  בשכונת 
תחום  את  לפתח  נמשיך  מיוחדים,  צרכים 
לחירום  מתנדבים  נכשיר  עסקים-קהילה, 
אנוש  ומשאבי  הביטחון  אגף  עם  בשיתוף 
הקהילתית  הגינה  את  מחדש  נפתח  בעירייה, 
הוקרה  ערב  נקיים  השדה,  צמח  בשכונת 
למתנדבים, נמשיך לקדם תכנון לבית המתנדב 

ונצא בקמפיין לעידוד ההתנדבות בעיר.
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עיר ללא אלימות
פרויקט "עיר ללא אלימות" מובל בעיר ע"י סגן ומ"מ ראש 
בעירייה,  הרלוונטיים  הגורמים  עם  יחד  יפרח,  גיא  העיר, 
ובמתנ"ס.  בסמים  למלחמה  הלאומית  ברשות  במשטרה, 
מדובר בפרויקט לאומי המתקיים בהובלת המשרד לביטחון 
פנים ופועל בכ-150 רשויות ברחבי ישראל, שייעודו מאבק 

וצמצום היקף האלימות במרחב האישי והעירוני.
מטרות התכנית: צמצום אלימות ופשיעה, הגברת הביטחון 
האישי של התושב והגברת היכולת העירונית להתמודדות 
יש  הפרויקט  של  השנתית  העבודה  בתכנית  אלימות.  עם 
התייחסות וצעדי פעולה להתמודדות ושיפור מדד האלימות 
בכבישים,  אלימות  במשפחה,  אלימות  ובכללם:  העירוני, 
אלימות  הספר,  בבתי  אלימות  מתבגרים,  בקרב  אלימות 
עבריינית ועוד. התכנית מתיימרת לזהות מכנים משותפים 
ולבנות פתרונות לתופעות מפתח שונות ע"י שת"פ בין כל 
הגורמים הרלוונטיים בעיר וגיוס כל המערכות שמתמודדות 
עם תחום האלימות, קרי: משטרה, אגף הביטחון, אגף חינוך 
ומוסדותיו, אגף הרווחה, תחום הבריאות, הרשות למלחמה 
נוער  קידום  אגף  הנוער,  אגף   – ואלכוהול, מתנ"ס  בסמים 
ולאו  ועוד. קהל היעד הוא המגיבים החברתיים לאלימות 
בהתמודדות  מדובר  עצמם.  האלימים  הגורמים  דווקא 
רוחבית חוצת תחומים – אלכוהול, סמים, שוטטות, אלימות 
פיזית, אלימות מילולית, אלימות ברשת, אלימות במשפחה 
ועוד. תחת הפרויקט העירוני פעלו בשנת תשע"ו תכניות 

תחת  תחומים,  של  רחב  במגוון  רבות  פעולה 
יעדים ומדדים ברי השגה, ובהם: 

בתחום הביטחון והאכיפה:
מצלמות אבטחה בפארקים ובבתי הספר.

תצפיתנית מוקד 107 ייעודית למצלמות על"א.
ניידת שיטור משולב- לטיפול במתווה העירוני.

בתחום הרווחה:
עו"ס במרכז לאלימות במשפחה. תכנית 

הדרכה ותמיכה בהורים לילדים מאותרים.

בתחום החינוך:
מדריכי מוגנות ב- 4 חטיבות ביניים.

פרטני  טיפול    - גבוהים"  ו"אילנות  "אילנות"  תכנית 
הספר  ובבתי  בגנים  אלימות  גילויי  עם  והתמודדות 

היסודיים. הרצאות, סדנאות והסברה בבתי הספר.

במסגרת המתנ"ס:
פרויקט "ציפורי לילה"

 סיירת הורים
סדנאות והסברה לנוער

כעיר מובילה ומקדמת בריאות, השנה הקמנו 
ועדת קידום בריאות המורכבת מאנשי מקצוע 
נציגי  השונים,  השירותים  נציגי  הבריאות,  בתחום 

מערכת החינוך, המתנ"ס, ההורים ומועצת הנוער.
בריאות,  קידום  תכניות  מגוון  פועלות  בעיר 
משרד  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  המתקיימות 
הר  הדסה  החולים  בית  החינוך,  משרד  הבריאות, 
מטרת  בריאות.  ערים  ורשת  כרם  ועין  הצופים 
ידע  ולהקנות  מודעות  להעלות  היא  התכניות 
משמעותי  כמרכיב  בריא  חיים  לאורח  וכלים 
באיכות החיים ותוחלת החיים. התכניות מתקיימות 
במערכת החינוך, בגני הילדים ובבתי הספר. השנה 
גני הילדים נכנסים לפרויקט "גנים מקדמי בריאות" 

של משרד החינוך.
הגבוה  לדרוג  זכו  הסלע"  ו"נופי  "מגדים"  הספר  בתי 
ביותר בתחום קידום בריאות, בתי הספר "תומר רחל" ו"יפה 
זכה  "אלמוג"  ספר  בית  כוכבים,  שלושה  בדרוג  זכו  נוף" 
לדרוג הבסיסי מטעם משרד החינוך, בית ספר "יפה נוף" 
בחינוך  למצוינות  קידום  בתחום  הכסף  גביע  פרס  קיבל 
הגופני וחטיבת הביניים "אורט דקל וילנאי" הינה החטיבה 

מקדמת בריאות  והקיימות הראשונה במחוז.

בעיר  פועלות  בסמים  למלחמה  הרשות  עם  בשיתוף 
ואלכוהול  תכניות רבות במטרה להפחית שימוש בסמים 

בקרב בני נוער.

מה חדש?
מגיל  בריאה  למיניות  מודעות  העלאת   – בריאה  מיניות 
ועד תיכון. מדובר בתכנית עירונית בשיתוף משרד  יסודי 
החינוך, השירות הפסיכולוגי העירוני ויועצות בתי הספר, 
במטרה לקדם ערכים ולתת ידע וכלים לאורח חיים בריא 
ברשתות  לתכנים  חשיפה  חברות,  לזוגיות,  בהתייחס 

החברתיות ועוד.
המודעות  את  להעלות  נמשיך   – משפחתית  ארוחה 
מטרת  כאשר  המשפחתית,  הארוחה  של  לחשיבותה 
התקשורת  שיפור  המשפחתי,  התא  חיזוק  היא  התכנית 

במשפחה ושדרוג התפריט למזון בריא.
"נשנושי מאמץ" – נפעל להעלאת המודעות לחשיבות של 
ע"י  והמחשב  הטלוויזיה  מסכי  מול  הישיבה  רצף  שבירת 

סדרות קצרות של תרגילים ביתיים.
צוות  נמשיך לקיים פעילות ענפה עם   – בריאות האישה 
לנשים,  שד  בדיקות  הצופים":  הר  "הדסה  החולים  בית 
סדנה לחיזוק רצפת האגן, כנס יולדות וקידום בריאות לב 

האישה.
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מתקדמים בתחבורה הציבורית
גרוסמן, מחזיק תיק  בהובלתו של סגן ראש העיר, בוריס 
התחבורה, נהנית העיר ממערכת תחבורה ציבורית יעילה 
נוספו  שונים. השנה  שירות  קווי  מ-28  המורכבת  ותדירה 
עשרות נסיעות בקווי השירות מירושלים ואליה, נסיעות 
נוספות בקווי התלמידים, הכפלת הנסיעות בקווי הלילה 
ותוספת קו חדש מ"סינמה סיטי" ירושלים, תוספת נסיעות 
הסביבה  ליישובי  חדשים  קווים  וכן  אביב  מתל  חזרה 
מתקנים  בעיר  התחנות  ברוב  הותקנו  הירדן.  ולבקעת 
אלקטרוניים סולריים המעדכנים בזמן אמת מועדי הגעת 

האוטובוס הבא.

חנה וסע
מגרש חנה וסע עירוני ביציאה מהעיר הוא סיפור הצלחה 
המעבר  את  ומשרת  השעות  ברוב  מלא  המגרש  גדול. 
לאפשר  כדי  המגרש  יורחב  השנה  הציבורית.  לתחבורה 

שימוש רחב יותר.

בטיחות בדרכים
העיר מעלה אדומים מצויה זו השנה השביעית ברשימת 
עשר הערים הבטוחות בישראל, במדד הבטיחות בדרכים 

של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
מפרדות  של  ייחודי  בטיחותי  פרויקט  השנה  ביצענו 
בעיקולים שבהם אין שדה ראיה מעבר לעיקול, ברחובות 
הנבל, הקרן והחליל, פרויקט בטיחותי ייחודי של הרחבת 
מהבתים  ביציאות  בטיחות  מעקות  והתקנת  מדרכות 
ברחוב המצוק וכן שיפור בטיחותי בכיכר בצומת הרחובות 

מדבר יהודה והגיתית.
לקראת פתיחת שנת הלימודים נצבעו המדרכות שליד 24 
מעברי חציה בעיר במסרים בטיחותיים צבעוניים ובולטים. 
מעברי החציה עצמם נצבעו וחודשו שלוש פעמים במהלך 
הושלמו  תלמידים  והורדת  והעלאה  חניה  הסדרי  השנה. 
בבתי הספר אמי"ת בנים ובנות ובאולפנא. חודשו ונוספו 
10 פסי האטה ברחובות שונים בעיר. כיכר העיריה עומדת 
ימינה  לעבור שינוי מקיף ומתוכננות בה פניות חופשיות 

וקיצור מעברי החציה.

יותר חניה
מקומות  של  תוספת  בביצוע  המשיכה  העיריה 
חניה במקומות בהם קיימת מצוקה - בכיכר יהלום, 
ברחוב  הגומא,  ברחוב  הקנה,  ברחוב  הנבל,  ברחוב 
ברחוב  הדקל,  ברחוב  הסהר,  אגן  ברחוב  נדיב,  בת 

האלה, ברחוב הקרן ועוד.

אכיפה
בשיתוף  נערך  והסברה  אכיפה  של  משולב  מבצע 
ונוער,  מתנדבים  ישראל,  משטרת  עם  פעולה 
במקום  לרכב  ריח  עצי  לנהגים  חולקו  במסגרתו 

דו"חות תנועה. 

גבעת המייסדים
ההיקפי  הכביש  מחדש  נסלל  רבות  שנים  לאחר 
של גבעת המייסדים. השכונה הוותיקה קיבלה גם 

סובה ומפרץ נוח לאוטובוסים שלא היה קיים 
יםקודם.
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יחידת השיטור העירוני 

הוקמה בתחילת חודש מרץ השנה בעיר, היא פועלת במסגרת פרויקט "עיר 
ללא אלימות", בהובלתו של מחזיק התיק, גיא יפרח, סגן ומ"מ ראש העיר, 

ותחת האגף המוניציפאלי בעירייה. היחידה מורכבת מ-18 שוטרים ופקחים, 
וייעודה הוא שיפור ושמירה על איכות תושבי העיר מעלה אדומים.

העירייה השקיעה משאבים רבים בהקמת היחידה, הן בכוח אדם והן 
באמצעים ופיתוח מבנה היחידה, כאשר השנה, בטקס חגיגי בהשתתפות 
השר לביטחון פנים ומפכ"ל המשטרה – נחנך המבנה החדש של היחידה 

באזור התעשייה של העיר. 

לאחרונה סיימו הפקחים הכשרה והסמכה במגוון נושאים כגון: תפיסת מוצגים, 
עיכוב חשודים ושימוש בכוח, מערכת אכיפה עירונית, סמכויות הפקח ועוד...

יחידת השיטור כוללת מפקד משטרת הסיור ומפקד הסיירים, ועיקר פעילותה 
מתמקד בעבירות של איכות חיים, ונדליזם, הפרות רעש, אלכוהול ועוד. בחמישה 
חודשים בהם פועלת היחידה הוצגו נתוני אכיפה מרשימים המאפשרים שיפור 

גדול באיכות החיים. 

האגף המוניציפאלי 
האגף המוניציפאלי בעירייה כולל בתוכו את תחום רישוי העסקים 

לבעלי העסקים בעיר, איכות הסביבה, הפיקוח, הווטרינר העירוני והשיטור 
הקהילתי.
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אגף הביטחון פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 
עירוני,  מוקד  ורגליים,  רכובים  סיורים  באמצעות: 
טכנולוגיית מצלמות יום ולילה ונוכחות באירועים שונים. 
להוראות  וכן  שוטף  ביטחון  לבעיות  מענה  נותן  האגף 
מידע  כמקור  משמש  העירוני  המוקד  ובטיחות.  מפגע 
זמין לתושבים וכגורם מתווך בין יחידות העירייה. המוקד 
מהווה גורם מזעיק, מפעיל ומתאם בין היחידות והגופים 
ותלות.  מפגעים  באירועים,  טיפול  לצורך  המקצועיים 
המוקד מאויש 365 ימים בשנה, 24 שעות.  בנוסף, מערכות 
מצוקה ואזעקה מחוברות למוסדות העיר ונותנות מענה 
"עיר ללא אלימות" שולב בתכניות  לכל קריאה. פרויקט 
העבודה גם בשנה זו, ופעולת האגף שומרת על תחושת 
בשיפוץ  החלנו  לאחרונה  העיר.  את  המאפיינת  ביטחון 

ושדרוג מחסומי הכניסה לעיר.
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המרכז לחירום מוס"ח ובטיחות
מתוך  לחירום,  המוכנות  ושיפור  לשימור  פועל  המרכז 
העורף  מפיקוד  שהתקבלו  הייחוס  לאיומי  התייחסות 
ובשלושה  שנתית  ורב  שנתית  בתכנית  הביטחון,  ומשרד 
מישורים: הכשרת כ"א, רכישת ציוד, ואיגום משאבים. כמדי 
שנה, תרגלנו את כל אגפי העירייה למצבי החירום השונים, 
קיימנו ימי עיון, סדנאות והשתלמויות בנושא מוכנות העיר 
לחירום, קבענו נהלים עירוניים למתן שירותים עירוניים גם 
בשעת חירום, הובלנו רכש של אמצעי השליטה והבקרה 
שנתית  תלת  בביקורת  ועוד.   בחירום  תפקודית  לרציפות 
של משרד הביטחון ופיקוד העורף בנושא המוכנות לחירום 
ובמקום  הארצית  ברמה  גבוה  לציון  אדומים  מעלה  זכתה 
הראשון במחוז ירושלים. המרכז הוא הגוף המנחה בנושא 
לרבות  אדומים,  במעלה  החינוך  מערכת  תלמידי  ביטחון 
תחת  אירועים  טיולים,  ספר,  בבית  המתקיימות  מסיבות 
כיפת השמים וקייטנות, כל זאת בהנחיית משטרת ישראל 
ומשרד החינוך. המרכז מפעיל מערך אבטחה סטטי ורכוב 
וגני  ספר  בתי  על  בדגש  בעיר,  החינוך  מוסדות  כל  על 
ותרגילים  סריקות  ביקורות,  לקיים  ממשיכים  אנו  ילדים. 
"מרכיבי  וריענון  להצטיידות  לפעול  מוס"ח,  למאבטחי 
החינוך  מערכת  את  להכין  החינוך,  במוסדות  בטחון"  

במוסדות  מפגעים  מנהל  המרכז  ועוד.  החירום  למצבי 
חינוך בשיתוף עם מכון התקנים הישראלי ומבצעים מעקב 
וטיפול להסרת המפגעים, קובע סדר עדיפויות ע"פ ניהול 
התיקונים,  לאחר  הרלוונטיים  האישורים  ותיוק  סיכונים 
מוציא את כל האישורים התקופתיים לבתי הספר, לרבות 
אלקטרומגנטית,  קרינה  רדון,  לגז  תקופתיות  בדיקות 
סלולארי, מתקני משחקים, בדיקות סלים ואולמות ספורט 
ועוד, וכן משתתף בוועדות בטיחות בית ספרית ומדריך את 
וחינוך  בטיחותית  להתנהלות  הספר  בבתי  ההוראה  סגלי 

לבטיחות.

אגף הנדסה

אגף ההנדסה העירוני אחראי על נושאי התכנון והבנייה בעיר וכן על פעולות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. האגף 
מלווה את כל התכנון למתחמי המגורים והתעשייה וכן מכין תכניות מפורטות, מלווה תכניות אב למים, ביוב וכו' ובודק 

את כל ההיבטים התכנוניים והאדריכלים של הבקשות להיתרי בנייה המוגשות על ידי תושבים ויזמים.

בשנה האחרונה בוצעו מספר פרויקטים בעיר, ובהם: תוספת 6 כיתות לבית ספר אורט תעופה וחלל, בניית אולם 
ספורט גדול לבית ספר אורט תעופה וחלל, תוספת 6 כתות ל"אולפנת צביה", השלמת בית ספר נירים לחינוך מיוחד, 

השלמת אולם המופעים – היכל התרבות, בניית מצפור באתר השומרוני הטוב )בשיתוף החברה הממשלתית לתיירות(, 
הצבת 2 מבנים יבילים לכיתות בבית ספר "אמית" בנות, תוספת כיתות ושטח. 

בשנה קרובה מתוכננים מספר פרויקטים, ובהם: השלמת תוספת 6 כתות בבית ספר אלמוג, בניית אולם ספורט בבית 
ספר אלמוג, בניית מעון יום בשכונת נופי סלע, בניית  3 כתות גן בשכונת נופי סלע, בניית מפע"מ בשכונת נופי סלע, 

שיפוץ מבנה גני ילדים והסבתו לשימוש מתי"א, חט"ב דקל וילנאי א' – תוספת אגף פינתי, בניית מרכז יום לקשיש 
בשכונת צמח השדה, מרכז לצעירים בפארק הנוער, תכנון קמפוס חינוכי בהמשך לבית ספר אורט תעופה וחלל, שיכלול 

בית ספר "אמית בנים", מרכז מצויינות ועוד, בניית תחנת כיבוי אש בשכונת נופי סלע )ע"י רשות הכבאות( ועוד. 
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קידום מעמד האי
פורום הנשים העירוני

האישה  מעמד  לקידום  העיר  ראש  יועצת 
פועלת יחד עם פורום הנשים העירוני, שהוקם על 
מנת לפעול להעצמת נשות העיר, לקידום מעורבותן 
בחיי הקהילה ולשילובן בעשייה העירונית. הפורום 
למתן  בהתנדבות  הפועלת  נשים  מקבוצת  מורכב 
רחב  במגוון  העיר  לנשות  וסיוע  תמיכה  כלים,  ידע, 

של תחומים. 
בשנה האחרונה פעל הפורום במגוון תחומים רחב, 
גיל ובכל מגזר. כך  ונתן מענה לתושבות העיר בכל 
בשני  הבינלאומי  האישה  יום  צוין  השנה  למשל, 

ציפי  של  מופע  שכללו  חגיגיים  אירועים 
שלל  וברכות,  עשיר  כיבוד  שביט, 

בתחום  נעשו  פעילויות 
ובהן:  הנשים,  בריאות 

מיכל  של  הרצאתה 
צפיר על חשיבות תזונה 
סדנא  וספורט,  נכונה 
בנושא  לנשים  ייחודית 
הגברת  האגן,  רצפת 
מוקדם  לאבחון  מודעות 

של בריאות השד, פעילות 
וספורטיבי  נשי  קיץ  ספורט 

השנה  התקיימו  כן,  כמו  ועוד. 
הרצאה  הזוגיות,  לשיפור  קורסים 

זוגיות  על  מנשה  ועודד  הראל  עדן  של 

ואהבה, הרצאה של מיכל דליות בנושא ההורות בעידן 
המודרני, העצמאות נשות עסקים בעיר ועוד. לבני ובנות 
בזיהוי  שעסקו  הספר  בבתי  סדנאות  התקיימו  הנוער 
מחזר אלים, פרויקט קולנוע מסייע לנערות במצוקה וכן 

עידוד נערות ללימוד מקצועות המדעים. 
נשות הפורום לוקחות חלק פעיל בחיי הקהילה ובעשייה 
בשלל  הטובים  המעשים  ביום  התנדבו  הן  העירונית, 
פעילויות, הן מובילות את פרויקט אימוץ ניצולי שואה, 
זיכרון,  צעדות  תמיכה,  צעדות  ומארגנות  מובילות  הן 

פרויקטים של עזרה הדדית ועוד. 
בשנה הקרובה תימשך ותתרחב פעילות הפורום, כאשר 
תגיע  נשים  נגד  באלימות  המאבק  יום  לציון 
היכל  עם  ובשיתוף  גרנט,  צופית  לעיר 
סדרת  תתקיים  העירוני  התרבות 
חזקות  נשים  על  הרצאות 
קשים,  ממצבים  שיצאו 
פסקל  רמון,  רונה  ובהן: 

ברקוביץ ועוד. 
כמו כן, בשנה הקרובה 
צפוי להיפתח מועדון 

"נשים", בו יתקיימו 
פעילויות, סדנאות, 

הרצאות ומפגשים בין נשים 
במגוון תחומים. המועדון יהווה 
בית לנשות העיר וייתן מענה לכל 

צורך שיעלה בשטח.

בארץ  הגדולים  אחד  שהוא  אדומים  מעלה  מתנ"ס 
בהיקף הפעילות, ממשיך לבסס את עצמו לאורך השנים 
כציר עיקרי של חיי הקהילה בעיר, במגוון רחב של תחומים: 
חברה, נוער, פנאי, ספורט, תרבות, תקשורת, גיל רך ועוד.

המתנ"ס נמצא השנה בסימן התחדשות: החל ממבנה חדש 
והמשך בהקמת שלושה אגפים חדשים  למתנ"ס המרכזי 
האגף  בעיר:  החיים  איכות  את  ולחזק  לשפר  שתכליתם 
מיוחדים  צרכים  בעלי  לקידום  האגף  ותרבות,  לקהילה 
והמרכז הקהילתי החדש בשכונת "כלי שיר" המכוון בעיקר 
תושבי  של  החברתית  והמוביליות  ההשתלבות  לקידום 

העיר אשר עלו מאתיופיה.

כאשר  בעיר  וקייטנות  חוגים  מפעיל  המתנ"ס 
השנה נפתחו למעלה מ-35 חוגים חדשים, והוא גם מפעיל 
ושותף לפרויקטים כמו: סיירת הורים, ציפורי לילה, רחוב 
פסטיבל  עדלאידע,  העסקים,  ועידת  הכלב,  יום  שמח, 
סוכות, אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום העצמאות, 

כנס מתגייסים ועוד. 

הגיל הרך והמשפחה
ובהם:  שירותים,  מגוון  מפעיל  והמשפחה  הרך  הגיל  אגף 
40 משפחתונים, משפחטף,  "פסיעות" להתפתחות הילד, 
בתי  וצהרוני  בגנים  צהרונים  רך,  בוקר  תכנית  מעונות, 

הספר. 

קאנטרי קלאב
הקאנטרי קלאב עבר שדרוג גדול בשנה האחרונה, כאשר 
בשנה הקרובה יאובזר חדר הכושר בציוד נוסף, יוקם בר 

בריאותי לטובת המנויים, ייבנה סטודיו נוסף ל-TRX ועוד.
לטובת  במוצ"ש  הבריכה  הפעלת  החלה  השנה  בנוסף, 
כניסה  וכן  מוזל  במחיר  ולנשים  לגברים  נפרדת  רחצה 
"חמישי  במסגרת  חמישי  בימי  ותיקים  לאזרחים  מוזלת 

בשלייקס". 

טלוויזיה קהילתית
"אדומדיה" הטלוויזיה קהילתית של מעלה אדומים פועלת 
כבר 20 שנה ומפיקה שידור חי בכל שבוע המשודר בפריסה 
נוער,  ובני  98. בטלוויזיה פועלים תושבים  ארצית בערוץ 
באמהרית  ילדים  תכניות  להפיק  הוחלט  השנה  כאשר 

מתוך רצון לתת ביטוי ובמה לקהילה.

אדומים  מעלה  של  התחנה   FM  106  - אדומים  רדיו 
במתנ"ס  העירוני  התקשורת  ממרכז  משדרת 
בחסות  העיר  תושבי  מתנדבים  ידי  על  ומופעלת 

"קול ישראל" ומשרד החינוך.

סל תרבות
וגני  הספר  בתי  לתלמידי  מאפשר  התרבות  סל 
גבוהה  ברמה  ותרבות  מחינוך  ליהנות  הילדים 
ספרות  קולנוע,  מחול,  מוסיקה,  אומנות,  בתחומי 

ותיאטרון. 

האגף לתרבות יהודית        
ימי   - יהודית  ברוח  תרבות  אירועי  מפעיל  האגף 
הרצאות  לימודיים,  סיורים  והצגות,  מופעים  עיון, 
מצווה,  לבר  הכנה  ישראל,  חגי  לקראת  ופעילויות 

חידון התנ"ך העירוני ועוד.
בעיר: אברהם  הופיעו  כך למשל, בשנה האחרונה 
פריד, האחים רזאל, חנן בן ארי, "אנדרדוס", ה"בית 

להופיע  צפויים  ובהמשך  ועוד,  בקטמנדו" 
משיח  בן  יניב  ריבו,  ישי  כמו:  נוספים  אמנים 

ועוד.

למען הקהילה
המתנ"ס מפעיל תכניות קהילתיות שונות, ובהן: עמיתים, 
סינרגיה  המתנ"ס  יזם  השנה  ועוד.  רעים  לנוער,  עמיתים 
בין גופי הטיפול השונים בעיר, באמצעות הקמת "פורום 

גורמי טיפול בנפגעי נפש בעיר".
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ותרבות  לקהילה  האגף  ותרבות  קהילה 
פנאי  ופעילויות  תרבות  נושאי  לקדם  ממשיך 
נפתח  התושבים,  בשיתוף  השנה,  כאשר  שונות, 
בערבות  שעוסק  הקהילה,  תחום   – חדש  תחום 
והתנדבות, קידום קבוצות חברתית, קידום  הדדית 

יוזמות של תושבים ועוד. 

הקהילה המטיילת הקהילה המטיילת ממשיכה 
כאשר  ובחו"ל,  הארץ  ברחבי  טיולים  שלל  להציע 
מהנים  לטיולים  הקהילה  חברי  יצאו  השנה  גם 

ומגבשים. 

"יחד  שהתכנית  החמישית  השנה  זו  מורים  יחד 
סיוע  לצורכי  מתנדבים  ומלווה  המכשירה  מורים", 

למערכת החינוך העירונית, פועלת בעיר. 

ראש  בברכת  השנה,  לראשונה  צעירים  הורים 
העיר, הוחלט להקים פורום של הורים צעירים שיעסקו 
יוצא  כפועל  זה.  אוכלוסייה  לפלח  הרלוונטיים  בנושאים 
שבת  ו"קבלת  משפחות"  "טיולי  השנה  נפעיל  ומעשי 

ישראלית" ועוד.

האחרונה  בשנה  בשכונות  וילדים  הורים  פעילות 
בשכונות  וילדים  הורים  של  פעילות  לראשונה  התקיימה 
העיר, כשהשנה מתוכננת הרחבה בתוך השכונות במסגרת 
בשנת  שפעל  נשוב",  תיכף  לשכונות  "יצאנו  המיזם 

הפעילות שעברה ויורחב השנה.

קהילות מארחות השנה יורחבו האירועים לאירוח של 
תושבי חוץ בעיר ושל תושבי העיר בקהילות אחרות. 

בתים מארחים השנה ייפתח מיזם "בתים מארחים", בו 
יארחו משפחות מהעיר תושבים אחרים בביתם. 

המיועדת  פתוח"  "בית  פעילות  נמשכת  פתוח  בית 
עיסוי  לגבי  הדרכה  ניתנת  בה  לידה,  בחופשת  לאימהות 

תינוקות, הזנה ועוד. 

מועדון ארוחת הבוקר בשנה הקרובה ייפתח "מועדון 
ארוחת הבוקר", במסגרתו ייפגשו תושבים שיצאו ממעגל 
קלה  בוקר  ארוחת  שיכלול  חודשי  למפגש  העבודה, 

והרצאה.

עם  פעולה  ומשתף  מסייע  האגף  פעולה  משתפים 
התרבות,  היכל  קהילתית,  לעבודה  היחידה  כמו:  גופים 

עמותות מקומיות ועוד.

גופי  ולצד  עם  פועל  האגף  קהילה  יוצרת  תרבות 
תרבות  מרכז  הקונסרבטוריון,  כמו:  בעיר,  נוספים  תרבות 
את  מלווה  האגף  התרבות.  והיכל  קסטל  מוזיאון  ספרד, 
המרכז לאומנויות הבמה, התיאטרון הקהילתי למבוגרים, 
מוסיקלי  הרכב  האנדלוסית,  המקהלה  הנוער,  תיאטרון 
מופעים  הקאמרית,  המקהלה  במדבר,  פרח  לצעירים, 
הלוח  סביב  אירועים  הפיס,  ובאשכול  קסטל  במוזיאון 
העברי והכללי, מועדון אוקטבה בשיתוף הקונסרבטוריון 

ועוד. 

“כלי-שיר”  בשכונת  הקהילתי  האגף  שיר"  "כלי  מרכז 
השנה   הוקם  האתיופית  האוכלוסייה  קידום  על  בדגש 
בין  העירוני.  הקליטה  אגף  עם  פעולה  ושיתוף  בתיאום 
הרחב  לציבור  מוזלים  פנאי  חוגי  מפעיל  האגף  היתר, 
ותכניות  זכויות  מיצוי  ותעסוקה,  השכלה  לקדם  במטרה 
למבוגרים,  חברתי  מועדון  וכן:  והתרבות  החינוך  בתחומי 
ברינה,  תנועה  ולילדים,  למבוגרים  בהנאה  אמהרית 

משחקיה לילדים, חוג רדיו שבועי לנוער ועוד...

מיוחדים הוקמה השנה  המחלקה לצרכים  אגף צמי"ד 
חברה,  תחומי  שונים  רלוונטיים  נושאים  לקדם  במטרה 
וקטנטנים,  חיות  שף,  אנד  בייק  בהם:  וספורט,  תרבות 
ספורט אקטיבי מתבגרים, עמיתים, רעים, חוגיה, מועדונית 
לילדים בעלי צרכים מיוחדים, “כנפיים של קרמבו”, רכיבה 

טיפולית מוזלת ועוד...

אגף הנוער במתנ"ס ממשיך לפעול ולקדם את בני הנוער 
בכל התחומים, בהובלתו של מחזיק תיק הנוער, גיא יפרח, 
החל מפנאי ותרבות דרך הכנה לצה"ל, מנהיגות, מעורבות 
חברתית וכלה בתנועות הנוער. האגף נותן מענה לכל בני 
הדתי,  הנוער  תחום  נפתח  השנה  המגזרים.  בכל  הנוער, 
של  והופעה  נפרדות  בריכה  מסיבות  התקיימו  במסגרתו 
הזמר חנן בן ארי.  השנה הורחבו מספר מקומות ההתנסות 
לנוער מתנדב, הופעלה סיירת התנדבות בקיץ וכן התקיים 

אירוע הוקרה לנוער המתנדב

השנה  פעלה  המועצה  העירונית  הנוער  מועצת 
ביתר שאת והרימה מספר מכובד של פרויקטים למען בני 
הנוער, בהם: מנוי נוער להיכל הרבות, יום חילופי שלטון, 

לילות לבנים, עבודת נוער במהלך הקיץ ועוד.

מרכז הכנה לצה"ל מרכז ההכנה לצה"ל נותן מענה לכל 
נערה ונער מרגע קבלת הצו הראשון ועד יום הגיוס. השנה 
העלנו את כמות המתגייסים בכלל ואת כמות המתגיסיים 
לקצינים  הוקרה  יום  קיימנו  בפרט,  משמעותי  לשירות 
וכן פתחנו שתי קבוצות מובילות  בפעם הראשונה בעיר 

בתחום ההכנה לצה"ל: קבוצת אחרי וקבוצת סהר.

בעיר צמח השנה  הנוער  תנועות  נוער תחום  תנועות 
עזרא,  אריאל,  הצופים,  עקיבא,  בני  משמעותית.  בצורה 
וכיום  צמחו,  כולם  הנוע"ל  קרמבו,  של  כנפיים  צמרת, 

לוקחים בתנועות הנוער כמעט 2000 חניכים! 
הנוער  תנועות  בשבוע  חגגנו  השנה 
עם מפקד ראש העיר ואירוע הוקרה 
למדריכי התנועות, המשכנו בסבסוד 
ומחנות  לתנועה  החברות  תשלומי 
הקיץ ועזרנו למאות בני נוער להיות 
ולצאת  הנוער  בתנועות  פעילים 

למפעלי הקיץ.
שתי  פותחים  אנחנו  הקרובה  בשנה 
מענה  שיתנו  חדשות  נוער  תנועות 
של  כנפיים  העיר:  לתושבי  נוסף 
בלי  או  עם  לילדים  תנועה   - קרמבו 

צרכים מיוחדים, וצמרת - תנועת נוער של ההסתדרות 
הציונית הפועלת לקרב בין המחנות השונים בעם.

את  השנה  הרחיב  המטרו   METRO: הנוער  בית 
פעילויותיו עבור בני הנוער ופתח את שעריו שישה 
הלילה  שעות  עד  אחה״צ  משעות  בשבוע,  ימים 
המאוחרות. השנה התקיימה תכנית עשירה ורחבה, 
של  חיות  הופעות  מפורסמים,  עם  שיחות  שכללה 
זמרים וסטנדאפיסטים, מסיבות עם אומנים מחו״ל, 
פתוחה,  במה  ערבי  וחילונים,  דתיים  בין  שיחות 
את  הרחבנו  כן,  כמו  ועוד.  משותפות  שבת  ארוחות 

כמות המתנדבים במקום ל-60 נערים.

ווליום – מועדון המוזיקה 12 להקות נוער 
"סגול  אדומים  מעלה  של  הייצוגית  והלהקה 

בעיר" המשיכו לעבוד ולהתפתח.
במהלך השנה הופענו במקומות רבים, ובהם: משרד ראש 
הממשלה, בית המשפט העליון, וכמובן בכל אירוע בעיר. 

ומגוונת  עשירה  תכנית  הופקה  השנה  קיץ  פעילות 
לקיץ, במהלכה היו לילות לבנים בבריכה, מסיבות רחוב, 
הופעות ומופעים, אטרקציות ושלל פעילויות, כשהעיקרי 
שבהן היה שבוע הילדים והנוער, בו חגגו כל תושבי העיר 
בהפנינג ענק עם הקרנת סרטים, מתנפחי מים, סימולטור 

בתשעה ממדים, מגלשת מים ענקית ועוד.  
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נוער  ו/או  לנוער בסיכון  היחידה מספקת מענה 
מנותק, במטרה לשלב את הנערים כתורמים ונתרמים 

בחברה באמצעים רבים ומגוונים. 

היל"ה
בתחום  מענה  הנותנת  השכלה  להשלמת  תכנית 
החינוך  במסגרות  שאינם  לנערים  הלימודי 

הפורמאליות, במסגרות לימוד קטנות. 

מיל"ה
היא  שמטרתה  המשטרה,  עם  משותף  פרויקט 
למשטרה  הנערים  בין  והמתח  הניכור  את  להפחית 

וליצור תקשורת חיובית. 

הכנה לצה"ל
נערים בכיתות י'-י"ב מקבלים ליווי פרטני והעשרה בנושא 
לצה"ל  הכנה  קבוצת  מתקיימת  בנוסף,  לצה"ל.  הגיוס 
שמועברת ע"י עובדת קידום נוער, מד"נית ופרויקט 'אחרי'. 

הקבוצה יוצאת לביקור בבסיס צבאי ולשבוע גדנ"ע. 

רגע מתוק 

באירועים  מוכרים  הנערים  שבה  עסקית  יזמות  קבוצת 
פיצות  חטיפים,  שתייה,  מתוק,  סוכר   - שונים  עירוניים 

ועוד. 

עבודת נערים בקיץ
בבתי  תחזוקה  לעבודות  משולבים  הנערים  זה  בפרויקט 

הספר ובמבנים ציבוריים בעיר. 

ציפורי לילה
בלילות,  פעילות  העושים  ומתנדבים  עובדים  של  מיזם 
ועוד.  אוכל, הקמת אוהל, משחקים  סיורים, חלוקת  כולל: 
מטרת המיזם למנוע אלימות, להפיג שעמום ולאתר נערים 

הזקוקים למענה. 

סיירת הורים
נוהגים  בהם  באתרים  בלילות  מסיירים  הסיירת  מתנדבי 
להתכנס בני נוער, ומטרתם למנוע אלימות, למנוע שימוש 

בחומרים מסוכנים וליצור אווירה נעימה. 

סיורים בסופי שבוע
סיורים מגבים מתקיימים ע"י סגנית מנהל המתנ"ס ומנהל 
היחידה, במטרה להכיר את השטח וליצור קשר עם נערים.

תכנית פל"א
בשבוע,  ימים  שלושה  ופועלת  לעולים  המיועדת  תכנית 
עזרה  חמה,  צהריים  ארוחת  לילדים  ניתנת  במסגרתה 

בשיעורי בית, חוגים, פעילויות ועוד.

קורסים וסדנאות 
השנה,  במהלך  המתקיימות  שונות  וסדנאות  פעילויות 
בישול,  תסרוקות,  עיצוב  התקיימו:  שעברה  בשנה  כאשר 
סדנה לנערות, רכיבה על סוסים, הקרנת סרטים, טיולים, 

יציאות להתנדבות, לימודי גיטרה ועוד. 

אגף הספורט
הביצועית  הזרוע  הוא  במתנ"ס  העירוני  הספורט  אגף 
המרכזית בתחום הספורט במעלה אדומים. האגף מוביל 
הספורט  תחומי  והפעלת  קידום  פיתוח,  תכנון,  את 
השונים בעיר מעלה אדומים. תחת כנפי האגף פעילים 
והעממי.  ההישגי  התחרותי,  בתחום  ספורטאים  אלפי 
בבנייה,  פועל בשיתוף פעולה מלא עם העירייה  האגף 
הספורט  אולמות  של  שוטפת  ואחזקה  שדרוג  פיתוח, 

שפרוסים בכל רחבי העיר.
כדורגל,  מגרש  ספורט,  אולמות   13 יש  אדומים  במעלה 
נפתח  השנה  כאשר  ומפואר,  חדש  כדורגל  אצטדיון 
היכל ספורט נוסף חדש בעיר במתחם ביה"ס אורט חלל 
ותעופה, מגרש "פטאנק" למבוגרים סמוך לביה"ס תומר 

רחל וכן מגרש מיני פיץ' בשכונת נופי הסלע.
במגרשי  עממי  מספורט  נהנים  התושבים  העיר  ברחבי 

הספורט, מתקני הכושר, מסלולי ההליכה והאופניים. 
בשנה הקרובה מתוכנן אולם ספורט חדש ומפואר בביה"ס 

אלמוג וכן סטודיו ספורט בביה"ס "צמח השדה".
ובהם:  ספורט,  אירועי  של  ארוכה  שורה  מוביל  האגף 
ימי  זיכרון,  צעדות  הרקדות,  שמח,  רחוב  לילה,  מרוץ 

ספורט ייחודיים ועוד.
"מצוינות   - ייחודית  תכנית  נפתחה  האחרונה  בשנה 

בספורט", במסגרתה נתמכים באופן כולל 50 הספורטאים 
כן, טקס  כמו  בעיר.  הגדול  הפוטנציאל  בעלי  הצעירים 
הפך  מקומיים  מצטיינים  לספורטאים  מלגות  הענקת 

כבר למסורת קבועה בעיר.
חוגים  השנה  נפתחו  מדבריא  וסטודיו  הספורט  בחוגי 
מולטי  בייסבול,  לילדים,  ספורט  חווית  ובהם:  חדשים, 
יוגה,  שיקומי,  פילאטיס  "פיטסקייט",  לנשים,  טרייניג 

מדיטציה. 
בשנה  נכבדים  להישגים  הגיע  התחרותי  הספורט 
האחרונה, הספורטאים בתחומי הג'ודו, השחייה, הטניס, 
זכו   - וכדורסל  אומנותית  התעמלות  שולחן,  טניס 

במדליות ופרסים.
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ת תורה ודעת, דת ומסורת
המועצה הדתית בעיר פועלת במסירות, יחד עם רבני 
והמסורת  הדת  לחיזוק  הקשור  בכל  שליט"א,  העיר 

בעירנו. 
בעיר פועלים כ-50 בתי כנסת, חמישה מקוואות טהרה 
תורנית  ופעילות  לגברים  מקוואות  שלושה  לנשים, 

ענפה. 
נופי  כשמקווה  יופי,  בפרסי  העיר  מקוואות  זכו  השנה 

הסלע נבחר למקווה היפה ביותר בארץ. 
הדרכות  מצווה,  ברי  להכנת  ענפה  מערכת  קיימת 

בתחומים שונים והרצאות מגוונות בכל בתי הכנסת. 
הרב יהושע כ"ץ והרב מרדכי נגארי שליט"א, רבני העיר, 
פועלים יחד עם ראש המועצה הדתית למגוון שירותים: 
המשפחה  טהרת  רווקות,  ותעודת  נישואין  רישום 
על  כשרות  פיקוח  וכלות,  חתנים  הדרכת  ומקוואות, 
מסעדות, עירוב שבת אשר נבדק בכל ערב שבת קודש, 
ייזום אירועים ציבוריים, מענה לשאלות בהלכה וייעוץ 

אישי.
מערכות  הותקנו  הטהרה,  מקוואות  שופצו  לאחרונה 
הותקנו  המקוואות,  לחימום  חום  ומשאבות  סולאריות 
מסנני מים במקוואות, שודרג עירוב שבת, כולל בגבעת 

המייסדים, וכן הוקם אתר אינטרנט חדש ומקיף.

החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים  
פארק תעשיות אדומים ממשיך להתפתח בקצב מרשים 

ומונה כיום למעלה מ-330  מפעלים ובתי עסק.
ולצד  תאוצה,  תופס  המסחר  האחרונות  בשנתיים 
מאפיות,  מסעדות,  למצוא  ניתן  המתפתחת  התעשייה 
צעצועים,  משקאות,  פיצוחים,  חנויות  מזון,  רשתות 

מוצרי בית וגן ועוד. 
חברות  זכו  מסחר  למגרשי  שפורסמו  נוספים  במכרזים 
אירועים,  וגני  מסחר  מרכזי  לפתח  שעתידות  מובילות 
אשר ישרתו את תושבי הסביבה הקרובה והרחוקה יחד.

ואישור  שיווק  בהליכי  נמצאים  ששווקו  רבים  מגרשים 
שונים, ומפעלי תעשייה חדשים נבנים באזור התעשייה. 
שיווקי הקרקע הרבים מחייבים ביצוע תשתיות נרחבות 
באזורים  תשתית  מערכות  ושדרוג  החדשים  באזורים 
הוותיקים יותר. לצורך כך פרסמה החברה מכרזי ביצוע 

עבודות תשתית והעבודות בעיצומן.
לטובת חיזוק הביטחון באזור התעשייה פועלת החברה 
חברת  להעסקת  הביטחון  אגף  בשיתוף  הכלכלית 
השמירה וקביעת הנחיות עבודה, התקנת מצלמות ברחבי 
האזור, טיפול בנושא אישורי רכבים פלסטינים ואישורי 
עבודה. בשנה האחרונה הורחבה פעילותה של שלוחת 
כך  בשבוע,  ליומיים  האזרחי  מהמינהל  תעסוקה  קמ"ט 
שהשירות למעסיק להנפקת רישיונות עבודה לעובדים 

לפלסטינים ישיר, יעיל וללא עלות .
כמו כן, מוקמו משרדי השיטור העירוני באזור התעשייה, 
הביטחון  משירותי  כחלק  שופרסל,  למתחם  בסמוך 

המסופקים ע"י יחידת השיטור באזור התעשייה.
החברה,  ופועלת  פעלה  השיווק  פעילות  במסגרת 
עיצובים"    BRANDLAND" הפרסום  משרד  באמצעות 

והשיקה קמפיין מיתוגי ואינטרנטי לפארק אדומים . 
אזור  של  חיזוקו  בהמשך  רבה  חשיבות  רואה  החברה 
התעשייה, הן על ידי סיוע וחיזוק התעשייה הקיימת והן 
בהבאת יזמים חדשים לאזור, ותמשיך לפעול בשיתוף כל 

גורמי העירייה להצלחת האזור.
מבנה  החברה  הקימה  האחרונות  השנתיים  במהלך 

הנמצאים  קטנים  תעשייה  מפעלי  לטובת  להשכרה 
בתחילת דרכם, מתוך מגמה שיתחזקו ויקבעו את עתידם 
באזור התעשייה לכשתתרחב פעילותם. המבנה מושכר 

במלואו ומשרת תעשיות שונות.
אזור  למנהלת  מבנה  הקמת  מתוכננת  הקרובה  בשנה 
כ-100  של  בשטח  מוטורי  פארק  הקמת  התעשייה, 
דונם, שיתופי פעולה עם התעשיינים לשיפור השירות 
והתשתיות באזור, קידום תכנון להרחבת אזור התעשייה 

בשני מתחמים נוספים ועוד.
פרוייקטים בביצוע: פארק המחזור מישור אדומים מזרח, 
בית  וקידום  פיתוח  שמיר,  פארק  וקידום  פיתוח  תכנון, 

העלמין שלב ב', שיקום אתר אבו דיס ועוד. 
החברה בוחנת גם היתכנות של הקמת חווה סולארי, 

הקמת מעונות סטודנטים בעיר, הקמת מחסן מל"ח 
ועוד.  
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קליטה ועלייה קליטה ועלייה 
נושאת בגאווה את התואר של עיר קולטת  מעלה אדומים 
הארצות  מכל  עולים  כ-5700  מתגוררים  בעירנו  עלייה. 
והיבשות של העולם. מחלקת הקליטה העירונית, בראשות 
סגן ראש העיר ומחזיק תיק הקליטה, בוריס גרוסמן, בשיתוף 
אדומים  מעלה  מתנ''ס  הרווחה,  מחלקת  החינוך,  אגף  עם 
בכל  ותמיכה  סיוע  לעולים  מעניקה  הקליטה,  ומשרד 
תחום אפשרי, ובהם: אולפני עברית למבוגרים )למתחילים 
ולמתקדמים( ושיעורי תגבור בעברית לילדים עולים, שיעורי 
מאתיופיה,  עולים  לתלמידים  המקצועות  במגוון  תגבור 
מבריה''מ לשעבר ומארה''ב, הפעלת צוות מגשרים שמלווים 
ספורט  פעילויות  בבתי-הספר,  עולים  ילדים  פרטני  באופן 
לעולי  קייטנות  חדשים,  עולים  עבור  מסובסדים  וחוגים 
אתיופיה ובריה''מ, טיולי הכרת הארץ, אירועי תרבות והצגות 
אמנים  ותערוכות  ירידי  שונות,  עולים  לקהילות  ייעודיות 
ליווי פרטני של משפחת עולים על מנת להקל על  עולים, 

וסיוע  תעסוקה  ירידי  בארץ,  הראשונים  צעדיה 
מול  בהתנהלות  והדרכות  מפגשים  עבודה,  בחיפוש 

הממשלה,  ומשרדי  לאומי  ביטוח  חולים,  קופות  הבנקים, 
והכנה  חינוך  ספורט,  בתחומי  עולים  נוער  לבני  פעילות 
ועולי  אתיופיה  לעולי  חברתיים  מועדונים  צבאי,  לשירות 

בריה''מ ועוד.

בית העלמין

בגבעת  העלמין  בית  את  נפתח  השנה  העלמין  בית 
ידי החברה הכלכלית לפיתוח. בית  המייסדים, המנוהל על 
שלבים,  במספר  להקימו  יהיה  שניתן  כך  תוכנן  העלמין 
כאשר בכל שלב יהיה ניתן לקבור לא פחות מאלף נפטרים. 
הקמת בית העלמין נעשתה בדחיפתו של ראש העיר, יחד 
העיר  לתושבי  מענה  לתת  במטרה  הדתית,  המועצה  עם 
אשר רוצים לקבור את יקיריהם קרוב ובמקום מכובד. בשלב 
ראשון נבנו 400 מקומות קבורה, לרבות מגרש חנייה, מתקני 
תשתית ומתקני מים, ביוב, ברזיות, ספסלים, סככת הספדים, 
תאי שירותים, מערכת חשמל, תאורה, גידור, גינון, מדרכות 
ושבילים, וכל הנדרש לצורך הפעלת שלב ראשון של קבורה 
החנייה  ומתקדם,  מודרני  הנו  העלמין  בית  עלמין.  בבית 
גישה  ועם  ומהירה, המקום מאובטח, שקט  נוחה  והכניסה 

מהירה וקלה. 

בית העלמין נותן שירות לתושבי מעלה אדומים וליישובים 
הסמוכים: קדר, כפר אדומים, נופי פרט, אלון, עלמון, אלמוג, 
החברה  בהמשך,  יריחו.  ומצפה  בנימין  גבע  יריחו,  ורד 
נלווים  שירותים  העלמין  בית  בקרבת  תקים  הכלכלית 
פרחים  מכירת  מצבות,  מכירת  בהם:  הקבורה,  לשירותי 

ועוד. 

ם גבוה
מכווני

עסקים
בעיר  העסקים  ובעלי  העסקים  חיזוק  תחום 
צבר גם הוא תאוצה השנה, כאשר גולת הכותרת של 
העשייה הייתה ועידת העסקים השנייה שהתקיימה 
מ-450  למעלה  בהשתתפות  התרבות,  בהיכל 
לקבוצות  במקביל  לפיד.  יאיר  ח"כ  ובנוכחות  איש 
מתקיים  בעיר,  הפועלות  והעסקים  הנטוורקינג 
"להחזיר   – יהלום  כיכר  סוחרי  ועד  בשיתוף  פרויקט 
תכנית  מתגבשת  במסגרתו  לכיכר",  היהלום  את 
לשדרוג המרכז המסחרי, שיפור החזות, קיום ירידים 
ופעילויות, סיוע עסקי לבעלי העסקים במקום ואף 

הוספת חניות, פרויקט שכבר מתבצע בשטח.  
דיגיטלית",  "ישראל  לפרויקט  נכנס  העיר  כן,  כמו 
לשיווק  דיגיטליים  כלים  בבניית  לעסקים  המסייע 
ופרסום. משרד הכלכלה ומעוף מסייעים לעסקים בעיר, 
שיתוף  מתקיים  בנוסף,  השנה.  הורחבה  עמם  והפעילות 
וכן עם  פעולה מלא עם עסקים בגוש אדומים והסביבה 

הסטודנטים בעיר. 
במסגרתם  לתעסוקה,  עגולים  שולחנות  נוצרו  השנה 
מתכנס פורום שמטרתו לבנות מענה תעסוקתי לתושבי 
בשנה  כאשר  בעיר,  הפועלים  העסקים  ולבעלי  העיר 

הקרובה הפורום יורחב ויחוזק.  
עוד בשנה הקרובה: המשך קידום כיכר יהלום – "להחזיר 
לעסקים  עירוני  אינדקס  הקמת  לכיכר",  היהלום  את 
קבוצת  וליווי  העסקים  קבוצות  חיזוק  אדומים,  במעלה 

ש.פ.ע והרחבת פרויקט התעסוקה העירוני. 

והסטודנטים  וסטודנטים תחום האקדמיה  אקדמיה 
בשנתיים  מיוחד  דגש  ניתן  שעליו  חדש,  תחום  הינו 
האחרונות. הוקמה קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית, המונה 
קבוצת  נפתחה  בנוסף,  העיר.  תושבי  סטודנטים  כ-20 
סטודנטים בפייסבוק, בה חברים למעלה מאלף סטודנטים. 
סטודנט  כרטיס  חינם  להפיק  רשאי  סטודנט  כל  בנוסף, 
בעיר, המקנה מגוון הטבות והנחות בבתי עסק, באירועים 
תרבות  אירועי  מגון  נערכו  בנוסף,  עירוניים.  ובשירותים 
אירוע  ובהם:  בעיר,  הסטודנטים  לקהל  שהותאמו  ופנאי 
סוף סמסטר עם הסטנדאפיסט חן מזרחי, אירוע חורף עם 
הזמרים  עם  אומן  סדנאות  נוסבאום,  אבי  הסטנדאפיסט 
בקאנטרי  קיץ  מסיבת  כהן,  ומאור  ברמן  אריק  והיוצרים 
הסטנדאפיסט  עם  קיץ  סגירת  ואירוע  הבובות  בית  עם 
חברות  בעבר  הועסקו  בהם  במקומות  קטורזה.  ישראל 
תושבי  בסטודנטים  האדם  כוח  את  החלפנו  אדם,  כוח 
העיר וכן הקמנו מאגר משרות לסטודנטים תושבי העיר 
הדגל  פרויקט  הפייסבוק.  בקבוצת  למצוא  ניתן  שאותו 
העירוני למען הסטודנטים הוא מרחבי הלימוד, במסגרתו 
את  פותחת  ציון  בני  ע"ש  השלום  העירונית  הספרייה 
שם  חצות,  עד  יום  מדי  הבחינות  בתקופות  שעריה 
אינטרנט  שקט,  למידה  מרחב  לסטודנטים  מתאפשרים 
כל  ללא  קפה  ופינת  צילום  מכונת  מדפסת,  אלחוטי, 
תשלום. השנה הוקם פרויקט אנגלית שבו נפגשת קבוצה 
קטנה של סטודנטים עם מורה לאנגלית, למפגש חברתי 
הושג  לאחרונה  האנגלית.  בשפה  המתקיים  פורמלי  ולא 
מבצע חסר תקדים, שבמסגרתו זוכים סטודנטים לסבסוד 
מנוי שנתי  נבחרים,  כושר  לחוגי  של 50%-35% בהרשמה 

לקאנטרי וכרטיסיות לבריכה ולסטודיו מדבריא. 
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המשך פיתוח פארק "שמיר"
כאשר  ולהתרחב,  להתפתח  ממשיך  )האגם(  שמיר  פארק 
השנה נפתחה במקום מסעדה בשרית לצד בית הקפה הקיים. 
הפארק מארח מדי שנה את פסטיבל סוכות, כאשר אל מול 
אמנים  של  רוק  הופעות  מתקיימות  והאגם  המרהיב  הנוף 
מהשורה הראשונה. בהמשך מתוכנן הפארק להתרחב, כאשר 
במתחם העליון יוקם מתחם אטרקציות אקסטרים, ייפתחו 
מסעדות ובתי קפה נוספים, יוצבו דוכנים של גלידריות ומזון 
ייפתח מוזיאון יצחק שמיר, בו  מהיר ועוד. בכניסה לפארק 
הממשלה  ראש  של  חייו  בתחנות  לסייר  המבקרים  יוכלו 

המנוח יצחק שמיר ז"ל. 

חברת  עם  שנחתם  להסכם  בהמשך  קולנוע  אולמות 
הגג  בקומת  קולנוע  אולמות  חמישה  יוקמו  מקס"  "גלובוס 
של הקניון, כאשר לאחרונה חתם סגן ומ"מ ראש העיר על 
היתר הבנייה המאפשר התחלת העבודות במקום. המתחם 
ומיטב  מזנון  נוחים,  ישיבה  מודרני, עם כסאות  להיות  צפוי 

הסרטים המוקרנים בארץ. 

תקודם  חברתי  לשוויון  המשרד  בסיוע  צעירים  מרכז 
וכתובת  מענה  שייתן  צעירים,  מרכז  של  הקמתו  השנה 
ומהשירות הלאומי  לכל צעירי העיר, המשתחררים מצה"ל 
הקשור  בכל  הצעירים  החבר'ה  את  יכווין  המרכז  והאזרחי. 
של  הפנאי  בשעות  לבילוי  בית  ויהווה  ותעסוקה  ללימודים 

צעירי העיר. 

תוקם  אדומים  מעלה  של  הכיבוי  תחנת  כיבוי  תחנת 
בשכונת "נופי הסלע", סמוך לבית הספר "אופק ברנקו וייס". 
לאחרונה חתם ראש העיר על היתר הבנייה לתחנה, והמבנה 
צפוי להיות מודרני ומשוכלל ולהכיל מקום לרכבי הכיבוי ול-

18 לוחמי האש שיפעלו במקום וייתנו מענה מהיר ומקצועי 
לעיר מעלה אדומים ולסביבתה. 

בעיר  השנה  יוקם  חדש  נשים  מועדון  לאישה  מועדון 
העירוני.  הנשים  ופורום  האישה  מעמד  קידום  בהובלת 
המקום יהווה בית עבור נשות העיר ויתקיימו בו מגוון רחב 
של סדנאות, פעילויות והרצאות לציבור נשות ונערות העיר. 

המתחם יהיה מרווח, ממוזג ועם חצר גדולה, כך שיאפשר 

והגילאים  התכנסות ומפגש של נשים מכל המגזרים 
שיוכלו להפרות אחת את השנייה במגוון התחומים, 
להעשיר את עולמן באמצעות הסדנאות והשולחנות 
נשי  איכות  זמן  ולבלות  במקום  שייערכו  העגולים 

במועדון החדש.

מרכזי מצוינות, סייבר וכתיבה יוצרת השנה 
לטובת  יוצרת  וכתיבה  סייבר  מצוינות,  מרכזי  יוקמו 
את  ולהעמיק  להמשיך  מגמה  מתוך  העיר,  תלמידי 
המחשוב,  בתחומי  ובעיקר  החינוכית,  העשייה 
תלמידי  יוכלו  אלו  במרכזים  והמדעים.  המתמטיקה 
הסייבר,  בתחומי  וידע  העשרה  לקבל  הספר  בתי 

ולהעשיר  והכתיבה  הקריאה  תחום  את  לפתח 
ולמידה  למצוינות  שאיפה  מתוך  עולמם  את 

לצד ערכים.

במרכז  מלון  בית  להקמת  מכרז  יצא  השנה  מלונאות 
העיר, סמוך לקניון ולבית העירייה. בית המלון יהווה מקום 
מעבר  תחנת  לאזורנו,  המגיעים  תיירים  עבור  ובילוי  לינה 
העיר  תושבי  את  ישמש  וכן  והערבה  המלח  לים  בדרכם 

בקיומם של שבתות חתן, אירועים שונים וכדומה. 

נפעל  הקרובה  בשנה  נוספים  וסע  חנה  מתחמי 
להקמתם של מתחמי חנה וסע נוספים שיצטרפו למתחם 
באזור  יוקמו  החדשים  המתחמים  לעיר.  בכניסה  הגדול 
גם  העיר  שתושבי  כך  הסלע,  נופי  ובשכונת  התעשייה 
ולהשתמש  רכביהם  את  להחנות  יוכלו  אלו  באזורים 

בתחבורה הציבורית. 

קניות ופנאי ב"נופי הסלע"
"נופי  בשכונת  ענק  מסחרי  מבנה  ייפתח  הקרובה  בשנה 
יהיו שתי קומות  הסלע", בשטח עיקרי של כ-3400 מ"ר, בו 
של חניה תת קרקעית, קומת סופר או מרכול, קומת מסחר 
מותגים  של  חנויות  יהיו  החדש  בקניון  למרפאות.  וקומה 
מוכרים, בתי קפה ומסעדות ומקומות בילוי נוספים לרווחת 
תושבי השכונה והעיר. כמו כן, בתחנת הדלק אלון שבשכונת 
"נופי הסלע" תיבנה בשנה הקרובה תוספת קומה שבה יהיו 

משרדים, חנויות, בתי קפה ועוד.
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הגיע זמן ריבונות  

המאבק להחלת הריבונות הישראלית 
הבנייה  וחידוש  אדומים  מעלה  על 
עולה שלב, תופס תאוצה ונכנס להילוך 
משמעותי. לאחרונה החלה שדולת ארץ 
מעלה  עיריית  בשיתוף  בכנסת,  ישראל 
ציבורי  יש"ע, בקמפיין  ומועצת  אדומים 
דיון ציבורי בנושא  רחב היקף שמטרתו 
העיר  על  הישראלית  הריבונות  החלת 

מעלה אדומים וחידוש הבנייה בעיר. 
ישיבת מועצת עיר מיוחדת בהשתתפות 
א"י  שדולת  ראשי  כנסת,  חברי  שרים, 
בכנסת, יו"ר מועצת יש"ע, ראשי רשויות 
ואישי  לדורותיהם  מועצה  חברי   , יש"ע 
במסגרתה  השנה,  התקיימה   – ציבור 
להחלת  הקמפיין  רשמית  הושק 

הריבונות.
הצעת חוק להחלת הריבונות על מעלה 
רב  בטקס  בכנסת  הוגשה  אדומים 
רבים  כנסת  וחברי  ושרים  משתתפים, 
כבר חתמו על מגילת הריבונות והתחייבו: 
״אנו מכריזים בזאת על תמיכתנו בתכנית 
'מעלה אדומים ישראלית', על הזדהותנו 
ועל  ריבונות'  זמן  'הגיע  הקריאה  עם 
התכנית  למימוש  לפעול  מחויבותנו 
להחלת הריבונות הישראלית על מעלה 
הנכון  הישראלי  הצעד  זה  כי  אדומים, 

והמתבקש".
המועד המתוכנן להגשת החוק והבאתו 
לאחר  מיד  הוא  השרים  ועדת  בפני 
של  החורף  מושב  יפתח  עת  החגים, 
תורחב  הקרובה  בשנה  כאשר  הכנסת, 
לקידום  העיר  ראש  שמוביל  הפעילות 

החוק ואישורו ולחידוש הבנייה בעירנו.
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               חפשו אותנו בפייסבוק- עיריית מעלה אדומים

צ ” ח י ו ת  ו ר ב ו ד ף  ג עיריית מעלה אדומים א

מעלה אדומים
עיר של הצלחות
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מתחייבים

הצהרת מחויבות
לקידום איכות השירות בעיריית מעלה אדומים

אנו, עובדי עיריית מעלה אדומים, צוות הניהול, 
הנהלת העיר וראש העיר,  מצהירים בזה על מחויבותנו 

האישית לקדם את איכות השירות בעיריית מעלה אדומים.

נעשה ככל שביכולתנו כדי להבטיח לתושבי העיר
מעלה אדומים, לארגוניה ולמוסדותיה -

שירות איכותי, מקצועי, אמין ויעיל.
יחס אדיב והקפדה על זכויות מקבל השירות ונותן השירות.

התחדשות בשירות והתאמה לסביבה המשתנה.
חתירה לתפקוד מיטבי ולשיפור מתמיד בכל שירותי העירייה.

פיתוח העיר ומוסדותיה ויצירת מרחב שירותים עשיר ומגוון. 
העצמה, מעורבות ויוזמה של תושבים.


