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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.



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

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

דבר ראש העיר 

תושבים יקרים,
אני שמח להגיש 
לכם, כמדי שנה, 

תמצית מעשייתה 
המבורכת של 
עיריית מעלה 

אדומים לשנת 
2017, על אגפיה 

השונים וגופי הסמך, אשר עושים עבודה 
נאמנה, מסורה, מקצועית ומקיפה.

יומית  יום  בעשייה  המשכנו  האחרונה  בשנה 
חיזוק  להמשך  העיר,  חזות  וטיפוח  לפיתוח 
והמסחר,  התעשייה  התרבות,  החינוך,  וביסוס 
לתנופת הבנייה ולשיפור איכות חיי התושבים 

בכל תחומי החיים.
השנה  עצמן:  בעד  מדברות  התוצאות  ואכן, 
הקהילה  ובאות  הארצי  התרבות  בפרס  זכינו 
בצמרת  מדורגים  שלנו  הנוער  בני  המתנדבת. 
היכל  ובגיוס לצה"ל,  לבגרות  בזכאות  הארצית 
מרכזי  בילוי  למוקד  הפך  העיר  של  התרבות 
שוקק חיים ופותח את עונת המנויים השלישית, 
ולהגיע  בפרסים  לזכות  ממשיכים  ילדינו 
להישגים בכל ענפי הספורט, השיטור העירוני 
כוח  תוספת  ועם  חדש  במבנה  בעיר  פועל 

המטפלים  ושוטרים  פקחים  של  משמעותית 
בפרויקט  המשכנו  חיים,  איכות  של  בעבירות 
ההצללה בגני המשחקים ברחבי העיר, ביצענו 
החוצות,  וסימון  הכבישים  ריבוד  פרויקט  את 
איכות הסביבה הרחבנו את  דגל  נושאת  כעיר 
פרויקט המחזור והתחלנו בתהליך של הפרדת 
פסולת רטובה ויבשה, זכינו גם השנה בחמישה 
אנו  יפה,  לישראל  המועצה  מטעם  יופי  כוכבי 
הפועלות  הנוער  תנועות  את  לחזק  ממשיכים 
"צמרת",  נוער  בתנועת  מתחדשים  ואנו  בעיר 
ממשיך  אדומים"  "פארק  התעשייה  אזור 
בתחומי  חדשים  יזמים  ולקלוט  להתרחב 
התעשייה והמסחר ובקרוב יוקם מרכז מפואר 
להקמת  למכרז  יצאנו  הבית,  לעיצוב  וחדשני 
בית מלון בלב העיר, העבודות לבניית אולמות 
את  והרחבנו  שדרגנו  בעיצומן,  בקניון  קולנוע 
חדר הכושר בקאנטרי קלאב העירוני, מתחדשת 

הבנייה, קודמו תכניות רבות והיד עוד נטויה.
על  לעשייה,  השותפים  לכל  מודה  אני 
ההשקעה הרבה, המסירות, האחריות, האדיבות 
לשיפור  לפעול  נמשיך  יחד  והמקצועיות. 

השירות ואיכות חיי התושבים בכל התחומים.
בני משפחותיכם בשנה  ואת  אני מברך אתכם 
טובה, שנה של בריאות, עשייה, שגשוג, הגשמה 

והצלחה.

שלכם ולמענכם
בני כשריאל, 

ראש העיר

    2



ניו מדיה
הדיגיטלית  המהפכה 
ששוטפת בימים אלה את 
ברמה  מאופיינת  העולם 
חדשנות,  של  גבוהה 
המנוע  את  שמהווה 
לשינויים שמתחוללים – הן 
אצל השחקנים הוותיקים 
בשוק.  החדשים  אצל  והן 
אתגרי  עם  ההתמודדות 
גם  מחייבת  החדשנות 
המקומית   הרשות  את 

השירות  שיפור  שיאפשרו  בכלים  בשימוש 
לתושב.   כחלק מהמהפכה הדיגיטלית זו , עליה 
האחרונה,  בשנה  אדומים  מעלה  עיריית  עובדת 
ומתקדם  חדש  אינטרנט  אתר  אלו  בימים  מושק 
עם מגוון שירותים ומידע לתושב בנושאים רבים. 
פרויקטים נוספים אשר השיקה ותשיק העירייה 
אפליקציה  הם;  הדיגיטלית  המהפכה  במסגרת 
הציבוריים,  בפארקים  חופשי   WiFi סלולרית,  
מערכת מידע גאוגרפי  )GIS(, אתר הנדסי,  רישום 
וכיתות  ילדים  לגני  מקוון  שיבוץ   והודעות   /
הרבה  עם  כן,  כמו  ועוד.   שונים  תשלומים  א', 
האמצעים  פותחו  התושב  לנוחות  מחשבה 
הדיגיטליים הבאים: באגף הגביה ניתן לקבוע תור 
 – גביה  נגיע  עם  צ'אט  והאתר,  האפליקציה  דרך 
: ערעור  לשאלות בנושאי גביה טפסים מקוונים 
לראש העיר, בקשת הנחה  פניה   , חניה  דוח  על 
ארנונה, החלפת משלמים, בקשה לפטור נכס ריק 

/ שיפוצים  ועוד.

אגף הדוברות העירוני 
אגף הדוברות העירוני מספק לתושבי העיר את כל 
המידע אודות הנעשה בעיר. האגף עומד בקשר 
התקשורת  אמצעי  כל  עם  ושוטף  רציף  ישיר, 
וטלוויזיה  עיתונות  רדיו,   – בעיר  המקומיים 
הפייסבוק  דף  את  מפעיל  האגף  קהילתית. 
בכולם   – והאפליקציה  האינטרנט  אתר  העירוני, 
ניתן לקבל מידע עדכני בכל תחומי החיים בעיר. 
במסגרתו  המידע,  חופש  חוק  על  אחראי  האגף 
לגבי  מפורט  מידע  לקבל  יכולים  העיר  תושבי 

נושאים עירוניים שונים, כפי שמוגדר בחוק.

האגף לפניות הציבור
עוזרת ראש העיר, מנהלת האגף לפניות הציבור 
בלשכת ראש העיר, עומדת לרשותכם, התושבים, 
אינטנסיבי   קשר  על  מבוסס  האגף  נושא.  בכל 
בינו לבין אגפי ויחידות העירייה השונות, בניסיון 
לפתור בעיות עירוניות שעולות לטיפול באמצעות 
בין  מקשרת  זרוע  הוא  האגף  התושבים.  פניות 
התושב לאגפי העירייה השונים, תוך מתן שירות 
הדלת  למדיניות  בהתאם  ומהיר.  יעיל  איכותי, 
כי  והתפיסה  העיר,  ראש  מוביל  אותה  הפתוחה 
על  השפעה  ובעל  מרכזי  לגורם  נחשב  התושב 
פרטני,  מענה  נותן  האגף  העירונית,  הפעילות 
כ-  באגף  טופלו  החולפת  בשנה  ומקצועי.  יעיל 
1,500 פניות של תושבים במגוון דרכי ההתקשרות, 
האגף היה שותף וסייע בפתרון בעיות לשביעות 
רצון הפונים. גם השנה התקיימו מפגשי תושבים 
בשכונות השונות, במטרה להמשיך לקיים דיאלוג 
לתושבים,  העירייה  הנהלת  בין  ופתוח  מתמיד 
ולמצוא  השונים  הצרכים  אחר  מקרוב  לעמוד 
כדי  בשטח.  העולות  לבעיות  יצירתיים  פתרונות 
העומדים  תקשורת  ערוצי  מספר  ישנם  לפנות 
באמצעות  בכתב  פניות  התושבים:  לרשות 
מכתב, פקס או אינטרנט, פניות בעל-פה ופניות 

טלפוניות.

האתר החדש של עיריית מעלה אדומים

האפליקציה העירונית
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  חינוך

תחום החינוך הוא אבן יסוד 
בקידום  המתבטא  דבר  העירייה,  במדיניות   
חדשניים  ופרויקטים  תוכניות  וייזום 
נוספת  משאבים  ובהשקעת  וייחודיים, 

מתקציב הרשות.

מערכת החינוך שלנו חרטה על דגלה לשים 
העדיפויות  סדר  בראש  ילדנו  חינוך  את 
לסיום  ועד  הילדים  מגני  החל  העירוני, 
הלימודים בחינוך העל יסודי. מוסדות החינוך 
שלנו מנוהלים בראייה מערכתית של צרכי 
כלל  ושיתוף  שילוב  תוך  והנוער,  הילדים 
הגורמים העירוניים, משרד החינוך ומערכות 
של  ערכים  עינינו  לנגד  שמים  אנו  אחרות. 
לכל  שווה  הזדמנות  ומתן  המצוינות  טיפוח 
ותרבותיות  חינוכיות  בפעילויות  התלמידים 

לכל שכבות הגיל.
איכותיות  מסגרות  מעמידים  אנו  בבד,  בד 
לתלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר ובגני 
שרותי  כל  את  להנגיש  במטרה  הילדים 

החינוך לתושבים ומתן מענה לפרט.

בטיפוח  ורואים  הצעיר  בדור  מאמינים  אנו 
דור העתיד מטרה אליה יש לשאוף ועבורה 
והמשאבים,  המאמצים  מירב  את  לגייס  יש 
ועל כן, כחלק מרכזי של המדיניות העירונית, 
ההשכלה  החינוך,  תחומי  את  בראש  הצבנו 
נושאים  להטמיע  כוונה  מתוך  והתרבות 
הפרט  בחיי  המגוונים  היבטיהם  על  אלה, 

והקהילה.

החינוך  בקהילת  מוכרת  החינוך  מערכת 
ומקצועית  מתקדמת  כמערכת  הארצית 
החינוך  משרד  איכותיות.  תשתיות  ובעלת 
תוכניות  ליישום  אדומים  במעלה  בוחר 
"פיילוט" בתחומים שונים. הישגי התלמידים 

בארץ  מהגבוהים  הם  הבגרות  בבחינות 
זכתה  החינוך  מערכת  העליון(.  )בחמישון 
בתשס"ג  פעמיים:  ארצי  חינוך  בפרס 
ובתשע"ב. כל זאת, בזכות המדיניות שמוביל 

ראש העיר למצויינות בחינוך. 

לראות  נמשיך  התשע"ח  הלימודים  בשנת 
המצויינות  נושא  את  העשייה  במרכז 
על  המשפיעה  עירונית  וכתרבות  כתכנית 
ולהדגיש  לקדם  נמשיך  החינוך,  שלבי  כל 
דגש  עם  והטכנולוגיה  המדעים  תחום  את 
לבניית  תכנית  ועתידנות,  חדשנות  על 
סייבר  תכנית  התיכונים,  תלמידי  ע"י  לוין 
לתלמידי ג'-ט', נפעיל תכניות מעברים בכל 
פדגוגי,  ורצף  תגבורים  כולל  הגיל,  שלבי 
הספר  בבתי  בריאה  למיניות  תכנית  נקדם 
ללימודי  לאב  ספייס  תכנית  יסודיים,  העל 
ירחיב  הקונסרבטוריון  והרובוטיקה,   החלל 
ולמבוגרים,  לילדים  הפעילויות  מגוון  את 
נמשיך להנגיש את המבנים לבעלי הצרכים 
המיוחדים, נקים מרכזי מצויינות למנהיגות, 
נפעל  ועיתונאות,  ולתקשורת  לסייבר 
תנועות  נעצים  באנגלית,  הקריאה  לשיקום 

נוער בבתי הספר ועוד.

ממשיכים במגוון תוכניות עירוניות 
– מערכתיות:

בין  פעולה  ושיתוף  מערכתית  ראייה  מתוך 
שורת  מבצעים  אנו  הרשות  בתוך  תחומי   –

תוכניות 
עירוניות חדשות ומתמשכות בהן יום חינוך 
תל"י  מסלול  היסודיים,  בתיה"ס  בכל  ארוך 
בכל בתיה"ס היסודיים הממלכתיים, פרוייקט 
פר"ח,   תכנית  אנגלית,  במדעים,  העשרה 
הספר,  ובבתי  הילדים  בגני  ק.ר.ב,  תכנית 
פיתוח תחום איכות הסביבה, קידום בריאות, 
תל"ם, מרכזי למידה, מיל"ת, קליטה איכותית 

חינוך לערכים ומצוינות
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של תלמידים יוצאי אתיופיה, הוראה מתקנת, 
המודל  הפתוחה,  הדלת  המתבגרים,  מרכז 

היישובי במוסיקה, הקונסרבטוריון ועוד.

מלווים במערכת פונקציות תומכות:
פונקציות  במערכת  מלווה  החינוך  מערכת 
תומכות, בהן: שירות פסיכולוגי על תכניותיו 
)פיסג"ה(  הרבים, מרכז לפיתוח סגלי הוראה 
לצוותים  נרחב  השתלמויות  מערך  המקיים 
חינוכיים ברמה עירונית ואזורית. מרכז מתי"א 
סייעות  של  צוות  אנשי  בו  המיוחד  לחינוך 
בתיה"ס  עם  בשיתוף  הפועלים  ומדריכים 
עם  פרטנית  ובעבודה  השונות  בוועדות 
ואומנויות  למדעים  הפיס  אשכול  הילדים. 
העירונית.  ברמה  המדעים  נושא  את  המרכז 
"בני  ע"ש  השלום  עירונית  ציבורית  ספריה 
ותרבותי  חברתי  חינוכי,  מרכז  המהווה  ציון" 
 80,000  – וכ  קוראים   20,000  – מ  למעלה  בה 
אינטרנט,  עשיר,  טכנולוגי  מערך  כותרים, 

מחשבים ועוד.

חינוך  מוסדות  בבניית  ממשיכים 
חדשים:

18 כיתות אם,  – מבנה חדש של  אמי"ת בנים 
הסלע,  נופי  בשכונת  חדש  מבנה   – פיסג"ה 
בבניה,  כיתות   2 תוספת   – וילנאי  דקל  חט"ב 
גני ילדים – בנית 2 כיתות בנופי הסלע, הנגשת 
לבי"ס  ספורט  אולם  בנית  חינוך,  מוסדות 
אלמוג ויפה נוף )מותנה בגיוס תקציב( תוספת 
הקמת  ובנות,  בנים  לאמי"ת  יבילים  מבנים   3
מרכז מצויינות עירוני בנופי הסלע,  ועבודות 

פיתוח רבות בתוך מוסדות החינוך.

קדימה.  ותצעד  תמשיך  החינוך  מערכת 
המעורבות  בהעמקת  תמשיך  העירייה 
וחיזוק המוכנות של התלמידים לתרום לעיר 
למען  והקהילה  ההורים  מעורבות  ובהגדלת 
קידום מערכת החינוך והצלחת ילדנו. נמשיך 

לבצע פעילויות להגברת מעורבות והתנדבות 
בקרב הילדים ובני הנוער.

המכון להדרכת הורים
ע"י ראש העיר  הורים הוקם  המכון להדרכת 
מתוך הכרה והבנה עמוקה בחשיבותו של התא 
המשפחתי, של הסמכות ההורית והתקשורת 
העשייה  לכל  ותשתית  כבסיס  במשפחה 
החינוכית, החברתית והערכית בעיר. פעילות 
בעיר.  ומגוונים  רבים  לקהלים  פונה  המכון 
בשנת הלימודים תשע"ז התקיימו 27 הרצאות 
להורים, 21 סדנאות  ו-31 סדנאות משותפות 
להורים וילדים.  ההרצאות והסדנאות עוסקות 
בסמכות הורית, גבולות ותקשורת במשפחה, 
פסיכולוגיה  מצוינות,  קידום  למידה,  לקויות 
שהשתתפו  הורים  המסכים.  תרבות  חיובית, 
בסדנאות מדווחים על שיפור בתקשורת, על 
יכולת טובה יותר להנהיג את המשפחה ועל 
הבנה עמוקה יותר את תפקידם ההורי. הורים 
בנושאי  מאמרים  מקבלים  המכון"  "בוגרי 
בעיר  הנעשה  על  ועדכונים  שונים  הורות 
מסובסדת  המכון  פעילות  וילדים.  להורים 
הרשות  ובשיתוף  אדומים  מעלה  עיריית  ע"י 
העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ומנהל 

חברה ונוער , מחוז ירושלים.
את  ולקבל  להצטרף  המעונין  תושב  כל 

khana@mam.org.il  המיילים יפנה ל
כתובת המכון – רחוב האלמוג 22 

מנהלת – חנה קראוס- 5418813
עליזה אבנעים 5418944

חינוך לערכים ומצוינות
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אגף מוניציפאלי – תרבות ואירועים
בשיתוף  העירוני,  המוניציפאלי  האגף 
העירייה  ואגפי  התרבות  היכל  המתנ"ס, 
הרלוונטיים, פעל גם השנה לקיומם של מגוון 
ולכל  הגילאים  לכל  תרבות  אירועי  של  רחב 

המגזרים.

זיכרון ועצמאות
בימי  עירוניים  טקסים  התקיימו  השנה  גם 
הזיכרון, בשיתוף ובביצוע של בני הנוער ואגף 
הנוער במתנ"ס. חגיגות יום העצמאות נפתחו, 
כמדי שנה, בזיקוקי דינור ובברכת ראש העיר, 
הזמרים  של  מופעים  וכללו  כשריאל,  בני 
עידן עמדי, רון עבדן, מופע של להקת טררם 
ריקוד  מוסיקה,  שונים,  בסגנונות  -תיפוף 
סוחפת  קומית  באווירה  אנרגטיים  ותנועה 
קיימנו  ועוד.  עם"  "ריקודי  הרקדה  בימת 
ובו  היערן,  בחורשת  המסורתי  ההפנינג  את 
פעילות  אש,  כיבוי  ,תערוכת  צה"ל  תערוכת 
מתנפחים   , בנות  אריאל  הנוער  תנועת  של 

ופעילויות לילדים.

פסטיבל פורים
אלפים מתושבי העיר והאזור השתתפו ונהנו 
שחגגנו  וססגוני  מרהיב  פורים  מפסטיבל 
מה  "שלישיית  של  הופעה  האחרון.  בפורים 
יומיים  התרבות  בהיכל  פורים  ונשף  קשור" 
לפני פורים, בימת מופעים מתחלפים, דמויות 
חיים,  מייצגים  קביים,  הולכי  על,  גיבורי  של 
ספורט  סדנאות,  מתנפחים,  מטר,   70 אומגה 
אתגרי והופעה של כוכב הילדים "טל מוסרי" 
סחפו והלהיבו את התושבים הרבים שהגיעו 

לחגוג איתנו.

רוקדים ברחוב
ליין מסיבות הרחוב נמשך גם בקיץ האחרון, 
די- של  מהופעות  נהנו  הנוער  בני  במסגרתו 
הראשונה  המסיבה  בארץ.  מהטובים  ג'ייז 
את  אירחה  השנייה   ,VINI VICI את  אירחה 
הצמד UNDER COVER והשלישית אירחה את 

.IDO B & ZOOKI הצמד
בני   1,500 ומעל  ברגליים  הצביעו  הנוער  בני 

נוער רקדו ברחבת הקניון בשישי בצהריים.

שבוע הילדים והנוער
הוקדשו  פעילויות  של  מלאים  ימים  שלושה 
לבש  הנוער  פארק  בעיר.  הנוער  ובני  לילדי 
מגוונות  היו  ולנוער  לילדים  הפעילויות  חג, 
ומרתקות וכללו פארק מים ענק עם  מגלשת 
חוף  ווייפאאוט,  אקסטרים  סיטי,  דה  סלייד 
תחנות  ועוד  מתנפחים  הפחד,  מבוך  ים, 
יותר.  והגדולים  הקטנים  לגילאים  מותאמות 
הוקרנו סרטים לכל המשפחה על מסך בגודל 
80 מטר, נערך מופע של להקת מחול מדבר, 
ברחבי הפארק הסתובבו דמויות שטח ועוד, 
וכל זאת לצלילי מוסיקה ובאווירה חגיגית של 

שיא הקיץ.

תרבות וארועים
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פסטיבל הספר
אירועי הפנינג הקיץ של הספרייה במסגרת 
רבה.  בהצלחה  הוכתרו  בעיר   הספר  שבוע 
נוער  בני  ילדים,  תושבים,  של  רבות  מאות 
שבוע  אירועי  שלל  את  פקדו  ומשפחות 

וכללו  יומיים  פני  על  שהתפרסו  הספר 
מופע  חליליות,  מופע  מוסיקליים,  מופעים 
אקרובטי סוחף, להקת "סגול בעיר", ריקודים, 
צפרדע,  "נסיך  אגדתה  תיאטרון  הצגת 
שירים וחידונים, פינת יצירה, איפור  ובועות 
במחירים  ספרים  יריד  התקיים  בנוסף  סבון. 

מיוחדים.
מגדרו  הספרייה  צוות  יצא  שנה  בכל  כמו 
עם  היכרות  לעשות  בכלל  הספרייה  ומבניין 
הציבור הרחב ולעודד רישום מנויים חדשים. 
ומגוונים  רבים  נמכרו ספרים  ביריד הספרים 
ממיטב המו"לים בארץ במחיר מבצע. בהיכל 
חגיגת  בהן:  יפות,  הצגות  הוצגו  התרבות 
אגדתה  תיאטרון  והצגת  דתיה  של  השירים 
שמח  ססגוני,  היה  היריד  צפרדע".  "נסיך 

ומרשים והשאיר טעם של עוד.
את  לילדים  סיפר  כשריאל,  בני  העיר,  ראש 
הסיפור המפורסם "בית משותף" של הסופרת 
להקשבה  וזכה  דור,  בן  דתיה  האהובה 

והתעניינות רבה של הילדים.

זה היה בסוף הקיץ
באירוע  השתתפו  נוער  ובני  תושבים  אלפי 
סוף הקיץ בפארק הנוער ונהנו מהפנינג ענק, 
דוכנים,  מתנפחים,  המתנ"ס,  של  חוגים  יריד 
"סגול  הייצוגית  הנוער  להקת  של  הופעות 
ושל אמנים מקומיים. המופע המרכזי  בעיר" 
ביותר בארץ בקרב  היה של הצמד המבוקש 
שסחף   , אל  ובן  ,סטטיק  היום  הנוער  בני 
וחם במעלה  וסגר קיץ עשיר  בני הנוער  את 

אדומים.

פסטיבל סוכות באגם
פסטיבל  יתקיים  השנה  גם  המסורת,  כמיטב 
יהנו  ובו  לאגם,  סמוך  שמיר,  בפארק  סוכות 
תושבי העיר מיומיים של אטרקציות, דוכנים, 
בסימן  הפסטיבל  השנה  ומופעים.  פעילויות 
משה  הזמר  בפסטיבל  ויופיעו  ילדים  אגדות 
יובל  הילדים  כוכב  נחש",  "דג  להקת  פרץ, 
הופעה  תתקיים  התרבות  בהיכל  המבולבל. 

לילדים.

מרוץ לילה
אדומים  מעלה  של  השלישי  הלילה  מרוץ 
יתקיים גם השנה, בשלושה מקצים, שבסיומם 
יקבלו גביעים וייערך הפנינג ענק וספורטיבי 

שיתקיים בקאנטרי קלאב העירוני.

תרבות וארועים
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היכל התרבות

מעלה  תרבות  היכל  של  השלישית  העונה 
אדומים כבר כאן

דויד ברוזה והאנדלוסית , דודו אהרון, ההצגה 
שייקספיר  בשדות,  הלך  הוא  'פולישוק', 
גלי  דקלון,  'מולאן',  הילדים  הצגת  מאוהב, 
עטרי וסגיב כהן, רותם אבוהב ושלישיית מה 
שצפויים  מהמופעים  חלק  רק  אלו  קשור, 
מעלה  התרבות  בהיכל  הקרובה   בעונה  לנו 

אדומים.
היכל התרבות מעלה אדומים הפך להיות מקור 
אדומים  מעלה  תושבי  לכל  איכותית  תרבות 
והסביבה. משנה לשנה עולים מספר האנשים 
המגיעים להיכל ונהנים מההופעות המגוונות 
הוא מהיפים בארץ,  בו.  ההיכל  המתקיימות 
מכיל 574 מקומות ישיבה , עם מערכות סאונד 
מדויקות  צפייה  וזוויות  מתקדמות  ותאורה 
בשורה  הביא  התרבות  היכל  מושב.   מכל 
תרבותית לעיר עם אלפי מנויים וביקוש הולך 
וגדל של כלל תושבי האזור. בשנה החולפת 
מכל  שונים  מופעים  כ-150  בהיכל  התקיימו 
קולנוע,  ילדים,  תיאטרון,  האמנות:  תחומי 

סטנד אפ , מופעי מורשת ועוד.  
להופיע  מגיעים  בארץ  התיאטרונים  מיטב 
הבימה,  הלאומי  התיאטרון  ביניהם:  בהיכל, 
תיאטרון  ב"ש,  תיאטרון  לסין,  בית  הקאמרי, 

גשר, החאן, התיאטרון העברי ועוד. 
 : אצלנו  היו  הראשונה  מהשורה  מוסיקאים 
שלומי שבת, מתי כספי, שירי מיימון, דקלה , 

פבלו רוזנברג וזה רק חלק קטן מהרשימה. 
הגיעו להצחיק אותנו: קטורזה, ,אורי חזקיה, 
ועוד  אבוהב  רותם  אסייג,  שלום  עוזרי,  מני 

רבים וטובים.
רפרטואר  ועדת  מלווה  ההיכל  עבודת  את 
, מתנדבים הצופים  המורכבת מנציגי קהילה 
על  להנהלה  ומייעצים  השונות  בהצגות 
קשוב  ההיכל  צוות  המתאימים.  התכנים 
ופתוח להצעות התושבים, ורבים מהמופעים 

המתקיימים בהיכל הגיעו מבקשותיהם. 
מעלה  התרבות  בהיכל  הקרובה  העונה 
אדומים תפתח  עם ההצגה 'פולישוק' בכיכובו 
משתתפים  בהצגה  גבאי.  ששון  השחקן  של 
כולנו  אותה  המקורית  מהסדרה  השחקנים 

בהמשך  מרובה.  הנאה  לנו  וצפויה  מכירים  
ייערכו הצגות נוספות כמו: 'הזאבים' עם תיקי 
התיאטרון  מבית  מאוהב'  'שייקספיר  דיין, 
הלאומי הבימה, ההצגה 'הזוג המוזר- הגרסה 
הלך  הוא  אורן,  וטלי  אזרזר  מגי  עם  הנשית' 

בשדות ועוד רבות וטובות. 
בעונה  אלינו  יגיעו  רבים  מוסיקה  מופעי  גם 
דודו  והאנדלוסית,  ברוזה  דיויד  הקרובה: 
אהרון, דני סנדרסון ואפרים שמיר, קרן פלס, 
הילדים  הצגות  ועוד.   כהן  וסגיב  עטרי  גלי 
של  'מולאן'  ההצגה  את  השאר  בין  כוללות 
תיאטרון  של  והבלשים'  'אמיל  פורת,  אורנה 
בבית  'המכשפה  הקומדיה  הצגת  המדיטק, 
ממול ', 'אני ירושלמי ' מחזמר על ילדותו של 

יהורם גאון מלווה במיטב שיריו. 
מנוי  עם  שנייה  השנה  זאת  ממשיכים  אנו 
רבים  מופעים  יתקיימו  במסגרתו  מורשת 
סיוון  ברקן,  ויהודה  זילבר  אריאל  ביניהם: 
מנוי  ועוד.  ענק  כליזמרים  מופע  רהב-מאיר, 
הזמר שלנו תפס תאוצה, והשנה נארח בו את 
שרון,  שרה'לה  בציבור:  השירה  אמני  מיטב 

אפי נצר וגבי ברלין. 
תארח  שלנו  המעשירה  הרצאות  סדרת 
את  אלון גל, פרופ' רולידר ופרופ' יורם יובל 
עוד.  של  טעם  שישאירו  מרתקות  להרצאות 
כמובן שכל כוכבי הסטנד אפ ימשיכו להגיע 

ולשמח אותנו.
אנו עובדים סביב השעון על מנת להביא אל 
ההיכל את המופעים והתכנים הטובים ביותר, 
להיות  אתכם  מעודדים  אנו  למענכם.  והכל 
ולספר  , להציע את הצעותיכם  עמנו בקשר 

לנו כיצד התרשמתם. 
ההיכל  אירועי  כל  על  שוטפים  לעדכונים 

     www.htma.org.il :היכנסו לאתר שלנו
או לדף הפייסבוק שלנו. 

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה' – 9:00-20:00, יום ו' – 9:00-12:00

בברכת שנת תרבות מצוינת! 

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

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

איכות הסביבה.
בתחום  הפעילות  את  המשכנו  השנה 
חיסכון באנרגיה, וברחובות העיר, בעיקר 
"לד"  תאורת  הותקנה  בנתיבי הקרונית, 

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

הגינון, תשתיות ועוד.
בגני  הצללה  בפרויקט  המשכנו  השנה 
ספסלים  התקנו  בעיר,  המשחקים 
חדשים ברחבי העיר, הוספנו אשפתונים 
במקומות הדרושים, חידשנו את מעברי 
החצייה והסימונים על הכביש, הוספנו 
ובהם:  בעיר,  השונים  במקומות  חניות 
הרחבת  יהלום,  בכיכר  חניה  הרחבת 

חניה בבת הנדיב ועוד.
ברחבי  וביוב  מים  תשתיות  הוחלפו 
ברחבי  ריצוף  עבודות  בוצעו  העיר, 
העירייה  בכיכר  שינויים  בוצעו  העיר,  

על מנת להקל על עומסי התנועה. 

פעם שלישית גלידה!
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משפרים את פני העיר

מעלה  תרבות  היכל  של  השלישית  העונה 
אדומים כבר כאן

דויד ברוזה והאנדלוסית , דודו אהרון, ההצגה 
שייקספיר  בשדות,  הלך  הוא  'פולישוק', 
גלי  דקלון,  'מולאן',  הילדים  הצגת  מאוהב, 
עטרי וסגיב כהן, רותם אבוהב ושלישיית מה 
שצפויים  מהמופעים  חלק  רק  אלו  קשור, 
מעלה  התרבות  בהיכל  הקרובה   בעונה  לנו 

אדומים.
היכל התרבות מעלה אדומים הפך להיות מקור 
אדומים  מעלה  תושבי  לכל  איכותית  תרבות 
והסביבה. משנה לשנה עולים מספר האנשים 
המגיעים להיכל ונהנים מההופעות המגוונות 
הוא מהיפים בארץ,  בו.  ההיכל  המתקיימות 
מכיל 574 מקומות ישיבה , עם מערכות סאונד 
מדויקות  צפייה  וזוויות  מתקדמות  ותאורה 
בשורה  הביא  התרבות  היכל  מושב.   מכל 
תרבותית לעיר עם אלפי מנויים וביקוש הולך 
וגדל של כלל תושבי האזור. בשנה החולפת 
מכל  שונים  מופעים  כ-150  בהיכל  התקיימו 
קולנוע,  ילדים,  תיאטרון,  האמנות:  תחומי 

סטנד אפ , מופעי מורשת ועוד.  
להופיע  מגיעים  בארץ  התיאטרונים  מיטב 
הבימה,  הלאומי  התיאטרון  ביניהם:  בהיכל, 
תיאטרון  ב"ש,  תיאטרון  לסין,  בית  הקאמרי, 

גשר, החאן, התיאטרון העברי ועוד. 
 : אצלנו  היו  הראשונה  מהשורה  מוסיקאים 
שלומי שבת, מתי כספי, שירי מיימון, דקלה , 

פבלו רוזנברג וזה רק חלק קטן מהרשימה. 
הגיעו להצחיק אותנו: קטורזה, ,אורי חזקיה, 
ועוד  אבוהב  רותם  אסייג,  שלום  עוזרי,  מני 

רבים וטובים.
רפרטואר  ועדת  מלווה  ההיכל  עבודת  את 
, מתנדבים הצופים  המורכבת מנציגי קהילה 
על  להנהלה  ומייעצים  השונות  בהצגות 
קשוב  ההיכל  צוות  המתאימים.  התכנים 
ופתוח להצעות התושבים, ורבים מהמופעים 

המתקיימים בהיכל הגיעו מבקשותיהם. 
מעלה  התרבות  בהיכל  הקרובה  העונה 
אדומים תפתח  עם ההצגה 'פולישוק' בכיכובו 
משתתפים  בהצגה  גבאי.  ששון  השחקן  של 
כולנו  אותה  המקורית  מהסדרה  השחקנים 

בהמשך  מרובה.  הנאה  לנו  וצפויה  מכירים  
ייערכו הצגות נוספות כמו: 'הזאבים' עם תיקי 
התיאטרון  מבית  מאוהב'  'שייקספיר  דיין, 
הלאומי הבימה, ההצגה 'הזוג המוזר- הגרסה 
הלך  הוא  אורן,  וטלי  אזרזר  מגי  עם  הנשית' 

בשדות ועוד רבות וטובות. 
בעונה  אלינו  יגיעו  רבים  מוסיקה  מופעי  גם 
דודו  והאנדלוסית,  ברוזה  דיויד  הקרובה: 
אהרון, דני סנדרסון ואפרים שמיר, קרן פלס, 
הילדים  הצגות  ועוד.   כהן  וסגיב  עטרי  גלי 
של  'מולאן'  ההצגה  את  השאר  בין  כוללות 
תיאטרון  של  והבלשים'  'אמיל  פורת,  אורנה 
בבית  'המכשפה  הקומדיה  הצגת  המדיטק, 
ממול ', 'אני ירושלמי ' מחזמר על ילדותו של 

יהורם גאון מלווה במיטב שיריו. 
מנוי  עם  שנייה  השנה  זאת  ממשיכים  אנו 
רבים  מופעים  יתקיימו  במסגרתו  מורשת 
סיוון  ברקן,  ויהודה  זילבר  אריאל  ביניהם: 
מנוי  ועוד.  ענק  כליזמרים  מופע  רהב-מאיר, 
הזמר שלנו תפס תאוצה, והשנה נארח בו את 
שרון,  שרה'לה  בציבור:  השירה  אמני  מיטב 

אפי נצר וגבי ברלין. 
תארח  שלנו  המעשירה  הרצאות  סדרת 
את  אלון גל, פרופ' רולידר ופרופ' יורם יובל 
עוד.  של  טעם  שישאירו  מרתקות  להרצאות 
כמובן שכל כוכבי הסטנד אפ ימשיכו להגיע 

ולשמח אותנו.
אנו עובדים סביב השעון על מנת להביא אל 
ההיכל את המופעים והתכנים הטובים ביותר, 
להיות  אתכם  מעודדים  אנו  למענכם.  והכל 
ולספר  , להציע את הצעותיכם  עמנו בקשר 

לנו כיצד התרשמתם. 
ההיכל  אירועי  כל  על  שוטפים  לעדכונים 

     www.htma.org.il :היכנסו לאתר שלנו
או לדף הפייסבוק שלנו. 

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה' – 9:00-20:00, יום ו' – 9:00-12:00

בברכת שנת תרבות מצוינת! 

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

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

איכות הסביבה.
בתחום  הפעילות  את  המשכנו  השנה 
חיסכון באנרגיה, וברחובות העיר, בעיקר 
"לד"  תאורת  הותקנה  בנתיבי הקרונית, 

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

הגינון, תשתיות ועוד.
בגני  הצללה  בפרויקט  המשכנו  השנה 
ספסלים  התקנו  בעיר,  המשחקים 
חדשים ברחבי העיר, הוספנו אשפתונים 
במקומות הדרושים, חידשנו את מעברי 
החצייה והסימונים על הכביש, הוספנו 
ובהם:  בעיר,  השונים  במקומות  חניות 
הרחבת  יהלום,  בכיכר  חניה  הרחבת 

חניה בבת הנדיב ועוד.
ברחבי  וביוב  מים  תשתיות  הוחלפו 
ברחבי  ריצוף  עבודות  בוצעו  העיר, 
העירייה  בכיכר  שינויים  בוצעו  העיר,  

על מנת להקל על עומסי התנועה. 

אגף אחזקה ושפ"ע 
)שיפור פני העיר( 
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רווחה ושירותים חברתיים

המרכז לגישור ויישוב 

סכסוכים בקהילה הניף את דגל הסובלנות 
וקבוצות  יחידים  בין  גישור  מקיים  וההידברות, 
המצויים בקונפליקט ומטפל בתיקי בית משפט 
לתביעות קטנות שבעיר. השנה התווסף שרות 

חדש – גישור בגירושין.

והכוונה,  ייעוץ   – לאזרח  ייעוץ  שירות  שי"ל– 
השונים  השירותים  מול  לתושב  תשלום,  ללא 
בסודיות. מסייע בייעוץ ומיצוי זכויות בנושאים 
כגון: יחסי עבודה, צרכנות, ביטוח לאומי, רווחה 
ייעוץ  ייעוץ משכנתאות,  ושיכון,  דיור  ובריאות, 
מילוי  משפטי,  טרום  ייעוץ  חשבון,  רואה  של 

טפסים ועוד.
הייעוץ ניתן בשפות: אנגלית, צרפתית, ספרדית 

ורוסית. 

 600 כ-  אדומים  במעלה  שואה–  ניצולי 
זכויות.  מיצוי  של  תהליך  שעברו  שואה  ניצולי 
קהילה  כמו  ייחודיות  תכניות  מופעלות  עבורם 
והנחות  אירופה"  "קפה  חברתי  מועדון  תומכת, 
משמעותיות ומיוחדות בפעילויות רבות – מומלץ 

להתעדכן במרכז יובלים. 
ניצולי שואה נהנים מביקורי בית של מתנדבים 

מהקהילה.

לאזרחים  החברתי  המרכז  יובלים–  מרכז 
ותיקים מעניק שירות לכ- 700 אזרחים ותיקים. 
התרבות,  בתחום  מגוונת  פעילות  במקום 
קרמיקה,  גופנית,  פעילות  חוגים:  האומנות, 
השנה  ועוד.  הארץ  ברחבי  וטיולים  נופש  ציור, 
האזרחים  מקרב  ופעילים  יזמים  קבוצת  צמחה 
הוותיקים בעיר. היזמים הוכשרו בקורס, ובסיומו 

הוקמה מועצת אזרחים ותיקים.
תחליף   – ותיקים  לאזרחים  מועשר  מועדון 
ובמסגרתו  בשבוע,  יומיים  הפועל  יום,  למרכז 
חוגית  פעילות  מהסעות,  נהנים  המשתתפים 

וארוחת צהרים בשרית חמה.
אזרחים   – ותיקים  לאזרחים  תעסוקה  מועדון 
ספרים  ושיקום  בכריכת  עוסקים  ותיקים 
כנסת  בתי  העירונית,  מהספרייה  המגיעים 

ותושבים והכול בעלות נמוכה, ברמה מקצועית 
ואיכות גבוהה.

קהילות  שתי  מוקמות  אלו  בימים  שונות: 
לניצולי  מהן  )אחת  ותיקים  לאזרחים  תומכות 
ועיריית  הרווחה  הג'וינט, משרד  בסיוע  שואה(, 

מעלה אדומים.
בשנה הקרובה יחל בניית מרכז יום לקשיש.

"שלישי בשלייקס" – סרטים חדשים ואיכותיים 
במחיר – 10 ₪ בלבד לאזרחים ותיקים. הסרטים 

בשיתוף היכל התרבות העירוני.
תכנית "חוסן זהב" – התכנית נועדה להעניק כלים 
והתמודדות  האישי  ה"חוסן"  לשיפור  מעשיים 
והאתגרים  המטלות  עם  הוותיק  האזרח 
מצבי  גם  כמו  החיים  של  זה  לשלב  הייחודיים 
להשתתף  יכול  ותיק  אזרח  כל  ואובדן.  משבר 

באחת מן הקבוצות ללא תשלום.
כנס "גלישה לפרישה" – השנה קיימנו כנס שעסק 
בחשיבות תכנון הפרישה ובהערכות לה, זכויות 
בחיסכון  מרכזיות  סוגיות  הוותיקים,  האזרחים 
עם  ומשפחתיים  רגשיים  ובהיבטים  הפנסיוני 

היציאה לגמלאות.
סדנאות "גלישה לפרישה" – סדנת מידע וכלים 
בפני  העומד  תושב  של  לרווחתו  המכוונים 
בעיתונות  נוספים  )פרטים  מעבודה  פרישה 

המקומית(.
קיום  התכנית  בבסיס   – הספר"  לבית  "חוזרים 
ותיקים,  לאזרחים  והעשרה  לימודיים  מסגרות 
תוך חיזוק הקשר הבין דורי שבין תלמידי ביה"ס 
לבין אזרחים ותיקים. השנה פעלה כיתת ותיקים 

בישיבה התיכונית.
המטפלים  משפחה  לבני  תמיכה  קבוצות 
לסייע  במטרה   – דמנציה  חולה  משפחה  בבן 
בהתמודדות היום יומית, תוך מתן מידע וכלים. 
בעומסים  והקלה  שיתוף  מאפשרת  הקבוצה 

הרגשיים.

 מרכזים ושירותים 
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מתנדברים בקהילה

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

השונים בעיר. 
השנה נפתח דף הפייסבוק - "חברה וקהילה 
מעלה אדומים", הוקמה קבוצת נאמני איכות 
צעירים  הורים  קבוצת  גייסנו  הסביבה,  
שפועלת למיפוי הסוגיות הרלוונטיות להורים 
וקהילה  תרבות  אגף  עם  בשיתוף  בעיר 
עם  הבית  בסביבת  טיולים  קיימנו  במתנ"ס, 
את  המשכנו  והגנים,  הטבע  שמורות  רשות 
נבו  במצפה  הקהילתית  בגינה  הפעילות 
מתנדבים  גייסנו  הגינה,  פעילי  עם  בשיתוף 
הוד  החולים  בבית  הקשישים  את  ששימחו 
המעשים  יום  את  הובלנו  בחנוכה,  עמל 
מ-86  למעלה  עם  השנה  שהתקיים  הטובים 
של  בקיומם  המשכנו  קהילתיות,  יוזמות 

שולחנות עגולים וצוותי היגוי סביב הנושאים 
השונים, הוצאנו מידע על ארגוני ההתנדבות 
קבוצת  הקמנו  עד',  'לוח  עם  בשילוב  בעיר 
מתנדבים למען בעלי חיים, הוקם חמ"ל עירוני 

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

בעיר.

 התנדבות ועבודה קהילתית
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מעלה אדומים עיר בריאה

בתחום  דרך  פורצת  עיר  הינה  אדומים  מעלה 
קידום אורח חיים בריא.

הוקמה וועדת קידום בריאות בראשות מעיין מור 
מחזיקת תיק הבריאות. הוועדה מורכבת מאנשי 
השירותים  נציגי  הבריאות,  בתחום  מקצוע 
השונים, נציגי מערכת החינוך, המתנ"ס, ההורים 

ומועצת הנוער.
כבר  בעיר  ופועלות  הוטמעו  שחלקן  התוכניות 
בהתאם  חדשניות  וחלקן  שנים   10  – מ  למעלה 

למגמות הקיימות בארץ ובעולם בתחום.
תכניות קידום הבריאות פועלות בשיתוף פעולה 
בית  החינוך,  משרד  הבריאות,  משרד  עם  הדוק 
החולים הדסה הר הצופים ועין כרם ורשת ערים 

בריאות.
מטרת התכניות היא להעלות מודעות ולהקנות 
ידע וכלים לאורח חיים בריא כמרכיב משמעותי 

באיכות החיים ותוחלת החיים.
בגני  החינוך,  במערכת  מתקיימות  התכניות 

הילדים ובבתי הספר.
ראש  של  בהנחייתו  הקרובה,  הלימודים  בשנת 
"מיניות  לתכניות  ועדיפות  קדימות  תנתן  העיר 
בריאה" בבתי הספר,  בהובלת יועצות בתי הספר 
העירוני,  הפסיכולוגי  מהשירות  ופסיכולוגים 

בשיתוף משרד החינוך.
מקדמי  "גנים  לפרויקט  נכנסים  הילדים  גני 

בריאות" של משרד החינוך.
נוף  יפה  הספר  בתי  בריאות-  מקדמי  ספר  בתי 
ונופי הסלע זכו לדרוג הגבוה ביותר בתחום קידום 
בריאות, בתי הספר תומר רחל  ומגדים  זכו בדרוג 
שלוש כוכבים ובתי  הספר אלמוג וצמח השדה 
זכו לדרוג 2 כוכבים  ובית ספר ממ"ג לכוכב אחד 
מטעם משרד החינוך. כל בתי הספר יקבלו מענק 
ממשרד החינוך לעידוד פעילותם בתחום קידום 

הבריאות.

במסגרת תכניות קידום בריאות במערכת החינוך 
בריא  חיים  אורח  של  לרצף  התייחסות  ישנה 
ומטרת  סיכוניות  התנהגויות  הרצף  ובקצה 
התכניות לחזק את אורח החיים הבריא ולהפחית 

התנהגויות סיכוניות.
פועלות  בסמים  למלחמה  הרשות  עם  בשיתוף 
שימוש  להפחית  במטרה  רבות  תכניות  בעיר 

בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער.
ונוסיף תכניות  השנה נמשיך בתכניות הקיימות 

עירוניות חדשות:
למיניות  מודעות  העלאת    	– בריאה  מיניות 
בריאה מגיל יסודי ועד תיכון. תכנית עירונית 
הפסיכולוגי  השירות  החינוך,  משרד  בשיתוף 
לקדם  במטרה  הספר  בתי  ויועצות  העירוני 
בריא  חיים  לאורח  וכלים  ידע  ולתת  ערכים 
לתכנים  חשיפה  חברות,  לזוגיות,  בהתייחס 
ברשתות החברתיות  ומניעת פגיעות מיניות. 

התוכנית מיועדת להורים, מורים ותלמידים.
המודעות  העלאת   	 – משפחתית  ארוחה 
בה  המשפחתית  הארוחה  של  לחשיבותה 
לארוחה משותפת,  הבית  דיירי  כל  מתכנסים 
)טלוויזיה,  מסכים  כיבוי  תוך  ומגוונת  בריאה 

מחשבים וטלפונים( ושיחה משמעותית.
המשפחתי,  התא  חיזוק  היא  התכנית  	 מטרת 
שיפור התקשורת במשפחה ושדרוג התפריט 

למזון בריא.
"נשנושי מאמץ" –	  העלאת מודעות לחשיבות 
של שבירת רצף הישיבה מול מסכי הטלוויזיה 
תרגילים  של  קצרות  סדרות  ע"י  והמחשב 

ביתיים.
"נאמני יוגה" –	  בבתי הספר נופי סלע, יפה נוף 
וממ"ד צמח השדה מובילים תלמידים נבחרים 
 , אליהו  בהנחיית עדנה  בכתות  יוגה  פעילות 

מורה מוסמכת ליוגה.
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עיר ללא אלימות

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

ברחבי ישראל, שייעודו מאבק וצמצום היקף 
האלימות במרחב האישי והעירוני.

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

השגה, ובהם: 

בתחום הביטחון והאכיפה:
מצלמות אבטחה בפארקים ובבתי הספר.

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

העירוני.

לאלימות  במרכז  עו"ס  הרווחה:  בתחום 
בהורים  ותמיכה  הדרכה  תכנית  במשפחה. 
לילדים מאותרים. השנה בוצע סקר שמטרתו 
של  והמודעות  הביטחון  חווית  את  לשפר 

הקשישים בעיר.

 4 ב-  מוגנות  מדריכי  החינוך:  בתחום 
ו"אילנות  "אילנות"  תכנית  ביניים.  חטיבות 
עם  והתמודדות  פרטני  טיפול    - גבוהים" 
ובבתי הספר היסודיים.  בגנים  גילויי אלימות 

הרצאות, סדנאות והסברה בבתי הספר.

במסגרת המתנ"ס:
פרויקט "ציפורי לילה",  סיירת הורים

סדנאות והסברה לנוער.
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איכות חיים

בהובלתו של סגן ראש העיר, בוריס גרוסמן, 
מחזיק תיק התחבורה, נהנית העיר ממערכת 
המורכבת  ותדירה  יעילה  ציבורית  תחבורה 
מ-28 קווי שירות שונים. השנה נוספו נסיעות 
בקווי השירות מירושלים ואליה, בקווי הלילה, 
קווים  וכן  אביב  מתל  חזרה  נסיעות  נוספו 

חדשים ליישובי הסביבה ולבקעת הירדן. 
מודעות  לוחות  הותקנו  בעיר  התחנות  ברוב 
אלקטרוניים  ומתקנים  הקווים,  מפות  עם 
מועדי  את  אמת  בזמן  המעדכנים  סולריים 

הגעת האוטובוס הבא.
מקיף  בפרוייקט  השנה  החלה  העירייה 
לנכים  בעיר  האוטובוס  תחנות  כל  להנגשת 
שיפור  יכלול  הפרוייקט  מוגבלויות.  ולבעלי 
על  התחנה  למפרץ  האוטובוס  של  הגישה 
מנת לאפשר עליה בכסא גלגלים או עם עגלת 
מספרי  התקנת  האחורית,  מהדלת  תינוק 
קווים עם כתב ברייל בדופן התחנה והחלפת 

כ-40 סככות ישנות לא נגישות.
חנה וסע

מהעיר  ביציאה  העירוני  וסע"  ה"חנה  מגרש 
המעבר  את  ומשרת  היום  שעות  רוב  מלא 
לתחבורה ציבורית בנוחיות וביעילות. השנה 
הרב  לביקוש  כדי לתת מענה  יורחב המגרש 

לחניה נוחה ויציאה לתחבורה הציבורית.
בטיחות בדרכים

עשר  ברשימת  מצויה  אדומים  מעלה  העיר 
הבטיחות  במדד  בישראל  הבטוחות  הערים 
לבטיחות  הלאומית  הרשות  של  בדרכים 

בדרכים, זו השנה השמינית. 
כיכר העיריה עברה שינוי מקיף שכלל פתיחת 
פניות חופשיות ימינה וקיצור מעברי החציה.

פעמים  שלוש  נצבעו  חודשו  החציה  מעברי 
חדשים  האטה  פסי  ונוספו  השנה,  במהלך 

בעיר.
הוספת חניות בעיר

של  תוספת  בביצוע  המשיכה  העירייה 
מקומות חניה ברחבי העיר – בדרך קדם סמוך 
בפרג  מגדים,  בפרי  נבו,  במצפה  לאולפנא, 

ובכרכום.

 האגף המוניציפאלי 

האגף המוניציפלי בעירייה כולל בתוכו 
את תחום רישוי  עסקים, איכות הסביבה, 

תברואה, פיקוח וטרינרי, רשות החנייה, 
השיטור העירוני והפקת האירועים 

העירוניים.

 השיטור העירוני

יחידת השיטור העירוני פועלת בעיר זו השנה 
השנייה במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" 

בהובלתו של מחזיק התיק גיא יפרח - סגן 
ומ"מ רוה"ע, מנוהלת ע"י האגף המוניציפלי 

ומשטרת ישראל בשיתוף פעולה הדוק 
ובהתאם ליעדי ראש העיר. 

פעילות היחידה ממוקדת בסל רחב של 
עבירות בתחום איכות החיים, ונדליזם, 

הפרעות מנוחה, אלכוהול ועוד. לצד האכיפה 
מבצעת היחידה מבצעי הסברה נרחבים 

בקרב הנוער ובקרב הציבור הרחב. 

היחידה פועלת כמקשה אחת עם תחומי 
הפיקוח הכללי, רשות החניה והפיקוח 

הווטרינרי.

 איכות הסביבה

פרויקט מוביל בתחום זה לשנת  2017 
הנו טיפול בבתי הגידול של שפן הסלע, 
הפונדקאי למחלת שושנת יריחו. טיפול 

בבעיה זו, שהוכרה כתופעה ארצית זוכה 
לשיתוף פעולה נרחב מצד המשרד להגנת 

הסביבה הן בתחום המקצועי והן בהקצאת 
תקציבים נרחבים. 

לאחר ביצוע מיפוי הנדסי ברחבי העיר 
ובהסתמך על נתוני התחלואה, מבצעת 

המחלקה פרויקט נרחב לטיפול בבתי הגידול 
של שפן הסלע והרחקתם מגבולות העיר. 

הפרויקט רחב ההיקף יחל בשנת 2017 
ויימשך  בשלוש השנים הקרובות.

 אירועים עירוניים

האגף המוניציפלי, בשיתוף כלל גורמי 
התרבות בעיר מפיק את אירועי התרבות 
המרכזיים בעיר ובכללם ערבי זיכרון, יום 

העצמאות, מסיבות רחוב, אירוע סוף הקיץ, 
פסטיבל סוכות ועוד.
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תחבורה ובטיחות בדרכים

בהובלתו של סגן ראש העיר, בוריס גרוסמן, 
מחזיק תיק התחבורה, נהנית העיר ממערכת 
המורכבת  ותדירה  יעילה  ציבורית  תחבורה 
מ-28 קווי שירות שונים. השנה נוספו נסיעות 
בקווי השירות מירושלים ואליה, בקווי הלילה, 
קווים  וכן  אביב  מתל  חזרה  נסיעות  נוספו 

חדשים ליישובי הסביבה ולבקעת הירדן. 
מודעות  לוחות  הותקנו  בעיר  התחנות  ברוב 
אלקטרוניים  ומתקנים  הקווים,  מפות  עם 
מועדי  את  אמת  בזמן  המעדכנים  סולריים 

הגעת האוטובוס הבא.
מקיף  בפרוייקט  השנה  החלה  העירייה 
לנכים  בעיר  האוטובוס  תחנות  כל  להנגשת 
שיפור  יכלול  הפרוייקט  מוגבלויות.  ולבעלי 
על  התחנה  למפרץ  האוטובוס  של  הגישה 
מנת לאפשר עליה בכסא גלגלים או עם עגלת 
מספרי  התקנת  האחורית,  מהדלת  תינוק 
קווים עם כתב ברייל בדופן התחנה והחלפת 

כ-40 סככות ישנות לא נגישות.
חנה וסע

מהעיר  ביציאה  העירוני  וסע"  ה"חנה  מגרש 
המעבר  את  ומשרת  היום  שעות  רוב  מלא 
לתחבורה ציבורית בנוחיות וביעילות. השנה 
הרב  לביקוש  כדי לתת מענה  יורחב המגרש 

לחניה נוחה ויציאה לתחבורה הציבורית.
בטיחות בדרכים

עשר  ברשימת  מצויה  אדומים  מעלה  העיר 
הבטיחות  במדד  בישראל  הבטוחות  הערים 
לבטיחות  הלאומית  הרשות  של  בדרכים 

בדרכים, זו השנה השמינית. 
כיכר העיריה עברה שינוי מקיף שכלל פתיחת 
פניות חופשיות ימינה וקיצור מעברי החציה.

פעמים  שלוש  נצבעו  חודשו  החציה  מעברי 
חדשים  האטה  פסי  ונוספו  השנה,  במהלך 

בעיר.
הוספת חניות בעיר

של  תוספת  בביצוע  המשיכה  העירייה 
מקומות חניה ברחבי העיר – בדרך קדם סמוך 
בפרג  מגדים,  בפרי  נבו,  במצפה  לאולפנא, 

ובכרכום.

 מתקדמים בתחבורה הציבורית
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בינוי ופיתוח

 אגף הנדסה

אגף ההנדסה העירוני אחראי על כל נושאי 
התכנון והבנייה בעיר, וכן על פעולות הוועדה 

המקומית לתכנון ובניי.  האגף מוביל ומלווה 
את התכנון של מבני ציבור, מתחמי המגורים 

המסחר והתעשייה בעיר, הפרטית והציבורית, 
מכין תכניות בנין עיר מתאריות ומפורטות 

כבסיס לאישור היתרי בניה כחוק. 
כיום מקדם האגף תכנון מואץ של מאות יחידות 

דיור חדשות בעיר לשנים הקרובות, לאחר 
תקופה ארוכה של הקפאת התכנון והבניה 

בעיר, ותכניות לפיתוח והרחבת אזור התעשיה 
ופארק קק"ל )האגם(. 

בשנה האחרונה הוקם, שופר והונגש לציבור 
אתר הנדסי מתקדם, הכולל מערכת מידע 

גיאוגרפי ומעקב עדכני אחרי הליכי תכניות 
והיתרי בניה לכל תושב. 

 
מחלקת הרישוי אחראית במסגרת הליכי רישוי 

הבניה על מתן מידע והנחיות תכנוניות לתושב, 
ובודק את כל ההיבטים התכנוניים והאדריכלים 

של הבקשות להיתרי בנייה המוגשות על ידי 
תושבים ויזמים, הכנתם לדיון והחלטה ברשות 

הרישוי ועד להוצאת היתר הבניה. 

מחלקת הפיקוח על הבניה מלווה את שלבי 
הביצוע והשלמת הדרישות להיתרי הבניה עד 
לגמר העבודות, ומוודאת שכל הבניה נעשית 

בהתאם להיתרים ולכל דרישות החוק והתקן, 
לרבות פיקוח ואכיפה כנגד עבירות בניה.

בין הפרוייקטים העירוניים היזמיים 
המשמעותיים שבוצעו בשנה החולפת – שיפוץ 

ותוספת קומת קולנועים בקניון אדומים, 
השלמת מרכז מסחרי מודרני חדש בשכונת נופי 

סלע.  
מחלקת הפרוייקטים ומבני ציבור אחראית 

על הקמת מבני הציבור החדשים בעיר, כאשר 
בשנה האחרונה בוצעו הפרוייקטים הבאים:

פרוייקטים ציבוריים שבוצעו בשנת 2017:
	 השלמת פיתוח פארק שמיר סביב האגם

	  השלמת בניית מעון יום בשכונת נופי סלע
בניית  2	  כתות גן בשכונת נופי סלע

	 שיפוץ מבנה גני ילדים והסבתו לשימוש 
מתי"א

הצבת 2	  מבנים יבילים לכיתות בבית ספר 
"אמית" בנים ובנות

	 בניית מפע"מ בשכונת נופי סלע

פרוייקטים  ציבוריים מתוכננים לשנה הבאה:
	 בניית אולם ספורט בבית ספר אלמוג

	 השלמת בניית מפע"מ בשכונת נופי סלע
	 הקמת מרכז פיסג"ה )השתלמויות למורים( 

	 חט"ב דקל וילנאי א' – תוספת אגף פינתי
	 מרכז לצעירים בפארק הנוער

	 הקמת שלוחת מתנ"ס עם מרכז לאמנויות 
הבמה ומועדון בני עקיבא בשכונת נופי סלע
	 השלמת בניית תחנת כיבוי אש בשכונת נופי 

סלע )ע"י רשות הכבאות(
	 הקמת תחנת מד"א חדשה בצמוד לתחנה 

לכיבוי אש
	 בניית מרכז יום לקשיש בשכונת צמח השדה

	 תכנון קמפוס חינוכי בהמשך לבית ספר 
אורט תעופה וחלל, שיכלול בית ספר "אמית 

בנים", מרכז מצויינות ועוד
	 הקמת מרכז לציוד חירום ארצי במישור 

אדומים.

 אגף הביטחון והמוקד העירוני
בשנה.  ימים   365 ו  ביממה  שעות   24 פועל  האגף 
ייעוד אגף הביטחון  הינו אבטחת בטחון התושבים 
תאום,  תוך  וגבולותיה  העיר  בתחומי  והפעילויות 
קישור ושיתוף פעולה  עם גורמי הצבא והמשטרה/ 
משמר הגבול, כבאות והצלה , מד"א , שיטור עירוני 

וגורמי ביטחון נוספים.
תחומי אחריות:

ופיקוח  בקרה  אבטחה,  ארגון  העיר:  	 אבטחת 
על מערך האבטחה ומיגון העיר בשגרה וחירום 

ובאירועים הנערכים ברחבי העיר.
באירועים  והמשטרה  הצבא  בטיפול  	 תמיכה 

ביטחוניים ואירועים  פליליים.
מבצעית  לפעילות  צבא  יחידות  כניסת  	 ליווי 

בגזרת מעלה-אדומים.
גורמי  מול  אל  שוטפות  מצב  הערכות  	 ביצוע 

הביטחון.
בתחום  הביטחון  מרכיבי  על  ופיקוח  	 טיפול 

העיר.
מוקד  – הפעלת  ותגובה  	 הפעלת מערך התרעה 
סיירי  באמצעות  תגובה  ומערך  מצוקה/אזעקה 

ביטחון.
פלשתינאים  לפועלים  כניסה  באישורי  	 טיפול 

לעיר.
	 ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת הפרט 
גורמי  כל  עם  משולבים  תרגילים  לרמת  ועד 

החירום וכוחות ההצלה.
	 גיוס הפעלה ואימון של מתנדבים לכיתת כוננות 
העירונית, ארגון, בקרה וביצוע הכשרה שוטפת.

ברחבי  הפרטיים   במקלטים   וטיפול  	 תחזוקה 
העיר והציבוריים בגבעת המייסדים.

בטחון שוטף
סיורים רכובים: הסיורים הרכובים הם חוד החנית 
של האגף בכל האמור במתן מענה ראשוני לאיומים 
השגרתיים והחריגים בהיבטים של מניעת פעילויות 
חבלניות עוינות, הן על ידי פעילות בחתימה גבוהה 
כלומר – סיורים בצרי הביטחון ובכבישי העיר, והן 
מארבים  ביצוע  ע"י  נמוכה  בחתימה  בפעילויות 

ומבצעים כנגד שוהים בלתי חוקים.
בכניסות  פלסטינאים  פועלים  בידוק  מחסומים:  
ברחבי  פועלים  ובידוק  התעשייה.  ולאזור  לעיר 

העיר.
רכבים  כניסת  ומניעת  חשודים  רכבים  בידוק 

פלסטינאים לעיר, ומניעת כניסת מפגעים.

24 שעות ביממה,  107: המוקד פועל   מוקד עירוני 

במשך כל ימות השנה. המוקד העירוני אחראי על 
שלושה תחומים עיקריים. 

1. מרכז מידע. 2. מוקד ביטחוני, האחראי על תיאום 
פעילות כלל גורמי הביטחון במרחב העיר תוך כדי 
מערכת  טכנולוגים,  ואמצעים  מצלמות  הפעלת 
ניהול   , מוניציפאלי  מוקד   .3 ואזעקה.  מצוקה 

וטיפול בהוראות מפגע הקיימים בעיר.
לשמש  הינו  העירוני  המוקד  של  תפקידו  עיקר 
שהוא,  עירוני  תחום  בכל  לפונים  מרכזית  כתובת 
ולבצע  המתאימות  למחלקות  הפניות  את  לנתב 
היעיל  המוקדניות  הטיפול.צוות  גמר  עד  מעקב 
לסוג  בהתאם  שונים  לגורמים  הטיפול  את  מפנה 
וסמכות  גישה  יש   ודחיפותה.למוקד  הבעיה 
להפעיל כל גורם עירוני, בכל שעה שהיא, על מנת 

לטפל בבעיות דחופות. 
הפניות מופנות למוקד בכל אמצעי - טלפוני/ מייל/ 
פקס/ בכתב/בעל פה, ונרשמות מיידית ומוקלדות 
מאפשרת  זו  עבודה  צורת  למחשב.  מכן  לאחר 
מעקב צמוד אחר הטיפול בכל פניה לגופה, והסקת 
הפניות,  סה"כ  של  סטטיסטיים  מדוחות  מסקנות 
למחלקות,  חלוקה  לפי  לתקופה,  אחת  המופקים 

שכונות וכדומה.
להתקנת  נערכים  אנו  הקרובה  בשנה  חדש?  מה 
בעיר-  מרכזיים  באתרים  חדשה  מצלמות  מערכת 
פרויקט התקנת המצלמות משולב עם תכנית "עיר 
ללא אלימות" בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים. 
המצלמות מסייעות הן בהתראה על פעילות חריגה 
והן במניעת וונדליזם ומהוות נדבך חשוב באבטחת 
העיר וגבולותיה. שדורג תשתיות מחסומים- בשנה 
החולפת  שודרגו מספר ביתני שמירה בעיר ובגבעת 
המייסדים ואנו נערכים לקראת פרויקט של שדרוג 

תשתיות המיגון והבידוק בכלל המחסומים.
אגף הביטחון והמוקד זמינים לרשותכם בכל שעה, 
הערנות של תושבי העיר מסייעת לנו לשמור על 

העיר בטוחה יותר ומטופחת יותר.  חייגו 107

    16



ביטחון

 אגף הביטחון והמוקד העירוני
בשנה.  ימים   365 ו  ביממה  שעות   24 פועל  האגף 
ייעוד אגף הביטחון  הינו אבטחת בטחון התושבים 
תאום,  תוך  וגבולותיה  העיר  בתחומי  והפעילויות 
קישור ושיתוף פעולה  עם גורמי הצבא והמשטרה/ 
משמר הגבול, כבאות והצלה , מד"א , שיטור עירוני 

וגורמי ביטחון נוספים.
תחומי אחריות:

ופיקוח  בקרה  אבטחה,  ארגון  העיר:  	 אבטחת 
על מערך האבטחה ומיגון העיר בשגרה וחירום 

ובאירועים הנערכים ברחבי העיר.
באירועים  והמשטרה  הצבא  בטיפול  	 תמיכה 

ביטחוניים ואירועים  פליליים.
מבצעית  לפעילות  צבא  יחידות  כניסת  	 ליווי 

בגזרת מעלה-אדומים.
גורמי  מול  אל  שוטפות  מצב  הערכות  	 ביצוע 

הביטחון.
בתחום  הביטחון  מרכיבי  על  ופיקוח  	 טיפול 

העיר.
מוקד  – הפעלת  ותגובה  	 הפעלת מערך התרעה 
סיירי  באמצעות  תגובה  ומערך  מצוקה/אזעקה 

ביטחון.
פלשתינאים  לפועלים  כניסה  באישורי  	 טיפול 

לעיר.
	 ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת הפרט 
גורמי  כל  עם  משולבים  תרגילים  לרמת  ועד 

החירום וכוחות ההצלה.
	 גיוס הפעלה ואימון של מתנדבים לכיתת כוננות 
העירונית, ארגון, בקרה וביצוע הכשרה שוטפת.

ברחבי  הפרטיים   במקלטים   וטיפול  	 תחזוקה 
העיר והציבוריים בגבעת המייסדים.

בטחון שוטף
סיורים רכובים: הסיורים הרכובים הם חוד החנית 
של האגף בכל האמור במתן מענה ראשוני לאיומים 
השגרתיים והחריגים בהיבטים של מניעת פעילויות 
חבלניות עוינות, הן על ידי פעילות בחתימה גבוהה 
כלומר – סיורים בצרי הביטחון ובכבישי העיר, והן 
מארבים  ביצוע  ע"י  נמוכה  בחתימה  בפעילויות 

ומבצעים כנגד שוהים בלתי חוקים.
בכניסות  פלסטינאים  פועלים  בידוק  מחסומים:  
ברחבי  פועלים  ובידוק  התעשייה.  ולאזור  לעיר 

העיר.
רכבים  כניסת  ומניעת  חשודים  רכבים  בידוק 

פלסטינאים לעיר, ומניעת כניסת מפגעים.

24 שעות ביממה,  107: המוקד פועל   מוקד עירוני 

במשך כל ימות השנה. המוקד העירוני אחראי על 
שלושה תחומים עיקריים. 

1. מרכז מידע. 2. מוקד ביטחוני, האחראי על תיאום 
פעילות כלל גורמי הביטחון במרחב העיר תוך כדי 
מערכת  טכנולוגים,  ואמצעים  מצלמות  הפעלת 
ניהול   , מוניציפאלי  מוקד   .3 ואזעקה.  מצוקה 

וטיפול בהוראות מפגע הקיימים בעיר.
לשמש  הינו  העירוני  המוקד  של  תפקידו  עיקר 
שהוא,  עירוני  תחום  בכל  לפונים  מרכזית  כתובת 
ולבצע  המתאימות  למחלקות  הפניות  את  לנתב 
היעיל  המוקדניות  הטיפול.צוות  גמר  עד  מעקב 
לסוג  בהתאם  שונים  לגורמים  הטיפול  את  מפנה 
וסמכות  גישה  יש   ודחיפותה.למוקד  הבעיה 
להפעיל כל גורם עירוני, בכל שעה שהיא, על מנת 

לטפל בבעיות דחופות. 
הפניות מופנות למוקד בכל אמצעי - טלפוני/ מייל/ 
פקס/ בכתב/בעל פה, ונרשמות מיידית ומוקלדות 
מאפשרת  זו  עבודה  צורת  למחשב.  מכן  לאחר 
מעקב צמוד אחר הטיפול בכל פניה לגופה, והסקת 
הפניות,  סה"כ  של  סטטיסטיים  מדוחות  מסקנות 
למחלקות,  חלוקה  לפי  לתקופה,  אחת  המופקים 

שכונות וכדומה.
להתקנת  נערכים  אנו  הקרובה  בשנה  חדש?  מה 
בעיר-  מרכזיים  באתרים  חדשה  מצלמות  מערכת 
פרויקט התקנת המצלמות משולב עם תכנית "עיר 
ללא אלימות" בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים. 
המצלמות מסייעות הן בהתראה על פעילות חריגה 
והן במניעת וונדליזם ומהוות נדבך חשוב באבטחת 
העיר וגבולותיה. שדורג תשתיות מחסומים- בשנה 
החולפת  שודרגו מספר ביתני שמירה בעיר ובגבעת 
המייסדים ואנו נערכים לקראת פרויקט של שדרוג 

תשתיות המיגון והבידוק בכלל המחסומים.
אגף הביטחון והמוקד זמינים לרשותכם בכל שעה, 
הערנות של תושבי העיר מסייעת לנו לשמור על 

העיר בטוחה יותר ומטופחת יותר.  חייגו 107

    17



קידום מעמד האישה

קידום מעמד האישה - בלשכת ראש העיר
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  בלשכת 
נשים להעצמת  פורום  יחד עם  פועלת  ראש העיר 
הקהילה  בחיי  מעורבותן  ולקידום  העיר  נשות 
מתן  כוללת   הפעילות  העירונית.  בעשייה  ושילובן 
רחב  במגוון  לנשות העיר  וסיוע  כלים, תמיכה  ידע, 
ידידותית  עיר  להוות  מטרה  ומתוך  תחומים  של 
האירגונים  כל  עם  פוריים  קשרים  וביצירת  לנשים 
מועצת  בישיבות  הנשי  הקול  ייצוג  המטרה  בעיר. 
העיר ובהנהלת העירייה, קידום נושאים ופרויקטים 
נשיים והעלאתם לסדר היום הציבורי, שילוב נשים 
לרווחת  דאגה  הקהילה,  ובחיי  הציבוריים  בחיים 
תושבות העיר ולהעשרת התרבות והפנאי באמצעות 
נשים  עידוד  נרחבים,  בתחומים  מגוונות  פעילויות 
ידע  והענקת  כלכלית  ועצמאות  עבודה  להשכלה, 

וכלים לנשים במגוון תחומים. 
דוגמאות לפעילות לקידום מעמד האישה:

2017 חודש האישה הבינלאומי כלל  חודש האישה 
יום  לציון  המרכזי  האירוע  האישה,   יום  את  בתוכו 
האישה הבינלאומי,בסימן "עידוד וקידום השתלבותן 
בחברה  מפתח  בתפקידי  נשים  של  המשמעותית 
הישראלית" המשרד לשוויון חברתי במעלה אדומים, 
בראשות השרה גילה גמליאל בחרו במעלה אדומים 
לחגוג את יום האישה הארצי. סיון רהב מאיר הנחתה 

, ומירי מסיקה היתה המופע המרכזי.
לידה  אחרי  לדיכאון  מודעות  אמהות   למען 
על  וסיפרה  לעיר  הגיעה  פיטוסי  אורנה  השחקנית 
הדיכאון אחרי לידה שעברה במסגרת כנס להעלאת 
בשיתוף  לאם"  "אם  לידה  אחרי  דכאון  המודעות 
המתנ"ס, ליווי ותמיכה אישית לאמהות לאחר לידה, 

וכן "בית פתוח" שעתיים של כיף והנאה לאמהות.
הרצאה של מיכל דליות – על הורות וגידול ילדים

סדרת הרצאות – " נשים גדולות מהחיים"
במסגרת סדרת הרצאות על נשים מעוררות השראה 
, ועל  ארחנו את רונה רמון על החיים בצל השכול 

הצמיחה מתוך משבר
אופנה  תצוגת  התקיימה  עסקים:  נשות  למען 
מלא  בערב  מזרחי  אודליה  המעצבת  של  מרהיבה 
בכנס  גרושטיין   אורית  העסקים  אשת   . בסטייל 

"סופר ליידי" – כנס העצמה והשראה נשית. 
חגיגת הקיץ לנשים: חגיגה בהיכל התרבות בשיתוף 
בית מורשת , בתכנית - חלי ממן שדיברה על תזונה 
, ד"ר חנה קטן על מעגלי החיים  והגשמת חלומות 
אצל האישה , הסרט "לעבור את הקיר" שכלל שיחה 

עם הבימאית  שלו רמה בורשטייין. 

מקצת מהתכניות לשנה הקרובה: 

הסבה  מקצוע  לחסרות  מקצועית  	 הכשרה 
מקצועית לבעלות מקצוע.

נשים  קידום  עסק,  לפיתוח  והשלמויות  	 קורסים 
לעמדות מפתח - קורס מנהיגות חברתית

	 הטמעת עקרונות תומכי משפחה, יום עיון בנושא 
הורות שוויונית.

	 העלאת המודעות לרפואה מגדרית.
נשים  כלפי  אלימות  למניעת  המאבק  יום  	 ציון 
על  והשפעותיה  במשפחה  האלימות  תופעת   -

החברה, הפקת ארוע מרכזי בנושא.
	 סדנאות להגנה עצמית לנשים ונערות 

הבא  הדור  את  לחנך   – הספר  בבתי  מגדר  	 לימודי 
לשיוויון בן המינים.

לעידוד  לנערות  אפליקציה  לבניית  	 פרוייקטים 
תתקיימנה  הסדנאות  אלו,  במקצועות  לבחירה 

במכללת עזריאלי להנדסה.
	 ועוד ועוד..

 פורום הנשים העירוני

מוזיאון הצייר משה קסטל
הגברת בלהה קסטל ז"ל, רעיית האמן ומייסדת 

המוזיאון נפטרה בשיבה טובה ב-18/12/2016.
אוסף  את  המוזיאון  לרשות  העמידה  בלהה 
ביתה  את  למוזיאון  הורישה  וכן  שלה  האמנות 

במעלה אדומים. יהי זכרה ברוך.
בתחום  מיוחד  מאמץ  המוזיאון  ביצע  השנה 
החינוך וקיים מיזמים שונים שמטרתם להנגיש 
חוגים  לתערוכות,  אדומים  מעלה  תלמידי  את 

ושיעורי העשרה.
עם  משותפת  פעילות  המוזיאון  קידם  במיוחד 

רשת אורט בעיר וכן עם פרויקט "סל תרבות".
הושלמה  העירייה,  ובמימון  בשיתוף  השנה, 
הקמת אולם התערוכות החדש, המיועד לאפשר 
הממתינים  אורחים,  לאמנים  תערוכות  קיום 

להזדמנות להציג תערוכה במוזיאון.
אולם התערוכות יפתח לקהל בחגי תשרי.

חדש  אגף  של  לפתיחתו  גם  נערך  המוזיאון 
בבית קסטל אשר יכלול אולם הרצאות, ספריית 
אמנות ועיון, חדר אוצרות, ארכיון, ארכיב וחדר 
מפעליו  כל  את  המוזיאון  ישלים  ובכך  מחקר 
המוזיאון  משלים  אלה,   בימים  הרחב.  לקהל 
תהליך ארוך ומייגע של קבלת הכרה ע"י מועצת 

המוזיאונים. הציבור מוזמן לבקר וליהנות.
מוזיאון הצייר משה קסטל, שוכן במבנה ייחודי 
בעיר מעלה אדומים, ומשקיף אל נופה המפעים 

האמן  יצירות  מוצגות  במוזיאון  ירושלים  של 
האמנים  מגדולי   ,)1909-1991( קסטל  משה 
נושאי  בינלאומית.  להכרה  שזכה  הישראליים 
היהודית,  המסורת  מעולם  לקוחים  היצירות 
התנ"ך, הקבלה. יצירתו של קסטל נטועה בנוף 
הארץ -ישראלי. יצירות מפורסמות רבות מוצגות 
דרך קבע במשכן נשיאי ישראל, בכנסת ישראל 

ובמוזיאונים חשובים בארץ ובעולם.
להיפתח  עומדים  השנה  ל-2018  הפנים  עם 
לקהל אגף התערוכות החדש במוזיאון ומועדון 
מתקיימת  במוזיאון  קסטל.  בבית  האמנות 
ילדי  לכל  ומגוונת  עשירה  חינוכית  פעילות 
עסקיים  משפחתיים,  אירועים  אדומים.  מעלה 

וחברתיים וכן חנות למבקרים.
היכנסו לאתרי המוזיאון, שם תוכלו לעקוב אחר 
פעילותנו, לרבות, תערוכות מתחלפות ואירועים 

מיוחדים.
כמו כן, מופנה באתרים אלה מידי חודש, "זרקור" 

על יצירה נבחרת של האמן להנאתכם.
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מוזיאון קסטל

קידום מעמד האישה - בלשכת ראש העיר
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  בלשכת 
נשים להעצמת  פורום  יחד עם  פועלת  ראש העיר 
הקהילה  בחיי  מעורבותן  ולקידום  העיר  נשות 
מתן  כוללת   הפעילות  העירונית.  בעשייה  ושילובן 
רחב  במגוון  לנשות העיר  וסיוע  כלים, תמיכה  ידע, 
ידידותית  עיר  להוות  מטרה  ומתוך  תחומים  של 
האירגונים  כל  עם  פוריים  קשרים  וביצירת  לנשים 
מועצת  בישיבות  הנשי  הקול  ייצוג  המטרה  בעיר. 
העיר ובהנהלת העירייה, קידום נושאים ופרויקטים 
נשיים והעלאתם לסדר היום הציבורי, שילוב נשים 
לרווחת  דאגה  הקהילה,  ובחיי  הציבוריים  בחיים 
תושבות העיר ולהעשרת התרבות והפנאי באמצעות 
נשים  עידוד  נרחבים,  בתחומים  מגוונות  פעילויות 
ידע  והענקת  כלכלית  ועצמאות  עבודה  להשכלה, 

וכלים לנשים במגוון תחומים. 
דוגמאות לפעילות לקידום מעמד האישה:

2017 חודש האישה הבינלאומי כלל  חודש האישה 
יום  לציון  המרכזי  האירוע  האישה,   יום  את  בתוכו 
האישה הבינלאומי,בסימן "עידוד וקידום השתלבותן 
בחברה  מפתח  בתפקידי  נשים  של  המשמעותית 
הישראלית" המשרד לשוויון חברתי במעלה אדומים, 
בראשות השרה גילה גמליאל בחרו במעלה אדומים 
לחגוג את יום האישה הארצי. סיון רהב מאיר הנחתה 

, ומירי מסיקה היתה המופע המרכזי.
לידה  אחרי  לדיכאון  מודעות  אמהות   למען 
על  וסיפרה  לעיר  הגיעה  פיטוסי  אורנה  השחקנית 
הדיכאון אחרי לידה שעברה במסגרת כנס להעלאת 
בשיתוף  לאם"  "אם  לידה  אחרי  דכאון  המודעות 
המתנ"ס, ליווי ותמיכה אישית לאמהות לאחר לידה, 

וכן "בית פתוח" שעתיים של כיף והנאה לאמהות.
הרצאה של מיכל דליות – על הורות וגידול ילדים

סדרת הרצאות – " נשים גדולות מהחיים"
במסגרת סדרת הרצאות על נשים מעוררות השראה 
, ועל  ארחנו את רונה רמון על החיים בצל השכול 

הצמיחה מתוך משבר
אופנה  תצוגת  התקיימה  עסקים:  נשות  למען 
מלא  בערב  מזרחי  אודליה  המעצבת  של  מרהיבה 
בכנס  גרושטיין   אורית  העסקים  אשת   . בסטייל 

"סופר ליידי" – כנס העצמה והשראה נשית. 
חגיגת הקיץ לנשים: חגיגה בהיכל התרבות בשיתוף 
בית מורשת , בתכנית - חלי ממן שדיברה על תזונה 
, ד"ר חנה קטן על מעגלי החיים  והגשמת חלומות 
אצל האישה , הסרט "לעבור את הקיר" שכלל שיחה 

עם הבימאית  שלו רמה בורשטייין. 

מקצת מהתכניות לשנה הקרובה: 

הסבה  מקצוע  לחסרות  מקצועית  	 הכשרה 
מקצועית לבעלות מקצוע.

נשים  קידום  עסק,  לפיתוח  והשלמויות  	 קורסים 
לעמדות מפתח - קורס מנהיגות חברתית

	 הטמעת עקרונות תומכי משפחה, יום עיון בנושא 
הורות שוויונית.

	 העלאת המודעות לרפואה מגדרית.
נשים  כלפי  אלימות  למניעת  המאבק  יום  	 ציון 
על  והשפעותיה  במשפחה  האלימות  תופעת   -

החברה, הפקת ארוע מרכזי בנושא.
	 סדנאות להגנה עצמית לנשים ונערות 

הבא  הדור  את  לחנך   – הספר  בבתי  מגדר  	 לימודי 
לשיוויון בן המינים.

לעידוד  לנערות  אפליקציה  לבניית  	 פרוייקטים 
תתקיימנה  הסדנאות  אלו,  במקצועות  לבחירה 

במכללת עזריאלי להנדסה.
	 ועוד ועוד..

מוזיאון הצייר משה קסטל
הגברת בלהה קסטל ז"ל, רעיית האמן ומייסדת 

המוזיאון נפטרה בשיבה טובה ב-18/12/2016.
אוסף  את  המוזיאון  לרשות  העמידה  בלהה 
ביתה  את  למוזיאון  הורישה  וכן  שלה  האמנות 

במעלה אדומים. יהי זכרה ברוך.
בתחום  מיוחד  מאמץ  המוזיאון  ביצע  השנה 
החינוך וקיים מיזמים שונים שמטרתם להנגיש 
חוגים  לתערוכות,  אדומים  מעלה  תלמידי  את 

ושיעורי העשרה.
עם  משותפת  פעילות  המוזיאון  קידם  במיוחד 

רשת אורט בעיר וכן עם פרויקט "סל תרבות".
הושלמה  העירייה,  ובמימון  בשיתוף  השנה, 
הקמת אולם התערוכות החדש, המיועד לאפשר 
הממתינים  אורחים,  לאמנים  תערוכות  קיום 

להזדמנות להציג תערוכה במוזיאון.
אולם התערוכות יפתח לקהל בחגי תשרי.

חדש  אגף  של  לפתיחתו  גם  נערך  המוזיאון 
בבית קסטל אשר יכלול אולם הרצאות, ספריית 
אמנות ועיון, חדר אוצרות, ארכיון, ארכיב וחדר 
מפעליו  כל  את  המוזיאון  ישלים  ובכך  מחקר 
המוזיאון  משלים  אלה,   בימים  הרחב.  לקהל 
תהליך ארוך ומייגע של קבלת הכרה ע"י מועצת 

המוזיאונים. הציבור מוזמן לבקר וליהנות.
מוזיאון הצייר משה קסטל, שוכן במבנה ייחודי 
בעיר מעלה אדומים, ומשקיף אל נופה המפעים 

האמן  יצירות  מוצגות  במוזיאון  ירושלים  של 
האמנים  מגדולי   ,)1909-1991( קסטל  משה 
נושאי  בינלאומית.  להכרה  שזכה  הישראליים 
היהודית,  המסורת  מעולם  לקוחים  היצירות 
התנ"ך, הקבלה. יצירתו של קסטל נטועה בנוף 
הארץ -ישראלי. יצירות מפורסמות רבות מוצגות 
דרך קבע במשכן נשיאי ישראל, בכנסת ישראל 

ובמוזיאונים חשובים בארץ ובעולם.
להיפתח  עומדים  השנה  ל-2018  הפנים  עם 
לקהל אגף התערוכות החדש במוזיאון ומועדון 
מתקיימת  במוזיאון  קסטל.  בבית  האמנות 
ילדי  לכל  ומגוונת  עשירה  חינוכית  פעילות 
עסקיים  משפחתיים,  אירועים  אדומים.  מעלה 

וחברתיים וכן חנות למבקרים.
היכנסו לאתרי המוזיאון, שם תוכלו לעקוב אחר 
פעילותנו, לרבות, תערוכות מתחלפות ואירועים 

מיוחדים.
כמו כן, מופנה באתרים אלה מידי חודש, "זרקור" 

על יצירה נבחרת של האמן להנאתכם.
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מתנ"ס מרכז קהילתי עירוני

מהמתנ"סים  הוא  אדומים  מעלה  מתנ"ס 
מגוון  הוא  הפעילות  היקף  בארץ.  הגדולים 
עיקרי  ציר  מהווה  המתנ"ס  השנים  ולאורך 
ומרכזי של חיי הקהילה בעיר.  התחומים בהם 
נוער,   , וקהילה  חברה  הם:  המתנ"ס  עוסק 

פנאי, תרבות, גיל רך, ספורט ועוד. 
המתנ"ס  יעבור  הקרובה  הפעילות  בשנת 
אתר  ישודרגו  זו  במסגרת  דיגיטלית.  מהפכה 
האינטרנט ודף הפייסבוק, יחל פרסום במדיות 
יוטיוב  אפליקציה,   - חדשות  דיגיטליות 
יונגשו  השירותים  מירב  כן  כמו  ואינסטגרם. 
טכנולוגית  חדשנית,  בצורה  הרחב  לציבור 
הדיגיטלית  המהפכה  עת.  בכל  וזמינה 
תאפשר לציבור להיות מעודכן בכל הפעילות 
וינגישו  המתנ"ס  של  השוטפים  והאירועים 
השירות  תחומי  את  ידידותית  בצורה  לציבור 
גם  לפעילות  יפתח  השנה  במהלך  השונים. 
המתנ"ס.  בהובלת  והחדשנות  היזמות  מרכז 
המדע  משרד  של  דגל  בפרויקט  מדובר 
במסגרתו  למתנ"סים  החברה  באמצעות 
לעולם  בעיר  שונות  אוכלוסיות  לחשוף  נוכל 
בנוסף  בעולם.  ביותר  המתקדם  הטכנולוגי 
המרכז  לפעילות  יפתח   ,2018 שנת  במהלך 
המרכז  סלע.  נופי  בשכונת  הבמה  לאמנויות 
שיספק  אזורי  קהילתי  מרכז  יהיה  החדש 
התמחות  לצד  רוחביים  מתנ"ס  שירותי 
ייחודית באמנויות הבמה. במרכז יפעל אולם 
מופעים מפואר ומאובזר שישמש את קבוצות 
אמנויות הבמה השונות במתנ"ס וכן לפעילות 

תרבותית קהילתית לציבור הרחב.  
בגזרות  לפעול  המתנ"ס  ימשיך  השנה  גם 
הקודמת  הפעילות  בשנת  שסומנו  האתגר 
קהילתי  מרכז  המיוחדים,  הצרכים  בתחומי 
שיר,  כלי  בשכונת  אתיופיה  ליוצאי  משלב 

חוויות ופעילות קהילתית נרחבת ועוד.

מרכז הגיל הרך והמשפחה
הגיל  מסגרות  שבכל  מתחייבים  במתנ"ס  אנו 
לתת  ישאף  במקום, אשר  יימצא  ילדכם  הרך 
באיכות  ההתפתחותיים  הצרכים  מגוון  את 

הגבוה ביותר עבורו. 
אגף הגיל הרך והמשפחה של מעלה אדומים 
בישראל   המובילים  מן האגפים  לאחד  נחשב 
הצרכים  למכלול  איכותיים  מענים  במתן 

ההתפתחותיים של הילדים.
המתנ"ס מפעיל מעונות יום איכותיים ברשת 
למתנ"סים,  החברה  מבית  חכמה"  "התחלה 
צהרונים בבתי הספר והגנים בפריסה עירונית, 
 - הילד  להתפתחות  יחידה  משפחתונים, 

"פסיעות", חוגי העשרה ועוד.

קאנטרי קלאב מעלה אדומים 
מעמיד לרשותכם את מתחם הספורט והמים 
מהאיכותיים בישראל. בקאנטרי ניתן ליהנות 
מבריכת שחייה פתוחה, בריכת שחייה מקורה, 
שתי בריכות לפעוטות, סאונה רטובה ויבשה,  
 ,TRX חדר כושר משוכלל, חדר ספינינג, מתחם

סטודיו "מדבריא" להתעמלות ומגרשי טניס.
השנה הרחבנו את מבצעי המנויים והפעילות 
לבעלי  הדתי,  למגזר  לסטודנטים,  לחיילים, 

צרכים מיוחדים ועוד.
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תקשורת קהילתית
"אדומדיה", הטלוויזיה הקהילתית של מעלה 
אדומים חוגגת השנה 20 שנות פעילות ומפיקה 
שידור חי בכל שבוע המשודר בפריסה ארצית 
ובני  תושבים  פועלים  בטלוויזיה   .98 בערוץ 
נוער כאשר השנה הוחלט להפיק שידורי לייב 
אדומים  מעלה  עיריית  של  הפייסבוק  בדף 
המרכזיים  מהאירועים  ביותר  הגבוהה  ברמה 

בעיר.
"קול אדומים" 106FM תחנת הרדיו של מעלה 
אדומים המשדרת ממרכז התקשורת העירוני 
הישראלי  השידור  תאגיד  בחסות  במתנ"ס, 
מתנדבים  ידי  על  מופעלת  התחנה  "כאן". 
השלישי.  בגיל  מבוגרים  ועד  צעיר  מהגיל 
אוכלוסייה  לשלב  למטרה  לה  שמה  התחנה 
ולעזור להם להשתלב  בעלי צרכים מיוחדים 

בקהילה תוך שידור תכנית רדיו אישית.

מרכז "כלי שיר"
האגף הקהילתי במתנ"ס מפעיל בשכונת "כלי 
קידום  על  בדגש  ייחודי  קהילתי  מרכז  שיר" 
האוכלוסייה האתיופית. המרכז הוקם בתיאום 
העירוני.  הקליטה  אגף  עם  פעולה  ובשיתוף 
השלישי,  לגיל  חברתי  מועדון  מפעיל  האגף 
משחקייה לילדים, תוכנית "שילובים" בשיתוף 
מסגרות אגף הגיל הרך במתנ"ס, "שמח בחג" 
חוג  לאומי,  שירות  גרעין  בנות  בהפעלת 

ומבוגרים,  לילדים  האמהרית  השפה  ללימוד 
מרכז לימודים "בדרכי שיר", לימודיה ע"ש סגן 
יוזמות  מובילות,  נשים  קבוצת  חג'אג',  שיר 

ופועלות בשכונה. 
בשנת הפעילות הקרובה ישולבו ילדי הקהילה 
בתוכנית "מפתחות", תוכנית ארצית של משרד 
החינוך והחברה למתנ"סים המאפשרת שילוב 

בחוגי המתנ"ס בעלות של 10 ₪ לחודש.

אגף צמי"ד
 2016 בשנת  הוקם  מיוחדים  לצרכים  האגף 
שונים  רלוונטיים  נושאים  לקדם  במטרה 
בתחומי חברה, תרבות וספורט. שילוב בחוגים 
אקטיבי  ספורט  חוג  מתנדב,  של  ליווי  ע"י 
למתמודדים  "עמיתים"  תוכנית  למתבגרים, 
לנערים  "רעים"  תוכנית  נפשית,  מגבלה  עם 
הגנים  לילדי  "חוגיה"  בתקשורת,  קשיים  עם 
של  "כנפיים  המקדמות,  והכיתות  הטיפוליים 
קרמבו" תנועת נוער לילדים עם ובלי צרכים 
מבוגרים  של  שילוב  בוגרים"  "פנאי  מיוחדים, 
בפעילות גופנית בקאנטרי. הוקם פורם עירוני 
של צמי"ד, בברכת ראש העיר הוקמה קבוצה 
משולב  פרויקט  נגישה"  "קהילה  פעילי  של 

עם אגף הרווחה בעירייה.
בהובלת  צוות  שוקד  האחרונה  בתקופה 
עם  למשפחות  "בית"  הקמת  על  המתנ"ס 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

מהמתנ"סים  הוא  אדומים  מעלה  מתנ"ס 
מגוון  הוא  הפעילות  היקף  בארץ.  הגדולים 
עיקרי  ציר  מהווה  המתנ"ס  השנים  ולאורך 
ומרכזי של חיי הקהילה בעיר.  התחומים בהם 
נוער,   , וקהילה  חברה  הם:  המתנ"ס  עוסק 

פנאי, תרבות, גיל רך, ספורט ועוד. 
המתנ"ס  יעבור  הקרובה  הפעילות  בשנת 
אתר  ישודרגו  זו  במסגרת  דיגיטלית.  מהפכה 
האינטרנט ודף הפייסבוק, יחל פרסום במדיות 
יוטיוב  אפליקציה,   - חדשות  דיגיטליות 
יונגשו  השירותים  מירב  כן  כמו  ואינסטגרם. 
טכנולוגית  חדשנית,  בצורה  הרחב  לציבור 
הדיגיטלית  המהפכה  עת.  בכל  וזמינה 
תאפשר לציבור להיות מעודכן בכל הפעילות 
וינגישו  המתנ"ס  של  השוטפים  והאירועים 
השירות  תחומי  את  ידידותית  בצורה  לציבור 
גם  לפעילות  יפתח  השנה  במהלך  השונים. 
המתנ"ס.  בהובלת  והחדשנות  היזמות  מרכז 
המדע  משרד  של  דגל  בפרויקט  מדובר 
במסגרתו  למתנ"סים  החברה  באמצעות 
לעולם  בעיר  שונות  אוכלוסיות  לחשוף  נוכל 
בנוסף  בעולם.  ביותר  המתקדם  הטכנולוגי 
המרכז  לפעילות  יפתח   ,2018 שנת  במהלך 
המרכז  סלע.  נופי  בשכונת  הבמה  לאמנויות 
שיספק  אזורי  קהילתי  מרכז  יהיה  החדש 
התמחות  לצד  רוחביים  מתנ"ס  שירותי 
ייחודית באמנויות הבמה. במרכז יפעל אולם 
מופעים מפואר ומאובזר שישמש את קבוצות 
אמנויות הבמה השונות במתנ"ס וכן לפעילות 

תרבותית קהילתית לציבור הרחב.  
בגזרות  לפעול  המתנ"ס  ימשיך  השנה  גם 
הקודמת  הפעילות  בשנת  שסומנו  האתגר 
קהילתי  מרכז  המיוחדים,  הצרכים  בתחומי 
שיר,  כלי  בשכונת  אתיופיה  ליוצאי  משלב 

חוויות ופעילות קהילתית נרחבת ועוד.

מרכז הגיל הרך והמשפחה
הגיל  מסגרות  שבכל  מתחייבים  במתנ"ס  אנו 
לתת  ישאף  במקום, אשר  יימצא  ילדכם  הרך 
באיכות  ההתפתחותיים  הצרכים  מגוון  את 

הגבוה ביותר עבורו. 
אגף הגיל הרך והמשפחה של מעלה אדומים 
בישראל   המובילים  מן האגפים  לאחד  נחשב 
הצרכים  למכלול  איכותיים  מענים  במתן 

ההתפתחותיים של הילדים.
המתנ"ס מפעיל מעונות יום איכותיים ברשת 
למתנ"סים,  החברה  מבית  חכמה"  "התחלה 
צהרונים בבתי הספר והגנים בפריסה עירונית, 
 - הילד  להתפתחות  יחידה  משפחתונים, 

"פסיעות", חוגי העשרה ועוד.

קאנטרי קלאב מעלה אדומים 
מעמיד לרשותכם את מתחם הספורט והמים 
מהאיכותיים בישראל. בקאנטרי ניתן ליהנות 
מבריכת שחייה פתוחה, בריכת שחייה מקורה, 
שתי בריכות לפעוטות, סאונה רטובה ויבשה,  
 ,TRX חדר כושר משוכלל, חדר ספינינג, מתחם

סטודיו "מדבריא" להתעמלות ומגרשי טניס.
השנה הרחבנו את מבצעי המנויים והפעילות 
לבעלי  הדתי,  למגזר  לסטודנטים,  לחיילים, 

צרכים מיוחדים ועוד.
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 קהילה ותרבות
כוונה  מתוך  הוקם  ותרבות  לקהילה  האגף 
לתת מענה תרבותי  לאוכלוסייה הבוגרת של 
לספק  לה  ולאפשר  ואילך(   18 )גילאי  העיר 
צרכים אישיים, משפחתיים וקהילתיים, לאתר 
ולמלא את שעות הפנאי  מנהיגות קהילתית 
במהלך  השלישי.  השני  הגיל  אוכלוסיית  של 
מיזמים  האגף  הפעיל  האחרונות,  השנים 
שונים ומגוונים הפועלים באופן סדיר וקבוע 

בתחומי התרבות, הקהילה והפנאי. 
יכולתם  את  לקדם  כמטרה  לו  שם  האגף 
על  ולהשפיע  וקהילות  קבוצות  אנשים,  של 
מושתת  ההתערבות  בסיס  וסביבתם.  חייהם 
הערך  מימוש  ועל  והדדיות  שותפות  על 
וזכותם  יכולתם  את  המדגיש  הדמוקרטי 
להחלטות  שותפים  להיות  אזרחים  של 
לאפשר  כמובן  לחייהם,  הנוגעות  ולפעולות 
יסייעו  ומיומנויות אשר  ידע  לאנשים לרכוש 
לפתרון  במשותף  ולפעול  להתארגן  להם 
תהליכי  ולחולל  משאבים  לגייס  בעיותיהם, 

שינוי בסביבתם. 
האגף מסייע ומשתף פעולה עם גופים נוספים 
כמו: היחידה לעבודה קהילתית באגף הרווחה 
הרווחה,  באגף  היחידה להתנדבות  העירוני,  
)"שתיים  מקומיות  עמותות  התרבות,  היכל 
לארבע", עמותת גיל הזהב" , "פעמונים" ועוד( 

ועם אגפי העיריה השונים.

האגף לתרבות יהודית
אירועי  השנה  ימות  כל  במשך  מפעיל  האגף 
מופעים  עיון,  ימי   - יהודית  ברוח  תרבות 
והצגות, סיורים לימודיים לאתרים בעלי זיקה 
חגי  לקראת  ופעילויות  הרצאות  למסורת, 
ישראל, הכנה לבת/ בר מצווה ועוד. פעילות 
לציבור  והן  הדתי  לציבור  הן  מיועדת  האגף 

שאינו דתי.
האחרונה  בשנה  בעיר  הופיעו  היתר  בין 
במחירים מסובסדים או ללא תשלום האומנים 

הבאים: אברהם פריד, ישי ריבו, האחים מאיר, 
האחים רזאל, חנן בן ארי, "אנדר דוס", ה"בית 

בקטמנדו", הצגות ילדים ועוד.
תנ"ך  חידוני  שנה  מדי  מקיים  האגף  כן,  כמו 
והדתי  הממלכתי  מהחינוך  לילדים  עירוניים 

בצוותא ושותף לפרויקט 929.

מחול "מדבר"
בת הספר המקצועי למחול "מדבר", פועל זו 
מגוון  "מדבר"  במחול  במתנ"ס.  ה-25  השנה 
רחב של חוגי מחול ולהקות ייצוג בהדרכתו של 
צוות מקצועי ומיומן. בית הספר למחול שם 
לו למטרה לפתח את תלמידיו ברמה האישית 
והאמנותיים.  המקצועיים  להדגשים  בנוסף 
חוגים  מסגרת  זו:  לצד  זו  פועלות  ב"מדבר" 
לכל הרמות, לצד המסלול לפיתוח מצוינות. 
לבוגרים  מקצועית  קבוצה  גם  תפתח  השנה 
בעלי רקע במחול והיא תיתן מענה לרקדנים 
שונים.  בסגנונות  העיר  תושבי  מקצועיים 
בוגרי "מדבר" משתלבים כרקדנים מקצועיים 

במיטב להקות המחול בארץ.

סל תרבות עירוני
של  הדגל  תכנית  היא  ארצי"  תרבות  "סל 
לצפייה  לחינוך  הקשור  בכל  החינוך  משרד 
מטרות  לתוכנית  להן.  ולהאזנה  באמנויות 
חברתיות ארוכות טווח והיא מאפשרת קיום 
החברה  וקידום  משותפת  תרבותית  תשתית 
שוויונית  חברה  היותה  לקראת  הישראלית 
יותר. התוכנית, שפועלת במסגרת  וסובלנית 
חובה  מגן  הגילאים,  בכל  הפורמלי  החינוך 
ועד כיתה י"ב, חושפת את התלמידים למגוון 
תחומי האמנות ולמופעים האיכותיים שבהם. 
של  ובשיטה  במתכונת  השיטתית  החשיפה 
חינוכיות  ארצי" מקדמת מטרות  "סל תרבות 
האופקים,  להרחבת  תורמת  היא  שונות: 
להעשרה רוחנית, לפיתוח טעם אישי איכותי, 
לסובלנות  החברתית,  המעורבות  להגברת 

מתנ"ס מרכז קהילתי עירוני
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איכותית מעניקה  לאמנות  ולקשב. החשיפה 
של  והבנה  חדשות  ראות  נקודות  לתלמיד 
הוויה מורכבת, והיא יוצרת תשתית תרבותית 

משותפת לתלמידים מאותה שכבת גיל. 
התלמידים נחשפים לשישה תחומים שונים: 

תאטראות  כלל  בהצגות  צפייה  תאטרון 
רפרטוארים, הצגות פרינג' ותאטרות פרטיים 
הרכבים  עם  נפגשים  התלמידים  מוסיקה 
תזמורות  מנונחים,  קונצרטים  קטנים, 

ונחשפים לכלי נגינה מגוונים
מחול  בלהקות  צופים  התלמידים  תאטרון 
עם  אינטימיים  מחול  מפגי  רפרטואריות, 

רקדנים ויוצרים בתחום המחול
ולמוזאון  למוזאונים  יציאה  פלסטית  אומנות 
עם  מפגש  בעירונו,  הנמצא  קסטל  משה 
אלו  מפגשים  הספר,  לבית  המגיעים  אומנים 
ליוצר  מקרוב  להתוודע  הזדמנות  בגדר  הם 

ולעבודתו ולקיים איתו דיאלוג על אומנות. 
ומשוררים  סופרים  עם  מפגשים  ספרות 

בתכניות המשלבות ספרות ומוסיקה  
קולנוע מפגש עם יוצר וסרטו יציאה לסינמטק 
בירושלים הכוללת הרצאה והדגמות בתוספת 

הקרנה של סרט באורך מלא. 

  אגף הנוער
הנוער  בני  את  ולקדם  לפעול  ממשיך  האגף 
תיק  מחזיק  של  בהובלתו  התחומים,  בכל 
דרך  ותרבות  מפנאי  החל  יפרח,  גיא  הנוער, 
חברתית  מעורבות  מנהיגות,  לצה"ל,  הכנה 
וכלה בתנועות הנוער. האגף נותן מענה לכל 
התפתח  השנה  המגזרים.  בכל  הנוער,  בני 
במיוחד תחום הנוער הדתי, במסגרתו התקיימו 
להקת  של  והופעה  נפרדות  בריכה  מסיבות 
מקומות  מספר  הורחבו  כן  כמו  "אנדרדוס". 
סיירת  הופעלה  מתנדב,  לנוער  ההתנסות 
הוקרה  אירוע  התקיים  וכן  בקיץ  התנדבות 

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

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

קבוצת אחרי וקבוצת סהר.
בעיר  הנוער  תנועות  תחום  נוער  תנועות 
עקיבא,  בני  משמעותית.  בצורה  השנה  צמח 
של  כנפיים  צמרת,  עזרא,  אריאל,  הצופים, 
לוקחים  וכיום  צמחו,  כולם  הנוע"ל  קרמבו, 
השנה  חניכים!   2000 כמעט  הנוער  בתנועות 
חגגנו בשבוע תנועות הנוער עם מפקד ראש 
התנועות,  למדריכי  הוקרה  ואירוע  העיר 
לתנועה  החברות  תשלומי  בסבסוד  המשכנו 
ומחנות הקיץ ועזרנו למאות בני נוער להיות 
למפעלי  ולצאת  הנוער  בתנועות  פעילים 

הקיץ.
בית הנוער METRO המטרו הרחיב השנה את 
פעילויותיו עבור בני הנוער ופתח את שעריו 
שישה ימים בשבוע, משעות אחה״צ עד שעות 

 קהילה ותרבות
כוונה  מתוך  הוקם  ותרבות  לקהילה  האגף 
לתת מענה תרבותי  לאוכלוסייה הבוגרת של 
לספק  לה  ולאפשר  ואילך(   18 )גילאי  העיר 
צרכים אישיים, משפחתיים וקהילתיים, לאתר 
ולמלא את שעות הפנאי  מנהיגות קהילתית 
במהלך  השלישי.  השני  הגיל  אוכלוסיית  של 
מיזמים  האגף  הפעיל  האחרונות,  השנים 
שונים ומגוונים הפועלים באופן סדיר וקבוע 

בתחומי התרבות, הקהילה והפנאי. 
יכולתם  את  לקדם  כמטרה  לו  שם  האגף 
על  ולהשפיע  וקהילות  קבוצות  אנשים,  של 
מושתת  ההתערבות  בסיס  וסביבתם.  חייהם 
הערך  מימוש  ועל  והדדיות  שותפות  על 
וזכותם  יכולתם  את  המדגיש  הדמוקרטי 
להחלטות  שותפים  להיות  אזרחים  של 
לאפשר  כמובן  לחייהם,  הנוגעות  ולפעולות 
יסייעו  ומיומנויות אשר  ידע  לאנשים לרכוש 
לפתרון  במשותף  ולפעול  להתארגן  להם 
תהליכי  ולחולל  משאבים  לגייס  בעיותיהם, 

שינוי בסביבתם. 
האגף מסייע ומשתף פעולה עם גופים נוספים 
כמו: היחידה לעבודה קהילתית באגף הרווחה 
הרווחה,  באגף  היחידה להתנדבות  העירוני,  
)"שתיים  מקומיות  עמותות  התרבות,  היכל 
לארבע", עמותת גיל הזהב" , "פעמונים" ועוד( 

ועם אגפי העיריה השונים.

האגף לתרבות יהודית
אירועי  השנה  ימות  כל  במשך  מפעיל  האגף 
מופעים  עיון,  ימי   - יהודית  ברוח  תרבות 
והצגות, סיורים לימודיים לאתרים בעלי זיקה 
חגי  לקראת  ופעילויות  הרצאות  למסורת, 
ישראל, הכנה לבת/ בר מצווה ועוד. פעילות 
לציבור  והן  הדתי  לציבור  הן  מיועדת  האגף 

שאינו דתי.
האחרונה  בשנה  בעיר  הופיעו  היתר  בין 
במחירים מסובסדים או ללא תשלום האומנים 

הבאים: אברהם פריד, ישי ריבו, האחים מאיר, 
האחים רזאל, חנן בן ארי, "אנדר דוס", ה"בית 

בקטמנדו", הצגות ילדים ועוד.
תנ"ך  חידוני  שנה  מדי  מקיים  האגף  כן,  כמו 
והדתי  הממלכתי  מהחינוך  לילדים  עירוניים 

בצוותא ושותף לפרויקט 929.

מחול "מדבר"
בת הספר המקצועי למחול "מדבר", פועל זו 
מגוון  "מדבר"  במחול  במתנ"ס.  ה-25  השנה 
רחב של חוגי מחול ולהקות ייצוג בהדרכתו של 
צוות מקצועי ומיומן. בית הספר למחול שם 
לו למטרה לפתח את תלמידיו ברמה האישית 
והאמנותיים.  המקצועיים  להדגשים  בנוסף 
חוגים  מסגרת  זו:  לצד  זו  פועלות  ב"מדבר" 
לכל הרמות, לצד המסלול לפיתוח מצוינות. 
לבוגרים  מקצועית  קבוצה  גם  תפתח  השנה 
בעלי רקע במחול והיא תיתן מענה לרקדנים 
שונים.  בסגנונות  העיר  תושבי  מקצועיים 
בוגרי "מדבר" משתלבים כרקדנים מקצועיים 

במיטב להקות המחול בארץ.

סל תרבות עירוני
של  הדגל  תכנית  היא  ארצי"  תרבות  "סל 
לצפייה  לחינוך  הקשור  בכל  החינוך  משרד 
מטרות  לתוכנית  להן.  ולהאזנה  באמנויות 
חברתיות ארוכות טווח והיא מאפשרת קיום 
החברה  וקידום  משותפת  תרבותית  תשתית 
שוויונית  חברה  היותה  לקראת  הישראלית 
יותר. התוכנית, שפועלת במסגרת  וסובלנית 
חובה  מגן  הגילאים,  בכל  הפורמלי  החינוך 
ועד כיתה י"ב, חושפת את התלמידים למגוון 
תחומי האמנות ולמופעים האיכותיים שבהם. 
של  ובשיטה  במתכונת  השיטתית  החשיפה 
חינוכיות  ארצי" מקדמת מטרות  "סל תרבות 
האופקים,  להרחבת  תורמת  היא  שונות: 
להעשרה רוחנית, לפיתוח טעם אישי איכותי, 
לסובלנות  החברתית,  המעורבות  להגברת 
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תכנית  התקיימה  השנה  המאוחרות.  הלילה 
עשירה ורחבה, שכללה שיחות עם מפורסמים, 
וסטנדאפיסטים,  זמרים  של  חיות  הופעות 
מסיבות עם אומנים מחו״ל, שיחות בין דתיים 
שבת  ארוחות  פתוחה,  במה  ערבי  וחילונים, 
כמות  את  הרחבנו  כן,  כמו  ועוד.  משותפות 

המתנדבים במקום ל-60 נערים.
חדשה  מחלקה  נפתחה  השנה  דתי  נוער 
ייחודי  מענה  שנותנת  הדתי  הנוער  לטובת 
מונתה  היתר  בין  בעיר,  הדתיים  הנוער  לבני 

רכזת ושופץ מועדון נוער. 
 מועדון המוסיקה ווליום המועדון מקבל נגנים 
וזמרים בכל הרמות ונותן לכל אחד הזדמנות 
מול  מקצועית  במה  על  ולהופיע  להתקדם 
קהל רחב גם בעיר וגם מחוץ לעיר. את חברי 
מוזיקאי  קופטאייב,  אריאל  מלווה  המועדון 
מנוסה, המיומן במגוון רחב של כלים וסגנונות. 
העבודה היא במסגרת שבועית, בחדר חזרות 
מאובזר ומצויד. המועדון נכלל ברשימת מרכזי 

ווליום של חברת
הקלטות  ביצוע  אפשרות  קיימת  "סלקום" 

מקצועיות.
כיום מרכז ווליום של מעלה אדומים מכיל כ-13 
מוזיקאים  מ-80  למעלה  בו  ופעילים  להקות 

צעירים.

 היחידה לקידום נוער 
היחידה לקידום נוער היחידה מספקת מענה 
במטרה  מנותק,  נוער  ו/או  בסיכון  לנוער 
לשלב את הנערים כתורמים ונתרמים בחברה 

באמצעים רבים ומגוונים.
הרחבת  על  הוחלט  העירייה  בשיתוף  השנה 

גיל הנוער המטופל החל מכיתות ז'.
הנותנת  השכלה  להשלמת  תכנית  היל"ה 
שאינם  לנערים  הלימודי  בתחום  מענה 
במסגרות  הפורמאליות,  החינוך  במסגרות 

לימוד קטנות.

המשטרה,  עם  משותף  פרויקט  מיל"ה 
בין  והמתח  הניכור  את  להפחית  שמטרתו 

הנערים למשטרה וליצור תקשורת חיובית.
מקבלים  י'-י"ב  בכיתות  נערים  לצה"ל  הכנה 
לצה"ל.  הגיוס  בנושא  והעשרה  פרטני  ליווי 
לצה"ל  הכנה  קבוצת  מתקיימת  בנוסף, 
בהובלת עובדת קידום נוער, מד"נית ופרויקט 
בבסיס  לביקור  גם  יוצאת  הקבוצה  'אחרי'. 

צבאי ולשבוע גדנ"ע.
הנערים  זה  בפרויקט  בקיץ  נערים  עבודת 
הספר  בבתי  תחזוקה  לעבודות  משולבים 

ובמבנים ציבוריים בעיר.
"עיר  תכנית  בהובלת  פרויקט  לילה  ציפורי 
ומתנדבים  עובדים  במסגרתו  אלימות"  ללא 
בני  בלילות במוקדי התכנסות של  שפועלים 
נוער. הפעילות כוללת: סיורים, חלוקת אוכל, 
המיזם  מטרת  ועוד.  משחקים  אוהל,  הקמת 
למנוע אלימות, להפיג שעמום ולאתר נערים 

הזקוקים למענה.
מסיירים  הסיירת  מתנדבי  הורים   סיירת 
בני  להתכנס  נוהגים  בהם  באתרים  בלילות 
נוער, ומטרתם למנוע אלימות, למנוע שימוש 
נעימה.  אווירה  וליצור  מסוכנים  בחומרים 
שבוע  בסופי  בעיקר  מתקיימים  הסיורים 
מגבים  סיורים  הקיץ.  בתקופת  ומתוגברים 
ומנהל  המתנ"ס  מנהל  סגנית  ע"י  מתקיימים 
וליצור  השטח  את  להכיר  במטרה  היחידה, 

קשר עם נערים.
תכנית פל"א התכנית מיועדת לעולים ופועלת 
ניתנת  במסגרתה  בשבוע,  ימים  שלושה 
לילדים ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי 

בית, חוגים, פעילויות ועוד.
שונות  וסדנאות  פעילויות  וסדנאות  קורסים 
בשנה  כאשר  השנה,  במהלך  המתקיימות 
בישול,  תסרוקות,  עיצוב  התקיימו:  שעברה 
הקרנת  סוסים,  על  רכיבה  לנערות,  סדנה 

סרטים, טיולים,
יציאות להתנדבות, לימודי גיטרה ועוד.

מתנ"ס מרכז קהילתי עירוני
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 אגף הספורט
הזרוע  הוא  במתנ"ס  העירוני  הספורט  אגף 
הביצועית המרכזית בתחום הספורט במעלה 
פיתוח,  תכנון,  את  מוביל  האגף  אדומים. 
קידום והפעלת תחומי הספורט השונים בעיר 
פעילים  האגף  כנפי  תחת  אדומים.  מעלה 
ההישגי  התחרותי,  בתחום  ספורטאים  אלפי 

והעממי.
האגף פועל בשיתוף פעולה מלא עם העירייה 
של  שוטפת  ואחזקה  שדרוג  פיתוח,  בבנייה, 
אולמות הספורט שפרוסים בכל רחבי העיר. 
במעלה אדומים יש 13 אולמות ספורט, מגרש 
כדורגל, אצטדיון כדורגל חדש ומפואר, ברחבי 
העיר התושבים נהנים מספורט עממי במגרשי 
ההליכה  מסלולי  הכושר,  מתקני  הספורט, 

והאופניים.
חדש  ספורט  אולם  נבנה  הקרובה   בשנה 
ספורט  סטודיו  וכן  אלמוג  בביה"ס  ומפואר 
שורה  מוביל  האגף  השדה".  "צמח  בביה"ס 
ארוכה של אירועי ספורט, ובהם: מרוץ לילה, 
ימי  זיכרון,  צעדות  הרקדות,  שמח,  רחוב 

ספורט ייחודיים ועוד.

ייחודית  תכנית  נפתחה  האחרונה  בשנה 
נתמכים  במסגרתה  בספורט",  "מצוינות   -
בעלי  הצעירים  הספורטאים   50 כולל  באופן 
הפוטנציאל הגדול בעיר. כמו כן, טקס הענקת 
מלגות לספורטאים מצטיינים מקומיים הפך 

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

פילאטיס שיקומי, יוגה, מדיטציה.
נכבדים  להישגים  הגיע  התחרותי  הספורט 
בשנה האחרונה, הספורטאים בתחומי הג'ודו, 
התעמלות  שולחן,  טניס  הטניס,  השחייה, 
ופרסים  במדליות  זכו   – וכדורסל  אומנותית 

בארץ ובחו"ל.
בתקופה האחרונה מוביל האגף את המאמצים 
)כ-3000  גדול  ספורט  היכל  להקמת  להביא 
מקומות( בעיר מעלה אדומים. משרד התרבות 
והספורט מכיר בהישגים ובאיכות הניהול של 
הספורט בעיר ומעלה אדומים היא מועמדת 

מובילה לקבל את התמיכה להקמת ההיכל.
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רבנות העיר והמועצה הדתית

בס"ד

רבנות העיר בראשות רבני העיר הרב יהושע 
שליט"א  נגארי  מרדכי  והרב  שליט"א   כ"ץ 
אבידני  יצחק  הדתית  המועצה  וראש 
ולהאדירה,  תורה  להגדיל  ביחד  פועלים 
רווקות,   ותעודת  נישואין  רישום  מבצעים 
על  כשרות  פיקוח  וכלות.  חתנים  הדרכת 
מסעדות, בתי קפה, חנויות, מפעלים- בעיר 

ובפארק התעשיות. 
פרטיים  הלכה  לשואלי  משיבים 
בקידום  פעילים  תורה,  וציבוריים,מרביצים 
לכלל  תחומי  רב  סיוע  ומסייעים  החינוך 

תושבי העיר. 
עירנו מצטיינת גם בנושא טהרת המשפחה.7 
לאחרונה  העיר.  ברחבי  פעילות  מקוואות 
בעיר  המפואר  טהרה  מקווה  מחדש  נבנה 
אדומים.  במישור  המייסדים  בגבעת 
ביותר,  מצטיינת  רמתן   - הטהרה  מקוואות 
הן מבחינת דקדוקי הלכה, מבחינה היגיינית 
ויופי חיצוני, והן מבחינת הגישה הידידותית 

של מדריכות הטהרה לנשים.
בעירנו גם  מקוואות טהרה לגברים:המקווה 
לאחרונה  שופץ  נבו  מצפה  בשכונת 
ביהכ"נ  במבנה  קיימים  נוספים  ,מקוואות 

יצחקי ובבית חב"ד.
תורה  שיעורי  של  רבות  מאות  בעירנו 
ובשבת.  בחול  שבוע,  ימות  בכל  מגוונים 

חלקם הגדול בבתי הכנסת ומיעוטם בבתים 
"באשר  בשם  מיוחדת  )חוברת  פרטיים. 
יוצאת מעת  תלך" המפרטת את הפעילות 
בתאי  ומחולקת  אברהם"  "חסדי  ע"י  לעת, 
הדואר לכל בתי התושבים וקיימת גם באתר 

המועצה הדתית(. 
עירוב שבת נבדק בכל ערב שבת קודש.

כתובת: דרך מדבר יהודה 39 מעלה אדומים 
02-5354001/5, פקס-025352461.

www.rabanutadumim.com
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תעשייה ומסחר

 החברה הכללכלית
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים 

להתפתח  ממשיך  אדומים  תעשיות  פארק 
מ-330   למעלה  כיום  ומונה  מרשים  בקצב 

מפעלים ובתי עסק.
תאוצה,  תופס  המסחר  האחרונות  בשנתיים 
למצוא  ניתן  המתפתחת  התעשייה  ולצד 
חנויות  מזון,  רשתות  מאפיות,  מסעדות, 
פיצוחים, משקאות, צעצועים, מוצרי בית וגן 

ועוד. 
מסחר  למגרשי  שפורסמו  נוספים  במכרזים 
מרכזי  לפתח  שעתידות  מובילות  חברות  זכו 
וגני אירועים, אשר ישרתו את תושבי  מסחר 

הסביבה הקרובה והרחוקה יחד.
מגרשים רבים ששווקו נמצאים בהליכי שיווק 
ואישור שונים, ומפעלי תעשייה חדשים נבנים 

באזור התעשייה. 
ביצוע  מחייבים  הרבים  הקרקע  שיווקי 
ושדרוג  החדשים  באזורים  נרחבות  תשתיות 
יותר.  הוותיקים  באזורים  תשתית  מערכות 
ביצוע  מכרזי  החברה  פרסמה  כך  לצורך 

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

לפלסטינים ישיר, יעיל וללא עלות.

כמו כן, מוקמו משרדי השיטור העירוני באזור 
כחלק  שופרסל,  למתחם  בסמוך  התעשייה, 
יחידת  ע"י  המסופקים  הביטחון  משירותי 

השיטור באזור התעשייה.
ופועלת  פעלה  השיווק  פעילות  במסגרת 
הפרסום  משרד  באמצעות  החברה, 
קמפיין  והשיקה  עיצובים"    BRANDLAND"

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

העירייה להצלחת האזור.
החברה  הקימה  האחרונות  השנתיים  במהלך 
תעשייה  מפעלי  לטובת  להשכרה  מבנה 
קטנים הנמצאים בתחילת דרכם, מתוך מגמה 
שיתחזקו ויקבעו את עתידם באזור התעשייה 
לכשתתרחב פעילותם. המבנה מושכר במלואו 

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

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

שיקום אתר אבו דיס ועוד. 
החברה בוחנת גם היתכנות של הקמת חווה 
בעיר,  סטודנטים  מעונות  הקמת  סולארי, 

הקמת מחסן מל"ח ועוד.  
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מכוונים גבוה

 בתחום העסקים
ומעוף  הכלכלה  משרד  עם  הקשרים  הרחבת 
שנותנים כלי לעסקים מתחילים וקיימים לניהול 
העסק, הגברת השיווק, אשראי ועוד כלים. הכנסת 
פרויקט ישראל דיגיטלית לעסקים. כיכר יהלום – 
להחזיר את היהלום לכיכר – פעילות שוטפת של 
תוכנית  מתבצעת  בכיכר.  החניות  הוגדלו  הועד: 

לשידרוג הכיכר בשיתוף הבעלי העסקים.
שנה הבאה: ועידת עסקים 2018. תחילת עבודות 
)רב  ושידרוג  תשתיות  לשיפור  יהלום  בכיכר 

שנתי(.
בתחום ההתנדבות: אות הקהילה המתנדבת 2016. 
הידוק הקשר בפעילות ההתנדבות עם המתנ"ס. 
יתרה  בהצלחה  בוצע   – הטובים  המעשים  יום 
הפעילות,  נפח  הגדלת   – המרכזיים  ההישגים   –
מתחזקת.  סיירת  הקמת  המודעות,  העלאת 
וניהול  בניצוח  חלוקה  מרכזי   – לפסח  הערכות 
 – לחירום  מתנדבים  חממי(.  )הילה  הרווחה  אגף 
גיבוש תחום  מתנדבים ותפקידים. חולקה חוברת 
ארגונים והתנדבות. קבוצת נאמני איכות הסביבה 

– עובדת בשוטף עם נפח פעילות מרשים.
הוקרה  ערב  הטובים.  המעשים  יום  הבאה:  שנה 
למתנדבים. צרכים מיוחדים, הקמת פורום צרכים 
מיוחדים ברמה העירונית  קבוצת פעילים "קהילה 
נגישה". כנפיים של קרמבו עלו לאוויר בנובמבר 

16 )יחד עם אלינה אייזברג חברת המועצה(.

 אקדמיה וסטודנטים 2017
עליו  תחום  הינו  והסטודנטים  האקדמיה  תחום 
שמנו דגש מיוחד בשלוש השנים האחרונות. את 
מור,  מעין  העיר,  מועצת  חברת  מובילה  התחום 

מחזיקת תיק האקדמיה והסטודנטים. 

מנהיגות  קבוצת  הוקמה  בעיר!  סטודנטים 
כלל  למען  בהתנדבות  הפועלת  סטודנטיאלית 
סטודנטים  כ-20  מונה  הקבוצה  הסטודטים. 
תושבי העיר, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה 
בסביבה. קבוצה זו לוקחת חלק פעיל ומשמעותי 
הסטודנטים  למען  בעיר  שיש  העשייה  בכלל 
פעילויות  ארגון  צרכים,  באיתור  ומסייעת 

ואירועים, פרסום וכיו"ב. 

למען  העירוני  הדגל  פרויקט  לימוד  מרחבי 
העירונית  הספריה  במסגרתו  הסטודנטים. 
פותחת את שעריה בתקופות הבחינות מידי יום 
עד חצות! מרחבי הלימוד מאפשרים לסטודנטים 

מדפסת,  אלחוטי,  אינטרנט  שקט,  למידה  מרחב 
מכונת צילום ופינת קפה ללא כל תשלום.

מעלה  וסטודנטיות  'סטודנטים  פייסבוק  קבוצת 
אדומים'

לסטודנטים  המיועדת  פייסבוק  קבוצת  נפתחה 
למעלה  חברים  בקבוצה  אדומים.  מעלה  תושבי 
מ 1,600 סטודנטים. בקבוצה יכולים המשתמשים 
השונים  השירותים  אותו  המידע  כלל  את  לקבל 
את  להביע  ואף  לסטודנטים,  מציעה  שהעיר 

צורכיהם ורצונותיהם. 

מגון  נערכו  לסטודנטים  ופנאי  תרבות  אירועי 
לקהל  הותאמו  אשר  ופנאי  תרבות  אירועי 
אלה,  אירועים  במסגרת  בעיר.  הסטודנטים 
אירחנו בעיר את הסטנדאפיסטים חן מזרחי, אבי 
נוסבאום, ישראל קטורזה, ואדיר מילר,  הזמרים 
הבובות,  ובית  כהן,  מאור  ברמן,  אריק  והיוצרים 
נרות חגיגית עם סדנת אלכוהול  קיימנו הדלקת 

ועוד... 

כל סטודנט תושב העיר,  'סטודנט בעיר!'  כרטיס 
בעיר!'.  'סטודנט  כרטיס  חינם  להפיק  רשאי 
והנחות  הטבות  של  רחב  מגון  מקנה  הכרטיס 
אטרקטיביות במיוחד, בבתי עסק בעיר, בשירותים 

עירוניים ובאירועי הסטודנטים בעיר. 

בהם  במקומות  לסטודנטים:  תעסוקה  מקורות 
את  החלפנו  אדם,  כוח  חברות  בעבר  הועסקו 
כן,  כמו  העיר.  תושבי  בסטודנטים  האדם  כוח 
העיר  תושבי  לסטודנטים  משרות  מאגר  הקמנו 
אותו ניתן למצוא בקבוצת הפייסבוק 'סטודנטים 

וסטודנטיות מעלה אדומים'. 

Let's Talk Dugri :פרויקט אנגלית
אחת  מפגשים  מתקיימים  הפרויקט,  במסגרת 
סטודנטים   5-6 של  קטנות  בקבוצות  לשבוע 
בליווי מורה לאנגלית. המפגש הינו מפגש חברתי 
האנגלית.  בשפה  כולו  המתקיים  פורמלי  ולא 
זאת במטרה ליצור הזדמנויות להשתמש בשפה 

האנגלית ולשפר את יכולות הדיבור. 

מודל האו"ם  מעלה אדומים היא העיר הראשונה 
מודל  של  עירוני  מועדון  שהקימה  בישראל 
בו  בין-לאומי  יוקרתי  בפרויקט  מדובר  האו"ם. 
הפעילות  את  ומדמים  לומדים  המשתתפים 
באו"ם ויוצאים לתחרויות וכנסים בארץ ובעולם. 
במסגרת התכנית, המשתתפים רוכשים ומשפרים 
מיומנויות רבות לרבות עמידה מול קהל, שכנוע, 

משא ומתן ואת השפה האנגלית.
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עוד בעירנו

 קליטה ועלייה
התואר  את  בגאווה  נושאת  אדומים  מעלה 
מתגוררים  בעירנו  עלייה.  קולטת  עיר  של 
של  והיבשות  הארצות  מכל  עולים  כ-5000 
העולם. 500 עולים חדשים הצטרפו בשלושת 
השנים האחרונות, מחלקת הקליטה העירונית, 
בראשות סגן ראש העיר ומחזיק תיק הקליטה, 
החינוך,  אגף  עם  בשיתוף  גרוסמן,  בוריס 
מחלקת הרווחה, מתנ''ס מעלה אדומים ומשרד 
בכל  ותמיכה  סיוע  לעולים  מעניקה  הקליטה, 
תחום אפשרי, ובהם: אולפני עברית למבוגרים 
תגבור  ושיעורי  ולמתקדמים(  )למתחילים 
לילדים עולים, שיעורי תגבור במגוון  בעברית 
מאתיופיה,  עולים  לתלמידים  המקצועות 
צוות  הפעלת  ומארה''ב,  לשעבר  מבריה''מ 
ילדים  פרטני  באופן  שמלווים  מגשרים 
וחוגים  ספורט  פעילויות  בבתי-הספר,  עולים 
קייטנות  חדשים,  עולים  עבור  מסובסדים 
הארץ,  הכרת  טיולי  ובריה''מ,  אתיופיה  לעולי 
לקהילות  ייעודיות  והצגות  תרבות  אירועי 
עולים,  אמנים  ותערוכות  ירידי  שונות,  עולים 
ליווי פרטני של משפחת עולים על מנת להקל 
תעסוקה  ירידי  בארץ,  הראשונים  צעדיה  על 
והדרכות  מפגשים  עבודה,  בחיפוש  וסיוע 
בהתנהלות מול הבנקים, קופות חולים, ביטוח 
נוער  לבני  פעילות  הממשלה,  ומשרדי  לאומי 
לשירות  והכנה  חינוך  ספורט,  בתחומי  עולים 
אתיופיה  לעולי  חברתיים  מועדונים  צבאי, 

ועולי בריה''מ ועוד.

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

ועם גישה מהירה וקלה. 

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

ועוד. 
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מעלה אדומים ישראלית

הגיע זמן ריבונות  

על  הישראלית  הריבונות  להחלת  המאבק 
מעלה אדומים וחידוש הבנייה עלה שלב, תפס 
תאוצה ונכנס להילוך משמעותי. במהלך השנה 
עיריית  בשיתוף  בכנסת,  ישראל  ארץ  שדולת 
בקמפיין  יצאו  יש"ע,  ומועצת  אדומים  מעלה 
ציבורי רחב היקף שמטרתו דיון ציבורי בנושא 
מעלה  העיר  על  הישראלית  הריבונות  החלת 
שימוש  תוך  בעיר,  הבנייה  וחידוש  אדומים 
כנסים  סדרת  שונים,  פרלמנטריים  בכלים 

ואירועים וחקיקת חוק בכנסת בנושא.
בהשתתפות  מיוחדת  עיר  מועצת  ישיבת 
שרים, חברי כנסת, ראשי שדולת א"י בכנסת, 
, חברי  יו"ר מועצת יש"ע, ראשי רשויות יש"ע 
התקיימה   – ציבור  ואישי  לדורותיהם  מועצה 
הקמפיין  רשמית  הושק  במסגרתה  השנה, 
להחלת הריבונות. כמו כן התקיים מפגן נוכחות 
ועצרת של מעלה אדומים מול משכן הכנסת 
ומשאיות  אוטובוסים  בשיירת  שראשיתו 

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

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

הבנייה בעירנו.
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מבט לעתיד

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

חייו של ראש הממשלה המנוח יצחק שמיר ז"ל.

 אולמות קולנוע
בהמשך להסכם שנחתם עם חברת "גלובוס מקס" 
של  הגג  בקומת  קולנוע  אולמות  חמישה  יוקמו 
הקניון, כאשר בימים אלה אנו עדים לקיומן של 
מודרני,  להיות  צפוי  המתחם  במקום.  העבודות 
הסרטים  ומיטב  מזנון  נוחים,  ישיבה  כסאות  עם 

המוקרנים בארץ. 

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

בית לבילוי בשעות הפנאי של צעירי העיר.

 תחנת כיבוי
הספר  לבית  סמוך  הסלע",  "נופי  בשכונת  תוקם 
להנחת  חגיגי  טקס  לאחר  וייס".  ברנקו  "אופק 
אבן פינה במעמד השר לביטחון פנים, העבודות 
התחנה  ומבנה  החלו  כבר  הכיבוי  תחנת  לבניית 
מקום  ולהכיל  ומשוכלל  מודרני  להיות  צפוי 
לרכבי הכיבוי ול- 18 לוחמי האש שיפעלו במקום 
וייתנו מענה מהיר ומקצועי לעיר מעלה אדומים 

ולסביבתה.

 מועדון לאישה
בהובלת  בעיר  השנה  יוקם  חדש  נשים  מועדון 

קידום מעמד האישה ופורום הנשים העירוני.
ויתקיימו  העיר  נשות  עבור  בית  יהווה  המקום 
והרצאות  פעילויות  סדנאות,  של  רחב  מגוון  בו 

לציבור נשות ונערות העיר.
גדולה,  חצר  ועם  ממוזג  מרווח,  יהיה  המתחם 
מכל  נשים  של  ומפגש  התכנסות  שיאפשר  כך 
את  אחת  להפרות  שיוכלו  והגילאים  המגזרים 
עולמן  את  להעשיר  התחומים,  במגוון  השנייה 
העגולים  והשולחנות  הסדנאות  באמצעות 
שייערכו במקום ולבלות זמן איכות נשי במועדון 

החדש.

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

למצוינות ולמידה לצד ערכים.

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

אירועים שונים וכדומה.

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

ולהשתמש בתחבורה הציבורית. 

 קניות ופנאי ב"נופי הסלע" 
בחודש הקרוב יפתח מבנה מסחרי חדיש ומודרני 
של  עיקרי  בשטח  הסלע",  "נופי  בשכונת  ענק 
תת  חניה  קומות של  שתי  יהיו  בו  מ"ר,    4,500 כ 
מסחר  קומת  מרכול,  או  סופר  קומת  קרקעית, 
ידי  על  נבנה  המסחרי  המרכז  למרפאות.  וקומה 
חברת קרסו נדל"ן. במרכז החדש יהיו חנויות של 
ומקומות  ומסעדות  קפה  בתי  מוכרים,  מותגים 

בילוי נוספים לרווחת תושבי השכונה והעיר. 
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פרס 5 כוכבי יופיאות הקהילה המתנדבת

פרס התרבותאות הרשות הירוקה

מעלה אדומים
עיר של הצלחות

ת.
שנו

ת. מצוינות. חד

בו
חוי

מ

אנחנו
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.
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