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דבר ראש המועצה
תושבי חבל מודיעין היקרים,

אני גאה להציג בפניכם דוח מיוחד שמביא לידי ביטוי את פעילותה הענפה של המועצה בתחומים רבים 
ומגוונים הנוגעים לאיכות החיים של כל תושב ותושב.

חבל מודיעין היא מהרשויות המובילות בישראל שמקפידות לתת דין וחשבון לתושבים, לשים דגש על רווחתם 
ולהפנות תקציב לפעילות ולשירותים הניתנים להם ומסייעים לפתח את היישובים השונים במועצה, לצד 

שמירה על מינהל תקין, יעיל וחסכוני.
כארגון ציבורי שמאמין בחינוך כמפתח לעתיד החברה, המועצה מקפידה להשקיע משאבים רבים ביישום 
תוכניות לימוד חדשניות ומתקדמות. במקביל אנחנו מפתחים את תשתיות מוסדות החינוך שלנו, וכך מוודאים 

שכל תלמיד יוכל לקבל את כל הכלים שלהם הוא זקוק כדי להצליח.
נושא מרכזי נוסף בתכנית העבודה של המועצה הוא חיזוק הקהילות ביישובים. הדבר בא לידי ביטוי בפיתוח 
מספר תחומים במקביל כמו גיוס רכזי קהילה, רכזי נוער, בניית צוותי צח"י ועוד מיזמים קהילתיים רבים 
שהמטרה של כולם היא אחת: לחזק את הקהילה, לטפח קשרים בין התושבים, לטפל בסכסוכים ולסייע 

לאלה הנמצאים במצוקה.
בתחום הכלכלי המועצה ממשיכה לצמוח ולהתחזק במטרה להוסיף תקציבים לפיתוח התשתיות, היישובים 
והשירותים הניתנים לתושבי חבל מודיעין. החברה הכלכלית הצליחה מאוד בשיווק שלב ב' של אזור התעשייה 
חמ"ן, והיום אנו נמצאים בפיתוח אזורים נוספים בשיתוף פעולה עם שכננו. כל אלו יבטיחו את עתידה של 

המועצה לשנים ארוכות קדימה.
אני מזמין אתכם לעיין בדוח ולהכיר על קצה המזלג את פעילות המועצה. אנו משקיעים מחשבה רבה בשיפור 

מתמיד של שירותינו ולראייה שפע העשייה בתחומים הרבים.
הפעילות של המועצה היא הפעילות שלכם ועבורכם.

תודה מיוחדת אני שולח לעובדי המועצה, הפועלים במקצועיות ובתחושת שליחות למען הציבור.
אני מזמין אתכם לקחת חלק בפעילות הענפה של המועצה ומאחל לכם שנה טובה, שנת בריאות והצלחה.

 שמעון סוסן 
 ראש המועצה
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כוחה של הרשות 
המקומית לספק 
שירותים מגוונים 

ואיכותיים לתושביה 
לאורך זמן, תלוי 

באיתנותה הכלכלית 
ובניהול אחראי 

וממקסם של הכספים 
העומדים לרשותה 

לצורך מימוש מטרה 
נעלה זו

חבל מודיעיןכלל המועצות האזוריותכלל הרשויותשם המדד

61%52%72%אחוז הכנסות עצמיות מסה”כ הכנסות

7,0289,7509,925הוצאה לתושב )₪/תושב(

2,3774,2004,247הוצאות חינוך לתושב )₪/תושב(

81%91%97%שיעור גבייה

7%3%0%גירעון מצטבר מסה”כ הכנסות

איתנות כלכלית
בעשור האחרון גדל תקציבה השוטף של המועצה בשיעור של 72 אחוזים )כ-100 מיליון 

שקלים( והוא עומד היום על 240 מיליון שקלים לשנה.
נוסף על כך אגף הכספים מנהל כספי פיתוח בהיקף של כ-100 מיליון שקלים בשנה. 

מדובר בסכום שאינו קשור ישירות לתקציבה השוטף של המועצה, ותכליתו פיתוח 
תשתיות במועצה וביישוביה.

 

ניהול 
כלכלי

4 | דוח לתושב חבל מודיעין 2021-22



צילום: מירית שחורי 

השקעות בפיתוח
בעשור האחרון השקיעה המועצה למעלה מ-920 מיליון 

שקלים בפיתוח תשתיות ציבוריות, הקמה ושדרוג מבני חינוך 
וציבור, פיתוח כלכלי, פיתוח אזורי תעסוקה ועוד.

פיתוח תשתיות ציבוריות: 240 מיליון שקלים. 	
פיתוח מבני חינוך ומבני ציבור: 400 מיליון שקלים. 	
פיתוח כלכלי ופיתוח אזורי תעסוקה: 280 מיליון שקלים. 	

תקציב 
חבל מודיעין
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 גני ילדים
לומדים להיות טובים יותר בשבילכם

התקיימה השתלמות שנתית שהעניקה כלים משמעותיים לעבודת 
הסייעות בנושא תקשורת מקרבת, עידוד, העצמה ופסיכולוגיה חיובית:

⊶ מוגנות וחוסן
⊶ ניהול צוותים ומתן כלים כחלק מתכנית "לחיות ביחד"

⊶ הקמת גינות בר, נוי וקיימות בשיתוף הגן הבוטני בירושלים
⊶ תוכניות ייחודיות בתחומי אורח חיים בריא והטמעתן בקרב הילדים

⊶ חינוך פיננסי לילדים הגנים המפתח חשיבה כלכלית ויצירתית

עם הפנים לעתיד – למידה במאה ה-21
⊶ שדרוג תשתיות מיחשוב

⊶ שדרוג חצרות ובניית מתקנים חדשניים 
⊶ שיפור חזות הגנים

חנוך לנער על פי דרכו 
⊶ גני יער - כ-50 מתלמידי החבל לוקחים חלק בגני היער. הראשון 

ממוקם בשילת והשנה יפתח גן תואם בגמזו. הלמידה מתקיימת 
בטבע עם קשב לעונות השנה וללמידה חוויתית

⊶ חינוך אנטרופוסופי - כ-65 ילדים וילדות מתחנכים בשני גנים בחבל, 
האחד במושב כפר טרומן והשני בשילת )בעבר היה בלפיד( 

⊶ גני עתיד - בנחלים גן יחודי עם הכוונה לתחום התיעוד והצילום 
המאפשרים למידה חוויתית ואחרת

⊶ גן מקדם אורח חיים בריא - במזור הגן מתמקד בקידום אורח חיים בריא. 
הילדים בגן מכינים את התפריט ומלקטים את הירקות והתבלינים 

מגינת הירק שלהם
⊶ גן על מהחלל - ברינתיה תלמידי ותלמידות הגן מקבלים העשרה 

בתחום החלל

5,4003,321
תלמידי 
בית ספר

תלמידים לומדים בבתי 
הספר בחבל מודיעין 

גן תות גינה פעילה 

שדרוג חצר ומתקני משחק לילדים גן פשוש לפיד

בית נחמיה גן תות

96%
זכאות 
לבגרות

96%
שיעור 

גיוס לצה"ל

47%
מצטיינים 
חברתיים

החינוך הוא המפתח 
לעתיד החברה, אנו 
מקפידים להשקיע 

משאבים רבים לטובת 
יישום תכניות לימוד 

חדשניות ומתקדמות 
ופיתוח תשתיות 

במוסדות החינוך 
במועצה

חינוך
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47 1,2278
גני ילדים ילדים בגני 

הילדים
8 מדריכות פל"א

 )פועלים להעצמה אישית( 
בן שמן מתחם ילדי בין שמן 

בית נחמיה גן תות פרוייקט נגרות גן חצב

שדרוג חצר ומתקני משחק לילדים גן פשוש לפיד

מתחם עתידני בגן נחלים

השירות הפסיכולוגי החינוכי
שפ"ח חבל מודיעין מספק שירותים פסיכולוגיים לילדים ונוער מגיל 3 עד 18 

בגני הילדים ובבתי ספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד הכוללים:
⊶ ייעוץ מערכתי למנהלים

⊶ ייעוץ לצוותי החינוך בבתי הספר
⊶ אבחונים וטיפולים לילדים ונוער

⊶ טיפול בחרדות בקרב הורים וילדים
⊶ הרצאות חוסן לגננות ולחדרי מורים

⊶ קו פתוח המופעל 24/7 בחרום ובשגרה לטובת מענה לתושב
⊶ קבוצות והרצאות להורים בנושאים מקצועיים
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1,130

96%

47%

18%

64%

תלמידים/ות 
בבית הספר שש 

שנתי נחשון

זכאות
לבגרות

מצטיינים 
חברתיים

זכאות ל- 5 יח"ל
במתמטיקה

זכאות ל- 5 יח"ל
באנגלית

מגמת מלונאות במישרים

מעבדה נחשון

מתחמים חדשניים לפיד

בתי ספר - פרויקטים ייחודיים
⊶ אליפות האנרגיה הארצית - תכנית ייחודית לתלמידי 

ותלמידות כיתות ו', במהלכה התנסו ונחשפו לגילויים, 
החידושים והפיתוחים הטכנולוגים בתחום האנרגיה 

בישראל ובעולם
⊶ קורס ביומימיקרי - קורס מדעי טכנולוגי לתלמידי 

ותלמידות כיתות ד' שעסק בחקר ושילוב טבע 
וטכנולוגיה. במפגשים התלמידים נחשפו לתכני 
טכנולוגיה, טבע, פיתוחים טכנולוגיים בהשראת 

הטבע, יזמות, חשיבה יצירתית, עבודת צוות ועוד
⊶ תכנית "שומרי סף" - תכנית מניעה ייחודית לשימוש 
נכון ומבוקר ברשתות האינטרנט במסגרתה הוקמה 

קבוצת "שומרי הסף" המורכבת מתלמידי בתי הספר; 
יצחק נבון, בן שמן, לפיד המ"ה, מודיעים, אלומות 

ותיכון שש-שנתי נחשון. החברים בקבוצה זו משמשים 
סוכני שינוי משמעותיים בזכות קרבתם לנושאים 

המעסיקים את חבריהם ומבינים את בעיותיהם והם 
עוסקים  בבריונות ברשת, חיזוק הביטחון העצמי, 

העלאת המודעות לסכנות ברשת ובמדיה
⊶ אולימפידע - תחרות מתמטית "בנעלי בית" לתלמידי 

ותלמידות כיתות שכבת ה' על בסיס חידון ושאלות 
חשבוניות מאתגרות. במהלך שנת הלימודים 

התלמידים נחשפו לשאלות מתמטיות ופתרו תרגילים 
כיתתית לתרגול והכנה לחידון

נחשון
תיכון שש שנתי נחשון הוקם על ידי המועצה לפני כשש 

שנים ומאז ועד היום הולך ומתפתח. מגוון המגמות, 
המענים הדיפרנציאלים לתלמידים והאכסניה הוקמו 

וטופחו וכעת התיכון עומד בפני קפיצה משמעותית ודרך 
חדשה. רשת אמי"ת הידועה באיכותה וברמת התקשוב 

והטכנולוגיה הגבוהה שלה, חברה אלינו בניהול בית 
הספר ואין לנו ספק שעבודתנו המשותפת תביא אותנו 

לשיאים חדשים.

חינוך
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בניית מעון נחלים

איכלוס מעון יום בית עריף

איכלוס מעון יום נחלים

בניית מעון נחלים

איכלוס מעון יום טרומן איכלוס מעון יום נחלים

מעבדה נחשון

העמותה לגיל הרך
⊶ איכלוס 11 מעונות חדשניים ומתקדמים ליצירת סביבה 

חינוכית ובמטרה ליישם תכנית פדגוגית התפתחותית 
המאפשרת רבגוניות בסביבה בטוחה

⊶ תכנון עתידי לשדרוג 5 מעונות נוספים "מתן מענה חינוכי 
מיטבי לפעוטות ולילדי 

חבל מודיעין, תוך 
שיפור תנאי הסביבה 

החינוכית ושימת דגש 
על בטיחות וחדשנות"

650

16

15%

ילדים

מעונות

גידול במספר 
הילדים בכל שנה

מעונות יום 
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מדריך נגיש

360 מעלות השקעה בקהילה
⊶ קורס ניווט - 20 משתתפים עם ובלי צרכים מיוחדים 

⊶ 1,500 שעות לימוד בקורס צילום ל-20 משתתפים עם ובלי צרכים מיוחדים ותערוכה אחת
⊶ 10 חברי קהילה נגישה

⊶ שילוב עמותת "שכולו טוב" בהפעלת המפעל השיקומי הרב נכותי עבור 40 מועסקים
⊶ מיזם קשרים 25 תושבים מלווים פרטני, 25 תושבים ללא עורף משפחתי אחת לשבוע 

⊶ יום המעשים הטובים אלפי שעות בהשתתפות 500 תושבים 
⊶ חנות התחדשות )יד שנייה( למען הקהילה 

⊶ 400 ותיקים השתתפו בקורסים מקוונים של אוריינות דיגיטלית 
⊶ פורום של 50 שומרות סף למיגור אלימות במשפחה

⊶ הקמת פורום מובילי בריאות בקהילה 
⊶ ניצולי שואה 210 ניצולים קיבלו פרח לניצול, 10 מפגשי זיכרון בסלון, מועדון קפה של פעם ל-25 ניצולים 

אחת לשבוע, בית חם לניצולים - 10 משתתפים אחת לשבוע
⊶ 150 ותיקים השתתפו בהקרנות סרטים ובמפגש עם במאי

⊶ 18 שעות של העשרה בתחום התרבות והאומנות לוותיקי המועצה 
⊶ 5 ישובים בתהליך תיעוד סיפורי חיים

⊶ פורום ותיקים להתנדבות בקהילה הפלוס של הפלוס - 20 ותיקים עברו הכשרה של 30 שעות 
⊶ הקמת בית ספר להורים בשיתוף הרשות לבטחון קהילתי, שפ"ח ומעגלים

⊶ הרחבת המענה לצעירים בגילאי 18-25 בתקופת הקורונה

2,500200 1,000
פניות לשירות ייעוץ 

לאזרח בשנה
משתתפים 

בכיתות ותיקים
 קשישים משתתפים 

במועדוני ותיקים

שילב בין פיתוח 
מענים טיפוליים 

לפרט ולמשפחה 
לבין מענים חברתיים 

וקהילתיים לכלל 
תושבי המועצה

ניידת עלם

קהילה 
ורווחה 
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10040 77221810 100
ותיקים למדו בזום 
וגם תשע שעות 
בכיתות ותיקים

מועסקים במפעל 
השיקומי הרב 

נכותי

חברי צוותי 
מוגנות ורווחה 

ביישובים

צוותי חוסן 
יישובי פעילים

רכזי 
קהילה

חברי קהילה 
נגישה

 משפחות קיבלו 
מענה במרכז 

גישור

מפעל שיקומיקורס דירקטוריות

מדריך נגיש ניידת עלם

התעמלות לוותיקים

סיור בבית הכנסת הקוצ'יני בגבעת כח
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⊶ רכזי קהילה ב-18 יישובים
⊶ הקמה והפעלה של צוותי חוסן יישובי ב-22 יישובים

⊶ הפעלת ועדת מוגנות ב-8 יישובים
⊶ תעסוקה - הרחבת המענה לנשים חד הוריות, נשים עם 

עסקים קטנים, יזמות עסקית לגיל השלישי
⊶ שיל וביטוח לאומי - מתן מענה ומיצוי זכויות ל-500 תושבים 

להתמודדות עם השלכות הקורונה
⊶ פתחנו מענה ייחודי למפוטרי קורונה וחל"ת להתמודדות עם 

המשבר הכלכלי/ תעסוקתי 
⊶ השקנו תכנית לחיזוק החוסן הכלכלי לניהול משק בית תקין

⊶ פימננסי - 50 משתתפות לקחו חלק בקורס להעצמה כלכלית 
לנשים למניעת אלימות כלכלית

⊶ ניידת עלם - 20 שעות שבועיות למתן לווי וסיוע לנוער 
⊶ 130 משתתפים בפורום משפחת"י למשפחות 

⊶ 100 משפחות קיבלו מענה במרכז דיאלוג במשפחה
⊶ מרכז יום ל-70 קשישים

⊶ יחידה לתשושי נפש ל-15 קשישים

קבוצת תמיכה לבני זוג שמטפלים בחולה דמנטי

כיתות וותיקים מסיימות את שנת הלימודים

חנות התחדשות

רכזות קהילה רכזות קהילה

מפעל שיקומי

מפעל שיקומי

רכזי קהילה
רכזי קהילה הינה הפונקציה המשמעותית ביותר 

ביישוב בתחום הקהילתי, אשר מטרתה להוביל 
ולבנות חיי קהילה וחברה בעלי חוסן קהילתי תוך 

ראייה הוליסטית של היישוב כולו
⊶ תיאום בין בעלי תפקידים ותכניות שונות 

המופעלות ביישוב
⊶ חיזוק הפעילות הקהילתית ביישובים

קהילה 
ורווחה 
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יישוב סכסוכים ובעיות בדרכי נועם, 
בהסכמה והתאמה אישית

הגישור הוא הדיבור החדש, שפה ובעיקר דרך חיים. בשנים האחרונות אנו עדים 
להתפתחויות מעניינות ורחבות בתחום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות. 

ההכרה בשיח הגישורי ככלי יעיל ליישוב סכסוכים המושתת על עקרונות המשא 
ומתן גוברת וכך גם השימוש בו בעולם המשפט, בעסקים, בטכנולוגיה, בעולם 

הטיפול, בחברה, במשפחה ובחיי היומיום.

הגישור כחלק מרכזי בסל השירותים לתושב, הן בהיבט הפרטני והן בהיבט קהילתי:
⊶ סכסוכים בקהילה

⊶ סכסוכים בין שכנים
⊶ סכסוכים בין הרשויות לפרט

⊶ סכסוכים בתוך המשפחה וגירושין
⊶ סוגיית משק חקלאי ובן ממשיך

⊶ תיאום הורי
⊶ כ-97 פניות, רובן נמצאו מתאימים להליך גישור, חלקן הבשילו לידי הסכם 

שהוגש למתן תוקף פסק דין, או הסתיימו במסמך הסכמות בין הצדדים
⊶ פרויקט קהילתי בישוב מבוא מודיעים לאחר קרות אירוע השריפה

מרכז 
גישור

חנוכת מרכז הגישור של חבל מודיעין
 03-6046167 | gishur@modiin-region.muni.il

אוטובוס דיגיטלי
⊶ חולייה מקשרת ומתן שירות שוטף בעיקר בסגרים

⊶ הוספת שירותים בעמדת ממשל זמין
⊶ בדיקות קורונה ומבצע חיסונים בחבל – בשיתוף 

פיקוד העורף
⊶ השתתפות כחפ"ק בתרגילי בטחון וחירום

⊶ חלוקת ערכות לילדי גנים, שי לחוליים

האוטובוס הדיגיטלי מסייע בלחימה בקורונה

הגישור הוא 
הדיבור החדש, 

שפה ובעיקר 
דרך חיים
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84350230 550 271516
מיליון

השקעה 
בבתי ספר

היתרי 
בניה

אישורי העברה
במקרקעין )טאבו(

בקשות מידע
לתוכניות

מיליון
לבינוי

מיליון
לכבישים
ותשתיות

מיליון
להשקעה 

בספורט

בתי ספר
הקמת בית ספר חדש יצחק 

 נבון, 24 כיתות
 ₪ 23,000,000

תיכון נחשון - תוספת 17 
 כיתות לימוד

 ₪ 16,000,000

בית ספר ממלכתי דתי 
נחלים, תוספת 20כיתות 

חדשות והתאמת בית ספר 
 ישן לחדש/שיפוץ

 ₪ 23,000,000

עלות כ-84,000,000 ₪ 

אגף ההנדסה מעניק 
שירות מיטיבי לתושבי 

חבל מודיעין בכל תחומי 
הבנייה והפיתוח מתוך 

ראייה מערכתית של 
המועצה למתן פתרונות 
בהווה לצד ההתפתחות 
העתידית של היישובים.
אחריות על פרוייקטים 

הכוללים: הקמת מוסדות 
חינוך, מבני ציבור, מגרשי 
ספורט, כבישים, תשתיות 

וכו'. קידום ומעקב של 
תוכניות מתאר כוללניות,  

לווי וסיוע מקצועי 
לתושבים בהליכי רישוי 
ובנייה במערכת מקוונת

מעונות
 בן שמן - הקמת מעון תלת כיתתי

 ₪ 4,800,000

 בית נחמיה - הקמת מעון דו כיתתי
 ₪ 3,800,000

 בית עריף - הקמת מעון תלת כיתתי
 ₪ 4,600,000

 גינתון - הקמת מעון דו כיתתי
 ₪ 3,800,000

 בני עטרות - הקמת מעון תלת כיתתי
 ₪ 4,600,000

כפר טרומן - הקמת מעון תלת 
 כיתתי 

 ₪ 4,600,000

כ.הנוער בן שמן - הקמת מעון דו 
 כיתתי

 ₪ 3,800,000

 גמזו - הקמת מעון תלת כיתתי 
 ₪ 4,600,000

 מזור - הקמת מעון תלת כיתתי
 ₪ 4,600,000

 נחלים - הקמת מעון תלת כיתתי
 ₪ 4,600,000

 טירת יהודה - הקמת מעון 5 כיתות
 ₪ 6,400,000

 32 כיתות לימוד
עלות כ-50,200,000 ₪ 

בית ספר נחלים החדש

בניית מעון נחלים

אגף תכנון 
והנדסה 
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321 100
כיתות לימוד 
בעלות של 

כ-50,200,000 ₪

מערכת GIS מידע 
גיאוגרפי המנגישה מידע 

בתחומים שונים

תעודות
גמר )טופס 4(

בינוי
תוספת שתי קומות לבניין המועצה 

 ופיתוח סביבתי
 ₪ 8,000,000

 בן שמן - הקמת מבנה קן הנוער
 ₪ 2,400,000

 בית נחמיה - שיפוץ בית העם
 ₪ 1,000,000

 ברקת - שיפוץ ותוספת מועדון נוער
 ₪ 2,200,000

 גמזו - שיפוץ האזרח הוותיק
 ₪ 300,000

 גנתון - בניית בית הכנסת
 ₪ 1,400,000

 חדיד - בניית מועדון חדש
 ₪ 3,200,000

 חדיד - שיפוץ ותוספת למועדון קיים
כ- 2,000,000 ₪ 

 טירת יהודה - בניית מועדון האסם
 ₪ 2,000,000

 טירת יהודה - בבניה מועדון נוער חדש
 ₪ 2,200,000

מזור - שיפוץ מועדון ובניית בית כנסת 
 חדש

 ₪ 1,400,000

 נחלים - בניית מקווה חדש
 ₪ 1,400,000

עלות כ-27,100,000 ₪

השלמה ל 24 כיתות בית ספר ממ"ד נחלים

בניה מתחם מגורים זמני מבוא מודיעים שיפוץ ותוספת מועדון ברקת

שדרוג חדרי מורים
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ספורט
גבעת כח - הקמת מגרש 

 שחב"ק מגרש כדורגל קטן
 ₪ 900,000

נחלים - הקמת מגרש שחב"ק 
 מגרש כדורגל קטן

 ₪ 900,000

מזור - הקמת מגרש שחב"ק 
 מגרש כדורגל קטן

 ₪ 600,000

גמזו - הקמת מגרש שחב"ק 
 מגרש כדורגל קטן

 ₪ 900,000

חדיד - הקמת מגרש שחב"ק 
 מגרש כדורגל קטן

 ₪ 900,000

בית ספר נחשון - שדרוג אולם 
 ספורט לליגת על

כ-1,000,000 ₪

בית ספר נחשון - שדרוג מגרש 
 כדורגל 

₪ 800,000

בית ספר נחשון - הקמת מתחם 
 מתקני כושר
₪ 300,000

 בית נחמיה - שדרוג גן משחקים
₪ 360,000

 נחלים - הקמת גן משחקים
₪ 800,000

 בית עריף- הקמת גן משחקים
₪ 900,000

כ. הנוער בן שמן - שדרוג גן 
 משחקים

₪ 300,000

 גינתון - הקמת גן משחקים
₪ 800,000

עלות כ-16,000,000 ₪ 

שיפוץ מגרש כדורסל נחשון

הסדרי בטיחות בן שמן

בניית מגרש כדורגל גבעת כח

שדרוג גן שעשועים נופך

שדרוג אולם ספורט נחשון

שיפוץ מתקני ספורט נחשון 

כבישים ותשתיות
בן שמן - שדרוג כביש רחובות 

 הזית והרימון
 ₪ 2,400,000

בני עטרות - שדרוג כביש - 
 בביצוע

 ₪ 2,100,000

 כרם בן שמן - שדרוג כביש פנימי
 ₪ 300,000

גבעת כח - שדרוג כביש והסדרי 
 בטיחות

כ1,000,000 ₪ 

 גנתון - שדרוג כביש דרך הזית
 ₪ 1,400,000

חדיד - שדרוג כביש והסדרי 
 בטיחות למוסדות ציבור

 ₪ 2,000,000

טירת יהודה - כביש, הסדרי 
 בטיחות ומעגל תנועה

 ₪ 2,000,000

כפר דניאל - שדרוג רחוב 
 המייסדים

 ₪ 1,300,000

נחלים - שדרוג כביש רחוב שניר, 
 מדרכות וניקוזים

 ₪ 2,700,000

גמזו – רחוב ראשון, הסדרי 
בטיחות שדרוג כביש מדרכות 

 וניקוז 
כ- 3,000,000 ₪ 

עלות כ-15,200,000 ₪

אגף תכנון 
והנדסה 
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מקוואות
⊶ שיפוץ 7 מקוואות בסטנדרטים גבוהים

⊶ סיום בניית 3 מקוואות חדשים
⊶ שיפוץ מקיף של 7 מקוואות

⊶ בתהליך בנייה של 3 מקוואות )נחלים, בית נחמיה, 
כפר טרומן(

שבת וערובין 
⊶ 14 יישובים במועצה מוקפים בעירוב שבת בהיקף 

כללי של כ-40 אלף ק"מ

בתי כנסת 
⊶ 42 בתי כנסת ברחבי המועצה

⊶ 10,000 מתפללים
⊶ בניית בית כנסת חדש במזור

תרבות תורנית
⊶ אירועי תרבות אזוריים שונים בשיתוף מעגלים

⊶ 2 מדרשיות לנשים )נחלים וגמזו(
⊶ סל יישובי תקציבי לטובת פעילות תורנית

רישום נישואין
⊶ 60 זוגות נרשמו לנישואין

כשרות
⊶ ניהול כשרויות ל-17 בתי עסק מתוכם 
3 אולמות אירועים ו-3 מרכזי קניות 

גדולים

חברה קדישא
⊶ 7 בתי עלמין יישוביים ובית עלמין 

אזורי אחד
⊶ הרחבת בית העלמין חדיד 

העלמין  בית  והרחבת  השמשת   ⊷
במושב גמזו

שירותי דת
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 2.5
מיליון שקלים 

לשיפוצי קיץ בשנה

14,000
טון גזם ופסולת 

גושית לשנה

9,500
טון אשפה

ביתית לשנה

1,950
טון אשפה 
וגזם לחודש

6,000
 פנסים בעלות 
של 15 מיליון 

שקלים

 100
גני שעשועים עם 

רישוי של מכון 
התקנים

הענקת מכלול 
שירותים לתושב 

ברמה מיטבית 
ומיידית

חדר מורים בן שמן 

טיאוט ושטיפה

שדרוג מרכזי מיחזור
שיפוצי קיץ שנתיים - 2.5 מיליון ₪ 

⊶ שיפוץ 44 גני ילדים, 4 מועדוניות, 8 בתי ספר 
⊶ בית ספר נחשון - הוקמת 2 מעבדות בעלות של חצי מיליון שקלים

⊶ שיפוץ ספריית התיכון בעלות של 200 אלף שקלים 
⊶ בית ספר נבון - הקמת חדר מדעים 

⊶ בית ספר בן שמן - שיקום ופיתוח חצר בעלות של חצי מיליון שקלים
⊶ הקמת חדר מורים וחדר מחשבים בעלות של 100 אלף שקלים

⊶ הקמת חניון הורים 
⊶ בית ספר מישרים – הוקמה מגמת מלונאות, מטבח מקצועי מלמד 

בעלות של 300 אלף שקלים
⊶ הקמת מרכז גישור במרכז חוסן בשוהם 

⊶ הקמת גן ילדים חדש במושב ברקת  

תברואה
⊶ הקמת מסתורי פחים בתחום הציבורי ב-10 יישובים 

⊶ רכישת פחים מונחים לתחום המרחב הציבורי 
⊶ התקנת 5 פחים טמוני קרקע 

⊶ פינוי 1,950 טון גזם + אשפה לחודש - 23,400 טון לשנה 
⊶ 9,500 טון אשפה שנתית 

⊶ 14,000 טון גזם וגושית לשנה 

מי קולחין
⊶ 1.4 מיליון שדרוג קו ביוב ברקת-טירת יהודה

⊶ שדרוג קו ביוב בשילת בעלות של מיליון שקלים
⊶ החלפת קו ביוב - מתקן אדם - בית נחמיה - טרומן 

אגף
מוניציפאלי 
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762
מס’ עסקים 

בחבל

6,479
קריאות מוקד
בשנת 2020

390
טון של פינוי קרטון

בשנת 2020

45
טון של 

פינוי פלסטיק
בשנת 2020

76
טון של 

 פינוי אריזות 
מהמיכל הכתום

שדרוג תשתיות כבישים - תחזוקה שוטפתאחזקת גני משחקים

פינת מיחוזר גמזו

תאורת רחוב
 ⊶ פרויקט שדרוג תאורת רחוב לתאורה יעילה, חסכונית וחכמה 

– 15 מיליון שקלים

תחזוקה
 ⊶ מתקני משחק - בוצעו שדרוגים, החלפת תשתיות 

והוצבו שלטי אתר 
 ⊶ קבלת היתר ממכון התקנים לתקן ישראלי ע”ש המועצה 

ל- 100 מתקני משחקים בגנים ציבוריים ובמוס”ח 
 ⊶ רכישת טרקטור חדש בעלות של 250 אלף שקלים, 

לביצוע תשתיות ופיתוח 
 

איכות הסביבה
⊶ הדרכה והסברה בבתי הספר ובגני הילדים בנושא מיחזור ואורח 

חיים מקיים ושיפוץ 6 מרכזי מיחזור )גידור, שילוט, תאורה( 
⊶ עלייה של 40% בכמות המיחזור 

 ⊶ העלאת מודעות לבעיית המגבונים – קמפיין מגבון לח 
זורקים לפח!

רישוי עסקים
 ⊶ דוח שביעות רצון של משרד הכלכלה 

– 3 שנים ברציפות במקום הראשון
⊶ 4 אזורי תעשייה 
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תרגיל חפ"ק באוטובוס הדיגיטלי

פתיחת מרכז הפעלה חדש

פתיחת מרכז הפעלה חדשהכשרת צוותי צח"י

חירום ובטחון
חיזוק מערך החירום במועצה, חיזוק המענה בתוך 

הישובים והצטיידות לחירום
⊶ הקמת מרכז הפעלה חדש ומודרני המאפשר שליטה 

והפעלת כוחות בשעת חירום
⊶ הקמה והפעלה בחירום של צוותי צח"י ביישובים למתן 
מענה מהיר ומקצועי בתוך הישוב וכזרוע של המועצה 

בשעת חירום
⊶ 10 תרגילי חירום מועצתיים

⊶ הטמעת מערכת שוע"ל - שליטה ובקרה עורף לאומי
⊶ 50 מצלמות אבטחה ביישובים 

⊶ סלילית 10 ק"מ כבישי בטחון ביישובי התפר
⊶ שיתוף פעולה עם "השומר החדש" לשמירה בהתנדבות 

על שטחים חקלאיים
⊶ 50 מזריקי אפינפרין חולקו לטיפול מידי באלרגיות

⊶ 24 דפיברילטורים לכל היישובים
⊶ 70 מכשירי קשר ליישובים בחירום

⊶ רכישת גנרטור לבניין המועצה לרציפות תפקודית בחירום
⊶ 50 שעות תרגול צוותי חוסן יישובי

⊶ 50 מזריקי אפינפרין לטיפול מידי באלרגיות חולקו 
למוסדות החינוך

צוות חוסן יישובי | צח"י
⊶ העברת הודעות והנחיות הרשות דרך ראשי הצח"י לתושבים

⊶ הצפת סוגיות וצרכים מהשטח 
⊶ השתתפות בתרגילי חירום

⊶ מעטפת תומכת במבצע "שומר החומות" ובקורנה
⊶ חלוקת מזון, ערכות יצירה למאומתים 

⊶ מפגשי הכשרה ורענון
⊶ מפגשי זום שוטפים מול מטה המועצה

חירום 
ובטחון
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תושבים

יו”ר ועדי
יישובים

מנהלים ועובדי 
המועצה

 10,000
פניות בשנה 

מוקד המועצה
⊶ חוליית קישור חשובה ומשמעותית בתחום 

השירות לתושב
⊶ ערוץ לצבירת ידע מוניציפלי וארגוני רב –

לתהליכי קבלת החלטות וניהול מיטבי
 ⊶ המוקד 3106* לשירות התושבים והבאים 

בשעריה בכל ימות השבוע 24 שעות ביממה
⊶ התמודדות המוקד המועצתי בתקופת משבר 

הקורונה הייתה אינטנסיבית ומרובה

מיחשוב 
⊶ שדרוג 135 כיתות לכיתות חכמות 

⊶ שדרוג תשתיות בבניין המועצה ויחידות הסמך )בתי ספר, גנים, בניין המועצה וכו’(
⊶ הקמת מרכז הפעלה רשותי למצב חירום הכולל מערכות מולטימדיה, טלפונים חכמים 

וציוד קצה
⊶ שדרוג כ-600 יחידות ציוד קצה )מחשבים, מסכים( ברחבי המועצה )בתי ספר, גנים, בניין 

המועצה ויחידות סמך נוספות(
⊶ הטמעת מערכת מולטימדיה ל-46 גני ילדים 

⊶ פריסת רשת אלחוטית עם כ-200 נקודות גישה אלחוטיות וכ-60 נתבים 
⊶ שדרוג שרתים, חומת אש וקו תקשורת בבניין המועצה

Pure IP החלפת המרכזייה למרכזיה חכמה ⊷
⊶ הקמת 2 בתי ספר חדשים כולל תשתיות מחשוב חדישות, כיתות חכמות ורשת אלחוטית 

⊶ שדרוג כ-700 ניידים לתלמידים ומורים בבתי הספר ותיכון שש שנתי
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פארק תעשיות חמן

רקע
הוקמה בשנת 1989 והינה הזרוע הביצועית-מקצועית של המועצה האזורית 

למימוש מדיניותה ולמינוף מחויבויותיה להעלאת רמת הפעילות הכלכלית 
ואיכות החיים של תושבי חבל מודיעין והסביבה.

פארק חמן 
פרויקט הדגל של החברה הכלכלית הינו פארק התעשייה חמן ע”ש יחיאל 

דמתי, מי שהיה ראש המועצה האזורית חבל מודיעין בשנים 1977-1999 ויוזם 
רעיון הקמת הפארק.

החברה מספקת ללקוחותיה בפארק חמן שירותי ניהול, אחזקה ותפעול 
)למעלה מ-60 חברות בשטח של כ-280 אלף מ”ר בנוי(.

בימים אלה מבצעת החברה עבודות פיתוח תשתיות בשלב ב’ של פארק חמן. 
עד כה שווקו 10 מגרשים בשטח של כ-60 דונם )זכויות בנייה של 215 אלף 

מ”ר( ובתהליך נמצאים עוד 5 מגרשים בשטח של כ-25 דונם )זכויות בנייה של 
110 אלף מ”ר(.

רשות הפיקוח והאכיפה
החברה מפעילה את רשות הפיקוח והאכיפה. במסגרת זו החברה מתפעלת את 

רשות התמרור המקומית בהתאם לכללים והנחיות רשות התמרור המרכזית; 
אוכפת איסורי חנייה במטרה לשמור על הסדר הציבורי מבלי לפגוע בפעילות 

העסקית של העסקים באזורי התעשייה; ואוכפת חוקי עזר עירוניים נוספים.

לפיד - הרחבת היישוב – תוספת 20 יח”ד
החברה מקדמת, בשיתוף ועד לפיד ורשות מקרקעי ישראל, תכנית להרחבת 

היישוב. בהתאם להסכמות שהתגבשו בין לשכת התכנון המחוזית ורשות מקרקעי 
ישראל יורחב היישוב, בהתאם לצפיפות המוכתבת ע”י תמ”א 35, ב-20 יח”ד.

החברה 
הכלכלית 

לפיתוח 
מודיעין 
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פארק תעשיות חבל מודיעין

ברכת ברקת

תל ברקת

תכנון שיקום והרחבת מושב 
מבוא מודיעים

בחודשים הקרובים תחל החברה, בהתאם להרשאה שקיבלה מרשות 
מקרקעי ישראל )רמ”י( ומהמועצה האזורית, את שיקום תשתיות 

היישוב הישן ואת עבודות הרחבת היישוב בהתאם לתב”ע חמ/5/76.

תכנית מתאר כוללנית
החברה מרכזת את הכנת תכנית המתאר הכוללנית לתחום התכנון 

של המועצה. מטרת העל של התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון 
של המועצה ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי 

והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים ושמירה על השטחים הפתוחים 
תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.
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פעילות המחלקה:
⊶ 7 מדריכות מוגנות בבתי הספר האמונות על מניעת 

אלימות והתנהגויות סיכון בבתי הספר תוך יצירת שיח בלתי 
פורמלי עם התלמידים. המדריכות מובילות פרויקטים רבים 

עם התלמידים תוך העצמה ושיח מתמיד
⊶ הכשרות לצוותים ומתנדבים בקהילה בתחום התנהגויות 

סיכון, המחלקה פועלת במטרה להכשיר צוותים, כגון: צוותי 
מוגנות, צוותי חינוך, שומרות סף ועוד

⊶ זהירות בדרכים, מערכי שיעור בנושא זהירות בדרכים, 
קמפיינים, ימי שיא בבתי הספר השתלמויות נהגים ועוד. 

⊶ הסברה בנושאי בהתנהגויות סיכון, המחלקה מנפיקה דפי 
ידע וסרטונים סביב תופעות סיכון )נהיגה מסוכנת, שימוש 

בגז קצפת ועוד( או מועדי פורענות
⊶ הורות בסלון, מתחברים למתבגרים, המחלקה יצרה תוכניות 
הרצאות וסדנאות להורים במטרה להעניק כלים להתמודדות 

עם תופעות גיל התבגרות בייחוד בתקופת הקורונה
⊶ מעל 80 סדנאות הועברו מתחילת 2021, בנושאים מגוונים, 
כגון: התנהגויות סיכון, מוגנות מינית, מניעת שימוש בסמים 
ואלכוהול, אתגרי הקורונה, הכנה לקיץ, שיח מכבד, העצמה 

אישית ועוד
⊶ תקופת קורונה המחלקה הכשירה 5 חוקרים אפידמיולוגים, 

3 מתשאלים האמונים לבדיקה וזיהוי צרכים של תושבים 
חולים ודאגה להכנת חבילות הפגה לילדים חולים בקורונה 

המכילות משחקים, ערכות יצירה ועוד
⊶ מרבדי קיץ, פרויקט דגל מועצתי שמביא פעילויות הפגה 

ומניעה היישר למושבים בתקופת הקיץ, באיגום משאבים עם 
מחלקות נוספות, בהן העברנו פעילויות הפגה וכיף, שיח על 
מניעת אלימות, ונדליזם והתנהגויות סיכון, סיורים ליליים וכן, 
הוקמו 4 מתחמי קיץ במטרה לייצר לנוער מקום בילוי בטוח 

המלווה באנשי חינוך
⊶ תוכניות קהילתיות נוספות: העצמת חוסן הכלכלי, תכנית 

מוגנות לגיל השלישי, סדנאות בנושא אלימות כלכלית, זוגיות 
מטיבה, ימי שיא בנושא הכרת הטוב ואמירת תודה ועוד

*חלק מהפעילויות מתקיימות בממשק עם מחלקות ואגפים נוספים

מהות פעילות:
המחלקה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול – הרשות 
לביטחון קהילתי )או בשמה הישן "עיר ללא אלימות"( 
אמונה על מניעת התנהגות אנטי חברתית והתנהגויות 
סיכון במועצה אזורית חבל מודיעין. המחלקה פועלת 

בהגברת המודעות, איתור וזיהוי תופעות מצבי סיכון 
בקהילות ביישובים ובבתי הספר ומחנכת להתמודדות 

מיטבית עמן, תוך יצירת שיתופי פעולה עם שותפים 
במועצה ומחוצה לה. 

הרשות 
לבטחון 

קהילתי 
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מתבלבלים מה לזרוק לכל פח?
מגלים אחריות ומקפידים להשליך לכל פח את מה שמתאים!

אריזות:
 מקבל את כל 

סוגי האריזות, מכל 
החומרים, אבל אריזות 

ריקות בלבד!!!

נייר וקרטון דק:
 השליכו עיתונים 
ואריזות קרטון רך 

למיחזור נייר. 
זורקים קרטוני פיצה 
לפח הכחול? נא ודאו 
שנכנסו לגמרי ושאינם 

חוסמים את המתקן!

זכוכית:
 זורקים בקבוקי 

זכוכית ומשקה לפחי 
המיחזור, רק זכרו 

לרוקן אותם!!!

במתקנים הייעודים למיחזור אלקטרוניקה:
ניתן לזרוק רק מוצרים אלקטרוניים. ניתן לזרוק למתקנים 

גם נורות ובטריות משומשות במקום המתאים. 
 אין לזרוק למתקן האלקטרוניקה דיסקים וקלטות ישנות 

או כל זבל נלווה למוצר האלקטרוניקה. 

פסולת ביתית:
אשפה משליכים לתוך 

הפח הירוק. 
לא לידו ולא מעליו. 

לפח הטמון אין לזרוק 
גזם, קרטונים, פסולת 
בניין ושאר גרוטאות. 

הקרטוניה: 
מיועדת רק לקרטונים. אנא קפלו את הקרטון 

על מנת שייכנס למתקן בקלות. 
נא לא לזרוק בקרטוניה קלקר ושקיות ניילון – 

אותם ניתן לשים בפח הכתום.

גזם:
מוציאים לפינת הגזם 

רק ערב לפני יום הפינוי 
ביישוב )זמני הפינוי בכל 

יישוב מופיעים באתר 
המועצה(.

פסולת 
ביתית

זכוכית נייר 
וקרטון דק

אריזות

ממחזרים 
ומשפיעים 
על איכות 
הסביבה 

בחבל
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כ-9,430 
משתתפים ונהנים 
בפעילויות בשנת 

תשפ"א

 1,700
חניכים בתנועות הנוער

 2,400
ילדים בקייטנות הקיץ 

וקייטנות החגים

 7,000
ספרים בשנה

 2,300
פניות מוקד בשנה

 91%
מההורים דירגו את 
הצהרונים בציון טוב 

מאוד ומצוין

ערב מתגייסים נעם חורב - אירועי קיץ

הצגת ילדיםסטנדאפ לנוער

נתי הגעתי אירועי קיץ

פעילות ספורט לוותיקים

נוער
⊶ 1,700 חניכים בתנועות הנוער
⊶ 320 בוגרי יא'-יב' משתתפים 

בפעילות הכנה לצה"ל וכושר קרבי
⊶ 25 חניכות בקורס תכנות לנערות 

"קווין בי" 
⊶ 45 נערות ונערים מצטיינים קיבלו 

פרס פעיל מצטיין
⊶ 120 משתתפים בקורסים מקוונים: 

תיאוריה, פיתוח משחקים, יזמות 
והתנהלות כלכלית

⊶ 4,400 משתתפים בפעילויות קיץ

צהרונים
⊶ 2,400 ילדים בקייטנות הקיץ 

וקייטנות החגים
⊶ 820 ילדים ב-36 צהרוני גני הילדים

⊶ פתיחת 9 צהרונים לילדי בתי 
הספר ביישובי המועצה

⊶ בסקרי שביעות הרצון 91% 
מההורים נתנו ציון טוב מאוד ומצוין

ספורט
⊶ הפעלה של 36 חוגים עם למעלה 

מ-600 משתתפים
⊶ 284 משתתפים חוגי ספורט 

למבוגרים
⊶ חלוקת מלגות לספורטאים 
 מצטיינים בסך של למעלה 

מ-50,000 שקלים
⊶ השקעה של למעלה מ-500,000 
שקלים בשדרוג וטיפול במתקני 

הספורט ביישובים
⊶ למעלה מ-1,000 משתתפים 

בפעילויות הקיץ

מעגלים 
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מופע שרים לזכרם יום הזיכרון

קייטנות אברי גלעד - אירועי קיץ

הרצאה של יובל אברמוביץפעילות קיץ קהילתיתהקרנת סרטים אירועי קיץ

אירועי קיץ הקטר

תרבות
⊶ פתיחת 7 מרכזי מוזיקה ביישובי 

החבל במסגרת ״אקורד״ - ביה״ס 
למוזיקה של חבל מודיעין

⊶ כ-300 תלמידים מנגנים במסגרת 
פרויקט בי״ס מנגן

⊶ 60 בני נוער מנגנים בהרכבי 
מוזיקה לנוער

⊶ למעלה מ-200 אירועי קיץ עם 
יותר מ-8,500 משתתפים 

⊶ 16 מדליות ופרסים לנבחרת הציור 
בה משתתפים 28 מהתושבים: 

ילדים, נוער ומבוגרים
⊶ 180 מבוגרים המשתתפים 

בטיולים בכל שנה
⊶ 250 משתתפים בקורסים 

למבוגרים
⊶ 500 משתתפים במופע ״שרים 

לזכרם״ בערב יום הזיכרון
⊶ דרייב אין, עדלאידע הפוכה

ספריה
⊶ 680 מינויים המשאילים כ-7,000 

ספרים בשנה
⊶ הפעלה של 9 ספריות יישוביות

שיפור 
⊶ פתיחת מוקד שירות בוואטספ 

המקבל כ-2,300 פניות בשנה
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איירפורט-סיטי
אלפי מנויי ההיכל נהנים ממגוון רחב של סדרות מנויים 
בתחומי התיאטרון, הזמר, הקולנוע, המחול וההעשרה

השקת 16 סדרות מנויים שונות במגוון תחומי אומנויות 
הבמה השונים:

⊶ תיאטרון מבוגרים
⊶ תיאטרון ילדים

⊶ חגיגת זמר עברי 
⊶ גיל שוחט מארח 

⊶ תזמורת "מזרח ומערב"
⊶ סדרת הערים המרתקות בעולם

⊶ סדרת מחול בת-שבע 
⊶ סדרת ג'אז ובירה 

⊶ הווירטואוזים של אריק דוידוב
⊶ טרום בכורה בקולנוע

⊶ סדרות העשרה

718
 מקומות ישיבה

 24,000
 מבקרים בהיכל 

מדי שנה

 432
אירועי תרבות וכנסים 

בשנה

 500
שחקני תיאטרון 

ואומנים מבקרים בו 
מידי שנה

היכל 
התרבות 
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תיירות חבל מודיעין

בקרו אותנו באתר האינטרנט
www.thm.org.il

צילום: יותם יעקבסון

פעילות פסטיבל חנוכה  פעילות פסטיבל חנוכה פעילות פסטיבל חנוכה nvdf365 צילום

יקב וילה וילהמה

יריד תוצרת חבל מודיעין

פעילות פסטיבל חנוכה

Deborah duschkin :צילום

זריחה בתל גמזו

kinderland :צילום

Sap.and.kidz :צילום: יותם יעקבסוןצילום

רקפות ביער בן שמן 

בית חכם מהטבע. צילום: אדיר לב 

 מציבים את חבל מודיעין 
על מפת התיירות הארצית

⊶ 87 עסקי תיירות מקומיים המקודמים במסגרת העמותה
⊶ מיסוד שני פסטיבלים מרחביים גדולים בשנה: פסטיבל שבועות ופסטיבל חנוכה

⊶ הובלת ירידים תוצרת חבל מודיעין ובתים פתוחים לחשיפת התוצרת המקומית
⊶ קורסי יזמות בתיירות, השתלמויות מקצועיות וסיורים לתושבים העוסקים 

ומתעניינים ביזמות תיירותית כפרית וחקלאית
⊶ עשרות סיורי חשיפה באתרי החבל למובילי קבוצות מאורגנות

⊶ עשרות סיורים חינמיים ברחבי החבל במסגרת פרויקט משרד התיירות "מחזירים 
את התיירות לישראל"

⊶ קידום שותפות קהילתית בחפירה הארכאולוגית בתל חדיד 
⊶"דרך ארץ הזית" – מיסוד פורום יצרני שמן הזית בחבל מודיעין בחסות משרד 

החקלאות, לפיתוח פעילות תיירותית בקרב החקלאים בתחום שמן הזית

עמותת 
התיירות 
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מקדמים ספורט בחבל
⊶ קבוצת הבוגרים בכדורסל משחקת בליגה 

הלאומית
⊶ קבוצת נערים ב' של המועדון זכתה באלוף 

האלופים ועלתה לליגה הלאומית
⊶ קבוצת נערים א' זכתה באליפות הליגה 

והעפילה לליגה הארצית
⊶ קבוצת הנוער סיימה במקום השני ובעונה 

הבאה תתמודד בנוער לאומית
⊶ העמותה מפעילה מקצועית את כיתת 

הכדורסל בבית הספר נחשון

 700
ספורטאים 

וספורטאיות 
פעילים

 19
קבוצות ליגה 

במחלקת הנוער

 4
קבוצות בוגרים

 10
מרכזים של בית 

ספר לכדורסל

 5
מרכזי בית ספר 

לכדורגל

פעילות מחנה הקיץ | אימון שחרור 

טבעת אליפות הליגה נערים ב'

אימון גיבוש בים קבוצת הנערים של
המועדון הכנה לפני התמודדות הפליאוף 

קבוצת נערים א׳ לאחר זכייה באלוף האלופים

צילום: רעות חבר
קהל האוהדים במשחק הניצחון של הקבוצה הבוגרת במסגרת רבע גמר בפליאוף

עמותת 
הספורט 

30 | דוח לתושב חבל מודיעין 2021-22



שמים את הוותיק במרכז
בתכנית סל שירותים מגוון: 

⊶ שירותים רפואיים הכוללים: לחצן מצוקה 24/7, ביקור רופא, 
ייעוץ רפואי טלפוני והזמנת אמבולנס בעת הצורך ללא עלות

 ⊶ שירותים חברתיים מותאמים אישית למגוון החברים. 
טיולים, נופשונים בבתי מלון ,סדנאות, הרצאות והופעות
⊶ שירותי אב קהילה - זמינות 24/7 ועזרה בתחזוקת הבית

⊶ שירותי ייעוץ ואוזן קשבת
⊶ שירות מתנדבים

⊶ שי לחגים 
⊶ 6 סיורים בשנה לחברי הקהילה בנופים ובאתרים המרהיבים 

של ארץ ישראל 
⊶ צפויים עוד 4 סיורים עד סוף השנה

⊶ נופש שנתי בכנרת
⊶ 5 מפגשי תרבות במגוון נושאים: סיפור מקומי - בניית 

פלטפורמה דיגיטלית לתיעוד ההיסטוריה המקומית על ידי 
ותיקי הקהילה

⊶ הרצאות
⊶ 2 מופעים מוזיקליים

⊶ ימי כייף
⊶ התקנת גלאי עשן בבתי התושבים וחלוקת תאורת חירום

⊶ ביקורי בית – במהלך יום עבודה של צוות אבות הקהילה 
מתקיימים כ-20 ביקורים בבתי החברים ובחודש כ-100 

ביקורים אישיים

 520
בתי אב

מ-23
 יישובים שונים 

בחבל

העמותה מפעילה תכנית 
ייחודית הנקראת קהילה 

תומכת.
התכנית מיועדת לכלל 

אוכלוסיות הוותיקים בכל 
רמות התפקוד שבחרו 

להמשיך ולחיות בביתם 
בקהילתם.

התכנית מאפשרת 
לוותיקים חיים של 

כבוד, שקט נפשי, בטחון 
ושמירה על עצמאות 

ופרטיות.

העמותה 
למען 

החבר 
הוותיק
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שנה טובה ומתוקה
שנה של עשייה והתחדשות

שנה של אחדות ואהבת חינם
 שנה של חוסן קהילתי

ובריאות איתנה


