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דבר ראש העיר

תושבי אשדוד היקרים,

“להפוך חלום למציאות”, זהו סיפורה של עירנו אשדוד. עיר שהחלה דרכה לאחר 
קום המדינה כעיירת עולים קטנה, והפכה תוך מספר עשורים לעיר החמישית 

בגודלה בארץ – העיר הישראלית. 

תהליכי פיתוח ובינוי מואצים, לצד קליטת עולים, פיתוח תשתיות חברתיות והקמת 
מפעלים גדולים בעלי חשיבות לאומית, הפכו את אשדוד לעיר דינאמית ותוססת. 
עם השנים נלוו לכך באופן טבעי בעיות ומשימות, המאפיינות מטרופולין בעל 
מבנה דמוגרפי וחברתי מורכב, שתושבי העיר ציפו במשך שנים רבות לפתרונן. 

עם הערכה רבה להישגי העבר ובמבט מלא תקווה לעתיד, נפתח בשלוש השנים 
האחרונות פרק חדש בתולדות העיר אשדוד. לראשונה נבנה חזון לאשדוד 
העתידית המציב את התושב במרכז והמוביל את אשדוד להיות עיר לכל תושביה. 
החזון מתורגם לתוכניות עבודה שביצוען מביא לשינוי משמעותי באיכות חיי 

התושבים בתחומים רבים.

אני שמח וגאה להציג בפניכם את פירות העשייה העירונית הברוכה בין השנים 
2009-2011 בדרך להפוך את החזון למציאות. 

כפי שניתן להיווכח, מדובר בעשייה חסרת תקדים בהיקפה במונחים מקומיים 
וארציים. בשילוב ידיים אמיץ בין התושבים, הנהלת העיר, עובדי העירייה והחברות 
העירוניות, ועם תחושה חדשה ורעננה של שליחות ציבורית כנה ואמיתית, פורצת 

אשדוד לעידן חדש בתולדותיה. 

בחוברת זו מוצגים בפניכם, המיזמים והתוכניות בתחום הפיתוח החברתי, הפיזי, 
והכלכלי שישנו את פניה של העיר בעשור הקרוב.

שלכם,  

ד”ר יחיאל לסרי  
ראש העיר  



 העתיד של אשדוד כבר כאן | 3

הקמה של בית חולים ציבורי באשדוד כבר אינה חזון תעתועים אלא עובדה מוגמרת. “אסותא” אשדוד, מיסודה 
של קופת חולים “מכבי” זכתה במכרז, ובמהלך השנה הזאת נתחיל לבנות את  אחד המוסדות החשובים 

ביותר בעיר. 
בניית בית החולים תימשך כ-5 שנים על שטח של כ-70 דונם ובעלות של כ-700 מיליון ₪. 

בסיומה יוכלו כל תושבי אשדוד, מכל קופות החולים, לקבל שירותי רפואה מתקדמים ומודרניים. בבית חולים 
ציבורי, בדומה לשאר בתי החולים בארץ. בבית החולים המתוכנן יהיו בשלב הראשון 300 מיטות אשפוז, 
חדר מיון משוכלל, יחידה לטיפול נמרץ, מחלקות פנימיות, מחלקת יולדות, חדרי לידה, מחלקות כירורגית, 
אורתופדיה גינקולוגיה, ומחלקות הדמיה ומעבדות. למעשה, יהיה בבית החולים הזה כל מה שמרכיב כל בית 
חולים ציבורי מודרני וחדיש. בית החולים יתרום לתעסוקה בעיר, יועסקו בו יותר מ-1,000 עובדים – רופאים, 

אחיות, כוחות עזר ועובדי משק ומינהלה.

בית חולים ציבורי .1

העתיד של אשדוד כבר כאן!

הדמייה של בית החולים
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בפעם הראשונה בתולדות העיר אושרה תכנית לפיתוח הטיילת, רצועת חוף באורך של כ-10 קילומטרים, המשמשת 
משאב טבע חשוב ביותר באשדוד. התכנית, שבה זכה משרד יעל  מוריה סקלי בתחרות אדריכלים שארכה שנה שלמה, 

נבחרה  בשל תכנונה הדינאמי, המחבר את רצועת החוף לעיר והופכת אותה לחלק בלתי נפרד ממנה.

טיילת החוף .2

קטע טיילת החוף מתוך התכנון הרעיוני הנבחר

חוף 
קשתות

השוק
הפתוח

מוזיאון 
אשדוד

מסעדות

מסעדות
בתי קפה

מתחם ספורט חוף

אתר צלילה
חוף גלשני רוח

מתחם סקי מים

 חוף 
מי עמי

חוף לידו



טיילת החוף תביא לפיתוח 
רצועה של כ-10 ק”מ. 

הטיילת תעוצב בחמישה 
מתחמים בעלי אופי 

וטופוגרפיה שונים.
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הטיילת תעוצב בחמישה מתחמים בעלי אופי וטופוגרפיה שונים: מתחם רחצה מאובזר ומפנק, שדרות בעיצובים 
מגוונים ובהם מסעדות ופאבים על החוף, מתחם ספורט ימי ועוד. טיילת החוף תוקם בהשקעה של כ-350 מיליון ₪. 

העבודות מתוכננות לשנים הקרובות ולהתפרס על פני כעשור.

קטע נוסף מתוך התכנון הרעיוני הנבחר
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הפרויקט הזה הוא פרויקט הדגל של העיר ההולך ומוקם בהשקעה של כ-70 מיליון ₪ וצפוי להיפתח בקיץ 2012. 
בפארק - 200 דונם המיועדים לבילוי ולקיט לכל המשפחה. במרכז  הפארק - אגם על שטח של 11 דונם, המציע שיט 
בסירות ומזרקה צבעונית בהשראת המזרקה בברצלונה. נוסף על כך נבנים בפארק אמפיתאטרון  ענקי ובו 8,500 
מקומות ובהם 4,500 מקומות ישיבה )האמפיתאטרון הגדול ביותר בישראל(, מיני גולף בשילוב מפלי מים הראשון בארץ, 
מגרשי ספורט ובהם מיני כדורגל, כדורסל, הוקי, מגרשי משחקים לילדים,  אזורים מוצללים ובהם מתקני שעשועים, 
פארק “רולר בליידס” ומסעדה על האגם. בשטח הפארק ימוקם גן פסלים במוטיבים תנ”כיים. לצד הגן תוקם גלריה 

לאמנות ובה תערוכות מתחלפות. 

פארק אשדוד-ים .3

שטח

200
דונם

11

אגם

דונם

4,500

אמפיתאטרון

מקומות ישיבה

1

מיני גולף

1

גן פסלים

1

מסעדה

5

מגרשי משחקים
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האמפיתיאטרון ההולך ומוקם בפארק אשדוד-ים
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ההקמה של המשכן לאומנויות הבמה החלה לפני כ-12 שנים והופסקה לסירוגין מסיבות שונות. בשלוש השנים האחרונות 
חודשה  הבנייה ונעשה מאמץ מרבי להביא לפתיחתו בחודש מארס 2012. בחזית המשכן הולכות ונשלמות העבודות 
להקמת כיכר העיר החדשה המקשרת בין בית העירייה, המשכן לאומנויות הבמה, מוזאון מונארט, בית יד לבנים, מרכז 
המורים ובין הספרייה העירונית המתוכננת. עם סיום העבודות בקרוב, תהיה  הכיכר אחד מסימני ההיכר הבולטים של 

העיר  ותשמש מרכז עירוני ראשי לאירועי תרבות ופנאי.

המשכן לאומנויות הבמה וכיכר העיר .4

בית יד לבניםבית העירייה המשכן לאומנויות הבמהמוזיאון מונארט

כיכר העיר הנבנית המשכן  לאומנויות הבמה
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הוחל בהליכי התכנון לקמפוס האקדמי הראשון בעיר. הקמפוס ישתרע על שטח של כ-150 דונם ברובע המיוחד, המשיק 
לשמורת הטבע, הדיונה הגדולה. בתכנון הקמפוס זכה בתחרות אדריכלית משרד האדריכלים כנפו-כלימור. בשנתיים 

הקרובות נתחיל בבניית המבנה הראשון לפקולטה להנדסה בשיתוף מכללת סמי-שמעון.

קמפוס אוניברסיטאי .5

מרכז ספורט4 פקולטות150 דונם



העמדת התושב במרכז הינה גישה ציבורית 
חדשה באשדוד. מדובר במדיניות עירונית 
חדשה הנשענת על התפיסה, שלפיה כל 
מטרת קיומה של העירייה מכוונת  למתן 

שירות איכותי לתושב ודאגה לַרווחתו. מתוך 
כך פועלות  כל המערכות העירוניות בכל 

תחומי החיים. עובדי העירייה הוכשרו במיוחד 
לשיפור השירות והמקצועיות, נעשה ארגון 

מחודש של כל יחידות הביצוע העירוניות 
והתאמתן לגודל העיר, להרכב האוכלוסייה 

וליעדי איכות החיים המתאימים למאה ה-21 
– בניקיון העיר וחזותה, ברמת הביטחון האישי, 

בבטיחות בדרכים, בהיערכות לשעת חירום, 
בהתגוננות מפני טילים, בהיערכות לרעידות 

אדמה וחשיפה לחומרים מסוכנים. בכל אחד 
מן התחומים נבנתה תכנית אב מפורטת 

המספקת מענה לצורכי התושבים. כל 
התכניות מופעלות הלכה למעשה, ואף עמדו 
במבחן המציאות בשלוש  השנים האחרונות. 

הוקמה היחידה לתכנון אסטרטגי מתוך 
מטרה לקדם חשיבה מקצועית כוללנית 

ועתידית, שתסייע בידי מקבלי ההחלטות 
להתמודד עם מכלול אי הוודאות, המאפיינים 

את עבודת העירייה. נוסף על כך הוחל 

בתהליך עיצוב תכנית  אסטרטגית ותכנית 
פעולה לפיתוח כלכלי ותעסוקתי. הוגדרו 

ערכי הליבה המשמשים את עקרונות היסוד 
המנחים והמניעים עמדות ופעולות. הופעלה 
תכנית עבודה על פי מטרות ומדדים מקושרי 

תקציב, להפעלת מטלות על פי מטרות 
ויעדים מדידים, הנגזרים מתוך חזון ראש 

העיר. 
המקור לעשייה העירונית המרשימה המובאת 

לפניכם, הוא, בלי ספק, החוסן הפיננסי של 
העירייה. באשדוד נבנתה מאז שנת 2004 

מערכת כספים מתקדמת ומקצועית הַמציבה 
את אשדוד בצמרת של טבלת החוסן הפיננסי 

של הָרשויות המקומיות במדינת ישראל. 
על פי מדד דנס 100 של דן אנד ברדסטריט 
ועל פי מדד BDI. החוסן הזה אפשר במהלך 

השנים צמיחה שנתית שאין לה  אח ורע 
בישראל, בהיקף של 5%-10% בתקציב 

השוטף, והגדלת תקציב הפיתוח בעשרות 
אחוזים. חשוב לציין, שהישג חסר תקדים 

זה, הנשמר בעקביות לאורך שנים, מושג בלי 
הכבדת עול הארנונה על התושבים, מעבר 

לחובת העדכון הנדרשת על פי הוראות 
משרד הפנים. 

התושב במרכז
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באשדוד נבנה דגם הפעלה חדשני, המתאים לעיר גדולה ומורכבת, שהפך אותה לעיר נקייה ויפה במיוחד בכל 
ימות השנה. מספר האשפתונים עלה מ-250 בלבד לכ-4000. בכל העיר הונחו מתקני אשפה טמוני קרקע. 
ניקיון הרחובות בשדרות המרכזיות וברחובות הפנימיים שודרג לרמה גבוהה. פינוי גזם ופסולת בניין מקבל 
פתרון מתאים ומהיר, הכיכרות והגינות הציבוריות פורחות בפרחים מרהיבים המוחלפים שלוש-ארבע פעמים 

בשנה, ואף נמצא פתרון מסודר לצואת הכלבים הכולל שינוי חקיקה עירוני, הסברה ואכיפה מוגברת.

כדי לעמוד במשימות של  החזון העירוני, המעמיד את התושב במרכז ושמירה קפדנית על ניקיון העיר וחזותה, 
הוקמו מינהלות רבעים למתן מענה מהיר, איכותי ומקצועי לתושב בכל הנוגע לסביבת מגוריו הקרובה. המטרה 
העומדת מאחורי הקמתן של המינהלות היא להעלות את איכות החיים ולעודד פיתוח קהילה מעורבת הדואגת 
לצרכיה ולסביבתה. השלב הראשון עבר בהצלחה, ובשנת 2012 יוקמו מינהלות בכל רבעי המגורים בעיר 

ובאזורי התעשייה.

ניקיון העיר וחזותה

מינהלות הרבעים

.1

.2

אשפתונים
וטמוני קרקע. 4,000
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ביטחון אישי

20112013 +70+80

הדאגה לביטחונם האישי של התושבים משמשת יעד מרכזי וחשוב והוא עבר שיפור ושדרוג של ממש בשנים 
האחרונות, באמצעות מערך רחב של פעולות עירוניות ופרויקטים לאומיים, בשיתוף משרדי הממשלה 

השונים ובסיוע מערך המתנדבים המקצועי והמסור של אשדוד.

יחידת השיטור המשולב, ששודרגה בזכות כוח אדם ואמצעים, דואגת לאכיפת הסדר הציבורי בכמה וכמה 
דרכים: הגנה ושמירה על מוסדות חינוך ומניעת פריצות ופגיעה ברכוש הפרטי והציבורי וטיפול במקרי 

ונדליזם ברחבי העיר, בפארקים, ברובעי המגורים ובאזורי בילוי, במיוחד בסופי שבוע. 

אשדוד הצטרפה לפרויקט עיר ללא אלימות ומפעילה שלל תכניות הסברה, מניעה וטיפול במוסדות החינוך 
ובקרב אוכלוסיות בסיכון.

הוקמה סיירת הורים, המספקת  פתרון משלים לבעיית שוטטות של בני נוער בלילות. היא גם פועלת למניעת 
צריכת אלכוהול ואלימות באזורי הבילוי והפארקים. כל הפעולות האלה העמידו  את אשדוד בראש הערים 

בארץ בשיעורי פשיעה נמוכים במיוחד.

גם הבטיחות בדרכים שופרה באמצעות “שטח סטרילי” – פרויקט חלוצי המשמש דגם  ברמה הלאומית 
והבין-לאומית, שהביא לידי הפחתה של כחמישים אחוז במספר התאונות והנפגעים. נציין, שאת הדגם הזה  

מאמצות כיום  רשויות אחרות.

הוקם מערך מצלמות, אשר יוגדל השנה ב-70 מצלמות, וב-80 נוספות במהלך 2013. המצלמות מחוברות 
ל- “מוקד רואה” – מרכז בקרה עירוני לשליטה ולצפייה מרחוק על הֲאזורים המצולמים ברחבי העיר. 

המוקד מאפשר אזעקת כוחות משטרה והצלה לפי הצורך.

יחידת השיטור המשולב

עיר ללא אלימות

סיירת הורים

“שטח סטרילי”

מערך מצלמות

.3

.5

.6

.7

.4
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היערכות לשעת חירום
בשנים האחרונות פיתחה עיריית אשדוד, בשיתוף פיקוד העורף, רשות החירום הלאומית )רח”ל(, המשטרה, 
מד”א וכיבוי אש תכנית פעולה להתמודדות במצבי החירום השונים כמו ירי טילים מרצועת עזה, חשיפה 

לחומרים מסוכנים והיערכות לרעידת אדמה. 

בתחום התגוננות מפני ירי טילים משמשת אשדוד דגם ארצי מוכר, שאף עמד במבחן במבצע “עופרת 
יצוקה” ובִעתות ההסלמה הנוספים. וזכה לאחרונה לחיזוק עם הצבת מערכת כיפת ברזל בעיר.

מדינת ישראל נערכת בשנים האחרונות לתרחיש האיום של רעידת אדמה, הטומן בחובו סכנה חמורה 
לאוכלוסייה. לדעת מומחים אפשר למנוע אותה, אם עושים הכנה מתאימה של מערך החירום העירוני 
עם תושבי העיר. אשדוד קיבלה עליה את המשימה והיא מוכנה  באופן מיטבי לקראת איום שכזה, שכולנו 
מקווים ומתפללים שלא יבוא. נבנה דגם הפעלה ארצי, המבוסס על אתרי סיוע לאוכלוסייה )אס”ל( והוחל 
בעידוד תושבים באזורים הוותיקים לחזק בניינים על פי תכנית מתאר ארצית - תמ”א 38. הוקמה חברת 
“תשתית” – החברה להתחדשות עירונית - שלצד יזמים פרטיים פועלת עם התושבים להפעלת התכנית. 

עד עתה נעשה חיזוק בכ-20 בניינים ולפי  התחזית יחוזקו עוד כמאה בניינים בשנים הקרובות.

תושבי אשדוד מפגינים באירועי חירום, חוסן קהילתי ראוי לֶשַבח, התורם תרומה של ממש לחוסן הלאומי 
ומעניק מרחב תמרון רחב לצה”ל ולממשלת ישראל. בשל פעילותו של הנמל, מתקנים אסטרטגיים ומפעלי 
תעשייה, אשדוד חשופה לחומרים מסוכנים, העלולים בעת משבר לסכן את חיי התושבים. בפעם הראשונה 
נבנתה תכנית אב לנושא חומרים מסוכנים - מקצועית ומקיפה - הכוללת דרכי מניעה וטיפול לטווח הקצר 
והארוך להקטנת הסיכון לתושבים. התכנית אושרה במועצת העיר ונמצאת בהליכי אישור במשרד להגנת 

הסביבה.

התגוננות מפני ירי טילים

רעידת אדמה

חוסן קהילתי

.8

.10

.9
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בשלוש השנים האחרונות פועלת עיריית אשדוד באופן נמרץ להכשרת העובדים בכל הדרגים, למתן שירות 
איכותי, מקצועי ויעיל. נקבע קוד לבוש לעובדים, נעשית הערכה שוטפת של ביצועיהם, מופעלת בקרת 
שירות למענה טלפוני, מתקיימות הדרכות בתחומים מגוונים. שודרגו מערכות המחשוב והטלפוניה, לייעול 

תהליכי העבודה ובקרת הביצועים.

מגמת שיתוף הציבור בקבלת החלטות עירוניות, מתוך מטרה ליצור מגע בלתי אמצעי עם תוָשבי העיר 
ולהיחשף לדעתם, צוברת תאוצה. בשנתיים האחרונות החלה עיריית אשדוד ליזום שיתוף התושבים בנושאים 
אחדים ובהם למשל שיתוף הציבור בפרויקט “עיר ידידותית לנשים”, שיתוף לצורך קיצור הליכי רישוי במינהל 
ההנדסה, שיתוף לקראת שדרוגו של אתר האינטרנט העירוני, שיתוף בקבלת עמדת התושבים להצעות 

שהוגשו בעניין טיילת החוף העירונית ועוד.

שיפור איכות השירות

שיתוף הציבור

.11

.12
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מערכת החינוך בעיר נמצאת בראש סדר 
העדיפות העירוני. העירייה משקיעה  ותמשיך 
להשקיע מאמצים ומשאבים רבים להרחבת 

העשייה החינוכית ותהיה פורצת דרך בתחום 
זה ברמה הלאומית. חזון ראש העיר לדמותו 
של הילד באשדוד מבוסס על ארבעה דגלים 

מרכזיים: הישגים לצד ערכים, מצוינות לצד 
שוויוניות. דגלים אלה מהווים בסיס לבניית 

תוכניות ומיזמים וילוו את ילדינו מן הגן 
אל האוניברסיטה, יהפכו את אשדוד לעיר 
מובילה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות, 

באיכות התעודות, בשיעור המתגייסים 
לצה”ל, בשיעור הלומדים באקדמיה ובחינוך 

לערכים יהודיים, דמוקרטיים וציוניים.

חינוך והשכלה גבוהה
משקיעים היום בעתיד ילדינו
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שיפור השיעור של הזכאים לבגרות .2

עיריית אשדוד החליטה להיות העיר הראשונה בישראל, שמצמצמת את מספר התלמידים  בכיתות ל-35 
לכל היותר ובתוך כך מחזקת את הקשר האישי בין המורה לתלמידו ומשפרת את לימודיו. התכנית מופעלת 
בהצלחה בשלוש השנים האחרונות ובתוך שנתיים תושלם באופן שבכל הכיתות בעיר, מגן חובה ועד כיתה 

י”ב, מספר הילדים לא יעלה על 35.

35 תלמידים בכיתה .1

מערכת החינוך משפרת את הישגיה!
בשנת תשס”ט עלה שיעור הזכאים לבגרות באשדוד ב-6% והגיע לכ-71%, שיפור ההישגים ניכר אף 

בשנת תש”ע ועמד על 73% .
כמו כן מושקעים מאמצים רבים להגדיל את מספר התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים ברמה של 5 

יחידות - מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וכד’, במטרה לשפר  את תעודות הבגרות.

73%
שיעור זכאים לבגרות בתש”ע

71%
שיעור זכאים לבגרות בתשס”ט

65%
שיעור זכאים לבגרות בתשס”ח

35:1



יותר חיילים ויותר קצינים בני העיר

יותר יהדות, מורשת ותרבות ישראל

אשדוד פורצת דרך ומדגימה מדע!

.3

.4

.5

מערכת החינוך מחנכת לערכים!
בשנת הלימודים תשע”א נפתח  בפעם הראשונה  מרכז עירוני להכנה לצה”ל, 
מתוך כוונה להעלות את שיעור המתגייסים לשירות בצה”ל, בייחוד את המשרתים 
ביחידות קרביות ובקצונה. המרכז מאגד את כלל הפעילות העירונית ופועל 

רבות לעידוד הגיוס ליחידות הנבחרות בצה”ל.

מערכת החינוך בעיר הגדילה את היקף לימודי היהדות, המורשת ותרבות ישראל. לשם כך  נבנתה תכנית  
מקיפה לכלל התלמידים: לתלמידי הגן, בתי הספר היסודיים, בתי הספר העל-יסודיים ולסטודנטים  בעיר.
התכנית לחיזוק הזהות היהודית והישראלית התגבשה בעזרתם של גופים אקדמיים המתמחים בתחום.

אשדוד נבחרה על ידי משרד המדע להיות עיר המדגימה מצוינות מדעית וטכנולוגית. למטרה זו הוקצו 20 
מיליון שקלים להרחבת מעבדות מתקדמות בפיזיקה, להשתלמויות המורים ולפיתוח יוזמות חדשניות. 
התכנית פועלת  מתחילת תשע”א בכל בתי הספר העל-יסודיים בעיר. כמו כן נפתח מוזאון למדע בבית 

הספר למחוננים והוקם מרכז פיזיקה עירוני ב”מקיף ט’”.

מערכת החינוך
מחנכת לערכים
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ביקור נגיד בנק ישראל מר סטנלי פישר באשדוד



חינוך והשכלה גבוהה | 19

מחשבים  ניידים ו”כיתות חכמות” .6

עיריית אשדוד רכשה מאות מחשבים ניידים וציוד טכנולוגי מתקדם לבתי הספר ובתוך כך הפכה את חדרי הלימוד באשדוד 
לכיתות מתוקשבות המתאימות למאה ה-21. צמצום הפער הדיגיטלי והטמעת טכנולוגיות  מתקדמות מופעלת  באמצעות שתי 

תכניות מרכזיות – פרויקט “כתו”ם” בבתי הספר העל-יסודיים ופרויקט “עת  הדעת” בבתי  הספר היסודיים.
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מלגה וסיוע לתלמידים

מלגת ראש העירייה למצוינות אקדמית

.7

.8

מלגה וסיוע לתלמידים

עיריית אשדוד  מעמידה  בפעם הראשונה מלגה לרשות התלמידים הזקוקים לסיוע כלכלי, המאפשרת 
להם להשתתף בכל הפעילויות החברתיות: טיולים, הצגות, קרן קרב, עזרים וספרי לימוד ומסע לפולין. 

זה כשלוש שנים מעניק ראש העירייה מלגה בסכום של שכר לימוד לשנה אחת לסטודנטים בני אשדוד 
מצטיינים, הלומדים באוניברסיטאות השונות בישראל ובמכללת סמי שמעון.

בתי הספר דואגים לשוויוניות



 חינוך והשכלה גבוהה | 21

קרן הלוואות לסטודנטים - 
את הריבית תספוג העירייה

אשדוד דואגת לסטודנטים .9

קרן ההלוואות לסטודנטים הועמדה לרשות הסטודנטים בני אשדוד. יוזמה עירונית ראשונה בתחום זה, 
המאפשרת לצעירי העיר ללמוד במוסדות האקדמיים ברחבי הארץ בכלל ובאשדוד בפרט.

הקרן מעמידה לרשות הסטודנטים הלוואה בסכום של שכר לימוד. העירייה משלמת את הריבית במהלך 
כל תקופת לימודיו של הסטודנט היכול להחזיר את ההלוואה בתום הלימודים בתשלומים נוחים, בפריסה 

עד שבע שנים. עד כה נהנו מן ההלוואה כ-1,200 סטודנטים  בני העיר.

סטודנטים קיבלו 
1,200הלוואה של שכ”ל
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תעודת הוקרה והצטיינות ליחידה לקידום נוער

אות נשיא אוניברסיטת ת”א לממונה על החינוך

שני בתי ספר באשדוד קיבלו השנה תו ירוק מתמיד – היחידים במחוז דרום

מקום ראשון בפסטיבל בין-לאומי לתלמידים מאשדוד

.11

.12

.13

.14

גאים בהכרה ובפרסים

היחידה לקידום נוער באשדוד, שזכתה לפני 3 שנים בתואר היחידה המצטיינת של מחוז הדרום, זכתה 
השנה לתעודת הצטיינות ארצית מתוך 196 יחידות הפועלות בארץ. “על תרומתה המיוחדת של היחידה 

בהתפתחות תחום החינוך והטיפול של בני נוער מנותקים ובסיכון בעיר אשדוד”.

מר יהודה פרנקל, הממונה על החינוך בעיריית אשדוד קיבל בחודש יוני האחרון את אות נשיא אוניברסיטת 
תל אביב “על היותו איש תעשייה וניהול המשקיע את מירב זמנו ומרצו לפעילות חברתית חינוכית”. בשנים 
האחרונות מילא מר פרנקל תפקידים חשובים ובעלי ערך בחינוך ובתעשייה ובהם ראש מינהל החינוך 
העירוני, מנכ”ל אלתא ומנכ”ל כלל מחשבים. כיום מר פרנקל משמש ממונה על החינוך והתעשייה בעיריית 

אשדוד וזוכה להערכה רבה.

שני בתי ספר זכו בתו ירוק מתמיד: בית הספר היסודי “ארזים” ובית הספר לחינוך מיוחד “אילנות”. עוד 4 
בתי ספר: “המגינים”, “מעלות” “רעים” ו”שז”ר” וגן “נורית” קיבלו תו ירוק. התווים הירוקים ניתנים למוסדות 
חינוך, העוסקים ומתמידים בפעילויות קיימות ובאיכות הסביבה. תו ירוק מתמיד ניתן למוסדות חינוך 

המתמידים בפעילות זו שנתיים לפחות.

 Ciak( סרט של תלמידי בית הספר “רתמים” זכה השנה במקום הראשון בתחרות בין-לאומית לסרטי ילדים
Junior( באיטליה בחודש יוני האחרון. הסרט זכה ב-3 פרסים עיקריים: הסרט הטוב ביותר של הטלוויזיה, 

השחקנית הטובה ביותר ופרס הכרת המדינה.

לראשונה בתולדות העיר הוקמה מחלקה האמונה על טיפול וטיפוח החינוך המיוחד במסגרת מינהל החינוך 
העירוני.  נבנתה תוכנית כוללת להתפתחות החינוך המיוחד בעיר. לאחר מיפוי מדוקדק הופנה כל תלמיד 
למסגרת המתאימה לו בתוך העיר, תוך השבת תלמידים רבים ממסגרות חוץ עירוניות. המחלקה מלווה 
את התמקצעות צוותי ההוראה והטיפול במערכת. נבנתה תוכנית להבניית מוסדות חינוך כשגולת הכותרת 

הינה בינוי והפעלת בית ספר לאוטיסטים המתוכנן להיפתח בשנת תשע”ג.

חינוך מיוחד .10
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“המורה של המדינה”

מקום ראשון בתחרות “חכמים בריבוע”

.15

.16

תמר טל, מורה מביה”ס “צפרירים” באשדוד
תמר טל, מחנכת כיתות א’-ב’ בבית הספר היסודי “צפרירים” באשדוד זכתה השנה בתואר “המורה של 
המדינה”. במסגרת הפרויקט החברתי, התואר נועד לשמש ַזרקור ובימה לעבודתם של אנשי החינוך 

המצטיינים בארץ.

בית הספר התיכון “ַמקיף ט’” זכה השנה במקום הראשון הארצי בתחרות “חכמים בריבוע” על פעילות 
בתחום איכות הסביבה וצריכה נבונה. התכנית  “חכמים בריבוע” פועלת ע”י הריבוע הכחול ומט”ח לקידום 

צרכנות אחראית.

חלוקת פרסי הצטיינות
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פרסי “דן דוד” בתחרות החיבורים לנוער

תלמידי בתי הספר באשדוד זוכים מדי שנה בשנה במקומות הראשונים 
באולימפיאדות ארציות במתמטיקה, פיזיקה ואסטרופיזיקה

זכיות והוקרה ארצית לעבודות “שורשים” של תלמידי כיתות ז’ מאשדוד

זכיות בתחרויות “רובוקאפ ג’וניור”

.17

.18

.19

.20

מדי שנה בשנה זוכים חיבורים של תלמידי מערכת החינוך באשדוד בתחרות החיבורים לנוער “דן דוד” 
 .NAME YOUR HERO באחת מן הקטגוריות השונות. השנה זכה חיבור של תלמידה מ”ַמקיף ד’” בקטגוריה
פרס “דן דוד” היּוקרתי הוא פרס בין-לאומי המוענק מדי שנה בשנה לבני אדם ולמוסדות שונים בעולם על 
תרומתם לחברה ולקהילה, אשר הוכיחו הצטיינות מיוחדת ותרומה יוצאת דופן לאנושות, בתחומי המדע, 
הרוח, האמנות, השירות הציבורי ועולם העסקים. בכל שנה מתקיימת תחרות חיבורים לתלמידים, אשר 

מתבקשים לבחור בדמות או במוסד הראוי, לדעתם, לקבל את פרס “דן דוד”.

נציגות תלמידים מבתי הספר באשדוד בשלּבי הגמר של אולימפיאדות מופ”ת הארציות במתמטיקה ובפיזיקה 
הוא כבר דבר שבשגרה. בשנים האחרונות הצליחו כמה וכמה  תלמידים להגיע למקומות הראשונים ולזכות 
בפרסים יוקרתיים. נוסף על כך , חתום תלמיד “ַמקיף ג’” על הישג לאומי יוצא דופן, לאחר שזכה במקום 

הראשון בתחרות הגמר באסטרופיזיקה )אסטרונומיה ופיזיקה(.

מדי שנה בשנה זוכים, תלמידים מכיתות ז’ מאשדוד לקבל תעודת הצטיינות ארצית. התלמידים עושים 
עבודות חקר ַמקיפות במסגרת עבודת ה”שורשים”. עבודות אלו זוכות לתואר “עבודות מצטיינות” מבין 

מאות עבודות “שורשים” מבתי הספר ברחבי הארץ.

זו השנה הרביעית שבה זוכים תלמידי מגמת מסמ”ת מ”מקיף ח’” במקומות הראשונית בתחרות ה”רובוקאפ 
ג’וניור” הארצית ומייצגים את מדינת ישראל בתחרות הבין-לאומית.
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מדליית זהב בתחרות ריקודים בין-לאומית לתלמידי “מקיף ט’”

תלמידים מ”ַמקיף ט’” זכו בפרויקט נס-טכנולוגיות

תלמידי מגמת התקשורת ב”ַמקיף ו’” זכו במקום הראשון 
בתחרות “פיצ’ינג” ארצית

זכיות תלמידים מאשדוד בתחרויות כתיבה ארציות

.21

.23

.22

.24

זוג תלמידי כיתה ח’ ב”מקיף ט’” זכו בתחילת השנה במקום הראשון בתחרות ריקודים סלוניים שהתקיימה 
בצרפת. בהמשך שנה”ל זו זכו הזוג, זו השנה השנייה ברציפות, במקום הראשון ובתואר אלופי הארץ 

בריקודים סלוניים לבני 15-12.

פרויקט הגמר של תלמידים מבית הספר התיכון “מקיף ט’” זכה השנה במקום הראשון באשדוד ובמקום 
הרביעי מבין כלל המשתתפים בתכנית CTM-ED. התכנית פועלת מטעם נס-טכנולוגיות לפיתוח המצוינות 
וקידום תלמידים מצוינים בעלי יכולת גבוהה ב-3 תחומים מרכזיים: חשיבה גבוהה, מנהיגות אישית וחשיפת 

התלמידים לתכנים מעולם הביו-טכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה, בינה מלאכותית והנדסת תוכנה.

התלמידים זכו במקום הראשון בתחרות הפיצ’ינג הארצית מבין 59 תסריטים, שהוצגו בתחרות. במהלך 
התחרות מציגים תלמידים מרחבי הארץ תסריטים שכתבו. ההצגה מוגבלת בזמן, ועל התלמידים לשכנע 
צוות אנשי מקצוע, מעל הבימה מול קהל, בצורה מתומצתת ובהירה, על חשיבותו וייחודו של התסריט שלהם.

תלמידי “מקיף ג’” זכו במקום הראשון בתחרות חיבורים ארצית על “זאב ז’בוטינסקי” – המנהיג ומורשתו. 
את החיבורים של תלמידי “מקיף ג’” בחרה ועדה מיוחדת מבין 500 חיבורים, שִהגישו תלמידים מעשרות 

בתי ספר בכל רחבי הארץ, וכאמור, תלמידי “מקיף ג’” זכו במקום הראשון.
זו השנה השלישית ברציפות שיצירות של תלמידים מבתי ספר יסודיים באשדוד מגיעות למקום הראשון 

הארצי וזוכות להיכנס ל”ספר היצירות של ילדי ישראל המצטיינים בכתיבה”.
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מקיף ט”’ זכה בשנת תש”ע בפרס “תרבות מורשת ישראל”

גן הילדים “טופז” זכה בשנת תשס”ט בפרס החינוך הארצי

“ַמקיף ט’” זכה בשנת תש”ע בפרס החינוך העל-יסודי
בנושא “מניעת אלימות”

תלמידי בית הספר “רננים” זכו במקום הראשון בשנת תשס”ט
בתחרות “חיים ברשת”

.25

.27

.26

.28

הפרס ניתן לבית הספר “מקיף ט’” על בניית תכנית מערכתית, שנקראת “כל תלמיד חוליה בשרשרת 
הדורות”, המקדמת ערכים חינוכיים מאבני היסוד בחברה תרבותית מתוקנת, החל בערכי כבוד וסבלנות 

וכלה בחינוך למעורבות חברתית, עזרה הדדית ותחושת שייכות לעם, למדינה וליהדות.

הזוכים משתייכים לקבוצה איכותית של מוסדות המייצגים מודלים שונים של הצטיינות בעשייה החינוכית. 
שבאמצעותם באים לידי ביטוי הדגשים של מדיניות החינוך. גן “טופז” קיבל את הפרס על חזון חינוכי, 
המשקף תפיסה ערכית המושתת על שוויון, על צדק חברתי ועל כבוד האדם, על אווירה חינוכית סובלנית, 
מקבלתאת השונה ופלורליסטית ועל טיפוח אקלים חינוכי המאפשר לכל ילד להתפתח לפי יכולתו, צרכיו, 

נטיותיו ותחומי התעניינותו ועל שמירת האיזון בין הזכות לבין האחריות.

הפרס ניתן על בניית פרויקט למניעת אלימות תחת המוטו “לוקחים אחריות מפחיתים אלימות” והפעלתו  
על ידי צוות בית הספר.

משרד החינוך בשיתוף חברת מיקרוסופט יזמו את התחרות לתלמידי כיתות ה’-י”ב מכל רחבי הארץ. 
בתחרות זו התבקשו התלמידים לתאר במילים  ובתמונה את הביטוי המוצלח ביותר, לדעתם, של המושג 
“חיים ברשת”. תלמידי ביה”ס “רננים” השייכים לקבוצת המצוינות במחשבים מבית הספר “רננים” זכו, 

כאמור, במקום הראשון בארץ.
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תלמידים, נציגי אשדוד, מצטיינים בתחרויות ספורט ארציות

מקום ראשון ל”מקיף ג’” בתחרות הארצית של “יזמים צעירים”

.29

.30

במהלך שלוש השנים האחרונות הגיעו תלמידי אשדוד למקומות ראשונים במגוון תחרויות ספורט ארציות 
ובהן טאיקוון-דו, בריד’ג, שח-מט, ג’ודו, שיט מפרשיות. מערכת החינוך באשדוד פועלת במסגרת שעות 
הלימודים בבתי הספר וכן אחריהם לקידום הישגי התלמידים במקצועות הספורט, במקביל לקידום ההישגים 

הלימודיים ושואפת להביא את העיר אשדוד למובילה בתחומים האלה ברמה הארצית ואף העולמית.

הקבוצה, שייצגה את מישור החוף בתחרות הארצית ל”יזמים צעירים”, הייתה  מבית הספר “מקיף ג’”. חברי 
הקבוצה פיתחו את “אחד אחד” - מכסה מגבת לסיר האורז, הקולט את האדים ומסייע בתהליך הבישול. 

נציגי הקבוצה יתמודדו בתחרות יזמים צעירים האירופית, שתיערך  בבאזל בחודש מארס 2012.



אשדוד משמשת מרכז ארצי, רב-תרבותי מגוון, 
איכותי ואטרקטיבי לתרבות ואמנות. הפעילויות 

בתחום הזה והנגשתם של מרכזי התרבות, 
האמנות, הספורט ותרבות הפנאי לכלל התושבים, 

מעשירים את המרקם החברתי בעיר ומחזקים  את 
הלכידות הקהילתית.

מעשירים את 
התרבות
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בחודש יולי 2009 זכה מוזאון  אשדוד לאמנות בהכרה ארצית. אושרה תכנית להרחבתו של מוזיאון קורין 
ממן בעלות של עשרה מיליון ש”ח והפיכתו למוזאון בין-לאומי בנושא תרבות הפלשתים. מספר המבקרים 

במוזאונים כמעט הוכפל מאז 2008, ובשנת 2010 ביקרו בו כ-52,000 איש.

בשנת 2010 נפתחה בקניון “לב אשדוד” הגלריה העירונית ‘דואט’. הגלריה מציגה תערוכות מתחלפות 
של אמני אשדוד.

מּוֵזאונים לאמנות באשדוד

הגלריה העירונית ‘דואט’

.1

.2
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התכנון של בית אמנים מודרני על גבעת יונה הסתיים, ופורסם מכרז לבנייתו בעלות של כ-25 מיליון₪. הבנייה תחל 
בקרוב ותושלם בתוך כשנתיים. המוזאון גם יכלול מרכז מבקרים עירוני וייקרא ע”ש  יקיר העיר, אריה קלנג ז”ל.

בית האמנים .3

הדמית מבנה בית האמנים המתוכנן



הוקם אגף נוער חדש במוזאון אשדוד לאמנות ובו חוגים לילדים, לבני נוער 
ולמבוגרים. פעילות זו נועדה לחשוף את  בני הנוער ואת התושבים לערכים של 

אמנות וסוגיה השונים.

אגף נוער במוזיאון אשדוד לאמנות .4

מעשירים את התרבות | 31

“הצוללת הירוקה” במוזיאון מונארט
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מכחול הזהב

“אודיטוריום נעים לתרבות”

.4

.5

יוזמה חדשה להענקת אות “מכחול הזהב” – אות ראש העירייה המוענק מדי שנה בשנה  שנה במוצאי 
יום העצמאות, לאמנים וליוצרים מקומיים בקטגוריות: חינוך לאמנות, תרומה לקהילה, הישגים בעלי ערך 

באמנות ומפעל חיים.

בקיץ 2009 נפתח אולם המופעים החדיש ע”ש רמי נעים, המשמש מרכז תרבות נוסף בעיר. 
המרכז מציע למנויים שבע סדרות מגוונות לילדים, למבוגרים ולכל המשפחה.

תנועות נוער עירוניות .6

אשדוד רואה בתנועות הנוער משאב חינוכי ערכי ראשון במעלה. ילדים, המשתתפים בפעולות של כל אחת 
מתנועות הנוער, זוכים לחינוך המקדם ערכים חברתיים של אהבת הארץ, ערכים דמוקרטיים, סובלנות, 
סולידאריות חברתית ותרומה לקהילה. באשדוד נבנתה תכנית אב מקיפה לעידוד ילדי העיר להשתייך 
לתנועות נוער. יתר על כן, נקבעה מדיניות, שלפיה יאמץ  כל בית ספר תנועת נוער ואף הוקצו לכך מבנים 
בכל בתי הספר המקיפים בעיר. על כל אלה זכה ראש העירייה, בשם כל חברי תנועות הנוער באות “יקיר 

תנועות הנוער” לשנת 2010.

קניון לב 
אשדוד

תיכון 
צלמקיף ד’

הר
ד’ 

ש

שד’ ירושלים

אודיטוריום נעים לתרבות

120 מקומות ישיבה

7 מופעים

80,000 צופים בשנה
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משלחות נוער  .7

חל גידול ניכר במספרן של משלחות הנוער במסגרת פרויקט עירוני בין הערים התאומות אשדוד – בורדו. כמו כן העירייה פועלת 
לחיזוק הקשרים עם העיר המבורג שבגרמניה, בתכנים ייחודים, הכוללים פרויקט חדש המעלה את סיפורן של משפחות יהודיות 

בהמבורג לפני המלחמה, במלחמה ואחריה. 

אשדוד

שיפור תשתיות ובנייה במוסדות תרבות וקהילה .8

מתנ”ס “נווה יהונתן” שברובע ג’ נבנה מחדש בשנת 2009 וגדל בכ-400 מ”ר. למבנה ששופץ נוספה קומה ובה  חדרי פעילות 
רבים. כמו כן הסתיימו עבודות ההרחבה והבנייה מחדש של מתנ”ס “טנא” שברובע ה’, ולו נוספו כ-1000 מ”ר. גם שופצו ושינו את 
פניהם אולם המופעים בבית “יד ַלּבנים” ואולם המופעים במתנ”ס “דיונה”, מתוך רצון להעניק לחובבי התרבות חוויה איכותית ונוחה.

המבורג

בורדו
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אירועים, פסטיבלים ו”קיץ ישראלי”

חוג לכל ילד

מרכז תרבות ומורשת יהודי גיאורגיה

“משאלה חוויתית”

.9

.10

.12

.11

תרבות הבילוי והפנאי באשדוד עשירה ומגוונת, והיא. משמשת מרכיב חשוב לאיכות חיי התושבים, לילדים ולמבוגרים בכל ימות 
השנה. בשנים האחרונות הוגשה תכנית אירועים שנתית חדשה למטרה זו. נוסף על האירועים המסורתיים, אנו מקימים פסטיבל 
אוכל ויין בחול המועד סוכות, הפקת תרבות מיוחדת לילדים בחנוכה, פסטיבל אגדות ילדים בחול המועד פסח, ובמיוחד “קיץ 
ישראלי” – סדרת אירועים בחודשי הקיץ. ואכן, מקיץ 2011,  חשנו במהפך אמיתי בתרבות הפנאי של תוָשבי העיר, כשהענקנו 
להם חווית קיץ, שכללה בין השאר את מדרחוב רוגוזין, שוק האיכרים, קולנוע פתוח, זומבה בחוף, מסיבות חוף לצעירים, לילה 
לבן, פסטיבל תוצרת הארץ, פסטיבל הבירה ופסטיבל חלון לים התיכון עם מיטב אמני ישראל. אירועי הקיץ הישראלי באשדוד 

משכו אליהם מאות אלפי משתתפים מן העיר ומחוצה לה.

מפעל חברתי ראשון במעלה וייחודי לאשדוד, בהשקעה של כמיליון וחצי ₪ בשנה, מאפשר לכל ילדי העיר, גם למי שידם אינה 
משגת כלכלית, להשתתף בפעילות לפי בחירתם אחרי שעות הלימודים, בחוגים השונים במתנ”סים שבעיר, באגודות הספורט 

או בתנועות הנוער. בשנה האחרונה השתתפו בפעילות המבורכת הזאת כ-75% מתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר.

קהילת יהודי גיאורגיה היא אחת מאבני היסוד החשובות של החברה הרב-תרבותית באשדוד. במהלך 2012 תושלם הבנייה של 
המרכז לתרבות ומורשת יהודי גיאורגיה שתשמש מרכז לפעילות חברתית ותרבותית לחברי הקהילה מאשדוד ומרחבי מדינת ישראל.

באשדוד נבנה בשנים האחרונות דגם ארצי של “משאלה חווייתית”, המעניק פתרון ייחודי לבני נוער בסיכון, העומדים לפני נשירה 
מבית הספר או שנחשפו לרשויות החוק. אנו פותחים בכל אחד מן המתנ”סים בעיר, בשעות אחר הצהרים והערב מסגרת חינוכית 

חברתית, המשמשת מנוף להשתלבותם בחברה ובתוך כך מאפשרת לבני הנוער האלה לסיים את לימודיהם עד גיוסם לצה”ל.
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מועדון השחמט

מרכז תרבות ומורשת יהודי אתיופיה

.13

.14

אשדוד הפכה בשנים האחרונות למעֶצֶמת שחמט לאומית ובין-לאומית. השקעת משאבים רבים אפשרה להרחיב את  פעילות 
מועדון השחמט העירוני ולשדרגו.. בשלוש השנים האחרונות זכו חברי המועדון בעיר באליפות הארץ לנוער ולמבוגרים.

אשדוד התברכה באחת הקהילות הגדולות והיפות של קהילת יהודי אתיופיה בישראל. 
בימים אלה נשלמות ההכנות לבניית מרכז ארצי לתרבות ומורשת יהדות אתיופיה, שיהיה הראשון בישראל שיעסוק בחשיפת 
עולמם המיוחד ובשימור מורשתם ותרבותם של בני העדה. המרכז ישתרע על כ-2,000 מ”ר והוא יכלול, בין השאר, אולם אירועים 

לכ-500 איש, חדרי פעילויות לחוגים וסדנאות ועוד.

“לילה לבן” ב”קיץ ישראלי באשדוד”



המערכת העירונית תפעל לשמירה על  אורח 
חיים בריא בעיר. היא תפתח תשתיות לעידוד 

פעילות ספורט ותשקיע משאבים בתכניות לחינוך 
האוכלוסייה לפעילות גופנית תדירה ותזונה נכונה. 

נוסף על כך יושקעו מאמצים לטיפוח המסגרות 
הספורטיביות בעיר מתוך מטרה לעודד למצוינות 

ולהצטיינות בכל ענפי הספורט. יבוסס ענף 
השחמט בתור ענף מקומי, לאומי ובין-לאומי, 

לצד ענפי הכדורגל, הכדורסל )נשים וגברים(, 
הכדוריד והכדורעף.

* מתוך חזון ראש העיר

אורח חיים פעיל 
ובריא
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בשנים האחרונות פיתחנו גישה חדשה, הרואה בדאגה לבריאות תושבי העיר, משימה עירונית חשובה ובעלת ערך. 
המטרה – למשוך את מרבית התושבים לפעילות גופנית לפחות 3-2 פעמים בשבוע. לשם כך הוקצו משאבים לתוכנית 
“אורח חיים בריא” תחת הכותרת “באשדוד פעילות גופנית היא התרופה הטבעית”. תחת המסר הזה נעשות פעילויות 
מגוונות של הורים וילדים בגני הילדים ובבתי הספרכמו טאיצ’י, יוגה וזומבה לקהל הרחב ברחבי העיר, ללא תשלום. 
כמו כן מופקים אירועים ארציים ובין-לאומיים בעירובהם ריקודים סלוניים, שיט, מרוץ אשדוד, טריאתלון, מסע אופניים, 
התעמלות אמנותית, הפנינג ספורט והליכה. במהלך שנת 2012 תיהפך אשדוד לעיר פיילוט לכלל מדינת ישראל ותציג 
תכנית לאומית לאורח חיים בריא ומאבק בהשמנה ובסוכרת בשיתוף האגודה הישראלית לסוכרת, משרד הבריאות 

ומשרד החינוך.

תושבי העיר והמבקרים בה נהנים מטיילת ספורט ונופש באורך של כארבעה קילומטרים, שנסללה לאורך שדרות משה 
דיין. בטיילת יש מסלולי הליכה ומסלולי אופניים, ולאורכה ריהוט מעוצב הכולל שרפרפי ישיבה, שולחנות וכיסאות, 
פרגולות דקורטיביות, ברזיות ובהן מים קרים, מאזני אדם. כמו כן מוצעים לצועדים  מתְקני ספורט מן החדישים ביותר, 
מתְקני אימון, מתקני עיסוי ומתיחות ומתקני קיקבוקס. נקודת ההתחלה של הטיילת נמצאת בקרבת חוף לידו וסיומה 

- בכיכר השמש בריביירה הדרומית. הטיילת משתלבת בחזון העירוני לאורח חיים בריא.

באשדוד - פעילות גופנית היא התרופה הטבעית

טיילת ספורט ונופש

.1

.2

:::

נקודות של
מתקני ספורט 28

הוצבו מתקני ספורט ב-28 נקודות ברחבי העיר: בשטחים הציבוריים, בפארקים ובטיילת ובהם כ-200 מכשירים 
לשימושם החופשי,  הבריא והמהנה של תושבי העיר ומבקריה.

מתקני כושר .3
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נבנו מגרשי ספורט, כדורגל וכדורעף בחופי הזהב המוכרזים בעיר והותקנה תאורה, כדי שבני הנוער יוכלו 
לשחק בהם גם בשעות הערב בימים החמים של הקיץ.

מגְרשי ספורט בחופים .4
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באשדוד פועלות אגודות בענפי ספורט אישיים וקבוצתיים במרבית הענפים. הספורט התחרותי באשדוד הגיע להישגים מרשימים. 
חמש קבוצות משחקות בליגת העל בכדורגל, בכדורסל גברים, בכדורסל נשים ובכדוריד גברים ונשים. מועדון השחמט העירוני זכה 
באליפות המדינה ובגביע ישראל בבשלוש השנים האחרונות. אשדוד התברכה בענף המשקולות, והעמידה ספורטאית לאולימפיאדה. 

הישגים ניכרים השיגה העיר גם בשחייה ובַשיט בעוד ספורטאיה נמנים עם הסגל האולימפי של ישראל.

הישגים בספורט התחרותי .5
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אצטדיון הכדורגל המרכזי שופץ ושודרג לסטנדרטים בין-לאומיים. באצטדיון רובע ב’ נפרס דשא סינתטי איכותי. 
שופצו, חודשו והוארו מגרשים משולבים ב-22 בתי ספר ברחבי בעיר, המאפשרים לתושבים לעסוק בפעילות גם 

בשעות החשכה. כמו כן נמשך תהליך התקנת מיזוג אוויר באולמי הספורט.

שיפוץ מתקנים וחידושם .6

לראשונה, התחלנו לקדם  תכניות להקמה של קריית ספורט.  מיקומה נקבע בסמוך לכניסה הצפונית של העיר, 
על שטח של כ-400 דונם ליד נחל לכיש. בקריה המתוכננת ייבנה אצטדיון כדורגל ענקי, היכל ספורט לכדורסל, 

מגרשי אימונים ושירותים נלווים. קריית הספורט תציב את אשדוד על מפת הספורט הלאומי והבין-לאומי.

קריית הספורט .7

פארק 
לכיש 

אשדוד

סטאר 
סנטר

צל
הר

ד’ 
ש

שד’ בן גוריון

נחל לכיש

קריית הספורט

אצטדיון כדורגל

היכל ספורט לכדורסל
מגרשי אימונים

קריית 
הספורט

400 דונם
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העבודות בקאנטרי קלאב שברובע י”ג חודשו, הוחשו ונמשכות כסדרן. המרכז לתרבות ונופש - או בפי העם 
“הקאנטרי קלאב” - יהיה אולטרה מודרני ובו כל החידושים העכשוויים: על שטח של 29 דונם מוקמות 2 בריכות 
שחייה. אחת מהן, מקורה, שתפעל גם בחודשי החורף. נוסף על כך יהיו בו  אולמות וחדרי כושר ובהם 120 עמדות 
אישיות, מלתחות ומקלחות, ספא וג’קוזי ועוד. ליד אולמות הכושר הוקמו 8 אולמות לחוגים, פעילויות חברתיות 
ואירועי תרבות שונים. לצד כל אלה, קפטריה לשירות המנויים. מחוץ למבנה המרכזי תישתל מדשאת דשא ענק 
בעבור המשפחות מתקני משחק ושעשוע ומתקני ספורט קטרגל וכדורעף. המרכז ייפתח לפעילות בשנת 2013.

מרכז התרבות והספורט – הקנטרי קלאב .8

 גן ע”ש
אבנר 
גרעין

מרכז 
ספורט 

ופנאי

שד’ יצחק רבין

ית
בר

ני 
 ב

ד’
ש

קאנרטי קלאב

29 דונם

2 בריכות

חדרי כושר

ספא

קפטריה

מתקני משחק ושעשוע



חוסנה של קהילה נמדד בעיקר ביכולת שלה 
לתמוך בחוליות החלשות בחברה. 

אשדוד מאופיינת באווירה החמה והמשפחתית, 
שהתושבים מרעיפים זה על זה. ביטוי לכך נראה 

גם בטיפולים המקצועיים הניתנים לכל אחד 
ואחד ובתשומת הלב  המיוחדת הניתנת לקהילות 

השונות בעיר.

מחזקים את החוליות 
החברתיות
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אשדוד ממשיכה להוביל את נושא קליטת העולים במדינת ישראל. בשיתוף המשרד לקליטת העלייה מיושמות 
בעיר תוכניות רבות ומגוונות לעולים מארצות שונות, מושקעים תקציבים עירוניים בתחומים נוספים המעודדים 
קליטה מוצלחת. ראוי לציין במיוחד את פרויקט “עברית לכל עולה” בשיתוף בית הספר להשכלת מבוגרים 
“אופק” ותוכניות חברה ותרבות מיוחדות. הפסטיבל “עולים על הגל” חשף אמנים עולים לפני קהל עולים 
וותיקים והוצג מופע לציון 20 שנה לגל העלייה הגדול מברית המועצות. נערך פסטיבל “עיירה יהודית” לטובת 
דוברי היידיש. קוימו חגיגות לכבוד יום הניצחון על הנאצים במלחמת העולם השנייה וכן פעילות ייחודית 
למועדון הנשים יוצאות קווקז. נעשו פעילויות תרבות למען העולים המתגוררים בהוסטלים, ובהן תכנית 
להכרת הארץ, חגים ומועדים, הצגות, מופעים והרצאות. היו מפגשי העשרה בשפה העברית למבוגרים בבתי 
עולים והופעלו 6 מקהלות של פנסיונרים ווטרנים המופיעים ברחבי הארץ. שודרגו שתי ספריות לעולים ונקנו 
ספרים חדשים לשירותם. הוצגו תערוכות ייחודיות לאמנים עולים, כולל ביקורים במוזאונים בארץ וסמינרים 

ייחודיים ל-16 אמנים ציירים. הוקם מּוזאון בנושא השואה והגבורה במועדון נכי המלחמה.

אשדוד התברכה במערך מתנדבים מהגדולים והאיכותיים במדינת ישראל. אלפי מתנדבים בכל הגילאים 
תורמים לחברה בנושאים רבים ומגוונים: חינוך, תרבוך, רווחה, בריאות ועוד. בולטת במיוחד תכנית רחבת 
היקף להפעלת מתנדבים בעיר בשעת חירום על פי הנחיות הביטחון העירוני, פיקוד העורף ורשות החירום 
הלאומית. המתנדבים משמשים כוח מנווט ומוביל את האוכלוסייה בשעת חירום. כדי לתחזק את היחידה 
המיוחדת הזאת בעיר הוקם מועדון מתנדבים ונעשתה בו  פעילות למיתוג ולמינוף מערך ההתנדבות 
העירוני הכולל גם את קבוצת המתנדבים לפרויקט “שטח סטרילי”, קבוצת “בנק הזמן” ומערך המתנדבים 

להדרכת תיירות בעיר.

אשדוד זוכה להכרה לאומית בשל הפעילויות הרבות שַנעשות בה לחינוך לאורח חיים בריא בגני הילדים, 
בתור עיר נקייה מעישון, בזכות נאמני הבריאות, השירות הדנטאלי לתלמיד ובשל עידודה לפעילות גופנית 
לכלל התושבים. בשל כך נבחרה אשדוד לעיר הראשונה, מפרויקט לאומי, שתוביל תכנית למניעת סוכרת.

קליטת העלייה

מערך המתנדבים

עיר בריאה ומקיימת

.1

.2

.3

:::
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הוקמה סיירת ההורים העירונית. הפעילות ההתנדבותית של הסיירת משמשת ביטוי לגישה,  שלפיה אזרחים יכולים, וצריכים 
להיות, שותפים לביטחון הילדים והנוער ברבעים, בשכונות המגורים, במקומות הבילוי וכד’ מתוך מטרה למגר תופעות של 

אלימות והתנהגות מסוכנת.

בקרוב תחל בנייתו של בית המרכז להורות ברובע י”ב, שישמש מרכז הדרכה ולמידה להורים הנתקלים בקשיים במשפחה. 
המרכז יעניק כלים מעשיים להגברת סיכויי ההצלחה אצל ילדים ובתוך כך ישפר את  יכולת  התמיכה והניתוב של הוריהם.

סיירת הורים

מרכז להורות

.4

.5

נערך מבצע לבדיקת עיניים והתאמת משקפיים לתושבי העיר הנזקקים, שאין ביכולתם לממן את קנייתם. בסיוע עמותה 
צרפתית הועמדו לרשות תושבי העיר 5,000 זוגות משקפיים )עדשות ומסגרות(, מכשירי בדיקה ומעבדות, בצד מערך של 

אנשי מקצוע ובהם רופאים, אופטומטריסטים ואנשי מעבדה.

פרויקט חלוקת משקפיים .6

זוגות משקפיים
לתושבי העיר הנזקקים. 5,000

גן ע”ש 
ספרא

מתנ”ס י”ב

ית
בר

ני 
 ב

ד’
ש

שד’ יצחק רבין

מרכז להורות משמעותית

עלות 5.25 מיליון ₪ ₪

אולם כינוסים

4 חדרי טיפול

2 חדרי למידה פרונטאלית

ספריית מידע

צל
הר

ד’ 
ש

1.4 דונם
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במהלך השנתיים האחרונות גדל התקציב הייעודי לנושא זה פי ארבעה. נפתחו תכניות פעילות מסובסדות המותאמות 
לאוכלוסייה בעלת  צרכים מיוחדים, לשילובם בקהילה.

הולכת ונשלמת בנייתו של המועדון לנכי צה”ל בני העיר, בשיתוף משרד הביטחון.

אשדוד קיבלה עליה לשמש עיר מודל ארצית בקידום מעמד האישה באמצעות יוזמה חדשה – “אשדוד, עיר ידידותית לנשים”. 
הפרויקט החדשני מאפשר לראות את הסביבה דרך עיני האישה, מעמיד לטובתה אפשרויות ופורס הזדמנויות בתחום המעמד 
האישי, התעסוקה, החינוך, הביטחון ותחומים מגוונים נוספים, ובתוך כך מצמצם פערים מגדריים. המהלך נעשה בשיתוף מלא 
של הציבור, בהמשך למרחב הפתוח ולכינוס הארצי שהיו בתחילת 2011 בהשתתפות חברות כנסת, נשי עסקים. הידועות 

בהשפעתן על דעת הקהל.

אוכלוסייה בעלת  צרכים מיוחדים

מעדון לפעילות נכי צה”ל

עיר ידידותית לנשים

.8

.9

.7

הופעלה בֵרכה הידרותראפית חדישה לנכים ולמוגבלים.

בֵריכה הידרותראפית .10
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אשדוד רואה בצעיריה משאב איכותי מרכזי להבטחת עתידה. מרכז “כיונים” הפועל מזה מספר שנים לקידום אוכלוסיית 
הצעירים בעיר, בתחומי ההשכלה הגבוהה, התעסוקה והמעורבות החברתית, זוכה להעצמה משמעותית בשנים האחרונות 
– במשאבים ובתשומת לב עירונית מיוחדת. מנהיגות מרכז הצעירים משולבת בוועדות העירייה השונות ומובילה תהליכים 
משמעותיים בחיי העיר, לרבות ניהול מערך ההלוואות לסטודנטים. לאחרונה, לאחר תחרות אדריכלית, הוחל בבניית מרכז 

צעירים ייחודי ברובע הסיטי שיהווה בית לכלל פעילות הצעירים בעיר והצפוי להיפתח במהלך שנת 2013.

מרכז “כיוונים” לצעירים .11

הדמיית מרכז הצעירים “כיוונים”
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אשדוד תהיה מהערים המובילות בארץ באימוץ 
עקרונות פיתוח בר קיימא ובפיתוח איכות 

החיים. על מנת להטמיע עקרונות אלו, מתגבשת 
אסטרטגיה לשימוש מושכל ואחראי במשאבי 
הטבע ולשימור ופיתוח איכותי של תשתיותיה 

ונכסיה הטבעיים של העיר. באשדוד משתפים 
את הקהילה ורותמים אותה להטמעת תרבות 
של מחזור, שימור, טיפוח ושמירה על סביבה 

נקייה ובריאה. זאת לצד פיתוח, שימור ופיתוח 
חופי הרחצה, נחל לכיש, הדיונה הגדולה, פארק 

השקמים. חרף היותה ל אשדוד עיר נמל ותעשייה 
מובילה, אשדוד תהיה “עיר ירוקה”, יפה, נקייה 

ובולטת בחזותה הייחודית.

 שומרים על איכות 
חיינו

* מתוך חזון ראש העיר
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אשדוד החליטה להיות עיר מובילה בנושא הקיימות, בכל תחומי החיים: החברתיים, הפיסיים, הכלכליים, הבריאותיים ובתחום 
איכות הסביבה. למטרה זו החלה הכנת התכנית האסטרטגית לקיימות, שתושלם עד תחילת שנת 2012 ותוצג לפני הציבור. 

הפעלתה יביא למהפכה בכל תחומי החיים בעיר ויציב את אשדוד בשורה אחת עם המתקדמות בערי העולם המפותח.

מתקדמות ההכנות לכינוס הלאומי הראשון לקיימות שיהיה בחודש דצמבר 2012, בהשתתפות ראשי המדינה, מקבלי החלטות 
בכל התחומים הרלוונטיים בדרגים הלאומיים והמוניציפאליים, הממונים על איכות הסביבה ותושבי העיר הפעילים בתחומים אלה.

אשדוד הצטרפה לאמנת פורום 15 הערים הגדולות להפחתת גזי חממה ואיכות אוויר בשיעור של 20 אחוז עד שנת 2020. נבנתה 
תכנית ַמקיפה הכוללת כמה וכמה של צעדים שתנקוט העירייה בשנים הקרובות בשיתוף הציבור במגזר העסקי והתעשייתי 
בעיר.  התכנית תופעל בהדרגה במהלך העשור הבא והיא תשמש תרומה של ממש לאיכות הסביבה של תושבי אשדוד ולעתיד 

הדורות הבאים.

תוכנית אב לקיימות

כנס אשדוד לקיימות

תכנית אב להפחתת גזי חממה וזיהום אוויר

.1

.2

.3

הפחתת
גזי חממה ב-

20%
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הוכנה התוכנית האסטרטגית להגנה על נחל לכיש, במסגרתה בוצעו ברובן, התוכניות ההנדסיות והתפעוליות. הוגבר הפיקוח 
על ההזרמות לנחל ועל מפעלי התעשייה בעיר. ניכר שיפור של ממש באיכויות מי הנחל, המיועד לחזור לרשות הציבור ולהיות 

מוקד לשייט ולנופש.

נחל לכיש .4



ברחבי העיר הותקנו כלי אצירה לקרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק וטקסטיל. הוקמו 25 תחנות מחזור עירוניות. הותקנו 329 כלובי 
פלסטיק, 87 כלובי קרטון ו-358 מתקנים לאיסוף נייר ועיתון. כמן כן הושלמו התכניות למעבר להפרדת פסולת במקור להקמת 
תחנת מעבר. אשדוד נבחרה להוביל את הנושא ולהיות חלוצה לצד 31 רשויות מקומיות במדינת ישראל בתמיכה תקציבית של 

המשרד לאיכות הסביבה בסכום של 54 מיליון ₪ לשלוש שנים.

הוקמה היחידה למניעה של מפגעים סביבתיים ואכיפתם. מוסדו תיקי מפעלים בדרגות סיכון לזיהום ונערכים בהם ביקורים 
מוסדרים ותכופים.

הוחלט, כי הבנייה הציבורית, תכניות בניין עיר, ותכניות חדשות יעמדו בתקן בנייה ירוקה בישראל, כולל העמדה, תאורה ואוורור 
טבעיים, על פי  תקן 55 לבנייה ירוקה.

בתחילת שנת 2012 תזכה אשדוד לחנוך את חניון המשאיות הממוקם ברח’ החרושת באזור התעשייה הצפוני ליד צומת ניר 
גלים והמשתרע על שטח של 43 דונם ובו מקום חניה לכ-450 משאיות. החניון הזה הוא הגדול במדינה, ומטרתו העיקרית - 
מניעת תנועתן של המשאיות ברובעי המגורים בעיר. אנו מקווים כי החניון יצמצם סכנות בטיחותיות ולהקטין את זיהום האוויר. 
בחניון, שיפעל 24 שעות ביממה, שירותים שונים בעבור נהגי המשאיות: הגנה היקפית מצולמת מלאה, נקודת תדלוק, חניון 

לרכבם הפרטי של הנהגים ועוד.

מיחזור אשפה במקור והפרדתו

אכיפה

בנייה ירוקה

חניון המשאיות הגדול מסוגו בישראל

.5

.7

.8

.6
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 צומת 
נמל אשדוד

ניר 
גלים

אזור התעשייה 
הצפוני

רח’ החרושת


למחלף אשדוד, 
לתל אביב, 

לירושלים

חניון המשאיות

43 דונם

450 משאיות

פתוח 24 שעות ביממה

הגנה היקפית מצולמת

נקודת תידלוק

חניון לרכבם הפרטי 
של הנהגים

24

P



לאשדוד, כעיר חוף עם מזג אוויר נוח במרבית ימות 
השנה, פוטנציאל להפוך לעיר תיירות, בילוי ונופש. 
על פי החזון העירוני, רצועת החוף הארוכה והיפה 

בה התברכה העיר, בשילוב בתי מלון ומתקני 
נופש, מהווה תשתית יוצאת מן הכלל לריביירה 

העתידית שתמשוך תיירים מן הארץ ומן העולם. 
בנוסף, דיונת החול הייחודית, הגדולה בישראל; 
נחל לכיש, מצודת אשדוד העתיקה, גבעת יונה 

ומרקם האוכלוסייה הרב-תרבותית והמגוונת, 
מעצימים את הפוטנציאל התיירותי הגלום בה. 
בשנים האחרונות נבנתה תוכנית אב לתיירות 

ותקציבי הפיתוח התיירותי גדלו במאות אחוזים. 
ההשקעות הרבות יבטיחו את עלייתה של אשדוד 

בטווח העשור הקרוב למפת התיירות הלאומית 
והבינלאומית.

מפתחים עיר תיירות



שבעת חופי הרחצה המוכרזים וקטעי החוף שאינם מוכרזים שודרגו  והותקנו בהם מלתחות חדשות, שילוט 
וסככות חדשות. נוסף על כך הותקנה תאורה בחוף הקשתות, נרכש ציוד חדשני, כולל אופני ים וערכות עזרה 
ראשונה לחופים השונים ונרכשה נפה לסינון החול בחופים. הוצבו מתְקני משחק לילדים ומתקני כושר למבוגרים. 
הוסדרה ההנגשה לנכים ולמוגבלים עד רצועת החוף. כשלושה מיליוני שקלים וחצי  הושקעו בהקמתו של 
החוף הנפרד ליד המרינה מול רובע י”א. בחוף הותקנו מקלחות ושירותים, סככות צל, ברזיות, מתקני משחק 
וספורט. החוף נגיש לנכים וסביבו תיחום של גדרות עץ דקורטיביות. רבים מתושבי העיר הנמנים עם המגזר 
הדתי משתמשים בשירותי החוף המטופחים האלה, המאפשר רחצה נפרדת לנשים ולגברים בימי השבוע. 

בשבתות החוף משרת את כלל התושבים.

חופי הזהב של ישראל .1

מפתחים עיר תיירות | 53
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נעשו עבודות שיפוץ בפארק בהיקף נרחב: שופצו כלובי החיות, הותקנו פרגולות, גדרות עץ לאורך 
הנחל ושופץ גן החיות הפתוח של חיות הבר הגדולות. בימים האלה הולכות ונשלמות התכניות לשדרוגו 
של החלק המערבי של הפארק, בשפך של הנחל לים, בהשקעה של כשמונה מיליון ₪ כולל מדשאות, 
פינות ישיבה, גן חיות קטן ובו  פינות בעלי חיים, פינת ליטוף פסלים וספסלים מעוצבים. וחיבור לטיילת 

החוף העתידית באזור חוף מי עמי.

הוא פרי שיתוף פעולה של חברת חופית ונמל אשדוד מתוך מטרה - לערוך ניסוי לטיהור מי הנחל בעזרת 
צמחייה ופיתוח כל תחום הצפרות בנחל. במקום יש פעילות צפרות בשיתוף החברה להגנת הטבע.

הפארק המושך אליו אלפי מבקרים במהלך כל השנה הוא פארק אקסטרים חווייתי לכל המשפחה, 
הממוקם בקצה הצפוני של נחל לכיש, בתוך טיילת ירוקה ואווירה פסטורלית. הדשא שבפארק הוחלף 
לדשא סינתטי, נעשה שינוי במיקומי הכלובים של בעלי החיים והורחבה בו הכניסה למתחם הבֵרכה. 

במקום מתוכננת להיפתח מסעדה גדולה ונגרייה למשוקמים, שתספק את ָרהיטי הגן שבתכנון.

פארק לכיש

פארק אקולוגי לכיש

פארק אתגרים

.2

.3

.4

פארק אתגרים

דשא סינטטי

כלובי חיות

מתחם בריכה

מסעדה

נגריה למשוקמים פארק 
לכיש 

אשדוד

פארק 
אתגרים

צל
הר

ד’ 
ש

שד’ בן גוריון

נחל לכיש
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מצודת אשדוד היא האתר ההיסטורי החשוב ביותר בעיר. בשיתוף ָרשות העתיקות ובהשקעה של 20 מיליון ₪. 
הוחל בתכניות להפיכת המצודה לפרויקט תיירותי השומר גם על  אופיו הארכיאולוגי. התכניות כוללות הקמת 
תקרת זכוכית מעל המצודה בזכוכית, שעליה יוקם מרכז מבקרים ומסעדה. ממזרח  למתחם יוקם אזור מסחרי 

על שטח של כ-2,000 מ”ר שיהפוך את האתר למוקד משיכה חשוב לתיירים ולמבקרים בעיר.

פרויקט המצודה .5

מצודת אשדוד ים ממבט הציפור
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קולינריה

בתי כנסת

אומנות

פרסומה של אשדוד בתור עיר קולינארית, הביאו לתכנונם ולהפעלתם  של  “סיורי עמים וטעמים”, המציעים היכרות ממקור 
ראשון עם כל הטוב שיש בעיר; אתרי אוכל הרחוב הוותיקים, השוק המקורה וחנויות התבלינים, ביקור במסעדות המשמרות 
את טעמי בית אמא לצד מסעדות גורמה, מאפיות, ואף ביקור בבוטיק הדגים - סיור בבית מסחר גדול ומגוון בתוצרת הימית 
ובמפעל המתמחה בעישון הדגים והסלטים. הסיורים מלווים בהסברים, בסיפורים ובאנקדוטות על העיר, תולדותיה, קיבוץ 
הגלויות בה, וכמובן בטעימות המשאירות טעם של עוד. נוסף על כך הולכות ונשלמות בתכניות להפעלת סיורים נוספים בעיר 
ובהם סיור בתי כנסת, סיור אמנותי, המציע ביקור במוזאונים ועובר בין הפסלים הרבים ברחבי העיר ועוד. בפעם הראשונה, 

אשדוד נחשפת בתקשורת הארצית במסלולי סיור תיירותי בעיר המושכים אליה מבקרים רבים.

סיורים מודרכים .6
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חודשו העבודות לקראת הפתיחה הקרובה של מלון “קראון פלאזה”, הראשון בעיר בן חמישה כוכבים. המלון החדיש, המודרני 
והמפואר שבחוף הדרומי ממערב לרובע ט”ו, יופעל תחת המותג והניהול של רשת בין-לאומית ויכלול 192 חדרים ברמה 
הגבוהה ביותר, אולמות לכינוסים, ספא מפנק ובריכות שחייה. גם מלון מרשת המלונות “West” עתיד להיפתח בחודשים 
הקרובים ובו 113 יחידות אירוח ברמה גבוהה ביותר. המלונות האלה משמשים פריצת דרך לבניית ארבעה בתי מלון נוספים 

הנמצאים בשלבים שונים של תכנון, רישוי ובנייה, שיקדמו את אשדוד אל מפת התיירות בישראל.

בתי מלון .7



המערכת העירונית תפעל לשדרוג תחום התכנון 
העירוני, הבינוי והפיתוח. במסגרת זו יושם  דגש 

מיוחד על בנייה ידידותית של כל מוסדות הציבור, 
בניית תשתיות חדשות ושדרוג הקיימות, פיתוח 

כיכרות תנועה והסדרת צמתים, תכנון נכון 
והקפדה על ביצוע העבודות  ברמות תקן הגבוהות 

ביותר.

בונים, מפתחים 
ומחדשים תשתיות

* מתוך חזון ראש העיר
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מאות מבנים
ברחבי העיר

נמצאו מתאימים

עשרות בניינים
ישודרגו באמצעות 

חב’ תשתית”

הוקמה חברה עירונית חדשה, חברת “תשתית”, שייעודה להוביל וללוות פרויקטים שנועדו לחיזוק מבנים מפני 
רעידות אדמה, על פי תכנית מתאר ארצית מספר 38 ופרויקטים של פינוי מבנים ובינוי מחודש בבנייה מודרנית 
ומתקדמת. לשם כך נעשה  מיפוי של מאות מבנים בעיר המתאימים להיכלל בפרויקט והוחתמו מאות דיירים 
להסכמה להצטרפות לפרויקט. בינתיים העירייה  מעודדת פעילות עצמאית של יזמים לקידום פרויקטים של 
תמ”א 38 ופינוי בינוי. בימים האלה נמצאים עשרות בניינים בשלבי ביצוע שונים ומקודמות כמה תכניות  פינוי 
בינוי ברחבי העיר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. בטווח העשור הבא תתרום פעילות זו לשינוי פניהם של 

הרבעים הוותיקים בעיר  ולהתחדשותם.

חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה )תמ”א 38( ופינוי בינוי .1

נושא דיור בר-השגה נמצא  בסדר עדיפות גבוהה באשדוד, עוד בטרם פרץ מאבק המחאה, בקיץ 2011. 
בְשלוש השנים האחרונות יזמה עיריית אשדוד תכנית חלוצית וייחודית המבוססת על תוספת יחידות דיור ליזמים, 
תמורת הקצאת שליש מן התוספת לדירות בגודל של 75 מ”ר לטובת זוגות צעירים, במחיר של 750 אלף ₪ 
לדירה. כמו כן נקבעו קריטריונים לזכאות בשיתוף יזמים ונבנה מאגר של 400 יחידות דיור על פי התכניות, 
שאושרו בוועדת התכנון והבנייה המקומית. קידום התכניות נעצר בוועדה המחוזית, ואנו מקווים, שבעקבות 
המחאה ייעשו שינויי חקיקה, שיאפשרו את הוצאת התכנית אל הפועל, שלהערכתנו תשמש מודל ארצי לחיקוי 

בפְתרון מרכזי לדיור בר-השגה לזוגות צעירים.

דיור בר-השגה .2
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העירייה בשיתוף ועדי המרכזים המסחריים וועד סוחרי השוק ברובע ב’ מקדמת את שיפוץ המרכזים לשיפור פניהם ושדרוג השירות 
שהם מעניקים לתושבי העיר. שיתוף הפעולה נמצא בשלבים שונים של בניית תכנית כלכלית מותאמת לכל מרכז מסחרי ותוצא אל 

הפועל בהדרגה בשנים הקרובות.

עבודות הפיתוח והבנייה ברובע י”ז נמצאות בשלבי סיום, כולל בית ספר יסודי, שנפתח בספטמבר 2011 ובית ספר מקיף חדש, 
שייפתח לקראת ספטמבר 2012. ברובע ט”ז מקודמות עבודות הבנייה והפיתוח, כולל פרויקטים “מחיר למשתכן” של משרד השיכון. 
במע”ר דרום הוחל בעבודות פיתוח ובמתן היתרים לבניינים הראשונים. ברובע המיוחד מקודמת תכנית חדשה, האמורה להוסיף 
מגורים בתמורה לקבלת קרקע מיזמים לטובת קמפוס אקדמי על שטח של 150 דונם. הרובע, שיכלול גם את בית החולים, ישמש  

עם המרכז המסחרי “ביג” יחד ופארק היי-טק המתוכנן בסמוך לרכבת, את שער הכניסה הדרומי לעיר.

שיקום מרכזים מסחריים ושווקים

רבעים חדשים: ט”ז, י”ז, מע”ר דרום והרובע המיוחד

.3

.4

הדמיית המבנה לאחר השיפוץ מבנה ברח’ ההסתדרות לפני השיפוץ
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הושם דגש מיוחד לשיקום הרבעים הישנים בעיר. מבוצעות עבודות פיתוח תשתיות ומרחבים ירוקים בכל 
הרבעים הוותיקים. הוחלפו מדרכות, תוקנו כבישים ונגזמו עצים בעיצוב מיוחד. הותקנה תאורה מודרנית 
חדישה לאורך השדרה המרכזית בכל רובע ונעשו עבודות לטיפול יסודי בתשתיות, למניעת תקלות באספקת 

מים ומניעת הצפות בימים גשומים.

רבעים ותיקים .5

הדמייה למבנה טיפוסי לאחר ביצוע תוכנית תמ”א 38
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כדי לאפשר זרימת תנועה שוטפת ברחבי העיר ומתוך ראייה כוללת של המאבק בתאונות הדרכים, בחרנו 
לבנות מספר רב של  כיכרות תנועה בעיר. הכיכרות האלו  מעוצבות בעיצוב ייחודי ומגוון באמצעות צמחייה, 
בשילוב אלמנטים פיסוליים אמנותיים, התורמים ליופייה של העיר ולצביונה הארכיטקטוני. עשר כיכרות מרכזיות 
נמצאות בשלבי תכנון וביצוע ובהן כיכר העין בריביירה הדרומית, כיכר השלום בצומת משה דיין-יצחק רבין, 

כיכר ההעפלה בשדרות משה דיין בכניסה לחוף הקשתות וכיכר עם פסלו של גיל גרבי ברח’ ז’בוטינסקי.

עיצוב כיכרות תנועה ופיתוחן .6
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כעיר שבה רמת האבטלה עומדת לאורך שנים 
על 2% מעל הממוצע הארצי, נקבע כיעד מרכזי 

בחזון העירוני הטיפול הממוקד בסוגיית התעסוקה. 
אשדוד תבלוט בעצמאותה ובאיתנותה הכלכלית, 
בהתחדשותה העירונית ובפיתוח מגוון התשתיות 
והפתרונות המוצעים לתושב בתחום התעסוקה 

בדגש על הדור הצעיר. לשם כך הוקמה לראשונה 
בלשכת ראש העיר מנהלת תעשייה ותעסוקה 
שתפקידה לקדם את מקורות התעסוקה בעיר.

דואגים לתעסוקה 
ולפיתוח כלכלי
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בשנת קיומה של המנהלת, נבנתה תכנית אסטרטגית לתעשייה ולתעסוקה, בליווי משרד היועצים צ’מנסקי 
בן-שחר, אשר הוחל ביישומה בשנה האחרונה, וכבר הביאה לתוספת של מאות מקומות עבודה חדשים, 
וזאת בעקבות קידום כניסתם של יותר מעשרה מפעלים חדשים לעיר. כמו כן עוסקת המנהלת בקידום 
הקמת פארק לתעשיות היי-טק בסמוך לכניסה הדרומית לעיר, ריכוז הפעילות מול חברת נמלי ישראל 
בפיתוח הפארק הלוגיסטי בעורף נמל אשדוד, וריכוז הפעילות סביב התחרות מול נמל חיפה על הקמת 

הרציף הבא של מדינת ישראל, בנמל אשדוד. 
כיום ברור, שהקמת מינהלת התעשייה והתעסוקה הביאה למפנה בהתייחסות של העיר וביכולתה למגר 

את בעיית האבטלה והעמדתה ברמת הממוצע הארצי בטווח של חמש השנים הבאות.

תעשייה ותעסוקה .1

מבט על נמל אשדוד
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ד”ר יחיאל לסרי | ראש העיר מר בוריס גיטרמן  | מ”מ ראש העירהרב עמרם כנפו | מ”מ ראש העיר

עו”ד גבריאל כנפו | יו”ר מועצת העירמר לאון בנלולו | סגן רה”עהרב מרדכי ליברמן | סגן רה”ע מר ולדימיר גרשוב | סגן רה”ע

גב’ מרי ברוסקיןעו”ד לובה בורשטייןמר משה בוטרשווילימר שלמה אלבז

מר יבגני טיומקיןהרב אפרים ווברמר יצחק גבאי

עו”ד אנטון קוזיןמר יהודה פרנקלגב’ מאיה סלוצקיהגב’ לריסה לניןהרב יעקב טסלר

מר יצחק דרי

מר עמרם כנפו, ממלא מקום ראש העיר, ממונה על מינהל הרווחה, יו”ר דירקטוריון בית האבות, יו”ר דירקטוריון הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות, יו”ר וועדת הכספים | 
מר בוריס גיטרמן, ממלא מקום ראש העיר,  יו”ר החברה העירונית לתרבות הפנאי | מר ולדימיר גרשוב, סגן ראש העיר, ממונה על הקליטה וסגן ממונה על התרבות, יו”ר החברה העירונית 
לפיתוח אשדוד | מר מרדכי ליברמן, סגן ראש העיר, ממונה על החינוך החרדי והתרבות התורנית, יו”ר ועדת מחיקת חובות | מר לאון בנלולו, סגן ראש העיר, ממונה על התברואה ורישוי 
עסקים ועל מחלקת הפיקוח העירוני, יו”ר החברה להתחדשות עירונית “תשתית”, חבר דירקטוריון החברה העירונית לפיתוח אשדוד | עו”ד גבריאל כנפֿו, יו”ר מועצת העיר, יו”ר תאגיד 
המים “יובלים”, יו”ר ועדת מנגנון, יו”ר הועדה להזמנות תכנון | מר שלמה אלבז, ממלא מקום יו”ר החברה העירונית לתיירות “חופית”, ממונה על התיירות ועל החופים, חבר דירקטוריון 
החברה העירונית לתרבות הפנאי | מר משה בוטרשווילי, ממונה על תאגיד הספורט העירוני ועל הנטיעות, חבר דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי | עו”ד לובה בורשטייֿן, חברת 
וועדת מכרזים, חברת וועדת חינוך, חברת וועדת נסיעות | גב’ מרי ברוסקין, ממונה על מינהל ההנדסה ועל הבריאות, חברת דירקטוריון  “חופית”, יו”ר ועדת מכרזים, יו”ר הועדה לקליטת 
העלייה | מר יצחק גבאי, ממונה על מחלקת הרכש והלוגיסטיקה, חבר דירקטוריון החברה העירונית לתיירות “חופית”, חבר דירקטוריון הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות, 
חבר דירקטוריון החברה להתחדשות עירונית “תשתית”, יו”ר ועדת הרווחה | מר אפרים וובר, ממונה על הגבייה, יו”ר ועדת הנחות בארנונה | מר יבגני טיומקין, ממונה על המינהל הכללי, על 
המוקד העירוני, סגן ממונה על השכלת מבוגרים, יו”ר וועדת הבריאות, יו”ר וועדת מלגות- כללי | מר יעקב טסלר, ממונה על תרבות הדיור ושיקום שכונות, חבר דירקטוריון החברה העירונית 
לתרבות הפנאי, חבר דירקטוריון הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות | הגב’ לריסה לנין, ממונה על מועדוני העולים והקשישים ועל הבנייה הציבורית, חברת הועדה לקליטת 
העלייה, חברת וועדת הרווחה, חברת וועדת תמיכות- משנה | גב’ מאיה סלוצקי, חברת דירקטוריון הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות | מר יהודה פרנקל, ממונה על החינוך, 
ממונה על מנהלת תעסוקה ותעשייה | עו”ד אנטון קוזין, חבר דירקטוריון תאגיד המים “יובלים”, חבר וועדת הנחות בארנונה | מר יצחק דרי, ממונה על איכות הסביבה ועל מינהלות הרבעים.

חברי הנהלת העירייה





הופכים חזון למציאות

ת הדובר
שכ

שי חיון | צילומים: אבי רוקח ול
ת הדובר, המחלקה ליחסי ציבור | עיצוב: סטודיו 

שכ
הפקה: ל

משוב לתושב
אנו מזמינים אתכם, תושבי אשדוד, ליצור אתנו 

קשר ולחוות את דעתכם על תכניות הפיתוח בעיר. 
נשמח ללמוד מכם על צרכים, רעיונות או לקבל 

מכם הצעות לקידום העיר לרווחת תושביה.

אפשר להתקשר אלינו  דרך אתר האינטרנט 
 www.ashdod.muni.il העירוני בכתובת

וגם בדואר:
היחידה לתכנון אסטרטגי, בית העירייה,

רח’ הגדוד העברי 10, אשדוד 77100,
טלפון: 08-8545878/9.

יחד נגשים את החזון!

http://www.ashdod.muni.il
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