דו"ח לתושב  2017תשע"ז  -תשע"ח
תמונת מצב לתוכניות האב העירוניות בכל תחומי החיים

תוכן
דו"ח לתושב  2017תשע"ז  -תשע"ח 1.................. ................................ ................................
עיר בוחרת חינוך 4......................................... ................................ ................................
עיר קהילה 6................. ................................ ................................ ................................
עיר בטוחה 10.............. ................................ ................................ ................................
חינוך ספורטיבי 11..................................... ................................ ................................
עיר בטוחה 13.............. ................................ ................................ ................................
עיר של יופי 16.............. ................................ ................................ ................................
עיר עם חזון 18............. ................................ ................................ ................................

תושבים יקרים,
אני גאה ומתכבד להציג בפניכם את דו"ח הביצוע העירוני שלנו הכולל את מגוון העשייה בשנת
 , 2017לצד תמונת מצב עדכנית לתוכניות העבודה הרב שנתיות שלנו.
לרגל חגיגות  70שנה להקמתה של מדינתנו ו  -28שנים להכרזתה של הוד השרון כעיר ואם בישראל,
מכילה החוברת שלפניכם תמונת מצב כוללת של עירנו ,עבר-הווה-עתיד.
עם כניסתי לתפקיד ומתוך הבנה כי עלינו לצפות את פני העתיד ולפעול בהתאם לחזון ויעדים
מוגדרים מראש ,יצרנו בשיתוף הציבור תכניות אב אסטרטגיות בכל תחומי החיים :חינוך ,תרבות,
ספורט ,תחבורה ,תשתיות ,הנדסה ,מבני חינוך וציבור ,שימור אתרים ועוד והן מהוות חלק בלתי
נפרד מתוכנית המתאר לעיר.
העשור החולף בהוד השרון היה עשור של צמיחה מואצת .עירנו הצעירה ,אותה נבחרתי להוביל עם
כניסתי לתפקיד לפני  14שנים ,הייתה עיר צעירה וקטנה אשר מנתה כ 30 -אלף תושבים בלבד .כיום
הוד השרון המונה כבר למעלה מ  -60אלף תושבים ,נהנית מידי שנה מהגירה חיובית של כ500 -
משפחות חדשות המבקשות לקבוע בה את ביתן הודות למערכת החינוך המצטיינת בעירנו ולאיכות
החיים המובילה .בהתאם לצמיחה זו הקמנו ברחבי העיר עשרות מבני חינוך ,גני ילדים ,מעונות יום
ובתי ספר ,לצד מבני תרבות ,ספורט ופנאי.
ההשקעה הענפה העומדת על כ 2 -מיליארד שקלים שבוצעה עד כה הובילה לשמירה על חזון עירנו
קהילה וטבע במרכז" ,למימוש שורה ארוכה של תכניות עבודה וליישומו הלכה למעשה של החזון
התכנוני המוביל והייחודי במדינה" :טבע עירוני" ,הכולל כבר כיום את פארק הוד השרון החדש והאגם
האקולוגי והוא עתיד להתרחב ולהתעצם .בעתיד הקרוב יושקעו כ  -2מיליארד שקלים נוספים להמשך
הפיתוח העירוני ומימוש החזון ולשמירה על מעמדה של עירנו הוד השרון כעיר המבוקשת והמובילה
בלב המדינה.
עם סיום תפקידי כראש העיר ,אני מביט בגאווה על הישגי עירנו בכל תחומי החיים ויודע כי הזרעים
אותם זרענו ימשיכו לצמוח ויתנו פירותיהם למען הנאתם ורווחתם של כלל תושבי העיר היום ובדורות
הבאים.
כיליד הוד השרון ,כבן ,כאב וכסב ,שכל משפחתו חיה בעירנו ,אני גאה בעשייתנו הענפה ,בהישגים
הרבים אליהם הגענו ובעיקר רוצה בהזדמנות זו להודות לכל אחת ואחד מכם על המעורבות ,שיתוף
הפעולה ועל יצירתה של קהילת עירנו המיוחדת .תודתי שלוחה גם למנהלי ועובדי העירייה ,לצוותי
החינוך וההנהלה בבתי הספר ,לחברי מועצת העיר השותפים לאורך השנים ולכל השותפים לעשייתנו
הענפה .יישר כוח
שלכם ולמענכם,
ראש העיר
חי אדיב

תושבים יקרים,
בשנים האחרונות ,הובילה הצטיינותה של העיר הוד השרון בכל תחומי החיים ,לביקוש חסר תקדים
ובתוך כך להכפלת אוכלוסיית העיר .גידול זה היווה להנהלת העירייה אתגר משמעותי ובמסגרתו
הוכפל התקציב העירוני על מנת להתאים את מגוון השירותים העירוניים הניתנים לכם התושבים
לגודלה העדכני של העיר ,תוך יישום ומימוש החזון העוני כפי שהוגדר על ידי ראש העיר .
בהתאם ,הוכפל תקציב החינוך העירוני ,נבנו עשרות גני ילדים ,מעונות יום ובתי ספר ,הורחבו
תוכניות הלימוד מגילאי הגן ועד לסיום התיכון ,החלה הפעלתו של פרויקט "צהרוני ניצנים" בבתי
הספר עד לכיתות ג' והופעלה תוכנית "בתי הספר של הקיץ והחגים" .הגדלה תקציבית משמעותית
הופנתה לתחומי הרווחה והשירותים החברתיים ,להעצמתם של וותיקי העיר בהתאם לתוכנית האב
העירונית "חיים בגיל" ולהרחבת מגוון שירותי הרווחה לכלל התושבים,
חידושו של בית המתנדב העירוני ופעילויות רבות נוספות .העצמנו את פעילות התרבות בעיר ,חידשנו
את מגוון המרכזים הקהילתיים בשכונות וכמו כן ,קיימנו יחדיו פעילות תרבותית ענפה ,תחת כיפת
השמיים ,באווירה הקהילתית שכולנו אוהבים וללא עלות בהתאם למדיניות העירונית ובכך נתנו מענה
בתחום התרבות לכל בית בעיר .השקענו בהקמת מגוון מתחמי נופש ופנאי ובהם פארק הוד השרון
החדש ,בהתאם לחזון התכנוני הייחודי "טבע עירוני" ובפיתוח תשתיות נדרשות במגוון שכונות העיר.
הישגי הארגון בשנים האחרונות הינם רבים ומשמעותיים :תוך שמירה על תקציב עירוני אחראי ומאוזן
שהוביל להכרזת העירייה ,לראשונה בתולדותיה ,כרשות איתנה בישראל ,הוענק לעיריית הוד השרון
פרס הניהול התקין  5שנים ברציפות ,בוצעו שינויים ארגוניים מהותיים ,אומצו תקני  iso9001לפעילות
אגפי ומחלקות העירייה ועוד.
אני רוצה בהזדמנות זו להודות למנהלי ועובדי העירייה המסורים על ההשקעה הרבה ,האחריות,
האדיבות והמקצועיות .לכם תושבי עירנו היקרים ,שמורה התודה על מעורבותכם הקהילתית,
נוכחותכם באירועים המגוונים ,פעילותכם הענפה במסגרות העירוניות השונות והיותכם המרכיב
החשוב ביותר בתבנית נוף עירנו הייחודית.
בברכה,
חנה גולן
מנכ"לית העירייה

עיר בוחרת חינוך
קודם כל חינוך
ההשקעה בתחום החינוך ניצבת בראש סדר העדיפויות של עיריית הוד השרון .תושבי העיר ותלמידיה
נהנים ממערכת חינוך ייחודית ואיכותית ,תכניות למידה חדשניות ,בתי ספר ממוחשבים וחינוך שוויוני
ומתקדם ,הפותח חלון הזדמנויות להצלחה עבור כל תלמיד .מערכת החינוך העירונית גרפה הצלחה
רבה בשנים האחרונות בשיפור ההישגים הלימודיים ,כיעד הכולל מניעת הנשירה וטיפוח המצוינות
ורשמה הישגים רבים .לצד קידום והשקעה בתלמידים מחוננים והכשרת דור העתיד של יוצרים ופורצי
דרך ,משקיעה העירייה משאבים רבים בטיפוח תלמידים מתקשים ,הזוכים לתוכניות מיוחדות.
מצוינות









אחוז הזכאות לבגרות בהוד השרון עולה בהדרגה בשנים האחרונות והגיע לשיעור של 88%
המציב אותה בצמרת הארצית.
הוד השרון בראש הצמרת הארצית באחוזי הגיוס לצה"ל
שלושת תיכוני העיר העיוניים :הדרים ,רמון ומוסינזון ברשימת התיכונים המצטיינים בישראל
של משרד החינוך
פרס ארגון המורים לחט"ב הראשונים.
הקמת מרכז רובוטיקה ייחודי מסוגו בישראל מכתות ג'-י"ב.
פתיחת כתות מחוננים בחטיבת עתידים.
העלאת אחוז התלמידים עם זכאות לתעודת בגרות מצטיינת (בהרחבת יחידות הבגרות
מתמטיקה ,פיסיקה וכימיה)
מרכז מחוננים על-אזורי

תוכניות עירוניות מובילות










בניית תכנית אב אסטרטגית לחינוך -כולל תכניות בינוי לטווח הקצר ולטווח הארוך.
תכנית לפיתוח ייחודיות בתי ספר יסודיים.
תכנית ייחודית מלקות ללמידה בחטיבות הביניים פיילוט מחוזי.
בניית מודל מעברים מיסודי לחטיבה ומחטיבה לתיכון.
קידום הוראה ולמידה מתוקשבת בבתי ספר.
תכנית לצמצום אלימות ברשתות חברתיות בקרב תלמידי היסודי.
בתי ספר בניהול עצמי בבתי הספר היסודיים ובשנה הבאה גם בחטיבות הביניים.
טיפול באקלים הבית ספרי וטיפוח יחסי קירבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים.
בניית תכנית לימודים ייחודית בנושא מדעים בחיבור לפארק האקולוגי הייחודי של הוד השרון
בכל בית ספר.

כל תלמיד יכול

















תוכנית למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול
חינוך קיימות מגילאי הגן ועד התיכון לשמירה על הסביבה
חינוך אישי מותאם לכל תלמידה ותלמיד
בי"ס להורות  -קורסים והדרכות ייחודיות
תוכנית הכשרות למנהיגות צעירה
עידוד קריאה וקשר עם הספרייה העירונית
קהילה בטוחה  -תוכנית ייחודית לקידום בטיחות וביטחון
שוויון וקבלת השונה  -תוכנית מובילה בישראל
תוכנית ייחודית לתגבור לימודי בחטיבות הביניים ובתיכונים
תוכנית עיר מתנדבת
חכמולוג
הפעלת תכניות לקויות למידה והכלה
לימודי מוזיקה מתקדמים  -תוכנית בתי ספר מנגנים בהובלת הקונסרבטוריון העירוני
מרחבי למידה ייחודיים בבתי הספר ובמרחב העירוני
בתי ספר ייחודיים :תל״י ,בי״ס לאומנויות נווה נאמן ,דמוקרטי ,אנטרופוסופי
מגמות ייחודיות מתקדמות בתיכונים :הנדסת מערכות ,סייבר ,הנדסת תוכנה ,ביו-רפואה,
ביו-טכנולוגיה ,אומנות ,קולנוע ותקשורת ,ספורט ועוד.

רצף חינוכי איכותי







מסגרות חינוכיות מובילות ממעונות היום ועד לסיום התיכון
צהרונים בגני הילדים בשיתוף החברה לקידום החינוך והתרבות
צהרוני ניצנים בבתי הספר ,כיתות א' עד ג'
בתי הספר של הקיץ
בתי הספר של החגים
מערך תמיכה עירוני לקראת הגיוס ,במהלך השירות הצבאי ולחיילים משוחררים

עיר אקדמית







אקדמיה מגיל הגן
פרס לגן דרור  -אקדמיה בגן
מתן מענה אקדמי לתלמידי חטיבות הביניים
עיר מקוונת אקדמיה  -תוכנית לתלמידי התיכונים בשיתוף אוניברסיטת תל אביב
תוכנית בר אילן למחוננים ומצטיינים
בית ספר למחוננים ותוכנית חוכמולוג



עיר קהילה
עיריית הוד השרון מאמינה ביכולתם של בני הנוער להוביל מהלכים ולהשפיע על צביונה של העיר.
העירייה רואה בקידום הנוער ובהעצמתו יעד חשוב ומרכזי .השנה ,כמו בכל שנה ,פעלה מחלקת
הנוער העירונית בשיתוף מועצת הנוער ותנועות הנוער ונתנה מענה חינוכי וערכי לנוער בעיר.
מנהיגות צעירה מובילה
מחלקת הנוער העירונית פועלת על מנת לפתח ולקדם את מנהיגי המחר בעיר ובמדינה באמצעות
הקניית ערכים וחינוך לעשייה חברתית הלכה למעשה .כיום ,אלפי בני נוער לוקחים חלק במועצות
התלמידים והנוער ,תוכנית המנהיגות ותנועות הנוער הפועלות בעיר.
צעירי הוד השרון נחשפים לאורך השנה למגוון קורסים והכשרות במסגרת התוכנית העירונית לפיתוח
מנהיגות.
הכנה לצה"ל
בניית מודל ייחודי להכנה לגיוס לצה"ל מנטלית ופיזית הכולל הרצאות ואימוני כושר קרבי  -יחדיו.
צעירי העיר מדורגים זו השנה ה  -6בצמרת הארצית בגיוס לצה״ל .לאורך השנה בשיתוף והפקת בני
הנוער בעיר:
צ'אנס – ערבי כישרונות צעירים לנוער ולילדים
אירועי קיץ לנוער  -מופעים ,סדנאות ,הרצאות ומפגשי אמן
חודש הנוער העירוני
יום חילופין שלטון
ימי עיון למנהיגות צעירה
מסיבת מתגייסים
ערב הצדעה לנוער מתנדב
"הבאר" מקום לצעירים במרכז הפנאי לבני הנוער וצעירי העיר ,אשר נחנך ב  -2013מתקיימים
לאורך השנה מגוון אירועים ,מפגשי שיח ,פעילות מועצת הנוער העירונית ועוד.
תרבות ואירועים עיריית הוד השרון ממשיכה להעצים את חיי התרבות ,האומנות ,המוסיקה והפנאי
לתושבי העיר לאורך השנה .מידי שנה ,מתקיימים ברחבי העיר מגוון אירועים להורים ,ילדים ,בני
נוער ,צעירים ותושבים וותיקים ,אשר הפכו למסורת עירונית ייחודית במינה .בהתאם למדיניות
העירונית ההשתתפות במגוון האירועים הינה ללא עלות.
פסטיבל ושמחת ,חנוכה לכל המשפחה ,חוגגים עצמאות בהוד ,תהלוכת שבועות ,פסטיבל הבירה,
הפנינג פורים ,טקסים ממלכתיים ,מופעי צ׳אנס וצ׳אנס קיד ,סוכות לבני הנוער ,מלגות לסטודנטים,
מופע אהוד בנאי ופרפרי הקצב ,פסטיבל הוותיקים ,ועוד.

פנאי והעשרה לכל המשפחה
מרכז האומנויות הרב תחומי
חוגים ופעילויות פנאי





חוגים לילדים ונוער
מכללת הגמלאים :הרצאות ,הצגות ,טיולים ,ביקור במוזיאונים ועוד בשיתוף הליונס.
מגוון חוגים למבוגרים.
ערבי זמר :סדרת ערבי זמר ,בהשתתפות נגנים וזמרים.

הורים וילדים




מרכז טפטפים לאמהות ותינוקות :פעילות לאימהות ולתינוקות מלידה ועד שנה.
מועדון חופשת הלידה ,הדרכה ,ליווי התפתחותי ,חוגים והרצאות.
מרכז הורות :הרצאות להורים במגוון נושאים :גלישה בטוחה ברשת ,הפרעות קשב ,חינוך
למיניות טבעית ובריאה ,סמכות הורית ,מנהיגות הורית ועוד.

בית לאמנים וליוצרים






בית הספר למשחק
בית האמן :תערוכות ,חוגי אמנות.
הרכבים מוסיקליים :התזמורת הבינדורית ,תזמורת נוער ייצוגית של הקונסרבטוריון ,מקהלת
שירון ,מקהלת הדרים ,מקהלת ג'ינס ,מקהלת רעננים ,מקהלת גוספל ,צעירי הוד השרון –
לנוער ,אומנים צעירים – ילדים ,מרכז מיל"ה אקפלה
גלריה במרכז :מגוון תערוכות אמני העיר.

הקונסרבטוריון העירוני כ  -600מילדי הוד השרון נהנים לאורך השנה מחווית לימודי מוזיקה
איכותית .הקונסרבטוריון העירוני של הוד השרון הוקם בשנת  . 2011בשנת  2013נחנך מבנה
הקונסרבטוריון החדש הממוקם בתיכון ע"ש אילן רמון .תכנית פעילות הקונסרבטוריון העירוני
מתחילה כבר מגילאי הגן עם לימודי כלי קשת ופסנתר ,ממשיכה בלימודים בבתי הספר היסודיים
ומהווה בית לתלמידים ,צעירים ובוגרים הנהנים ממגוון שיעורי נגינה ושירה בשעות אחר הצהריים.














תזמורות בית ספריות  -בתי הספר היסודיים
מגוון קונצרטים לתלמידים ולהורים
הקמת תזמורות נוער כלי נשיפה
תזמורות נוער בכלי קשת
מקהלת ילדים
מקהלת נוער
להקות רוק
מופעים וקונצרטים לקהל הרחב במגוון אירועים עירוניים וארציים
מקהלת מבוגרים
תזמורת מבוגרים בכלי נשיפה והקשה
הקמת תזמורת נוער ומבוגרים ברמת מקצועית גבוהה ביותר
הכרה ע"י משרד החינוך ,בקטגוריה הגבוהה ביותר של הקונסרבטוריונים ,בדומה למוסדות
וותיקים וידועים בארץ.
נגינת קונצרטים מוסברים לתלמידי מערכת החינוך

הספרייה העירונית ,בית יד לבנים  -מעודדת קריאה בעיר
הספרייה העירונית בהוד השרון היא מן המתקדמות בתחום הטכנולוגי בארץ .קטלוג הספרייה אפשר
לחפש ספר 'מהבית' ולראות בכל רגע נתון האם הוא פנוי או מושאל וכן לעיין בתקצירי ספרים .לרשות
הקהל כ  -10עמדות אינטרנט ללא תשלום  -מאגרי מידע אלקטרוניים מקצועיים ומולטימדיה לילדים
ולבני הנוער.
















שעות סיפור בימי שני אחה"צ
הצגות תיאטרון לילדים
אירועים למבוגרים :ערבי אירוח של סופרים ומרצים
תערוכות עירוניות
אירועי חודש הקריאה
הפעלת תוכנית לעידוד הקריאה בגני הילדים ובבתי הספר בעיר
קידום נושא מורשת מקומית ,ישראל נגלית לעין.
הקמת ארכיון מורשת עירוני
פריצת דרך בהשאלת ספרים דיגיטליים לספריה
ספרייה נגישה גם לבעלי מוגבלויות ראייה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת
שיפור ומצוינות בשירות הספרייה ,הכולל הזמנת ספרים מהבית והארכת ספרים ,באמצעות
אפליקציה בשימוש המנויים.
הכנסת כלים טכנולוגיים :מתקן להחזרת ספרים  , 24/7אפליקציית הספרייה ,השאלת
ספרים דיגיטליים חינם ,אתר אינטרנט פעיל עם אפשרות לרכישת כרטיסים מקוונים ועוד.
פרויקט "ספרים הם חברים"  -אירוח גני ילדים בספרייה
פרויקט ציפורי לילה  -נוער בסיכון בספרייה
אירועים מיוחדים במסגרת אירועי קיץ ועוד.

רווחה עם הפנים לקהילה
אגף הרווחה והשירותים החברתיים מטפל ב 2070 -בתי אב .האגף ממשיך בהפעלת תכנית אב
לאזרחים ותיקים ,גיבוש מועצת האזרחים הוותיקים ופיתוח הקמת בסיס מידע ,הפעלת מדיה
חברתית ,תעסוקה ,פעילות תרבות ושעות פנאי ,הקמת מרכז לתשושי נפש והרחבת מרכז יום
לקשיש בבית יקינטון .בנוסף מתרחב מרכז היום למניעת אלימות במשפחה ובמסגרתו מטפלים מלבד
בנשים וגברים באלימות גם בילדים עדים לאלימות וכן בנשים נפגעות תקיפה מינית .האגף עוסק
בהרחבת הפעילות של העמותות והמתנדבים בבית המתנדב ופועל להקמת מרכז תמיכה למשפחות
עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.





פסטיבל "הכול זהב" לאזרחים ותיקים ,שנה  3ברציפות.
הענקת יקיר העיר  -לתושבים בולטים בעשייתם החברתית וההתנדבותית.
פתיחת כיתת וותיקים שניה בחט״ב הראשונים
פתיחת ליגת טניס שולחן לוותיקים

מבט לעתיד






פתיחת מרפאת שיניים קהילתית
הקמת אגף לתשושי נפש והרחבת המרכז לקשישים סיעודיים
הפעלת שבת תרבות לאזרחים ותיקים.
הרחבת השירותים בתחום נוער וצעירים ,באמצעות תכניות :יתד ,מעגל בנים ולהט"ב.
הקמת מרכז קשר  -למשפחות במעבר גירושין

התנדבות כדרך חיים
מחלקת משאבי קהילה והתנדבות שבאגף הרווחה והשירותים החברתיים מחברת בין צרכים של
פרטים וקבוצות בעיר לבין מתנדבים ,מרחבי התנדבות ,ובעלי עסקים ובכך יוצרת רשת חברתית
עירונית פעילה ,תוססת וסינרגטית .תכניות ההתנדבות המתחילות מגיל הגן וממשיכות בכל הרצף
הגילאי דרך בני הנוער ,צעירים ,משפחות ,ועד קשישים ,מאפשרות לכל תושב המעוניין בכך להתנדב
ולקחת חלק בעשייה קהילתית  -חברתית משותפת יחד עם תושבים רבים אחרים.
הוד השרון זוכה ברחבי הארץ להכרה בהיותה מודל לחיקוי ומופת בתחום ההתנדבות ,ועל היותה
פורצת דרך ומובילה בתחום התנדבות אנשים עם מוגבלות וחממה לפיתוח תכניות ויוזמות
התנדבותיות חדשניות בתחום.
הוד השרון ממוצבת כעיר המובילה בארץ בתחום ההתנדבות











פרס ארצי :עיר קהילה מתנדבת שנה  2ברציפות
בניית מודל עירוני מתכלל ראשון בארץ להתנדבות מגיל ביה"ס ועד 120
מאות שעות הכשרה וליווי למובילי ורכזי התנדבות בארגונים ובפרויקטים ולמתנדבים
העמקת מערך ההתנדבות לחירום והכשרת מתנדבים לסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים
ואוכלוסיות מיוחדות
הרחבת תכניות ההתנדבות של בני הנוער
קיום אירועי הוקרה והצדעה למתנדבים
'בית המתנדב' ' -בית מקצועי וחברתי' למתנדבים ולפעילים חברתיים
יוזמות התנדבויות ייחודיות שנוצרו בעיר הוצגו בכנס ההצדעה הארצי של משרד החינוך
למעורבות חברתית :פרויקט החמניות :חניכה וליווי לילדים יתומים .קבוצת הכדורגל של
אמרי  -ספורט עם בעלי מוגבלויות.
תכנית להעמקת ההתנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים "עוצמת ההתנדבות"

העצמת נשים
הוד השרון פועלת לקידום שוויון מגדרי והמנהיגות הנשית בכל הגילאים.




טיפול בכל מעגלי החיים :מנערות ועד לתושבות העיר הוותיקות  -מתן כלים להעצמה וכישורי
חיים
עיר ידידותית לנשים  -פרויקט בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן
ימי עיון והשתלמויות לעובדות העירייה

העצמה כלכלית




קורס הדירקטוריות מתקיים בעיר מידי שנה ,זו השנה ה  -3בשיתוף אונ' בר אילן
פרויקט אפיקים לשילוב צעירות וצעירים במעגל העבודה :שת״פ עם אגף הרווחה והשירותים
החברתיים
סיוע משפטי לנשים בתחומי משפחה ועבודה

העצמת אמהות





מועדוני פעילות ייחודיים לנשים :מועדון חופשת הלידה
מרכז טפטפים
פרויקט אם בשבילך המקשר בין אימהות מנוסות שעברו הכשרה מקצועית ,לבין יולדות
טריות ,במערך התנדבותי .ענף בו לקחו עד היום חלק מאות מתושבות העיר.
ייעוץ הנקה

אירועים במהלך השנה





ציון היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים במגוון פעילויות והרצאות .השנה לראשונה
חתמו עובדי עיריית הוד השרון על אמנה מיוחדת למיגור תופעת האלימות נגד נשים ונחשפו
למגוון כלים להתמודדות נכונה.
ציון אירועי חודש האישה מידי חודש מרץ ברחבי העיר – מגוון סדנאות ,הרצאות ,פעילויות
ומופעים
קידום פרויקטים והרצאות לנערות

העצמת נשים בספורט




ליגת אמהות בכדורשת – מאמאנט
סדנת הגנה עצמית לנשים ונערות
יוגה בשקיעה

עיר בטוחה
עיר חינוך ספורטיבי לאורח חיים בריא
מגני הילדים ועד לתושבים וותיקים תוכנית אב אסטרטגית ייחודית 'מזניקים את הספורט  -חיים
בתנועה'
רשות הספורט העירונית בהוד השרון פועלת בהתאם לחזון העירוני "קהילה וטבע במרכז" ,באמצעות
עידוד העיסוק בספורט ושמירה על אורח חיים בריא ,תוך המשך קידום איכות החיים ויצירת פעילויות
ואירועים באווירה עירונית – קהילתית ייחודית.



















עשרות אירועי ספורט לאורך השנה
הפנינג חוגים
טורנירים במסגרת מפעלי ספורט בבתי הספר
מרוץ ל.ש.י.ר .שנה  21ברציפות
טקס הענקת מלגות לספורטאים מצטיינים
הפנינג אופניים למשפחות ,שנה  4ברציפות
יום שיא בחינוך גופני לגני הילדים
יום ההליכה הבינלאומי
שבוע ספורט ישראל
אולימפיאדת הילדים אשר נוסדה לראשונה בשנת  2007בהוד השרון ומתקיימת מידי שנה
טריאתלון הילדים הגדול בישראל  ,שנה  9ברציפות
צעדת הוד השרון ,שנה  31ברציפות
מרוץ הוד השרון ,שנה  9ברציפות
השתתפות ספורטאים צעירים נציגי הוד השרון באולימפיאדת הילדים העולמית
טיול ליל ירח
טורניר ספורט "גביע ראש העיר"
משחקי גמר ליגות הורים בבתי הספר
יוגה בפארק

חינוך ספורטיבי
החינוך הגופני והספורט מחנכים לכבוד הדדי ,הגינות ,ציות לחוקים ,טיפוח הרגלי משמעת ועבודת
צוות .במהלך השנים האחרונות השקיעה עיריית הוד השרון משאבים רבים בהקמת תשתיות ומתקני
ספורט ,המובילים להישגים ולתנופה בענפי הספורט השונים בעיר .העיסוק בספורט מהווה מקום
מרכזי בחיי העיר הוד השרון.












כיתות ספורט בבתי הספר
הפעלת פרויקט שיעורי חינוך גופני על ידי מאמנים מוסמכים בכ  -100גני ילדים
פרויקט לימודי שחייה בכל בתי הספר היסודיים בשיתוף משרד החינוך
מפעלי ספורט בבתי הספר :טורנירים ותחרויות :כדורשת בנות ובנים ,טניס שולחן ,קט-רגל,
כדורסל וכדורעף
בתי תלמיד לספורט ואורח חיים בריא בבתי הספר
השתתפות בתי הספר באירועי ספורט :אולימפיאדת הילדים הארצית ,יום ההליכה
הבינלאומי ,שבוע ספורט ישראל ,מרוץ הוד השרון ,מרוץ ל.ש.י.ר ,צעדת רון ארד ,טריאתלון
הילדים ,הפנינג אופניים ועוד.
השתתפות בפרויקטים" :פרחי ספורט" ו"אולימפיזם" בשיתוף משרד הספורט והוועד
האולימפי
משלחות לחו"ל :אולימפיאדת הילדים העולמית ,משלחת כדורגל נוער לברצלונה ,משלחת
ג'ודו ,משלחת בענף השחייה
קבוצת כדורגל לילדים בעלי צרכים מיוחדים
מתגלגלים בתנועה – חוג ריקודים בשילוב בעלי צרכים מיוחדים

חוגים ופעילויות לכל הגילאים
עיריית הוד השרון מציעה עשרות חוגי ספורט שונים לכ  -6000משתתפים .בין החוגים :כדורגל,
כדורסל ,כדורעף ,ג'ודו ,התעמלות קרקע ,הוקי רולר ,ריקודים סלוניים ,קפוארה ,גלגליות ועוד.
במסגרת הפנינג חוגים עירוני המתקיים אחת לשנה נחשפות בפני תושבי העיר והספורטאים הצעירים
פעילויות החוגים באירוע ססגוני וחוויתי במיוחד.







הקמת מרכז רישום חוגים ,גבייה ובקרה על ידי מערכת מחשוב במרכזי הספורט
חוגים לוותיקי העיר – 'פעיל בכל גיל'
רשות הספורט העירונית ואגף הרווחה והשירותים החברתיים מקיימים מספר חוגים לוותיקי
העיר :הליכה מודרכת ,צ'יקונג ,פאטנק ,פלדנקרייז ,פילאטיס ,התעמלות בריאותית ועוד
חוגי ספורט לילדים ,נוער ובוגרים
ליגות הורים בכדורסל ,כדורגל וכדורשת
הוקמה ליגת טניס שולחן לאזרחים ותיקים

מתקני ספורט מתקדמים
בשנים האחרונות השקיעה עיריית הוד השרון מאות מיליוני שקלים בהקמה ושדרוג של אולמות
ספורט ,מרכזי פעילות ,מגרשי כדורגל ,מתחמים ייחודיים והצבתם של מתקני כושר ברחבי העיר










 7אולמות ספורט חדשים נחנכו בשנים האחרונות ברחבי העיר
סקייטפארק
ספורטק השרון
פאמפטרק  -מתחם אופניים לרכיבה אתגרית ,נחנך ב -2018
התקנת שולחנות משחק וטניס שולחן בבתי הספר היסודיים
שדרוג מגרשי כדורגל בגני צבי ובנווה הדר
התקנת עשרות מתקני כושר ברחבי העיר לרווחת התושבים
העלאת המודעות להליכה ,הוספת מסלולים ושיפור המסלולים הקיימים
שדרוג אולמות ספורט בביה"ס

מלגות לספורטאים מצטיינים
מידי שנה מתקיים טקס הצדעה לספורט בו מוענקות מלגות לספורטאים תושבי העיר אשר הגיעו
להישגים מכובדים בענפי הספורט השונים וניתנות תעודות הוקרה למורים מצטיינים ולמפעלי ספורט
ייחודיים.
מבט לעתיד









תכנון והקמת אולמות ספורט חדשים בבתי הספר :המגן ,רעות והשקמים
הקמת מתקן אתלטיקה קלה הכולל מסלולי ריצה ,טריבונה של  200מקומות ישיבה ועוד
הקמת  3מגרשי טניס שדה תקניים עם משרד ושירותים במתחם עתידים
היכל ספורט רב ענפי – סיום תכנון ותחילת עבודות
בריכת שחייה אולימפית – תכנון להקמה בסמוך להיכל הספורט
אצטדיון כדורגל עירוני  -החלטה על מיקום ותכנון הכולל  2מגרשי אימונים צמודים ,תאורה,
דשא סינטטי ,חדרי הלבשה ושופטים בהתאם לתקן ההתאחדות לכדורגל
יום ההליכה הבינלאומי
שולחנות משחק במוסדות החינוך

עיר בטוחה
עיר ערוכה לחירום ציון  + 180 ,93מצלמות ברחבי העיר ,מערך אבטחה ייחודי לגני הילדים :סיירת
אופנועים ,סיור רגלי משטרתי ,מוקד עירוני  24/7סיור ניידות משולבות  , 24/7יחידת סער (סיוע
עירוני ראשוני) מובילה בישראל לשעת חירום ,הכשרת מאות בני נוער מתנדבים לשגרה ולחירום,
עשרות תושבים מתנדבים במערך העירוני לשעת חירום ,ירידה בעברות רכוש ,מרכז הפעלה מצטיין
שרות בדרך שלך
רגישות








גיבוש תפיסת השרות ,הכוללת ערכי שרות מובילים וגישה אופרטיבית לניהול השירות מול
לקוחות העירייה – התושבים.
הנחלת והטמעת תפיסת השרות לעובדי העירייה בסדנאות שירות ובפורום שירות עירוני
הקניית מיומנויות שירות
ביצוע מיפויים חצי שנתיים
הטמעת מערכת ניהול BI
חשיפת מנהלים ועובדים לשפה ולערכים המופיעים בתפיסת השרות העירונית.
הדרכה שוטפת לרפרנטים אגפיים

גמישות :אמצעים דיגיטליים מתקדמים









הרשמה מקוונת לגני ילדים ,צהרונים ,כיתות א' ובתי הספר של הקיץ
רישום מקוון לחוגים
קבלה ותשלום שוברי ארנונה במייל
שרות בסביבה נעימה וטכנולוגיה מיטבית
הקמת טפסים מקוונים בתחומים שונים
מוקדן וירטואלי לתושבים עם צרכים מיוחדים
תשלום דו״חות ומעקב אחר בקשות ערעור באתר העירוני
תו חניה עד הבית

שקיפות










ביצוע העמקת תהליכי שקיפות ברשות בשיתוף עמותת שקיפות בינ"ל
הקמת פורום שרות תפעולי.
כתיבת אמנה לאיכות השרות.
עדכון זמני תקן ונהלים (תהליך רב – שנתי)
זירת התייעצות עירונית
משוב ייחודי לפניית תושבים
יצירת דו״חות מוקד ניהוליים ייעודיים :שבועיים  /רבעוניים  /חצי שנתיים  /שנתיים
שרות ע"פ תקנים ומדדים ונהלי  ISO 9001וזמני תקן.
משוב שביעות רצון התושבים לפניות מוקד על בסיס יומי

מבט לעתיד






המשך הנגשת אתר העירייה  -טפסים ותשלומים מקוונים
ערכת תושב חדש
תושב 360
דלפקי שרות ועמודים מדברים
זימון תורים מרחוק למח' הגבייה מקום  1בארץ בתחרות  IT AWARDS 2017של אנשים
ומחשבים לפרויקט הרישום המקוון לגני הילדים ,בתי הספר והחוגים בהוד השרון

שומרים על הבטחון האישי בשגרה ובחירום
מחלקת הביטחון פועלת  24שעות 7 ,ימים בשבוע ,להגברת הביטחון האישי בקרב תושבי העיר על
ידי ביצוע סיורים משולבים עם משטרת ישראל ומתן מענה מהיר ואפקטיבי לאירועי המוקד .בנוסף
מקפידה המחלקה על העלאת רמת הביטחון בכל מוסדות החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך
ודרישת משטרת ישראל באמצעות ביצוע תרגילים ,ביקורות יזומות ,הפקת לקחים מביקורות ואירועים
חריגים ושדרוג סביבת העבודה של המאבטח .עוד לוקחת חלק המחלקה בתרגול תרחישי חרום
במדינה.
ביטחון אישי











הפעלת סיירת אופנועים ייחודית בארץ הכוללת סיירים שעברו הכשרה רפואית מצילת חיים
סיורים במוסדות חינוך
תפעול סיירי האופנועים לכל האירועים החריגים בעיר
ירידה בעברות פריצה לדירות ובתי מגורים
תוספת ניידת ועיבוי ניידות סיור עירוני משולב 24/7
שילוב סיירת נוער בפעילות הביטחונית
הפעלת כלל הסיור העירוני ע"פ פקודות סיור ממוחשבות הכוללות מעקב ובקרה
שדרוג מרכיבי הביטחון בבתי הספר וברחבי העיר כולל הוספת מצלמות עירוניות
שיפור סביבת עבודת המאבטחים על ידי הצבת מבני מאבטח קבועים ,מזגנים וביגוד הולם
שדרוג מרכיבי גילוי האש במוסדות החינוך בעיר

הערכות לחירום







אימון סימולטור למכלולי החירום במפקדת פיקוד העורף
גיוס מתנדבים עירוניים בוגרים ותלמידים להפעלה במצבי חירום
שדרוג מרכז ההפעלה
העלאת רמת הערכות העיר לחירום  -קבלת ציון  93בהערכות עירונית לחרום
הוד השרון נבחרה לייצג את הרשויות המקומיות בישראל בתרגיל חירום לאומי כהערכה
לפעילות העירונית הענפה בתחום זה
חפ"ק עירוני ייחודי

מבט לעתיד





העצמת פעילות סיירת הנוער העירונית כולל לחירום
הפעלת סיור עירוני רגלי בצירים המרכזיים  -חדש!
הפעלת נק' מד"א בהוד השרון
המשך הצבת מצלמות ברחבי העיר (כ  -200מצלמות נוספות)

מחשוב ומערכות מידע
אגף מערכות מידע אמון על השירותים הממוחשבים לתושבים למוסדות החינוך ולעירייה .פעילות
הכוללת קידום מערכות המידע לקדמת הטכנולוגיה לשיפור השרות תוך שמירה על אבטחת המידע.









מחשוב מוסדות החינוך באמצעים טכנולוגיים חדשניים ומתקדמים.
רכישה והתקנת ציוד מחשוב מתקדם לבתי ספר
תקשוב בחינוך  -טאבלטים
שדרוג מערכות עבודה ממוחשבות לתפעול אפקטיבי
מעבר לעבודה באמצעים מתוקשבים
שדרוג אבטחת מידע עירוני
רישום מקוון למוסדות החינוך
שדרוג השרותים העירוניים המקוונים

מבט לעתיד




הקמת טפסים מקוונים בכל הנושאים לטובת השירות לתושב
שדרוג מערכות קימות לטובת צמצום זמני המתנה
אבטחת מידע  -עבודה מול מטה הסייבר

המוקד העירוני 108
פועל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .המוקד העירוני מספק מענה ושרות לתושבי העיר בשורה
ארוכה של נושאים ותחומים ,תוך שהוא מופעל באמצעים טכנולוגיים מתקדמים המאפשרים לתושבי
העיר גישה נוחה יותר ,זמינות וקבלת מענה מיטבי ומהיר .המוקד העירוני הינו אחד מהמוקדים
המובילים בישראל מבחינה טכנולוגית מבין הרשויות המקומיות .המוקד העירוני הינו יחידת שליטה
ובקרה עירונית המופקדת על הטיפול בפניות תושבים שעניינן קבלת מידע על פעולות ושירותים
הניתנים ע"י העירייה וכן דיווח על מפגעים ומטרדים בעיר .במהלך שנת  2017טופלו במוקד העירוני
 21,000פניות.
פניות ציבור והממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע טיפול בפניות הציבור הינו נכס ארגוני
המאפשר ערוץ תקשורת ישיר בין הציבור לבין העירייה .כמו כן ,משמש ככלי עזר ללמידה והפקת
לקחים במטרה להעלות את רמת השירות ולקיים שיפור מתמיד באיכות החיים בהוד השרון .על מנת
להקל על הפונה המתקשה לנווט בין יחידות העירייה הרבות והשונות ,מהווה המחלקה ,בנוסף למוקד
העירוני ,כתובת אחת זמינה ומוכרת בעלת רמת חשיפה גבוהה ,באמצעות ערוצי תקשורת שונים
ומשמשת צומת מרכזי בקשר של הפונים עם העירייה כחלק מהתרבות הארגונית .כתובת לפנייה:
mailto:pcbur@hod-hasharon.muni.il
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית
ומוסדותיה ,על עובד ,על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית ,וכן על גוף עירוני מבוקר
כמשמעותו בסעיף  170א (ב) לפקודת העיריות ,על עובד ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.
תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון ובלבד שהתקיימו שני אלה:
המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו ,או מונע ממנו במישרין טובת הנאה ,או מעשה הפוגע במישרין
באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל ,להנחת דעתו של הממונה על
תלונות הציבור ,את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין ,או שיש בו משום
נוקשות יתרה או אי צדק בולט .חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) ,תשס"ח – 2008
 ,הנחיות להגשת תלונות ,דו"חות הביקורת ודו"חות הממונה על תלונות הציבור מפורסמים במלואם
באתר העירוני בכתובת www.hod-hasharon.muni.il 29

עיר של יופי
אגף ש.פ.ע בעיריית הוד השרון אמון על יישמו של החזון העירוני קהילה וטבע במרכז ,באמצעות
הובלת תכנית האב העירונית לקיימות ושמירה על ערכי הטבע והסביבה .האגף אמון על  10מחלקות
העירייה :פיקוח עירוני ,רשות החנייה ,וטרינרית עירונית  ,גנים ונוף ,תברואה וחזות העיר ,שילוט,
רישוי עסקים ,תחזוקת העיר ,תרבות הדיור ורכב.























זכייה ב  -5כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה זו השנה ה  -13ברציפות
פיתוח פארק הוד השרון
הקמת  2מתחמי משחק חדשים בשכונת 1200
הגברת ביטחון וסדר הציבורי ע"י תגבור פקחים עירוניים וחנייה
צמצום אזורי השלכת פסולת בניין
תוספת פקח איכות סביבה ואכיפת הפיקוח העירוני.
העתקת  50עצים בפארק עתידים והקמת  3,000מ"ר של מדשאות
שדרוג מערכות השקיה ובקרה בפארק עתידים ,פארק  4עונות ואחו לח.
הקמת גינות כלבים בסמטת האבן ,בבני ברית וגינת הגולן.
הקמת גינה קהילתית ב -1200
שיקום הצללות ב  -6גנים ציבוריים.
הקמת גינון בנשיאים ואסירי ציון.
הקמת גינה בכרם  -מתחם גני ילדים.
נטיעות ט"ו בשבט ברחבי העיר ,כ  -700עצים.
הגדלת מס' בעלי הרישיונות להצבת שילוט בעיר.
אכיפה בלתי מתפשרת בנושא מפגעים שונים בחזות העיר.
ניקיון שטחים פרטיים וציבוריים פתוחים ,ע"י מתן התראות לבעלי השטחים.
הוספת  30קטנועים חדשים ,לצורכי ביטחון ופיקוח בעיר וציוד הרוכבים
שדרוג הליכי איסוף אשפה עירוני ושינוי שיטת הפינוי.
ציור ארונות עץ וקיר ברחבי העיר
התקנת פחים טמוני קרקע לאיסוף אשפה במרכזי מיחזור שונים
מיחזור פסולת במאות מוקדים ע״י מחלקת התברואה

מחלקה וטרינרית במהלך השנה התקיימו כ  -10ימי אימוץ לכלבים ועשרות כלבים מצאו בית חם
בקרב תושבי העיר .בוצעו עיקורים לחתולים ובוצעו חיסונים לכלבים וחתולים בשכונות העיר • .עיקור
 1,000חתולי רחוב וחיסוני כלבים.


חיסון נגד כלבת מעל  90%לכלבים הרשומים בעיר(ממוצע ארצי ) 75%

רישוי עסקים המחלקה דואגת שכל בעלי העסקנים טעוני רישוי יקבלו רישיון עסק וזאת לאחר שקיבלו
אישורים חיוביים מגורמי הרישוי .לאחרונה נערכת המחלקה להתאים את עבודתה על פי הרפורמה
ברישוי עסקים .עיקרי פעילות המחלקה :פיקוח ובקרה בנושאי רעש ,ביקורת תברואתית ,פיקוח על
קייטנות ואירועים תחת כיפת השמיים.
שימור אתרים ותרבות הדיור עיריית הוד השרון פועלת ומיישמת את תוכנית האב לשימור אתרים
ברחבי העיר .בתוכנית נכללים למעלה מ  -30אתרים עירוניים פרטיים לשימור.

רשות החניה העירונית רשות החניה העירונית בהוד השרון הוקמה בשנת  2008ונועדה על מנת
להסדיר את החניה ברחבי העיר תוך עידוד תחלופת רכבים בצירים המרכזיים והחייאת מתחמי
העסקים .בתחומי אחריותה נכללים :סיוע בשמירה על הסדר הציבורי ,בטיחות בדרכים ושיפור איכות
החיים .אכיפת חוק העזר העירוני לחניה מוסדרת בהוד-השרון ,אכיפת חוקי התעבורה בכל הקשור
לאיסורי חניה .שדרוג ושיפור רשות החניה העירונית לשמירה על הבטיחות וביטחון התושבים:









שינוי חוק העזר העירוני -חניה חינם לתושבים לוותיקים.
פרויקט חלוקת תווי חניה לתושבים הוותיקים.
פרויקט חידוש וחלוקת תווי חניה לכלל תושבי העיר.
מעבר רשות החניה למשכנה החדש.
גיוס פקחים לשמירה איכותית על הסדר הציבורי.
הנגשת השירותים לתושב באמצעות אתר האינטרנט העירוני " -שירות בקליק":
הנפקת תו חניה מקוון.
תשלום קנסות ,צפייה בתמונות לבירור סטטוס בקשות

עיר עם חזון
בימים אלו מיושם בהוד השרון פרויקט ייחודי במדינה הכולל נחלים זורמים ורצועה ירוקה לכל אורכם,
מעיין מלאכותי ,אגם אקולוגי ועוד כחלק בלתי נפרד מהמרחב העירוני .השלד הירוק המוגדר בתוכנית
המתאר מקשר בין חלקי העיר ובינם לבין השטחים הפתוחים הסובבים ומבוסס על מערכת הנחלים
והניקוז .החזון התכנוני לעיר מבוצע בתוכנית רב שנתית בשלבים בהתאם לקצב אישור תב"עות.








תוספת  2000דונמים פארקים ושטחים ירוקים הכוללים 6 :פארקים בני כ  -100דונם כל
אחד ברחבי העיר ופארק עירוני ולאומי בשטח של  1400דונמים
חיזוק הקשר בין חלקי העיר באמצעות יצירת רצף ירוק בין מזרח העיר למערבה על בסיס
ניצול תווי הנחלים השזורים בעיר ובישובים הסובבים והפיכתם לנחלים זורמים באורך 22
ק"מ ולאורכם שימור רצועה ירוקה ברוחב כ  -100מטרים המהווים תוספת של כ  -2200דונם
שטחים ירוקים.
האגנים הירוקים של העיר (אחו לח) כ  -40דונם
אגם אקולוגי הגדול במדינה כ  -30דונם
המשך מימוש תכנית האב העירונית לשבילי אופניים החוצים את העיר ומחברים נתיב רכיבה
למרכזי התעסוקה ולתחנות הרכבת באורך  50ק"מ 15 .ק״מ בוצע.
הגדלת השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר מ  -390דונם כיום ל  -1393דונם בעתיד פי 3.5
כל אלו בנוסף ללמעלה מ  -60הפארקים והגינות הציבוריות הקיימות כיום ברחבי העיר ומגוון
הגינות הציבוריות השכונתיות שיפותחו במתחמים החדשים ואשר יוגדרו במסגרת התוכניות
המפורטות לכל מתחם.

מה בוצע עד היום במסגרת מימוש חזון הטבע העירוני













שדרוג מכון הטיהור של העיר
הקמת  2אגני האחו לח ,כ  -40דונמים
הקמת האגם האקולוגי הגדול במדינה ,כ  -30דונמים
הקמת מעיין  -כפיילוט למעיינות נוספים
הזרמת מים בקטע נחל ראשון לאורך  2ק"מ כחלק מ  -20ק״מ בתכנון רב שנתי
הקמת  20גינות שכונתיות ברחבי העיר
הכשרת  15ק"מ שבילי אופניים ברחבי העיר מתוך  50ק"מ מתוכננים
הכשרת שבילי אופניים במרחבי הטבע (זמני)
שדרוג פארק ארבע עונות ופארק מגדיאל
הקמת פארק כל הילדים ופארק הרפתקאות וארכיאולוגיה
שדרוג גן האם וגן האחים
שימור כ  -17אתרים היסטוריים ציבוריים ופרטיים

מבני ושטחי ציבור וחינוך לעיר הוד השרון תכנית אב למבני ציבור בדגש על מרכזי תרבות ,נוער
וספורט הכוללת :הקמה וטיפוח של מרכזי תרבות ,ספורט ,אומנות ,פנאי וקהילה עירוניים ,שירותי
מסורת ודת ,הרחבת בית העלמין ,הקמת מבני ציבור לקהלים שונים בעיר .כל זאת לצד קביעת
מגבלות לפיתוח בשטחים הבלתי מתוכננים ,על מנת לשמר את הצביון הירוק המייחד את העיר.

מה בוצע במסגרת תוכנית האב לשימור ותוכנית האב למבני ציבור וחינוך

























בניית כ  -60גני ילדים עירוניים
בניית  9כיתות מעון יום
בניית  6בתי ספר  4 +מתוכננים בעתיד הקרוב
בניית  7אולמות ספורט
שדרוג מגרשי כדורגל בגני צבי
הקמת קונסרבטוריון עירוני
הקמת ספורטק
הקמת סקייטפארק
הקמת  20גינות ציבוריות שכונתיות
בניית מרכז האומנויות הרב תחומי
בניית מבנה העירייה ברח' בן גמלא (שימור בית הספר ממלכתי א' הישן)
שימור בארות המים ,הקמת מועדון הנוער העירוני הבאר ואולם מועצת העיר
הקמת בית יקינטון
שימור מגדל המים גיל עמל
הקמת בית עמיחי
הקמת פארק כל הילדים
הקמת בית המתנדב
שימור מתחם המושבה לאורך דרך רמתיים
הקמת דיור מוגן לעולים ותיקים
הקמת בית לנכי צה"ל
הקמת בית הגמלאי  -צוות
הקמת מרכז תעסוקה סב"י
הקמת מתחם פאמפטרק לרכיבת אופניים אתגרית
גמר תכנון בית עלמין ,לביצוע 2020

תכנון עירוני עם חזון ייחודי תכנית המתאר של הוד השרון יוצרת שילוב מאוזן ומיטבי בין הצורך
הלאומי בפיתוח עירוני למגורים לבין מדיניות העירייה לשימור עברה ההיסטורי של העיר ,מרקם
החיים הקהילתי הקיים ,פיתוח מתחמי מגורים חדשים ,לצד התחדשות עירונית של השכונות
הוותיקות ,שדרוג המרחב הציבורי ותוכנית החייאת נחלי העיר ופרויקט גאולת הירקון ,בהתאם לחזון
התכנוני הייחודי במדינה "טבע עירוני".
מה כוללת תכנית המתאר?






 17,000דירות שנמצאות כבר בהליכי אישור מתקדמים.
 3,000דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית
 9,000דירות המיועדות לפיתוח עתידי
פרויקטים לזוגות צעירים ושילוב דיור בהישג יד
הקצאה של  20%מהדירות החדשות לטובת דירות קטנות לזוגות צעירים

מרכזי תעסוקה ויצירת מינוף כלכלי לעיר האסטרטגיה העירונית לפיתוח והעצמת מרחבי
התעסוקה והמסחר כוללת פיתוח מרחבי תעסוקה אזוריים וחיזוק חוסנה הכלכלי של העיר תוך
הגדלה של שטחי המסחר והתעסוקה ,לטובת ביסוסה הכלכלי של הוד השרון .

במסגרת תוכנית המתאר:








צמצום עומסי התנועה בעיר ולכיוון ת"א
יצירת מקומות עבודה נגישים וקרובים
שדרוג אזור התעשייה הוותיקים נווה נאמן וגיל עמל לצד פיתוח אזורי תעסוקה חדשים
פריסה נכונה של שימושים ,פיתוח מסחר ברחובות העיר
היצע תעסוקה בענפים עתירי שכר יצירת היצע תעסוקתי נרחב
תרומה לכלכלה העירונית ושמירה על רמת שירותים גבוהה לציבור
 1.9מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ,תוספת של  1.3מיליון מ"ר מעל לקיים כיום

תחבורה












תוכנית התחבורה היא מרכיב מרכזי ובסיס חשוב להמשך פיתוחה של העיר
תכנית המתאר מתווה את רשת הדרכים הראשית בעיר ,הכוללת צירי תנועה חדשים
ומחלפים לחיבור רשת הדרכים הארצית הסובבת את העיר .התכנית מאגדת את חיבורי
העיר הנמצאת באחריות משרדי הממשלה ומאפשרת קידום מהיר יותר של פתרונות אלו.
אישורה של תכנית המתאר לעיר מהווה התחייבות עבור מדינת ישראל לקדם זירוז הקמת
מחלפים וכבישים שיאפשרו פתרונות תחבורה נוספים לתושבי העיר ,כמו גם פיתוח תחבורה
ציבורית בעיר ,ממנה ואליה ויצירתה של רשת שבילי האופניים בעיר ,בתיאום מוקדם ,תכנון
וביצוע רב שנתי במימון משרד התחבורה פוטנציאל התחבורה בהוד השרון הוא מהטובים
במדינה
 5תחנות רכבת 3 :תחנות רכבת לאורך כביש  , 531תחנת רכבת ״סגולה״ ותחנה עתידית
במתחם תע"ש השרון
 4כבישים ארציים מקיפים הכוללים תכנון מחלפים בכל ציר
קרבה לכביש 6
מערכת שבילי אופניים בתוך העיר ובשטחי הנופש והפנאי ובעתיד גם לאזורי התעסוקה
במרחב האזורי
בדרך רמתיים ( ) 402נתיב מהיר לתחבורה ציבורית  -במרכז הסחר העירוני העתידי
(בשלבים מתקדמים)

רשת שבילי אופניים תכנית האב לשבילי אופניים בהוד השרון המעוגנת בתוכנית המתאר לעיר,
נוצרה בשיתוף משרד התחבורה ומבוצעת ברחבי העיר בתוכנית רב שנתית .במסגרת התוכנית
נסללים ברחבי הוד השרון  50ק"מ של שבילי אופניים ,כמחצית מאורכם של כבישי העיר .שבילי
האופניים תוכננו באופן אשר יאפשר רכיבה רציפה בין כלל חלקי העיר ,הגעה למרכזי הציבור
והמסחר ולתחנות הרכבת הסובבות את העיר כמו גם שבילים בשטחי הנופש והפנאי של העיר
ובהמשך – סלילת שבילי אופניים לכלל אזורי התעסוקה בערים השכנות.

מרכז העיר  -דרך רמתיים









תכנית המתאר מקבעת את דרך רמתיים כמרכז תוסס ואטרקטיבי לכלל האוכלוסייה בעיר
יצירת מגוון האפשרויות העירוניות למגורים ,לתעסוקה ולמסחר
החייאת מרכז העיר כולל הרחוב הראשי והרחובות הסמוכים כמרכז תוסס בעל חזות
אטרקטיבית
עידוד תנועת הולכי רגל :תכנון מדרכות רחבות ואטרקטיביות ,שיפור הנגישות והפחתת
גורמים מעכבי תנועה
עיצוב ופיתוח מרחב ציבורי חיוני ופעיל בין האזורים המסחריים
שימור ושיקום המבנים הקיימים והתאמתם לשימוש מסחרי עכשווי
שימור מתחם המושבה הכולל מבנים בעלי ערך היסטורי הנמצאים במרכז העיר
נתיב תחבורה ציבורית במסגרת פרויקט מהיר בעיר (בשלבים מתקדמים לקראת תחילת
עבודה)

מה כבר בוצע?





שדרוג הכניסה הדרומית לעיר בדרך רמתיים :טיילת בכניסה הדרומית מצומת נווה נאמן ועד
לספורטק העירוני .שבילי הליכה ,רכיבה ופיתוח נופי
שדרוג הכניסה הצפונית לעיר עד לרחוב הרשות
הרחבת צומת אפק בנווה נאמן
השלמת מתחם לשימור מרקמי – מרחוב בן גוריון צפונה בדופן המערבית של דרך רמתיים.
אותרה הסנונית הראשונה לפרויקט זה :חנות "צומת ספרים" ובתי הקפה נטו ולנדוור בסמוך
לצומת רמתיים בן גוריון .

בעתיד הקרוב:



נתיב נוסף לתחבורה ציבורית בדרך רמתיים
פינוי בינוי בתוכנית רב שנתית

