
מדווחים עשייה
בלב הירוק של ישראל

מועצה אזורית מטה יהודה



2

 תוכן העניינים

4 מועצה במספרים    

5 שומרים על הלב הירוק    

6 מועצה בבנייה     

8-7 משקיעים בשבילך    

9 מועצה ירוקה     

11-10 משקיעים בחינוך    

12 איכות השירות     

13 מועצה פעילה     

14 נאבקים על הביטחון    

15 מתקדמים בבנייה    

16 מובילים בקהילה    

17 פועלים בשבילך     

 19-18 יש לנו נבחרת מנצחת    



3 מדווחים עשייה בלב הירוק של ישראל | מועצה אזורית מטה יהודה

דבר  ראש המועצה | מדווחים עשייה

תושבות ותושבים יקרים,

כשיצאנו לדרך לפני שלוש שנים היה לנו חזון, חלמנו את המציאות שנבנה יחד, גיבשנו תוכנית ויצאנו 

לדרך. בחוברת זו נציג בפניכם את כל מה שכבר הגשמנו יחד ואת העשייה הרבה שעוד לפנינו.  

בחינוך  השקענו  החיים.  תחומי  בכל  ומשמעותית  רבה  בעשייה  מלאות  היו  האחרונות  השנים 

הזכאים  בשיעורי  ולעלייה  וייחודיות  חינוכיות  יוזמות  לקידום  שהביאו  רבים,  משאבים 
בכל  בבתי הספר שלנו. שיפרנו את התשתיות  וללמוד  לחזור  בחרו  רבים  ותלמידים  לבגרות, 
רחבי המועצה. כבישים שופצו, הרחבות הושלמו, יישובים נוספים חוברו לביוב, הוקמו ושופצו גני 

משחקים בכל רחבי המועצה, ויישוב חדש נולד. שדרגנו את השירותים לתושב, הנגשת המידע, 

הרחבת השירותים הדיגיטליים באתר המועצה ושמירה על עדכונים וקשר רציף עם הציבור. תקציבי 

התרחבנו  המועצה.  תושבי  לטובת  השירותים  מערך  את  והרחבנו  הוגדלו  המקומיים  הוועדים 

עד  התרבות  את  הבאנו  הוכפל.  במועצה  והמופעים  הספורט  התרבות,  אירועי  בתרבות, מספר 
דאגנו  יישובי המועצה.  ופעילויות מגוונות התקיימו בכל  לביתם של התושבים, הרצאות, הצגות 

לכלכלה, אנו שומרים על מועצה יציבה כלכלית ומפתחים פרויקטים רבי היקף, שיניבו בהמשך 
של  מהלכים  ניזום  וקהילתיות,  חברתיות  יוזמות  לפיתוח  לדאוג  נמשיך  למועצה.  רבים  משאבים 

ויצירתיות.  ונוביל מהלכים של שקיפות, חדשנות  עסקים  בעלי  עם  פעולה  שיתוף  ציבור,  שיתוף 

נאבקנו על הביטחון, אנו מתמודדים עם אתגרים ביטחוניים ועם משבר הקורונה. התמודדנו גם 
עם איתני הטבע, ונמשיך להיאבק איתם בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון השונים. בשיתוף פעולה 

כדי   לרשותנו,  העומדים  האמצעים  בכל  פשרות  ללא  ונפעל  נמשיך  השונים.  הביטחון  גורמי  עם 

לחזק את תחושת הביטחון. הצלחנו לשמור על הלב הירוק ונמשיך לשמור על השטחים הירוקים 

לכך.  נדרש  שבו  מקום  ובכל  הגבולות  בוועדות  שסביבנו  הערים  התפתחות  לנוכח  יהודה  במטה 

הושקע רבות בקידום החוסן הקהילתי של הישובים וחיזוק הקשר שבין התושבים לבין המועצה. 

אני גאה בכם, התושבים והתושבות, מנהיגי היישובים, הוועדים המקומיים, חברי וחברות המליאה, 

עובדות ועובדי המועצה, ששותפים כולם לדרך, לעשייה ולהצלחה של כולנו!

עובדי המועצה ואני כאן בשבילכן.ם    

ניב ויזל       

niv@m-yehuda.org.il | 02-9958836
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יישובים רבים, עשייה עצומה

520,000   62,022   58

55%
45%

ולב ירוק אחד!

תושבים דונםיישובים

היקף תקציב המועצה
482 מיליון ₪ לשנת 2022

 45% 55%
מתקציב המועצה 

מושקע 
בחינוך

מתקציב המועצה 

מושקע 
בקהילה, 
ביטחון, 

שירות לתושב 
ורווחה
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שומרים על הלב הירוק של ישראל
ואיכות  ירוקים  נושא השמירה על שטחים  הוא  היום של המועצה  הנושא שעומד בצמרת סדר 

הסביבה, ועל כך זכתה המועצה בשנים האחרונות בפרסים ובהכרה רבה, בהחלט גאווה מקומית!

ע"י  בישראל  הראשון  היין  כחבל  הוכרזנו 
משרד המשפטים באוג' 2020, ובקרוב יופיע תו 
הסימון הייחודי לאזורנו על בקבוקי היין של כ-40 

יקבים מהמועצה.

35% מכלל הזבל שנאסף במועצה הופנה למחזור,   .2020 פרס הרשות הירוקה ביותר לשנת 
לעומת ממוצע של 20% בשאר הרשויות בארץ.

מספר יישובינו זכו בפרס "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" לשנת 2021, בתחום 

איכות החיים והסביבה ברשות המקומית, מטעם המועצה לישראל יפה.  

גייסנו 10 מיליון ₪ לתכנון ולביצוע פארק צפרות ותיירות ראשון ייחודי, "עמק שורק"

עמק  דרך   39 כביש  תכנון  להקפאת  והבאנו  האלה  בעמק  הפתוחים  בשטחים  פגיעה  מנענו 
האלה, שיחבר בין אשקלון לירושלים.

ממשיכים לנהל מאבק עיקש מול עיריות בית שמש, ירושלים, קריית יערים ויישובים נוספים 
על שטחים שבבעלותנו, בוועדת הגבולות של משרד הפנים, למען שמירה על המרחב הכפרי, 

על הטבע ועל בעלי החיים.

520,000   62,022   58
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מועצה בבנייה

170,000מ״ר6
של שטחי תעשייה 

אושרו

250
היתרים ליחידות 
ביישוב החדש 
"גבעות עדן" 

650
היתרי בנייה 

הופקו
בתי ספר 
חדשים 

בתכנון ובנייה

 גבעות עדן
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 7
גני משחקים

חדשים 

מעל 40 מיליון ₪ הושקעו בפיתוח ובתשתיות 

 54
חצרות 
גני ילדים
שודרגו

 13
מקוואות
שופצו

 22
בתי עם

משופרים

* במהלך שלוש השנים האחרונות 

יר
א
מ

ת 
בי

ם 
עי

שו
ע
ש

גן 

חדש!
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משקיעים בפיתוח יישובי המועצה

יישובים 

חוברו 

לביוב

8
הרחבות 

הושלמו 

ביישובים

613
כבישים 

שופצו ונסללו 

מחדש

השקיעה 

המועצה 

בשירותי דת

מעל 

2  מיליון ₪
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מועצה ירוקה

407
פחים כתומים 

פוזרו 

 100
קומפוסטרים 

כ- 20,000 מ"ר 

של גגות סולריים  

פרויקט 

תאורת לד 

ביישובים
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משקיעים בחינוך |  משקיעים בדור העתיד

 20%
מהתלמידים 
חזרו ללמוד 
במוסדות 
המועצה

כ־4,800 ₪
משקיעה המועצה 

בכל תלמיד ותלמידה בשנה!

מעל 6 מיליון ₪
הושקעו במוסדות החינוך 

רק השנה!

2,700
משתתפות/ים 
בחוגי המועצה

 250
סיורי לילה

לטובת הנוער

עלייה באחוזי הזכאים לבגרות במועצה 

מ-69% ל-79%כיום

עלייה ב-50% בזכאים ל-5 יחידות מתמטיקה 
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 27
בתי ספר

 20,000
תלמידים ותלמידות

128
גני ילדים

הרפורמה בהסעות 
הובילה להסבה של 

10 מיליון ₪  
לטובת חיזוק 
וקידום החינוך 

 "למידה היברידית" 
שילוב תוכנית הלימודים 

בכיתה ובקהילה 

1,350,000 מיליון ₪ הושקעו 
השנה בסטודנטים שלנו 

4 אוטובוסים חדשים 
הצטרפו 

לצי האוטובוסים של 
המועצה רק השנה!

הפעלנו תוכנית 
ייחודית למטה יהודה 

לצמצום פערי למידה 
בתקופת הקורונה

11 מיזמי חינוך שמחברים בין קהילה, סביבה 
ומועצה זכו באירוע האקתון חינוך הראשון 

ויצאו לדרך!

חדש!

חדש!

חדש!

10,000 ילדות וילדים 
מוסעים

 בכל יום 
ברחבי המועצה
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איכות השירות

מעל 66,000 
פניות הגיעו 

למוקד המועצה, 
נענו וטופלו 

 20
שירותים דיגיטליים 
זמינים באתר המועצה

שודרג 
מוקד המועצה 
שנותן מענה 

24/7

אגף הרווחה 
מטפל בממוצע 
ב כ־1,500

תיקים 
וב־2,000 פניות 

בכל שנה  

5,500 בע"ח 
חוסנו השנה ביישובים

בשירות עד הבית

מגפה עולמית 
לא עצרה אותנו!
הקמנו מערך חקירות 

אפידמיולוגיות של המועצה

פתחנו מתחמי בדיקות 
וחיסונים לכולם

חולקו סלי מזון 
לתושבים בסגרים
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20,000 תושבים 
השתתפו באירועי התרבות והפנאי במועצה

11 אולמות ומגרשי ספורט 
שודרגו!

קיר טיפוס חדש נפתח

מועצה פעילה

עשרות אמנים מובילים 
כבר הופיעו אצלנו!



14

נאבקים על הביטחון

 חדש במועצה! גרעין 
של השומר החדש 

)שנת שירות ושמירה 
על שטחים חקלאיים( 

תגבור 
תחנת המשטרה 

במועצה בכוח אדם 
ובאמצעים טכנולוגים 

מתקדמים 

הקמנו פורום
של 15 ראשי מועצות בקו התפר

בהובלת ראש המועצה
למאבק משותף בבעיה הביטחונית

הקמנו אוטובוס חפ"ק 
ביטחון – 

הכולל את האמצעים 
והטכנולוגיה הנחוצים 
לניהול אירועי ביטחון 

משקיעים מעל
 2 מיליון ₪ 

למניעת 
שריפות יער 
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אושרה תכנית מתאר למבנים תיירותיים, חקלאיים וליחידה 
שלישית בנחלה!

אושרה תוכנית המתאר ליישובים עין נקובא ועין רפא.

הראל  ליישובים  המתאר  תוכניות  להפקדה  אושרו 
ומבוא בית״ר.

שיפצנו את הבניין לשימור "ארזה" בישוב מוצא, ישמש 
כמרכז תרבות וקהילה. 

הבאנו ופתחנו את חנות איקאה בשטח המועצה.

כיתות   30 נחשון,  אמי"ת  תיכונית  ישיבה  בניית  החלה 
בבנייה ירוקה.

אנו נותנים קדימות לתכנון פרויקטים בבנייה ירוקה

הכנו תב"ע מפורטת לקווי ביוב מאספים ולמתקנים הנדסיים.

קידמנו תוכניות ל-10 מוקדי שירות, ותיירות כפרית 
ההרריים  התיירות  באזורי  שיוקמו  שירות  ומוקדי  מסעדות   -

שבתחומי המועצה.

מתקדמים בבנייה
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30     50    7

תושבים

חדש במועצה - "שבט אימהות"- 
כ־220 נשים הצטרפו למפגשים 

ולקהילת הורות צעירה שמובילה 
המועצה.

מובילים בקהילה

יותר מ־80 אירועי תרבות, הופעות והרצאות 
התקיימו רק ב־2021, ביותר מ־35 יישובי המועצה 

במסגרת "תרבות עד אליך"

פסטיבל היין הייחודי לנו יחגוג 23 שנה עם כ־40 
יקבים במועצה!

כ־60 עסקים מקומיים משתתפים בפסטיבל 
האוכל המסורתי שחוגג 22 שנה!  

מעל 15,000 רצים מהארץ והעולם רצו בשבילי 
הלב הירוק במרוץ תנ"ך-תש"ח 

למעלה מ־10,000 תושבים כבר רשומים לספרייה 
הדיגיטלית שפתחנו

הקמנו ענפי ספורט אולימפיים חדשים - קיר טיפוס 
וטאקוונדו 

21 קבוצות ספורט - הוכפל מספר הקבוצות 
הכדורסל הכדור-רשת, והכדורגל המקומיות 

המשחקות בליגות השונות 

135 סטודנטים מקבלים מלגת לימודים מלאה 
ומרוויחים פעמיים – גם מלגה וגם תרומה לקהילה!

מאמינים ברצף חינוכי - פתחנו מרכזי נוער 
קהילתיים בצמוד לבתי הספר "האלה" בנחושה, 

"עין הרים" בעין כרם ובאזור גיזו

ילדינו זכו בפרסים! הקונסרבטוריון המועצתי ביד 
חריף זכה ב־3 תחרויות ברמה בינלאומית בפריז, 

בגרמניה ובצ'כיה

מעל 50,000 ישראלים 
גילו את מטה יהודה בקורונה וביקרו באתרי הטבע 

ובעסקים המקומיים

- חדש במועצה - 
שירות מיוחד 

לחיילים המשוחררים
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פועלים בשבילך
המועצה מפעילה אגף רווחה מקצועי בכל 

ימות השנה, כולל כוננויות ומענה של 
24/7 לטובת תושבי המועצה

- חדש במועצה!-
 מרכז למניעה ולטיפול 

באלימות במשפחה

6 מועדוני וותיקים חדשים 
נפתחו - סה"כ פעילים 

במועצה < 29

חדש במועצה!  
ליווי ייחודי לבני משפחה ולאנשי מקצוע 

המטפלים בקשישים  - בשיתוף 
העמותה לאזרח הוותיק

"נעים בשלישי" 
יצא לדרך - 

17 קבוצות ספורט לוותיקים 
ביישובי המועצה

חדש במועצה!  
הרחבנו את השירותים 

לטובת אוכלוסיית הצרכים 
המיוחדים במועצה, 

יותר עובדות ועובדים 
סוציאליים, קבוצת אחים, 

קבוצת ילדים ואירועים 
מיוחדים בקהילה

השקענו כ־600 אלף שקלים למימון 

טיפולים בפגיעות מיניות, והוכשרו ועדות 

למוגנות מינית ביישובים 

מחבקים 
את 

שורדי 
השואה 

תוכנית "יתד" 
לצעירים, 

מרחב 
לקידום 

תעסוקתי 
לצעירים 

במצבי סיכון

30     50    7

תושבים

מועדוניות 
לילדים
בסיכון

גישורים 
במרכז 
הגישור

עובדים
סוציאליים
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עו״ד ורד כהן
יועמ"ש

052-7250983 | 02-9958983
veredc@m-yehuda.org.il

יואל ינון
מבקר וממונה תלונות הציבור
052-7250778 | 02-9958778

yoel@m-yehuda.o

אדר' מיכל נאור ורניק
מהנדסת המועצה 
והוועדה המקומית

052-7250940 | 02-9900808
michaln@m-yehuda.org.il

ניב ויזל 
ראש המועצה

052-7250836 | 02-9958836
niv@m-yehuda.org.il

בני אלירז
מ"מ וסגן ראש המועצה

052-7250757 | 02-9958981
beni@m-yehuda.org.il

שלומי מגנזי
סגן ראש המועצה

02-9958876
shlomi@m-yehuda.org.il

רחלי משה
מנכ"לית המועצה

052-7250728 | 02-9958728
m-yehuda.org.il@

מסתכלים קדימה
יש לנו נבחרת מנצחת!
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משה אוחיון
גזבר מועצה

052-7250755 | 02-9958755
mosheo@m-yehuda.org.il

ניב בר גיא
ראש מנהל החינוך

 02-9958642
052-7250642

nivb@@m-yehuda.org.il

שלהבת מרכספולד
מנהלת אגף חברה וקהילה

02-9958974
052-7250974

shal@m-yehuda.org.il

משה סויסה 
מנהל אגף ביטחון, תחבורה
רישוי עסקים ואיכות סביבה

052-7250835 | 02-9958835
moshes@m-yehuda.org.il

סיון כהן טופל
מנהל אגף שירות ואסטרטגיה
052-7250828 | 02-9958828
sivan@m-yehuda.org.il

שרית עוזרי
מנהלת אגף הפיתוח

052-7250946 | 02-9958946
sarito@m-yehuda.org.il

הדס דוד
מ"מ מנהלת אגף רווחה 

והביטחון החברתי
052-7250875 | 02-9958875

hadasdavid@m-yehuda.org.il

עמרי מנשה
דובר המועצה
052-3742823

omrim@m-yehuda.org.il
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בואו נשמור על קשר
מזמינות ומזמינים אתכן ואתכם לעקוב אחרינו ולהישאר כל הזמן מעודכנים

שלכם, עובדי המועצה, מנהליה, נבחריה וראש המועצה ניב ויזל.

תוכניות עבודה 
לשנת 2022

מסכמים את
שנת 2021

אתר המועצה
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