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כי הכל מתחיל בחינוך
החזון והרוח:
חינוך ערכי לאחריות חברתית
תנועת אשדודים דוגלת בחינוך ערכי לאחריות חברתית במעגלי החיים השונים בתוך מערכת
החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית :האישי ,המשפחתי ,העירוני ,החברתי ,העם והארץ
ליצירת קהילה אזרחית מגוונת ודמוקרטית.
פלורליזם חינוכי
הנגשת שיטות חינוכיות שונות ופתרונות חינוכיים מגוונים המאפשרים ליחידים וקהילות
לבחור בסוגי חינוך התואמים את השקפתם הערכית )ממלכתי ,ממ"ד ,דמוקרטי ,תורני,
אנתרופוסופי ועוד( ואת כיווני ההתפתחות המתאימים להם )טכנולוגיים ,הומניים ,ריאליים,
מדעיים ,אומנותיים ועוד(.
חינוך במאה ה –21-מערכת חינוך חדשנית ,טכנולוגית ודיגיטלית:
במאה השנים האחרונות עבר העולם מהפכה טכנולוגית של ממש הניכרת בכל אורחות חיינו
ומשפיעה על יכולת הקשב והלמידה שלנו .מערכות רבות השכילו לעשות שינוי ולהתאים את
עצמן לשפת התקשורת העדכנית .אולם מערכת החינוך,ברובה ,נותרה מאחור .על מנת
לייצר מערכת חינוכית מותאמת ,מעודכנת ואפקטיבית חייבים לגשר על הפערים ,ההוראה
והלמידה צריכה להשתנות .שימוש בכלים טכנולוגיים תומכי פדגוגיות עדכניות ,עיצוב חדש
של חלל הכיתה ,הדרכת הצוות ללמידה מקוונת ועוד.
חינוך שווה – מכל מקום ולכל אחד:
אנו מאמינים כי יש לחזק ולקדם את החינוך הציבורי מתוך אמונה כי תפקידו של החינוך
לקדם כל תלמיד ותלמידה מהמקום בו הוא נמצא ולתת לכל אחד ואחת הזדמנות אמתית
להצלחה בחיים בעתיד .צעירים אשר חווים מערכת חינוך תומכת ,מעצימה ומעודדת הצלחה
יגדלו להיות מבוגרים שותפים ,אכפתיים ומעורבים יותר בחברה בה הם חיים.
מתוך כך ,תנועת אשדודים רואה חשיבות רבה בשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים
בחינוך ובחברה ,כמו גם ,הנגשה של מערכות חינוך לרובעים השונים ולאוכלוסיות המגוונת,
עם דגש על תחומי ידע שונים כגון חינוך לאומנויות ,חינוך מדעי ,ועוד.
 – 1+1+1>3סינרגיה ושיתוף בין קהילה ומסגרות החינוך:
כאשר המערכות החינוכיות עובדות בשותפות עם הקהילה כולם מרוויחים .אנו בתנועת
אשדודים מאמינים ,שמסגרות החינוך הבלתי פורמליות )תנועות נוער ,חוגי העשרה ,קבוצות
מנהיגות ,אמנות ,נגינה וכד' (...והפורמליות צריכות לפעול כקהילת למידה ועשייה בתוך
השכונה והעיר וכחלק אינטגרלי ממנה .דרך זו תחזק את תחושת השייכות של כל ילד/ה
לקהילה ותביא להתפתחותם האישית ,למימוש החוזקות שלהם ,להגברת תחושת המסוגלות
העצמית ,לאקטיביזם תוך זיהוי צרכי המקום יצירה ופיתוח יוזמות לשיפור פני הקהילה וחיזוק
המחויבות הבית ספרית.
אנו מתחייבים לפעול ליצירת מערכת חינוך אשר:
 תחבר בין קהילות  -תנועת אשדודים תפעל לחיבור בין כל הקהילות האשדודיות
הפועלות במערכות החינוך השונות ,תיצור מפגשים רב קהילתיים של תלמידים
ואנשי צוות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ותאבק בבידול עדתי או דתי ,הפוגע הן

בקהילתיות והן באיכות החינוך לכל פרט ופרט .תנועת אשדודים תפעל ליצירת
תמונת עתיד שמטרתה היא אשדוד עיר שטוב לכולם לחיות בה ולכולם יש בה
מקום.
 תרחיב ותחזק את החינוך הציבורי  -תנועת אשדודים תפעל להרחיב לחזק ולקדם
את החינוך הציבורי )כולל מענה לתשתיות הפיזיות( ,תאפשר הזדמנות חינוכית שווה
ואיכותית לכלל קהלי היעד ובכללם נוער בסיכון וילדים עם צרכים מיוחדים .תזמן
צמיחה אישית וחברתית לכל ילד/ה באמצעות חיבור בין המערכת הפורמלית והבלתי
פורמלית וחינוך מבוקר עד ערב )איגום משאבים וחיבור בין פורמאלי ובלתי
פורמאלי( .משימתנו העיקרית :החזרת החינוך )בתמונתו השלמה( לאחריות
המערכת הציבורית וסיום מגמת ההפרטה לעמותות.
 תפתח מרכזים קהילתיים למען התושבים  -תנועת אשדודים תפעל להקמת
מרכזים קהילתיים משותפים הנהנים מאוטונומיה ארגונית ואידיאולוגית לתנועות
והארגונים השונים במטרה לחזק את חיי הקהילה ולהיות הלב הפועם שלה -חבילות
חוגים וקייטנות מסובסדות ,השתתפות בתנועות נוער ומפגשי העשרה המותאמות
לכל אוכלוסייה ולכל כיס.
 תיצר ערבות הדדית  -קהילתית  -תנועת אשדודים תפעל לקיום סולידאריות
חברתית המבטיחה את קיומם של כל החברים בקהילה מבחינה כלכלית ,תרבותית
ורוחנית.
 תנגיש השכלה גבוהה  -תנועת אשדודים תפעל לקידום ההשכלה הגבוהה בתחומי
אשדוד ולהקמת מוסדות אקדמיים מגוונים בה להשארת הצעירים בעיר.
 תתן מענה לצרכים מיוחדים  -תנועת אשדודים תקדם את זכויותיהם של אנשים עם
צרכים מיוחדים ,ואת אכיפת החוקים העוסקים בנושא זה ,ובעיקר ב"חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלויות" )ע"פ נוסח החוק(; כמו כן ,תפעל התנועה בכל הקשור
להנגשת כלל מוסדות החינוך והקהילה ולמניעת אפלייתם של אנשים עם צרכים
מיוחדים.
דרכי פעולה:
רלוונטיות של המערכת
• פתיחת מגוון בתי ספר בעיר  :מקצועי ,חינוך טכנולוגי ,הנדסאים ,חינוך דמוקרטי וכד'
• התאמת מבני מוסדות החינוך להוראה למידה של המאה ה 21-כולל שיפור תשתיות
• שילוב מכשור טכנולוגי להוראה ולמידה מותאמת לעולם המשתנה
בניית טוב משותף
• יצירת תוכנית מפגשים בין קהילות מגוונת הכוללת מפגשים חד פעמיים ומפגשים
לאורך כל השנה לעיצוב תפיסה זהותית ופוליטית הרואה בשונות ובמגוון יתרון
ומהווה תשתית ליצירת תמונת עתיד משותפת שמטרתה היא אשדוד כעיר שטוב
לכולם לחיות בה ולכולם יש בה מקום.
• הכשרת צוותי חינוך בנושא מפגשים בין קהילות מגוונות.
• הקמת "בית התפוצות" אשדוד בה ירכשו ידע ועושר תרבותי הילדים והצוות החל מגן
הילדים.
שותפות והשתתפות
• כלל בעלי התפקידים במערכת החינוך העירונית יעברו הכשרה להקניית כלים
לשותפות ולחיים של טוב משותף

•
•

מועצת תלמידים והנהגה הורית מעורבות פעילות בעיצוב וגיבוש תמונת העתיד
החינוכית בעיר.
"עירוב צבעים עירוני" יצירת רצף חינוכי פורמאלי  -בלתי פורמאלי המעודד לימוד חוץ
כיתתי בתוך תוכנית יישובית בלתי פורמליות וקהילתיות לצורך פיתוח מנהיגות
צעירה ומסגרות העשרה וחינוך מקצועי וגבוה למבוגרים.

פרסונליות בחינוך -בניית מערכת ליווי וחונכות אישית
• תוספת של איש חינוך לכל כיתת חינוך.
• בניית חוזה למידה אישי וחונך לכל תלמיד
• יצירת מסלולי לימוד שיאפשרו לתלמיד החל מתלמידים עם צרכים מיוחדים ועד
מחוננים .להביא לידי ביטוי את יכולותיו ולהצטיין
• הרחבת המענה לנוער מחונן בבתי התלמיד ובמסגרת בתי הספר.
• שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחינוך ובחברה באשדוד.
הישגיות במקצועות הליבה
• ליבת לימודים משותפת שתאפשר שיח מרכזי משותף כחברה
• חיזוק ההישגים במקצועות הליבה אשר יאפשרו כניסה לשוק העבודה בצורה
מיטבית ,במסלול העיוני והריאלי.
נגישות של מערכת חינוך בלתי פורמאלי לכולם –
• יצירת נגישות כלכלית ופיזית לתחומי החינוך הבלתי פורמאלי )תנועות נוער ,חוגי
העשרה ,קבוצות מנהיגות ,אמנות ,נגינה וכד'( ,ללא הבדלים במצב הכלכלי או
המיקום הגיאוגרפי בעיר.
חינוך לרוח ,תרבות והעשרה
• חשיפה ביקורתית לעולם הגות עשיר ורב תרבותי המעורר את הסקרנות ,חדוות
הידע והגילוי
• פיתוח היכולת לבחור בתוך שלל הגירויים בין מה שאיכותי ומקדם את הפרט
והחברה ובין מה שגורם לנסיגה.
• התנועה תפעל לכניסה מופחתת ,מבוקרת ,שיוויונית ואפקטיבית של עמותות
למוסדות החינוך ולהחזרת החינוך ההעשרתי והרוחני אל צוות בתי הספר.
משאירים את המוחות האשדודים בעיר
• הקמת קריה אקדמית והרחבת המוסדות האקדמיים והלימודים הגבוהים )שלוחות
של מוסדות אקדמיים ,הכפפת המכללה לאוניברסיטה גדולה או הקמת אוניברסיטה(.
• ביסוס תוכנית מלגות מלאות לסטודנטים הגרים בעיר
• הקמת מתחם דינאמי ותוסס של סטודנטים ,מהעיר ומחוצה לה ,הכולל כפר
סטודנטים )ע"ב בתי ספר מתרוקנים(
• הענקת ארגז כלים משמעותי לכל סטודנט וסטודנטית של עשייה חברתית כחלק
בלתי נפרד מאורח החיים וקהילתיות.
• יצירת חיי קהילה המושתתים על יצירת תחושת שייכות לעיר ,פיתוח תרבות ויצירת
מסגרות הגשמה לצעירים.
מערכות חינוך למבוגרים
• הקמת מסגרות חינוך משלים והעשרה אקדמית למבוגרים.
• הרחבת הקתדרה לחינוך ובית הספר להורים לרבעים ולשכונות.
מענה לאתגרי גיל הנעורים ,לנוער בסיכון והפחתת אלימות ופשיעה
• רכז נוער לכל מתנ"ס

•
•
•
•
•
•

תנועת נוער לכל שכונה.
הקמת מועדון נוער לעידוד תרבות בילוי ויצירה מקומית
פתיחה מחדש של פרויקט חבורות הרחוב
פתיחת קורסים למקצועות שונים להכשרה ושיבוץ -כדוגמת בניה ,גינון וכד',
הקמת בתי תלמיד עם אופציות למדריכי קבוצות או מורים פרטיים במחירים
מסובסדים ,להתפתחות אקדמית קהילתית וטכנולוגית לבעלי עניין החל ביסודי ועד
סיום התיכון,
פיתוח מנהיגות צעירה  -הקמת פורומים צעירים.

חינוך קהילתי בונה קהילה חזקה
• מחוייבות אישית במגוון תחומים נדרשים בקהילה החל מא' עד י"ב.
• חיבור בין צרכים של פרטים וקבוצות בעיר לבין מתנדבים ,מרחבי התנדבות ובעלי
עסקים ויצירת רשת חברתית עירונית פעילה ,תוססת וסינרגטית.
חינוך מלידה –
• יצירת מערכות חינוך ותרבות ציבוריים מגיל לידה עד .3
• בניית תוכנית חינוכית מקיפה ומחייבת לצהרונים
• שיפור מתמיד של מערכות החינוך העירוניות לגיל הרך ואנשי הצוות.
גם הם מחנכים ,מערכת הכשרה לכלל הצוות
• הכשרה וליווי לנהגי/ות ההסעות ,לסייעות/ים ,לשומרים/ות ,לאנשי/ות התחזוקה,
צוות המזכירות וכיו"ב אשר מקיפים את ילדינו במהלך כל יום הלימודים.

תעסוקה ומסחר
החזון והרוח:
•

•

•

•

•

•

לעבוד בכבוד באשדוד -אשדודים רבים נוסעים מדי יום לעבודה מחוץ לאשדוד ואף
עוזבים את העיר בשל מחסור במגוון מקומות תעסוקה בעיר .על פי הלמ"ס 55% -
מהמועסקים תושבי אשדוד עובדים בעיר ,ו 45%-מחוץ לה.
תנועת אשדודים תפעל להרחבת היצע המשרות ואפשרויות התעסוקה באמצעות
עידוד הקמת תעשיות היי-טק ומיד-טק ,תקדם השקעת יותר משאבים באגף לפיתוח
תעשייה ותעסוקה בעיר ,ותפעל להקמת מרכז לעידוד ושיתוף פעולה עם עסקים
קטנים ובינוניים בעיר ,תוך חיזוק המרכזים המסחריים .כמו כן ,נפעל לעידוד פתיחת
משרדים מחוזים של גופים כלכליים ומשרדים ממשלתיים בעיר.
מיעוט אפשרויות התעסוקה באשדוד מהווה את אחת מהבעיות המשמעותיות ביותר
לתושבי העיר בכלל ולתושביה הצעירים בפרט .בנוסף לפן הכלכלי ,משפיע נושא
התעסוקה על איכות החיים של התושבים  -הרחבת אפשרויות התעסוקה בעיר
תרחיב את הפנאי לבלות בעיר במסגרת המשפחה והקהילה .אשדוד מאופיינת
בשכר ממוצע נמוך העומד על סך  8,939ש"ח ביחס למדינת ישראל ,בה השכר
הממוצע במשק  9,939ש"ח.
כלכלת אשדוד מבוססת ברובה על מתן שירותים )חינוך ,בריאות ,בנקאות ,משרות
ציבוריות( ,נמל ועורף הנמל ,תעשייה קלה וכבדה באזורי התעשייה בצפון העיר,
מסחר זעיר במרכז העיר ואזורי מסחר ותיקים ברבעים השונים .מרכזי הקניות
החדשים יוצרים משרות רבות מתחת לשכר המינימום ופוגעים בצמיחת התעסוקה
בעיר .אזורי התעסוקה העיקריים ,הנמצאים באזה"ת הכבדה ובנמל ,מעסיקים גם
עובדים רבים מחוץ לאשדוד.
הכנסות העירייה מארנונה למסחר ותעשיה עומד על כ 414-מיליון שקל בשנה,
המהווים כ 70%-מקופת העירייה .בנוסף ישנם היטלים על בעלי עסקים כמו אגרות
שילוט ואגרות רחוב ושמירה ,המוסיפות עוד כ 80 -מיליון שקל בכל שנה .ממצאים
אלו מדגישים את החשיבות שבסיוע לעסקים ,שיפור התשתיות והפנית המשאבים
המתאימים ,ע"מ לשפר את הזדמנויות התעסוקה לתושבים ולסייע בשגשוג וצמיחת
העיר.
בהיעדר היצע ראוי של תעסוקה ,בני ובנות הדור הצעיר עוזבים את העיר עם סיום
לימודיהם התיכוניים או לאחר שירות צבאי במטרה לרכוש השכלה גבוהה והשכלה
מקצועית ,ולהשתלב במעגל העבודה .הצעירים מתקשים למצוא עבודה באשדוד
ורבים מהם נשארים בערים בהם למדו או עוברים להתגורר בסמוך למקום העבודה
המתאים לכישוריהם.

דרכי פעולה:
מצמיחים עסקים ,למען העיר
• סיוע בהקמה וליווי של ארגונים אזוריים של בעלי עסקים :הקמת פורומים של בעלי
עסקים ,הקמת וועדים בתוך מרכזי המסחר הרובעיים ווועדי בעלי נכסים שיעבדו
בשיתוף פעולה עם הרשות.

•

•

עידוד פרויקטים בשיתוף בעלי עסקים וקהילה ,לדוגמה  -התמחות לסטודנטים
תושבי העיר במהלך ימי חמישי  -שישי" ,פורום תרבות ובילוי"" ,פורום א.ת .קלה",
"פורום בעלי עסקים בסיטי" וכו'.
השמשת מבנים קיימים כמתחמים שיתופיים לעסקים קטנים )" ("HUBשיתנו
שירותים עיסקיים כדוגמת חדרי ישיבות ,שירותי מזכירות ,עמדות עבודה להשכרה
קצרת או ארוכת טווח וכיו"ב.

יעול שירותים ייעודים לבעלי עסקים
• הקמת יחידה בעירייה שתהיה אמונה על סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בנושאים
עירוניים .ליווי עסקים בינוניים וקטנים ,ללא תשלום וביוזמה של הגורמים העירוניים:
סיוע לעסקים בעלי שאיפות להרחבת העסק ,הכוונה בגיוס כוח אדם ,הכוונה לגבי
אפשרויות מעבר למשרדים גדולים יותר ,קיום הרצאות לשיווק ופיתוח עסקי ,יעוץ
בנושאי תב"ע ,הכוונה וסיוע בפתיחת עסק וכו'.
• פיתוח אפליקציה לעסקים קטנים ובינוניים שתאפשר לייעל את התהליך הבירוקרטי
מול מחלקת רישוי עסקים .פתיחת מסלול ירוק לעסקים לקיצור זמן שירות ויצירת
קשר מהיר בין המגזר העסקי לגורמי העירייה השונים .הרחבת סמכויות מנהלת
העסקים לסיוע בפתרון בעיות .פתיחת מסלולים יעודיים שונים וסיוע לעסקים באכיפת
הבירוקרטיה.
פיתוח ותחזוקת המרכזים המסחריים הוותיקים
• שיפור תשתיות ותחזוקת המרכזים המסחריים הותיקים
• סיוע בהקמת וועד סוחרים במרכזים הותיקים לטובת המרכז ומשתמשיו
• הפעלת יוזמות קהילתיות שונות בשיתוף המרכזים המסחריים הוותיקים בעיר .הפקה
של ארועי תרבות במרכזים המסחריים הרובעיים ,הפקה של שוקי איכרים תוך דגש
על תוצרת עירונית מקומית ושוק פשפשים מקומי ,כדוגמת נחלת בינימין בתל אביב,
שוק מחנה יהודה בירושלים ,גלריית האומנות החדשה בעיר העתיקה בבאר שבע
ורחוב מסילת נשרים בתל אביב .חיזוק המרכזים המסחריים הוותיקים ויצירת מוקדי
עניין אלטרנטיבים ייאפשרו פיתוח תיירות מקומית ויהוו מנוף לעסקים מקומיים.
עידוד הקמת תעשיות עתירות ידע ,סטארט-אפים ותעשיית מיד-טק בעיר
• עידוד חברות להעברת עסקיהם והקמה של עסקים בתחומי העיר וכן בחינה מחדש
של סיווגי הארנונה למגורים ולאזורים מסחריים.
• קידום ופיתוח החממה ליזמות עסקית בשילוב ובשיתוף עם גורמים ממשלתיים
)משרד התמ"ת (,וגורמים פרטיים )מט"י( שתספק ייעוץ אישי ומקצועי וליווי לבעלי
יוזמות עסקיות.
• הקמת קרן עירונית לעידוד יזמים וחברות סטארט אפ מקומיות וארציות.
עידוד כלכלה וצריכה מקומית
• אשדודים קונים אצל אשדודים ,עידוד צריכה מקומית גם בקרב התושבים וקל וחומר
בפרויקטים עירוניים .הפקת קמפיינים עירוניים לעידוד תושבים לצריכת תוצרת
מקומית וקנייה בחנויות מקומיות.
• הפניית מכרזים עירוניים לבעלי עסקים אשדודים ,לקידום קניה מתוצרת עירונית
מקומית וחיזוק נותני השרותים והעסקים המקומיים.
קידום אפליקציות ואתר אינטרנט מקומי לשיווק ושירות עסקים אשדודים

•
•

יצירת תחריות בקרב תושבי העיר לעידוד קניות בעסקים מקומיים
פיתוח כרטיס הטבות מקומי – המאפשר תשלום באשראי מקומי )כדוגמת אשראי
תל אביבי(

הפקת ירידי תעסוקה לבני נוער לפני החופשים הגדולים )קיץ ופסח(
• חיבור בין בתי עסק מקומיים לבני נוער לטובת עבודה בחופשות.
• ביצוע סקרי שוק בקרב בני הנוער והבנה אילו סוגי עבודות מעניינות אותם ואיתור
בעלי עסקים רלוונטים שיעסיקו את בני הנוער תוך הקפדה על שמירת זכויות בני
הנוער לתעסוקה ושכר הוגן.
• הקמת עמוד איתור ומציאת עבודה לבני נוער דרך רשתות חברתיות ,חיבור וקישור
לבעלי עסקים רלוונטים ,סיוע והכוונה.
בחינה מחודשת של תשלומי ארנונה והיטלים שונים
• בכדי לעודד עסקים להגיע לעיר ולעודד יזמין מקומיים ,יבחנו גובה אגרות שילוט,
רישוי עסקים ,שמירה וכו' :עסק מתפתח המצליח לייצר מקומות תעסוקה לתושבי
העיר מקבל הנחה קבועה בארנונה ,וכדומה.
• הפניית אחוז מסויים מתקציב הארנונה לטובת שיפור אזורים מסחריים.
ייזום שינוי לתכנית מתאר אשדוד לענין אזורי התעשיה והמסחר
• קביעת תיקון לתכנית המתאר שיאפשר עירוב שימושים לצרכי תעשיה ומסחר,
הוספת יעודי קרקע גמישים הקשורים בתעסוקה והרחבת תכליות תומכות בעסקים
גם באזורי מגורים ,בהתאם לאופי התכנון בערים בעולם בעשורים האחרונים .

תרבות ,אמנות וספורט
החזון והרוח:
•

•

•

•

•

אשדודים עושים אשדוד לכולם  -רב תרבותיות זה הכי אשדוד ,אירועים בעלי ניחוח
תרבותי אתני ,מקומות בילוי מגוונים שיתאימו לכלל האוכלוסייה במשך כל השבוע,
הופעות שימשכו קהל מחוץ לעיר ,פיתוח הספורט הימי ורצועות החוף ,מתחמי אומנות
ציבוריים פתוחים לקהל הרחב ,תיאטראות תרבותיים ופיתוח קבוצות תרבות ואמנות
מקומיות ,תיאטרון פרינג' ועוד היד נטויה.
אוכלוסיית אשדוד גדולה ומגוונת ,באשדוד ישנם יוצאי ויוצאות כ 99-עדות שונות
המתגוררים בה .ככזו ,ישנו צורך ממשי בקרב תושבי העיר לפתח מענה לאפשרויות
בילוי ,תרבות ואומנות חדשניים לכלל התרבויות ולמנף את הגיוון לטובת יצירת עיר
תרבותית ייחודית בישראל ,ויצירת תשתית טובה יותר לתיירות.
תנועת אשדודים תוביל את אשדוד כעיר פתוחה וליברלית ,במקביל תדע לכבד את
הקהל הדתי והמסורתי ,תדע לתת מענה לתושביה ולמבקריה גם בסופי שבוע ,בהתאם
לאופי האוכלוסייה .אנו נקדם סטאטוס-קוו בו השבת תשמר למי שרוצה לשמור אותה,
ובמקביל נפעל לעיר שכיף להיות בה בסוף השבוע מבחינת תרבות ופעילות פנאי ואף
יצירת מקומות בילוי בשבת שיהיו משולבים המאפשרים ההגעה של כלל תושבי העיר.
באשדוד חיים ופועלים אמנים רבים המוכרים לארגונים המקומיים והארציים ,ומספר רב
של אמנים שעדיין לא התגלה .אנו נפעל למען מתן הזדמנויות לאמנים מקומיים ליצור
אמנות חדשה ומסעירה.
תנועת אשדודים תשקוד על הטמעת ערכים לתרבות ואמנות כדרך חיים ,יצירת
מאפיינים מקומיים יחודיים ,והפיכת העיר אשדוד לאייקון תרבותי במדינת ישראל.

דרכי פעולה:
תרבות ואמנות ככלי לפיתוח עירוני ושכונתי
•

שילוב של עסקים וכוחות יצירה מקומיים באופן קבוע יהוו מנוף כלכלי ופנאי מקומי,
מיתוגי ותרבותי לרווחת התושבים בכלל העיר ותושבי הרבעים בהם יפעלו .ניתן יהיה
להשתמש במנהלות במתנסים הפזורים במרחבי העיר )ולתת מענה לרובעים שאין בהם
מתנ"ס( בכדי להנגיש פעילויות פנאי לרובע כגון הופעות רחוב  ,תערוכות ציורים מיזמים
רובעים וכדומה )לפי צורך הרובע(.

פרויקטים לאומיים ובינלאומיים באשדוד
•
•

מיצוב העיר ברמה הלאומית בתחום התרבות -הקמת תיאטרון רפרטוארי ,קבוצות מחול
ומקהלות
יוזמה ואירוח של פסטיבלים ארציים בדגש רב תרבותי וקידום תיירות תרבותית בעיר.

תרבות לכולם

•

פתיחת מוסדות התרבות המרכזיים בעיר לאורך שעות היום ,כך שיתנו מענה לכלל
אוכלוסיות העיר ,לכלל שכבות הגיל בעיר )נוער ,הגיל השלישי ,חיילים וכו'( ,תוך כבוד
והתחשבות בצרכיה השונים של כל אוכלוסיה.

בית תפוצות
•

העיר אשדוד קלטה עליה מכל תפוצות ישראל ,והיא מהווה גם שער למבקרים ממדינות
זרות .תנועת אשדודים רואה לנכון להקים בית תפוצות ,בו יוכלו בני כל העדות בישראל
לבקר וללמוד על עברם התרבותי ,ולשומרו לדורות הבאים.

חינוך לאומנות
•
•
•

•

פיתוח ,גילוי ומעקב אחר בעלי כישרונות בבתי הספר
עידוד כלכלי לאמנים צעירים ,כדי לעודד יצירת אמנות ופיתוח קהילה אומנותית באשדוד
פתיחת כיתות אמנות נוספות בבתי הספר היסודיים )לכלל האמנויות( והעל-יסודיים
)מגמות מתמחות – צילום ,כתיבה ,אמנות הבמה וכד'( ,בדומה לתיכוניים יעודיים
לאמנויות בארץ )"תלמה ילין" בגבעתיים(.
הקמת בית ספר גבוה )אקדמאי( ברמה בינלאומית ללימודי אומניות יפות :מוזיקה,
תאטרון ומחול .בית ספר שימצב את אשדוד בקדמת הבמה בתחום לימודי האומנויות
וימשוך צעירים מכל רחבי הארץ לעיר.

עידוד אמנים ואמנות מקומית
•
•
•
•
•
•

הקמת קרן עירונית לאמנות ותרבות אשר תאפשר פיתוח רעיונות ופרויקטים של אמנות
ויצירה מקומית.
הפקת תערוכות מקומיות מתחלפות במסגרות רובעיות באירועים ציבוריים מרכזיים ,תוך
מתן עדיפות ליוצאים ואמנים מקומיים.
מתן במה לאמנים מקומיים באירועים מיוחדים כגון יום העצמאות/פסטיבל חלון לים
התיכון/פסטיבל הבירה וכו'.
קידום רכישת אומנות מקומית לטובת העיר וקידום הענף )פסלים ,תמונות ,צילומים
וכדומה(
יוצרים מקומיים שיובלו מהלכי "פופ ארט" בשיתוף הקהילה כדוגמת ציורי גרפיטי לוחות
מודעות  ,צביעת ספסלים ופיסול סביבתי ויצירת שוק אמנים אשדודים בלבד.
יצירת אומנות ברחוב לדוגמה כיכר מתחלפת שבא תוצג כל תקופה אומנות מקומית
אחרת.

הקצאת מרחבי אמנות יעודיים בעיר
• הקצאת מבנה מוסדר שישמש בני נוער ואמנים בעיר לפיתוח תחום האומנות שלהם
וקידום יצירה מקומית במהלך כל שעות היום וימי השבוע.
• פתיחת שיעורי תאטרון במשכן.
פיתוח תרבות הספורט האשדודית לנשים וגברים כאחד
• פיתוח כלל ענפי הספורט ,תוך מתן דגש על מצויינות :איתור וחיזוק ספורטאים מצטיינים,
ליווי מקצועי על ידי מחלקת הספורט העירונית ,הקצאת שטחים ציבוריים למתקני ספורט,
תחזוק ושיפור מתקני הספורט הקיימים לסטנדרט בינלאומי.

• קידום ענפי ספורט נוספים שאינם מתוקצבים על ידי העירייה )סקייטבורד ,אומניות
לחימה ,ריקוד ,אתלטיקה קלה ועוד(.
• נפש בריאה בגוף בריא  -פיתוח ענפי הספורט המקומי ,החובבני והמקצועי בכלל ענפי
הספורט.
• השתלבות בתכניות ארציות כדוגמת "פרחי ספורט"" ,אתנה" וכיו"ב.
פיתוח תרבות הים בעיר
• פיתוח ענפי הספורט הימיים ובכללם ענף הדיג ,הגלישה וקייטסרפינג.
• פיתוח פעילות נוער ייחודית לעיר ים ,אשר תהווה חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך
העירונית .שימוש במשאב הטבעי של העיר לקידום והעצמת בני נוער בפעילויות ימיות.
הקמת מוסדות תרבות פנאי חדשניים וחיזוק הפן התיירותי של אשדוד .קרבת האדם
לטבע ,מאפשרת חינוך לשמירה על איכות הסביבה ועל בריאות האדם.
• הקמת בריכת גלים ברמה בינלאומית לקידום ענף הגלישה והכוונה להישגים אולימפיים.
פיתוח תחום הגיימינג
• ענף תחרותי אלקטרוני המתפתח בשנים האחרונות המייצג קדמה ,שליטה במיומנויות
טכנולגיות ומדיות חדשות .הפקת תחרויות גיימינג ארציות ומשיכת קהלים חדשים לעיר,
אשר יהפכו את אשדוד למעצמת גיימינג.
פיתוח תרבות הבילוי האשדודית
•
•
•

•
•
•

חיזוק ופיתוח מתחמי בילוי בעיר באמצעות עידוד בעלי העסקים ,תוך יצירת ערוץ ישיר
מול מערכת רישוי העסקים העירונית,
קידום שיתופי פעולה בין מקומות בילוי בעיר ליצירת תרבות בילוי מגוונת באשדוד.
יצירת מתחמי בילוי ותמיכת העירייה באזור עצמו )שיפור התשתיות ,שיטור ,סיוע במיתוג
האזור ,שיפור התחבורה הציבורית( ,על מנת להשאיר בליינים בעיר ואף למשוך בליינים
נוספים מחוץ לעיר.
עידוד בעלי מקומות בילוי לערוך ארועים בעלי אופי ייחודי לאוכלוסיות שונות.
פתיחת קולנוע פתוח – דרייב אין  -בחניוני חופי הים בתקופת הקיץ לרווחת והנאת
התושבים.
הקמת שווקי איכרים במרכזים הרובעיים ,בשיתוף סוחרי הרובע ומנהלות הרובע ,פתיחת
שוק לילה )שוק הים בחוף לידו ,שוק רובע ב'( והפיכתם למוקד בילוי לילי אלטרנטיבי
)כדוגמת שוק מחנה יהודה(.

בילוי מפוקח ומאפשר לבני נוער
• הקמת מועדון נוער המאפשר לבני הנוער לבלות באופן מפוקח מצד אחד ומאפשר מרחב
מצד שני וייזום מסיבות לנוער ,ללא אלכוהול עם מוזיקה טובה ,בכדי שבני הנוער
האשדודים לא יאלצו לנסוע מחוץ לעיר .מבנה מפוקח לבני נוער במהלך שעות הערב
והלילה ,בעל אופי המאפשר בילוי ,תרבות וחינוך בלתי פורמאלי.
פרסום
• מיטוב ומיקוד של פרסום האירועים לתושבי העיר ,חידוד הפילוח של הפרסום לפי אירוע
והתאמה לכל קהל יעד ע"י פלטפורמת פרסום מתאימה.

יצירת נישות תרבותיות יחודיות
• תחרות עיצוב שיער :אשדוד משופעת במספרות אשר הפכו לחלק מהתרבות שמאפיינת
את העיר .הפקת אירוע שנתי של תחרות בין מעצב שיער שימשוך קהל ,וקורה רק
במקומות מעטים בעולם .אירוע כזה יאפשר חשיפה למספרות שונות באשדוד ,ואף יכול
להפוך לפסטיבל הנמשך כמה ימים או שבוע .במהלך הפסטיבל ניתנת לתושבים
ולמבקרים הזדמנות לבקר במספרות המשתתפות בתחרות ולתת לספרים "להתאמן"
עליהם.
• תצוגה אופנה עולמית לשמלות כלה וערב – אשדוד מוכרת וידועה במכירות עולמיות
שלה לשמלות כלה ,ענף אשר משגשג ומתפתח תמידית .נשאף להפוך את אשדוד
למרכז אופנת חתן-כלה ארצי ועולמי ,ולקדם הפקת תצוגות אופנה וכנסי מתחתנים.
תנועת אשדודים תפעל להפוך את אשדוד למרחב אומנתי עשיר ,מגוון ,ורב-תרבותי.

דיור
החזון והרוח:
•

•

•

עליית מחירי הדיור באשדוד ,במקביל לכל הארץ ,לצד מצוקה כלכלית של זוגות צעירים
ואוכלוסיות נוספות ,יצרו מצב בו רכישת דירה באשדוד במחירים הקיימים ,כמעט בלתי
אפשרית .כתוצאה מכך ,רבים מבני העיר שנולדו וגדלו בה נאלצים לעזוב ליישובים
אחרים.
מצוקת הדיור היא חלק מבעיה לאומית ,ונדרשת פעולה של הממשלה על מנת לפתור
את הבעיה ,אך גם לרשות המקומית ישנם כלים להעמדת דיור בר השגה .תנועת
אשדודים תפעל למקסם את הפתרונות המוניציפליים האפשריים.
נדאג גם שפתרונות הדיור המוצעים לא יפגמו בטיב הבניה וייצרו עיר איכותית למגורים,
תעסוקה ובילוי.

דרכי פעולה:
שקיפות ושיתוף ציבור:
•
•

•

•

•

•

שקיפות מלאה של ישיבות ועדת בנין ערים – הנגשת הקלטות וידאו ואודיו באתר
העירייה ,של דיוני ועדת בנין ערים וסיכום ישיבות רשות הרישוי
לשאוף לשינוי במעמד מהנדס העיר כך שיפעל תחת כובע מקצועי ולא פוליטי ,ויהיה
כפוף למדינה )לוועדה המחוזית( במקום לעירייה .מהנדס העיר יבחר על ידי הועדה
המחוזית ,משכורתו תשולם על ידי המדינה ולא העיריה ,תפקידו יהיה מוגבל בשנים,
ללא חפיפה לקדנציה של ראש העיר.
תנועת אשדודים תפעל לביעור פעילות מינהל לא תקין במחלקות התכנון בעיר לטובת
פתיחת תחום הדיור לתחרות אמיתית ועל ידי כך להוזיל את מחירי הדיור .נפעל
להגברת האכיפה על שמירת החוק וטוהר המידות ,תוך קביעת מנגנוני ענישה ברמה
המוניציפלית.
מינוי מתכנן קהילתי בכל רובע :ניזום תפקיד רובעי של מתכנן קהילתי  -אדם מקצועי
בעל הכשרה מתאימה ,שייצג את עמדת הקהילה בפני גורמים מוסדיים ,וינגיש לתושבים
את עמדות מינהל התכנון ותכניות הפיתוח )על ידי כנסי שיתוף ציבור( .כל תכנית
המתוכננת בקהילה )רובע( תיעשה בשיתוף פעולה מרבי של התושבים בעזרת המתכנן
הקהילתי ,והוא יהיה אחראי על הצגת הצרכים והרצונות של התושבים למתכננים
ומוסדות העיריה ,ועל שמירה על האינטרסים הקהילתיים.
מנגנון פרסום ההקלות – נפעל להנגשת מנגנון פרסום ההקלות לציבור הן באמצעות
פרסום בניסוחים קבועים ובשפה ברורה ,והן בשיפור הגישה למידע  -פרסום באתר
העיריה )כמתחייב בחוק( ובאתר הבניה המתוכנן .בנוסף ,המתכנן הקהילתי יעודכן בכל
הקלה/שימוש חורג המפורסם בתחום הרובע ויפעל ליידע את הקהילה לגבי תכנון עתידי
רלוונטי בזמן אמת ושמירה על זכויותה.
קיצור תהליכי קבלת מידע תכנוני במנהל ההנדסה ובאמצעות המתכנן הקהילתי לתושבי
הרובע.

התחדשות עירונית:
התחדשות עירונית ושיקום שכונות ותיקות הם אינטרסים עירוניים .הם מאפשרים דיור מגוון
באזורים בהם כבר יש תשתיות עירוניות ,מעלים את האטרקטיביות שלהן ומאפשרות
לאוכלוסיות צעירות להשתלב במרקם הרובעי .בנוסף ,על העיריה לפעול כל העת לשיפור פני
השכונות הוותיקות לצד תחזוקה נאותה של השכונות הצעירות יותר למניעת שקיעתן.
•

•
•

•

•

•

•

לפינוי-בינוי תהיה עדיפות על פני תמ"א  38המטפלת בבנין אחד בלבד ואיננה נותנת
פתרון רחב לטובת כלל התושבים בשכונה ,כולל מרכיב של דיור ציבורי .בפרויקט תמ"א
 38מתחדש בניין בודד כשסביבו שכונה מוזנחת ,בניגוד לפרויקט פינוי בינוי הכולל
מחשבה על כלל השכונה לרבות תחום השתיות .תנועת אשדודים תפעל לקביעת
קריטריונים לפרויקטי תמ"א  38תוך שמירה על ההיבטים הסביבתיים והחברתיים.
פרויקטים של פינוי-בינוי מוסדרים בתכנית מפורטת חדשה,ולכן הם לוקחים בחשבון את
צרכי השכונה .יש לבצע אותם תוך דיאלוג עם התושבים ,בעזרת המתכנן הקהילתי.
בפרויקטי תמ"א  38ובפרויקטי פינוי בינוי יש לדאוג לאוכלוסייה הקיימת וליכולתה
להישאר בשכונה ובפרויקט .לעודד טיפול במספר בניינים בו זמנית על פני פינוי לבניין
אחד בלבד מפרויקט הבינוי ולדאוג למנגנונים שיאפשרו השארת האוכלוסיה לטווח
הרחוק) .לדוגמה :התחייבות לחוזה עם חב' תחזוקה כתנאי לטופס  ,4העמדת ערבות
אישית לפרק זמן ארוך להתחייבות לשיפוצים אחת לתקופה ועוד פתרונות שהיזמים
צריכים לקבל על עצמם בפיקוח ואישור העיריה(
תנועת אשדודים תקדם פתרונות בהם העירייה תטפל בשטחים הפרטיים הפתוחים ולא
תשית את האחריות על הבעלים בלבד :טיפול בשטחים מסחריים )פרטיים פתוחים(
שבהם חלוקת הנטל הכלכלי לטווח ארוך יכול להתבצע באמצעות פריסת תשלומים דרך
הארנונה ,טיפול בשטחי גינון מוזנחים )פרטיים פתוחים( ע"י הוספת שקלים בודדים
לתשלום הארנונה ובתמורה העירייה תטפל בשטח מבחינת גינון ,ניקיון והדברה ,וכיו"ב.
תנועת אשדודים תעודד את עדכון תכנית מתאר אשדוד ,ותכנית משלימה לתמ"א  38כך
שיתירו שילוב שטחי מסחר ו/או דירות ריקות בפרויקטים שיישארו כקניין משותף ,כאשר
התמורה בעבור השכרתם תשמש לתחזוקת הבניין המשותף.
קידום קבוצות רכישה  -המתכנן הקהילתי יתווך ויצור קשר בין יצרנים לצרכנים ויחסוך
את פערי התיווך והשיווק ,כדי לבנות חבילת מחיר נוחה יותר .תכניות אלו יטיבו עם
האוכלוסייה בשכונות הוותיקות וייצרו תנועה של זוגות צעירים בתוך העיר.
קיצור זמנים משמעותי בהליכי קבלת היתרים לתוכניות בניה וקידום תכנון המשלב בניה
ירוקה וערכי קיימות.

דיור ציבורי:
•
•

תנועת אשדודים תפעל להתניית מתן היתרי בנייה בהקצאת דירות לדיור ציבורי בכל
פרויקט חדש למגורים ,לפי מפתח של דירה ציבורית לכל  Xיחידות מבוקשות.
הדירות ימכרו לחברה משכנת או יועברו לרשות מחלקת הרווחה כהחכרה לזמן ארוך או
בבעלות במחיר מופחת.

התמהיל העירוני:
•

תכנון דיור מעורב בשכונות לפי סוגי מגורים )צמודי קרקע ,בניינים נמוכים ובניינים
גבוהים( כמו שהיה נהוג ברובעים הישנים של אשדוד.

•

•

•

תמהיל דירות מגוון בבניינים  -תכנון מאוזן של דירות קטנות לצד דירות גדולות באותו
בניין ,כדי ליצור אוכלוסיה הטרוגנית בשכונות מבחינת חתך גילאים ויכולת סוציו-
אקונומית ,כדי לאפשר תחזוקה שוטפת לבנין לטווח ארוך )מעלית ,גינון ,ניקיון וכו'(
עירובי שימושים מאוזן  -תכנון משולב של מגורים ומסחר במטרה שהשכונות תהיינה
תמיד פעילות )ביום בזכות המסחר ובלילה בזכות הפעילות במגורים( .כך נבטיח שכונות
בטוחות יותר בהן אין אזורי רפאים ואין פעילות עבריינית בדומה לאזורי תעשייה בשעות
הלילה.
הוספת מעברי חציה ,הקטנת המרחקים בין צמתים ועידוד קישוריות בתכנון במקום
רחובות ללא מוצא ורחובות טבעתיים ,ותכנון נגישות מרבית לתחבורה ציבורית והולכי
רגל.

תכנון לטווח ארוך:
•

•

•
•

תכנון מגורים ,מוסדות ציבור ושטחים פתוחים ,בהתחשבות בגוון האוכלוסייה ובשינויים
הצפויים במחזוריות של  25שנים .או לסירוגין להכליל פרויקטיי בנייה ותשתיות בפריסה
של  25שנה עם התחדשות רציפה.
התאמת תכניות מפורטות של שכונות ותיקות לצרכים הנצפים של התושבים .כלומר,
לאחר שהשכונה בנויה ומתפקדת מעל עשור ,יש לבחון האם היא עדיין מתאימה לצרכי
התושבים .במידה ורואים שיש חריגות גורפות מהתכנית ,יש לבחון הגשת תכנית
שינויים )לדוגמה סגירת מרפסות ,חלוקת דירות ,שימוש למשרדים וכו'(
שימוש בתכנית מפורטת גמישה נפחית לפישוט תהליכים ושינויים תכנוניים עתידיים.
נפעל לצמצום השטחים הפתוחים הפרטיים ,בדגש על מתחמי דיור שבהם יש שטחים
פרטיים פתוחים נרחבים שברבות הימים אין מי שיתחזק ויחדש אותם.

תמריצים אישיים:
•

בנוסף להקלות ארנונה קיימות ,יש להוסיף עוד תמריצים לעידוד הגירה חיובית לדוגמה:
מימון/סיוע לסטודנטים לטובת הלימודים כהלוואה שההחזר הכספי יעמוד על 10%
במשך  5שנים והשאר ) (50%יישאר מענק )בתנאי שהמגורים בפועל יהיו בתחום העיר
ושההחזרים בגובה  50%יושלמו בתום  5שנים( ,הקלת ארנונה לזוגות צעירים שילדיהם
מתחת לגיל  ,3תמריצים לרכישת דירות קטנות לגיל השלישי/סטודנטים והשכרה
מפוקחת במיוחד באזורים ייעודיים על יד מוסדות חינוך ,מכללה ,מרכזי קשישים( וכו'.

הוזלת הקרקעות:
מחירי הקרקעות מהווים חלק מהותי במחירי הדיור ,הוזלתם תאפשר הורדת מחיר ניכרת
לדירות ובנוסף תאפשר כניסת קבלנים נוספים לשוק תוך הגברת התחרות.
•

•

על מנת להוזיל את מחיר הקרקע ,תנועת אשדודים תיזום מערך תמריצים לבעלי
הקרקעות שיממשו את הקרקע ,ביחס למועד רכישתה -ככל שהבעלות ותיקה יותר
הפיצוי יקטן.
קיצוב של זמן )בשנים( לפיתוח שטחים בבעלות פרטית והתחלות בנייה ,חריגה מהזמן
הנקוב יחשוף את הבעלים לקנסות.

שותפות ציבור וקהילה
החזון והרוח:
תנועת אשדודים תפעל להנגשת המידע על הנעשה בגופי השלטון המקומי בתחום הפיזי,
חברתי ,סביבתי תרבותי וחינוכי לכלל תושבי העיר ,ותעודד מעורבות לנעשה בעיר בקרב
התושבים .מעורבות התושבים תתפקד כמנגנון בקרה למערכת הציבורית כך שתטיב עם כלל
אוכלוסית העיר ,במטרה לעורר את תחושת השייכות לאשדוד.
דרכי פעולה:
שותפות ושקיפות בין העירייה לתושבים
•

•

המחלקות והיחידות העירוניות יפעלו מתוך שיח יזום עם התושבים ,תוך יצירת מנגנון
שיאפשר לתושבים להיות חלק פעיל ובלתי נפרד מההחלטות המעצבות את העיר ואת
הפרויקטים בה.
ניצול כלל הפלטפורמות הטכנולוגיות הקיימות להנגשת כלל המידע לציבור.

יזמות וקהילה  -תכניות עבודה לפי רבעים
•

•

•

תנועת אשדודים תפעל ליצירת מפגשי חשיבה אירגוניים ציבוריים ,חברתיים ועסקיים,
לפיתוח רעיונות ומציאת פתרונות לשיפור תחום היזמות החברתית באשדוד .המרחב
יהווה פלטפורמה לחדשנות ,יזמות ,שיתופי פעולה וקיימות.
יצירת תכנית שנתית של 'אירוח מתגלגל' בה בכל פעם רובע אחר מארח את כלל תושבי
העיר .כל זאת בנוסף לאירועי הקהילה ברובעים במטרה לעודד מפגשים בין שכונתיים
במרחב העירוני.
התאמת השירותים השונים לתושבי העיר בהתאם לאופי השכונה והתושבים
המתגוררים בה.

שותפות ציבור כדרך חיים
•

כלל בעלי התפקידים במערכת החינוך העירונית יפעלו לאור מדיניות בה החינוך
הפורמאלי והבלתי פורמאלי הינם מקשה אחת ,כלומר שערכי הקהילה והרשת
החברתית העירונית תהווה בסיס לכלל המסגרות החינוכיות ברמת המדיניות.

החזרת נבחרי הציבור לכלל המנהלות הקהילתיות
•

•

הכשרת מינהלות הרובע לטיפול בסוגיות חברתיות וקהילתיות במקביל לסוגיות פיזיות.
כל מינהלת תכלול מנהל רובע ,מארגן קהילתי ,מתכנן ,רכזי פרויקטים ע"פ אוכלוסיות
ועובד סוציאלי קהילתי(.
מינהלות הרבעים יקדמו הכשרות לפעילים חברתיים אשר יצרו רשת של שותפויות
ברובע .כך יוקם מנגנון המשתף את התושבים ליזום ולהשפיע ברובע בו הם גרים )ניתן
לקרוא עוד על המודל עליו אנו מתבססים כאן – מנהלות רובע נבחרות – ירושלים(.

•
•

מינהלת הרובע תזהה צרכים ותיזום אירועים קהילתיים המתאימים לקהילות שונות,
בשיתוף עסקים קטנים הקיימים ברובע.
הרחבת השימוש במתנ"סים לטובת פעילות קהילתית פתוחה ,לפתוח את בתי הספר
אחרי שעות הפעילות ,להנגיש מבני ציבור קיימים ,ולאפשר פעילות בפארקים ובמרחבים
פתוחים נוספים.

גיל זהב
החזון והרוח:
אנו בתנועת אשדודים מאמינים באנשים .פעילותינו ופועלינו מבוססים על התבוננות רחבה
אל המרקם האנושי שמרכיב את עירנו .לתפיסתנו ,טיפוח הקשר בין הדורות ,קידום ופיתוח
אוכלוסיית גיל הזהב הוא הצורך הבסיסי והטבעי לנו ביותר לטובת יצירת מכנה משותף
ושגשוג חברתי ועירוני .אנו רואים בבני גיל הזהב את העתיד .העתיד של כולנו .יחד.
שילוב ,קידום ,העצמה ,עשייה:
באשדוד חיים כיום כ 27.000 -אזרחים ותיקים ,המהווים כ 12.6% -מתושבי העיר .קבוצה זו
מגוונת מבחינת גיל ,רמת פעילות ,הרגלי תרבות ומצב כלכלי ,דבר המחייב את הרשות
להיערך למתן מגוון שירותים ,פעילויות ,והזדמנויות עבור אוכלוסיה זו .גם ארגון הOECD
שם לעצמו כיעד לסייע לאנשים בגיל הזהב להמשיך את חייהם בערי המגורים שלהם ,לא
כפשרה אלא כפתרון אידאלי.
באשדוד פועלים כיום  3בתי אבות ,מבנה אחד של דיור מוגן ומספר הוסטלים של עמיגור
הנותנים מענה לקשישים עצמאיים ,סיעודיים ותשושי נפש .תנועת אשדודים שואפת לפעולות
ממשיות לקידום והקמה של מערכי דיור מוגן נוספים אשר יתנו מענה לאוכלוסיות עצמאיות
ולצרכים השונים של בני גיל הזהב.
בשנים האחרונות פעלנו במסגרת פעילות התנועה לייצור יחסי גומלין שוטפים עם אוכלוסית
גיל הזהב -כפועל יוצא לקשר זה ולאחר שיחות ומפגשים מרובים עם בני גיל הזהב יצרנו
תוכנית עבודה שנשענת על צרכים ממשיים ופתרונות לבעיות מרכזיות שעומדת על סדר היום
בחיי בני גיל הזהב ובחיינו אנו.
דרכי פעולה:
רווחה
•

•
•

חיזוק וקידום מערכת טיפול אישי במבוגר ובמערכת המשפחתית ע"י מתן ייעוץ ,תמיכה,
הדרכה והכוונה בבעיות הקשורות בזיקנה ובמערכת היחסים הבין דוריים :משברים,
אובדן ,התמודדות עם שינויים ביכולת התפקוד ובמצב הבריאות ועוד.
תיווך מול גורמים טיפוליים בקהילה  -קופת חולים ,משרד הבריאות ,בתי חולים ,הפנייה
לעובד סוציאלי ,תחנות לבריאות הנפש ,חברות סיעוד ,משרד הקליטה וביטוח לאומי.
הקמת פרויקט מניעה ,איתור וטיפול במבוגרים בסיכון ומשפחותיהם  -התערבות וסיוע
לזקנים ,למניעת מצבי סכנה אישיים.

שרותים תומכים בקהילה
•

תנועת אשדודים תפעל לקידום הקמת מערכת תמיכה לקשיש ,שתעניק לו מרחב בטוח
ומוגן ותחושת שייכות .סביבת המחייה עלולה להוות קושי בהתנהלות עצמאית בחיי
היום יום .אנו שואפים לתכנון פיזי ידידותי לבני הגיל השלישי  -עיצוב מחודש של שכונות
יעודד שילוב ועצמאות בקרב הקהילות השונות .התאמת המרחב השכונתי לצרכים
היומיומיים ,באמצעות שמירה על איכות הכבישים והמדרכות ,הוספת ספסלים ,זמינות

•

לתחבורה ציבורית נוחה ,ריבוי שבילים ומעברי חציה עשויה להפחית את הצורך במעבר
לדיור מוגן.
הקמת מחלקה יעודית אשר תתמקד בפנסיונרים הצעירים אשר זה עתה פרשו מעולם
העבודה .המחלקה תקיים כנסים "מעבודה לפנסיה" תנגיש מידע עירוני לפנסיונרים
החדשים ותבנה שרותים מותאמים לאוכלוסיה זו.

הקהילה למען גיל הזהב
דוגמאות לשירותים שיופעלו ע"י אנשי מקצוע וקבוצות מתנדבים שעברו הכשרה לתפקיד:
●
●
●

●
●
●

●

●

"בוקר טוב ,מה שלומך?"  -שיחה טלפונית שבועית עם המבוגר בביתו להפגת בדידות
ויצירת הזדמנות לבירור מצבו וצרכיו.
תוכנית ”קשרים וכישורים"  -מיועד לאנשים הסובלים מירידה בזיכרון בשלב ההתחלתי
של תהליך הדמנציה .הפעילות תתקיים בביתו של המבוגר.
התנדבות עם קשישים עריריים  -בני נוער במסגרת מחוייבות אישית .צעירים וקשישים
יתנדבו עם קשישים עריריים להפגת בדידות ,בירור מצבו של הקשיש והפנייה לגורמי
טיפול מקצועייים במידת הצורך.
מועדון נודד  -פעילות חברתית ,בביתו של ניצול שואה המרותק לבית.
זיכרון בסלון  -העברת מורשת פעילויות בין-דוריות להעברת מורשת השואה לדור
הצעיר.
תושבים למען הגיל השלישי  -מרכז תמיכה טלפוני לקשיש לבעיותיו .הקמת מאגר של
מתנדבים ואנשי מקצוע אשר יתנו מזמנם ומיומנותיהם לטובת תיקונים בסיסים בבתי
הקשישים )עירוב הרשות המקומית לטובת מימון חומרי שיפוץ( .המרכז יאפשר
למתנדבים בני גיל הזהב להתנדב ויוכל להוות פלטפורמה להתנדבויות ומילוי הזמן
הפנוי.
מתפרה קהילתית חברתית  -אשר תתפור בגדים /תעשה תיקוני בגדים במחירים
סבירים וזולים ותוכל לספק פרנסה ופעילות לנשות גיל הזהב ותהווה מקום למפגש
חברתי עבור הנשים העוסקות בתפירה.
עידוד "יזמות זיקנה" :הרשות תעודד יזמות בקרב בני הגיל השלישי המעוניינים בכך,
בדרך זו יוכלו להמשיך ולחוש מועילים ובעלי ערך ,כשהחברה תוכל להמשיך ולהנות
מכישרונותיהם ומניסיונם .לדוגמה  -הקמת "שווקים לשבת" בבתי ספר או במתנ"סים
העירוניים שבהם יוכלו למכור ממרכולתם )תבשילים ,חלות ,עוגות ,יצירות אומנות וכו(
להורים האוספים את ילדיהם .בנוסף ,מתן הלוואות ומענקים לאלה המבקשים להקים
עסקים קטנים או לאפשר להם להשתמש במבנים ציבוריים במהלך השעות הרבות בהן
הם עומדים ריקים במהלך היום.

פנאי
●

הרגשת הערך העצמאי היא תוצר של נורמות קהילתיות והרגשה סובייקטיבית של
האדם .במהלך חיינו אנו מקבלים תגמולים חברתיים על השתתפותנו בחברה ,כבני
משפחה והורים ,כעובדים או מנהלים ,משרתים במילואים או חברים בוועד הורים .כל
אחד ויכולותיו והעניין שהוא מגלה בשותפות ציבורית .עם היציאה לגיל הפנסיה ,אנו
נותרים ללא הגדרות חברתיות )חוץ מסבתאות כמובן( .בתנועת אשדודים נפעל לייצר
מעגלים חברתיים חדשים ,אשר יגדירו אותנו בשלב החיים החדש וייצרו חיבורים חדשים
לקהילה ולסביבה.

●

נפעל ליוזמת פעילויות פנאי ותרבות מגוונות ,בתוכן ובשעות פעילות ,אשר יענו על
הצרכים של האזרחים הוותיקים בעיר .מגוון חוגים ,פעילויות העשרה ,ארועי תרבות,
פעילויות ספורט ובריאות תוך שיח מתמיד עם התושב והבנת הצרכים באופן ממוקד
ומדוייק.

הקמת מחלקה באגף התרבות ליוזמות תרבות המתאימות לאוכלוסיה הוותיקה
דוגמאות לפעילויות:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

עונג שבת  -מפגש חברתי מונחה עם תוכניות מגוונות ,בימי שבת אחרה"צ.
קבלת שבת  -פרשת השבוע  -שירה ופיוט עם זמר אורח בימי שישי בבוקר.
שבת תרבות  -מפגש על פוליטיקה ,כלכלה ,תרבות ורפואה בשבת הראשונה בכל חודש
בשעות הבוקר.
נקודות מפגש לגיל הזהב  -בעיר פועלים מספר מועדונים המיועדים לבני גיל הזהב ,אנו
נפעל להרחבת שעות פעילותם )על פי צרכי הקהילה( והרחבת מגוון הפעילויות
המתאפשרות בהן ,לדוגמה :ריקודי עם ,רקודים סלונים ,ערב פנויים פנויות ,הקרנת
סרטים וערבי משחקי קלפים וקופסה.
קבוצת הליכה )ללא תשלום(  -שלוש פעמים בשבוע ,מלווה ע"י מאמן הליכה.
התעמלות ושיקום בבריכות העירוניות.
מפגשים של סבים ונכדים  -בחופשת הקיץ ובחופשות מבתי ספר וגנים.
סיפור אישי  -תיעוד סיפורי היישוב ממבטם של גמלאים .בסיום התהליך יופק "ספר
תולדות היישוב".
מחשבים ,מדיה חדשה ושימוש בסמארטפון – קורסי הכשרה בשימושי המחשב ,קורס
גלישה באינטרנט ובפייסבוק ,רכישת כלים בסיסיים במטרה לסייע בביצוע פעולות דרך
האינטרנט .קורס שימוש בטלפון חכם.
מערכות חינוך למבוגרים  -הקמת מסגרות חינוך משלים והעשרה אקדמית למבוגרים,
הרחבת הקתדרה לחינוך ובית הספר להורים לרבעים ולשכונות בעיר .כמו כן ,לקדם
תוכנית לשילובם של נגנים פנסיונרים במסגרת אקדמא ,לכאלה שיודעים לנגן ואין
ברשותם כלי נגינה עד להקמת תזמורת.
הקמת מערך הסעים לקשישים שרוצים לפעול וזקוקים להסעה לטובת כך.

התנדבות
לאזרחים ותיקים יש משאבים אדירים  -זמן ,ניסיון וידע מצטבר .לכן בשלב זה של החיים ניתן
לייחד חלק מזמננו למען הקהילה והסביבה.
התנועה תפעל להקמת מערכי התנדבות בהם אזרחים ותיקים יוכלו לתרום ולהירתם לעשייה
 כל אחד על פי נטיות ליבו ויכולתיו.גיל הזהב למען הקהילה  -דוגמאות לפרויקטים:
● מועצת ותיקים  -הרחבת ההשתתפות האזרחית של "זקני השבט" ; תנועת אשדודים
תיצור פלטפורמות של השתתפות אזרחית שתתעל את הזמן והניסיון של בני הגיל
השלישי לטובת הקהילה .אנו נפעל להקמת מועצת ותיקי העיר ,גוף מייעץ המעלה
צרכים ומקדם הזדמנויות לטובת בני הגיל השלישי בעיר יחד עם שיתוף קבילתי מלא.
● פרויקט סב-גן )הקשר הבין-דורי(  -גמלאים מתנדבים בגני ילדים ,הן בסיוע בתחזוקה
השוטפת של הגן והן בקשר אישי עם הילדים.

●

●

●
●

פרויקט זהב בגן הילדים  -גם כאן מגיעים המתנדבים המבוגרים אל גן הילדים ,מתוך
מטרה לקדם את המודעות לערך ההתנדבות בקהילה ,כל מתנדב מוביל בגן נושא ייחודי
המבוסס על עולם הידע והניסיון האישי שלו והנבחרת בשיתוף עם הגנן/ת.
התנדבות עם ילדים ונוער בסיכון  -בני גיל הזהב מתנדבים במסגרות בהן נמצאים ילדים
ונוער בסיכון ,משמשים כאוזן קשבת ודמות מודל הורית וכך תורמים מניסיון חייהם
העשיר לבני הדור הצעיר בעיר.
גינה קהילתית -יצירת מחסן כלים )תרומות( אשר ישמש את בני גיל הזהב בהקמת גינה
קהילתית לגידול ירקות אורגנים ,פרחים וכיו"ב ותפאר את גיל הזהב ותרומתם לקהילה.
שי לחינוך  -גימלאים מתחום החינוך מתנדבים בסיוע לתלמידים בבתי הספר היסודיים
ומהווים חלק אינטגרלי מהצוות החינוכי הקבוע.

אוכלוסיית גיל הזהב היא העתיד של כולנו ,היא המראה לחברה בה אנו חיים .אנו תנועה של
אנשים שמאמינים בדרך משותפת לשגשוג חברתי עירוני .יש לנו רק דרך אחת ,משותפת.
מתחברים היום ,למחר משותף.

צמ"א  -צרכים מיוחדים אשדודים
החזון והרוח:
תנועת אשדודים חרטה על דגלה את שילוב האנשים עם צרכים מיוחדים בחיי הקהילה ,מתוך
הכרה כי לכל אדם עומדת הזכות להיות שותף פעיל בקהילה מבלי שדבר יהווה לו מכשול.
תנועת אשדודים פועלת להרחבת מגוון המענים לרווחת התושבים עם הצרכים המיוחדים על
כל גווניהם ובכל הגילאים ,על מנת לאפשר לכולם חיים בשוויון זכויות ושיוויון הזדמנויות.
השירותים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים תופסים תאוצה באשדוד ,אולם עדיין ישנו מחסור
בשירותים יעודיים רבים לקבוצות שונות.
תנועת אשדודים פועלת מתוך אמונה כי על הרשות המקומית לדאוג שלכל תושב עם צרכים
מיוחדים ינתנו שירותים בתחומי חינוך ,תרבות ופנאי ,תעסוקה ,דיור ,תחבורה ונגישות
המרחב הציבורי.
תנועת אשדודים תקדם שינוי חברתי לשילוב ומעורבות של משפחות לילדים עם צרכים
מיוחדים ,ותושבים עם צרכים מיוחדים ,בשיתוף מוסדות העיר והמדינה על מנת להביא
להשתלבותם ולמעורבותם של אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם ,שיפור איכות
חייהם והעמקת שותפותם בקהילה.
דרכי פעולה:
חינוך
•

•
•
•

•

תנועת אשדודים תפעל לשפר את השירותים הניתנים לילדים משולבים בחינוך הרגיל,
ותקדם חינוך אלטרנטיבי במקביל לזרם החינוך המרכזי ,על מנת להרחיב את
האפשרויות הניתנות למשפחות בכלל ולילדים בפרט.
הרחבת סל המענים וההעשרות המתקיימות בימי הלימוד הנוספים )חופשות( ושילובם
יחד עם מוסדות העיר והמתנסים הפועלים בזמן החופשות.
מתן מענה בחופשות לכיתות ל"ל  -הסעות ,הקצאת סייעת בכיתות בבתי הספר
המקיפים ,חיזוק המענה בחופשות .
פיתוח מסגרת לשכבת גיל  18-21שהיום לא ניתן לה מענה במסגרת השילוב בחינוך
הרגיל )כדוגמת השלמת בגרויות ,השכלה גבוהה -לימודי תואר/לימודי תעודה(והחינוך
המיוחד .הוספת מגמות לימוד ומסגרות המשך בבתי הספר.
פיתוח תכניות להשכלה גבוהה והשכלה מקצועית למבוגרים מעל גיל .18

תרבות ופנאי
•

•
•

נקדם את השתלבותם של אנשים עם צרכים מיוחדים בכל הגילים בפעילויות חברה,
תרבות וספורט במסגרת החוגים המוצעים לתושבי הקהילה במתנ"סים השונים בעיר
מתוך הכרה כי ניצול שעות הפנאי באופן מיטבי מגביר את הקשרים החברתיים ,כערך
מוסף להנאה מעיסוק בתחום העניין עצמו.
נקדם הבאת מופעי תרבות ייחודיים כדוגמת הצגות מונגשות לעיוורים ,פעילויות
מותאמות לפעוטות עם צרכים מיוחדים ונדאג לסבסוד מופעים לתושבים.
נקדם פתיחת קבוצות חברתיות לילדים ,נוער ובוגרים לפי גילים )כדוגמת "רעים",
"עמיתים"" ,יש לי חבר מיוחד"( ,קבוצות להיכרויות )דוגמת תכנית "חזון"( המופעלות
במקומות רבים בארץ.

תעסוקה
•

•

למרות שהחוק מחייב העסקה של  5%מכוח האדם בחברות מעל  100איש ,חוק זה אינו
נאכף .תנועת אשדודים תמשיך לאתר מקומות עבודה בשוק החופשי או בתעסוקה
נתמכת לאנשים עם צרכים מיוחדים ,תפעל פתיחת מפעלי עבודה מוגנים נוספים תוך
מתן מענה לכל הקשת התיפקודית )מפעל מוגן הנו מסגרת תעסוקתית המיועדת
לאנשים טרם שילובם בשוק העבודה החופשי( ושיפור המפעלים הקיימים ,תוך הבטחה
לכך שהמועסקים יקבלו שכר הוגן גם במקומות התעסוקה המוגנים.
במקביל נפעל לאפשר לאנשים עם צרכים מיוחדים להתנדב בארגונים שונים על פי
רצונם ויכולתם על מנת ליצור שוויון אמתי גם בתחום ההתנדבות .ההתנדבות בקהילה
מביאה להעמקת שילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים לעמדת כוח ושוויון בחברה
ובקהילה ,מטמיעה נרטיב חיובי להתנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים ,ומעלה את
תחושת השייכות ,המשמעות והערך העצמי של מתנדב עם צרכים מיוחדים .התנדבות
של אדם עם צרכים מיוחדים היא בחזקת . WIN WIN

דיור
•

•

תנועת אשדודים תדאג כי במסגרת הדירות המתוכננות בהסכם הגג החדש בעיר ,יוקצו
לאנשים עם צרכים מיוחדים הזכאים לכך דירות מתוך הדירות החדשות הנבנות אותן
יוכלו לרכוש במחיר מוזל או לחלופין לשכרן במחיר מיוחד )כדוגמת דירות עמיגור ,דירות
בדמי מפתח(.
נקדם הקמת מערכי דיור בקהילה המופעלים בבנייני מגורים של  1-6דיירים.

תחבורה ונגישות המרחב הציבורי
מרחב ציבורי נגיש משרת בהנאה קהלים נוספים כהורים עם עגלות ,בני הגיל השלישי ,ילדים
ועוד .כך התועלת של הנגשת המרחב הציבורי היא רווח נקי לכלל האוכלוסיה.
• נמשיך בקידום רישות העיר ברמזורי שמע ,גם בכיכרות בעיר
• נקדם את הנגשת המרכזים הקהילתיים ,מבני הציבור ומרכזי התרבות שעדיין נותרו לא
נגישים ,כולל הוספת שירותים ציבוריים נגישים במרחב הציבורי
• נדאג להתקנת מתקני שעשועים נגישים בכל פארקי השעשועים בכל רובע
• נפעל לקדם ולהעלות את המודעות ברמה הארצית לנושא תחבורה בינעירונית מונגשת.
• נעלה את המודעות לתכנית "גלגלים תחת קהילה נגישה" ,שנכנסה לאשדוד ומטרתה
לעודד אנשים עם צרכים מיוחדים להשתמש בתחבורה הציבורית .במסגרת זו נהגי
אוטובוס עוברים הכשרה לשיפור נגישות השירות .במקביל מדריכים אנשים עם צרכים
מיוחדים נסתרים )אוטיזם ,מתמודדי נפש( להתנייד בתחבורה ציבורית באופן עצמאי.

קיימות ,סביבה ותחבורה ציבורית
החזון והרוח:
עיר קהילה ירוקה-
איכות חיים נמדדת על ידי מאפיינים סביבתיים – אויר נקי ,מי שתיה ,איזון בין שטחים מבונים
לשטחים ירוקים ,תשתיות עירוניות ,בטיחות ובטחון אישי .איכות החיים מותנית בצמצום
הפגיעה בשטחים הפתוחים ,ובעיר המתחשבת בתושביה .ביכולתה של העיר לצמצם את
"טביעת הרגל האקולוגית" שלה ופיתוח תוך פגיעה מינימאלית בסביבה .העיר ,תחת מדיניות
נכונה ,יכולה להיות ערוכה למגוון פתרונות בתחומי הדיור ,התחבורה ,הטיפול בפסולת
והזיהום .עיריית אשדוד מקדמת תכניות בניה רבות אשר רבות מהן מאיימות על שטחי ציבור
והשטחים הפתוחים בעיר .אנחנו נפעל לאיזון בין הצורך לפיתוח והשמירה על ערכי טבע עוד
בשלבי התכנון ובמהלך הבניה עצמה ,תוך שמירה על עקרונות "קיימות עירונית" ,במטרה
ליצור סביבה של דו קיום בין האוכלוסייה והטבע שסביבה .סביבה שתהיה טובה ובריאה לנו
ולדורות הבאים.
תנועת אשדודים תפעל לפי עקרונות של חלוקה הוגנת של משאבי הטבע כגון :חוף הים,
שטחי מים ,שטחים פתוחים ,הדיונות ,והפארקים ,איכות האוויר ועוד.
תנועת אשדודים תפעל לצמצום מפגעים סביבתיים להם נחשפים התושבים באשדוד בכל
חלקי העיר.
דרכי פעולה:
סביבה נקייה למען שמירה על הבריאות
•



•







צמצום חשיפת הציבור לחומרים מסוכנים שלהם השפעה ישירה על בריאות הציבור
ואיכות החיים .לדוגמה :תעשייה כבדה ,זיהום אויר מתחבורה ,פסולת בניה ועוד.
נקדם חקיקת חוקי עזר עירוניים המגבילים את רמות הפליטה של מזהמים ,חוקים
המשקפים קריטריונים מחמירים לתשתיות פולטות קרינה כגון שנאים ואנטנות סלולריות.
ניטור מתמיד של רמות הזיהום בעיר ,מתן מענה ע"י המחלקות השונות בהתאם למקרה
ובזמן אמת ,קבלת פניות מהציבור דרך המוקד העירוני ,ויצירת מנגנון פיקוח שיאתר את
מקור הזיהום ויפעל בנחישות נגד המזהמים בהם :מפעלים ,מסעדות ,מוסכים ,בעלי
רכבים ועוד.
זיהום אויר -קידום תחבורה ציבורית ירוקה .רכבי עיריה ותח"צ יעברו לשימוש ברכבים
מופחתי זיהום.
תגמול מפעלים ירוקים ואכיפה של מפעלים מזהמים -הטכנולוגיה של ימינו מאפשרת
פתרונות שונים למפעלי תעשייה להמשיך לייצר תוך תיעול הפסולת ומניעת הפגיעה
בסביבה .מפעלים אשר יעברו למדיניות ירוקה ויוכיחו כי הם פועלים להפחתת הנזקים
הסביבתיים יתוגמלו בהפחתת הארנונה.
יצירת "תו ירוק לעסקים" וקידום ותגמול עסקים המקבלים את התו.
אכיפה  -מפעלים אשר ימשיכו במדיניות זיהום ופגיעה בערכי טבע והסביבה )לרבות
הנמל וחברת חשמל( – ייפוקחו ויקנסו )במידה ויתעורר הצורך( במלא החומרה ובהתאם
לקבוע בחוק.
בעלי עסקים ופרטיים המזהמים ומשליכים פסולת יחויבו מעבר לקנסות ,גם בעבודות
שירות קהילתיות  -סביבתיות בהתאם לתקנון שיקבע ע"י הרשות המקומית.

•

•

•

הכרזת פרוייקט "עיר ללא עשן" -חגיגות ל"ג בעומר שמהוות מפגע אקולוגי קשה ,יקבלו
תקצוב מיוחד לטובת יצירת הוויי עירוני ייחודי שיאפשר הפחתה בכמות המדורות.
העיריה תיזום ותעודד הקמת מדורות שיתופיות באזורי הדלקת אש מוכרזים רובעיים עם
שימוש בגזם טבעי מאתר הפסולת העירוני .הפעילות תהיה מלווה באמצעי בטיחות
וכיבוי אש ובהפנינג שיופעל ע"י תנועות הנוער העירוניות ,המתנ"סים ,וועדי הרובעים תוך
תגבור השיטור והפיקוח .קידום הפרויקט ילווה בפעילות הסברתית במוסדות החינוך מכל
הזרמים ולכל הגילים .פיקוח עישון במקומות ציבוריים.
זיהום רעש ,זיהום אור וקרינה -פיקוח על תכניות פיתוח חדשות שאינן חורגות מהגבלות
זיהום רעש ,אור וקרינה .לדוגמה ,לבחון את סוגי התאורה ולהעדיף פנסים ממוקדים
שאינם פולטים לסביבה אור מיותר ,בחינה של אור כחול ,תאורת שבילים ,צמצום תאורת
הכבישים בשעות הלילה ,הכנסת תאורת שבילים מבוססי גלאים ומבוססי אנרגיה
סולרית .הגברת אכיפה בנושאי זיהום רעש לרבות אולמות אירועים ,הפעלת זיקוקים וכו'.
הקצאת אזורים בפארקים שיאפשרו לבני נוער להתכנס בהם כדי להפחית לחיכוך
מינימאלי בין ילדינו שמייצרים רעש ובין הצורך בשקט.
פסולת ומחזור -החזרת מפעל הפרדת הפסולת ומחזור מיטבי של אשפה לרבות פסולת
בניין ופסולת אלקטרונית .הכנסת פח כתום למחזור אריזות.

שמירה על משאבי הטבע
•

•
•
•
•

שיקום נחל לכיש  -פעם ,הוותיקים זוכרים ,אפשר היה לשחות בנחל לכיש .נפעל
להגברת האכיפה על מפעלים מזהמים והזרמת שפכים ,ולשמירה על תכנית השיקום
הקיימת של נחל לכיש כצורת חיים טבעית ונממש את הפוטנציאל שלו להפוך לריאה
ירוקה ופנינה תיירותית.
הכרזת "שמורות טבע" ברחבי העיר – הכרזת אזורים שונים כ"שמורות טבע" בשיתוף
רשות הטבע והגנים וקק"ל עם כל המתלווה מהסטטוס ,כנכס עירוני.
נפעל לגיוס תקציבי שימור לנחל לכיש ,הדיונה הגדולה ,המצודה וחלק מרצועת החוף,
יקבלו הגנה מפיתוח ויזכו להישמר במצבם הטבעי שנים קדימה.
שימור רצף אקולוגי -שימור רצף אקולוגי סביב העיר ורצף של ריאות ירוקות בתוך העיר.
העמקת הקשר בין העיר לים – חיבור פיזי מחופי הים לרחובות הראשיים בעיר ע"י
מדרכות מתוחזקות ,ספסלים מוצלים ואפשרות למסחר זעיר לאורך הצירים.

"מתיחת פנים" לשטחים הפתוחים
•

•
•
•

איכות החיים בעיר נמדדת בין השאר ,בכמות ואיכות הפארקים בתחומה .אלה למעשה
"הריאות הירוקות" של העיר ומאפשרים לנו לנשום אוויר נקי ,ואזור להירגע ולבלות בו
זמן איכות בחיק המשפחה .יש לשים דגש מיוחד על שילוב אזורים ירוקים בתוכניות
העתידיות של העיר הן בשכונות החדשות והמתחדשות תוך שמירה על כמות נאותה של
שטחים פתוחים ,צמחייה ועצים כדרך חיים.
הצללת הפארקים ע"י עצים המתאימים לאקלים וחסכוניים במים ,פיקוח על שיטות
השקיה .שילוב מתקני ספורט ומסלולי אופניים ,התקנת פינות ישיבה ,ברזיות ,פחי
אשפה ,והכל נגיש לכל האוכלוסיות למען יצירת מרחב זמין ,מזמין ,ובטוח.
פיתוח גינות קהילתיות ,שבילי אכילה בשטחים ריקים בעיר .סימון הצמחיה המותרת
לאכילה ודישון אורגני במקומות המיועדים .שטחים לבנייני ציבור )חומים( שאינם
מפותחים ישמשו כגינות זמניות.
חופים -יושם דגש מיוחד על שמירת החופים באמצעות אכיפה על שלמות וניקיון החוף
בכל חודשי השנה .מניעת נהיגה בחופים ,הידוק הפיקוח על הבניה בחופים ,שמירה על
שטחי החוף כשטחי ציבור וטיפול ביד קשה בעוברים על החוק ,יאפשרו ליהנות ממשאב
הטבע המשמעותי ביותר של העיר .התקנת מצלמות פיקוח באזורים רגישים.

שגשוג החיים המשותפים בין החי לאדם
•
•

•
•
•
•
•

הגדרת מספר שטחי פארק המותאמים לכלבים – שילוב מתחמים ייעודים ,מגודרים,
ברזיות מונמכות ,מתקני אשפה לאיסוף צרכים ומתקני משחקים ,זאת לטובת בעלי
הכלבים ולשאר הציבור.
עידוד מגוון ביולוגי  -מחקר ביולוגי על מגוון בעלי החיים הנמצאים בגבולות העיר
התורמים לאיזון בתוכה מחוצה לה ,ושימורם בהתאם .מינים אחראים להאבקת כל צמחי
המאכל שלנו ולכן אי שימוש בחומרי הדברה ,שימוש בצמחים מושכי דבורים ופרפרים ואי
גיזום לטובת פריחת הצמח .הצבת קינים לציפורים עפ"י גודל הקן .עידוד חזרה של מינים
מקומיים והרחקת מינים פולשים.
טיפוח כלביה עירונית ואזורים מוגנים לבעלי החיים בעיר )כולל כניסה לחופים מיועדים
לכך( .נקודות האכלה והשקיה לבעלי חיים ברחבי העיר ,נקודות קינון וכו' .איוש משרת
וטרינר תורן בלילה .הכרזה על חוף פתוח לכלבים.
חובת סירוס ועיקור חתולים למניעת צער בעלי חיים
ימי אימוץ לבעלי חיים.
פיקוח עירוני על פסולת כלבים .בעלי כלבים שאינם אוספים את הפסולת יצטרכו להתנדב
בכלביה או לשלם קנסות.
שמירה על מגוון ביולוגי ימי -העלאת המודעות ,הכרזת חופים בעלי ערך ביולוגי גבוה
המיועדים להטלת צבים ,עידוד סרטני חוף ועופות ימיים.

נגישות תחבורתית בעיר
•

•

•

•

תחבורה ציבורית – תחבורה ציבורית היא נכס המעלה את איכות חיי התושבים .היא
צריכה לספק נגישות הוגנת לכלל האנשים ולמגוון רב של אפשרויות .היא נבחנת לא על
פי "עלות – תועלת" אלא על פי שיפור סף הנגישות של התושבים למגוון יעדים .לאור
העיקרון הזה תנועת אשדודים תפעל להסדרת תחבורה ציבורית יעילה ,זמינה וסדירה
שתגיע לכל חלקי העיר ותקשר את אשדוד עם ערים אחרות באופן רציף .תנועת
אשדודים תפעל להרחבת זמני השירות בימים ובשעות בהן המערכת איננה פועלת
ולסנכרון בין כלל שימושי התחבורה העירוניים והבין עירוניים )רכבת ,אוטובוסים ומוניות(
בזמנים ובמיקום .נדאג לפתרונות חניה ליד תחנת הרכבת ובאזורי הסעות המונים.
בחינת קוים שיפעלו במתכונת של שבת .נקדם תח"צ ישירה לאוניברסיטאות בארץ.
נקדם קו ישיר ברכבת אשדוד ת"א ונעודד הוספת תחנת רכבת במרכז העיר .בנוסף,
נפעל למען תשתית ראויה להולכי הרגל והאופניים בכדי להקל עומס בכביש.
נגישות להולכי רגל  -הקטנת מרחקים בין צמתים והוספת מעברי חצייה ,הפחתת
חסימות ושמירה על עקרונות רשת דרכים צפופה ,ברורה ומוארת .נקדם גל ירוק
ברמזורים להולכי הרגל )אפשרות לחצות את הכביש בפעימה אחת ובזמן מתאים(.
רמזורי שמע בכל הצמתים הגדולים .דגש רב על צל במרחבים הציבוריים )העדפת צל על
ידי צמחיה( ,נגישות מרבית לתחבורה אישית )קלנועית ,אופניים והוברבורד חשמליים(
וציבורית.
התכנון העירוני יקדם יצירת רחובות מרכזיים המאפשרים עירוב שימושים למגורים,
מסחר ,תעסוקה ושירותים אשר יאפשרו מרחקי הגעה מינימליים )מרחק הליכה ברגל(
לתושבים .בחינת שינויים בתשתיות קיימות תיעשה עד כמה שניתן על סמך נתונים
אמפיריים ,שיתופי ציבור ובכלים זמניים ,מהירים ,זולים והפיכים )כגון צביעת נתיב
תחבורה והפיכתו הזמנית למדרחוב ע"מ לבחון את יעילות הפרויקט(.
תחבורת אופניים – קידום נתיבים מופרדים מהולכי הרגל בעל רציפות עירונית ותשתית
מעודדת רכיבה .חניות לאופניים במקומות אסטרטגים וקידום השכרת אופניים.

שקיפות ושיתוף הקהילה
•

•

•
•
•

תפקיד מתכנן קהילתי לכל שכונה  -תפקיד מקצועי בעל הכשרה מתאימה .המתכנן
הקהילתי ייצג את עמדת הקהילה בפני הגורמים המוסדיים ,ומנגיש לתושבים את עמדות
הממסד ואת תכניות הפיתוח )על ידי כנסי שיתוף ציבור ועל ידי שיתוף הועדים
המקומיים( .המתכנן הקהילתי יאבחן ויאתר צרכים בקהילה ,יוצר שיתופי פעולה
קהילתיים ועל ידי כך תורם לעידוד יוזמות אזרחיות ופרויקטים כדוגמת "גינה קהילתית",
פתרונות לאיסוף פסולת המותאמים לצרכי הקהילה ,ספריות חפצים להשאלה ,שווקי קח
תן ועוד .בצורה זו לציבור תהיה יכולת השפעה על מחלקת התכנון העירונית וזאת
בעידוד ותמיכה מטעם הראשות המקומית .התפקיד יכלול יצירת שיתוף פעולה עם בתי
הספר בשכונה והטמעת חינוך לקיימות ,כולל שיתוף פעולה עם פרויקט מחויבות אישית.
עידוד פרויקטים על בסיס ' - 'place makingיצירת מקום עם הקהילה.
שקיפות מלאה בהתנהלות מוסדות העיר בתחומי איכות הסביבה  -בצורה שתהיה
נגישה לכלל התושבים בעיר .יצירת בסיסי מידע שיתופיים בעזרת טכנולוגיות שיתופיות
)כגון מפות :עצים ,ספסלים ,מפגעים ,גינות ,מתקנים ,אזורים לא בטוחים ועוד( בשיתוף
פעולה של התושבים .הנגשת לוחות מודעות שכונתיים וקהילתיים בשילוב טכנולוגיות
אינטרנטיות.
עידוד האוכלוסייה לחשיבה סביבתית  -עידוד מחזור באמצעות נקודות מחזור נגישות,
העשרת הידע באמצעות תכני לימוד במוסדות הלימודיים ,קמפיינים במהלך כל השנה
ברחבי העיר ,ואכיפה .סדנאות ופעילויות חברתיות.
ניצול מבנים קיימים -שאין בהם שימוש לטובת קמפוסים ,מרכזים קהילתיים וכו'.
עידוד כלכלה מקומית – וכלכלה שיתופית ,פיתוח אפליקציות לצורך כך.

פיתוח מתמיד של טכנולוגיה ירוקה וחינוך להתנהגות ירוקה
•

•

בניה ירוקה  -עמידה בתקני בניה ירוקה המצמצמת את הפגיעה בסביבה ומנצלת באופן
יעיל יותר את האנרגיה .העיר הבנויה ברובה מבטון מייצרת מצב של "איי חום" -כלומר
הבטון הרב פולט חום ומעלה את הטמפרטורה בעיר בכמה מעלות .ניתן להפחית את
האפקט הזה על ידי הקפדה על גגות וקירות ירוקים ,פתרונות חלחול מי גשם חזרה
לקרקע ועוד פתרונות במסגרת הבניה הירוקה.
עידוד יצור אנרגיה ירוקה  -הפקת חשמל במוסדות ציבור על ידי פנלים סולריים ,עידוד
ייצור אנרגיה מקומית.

עבודה שוטפת במשרדי העירייה
•
•
•

בחינת תקציב העירייה  -בראיה סביבתית ע"י גורם מוסמך לכך.
בשוטף  -קבלת החלטות לבחירת ספקים ,מוצרים ושירותים בעירייה על פי עקרונות
מקיימים וניתוח בכלי  .life cycle analysisלהעדיף ספקים מקומיים וקידום תכנית
"אשדודים קונים באשדוד"
מינוי ועדת "הדורות הבאים" לבחינת תכניות בינוי ותכניות אסטרטגיות העומדות על
הפרק.

שוויון מגדרי

שוויון מגדרי-
השאיפה לשוויון בין נשים וגברים היא בלב ליבה של חברה דמוקרטית ,אך אי השוויון עדיין
קיים .ייצוג חסר של נשים משפיע אף הוא על מדיניות ,על תכנון ועל חינוך הדורות הבאים.
בתנועת אשדודים אנו שואפים לקדם את נושא השוויון ככל הניתן בגזרה המוניציפאלית.
דרכי פעולה:
 .1בחינה מגדרית של תקציבים
א .בחינה מגדרית של תקציב המדינה והרשות היא אחד הכלים העשויים לתרום לצמצום
פערים חברתיים וכלכליים בין נשים וגברים ולקידום השוויון המגדרי .אנו מאמינים כי צריך
לבחון לעומק את האופן השונה בו חלוקת התקציב משפיעה על חייהם של נשים ושל גברים,
ולפעול לצמצום נקודות אי השוויון בחלוקת המשאבים.
אנו שואפים להערכה מבוססת מגדר של תקציבים ,שילוב נקודת מבט מגדרית בכל רמות
הליך התקצוב וארגון מחדש של ההכנסות וההוצאות בצורה שתקדם שוויון מגדרי.
 .2בחינה של יצוג שוויוני בכנסי העריה
א .יישום עקרונות של מודעות להטיה ומתן ייצוג שווה לקבוצה המקופחת בוועדה
המארגנת ,גם לקבוצות אחרות הסובלות מתת-ייצוג על רקע אתני ,נטייה מינית,
זהות מינית ,ועוד .יישום העקרונות האלה בוועדות מארגנות שניגשות לבחור
משתתפים בכנסים ,בוועדות קבלה לעבודה במשרדי העירייה ועוד ,עשוי לתרום
משמעותית להגדלת הגיוון והייצוג של קבוצות שונות.
 .3ראיה מגדרית בתכנון
א .הזהות המגדרית היא הבסיס העיקרי להגדרת הצרכים במרחב הציבורי .מודעות
לזהות המגדרית חיונית כדי להתוות מדיניות תכנון עירונית שתענה על צורכי
האוכלוסייה  ,וכדי ליצור ולעצב מרחב שיעניק איכות חיים גבוהה לנשים ולגברים
המשתמשים בו וחיים בו.
אחת הדוגמאות החשובות בנושא זה היא הצורך בהתאמת המרחב לאימהות
וילדיהן על-ידי שיפור הנגישות לעגלות ברחוב ובמבני ציבור ,יצירת מרחבי משחק
בטוחים וידידותיים ,דאגה למרחבי הנקה מותאמים ונוחים ועוד.
דוגמאות נוספות הן בחינה והתאמה של התחבורה הציבורית ,הארת מסלולים
ורחובות חשוכים להגברת הביטחון האישי ,הצבת שירותים ציבוריים ועוד.
על-מנת ליישם עקרונות אלה יש צורך במתכנן שיעסוק בהבנת היחסים המגדריים
והצרכים המיוחדים של כל אוכלוסיה וישמש כיועץ בתכנון העירוני.

שירותים חברתיים ורווחה
החזון והרוח:
רווחה אמיתית היא ערבות הדדית  -תנועת אשדודים תפעל לפיתוח תוכניות לצמצום היקף
העוני והפערים החברתיים בקרב תושבי אשדוד הן ברמת קביעת המדיניות וחלוקת
המשאבים והן ברמת הסולידאריות וההתנדבות הקהילתית .תנועת אשדודים פועלת מתוך
אמונה כי באחריות הרשות המקומית לדאוג שכל תושב ימצה את זכויותיו הבסיסיות
בתחומים של :הכנסה ,תזונה ,בריאות ,חינוך ,ודיור .שאף אדם לא ימצא את עצמו ברחוב או
חסר יכולת להאכיל את ילדיו .זהו סט הערכים אשר עומד לנגד עינינו תמיד.
תנועת אשדודים תפעל יחד עם התושבים ומוסדות העיר והמדינה למיצוי זכויותיהם
בתחומים של הכנסה ,תזונה ,בריאות ,חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי ,דיור ציבורי ,חזרה
למעגל התעסוקה ושרותי רווחה אישיים ,ותקדם הכללת ופיתוח תכניות לצמצום היקף העוני
והפערים החברתיים בקרב תושבי אשדוד הן ברמה האישית והן ברמה הקהילתית .תוך
קידום שיתוף התושבים בבניית השירותים ובקבלת החלטות.
תנועת אשדודים תפעל להגדלת מספר התקנים לעובדים הסוציאליים ,תוך שימת דגש על
פיתוח התחום הקהילתי .נקדם תקן של עו"ס קהילתי בכל רובע שיעבוד בשיתוף פעולה עם
התושבים ועם ארגוני המגזר שלישי בנושאים שונים.
תנועת אשדודים תפעל לחיזוק הקשר בין הקהילה לרשויות באמצעות שיתוף פעולה בין
המתנ"סים ,מנהלי הרבעים והמחלקה לעבודה קהילתית במנהל השירותים החברתיים –
וזאת על מנת להפעיל את המתנ"סים גם כמרכזים קהילתיים עם הפנים לציבור בכלל
ולשכבות הסוציו אקונומיות והמוחלשות בפרט ,מה שיעניק שוויון הזדמנויות לחינוך בלתי
פורמאלי לכל שכבות האוכלוסייה.
דרכי פעולה:
•

•

•

•

•

שיקום ופיתוח הפעילות הקהילתית ברבעים המוחלשים של העיר באמצעות פעילות
משותפת של העו"סים הקהילתיים במנהל לשירותים חברתיים עם תושבי הרובע ,גופים
עירוניים וארגוני המגזר השלישי.
הקמת "מרכזי זכויות" עירוניים כחלק משרות מחלקות הרווחה ,שתפקידם הנגשת
זכויות לתושבים באופן של יידוע ,מימוש ומיצוי זכויותיהם מול גופים ממסדיים כגון ביטוח
לאומי ,הוצל"פ ,דיור ציבורי וגורמים פרטיים כגון מעסיקים שמפרים זכויות עובדים ועוד.
שילוב "מרכז עוצמה" במערכת הרווחה העירונית ,פיתוח תכניות תהליכיות וארוכות
טווח לטיפול במשפחות מוחלשות על מנת להחזיר את המשפחה לתפקוד פונקציונאלי
ולמנוע את הישנות מעגל העוני – כדוגמת הכשרות מקצועיות ,סדנאות העצמה ועוד.
ביסוס מעמדו והרחבת פעילותו של מרכז התעסוקה העירוני על מנת להרחיב את הסיוע
הניתן בו לחזרה למעגל התעסוקה )סיוע בכתיבת קו"ח ,הכנה לראיונות עבודה ,ופעילות
בשיתוף עם גורמי תעסוקה(.
פיתוח תוכנית "הישגים" לקידום מקצועי לצעירים בגילאי  ,18-25בשיתוף עם מרכז
כיוונים .סיוע ברכישת השכלה גבוהה באמצעות מכינות ,קורסים לפיתוח כישורי למידה
לצד תכניות להכשרה מקצועית ותעודה מקצועית.
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פיתוח ועריכה של סדנאות כשירות תרבותית לעובדים סוציאליים ולנותני שירותים
עירוניים ,להכרת המגוון התרבותי /עדתי בעיר על מנת להפחית סטיגמות ודעות
קדומות .לחייב הנגשה תרבותית במוסדות עירוניים נותני שירות – כגון :מתורגמנים
לרוסית /אמהרית  /צרפתית ושילוט בכל שלוש השפות במרכזי הקליטה ובמתנ"סים
כולל תרגום של עלוני מידע.
הקמת פרויקטים להעצמת נשים שמשלבים את כל המגזרים בעיר ,על בסיס של שיתוף
הנשים בקבלת ההחלטות.
הכנסת תכנית "אם לאם בקהילה" לעיר אשדוד – תכנית שמטרתה צמצום מצבי סיכון
וסכנה בקרב ילדים לאימהות צעירות שחלקן בעלות מסוגלות הורית נמוכה ורובן חסרות
רשת תמיכה ,באמצעות יצירת מארג תמיכה קהילתי והגברת הרשתות החברתיות
בקהילה .התוכנית מופעלת על ידי אימהות וסבתות מנוסות בקהילה ,התומכות
באימהות לאחר לידה הזקוקות לתמיכה וליווי.
הקמת מסגרות לקליטת נשים החיות במעגל האלימות והפעלת מוקד חירום וסיוע
ראשוני לנשים המנסות לצאת ממעגל האלימות .הפעלת סיוע משפטי במסגרות.
מרכז שיקומי לשורדות זנות שיכלול בית חם המאפשר גם לינה במקום ,ארוחות חמות,
שיקום תעסוקתי וכו' – באמצעות תקציבים מחוק ההפללה.
הקמת מרכזים לנוער מנותק ללא רישום זהות.
איתור מנהיגים מקומיים ופיתוח תכניות למנהיגות בקרב מגזרים שונים בתוך הקהילה,
לחיזוק הקהילה מהשורש כלפי מעלה בשיתוף עם המארגנים הקהילתיים ברובעים .זאת
על מנת לחזק את הקשר בין הקהילות ובין הקשר של כל קהילה לרובע ולעיר.
הנגשת החוגים במרכזים הקהילתיים לאוכלוסיות המוחלשות באמצעות סבסוד רחב
שיקבע באמצעות ועדה עירונית בשיתוף עובדת סוציאלית נציגת מינהל השירותים
החברתיים.
איגום כלל העשייה ההתנדבותית בעיר והרחבתה ,תחת העבודה הקהילתית .ופתיחות
ליוזמות העולות מגופי התנדבות ואזרחים )ללא סרבול בירוקרטי( ,על מנת לאפשר
לתושבים יותר חופש ביצירת יוזמות קהילתיות בליווי ותמיכה עירונית ,גם פעילויות
המתקיימות בשבת ומחוץ לשעות הפעילות של הרווחה.
תמיכה בפרויקטים לנוער להט"בי לכל המגזרים בעיר ,פתיחת סניף של תנועת הנוער
הגאה )איגי( ושל ארגון תהל"ה )הורים למען הנוער הגאה(.

