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עיריית רחובות ב-
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הקשר שלך לעיריה
החברה העירונית לתרבות,
ספורט ונופש
מרכזיה

9392222

משרדי ההנהלה

6683870

לשכת ראש העיר

9392201

בי”ס עירוני להורים

6683880

פניות הציבור לשכת ראש העיר

9392213

המכללה העירונית לחינוך מבוגרים

9459397

מ”מ ראש העיר

9392213

בית דונדיקוב  -יעקב 32

9494721

מרכז תרבות ע”ש סמילנסקי  -גולדין 2

9390310

מנכ”ל העיריה

9392231

בית יד לבנים  -הבנים 10

9494817

מחלקה משפטית

9392249

בית מיכל  -הגר”א 10

9467998

לשכת דוברות

9392241

בימת הנוער העירונית

9456050

מנהל הנדסה

9392260

הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה  -סירני 52

9316245

הגלריה העירונית  -גולדין 2

9390310

אגף גנים ועיצוב הסביבה

9392356

בית האמנים רחובות  -רח’ כרמל

9455824

אגף בטחון ,בטיחות ,חרום ,רכש ומוקד עירוני

9392341

הספורטק העירוני

9315361

לשכת המשנה לראש העיר וסגני ראש העיר 9392212/7

9392387/8

אגף שיפור פני העיר

9392403

אגף החינוך
פסג”ה ,מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה -
9316204/5
כרמל  72מתחם מכון דוידסון
מחלקת קליטה
9496578
שירות פסיכולוגי חינוכי  -הרצל  182בית פז

9392850

תרבות הדיור

9390507

המחלקה לאזרח המבוגר

9392668
9392501/2

מינהל כספים
ביטוחים ונכסים

9392497

אגף מיסים וחשבונות מים
אגף תנועה ,שילוט ופיקוח
פקריס  3בנין רורברג
פיקוח איכות הסביבה

9392509

9480141

וטרינר עירוני

9362790

אגף לשירותים חברתיים
מרכז גישור עירוני -מנוחה ונחלה  18בית
הרופאים
ש.י.ל  -שירות ייעוץ לאזרח

9392620

9480111

“עתידים” מרכז שרות ומידע לצעירים  -רמז 80
הארכיון לתולדות רחובות -
יעקב  44סמטת יחזקאל חביבי
רחובות .עיר המדע והתרבות

מוזיאונים ,מרכזי תרבות ועשרה
בית ויצמן  -מכון ויצמן למדע

9343230

אתר הפרדסנות ע”ש מינקוב

9469197
*5253

רשת חוויות
מוזיאון מכון אילון

9406552

אולם מופת  -לוין אפשטיין 22

9466977

אולם ויקס  -מכון ויצמן

9343207

הספריה המרכזית ע”ש מאירהוף  -גולדין 2

9453435

בית העם -היכל התרבות העירוני

רח׳ יעקב 9232200

רשת חוויות רחובות *5253 -מכל טלפון

9352420
9392684
9314800
9495741
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המוקד העירוני
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דבר ראש העיר
עוד השנה חנכנו היכל ספורט חדש ואת גשר הכניסה
הצפונית לעיר והושקעו משאבים בפיתוח כל תחומי החיים.
אנו ממשיכים בתנופת הפיתוח ובינוי פרויקטים רחבי
היקף ,ביניהם גשר חדש במערב העיר ,סלילה ושידרוג
תשתיות ופארקים בשכונות הוותיקות והחדשות ,שידרוג
והקמת גנים ציבוריים ,מבני ציבור ,חינוך ותרבות ואזורי
תעסוקה ומסחר .תכניות רבות עוד לפנינו ,ביניהן
המשך הקמת השוק החדש ,פיתוח מרכז העיר,
הקמת עשרות גני ילדים ובתי ספר נוספים ,מתנ"ס
חדש במזרח העיר ,בריכה עירונית ,ועוד.

תושבים יקרים,

שנת  2014התאפיינה בהמשך תנופת הפיתוח ,זוגות
צעירים רבים נהרו לעיר בשנים האחרונות ,שכונות
חדשות נבנו והעיר רשמה הגירה חיובית .לקראת סוף
השנה נרשמו במערכות העירוניות כ 138-אלף תושבים,
חל גידול בלומדים במערכת החינוך ,נבנו עוד עשרות
גני ילדים חדשים והמשכנו בהחלפת תשתיות ,בינוי
ושידרוג פני השכונות הוותיקות.
השנה חנכנו את פרויקט הדגל העירוני עם פתיחת
בית העם -היכל התרבות ,ששוחזר ונבנה מחדש
לאחר למעלה מ 100-שנה מיום הקמתו .בכך הנצחנו
את העבר והמורשת ופתחנו דלת חדשה לעתיד ,שבו
התרבות והרוח מהווים יסוד מרכזי בחיי העיר ותושביה.

רחובות זכתה השנה בדגל היופי הארצי ובפרס התרבות ,בגין
השקעות בכל תחומי החיים ,ואנו פועלים על מנת לשמור על
רמת שירותים גבוהה בכל הצרכים הנדרשים לכם .השנה רשמנו
עלייה מתמדת של כ 12-אחוזים בזכאות לבגרות וההשקעות
בחינוך מהוות חלק ניכר מסדר היום של העיר .בתקציב 2015
הושמו דגשים על תחומי החינוך ,התברואה והניקיון  ,התרבות,
הרווחה ,הביטחון ועוד.
תודה לכם התושבים על שיתוף הפעולה ,תודתי
להנהלת העיר חברי מועצת העיר ,מנכ"ל העיריה ,יו"ר
ועד העובדים ועובדי עיריית רחובות המסורים .תודה
לכל הגופים ,הארגונים ,התורמים והשותפים הרבים
שלנו לפריחתה של עיר המדע והתרבות.
שלכם,
רחמים מלול,
ראש העיר

דבר מנכ״ל העיריה
משמעותיים בתחומי התרבות ,החינוך ,התחבורה
והתשתיות .לצדם אנו עמלים על פרויקטים שייתנו
מענה לחידוש מתחמיה הוותיקים של העיר ,לצד
פיתוח אזוריה החדשים.
נמשיך להקשיב ולהיות קשובים לצרכים שאתם מעלים,
תוך שיפור השירות וטיפול בפניותיכם.

תושבים יקרים,

עיריית רחובות והחברות העירוניות מעניקות לכם
סל שירותים נרחב ,הנותן מענה על מכלול הצרכים
המאפיינים את אוכלוסיות העיר השונות .השנה חלה
התפתחות ניכרת בבניית עתיד העיר וחנכנו פרויקטים

תודתי לראש העיר ,מר רחמים מלול ,על הגיבוי והקצאת
המשאבים הרבים למען תושבי העיר ,לחברי מועצת
העיר  -כל אחת ואחד בתיק שברשותו ולוועד העובדים
ועובדי העיריה אלו אמונים על העשייה וכמובן אתם
תושבי העיר ,שכל עמלנו הוא עבורכם.
שלכם,
דורון מילברג,
מנכ"ל העיריה
עיריית רחובות

עם הפנים
לתושב

רחובות זוכת "דגל היופי" הארצי!

לראשונה זכתה העיר רחובות במקום הראשון בארץ ובדגל
היופי מטעם המועצה לישראל יפה ,לאחר שהתמודדה
וניצחה בתחרות 'קריה יפה בישראל יפה' .העיר זכתה ,זו
השנה החמישית ברציפות ,בחמישה כוכבי יופי ובדגל היופי
ובמקום הראשון בארץ במוכנות העיר בחירום ,תוך מתן
מידע לציבור ,שמירה על ניקיונם ותחזוקתם השוטפת
של המקלטים הציבוריים בעיר .כוכבים נוספים הוענקו
לעיר ,ביניהם ה"הכוכב ירוק" וזכייה נוספת נרשמה בגין
פעילות למען איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא.

עיריית רחובות לשירותכם!

עיריית רחובות באפליקציה ,בפייסבוק ובאינסטגרם!
כ 23,000-חברים בעמוד הפייסבוק העירוני והשנה
נוסף גם ערוץ אינסטגרם חדש  ! RehovotCityמוזמנים
להצטרף אלינו ומהיום גם להעלות תמונות לאינסטגרם
עם התיוג  .rehovotcity#לרשותכם גם דיווח למוקד
העירוני באמצעות אפליקציית עיריית רחובות (להורדה
חינם) .ניתן להרשם לניוזלטר העירוני באתר שלנו:
www.rehovot.muni.il
רחובות .עיר המדע והתרבות
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הערכות לעונת החורף

לקראת החורף ביצעו אגפי העיריה פעולות הכנה
שונות ,ביניהן :תיקוני בורות ,ניקוי והוספת קולטנים,
הכנת מערכת הרמזורים ,גיזום עצים ,טיפול ופתיחת
תעלות ניקוז ,הכנת מוסדות החינוך ועוד .בנוסף,
משקיעה העיריה בתשתיות ניקוז ,בין היתר בוצעה
התקנת מערכת ניקוז חדשה בשכונות רחובות הצעירה,
רחובות המדע ,חצרות המושבה ,בכניסה הצפונית
לעיר ,ברחוב בנימין ,יעקב ,דונדיקוב ,נורדאו ,מנוחה
ונחלה  -גורודסקי ,מקטעים ברחוב ארלוזורוב ,ברחוב
זכריה מדר ועוד.

המוקד העירוני  ,106זמין  24שעות ביממה
בשנת  2014התקבלו כ 400-אלף שיחות במוקד
העירוני :זמני המתנה עמדו על  49שניות בממוצע,
מספר פניות שנפתחו עמד על  128אלף לעומת 104
אלף אשתקד ,עלייה של כ 91% ,19%-מהפניות קיבלו
מענה ע"י אגפי העיריה השונים ,תוך עמידה בזמני
התקן .עפ"י אמנת השירות ברמה של  ,79%המוקד
העירוני פעל במבצע צוק איתן כמרכז מידע לשעת
חירום ונתן מענה לתושבים .פניות מוקד ניתן לפתוח
גם באמצעות האתר העירוני ובאפליקציית "עיריית
רחובות" לסמרטפונים ,בצרוף תמונות.

השכלה גבוהה והכשרה לצעירים!
מלגות :כ 500,000-שקל מושקעים במתן מלגות
עירוניות וחברתיות לסטודנטים תושבי העיר רחובות
ובמימון עירוני של ריביות על הלוואות סטודנטים
לשכר לימוד .את הפרויקטים מנהל מרכז הצעירים
"עתידים" והוענקו במהלך השנה כ 280-מלגות.
השנה העניקה גם רשת חוויות כ 10,000-שקל
עבור מלגות לפעילים במרכזי הלמידה במתנ"סים.

חדש! ניידת מהירה לתיקונים
השנה נרכשה ניידת תיקונים חדשה .ניידות התיקונים
מופעלות על ידי המוקד העירוני ,מחולקות לאזורים תוך
מענה לקריאות תושבים וכן ,מבצעות סיורים ותיקונים
יזומים ברחבי העיר .הניידת נותנת מענה לתיקונים
קלים ,על ידי צוות מיומן המפעיל אותה ומבצע עבודות
במגוון תחומים .בכך מקצרת הניידת את זמני ההמתנה
לטיפול בפניות ונותנת מענה תחזוקתי נוסף על אגפי
העיריה ,לתפעול שוטף ברחבי העיר.

פרוייקט ראש העיר להכשרה מקצועית לצעירים
המיזם התאפשר לאחר שהתקבלה תרומה ייעודית
בסך  350אלף שקל ,שכל מטרתה קודש לשילוב
צעירים במעגל העבודה .התרומה הייעודית סייעה
לצעירי העיר ,שידם אינה משגת ,ברכישת מקצוע
לחיים .לצורך כך נבחרו עשרות קורסים ,על פי
מקצועות מבוקשים בשוק העבודה ,בניהול מרכז
"עתידים" והחברה העירונית לתרבות.

עם הפנים לתושב

נותנים לכם ביטחון

חדש ברחובות :מרכז שליטה עירוני נייד :במסגרת
היערכות עיריית רחובות למצבי החרום השונים ,החליט
ראש העיר ,רחמים מלול ,על רכישת חפ"ק (חדר
פיקוד קדמי) נייד ,המהווה מרכז שליטה נוסף למרכז
ההפעלה העירוני לשעת חירום .החפ"ק ,מהמתקדמים
בארץ ,כולל ציוד טכנולוגי חדיש ,הנותן מענה במצבי
החרום השונים .מרכז השליטה מצויד באמצעי קשר
ותקשורת והוא יובל לשטח האירוע וישמש לניהולו.

קשרי ממשל ארציים ובינלאומיים

היידלברג-רחובות :המשנה לראש העיר ,יניב מרקוביץ',
ייצג את רחובות בוועידה בינלאומית שנערכה בהיידלברג
גרמניה ,העיר התאומה של רחובות ,לפיתוח ותכנון
ערים אוניברסיטאיות .בוועידה הוצגו דרכים שונות
לעידוד וקידום המוסדות האקדמיים של כל עיר .את
הוועידה פתח ראש עיריית היידלברג ,דר' אקרט ווצנר.

יחידת החילוץ באימוני נפה
כ 30 -מתנדבי יחידת החילוץ העירונית ,בפיקודו של
יוסי נהרדעא וסגניתו מעין נוטמן ,התייצבו בבסיס
חייל האוויר הנטוש ליד שדה התעופה לוד ,שם קיימו
פעולות חילוץ והצלה במתווה של נפילת טילים וקריסת
מבנים בעיר רחובות .את התרגיל ניהל פיקוד העורף
ואגף ביטחון וחירום בעיריה ,בראשות אליצור זרחי.

משלחת מרהט הגיעה לביקור עבודה בעיר התאומה
רחובות ,ביוזמת הפורום לקידום מעמד האשה,
בהשתתפות יו"ר הפורום ,ד"ר מרה קנבל ויועצת ראש
העיר לקידום נשים ברהט ,חנאן אלקרנאוי .במהלך
הביקור התנהל דיון על תכניות משותפות ,בין נשות
רהט לבין נשות רחובות .עוד השנה התקיים סיור לימודי
לנשות רהט ,בחווה החקלאית ע"ש שולמית פרליס.

עיר ללא אלימות
נקלטו מדריכי מוגנות בחלק מחטיבות הביניים בעיר •
בחודש מאי החלה לפעול בעיר ניידת הנוער שהייתה
בשטח גם בימי מבצע "צוק איתן" והיא פוגשת את
הנוער בשטח • התבצעו סיורים ליליים משותפים לגורמי
האכיפה של העיריה והמשטרה • הופעלו תוכנית הסברה
ייחודיות בגני הילדים • נפתח קורס גישור לנציגות וועד
הורים עירוני ומורים במחיר מסובסד • הורחבו מענים
וניתן סיוע במימון עו"סים באגף לשירותים חברתיים,
הנותנים מענה חדש למגזר החרדי • הופעלו שתי
תוכנית נפרדות ,בשיתוף תחנת משטרת רחובות ,אגף
החינוך והאגף לשירותים חברתיים ,במטרה לתמוך
בקבוצת נוער וצעירים שנחשפו לעברות חוק ,ולהוציאם
מהמעגל הסיכוני בו הם נמצאים • נחנך אולפן הקלטות
לנוער בעירונוער.
רחובות .עיר המדע והתרבות
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שר האוצר סייר ברחובות :יאיר לפיד בעת כהונתו כשר
האוצר הגיע לסיור עבודה ולמידה בעיר .הביקור נפתח
בלשכת ראש העיר ,רחמים מלול ,בהשתתפות סגן ראש
העיר ,מחזיק תיק החינוך זוהר בלום וחבר המועצה אבי
קינד .הצוות נפגש עם תלמידי תיכון דה-שליט בעיר,
עם ניצולי שואה בסניף "עמך" ועם בני נוער הנמצאים
במסגרות חינוך בלתי פורמליות ,בין היתר בפרוייקט
"ארומה  -אפלייד" בחברת "אפלייד מטיריאלס" ,שם
מפעילים בני הנוער בית קפה ומשלימים בגרויות
במסגרות חינוך בלתי פורמליות הפועלות בעיר .שר
האוצר ביקר גם בחברת  ,SRATASIS -שם הציגו בפניו
את החידושים הטכנולוגים האחרונים בתחום הדפסת
התלת המימד.

ביקור נציגי מרכז הגישור מיניאפוליס שבארה"ב.
הנציגים האמריקאיים הגיעו למרכז הגישור על מנת
להתרשם מהפעילות הענפה בעיר .ביקור זה הוא חלק
מתהליך של שיתופי פעולה וקשרים עם מרכזי גישור
בחו"ל .הקשרים בין מרכזי הגישור נועדו ליצור מרחב
של למידה והפריה הדדית.

מחדשים את ההיסטוריה

מבזקים

מאבק ראש העיר בהפעלת תאגיד מים נמשך גם
השנה :ראש העיר ומנכ"ל העיריה ממשיכם להאבק
בהחלטת הממשלה והשתתפו במהלך השנה בדיונים
בכנסת ,שם הם קוראים לבטל את הפעלת תאגיד
המים ברחובות ,בטענה כי היא תנפח מנגנונים ותביא
לעליית תעריפי המים" .בשנים האחרונות השקענו
למעלה מ 175-מיליון שקל בהחלפת תשתיות מים
וביוב בעיר ,אין שום הצדקה כלכלית ומוסרית בהקמת
תאגיד מים בעיר ,שתייצר ניפוח מנגנונים והוצאות
מיותרות" ,אמר מלול.

ארכיון רחובות :הוכנסה תוכנת מערכת מידע חדשה
לניהול תוכני הארכיון העירוני ,נקלטו אוספים חדשים
והארכיון המשיך בהפקת ספרי נושא ומחקר שונים.
בשלבים סופיים של הוצאתם לאור :ספר תולדות
האדריכלות  ,1950-1890מאת ד"ר ברוך רביד ושמירה
וביטחון ברחובות  ,1947 - 1890מחקרו של המתנדב
יהודה בן בסט ,ובו פירוט ההיסטוריה של פעולות
השמירה וההגנה והתקריות השונות שעברו על רחובות,
מהיווסדה ועד לעצמאות מדינת ישראל .עוד לקראת
סיום :הסבת דוקטורט על חייו ופועלו של משה סמילנסקי
לספר נגיש וקריא לקהל הרחב וסיוע בהפקת ספר
על תולדות הפרדסנות ברחובות.

סיוע בייעוץ משפטי ללא תשלום

רחובות הצטרפה למיזם "ישראל נגלית לעין" :מיזם
קהילתי לתיעוד ,לגיבוי ולהצלה של תמונות המדינה
והארץ ,תושביה ותולדותיה ,בניהול ומימון יד יצחק בן
צבי .המיזם הוקם במטרה לחזק את השותפות של
התושבים בסיפור המורשת הישראלי לדורותיו ,על
ידי שיתופם כמתעדים או מתועדים במפעל לתיעוד
חזותי ושימור של תמונות מאלבומים פרטיים.

שירות חדש וייחודי לסיוע משפטי ראשוני ללא תשלום,
יצא לדרך ,ביוזמת סגן ראש העיר ,מתן דיל ,במסגרתו
עם הפנים לתושב

ניתן יהיה לקבל סיוע משפטי ראשוני במגוון נושאים
משפטיים ,דיני נזיקין ,פלילים ,תעבורה ,מסחרי ,דיני
עבודה ,משפחה וירושה ,ועוד .השירות לייעוץ משפטי
ניתן בהתנדבות על ידי עורכי דין תושבי העיר והוא
נערך בתאום מראש ,עפ"י לוחות זמנים ,בימי שני
בלשכת מנכ"ל העיריה.
ראש העיר אירח את חתן פרס נובל לכמיה ,פרופסור
מיכאל לויט ,תושב העיר :ראש העיר סקר בפניו את
התוכניות והפרויקטים החדשים ,המתוכננים והמבוצעים
ושוחח איתו על מחקריו ופועלו .לויט השתתף גם באירוע
אשכול הפיס ,והעביר הרצאה מרתקת על מחקריו
בערב המצטיינים של תלמידי העיר.

דוח הלמ"ס לשנת  :2013ברחובות אחוז המועסקים
הגבוה ביותר בהייטק  ,20.8%אחוזי אבטלה מהנמוכים
בארץ  ,4.5%העיר דורגה במקום השני בארץ בהגירה
חיובית ,ובמקומות הראשונים בהשקעה בספורט,
קריאת ספרים וביטוחים רפואיים ,לצד תוחלת חיים
מהגבוהות בארץ 82.7 ,שנים

בחודש אוקטובר השנה עמד נדב בן יהודה ,מטפס
ההרים הרחובותי ,על הפסגה השישית בגובהה בעולם:
פסגת הצ'ו אויו ,אחרי למעלה מחודש ימים של טיפוס,
בגובה של  8,206מטרים .כהרגלו הוא הניף שם את
דגל ישראל .זמן קצר לאחר מכן ,נדב גוייס על ידי
שגרירות ישראל בנפאל לסייע בפינוי הפצועים מאסון
האנאפורנה והוא מלווה את הפצועים ובני משפחות
ההרוגים באסון.

דגלים במקום דוחות :לרגל חגיגות העצמאות ה66-
למדינה חילקו פקחי אגף תנועה ,שילוט ופיקוח ,דגלי
לאום לנהגים והחנייה בכחול-לבן הותרה במהלך טקסי
יום הזיכרון וחגיגות העצמאות

'

'
לרחובות יש מטוס :דגם מטוס בואינג  747ועליו השם
'רחובות' בחרטום נשלח ללשכת ראש העיר ,לאחר
שחברת אל-על קבעה את שם העיר על אחד ממטוסיה.
על ההקדשה נכתב" :למר מלול רחמים ולתושבי העיר
רחובות ,חברת אל-על גאה לשאת את שם העיר
רחובות על מטוס אל-על .בידידות ובהערכה רבה"
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'

עם הפנים לתושב

חנוכת בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

 100שנה חלמה רחובות להכנס להיכל התהילה
והגשימה את החלום באוקטובר  ,2014עם פתיחת
דלתות היכל התרבות העירוני ,שנבנה על בית העם
שהוקם בשנת  .1912ראש העיר ,רחמים מלול ,החליט
כי שיחזור בית העם והקמת ההיכל יהיה פרוייקט
הדגל של העיר ולאחר  3שנים של עבודת שיחזור
ובינוי ,נחנך המבנה ,המשלב את המורשת המפוארת
של העיר ואת עתידה ,כעיר המדע והתרבות.

 5-7באוקטובר 2014

בית העם
רחובות

באירועי הפתיחה נערך קונצרט "שירת המלאכים"
בניצוחו של דויד קריבושה ולאחריו עלתה בכורה
עולמית של גיל שוחט בקונצרט "דהרמה" ,יצירה
שכתב עבור אירוע הפתיחה .עוד הוצגה לרגל
הפתיחה תערוכת צילומים נוסטלגיים "טעם של
פעם" ,ששוחזרו בטכניקה מיוחדת .שרת התרבות
והספורט ,לימור לבנת ,העניקה לראש העיר רחמים
מלול תעודת הוקרה על תרומתו העצומה לתרבות.

היכל התרבות העירוני
באירוע פתיחה חגיגי
אירוע פתיחה חגיגי לאולם בימת הנוער שערך
ראש העיר לפתיחת האולם החדש של בימת
הנוער מיסודה של איה לביא ,השתתפו בוגרי
הבימה לדורותיהם ודור העתיד של הבימה ,שבה
גדלו רבים מאנשי התרבות המובילים בארץ .בימת
הנוער היא מוסד חינוכי ותרבותי ייחודי בארץ ללימוד
מקצועות הבימה.
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תמונה ההיסטורית

היכל התרבות
ההיכל מכיל  770מקומות ישיבה באולם המרכזי
וכ 150-מקומות ישיבה באולם בימת הנוער הסמוך.
בנוסף ,כולל ההיכל חדרי הלבשה ,אבזור וציוד
מהמתקדמים בעולם ,גישה נוחה ,והוא הונגש
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,הותקנו במקום
מערכות מיוחדות לכבדי שמיעה ,מערכות התאורה
חדשניות ואיכותיות ועוד .בסמוך נפתח בית הקפה
"קפית" וחניון שלוש קומות ,שישמש את מנויי הסדרות
השונות ללא תשלום .תכנון וביצוע :מינהל ההנדסה
בעיריה וחברת ה.ל.ר ,החברה לפיתוח רחובות.

לרגל חנוכת בית העם ,שוחזרה התמונה ההיסטורית
של מייסדי מנוחה ונחלה עם מפת חלוקת הנחלות
של המושבה רחבות .וורשה ,תרן  ,1890 -מימין
לשמאל :ח.כהן ,א"ז לוין אפשטיין ,ז' גלוסקין ,י' קפלן.

בית העם רחובות  -היכל התרבות העירוני

"צוק איתן",עיריית רחובות לשירותכם
בשעת חירום

ראש העיר פתח את מרכז החירום העירוני ופעילות
המוקד ,הדוברות ואגף הביטחון והחירום בוצעה במרכז
החירום ,שמתחת לפני הקרקע .למשמרות הצטרפו
נציגי היקל"ר ומשטרת רחובות 7400 .פניות התקבלו
במוקד עירוני ,מתוכן  1500פניות בימים הראשונים
של המבצע ,בנושאי ביטחון וחירום.
התקיימו ישיבות הערכת מצב עם גורמים בכירים
בממשלה ,כוחות הביטחון וההצלה ופיקוד העורף.

צוק
איתן
 8000חבילות מזון וציוד נתרמו על ידי תושבי העיר
ואירגונים שונים ,במסגרת מבצע עירוני למען חיילי
צה"ל ,בהשתתפות תנועות הנוער.
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העיריה סייעה לתושבים בפינוי מקלטים בבניינים
משותפים ,באמצעות הפיקוח העירוני ופתחה את כל
המקלטים הציבוריים.

חינוך :ילדי העיר עברו ללימודים במוסדות ממוגנים
והוקצו מבנים ממוגנים לילדי החינוך הפרטי .בהחלטת
ראש העיר ,כ 77-גנים פרטיים עברו ללמוד במבנים
עירוניים ממוגנים .העיריה סייעה בהפעלת מועדונית
לילדי הרופאים בבית החולים קפלן.

יוזמות הקהילה וחברי מועצת העיר למען חיילי
צה"ל

השיטור העירוני דיווח מהשטח וסייע לכוחות הביטחון
באיסוף רסיסים וטיפול במוקדים שנפגעו .צוותי השיטור
עבדו  24שעות ,לצד כוחות הביטחון והפיקוח העירוני
והעלו את תחושת ביטחון התושבים בשטח.

תנועות הנוער בחלוקת דגלי לאום לציבור הרחב,
במטרה לחזק את העורף ולשמור על חוסן האוכלוסייה.

הוקם "פרלמנט ילדי רחובות" ,שלקח חלק במשדרי
החדשות ,בהנחיית העיתונאי גיל ריבה ,בהשתתפות
יואב ,טל ,אמילי ,נדב ונועה .החמישה הסבירו לציבור
הרחב את הפרשנות שלהם למבצע ,מנקודת מבט
של ילדים בני  ,8שנכנסו לטווח האש.

יחידת החילוץ של פיקוד העורף הוצבה בעיר ,בשיתוף
העיריה וסייעה לתושבים ולמוסדות החינוך .מתנדבי
יחידת החילוץ העירונית קיימו תרגיל משותף.
צוק איתן

רחובות רשמה עלייה מתמדת של
כ 12-אחוז בזכאות לבגרות בתוך
חמש שנים

מחנכים
באהבה

רחובות עולה :אחוז הזכאים לבגרות בקרב תלמידי י"ב
הגרים בעיר  • 70.22בשנת תשס"ט עמדה הזכאות
לבגרות של תלמידי העיר הגרים ברשות על 58.48
אחוז • ראש העיר" :מגמת העלייה מהותית ,היא לא
המהות ,נמשיך להשקיע בחינוך"
מהנתונים עולה כי רחובות רשמה עלייה זו השנה
החמישית ברצף .בשנת תשס"ט עמדה הזכאות
לבגרות של תלמידי העיר הגרים ברשות על 58.48
אחוז וכעבור שנה חלה עלייה של  1.4אחוז והיא עמדה
על  59.89אחוז .בשנת הלימודים תשע"א כבר נרשמה
עלייה של כ 3.5-אחוז נוספים ואחוז הזכאות הגיע ל
 63.52אחוז .בשנת תשע"ב רשמה רחובות שיא בעלייה
באחוזי הזכאות לבגרות עם  4.09אחוז ואחוז הזכאים
מקרב תלמידי י"ב הלומדים בעיר עמד על  67.61אחוז.
בשנת תשע"ג חלה עלייה של  2.61אחוז ו 70.22-אחוז
מהתלמידים זכאים לבגרות.

בונים את החינוך

רחובות 32,077 :תלמידים החלו את שנת הלימודים
תשע"ה
למעלה מ 100-מיליון מושקעים בהקמת עשרות מבנים
חדשים לחינוך בעיר רחובות .רחמים מלול ,ראש העיר:
"העיריה נערכה לפתיחת שנת הלימודים והצוותים
עבדו לילות כימים ,על מנת להשלים את הפערים
שנוצרו עקב המצב הביטחוני בקיץ".
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תקציב החינוך העירוני עומד על סך  230מיליון שקל
והוא מהווה  28אחוז מהתקציב העירוני ,כאשר 38
אחוז מתוכו ממומן על ידי העיריה* בנוסף לתקציבי
החינוך השוטפים ,מושקעים למעלה מ 100-מיליון
שקל בבינוי מוסדות חינוך חדשים* בין בתי הספר
שנבנו :בי"ס יסודי נוסף בשכונת רחובות ההולנדית,
תוספת כיתות בבי"ס המר ותוספת כיתות ,מעבדות
ואודיטוריום בתיכון למדעים בשכונת היובל* בביצוע:
תיכון חמישי במערב העיר ,בשכונת רחובות ההולנדית,
ברוח ההיי-טק-היי למדעים ואומניות ,שנפתח השנה
במבנים יבילים עבור ארבע כיתות ז'

במקביל נמשכת הקמת מועדוני נוער וקהילה בשכונות
והשנה תסתיים הקמת המתנ"ס והספרייה ברחובות
החדשה

ארוע פתיחת תיכון צומח היי-טק-היי
 26גני ילדים חדשים נפתחו השנה ולקראת בינוי
נמצאים שני גנים נוספים .עוד לקראת ביצוע ,אולם
ספורט חדש בתיכון למדעים ,הקמת בית ספר יסודי
לחינוך מיוחד ברחובות החדשה ,בית ספר יסודי וגני
חינוך מיוחד ברחובות הצעירה ,הקמת בית ספר יסודי
נוסף ברחובות המדע והריסה והקמת מבנה כיתות
חדש בתיכון אולפנת צבייה.

העשרה :השנה נכנסה לעשרת בתי ספר יסודיים תכנית
"מאה ה ,"21-תכנית משרד החינוך ללמידה באמצעים
טכנולוגיים מתקדמים ,לצד תכניות נוספות ,ביניהן פרוייקט
השאלת ספרי לימוד ,פרוייקט "כיתות ירוקות" ,בשיתוף
קק"ל ,שנחנך לראשונה בבית הספר הדרים ,המשך
מחזור נוסף של לימודי פיזיקה בחמד"ע ,בשיתוף מכון
ויצמן למדע ומכון דוידסון לחינוך מדעי ,ועוד.

מחנכים באהבה

כיתות חדשות לחינוך מיוחד נפתחו השנה בבתי הספר
היסודיים ובחטיבות הביניים ורחובות נכנסה לתוכנית
פיילוט של משרד החינוך להכלת חוק חינוך חובה עד
גיל  ,18במטרה לצמצם את הנשירה .מחלקת שח"ר
(שירותי חינוך רווחה) הפעילה עשרות תכניות השנה
ונערכה עם קציני הביקור הסדיר לעבודה שוטפת עם
תלמידים במצבי נשירה לכלל המגזרים במסגרות
החינוך בעיר .עוד השנה לראשונה הופעלו צהרוני
בתי הספר לכיתות א-ו על ידי החברה העירונית ,בליווי
מורים ומדריכים ,בשיתוף בתי הספר.

חדשות החינוך

תומכים בנוער

מניעת אלימות בקרב ילדים ונוער
עיריית רחובות יחד עם מצילה -אגף קהילה ומניעת
פשיעה-המשרד לביטחון פנים ,אגף החינוך והנוער
וכחלק מ"עיר ללא אלימות" ,בונה פרוייקטים למניעת
אלימות .בין תכניות מצילה" :בין הספסלים"-
למניעת נשירת בני נוער הנמצאים בתהליך נשירה
סמויה ושילובם בכיתות האם בביה"ס ,העצמת
נקודות חוזק אצל התלמיד ושילובם בעירונוער
בשעות אחר הצהריים לעזרה בהכנת שיעורים
וחוגים • "מדריכי לילה"  -למניעת אלימות בקרב
נוער משוטט ושילובם של בני הנוער במסגרות
נורמטיבית ובעירונוער ,בתוכנית "הילה" להשלמת
הלימודים • נוער "נאסא"  -תלמידים בחטיבות
שהוכשרו במסגרת מחוייבות אישית לפעילות
קהילתית למניעת אלימות בשכונה ,בביה"ס או
מתנ"ס .הפרוייקט מקנה לתלמידים יחידת בגרות
• "גישור"  -יישוב סכסוכים בקהילה ,בשיתוף אגף
לשירותים חברתיים .תכנית הפועלת בגנים ,בתי"ס
יסודיים ,חטיבות ובקהילה ,ועוד.

רחובות .עיר המדע והתרבות

חדש! מועדון נוער נייד :במהלך ההשקה שנערכה השנה
ברחבת העיריה ,הוצגה הניידת על ידי אבי פיטרו ,מנהל
עיר ללא אלימות .לניידת אפשרות לפריסת מחצלות
ופופים ,הכנת קפה ותה ,צפייה בשידורי טלוויזיה,
אינטרנט על גבי המסכים ,והפעלת משחקי המחשב
כגון  .X-box + Sony Play Stationהניידת מסיירת בשעות
הערב והלילה בשכונות ומאתרת נוער משוטט ,במטרה
למנוע מצבי סיכון ולתת אלטרנטיבה ואוזן קשבת לנוער.
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מחלקת הנוער ממשיכה לפעול לקידום והעצמה
של הנוער ומפעילה במבנה ה"עירונוער" מגוון
קבוצות מנהיגות • בשיתוף מועצת התלמידים
והנוער העירונית התקיימו אירועי פנאי ותרבות
ערכיים לנוער כגון ,יום חילופי שלטון ,מעגלי הדברות,
מפגן תמיכה בחיילי צוק איתן ,חלוקת משלוחי
מנות לניצולי שואה • השנה ,נחנך בעירונוער חדר
מוזיקה חדש ,הכולל אולפן הקלטות וחדר חזרות
אקוסטי המאובזרים בציוד מקצועי מתקדם ביותר
• מרכז ההכנה לגיוס מעודד את המלש"בים לגיוס
משמעותי והשנה הגיעה לשכת הגיוס לעיר ופתחה
את שעריה באשכול הפיס • נבחרו שלושה נערים
פעילים חברתית כמצטיינים אשר ייצגו אותנו בטקס
המחוזי ושני מצטיינים בתוכנית "תעודת בגרות
חברתית" • היחידה לקידום נוער הפעילה תוכניות
ופרויקטים לקידום בני נוער • הוענקו קורסים
מקצועיים ובוצע שילוב ישיר בעולם התעסוקה,
לצד פעולות התנדבות ביחידה לקידום נוער •
תנועות הנוער היו מעורבות השנה במגוון אירועים
למען הקהילה.

"אוהל זכור" ,לציון  19שנים לרצח רבין :התקיימה פעילות
בבתי הספר בעיר ובאירועים מרכזיים באולם מופת.
הפעילות התקיימה בשיתוף תנועות דרור-ישראל
והנוער העובד והלומד ועיריית רחובות ,במעמד חברי
מועצת העיר והמשנה לראש העיר.

גרעין נח"ל חדש ברחובות :השנה הגיעו לעיר 13
חיילי נח"ל מגרעין "בשותף" השייך לתנועת הנוער
"העובד והלומד" .זוהי השנה הרביעית בה משרתים
בעיר חיילי נח"ל מתנועה זו ,במטרה להעביר חינוך
ערכי ומשמעותי לבני הנוער .במהלך השנה הקרובה
החיילים ישובצו במסגרות פורמאליות ובמסגרות בלתי
פורמאליות אשר יהוו פלטפורמה להעמקת הקשרים
עם בני הנוער ויאפשרו ליצור שיח אישי וקבוצתי ,תוך
כדי שילוב ערכים לדמוקרטיה ,התנדבות ,אזרחות
טובה והעלאת המוטיבציה לשירות צבאי משמעותי.

זוכה האות ע"ש דב לאוטמן ז"ל בקטגוריית
ראש העיר:
רחמים מלול ,ראש עיריית רחובות
"רחובות סאונד"  :Rehovot Soundלראשונה בעיר :אולפן
הקלטות וחדר מוסיקה לנוער .נערך טקס פתיחת
אולפן הקלטות וחדר מוסיקה בעירונוער ,ביוזמה ומימון
משותף של עיריית רחובות ו"עיר ללא אלימות" ,בעלות
של כמאה אלף שקל.

צילום עודד נתן

אות ליזמות ,איכות ,מצויינות ומנהיגות בחינוך לתעשייה
ניתן לראש עיריית רחובות :נבחר לקבל את האות
לשנת  2014על עשייה לשילוב תחומי התעשייה בקרב
בני הנוער ,תרומה למערכת החינוך העירונית וקידום
והובלת ערכי התעשייה בבתי הספר בעיר
מחנכים באהבה

אשכול פיס רחובות ,מרכז למדעים ואומנויות
מחנך למצויינות:

צילום עודד נתן

שישי היסטורי עם "אמץ אתר" :מאות בני נוער השתתפו
בסיורי אתרי מורשת ,שהודרכו על ידי תלמידי כיתות
ח' ,כחלק מפרויקט למידה ושימור אתרים היסטוריים
בעיר .תכנית 'אמץ אתר' מאפשרת הבנת תהליכי
הצמיחה של המושבה והפיכתה לעיר בתהליך פיתוח
מזורז ,תוך הטעמת ערכי המורשת וחשיבות שימור
האתרים ההיסטוריים .הסיורים התקיימו ב 12-אתרי
מורשת בעיר ,בהדרכת תלמידי כיתות ח' מ 11-בתי
ספר בעיר ,בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת
ועמותת "שמר".

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מקום שני ארצי לנבחרת רחובות בתחרות האולימפיאדה
הוירטואלית "אליפות עכבר הזהב  • "2014מקום שלישי
ארצי בגמר תחרות חידת הינשוף בנושא מבנה ה DNA
לשתי קבוצות מרחובות • קבוצת יזמות פרימיום הציגה
בכנס תעשידע ארצי בבית חיל האויר בהרצליה וזכתה
בפרס החדשנות והיצירתיות • התקיים קורס יזמות,
"הממציא הצעיר לעולם ירוק" מטעם התעשידע •
התקיים סמינר חלל "השמים הם לא הגבול" בשיתוף
התעשידע ועמותת  SpaceILלתלמידי כיתות ח' • כנס
תעשיה וחינוך עירוני לכל חטיבות הביניים בעיר במעמד
תעשיינים בכירים וסגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך
זוהר בלום ומנכ"ל עמותת  6 • SpaceILקבוצות עירוניות
ייצגו את העיר רחובות בתחרות הרובוטיקה2 ,קבוצות
 FLLזכו בפרסים .פרס השופטים ניתן לקציר ב' .פרס
התכנון המכני ניתן לאורט •  9קבוצות עירוניות מתכוננות
באשכול הפיס לתחרות  FLLברובוטיקה לשנת 2015
ורחובות תארח את התחרות האזורית ב  1בפברואר
 • !2015התקיים כנס מדעי טכנולוגי עירוני • התקיים
יום לאומי לגלישה בטוחה ברשת והגברת המודעות
לסכנות ברשת • התקיים שבוע העשרה בנושא אורח
חיים בריא לכל תלמידי קריות החינוך • התקיים כנס
תלמידים מצטיינים ,לציון והוקרת  270מצטייני העיר,
במעמד חתן פרס נובל פרופ' מיכאל לויט ,תושב העיר.

לימודי המצוינות לתלמידים בני העדה האתיופית במרכז
למחוננים ומצטיינים ברחובות :לימודי המצוינות נערכים
זו השנה החמישית ,אחת לשבוע בשעות אחה"צ,
במסגרתם לומדים  24תלמידים מכיתות ה'  -ט',
שהומלצו על ידי מנהלי בתי הספר בעיר

שרות פסיכולוגי חינוכי
בשנת הלימודים תשע"ד ,השפ"ח ייעץ לגורמי החינוך
בעיר בענייניהם של  1708תלמידים 2500 ,שעות הוקדשו
למתן ייעוץ לצוותים חינוכיים בנושאים שונים 47 ,קבוצות
וסדנאות התקיימו לילדים ,להורים וצוותי חינוך227 ,
הורים קיבלו ייעוץ לגבי דילמות וקשיים שונים 181 ,ילדים
בגילאים  5-18קיבלו טיפול פרטני שעזר להם להתמודד
עם בעיותיהם 532 ,ילדי גן חובה עברו הערכות לשם
בדיקת בשלותם לכיתה א' 314 ,תלמידי בתי ספר יסודיים
מהחינוך המיוחד והרגיל עברו הערכה פסיכולוגית.

"בית דרור" הבית להנחלת מורשת השואה ברחובות ציין
 8שנים להקמתו :גם השנה המשיך הבית לקיים את
מטרתו העיקריית -קשר בין דורי ,בין דור ניצולי השואה ובין
הדור הצעיר .הקשר נוצר בעקבות מפגשים בין הדורות
וחילוץ העדויות ממקור ראשון .בבית ביקרו השנה תלמידי
כיתות ד׳ ועד תיכון ונערכו מפגשים להכנת קבוצות
היוצאות לפולין .בחצר הבית הוצב השנה בטקס חגיגי,
פסל ,מעשה ידיו של תושב העיר,יאיר הרשקו ,לזכר
אביו ניצול שואה .לציון יום האישה ,הוצגה תערוכתה
של הציירת הדרוזית ,בותנייה חלבי ,המנציחה את זכר
השואה בציוריה .בשבוע הספר התארחה בבית דרור,
הסופרת ,נאווה סמל,שדברה על הדיאלוג במשפחה
הישראלית בצל השואה ועל הכתיבה בהשראת העבר.

ימי הסברה לבטיחות בדרכים :המחלקה לבטיחות בדרכים
בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מקיימים
במהלך השנה מגוון פעילויות לכל שכבות האוכלוסייה,
בשיתוף משטרה ,אור ירוק ,רוטרי ואגפי העיריה .במהלך
השנה התקיימו מגוון פעילויות בקהילה ,באירועים עירוניים,
הוספת מיזמים של "נשק וסע" ,מסע אופניים עירוני,
פעילויות בנושא הולכי רגל ,נהיגה תחת השפעת אלכוהול,
חצייה בטוחה ,חגורות בטיחות ,הסברה ,הדרכה ועוד.

פיילוט ייחודי לחינוך מגדרי להעלאת המודעות לתחום
הפגיעה המינית בקרב בני נוער :מרכז הסיוע לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית 'תאיר' -מחלקת החינוך ,בשיתוף
עיריית רחובות ,משרד החינוך וביוזמת ח"מ יעל בק,
מחזיקת תיק קידום מעמד הילד ונוער במצבי סיכון,
מפעילים השנה פרויקט משותף של סדנאות חינוך
לתלמידי כיתות ח' לשנת הלימודים תשע"ה .נערך
מחנכים באהבה

יום עיון להעלאת המודעות והתמודדות עם תופעת
האלימות בקרב בני הנוער .מרכז סיוע 'תאיר' 1202
 24שעות ביממה.

חווה החקלאית רחובות :בית ספר ייחודי ללימודי
חקלאות וסביבה ,בו לומדים כ 1000-תלמידי כיתות ג'
מבתי הספר בעיר ותלמידי ח"מ במגוון גילאים .החווה
מקיימת שילוב אזרחים ותיקים -פרויקט רב שנתי עם
דיירי "נווה עמית" ותעסוקה לתושבי הוסטלים "נווה
אדיר" ו"בראשית" .שנת תשע"ה הינה שנת שמיטה
ובחווה החקלאית ע"ש שולמית פרליס ,מטמיעים
את ערכי השמיטה המדעיים ,החברתיים ,סביבתיים
והלכתיים .הותקנו מערכות גידול מיוחדות להדגמת
חקלאות בשמיטה ,נבנו מערכי לימוד לתלמידי החווה
וסיורים לתלמידי רחובות ולקהל הרחב.

יוזמה מקומית :בית הספר שז"ר ,יצא לצעדה עם ההורים,
בסימן אורח חיים בריא ועידוד פעילות ספורטיבית,
בשיתוף החברה העירונית לתרבות וספורט

תיכון דה שליט ברחובות נבחר להשתתף בפיילוט,
במסגרתו מלווים אנשי חיל האוויר את כיתות הכימיה
בתיכון :במסגרת המיזם המשותף לאכ"א ,חיל האוויר
ומשרד החינוך ,התארחו  40תלמידי מגמת כימיה מתיכון
דה שליט בבסיס חיל האוויר בתל נוף.

טקס חנוכת מבנה חדש בבית הספר שז"ר :בעלות
של כ 6-מיליון שקל ,בנתה החברה לפיתוח רחובות
(ה.ל.ר) ,מבנה חדש בן  10כיתות בבית הספר שז"ר
ברחובות ,הכולל מעבדות למדעים ומחשבים ,ספריה,
כיתת שילוב ועוד

בני ובנות מצווה :כ 1500-תלמידי כיתות ז' השתתפו
בסיור בירושלים ,לרגל סיום שנת בר המצווה .תלמידי
כיתות ז' ,מכל חטיבות הביניים ברחובות למסע מורשת
במחוזות העיר העתיקה בירושלים ולטקס שנערך באתר
בגבעת התחמושת ,במעמד ראש העיר ,רחמים מלול,
הרב הראשי לרחובות ,שמחה הכהן קוק שליט"א ,סגן
ראש העיר ומחזיק תיק החינוך ,זוהר בלום ,מנהלים,
מורים ,הורים וצוות אגף החינוך בעיריה .במסגרת
האירוע ,בהפקת החברה העירונית לתרבות.
רחובות .עיר המדע והתרבות
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"ידיד לחינוך" בשנת התנדבות בבתי הספר :פעילות
העמותה נערכה בבתי הספר "הדרים"" ,בן צבי"" ,שז"ר",
"רמון" ו"פרחי המדע" ומתנדביה סייעו לתלמיד לטפח
דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות .הקבוצה פועלת
זו השנה השנייה ומונה כ 30-מתנדבים.

אירועי ט"ו בשבט :עשרות אלפי שתילים ומאות עצים
נשתלו השנה במסגרת טקס נטיעות עירוני משותף
לתלמידי קריית משה וקשישי הדיור המוגן* נערכו
טקסים במוסדות החינוך* ילדי הגנים יתמקדו בשתילת
גידולים אורגניים והם קיבלו פרח עונתי לשתילה בבית

"יום הגישור העירוני" צויין במערכת החינוך :את הפעילויות
השונות בבתי הספר העבירו צוותי בתי הספר בשיתוף
הילדים המגשרים ,צוות מרכז הגישור ומגשרים מתנדבים
רבים ,שהם גם הורים או סבים לילדי בתי הספר .מרכז
הגישור העירוני הכשיר עשרות תלמידים להיות מגשרים
בתוך מוסדות החינוך ולראשונה הצטרפו גם תלמידי
חטיבות הביניים.

מחנכים באהבה

יום הילד הבינלאומי :המחלקה לחינוך יסודי וביוזמת
יעל בק ,מחזיקת תיק קידום מעמד הילד בשיתוף
עם המועצה הלאומית לשלום הילד נערכו לפעילות
מיוחדת סביב נושא זה במספר בתי ספר יסודיים
ברחבי העיר .במהלך החודשים הקרובים יגיעו ניידות
זכויות הילד לבתי הספר.

ילדי יבניאלי שוב מככבים בפסטיבל הסרטים :במסגרת
פסטיבל סרטי ילדים ונוער ,באמצעות מחלקת שח"ר
בעיריה ,זכה הסרט "חייזר" ,בהפקת בי"ס יבנאלי
ועמותת לה"ב .במקום השני והילדים זכו בתואר
"קבוצת השחקנים הטובה ביותר".

ערב הוקרה לתלמידים מצטיינים ברחובות במעמד חתן
פרס נובל בכימיה ,פרופ' מיכאל לויט 270 :תלמידים
מצטיינים קיבלו השנה תעודות הוקרה מראש העיר,
רחמים מלול ,בטקס מצטיינים שנערך במכון ויצמן למדע.

יום ספורט בגני הילדים :במסגרתו השתתפו  450ילדים
מ 13-גני ילדים בעיר .ביום הספורט ,שנערך בהיכל
הספורט החדש ב'קציר' ,הוצגו לילדים  13מטרות
שונות ,החל ממסלולי הליכה ,דרך מסלולי קפיצה ,דילוג,
מנהרות ,מסלול להליכה בקבוצה ,מצנחים ,חישוקים,
קליעה למטרה ,שירים ,ריקודי עם ,ועוד.
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תלמידים מנציחים את חייהם של הנופלים :נערך טקס
הענקת ספרי נופלים למשפחות השכולות בבית יד-
לבנים ,במסגרתו הוענקו  10ספרי זיכרון למשפחות
הנופלים .את הנופלים הנציחו מתנדבי יד לבנים ביחד
עם תלמידי קציר ואולפנת צביה .מידי שנה עורכים
התלמידים והמתנדבים ספרים ועד כה הונצחו 150
נופלים בני רחובות.

קולטים באהבה

על פי נתוני פרויקט ( PACTפרויקט עירוני לקידום ילדי
הקהילה האתיופית מלידה עד  18והוריהם ברחובות)
משתתפים כ 1800-ילדים בגילאי לידה עד  • 18בתכניות
לגיל הרך ,משתתפים כ 530-ילדים בגילאי לידה -שש
שנים .עפ"י נתוני סוף שנה ,חל צמצום פערים משמעותי
בשפה ובמתמטיקה :כ 85%-מהילדים מגיעים מוכנים
לכתה א' • כ 160-ילדים הזקוקים לחיזוק רגשי ו/או מוטורי
אותרו בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים וקיבלו מענה
בתחום ההתפתחותי במסגרת מרכז הורים וילדים לגיל
הרך • כ 273-תלמידי היסודי הזקוקים לסיוע וחיזוק
למידה מקבלים שעורי תגבור באנגלית ,מתמטיקה
ושפה • כ 75%-מכלל ילדי הקהילה צמצמו פערים באופן
משמעותי והציגו הישגים יפים • כ 560-ילדים נהנים מיום
לימודים ארוך בגני ילדים ובבתי ספר-יסודיים ,במימון
נאקוצ' ,קרן רש"י ,הרשות ומשרד החינוך • כ 420-ילדים
משתתפים בחוגי העשרה שונים במתנ"סים ובמרכזי
העשרה שונים בעיר • כ 50-ילדים משתתפים בתכניות
למצוינות • בתכניות אופק לבגרות ותב"ל המופעלות
על ידי ברנקו וייס ,משתתפים  247תלמידים מחט"ב
בקבוצות למידה ,העצמה ופעילות חברתית • כ90%-
מהם ממשיכים לבתי הספר התיכוניים בעיר • בנוסף,
משתתפים  339תלמידי תיכון בקבוצות למידה קטנות
להכנה לבגרות תוך דגש על בגרות איכותית ,פעילות
העצמה והעשרה • הפרויקט פועל באיגום משאבים
בין עיריית רחובות ,פדרציית ניו-יורק ,ג'וינט אשלים,
משרד החינוך ומשרד הקליטה.

חינוך מיוחד
ל 1288-מהתלמידים יש מסגרות מתאימות בתוך
העיר והם לומדים בהן • במסגרות מיוחדות מחוץ
לעיר לומדים  393תלמידים • העיריה משקיעה
בכוח אדם נוסף מעבר לתקנים המאושרים •
האגף לשירותים חברתיים בעיריה מממן הרחבת
שעות הפעילות ב  2מסגרות של החינוך המיוחד
• לילדי  A.S.Dקיים יום לימודים ארוך וארוחת
צהריים במסגרות השונות • העיריה פתחה בעיר
מסגרות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,כגון כיתות
רגשיות התנהגותיות ,כיתות לליקויי למידה ,כיתות
 • A.S.Dהשנה נפתחו  3כיתות א' לח"מ ב"שריד",
ב"סמילנסקי" וב"בגין" ונפתחו  3כיתות ז' לח"מ
בשלוש החטיבות "קציר א'"" ,קציר ב'" ו"דה שליט
ב'" • לראשונה נפתחה כיתה ז' בישיבת אמי"ת
"עמיחי" • בבי"ס עידוד הורחבו מס' כיתות A.S.D
• נפתח גן נוסף בלימן הנותן מענה לילדים עם
מוגבלות שיכלית התפתחותית • ועוד
תלמידי קריית החינוך למדעים זכו במקום הראשון בארץ
בתחרות רובוקאפ :תלמידי כיתה ט' הלומדים רובוטיקה
בקריית החינוך למדעים ברחובות ,השתתפו בתחרות
רובוקאפ ג'וניור הארצית ,שהתקיימה באוניברסיטת בר
אילן ,בליגת הריקוד לחטיבות הביניים .במקום הראשון
בארץ זכה מיצג הזומבים ובמקום השני זכו המיצגים-
בר -כוכבא ,שלגיה והאביר וסטאפאפ.

מחנכים באהבה

נבונים :נציגי בית הספר היסודי ע"ש יצחק נבון ,ביקרו
בלשכתו של נשיא המדינה ה .5-הם הודו ליצחק נבון
על הסכמתו לקרוא את שם בית הספר על שמו ,ושמעו
מפיו אודות האידיאולוגיה שהוביל בהיותו שר החינוך.

רחובות מצדיעה למערכת החינוך :אירוע הצדעה
למערכת החינוך בעיר ,נערך ברחבת העיריה ,כאות
הוקרה למאות עובדי הוראה ומנהלה ,מנהלים ,מורים,
גננות ואנשי החינוך ,העמלים במסירות רבה למען
חינוכם והשכלתם של התלמידים והתלמידות בעיר.

פסטיבל ילדות בראי הקולנוע ה 4-ברחובות 34 :סרטי
ילדי רחובות הוקרנו השנה במסגרת פסטיבל ילדות
בראי הקולנוע ברחובות ,אירוע שזכה לנוכחות שיא
של  2000מבקרים

פרויקט "מחשב לכל ילד" של מכון ויצמן למדע :במהלך
הפרויקט ,שיצא לפועל בשיתוף עם גורמי הרווחה והחינוך
בעיריית רחובות ,נתרמו שמונה מחשבים ראשונים
לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,המגיעים ממשפחות
קשות יום ,וכן למועדונית "נחשולים" שבקריית משה.

סומכים על הנוער :כ 70-בוגרים קיבלו תעודות הסמכת
מגשרים מראש העיר .בטקס חגיגי של מרכז הגישור
העירוני ,הוענקו תעודות הסמכת מגשרים לבוגרי קורס
גישור לנוער ,קורס גישור בסיס ופרקטיקום

מצטיינת :שחף נוימרק ,מצטיינת ארצית לנוער מתנדב.
שחף ,תלמידת קריית החינוך קציר ברחובות ,נבחרה
לפעילה מצטיינת ארצית מטעם מינהל חברה ונוער.

שרי האוצר והחינוך ביקרו בעיר :שר החינוך שמע מפי
ראש העיר על היערכות לפתיחת בתי הספר של החופש
רחובות .עיר המדע והתרבות
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הגדול .השר סייר בבתי ספר ובגנים בעיר עם מחזיק
תיק החינוך ,זוהר בלום ,והתרשם מתנופת צמיחתו של
החינוך ברחובות .שר האוצר ביקר גם הוא ברחובות
ונפגש עם תלמידי תיכון דה-שליט.

תערוכה :דיוקנאות של תלמידי בית הספר עידוד לחינוך
מיוחד :תלמידי בית הספר הציגו תערוכה בארבעה
מקומות בעיר .ציור הדיוקנאות העביר את התלמידים
מסע צבעוני ומרתק ,במהלכו העניקו פרשנות אישית
לכל דיוקן.

סגנית חתן חידון התנ"ך העולמי :תפילה ברנסון ,תושבת
רחובות ותלמידת אולפנת צביה ברחובות ,הוכתרה
השנה לסגנית חתן התנ"ך ,בחידון העולמי שנערך ביום
העצמאות בירושלים .בצאת יום העצמאות הוענקה
לה תעודת הוקרה מראש העיר ,בטקס קבלת הפנים
החגיגי המסורתי.

תעודת הוקרה לויוי לאופולד ,זוכת פרס חינוך מחוזי
ומועמדת לפרס הארצי :בביקור שנערך בגן איריס
בעיר ,העניק ראש העיר תעודת הוקרה לגננת ויוי
לאופולד ,זוכת פרס חינוך מחוזי ומועמדת לפרס ארצי,
על עשייה חינוכית משמעותית.

חידון מורשת ה :14-בחידון מורשת בנושא תולדות
העיר רחובות ,זכו השנה שני התלמידים ,אלון שראל
ויובל שטיין ,מחטיבת הביניים דה-שליט ב' .החידון
נערך בניהול בית יד לבנים והוא כלל חמישה סבבים,
כשבכל שלב נדרשו המתמודדים להפגין ידע על
ההיסטוריה של העיר.

מחנכים באהבה

ילדי גני הילדים משחקים שחמט :במסגרת שבוע
הספורט נערך באולם הספורט ע"ש "אוסי וזוהר",
אירוע שחמט ,במסגרתו השתתפו כ 250-ילדים ,מ20-
גני ילדים בעיר ,המשתתפים בתכנית העירונית "מסע
לעולם השחמט".

מחוננים :לראשונה הציגו תלמידי העיר עבודות חקר
מקוריות בכנס ה 27-של האגודות הגרעיניות בישראל
 .12תלמידי המרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות
זומנו ללשכת ראש העיר בגין הצלחתם והוענקו להם
תעודות הוקרה

הנואם הצעיר :מאור גורדון מבית הספר יבניאלי ,זכה
במקום הראשון בתחרות העירונית "הנואם הצעיר" לבתי
הספר היסודיים .תחרות "הנואם הצעיר" מתקיימת זו
השנה ה ,11-בשיתוף עיריית רחובות ,משרד החינוך
וארגון רוטרי רחובות.

יום מעשים טובים :מוסדות החינוך ,ארגונים ,מתנדבים
ומוסדות רבים הצטרפו השנה ליום המעשים הטובים
וקיימו פעילויות עבור אוכלוסיות שידם אינה משגת ,לצד
פעולות ניקיון ואיכות הסביבה ,טיפוח העיר והקהילה,
מתן שי לחיילים וחילקו ברכות לתושבי העיר.
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סיירת הורים עירונית רחובות :קיימה הרצאה ופעילות
עבור הורים לילדים מתבגרים ותרבות הפנאי של בני
הנוער .סיירת הורים עירונית פועלת להעלאת המודעות
בקרב ההורים ,למצבי הסיכון אליהם נחשפים ילדיהם.
סיירת הורים רחובות הוקמה כיוזמה של עיריית רחובות
והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ופועלת מזה
שש שנים .להצטרפות :לימור  ,0544441227 -חני -
052-4840547

מחנכים באהבה

רחובות זוכת פרס שרת התרבות

זו השנה השנייה ברציפות בה זוכה העיר רחובות
במקום השני בפרס "דגל התרבות" .רחובות זכתה
במקום השני בקטגוריית ערים גדולות ונבחרה לארח
את טקס קבלת הפרסים שייערך השנה בבית העם-
היכל התרבות העירוני.

חנוכת היכל הספורט החדש

בשידור ישיר :נחנך היכל הספורט החדש בעיר ונבחרת
ישראל העפילה לאליפות אירופה.

זמן
תרבות
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אלפי צופים ואנשי ספורט בכירים הגיעו להיכל הספורט
החדש שחנכה עיריית רחובות בקריית החינוך קציר,
במעמד ראש העיר ,רחמים מלול וחברי מועצת העיר.
בשידור ישיר בערוץ הספורט ,נערך באולם טורניר
מוקדמות אליפות אירופה בכדוריד עד גיל  .20אולם
הספורט נבנה ,באמצעות ה.ל.ר ,החברה לפיתוח
רחובות ,במימון הטוטו ועיריית רחובות .כ 14-מיליון
שקל הושקעו באולם המפואר על  500המושבים שבו,
מתחמי מלתחות לאורחים ומקומיים ,אולם מחול,
חדרי שופטים ,מיזוג וציוד מתקדם ,כולל רשת גלישה
חופשית באינטרנט.

פסטיבלים ארציים ובינלאומיים

מהפכת התרבות בעיר החלה עם החלטתו של ראש
העיר להשקיע בתרבות ומשם לתנופה אדירה של
פסטיבלים ייחודים ואירועי תרבות איכותיים ,באמצעות
החברה העירונית לתרבות וספורט ,שבהם משתתפים
עשרות אלפי תושבים מהארץ בכלל ומרחובות בפרט.

"פסטיבל רחובות" ה - 5-הפסטיבל הבינלאומי
לפסלים חיים

פסטיבל רוקדים אביב -פסטיבל מחול וזמר ארצי

זמן תרבות

אירועי לילה לבן

פסטיבל טועמים עולם

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מימונה עירונית

שרים לך רחובות  -ערבי שירה בציבור

זמן תרבות

חגיגות יום העצמאות

שבוע הספר העברי

רחובות .עיר המדע והתרבות
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צעדת האביב

חגיגות פורים

פסטיבל סוכות

זמן תרבות

מרוץ השישה

אמני רחובות פותחים את בתיהם

פתיחת ליגת המאמנט

אירועים לנוער

רחובות .עיר המדע והתרבות
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תרבות כל השנה

החברה העירונית לתרבות מפעילה במשך השנה עשרות מוסדות תרבות ופנאי מהמובילים באזור ובארץ,
ביניהם :מרכז התרבות ע"ש סמילנסקי ,הקתדרה העממית ע"ש לאה טנא ,מרכז פיסול קרמי ,הקונסרבטוריון
העירוני ,פילהרמוניה רחובות ,בית האמנים ,בית מיכל ,בית יד לבנים ,סל תרבות וסיורים ,הגלריה העירונית,
המרכז לאמנות חזותית ,מרכז התרבות חבצלת ,המכללה העירונית ,הטלוויזיה הקהילתית ,בית הספר העירוני
להורים ,בימת הנוער העירונית ועוד .בין הפעילות שנערכו השנה הוצעו מאות קורסים שונים ,הועלה המחזמר
"בת הים הקטנה" ,התקיימו הופעות אמנים ולהקות המחול והזמר עלו על במות העיר .השנה לראשונה החלה
החברה העירונית להפעיל צהרונים בבתי הספר ,בשיתוף מערכת החינוך.

זמן תרבות

רגעי השנה בספורט

רחובות .עיר המדע והתרבות
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זמן תרבות

בית העם  -היכל התרבות העירוני
תכנון ,שימור ,שיחזור ובינוי :שלבי הקמת בית
העם רחובות -היכל התרבות העירוני!

תנופת
הפיתוח
בינוי ציבורי ,תשתיות
ופארקים

רחובות .עיר המדע והתרבות
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בית העם נבנה בשנת  1912וברבות השנים לא שופץ.
ההזנחה פשטה בכל ,גג האסבסט החל להתפורר ,חלקים
מהתקרה נפלו בזמן הופעות הילדים ,הכיסאות נשברו
והקירות התקלפו .מוסד הדגל של המושבה -בית העם
רחובות ,הלך ודעך במשך עשרות שנים .עם כניסתו
לתפקיד ,קבע ראש העיר ,רחמים מלול ,כחלק מחזונו
לממש ולחדש את חזון מייסדי המושבה ,והחליט לבנות
היכל התרבות מחדש באותו מיקום ,על אותו המבנה.
החלומות הפכו לתכניות והן נפרסו על השולחן ,במטרה
לשלב עבר עם עתיד ולהחזיר את חיי התרבות והרוח לידי
התושבים .הליכי התכנון ארכו זמן רב בשל הרצון לשחזר
קירות ופתחים ,ציורים ,ריצוף ואריחים .ביולי  2011החלו
עבודות הבינוי ובית העם נפתח מחדש ב.5.10.2014-
תכנון ,בינוי ופיתוח :ראש העיר ,מינהל ההנדסה בעיריית
רחובות וחברת ה.ל.ר -החברה לפיתוח רחובות.
תמונות משלבי הבינוי

היכל הספורט  -אולם ספורט חדש בתיכון קציר

ה

סתיימה הבנייה

תתחדשו!

"גשר ה ,"44-ההפרדה המפלסית בכניסה הצפונית לעיר

ה

סתיימה הבנייה

תתחדשו!

כביש  411דרך יצחק כץ -חובר כביש  42ממערב לכביש  40מדרום

ה

סתיימה הבנייה

תתחדשו!

תנופת הפיתוח

ממשיכים לבנות את עתיד העיר
חידוש מתחם מרכז העיר ,יעקב-בנימין
עיריית רחובות ,באמצעות חברת ה.ל.ר -החברה לפיתוח
רחובות ,ממשיכה בעבודות לשיקום וחידוש מרכז העיר.
העבודות כוללות שימור ושיחזור אדריכלי של מבנים
ואלמנטים היסטוריים .השנה הסתיימו העבודות ברחוב
בנימין ובוצעו החלפת תשתיות תת קרקעיות ,מדרכות,
תאורה ,פיתוח נופי וכביש משולב .נמשכות העבודות
ברחוב יעקב ובוצעו החלפת תשתיות תת קרקעיות,
מדרכות ,תאורה ,פיתוח נופי וכביש משולב .נמצא
בביצוע :קטע הרחובות אחד העם -הרצל.

מתנ"ס וספרייה ב"רחובות החדשה"
נמשכת הקמת המתנ"ס החדש בשכונת רחובות
החדשה ,במימון עיריית רחובות וקרן היסוד שוויץ,
באמצעות חברת ה.ל.ר -החברה לפיתוח רחובות.
המבנה משתרע על פני שטח של כ 1,700-מ"ר ,כולל
אולם רב תכליתי ,חדרי חוגים שונים ועוד .בנוסף ,נבנה
מבנה נפרד בשטח של  500מ"ר עבור הספרייה.

שיקום והקמת בריכה עירונית במתחם וייסגל
נמשכות עבודות הקמת הבריכה העירונית ,באמצעות
ה.ל.ר -החברה לפיתוח רחובות .העבודות כוללות
הקמת  2בריכות שחייה בגודל  25*16מ' כל אחת,
אחת מקורה והשנייה מחוממת ובריכת פעוטות ,חדרי
מלתחות ,משרדים ,פיתוח וחנייה.

שוק עירוני מודרני
נמשכות העבודות להקמת מבנה לשוק העירוני ,כולל
 160דוכנים וחניות ,חניון תת קרקעי לכ 140-מקומות
חנייה ,שטח תפעולי וחדרי שירותים .תכנון וביצוע:
חברת ה.ל.ר ומינהל ההנדסה.
רחובות .עיר המדע והתרבות
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מוזיאון בית מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל
נמשכות עבודות הקמת המוזיאון לצד פיתוח פרוייקט
דיור לצעירים ,בשטח השוק הישן בפינת הרחובות
אברבנאל-בר כוכבא ,בשטח של כ 2000-מ"ר.

מבני ציבור ,חינוך ,ספורט וקהילה

לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ה נפתחו  26כיתות
גן חדשות ברחבי העיר • נפתח בי"ס יסודי ע"ש יצחק
נבון בשכונת "רחובות ההולנדית" ,הכולל  18כיתות,
מנהלה ועבודות פיתוח • הסתיים שלב ה' בהקמת
התיכון למדעים בשכונת היובל ,במסגרתו הוקמו
מעבדות ,תוספת כיתות ,מבנה קפיטריה ובוצעו עבודות
פיתוח • נפתח מבנה חדש לבית הספר המר ,הכולל
 8כיתות • הוקם מגרש קט-רגל בספורטק ,מדשא
סינטטי ,בשטח של  1,500מ"ר • ועוד .המבנים בוצעו
על ידי ה.ל.ר -החברה לפיתוח רחובות.

מחלף חדש במערב העיר ,הפרדה מפלסית 141
עיריית רחובות ומשרד התחבורה ,באמצעות מע"צ,
יצאו לביצוע גשר שלישי בעיר ,בדרך גד-פינשטיין
פינת דרך הים .העבודה מתבצעת בארבעה שלבים
והשנה החל השלב הראשון ,שצפוי להסתיים בחודש
פברואר  ,2015הכולל בניית הרמפות בדרך הים ובניית
ניצב בצד הדרומי .בסיום העבודות תעבור התנועה
לרמפות הגשר ולאחר מכן תחל העבודה בצידו הצפוני
במסגרת העבודות בוצע קיר אקוסטי בדרך מרדכי
בשיסט ונמצאות בהשלמות עבודות לקראת סיום בדרך
ששת הימים .בינואר  2015צפויות להתחיל העבודות
בדרך גד פיינשטיין .צפי סיום פרוייקט :אוקטובר .2016

תנופת הפיתוח

כאן בונים

עיריית רחובות ,באמצעות חברת ה.ל.ר ,ממשיכה בהקמת
עשרות מבנים חדשים נוספים לרווחת תושבי העיר .בין
היתר נמצאים בביצוע הקמת בי"ס חדש "נתיבות משה"
כולל  16כיתות ,מנהלה ועבודות פיתוח • הקמת בי"ס
יסודי נוסף ,כולל  24כיתות בשכונת "רחובות המדע"
• הקמת תיכון חדש צומח ,כולל  36כיתות ,בשכונת
"רחובות ההולנדית" • באולפנת צבייה מבוצעות עבודות
נרחבות להריסת המבנה הקיים ותוספת מבנה כיתות
חדש • על פי מדיניות ראש העיר ,ממשיכה העיריה
בהקמת מועדוני נוער וקהילה בשכונות והשנה החלה
בנייתו של מועדון בשכונת "אושיות" ומועדון לגיל הזהב
בשדרות ח"ן • נמשכות העבודות לשיפוץ והנגשת בית
התרבות ע"ש סמילנסקי.
מועדון נוער וקהילה באושיות

הקמת בית הספר נתיבות משה
תיכון ברחובות ההולנדית .הדמייה

פיתוח בשכונות החדשות
מקוב :הסתיימו עבודות פיתוח ברחוב אייזנר ,שכללו
ביצוע כביש משולב ,תאורה ,גינון והשקייה.
רחובות על הפארק :הסתיימו עבודות פיתוח השצ"פ
המרכזי של השכונה.
רחובות .עיר המדע והתרבות
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רחובות המדע :בוצעו השלמת תשתיות ,שבילים,
מדרכות באזור הקוטג'ים בשכונה .בתכנון :השצ"פ
המרכזי של השכונה.
גבעת האהבה :בוצעו פריצת דרכים ,עבודות תשתית
תת קרקעיות ,אספלט ותאורה זמנית .לקראת ביצוע:
כיכר טשרניחובסקי ,כולל שינויים גיאומטריים ,תשתיות
תת קרקעיות ,תאורה ופיתוח נופי .בתכנון :שצ"פ
מרכזי של השכונה.
חצרות המושבה :בוצעו עבודות אספלט ברחובות משה
פריד ,משה יתום וחנה אברך ,מדרכות בסמוך לבניינים
הקיימים ועבודות ביוב ,ניקוז ומים .בתכנון -שצ"פים
ופיתוח הרחובות הפנימיים בשכונה.
פארק העסקים רחובות :נמשכות עבודות הפיתוח
בפארק הורוביץ במערב העיר ,הכוללות פיתוח ,עבודת
תשתית ,כבישים ומדרכות.

נמשכות העבודות לחידוש התשתיות
בכל רחבי העיר ובשכונות הוותיקות

עבודות תשתית בביצוע ה.ל.ר ,החברה לפיתוח רחובות,
שביצוען הסתיים במהלך שנת :2014
כיכר הבע"ש :ביצוע מעגל תנועה ושדרוג רחוב מנוחה
ונחלה ,בקטע הרחובות עזרא-בנימין :הכולל שינויים
גיאומטריים ,מדרכות ,תאורה ,גינון ,השקיה וריבוד הכביש.

כיכר הגאון בן איש חי :ביצוע מעגל תנועה ,תשתיות תת
קרקעיות ,מדרכות ,תאורה ,גינון ,השקייה וריבוד כביש.
כיכר מדאר  /מרים מזרחי /התקווה :ביצוע מעגל תנועה
הכולל השלמת מדרכות ,גינון ,תאורה וריבוד הכביש.

שדרות ח״ן
רחוב חממי

פיתוח והחלפת תשתיות ברחוב ארלוזוחרוב :החלפת
תשתיות תת קרקעיות ,ביצוע מדרכות וריבוד הכביש
בקטע הרחובות הרצל-טשרניחובסקי.
רחוב הגאונים

שדרוג רחוב מיכאל כהן פינת חנה אברך :ביצוע קו ביוב,
מדרכות ,מפרצי חנייה ,תאורה ,גינון והשקייה בסמוך
לאולם ספורט בתיכון קציר.
פיתוח ושדרוג רחוב ששת הימים ,בקטע הרחובות
משה יתום-גבריאלוב :החלפת תשתיות תת קרקעיות,
מדרכות וריבוד הכביש.

פרויקטים להמשך פיתוח התשתיות ,הנמצאים
בתכנון החברה לפיתוח:
פיתוח מתחם גב ים פארק ת.מ.ר • מעגל תנועה
ופיתוח מדרכות ,תאורה ונוף בצומת פייקס/הולצמן/
איינשטיין • פיתוח רחוב זכריה מדר ,בקטע הרחובות
שד' ירושלים -מוטה גור • עבודות פיתוח בדרך יבנה,
בקטע הרחובות הרצל  -מוסקוביץ • החלפת תשתיות
ברחובות משה מזרחי ומרים מזרחי • שדרוג ושיפוץ
רחובות יום הכיפורים וששת הימים • ועוד.

רחוב גולדין  -י.ל .פרץ
רחוב השומרים

עבודות תשתית ,ביוב וניקוז בביצוע אגף תשתיות
במינהל ההנדסה ,שביצוען הסתיים במהלך
שנת :2014
רחוב השומרים -החלפת קווי מים ,ביוב וניקוז ועבודות
פיתוח • רחוב הגאונים  -החלפת קווי ניקוז וביוב ועבודות
פיתוח • רחוב חס"ם -החלפת קווי מים וביוב ועבודות
פיתוח • שד' ח"ן -החלפת קווי מים וביוב ,התקנת
מובל ניקוז ועבודות פיתוח ,בקטע קיבוביץ -רוז'נסקי •
רחוב כנרת -החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחובות
גולדין  -י.ל .פרץ ,כולל החלפת קו ביוב • רחוב דובנוב-
החלפת קו מים • רחוב חממי -החלפת קו ביוב ועבודות
פיתוח • רחוב משה מזרחי פינת יחזקאל -חיבור ביוב
לפרוייקט מגורים.

עבודות פיתוח ברחובות :אמרי חיים ,סטולבוב ,יוסף
כובשי ,מנחם בן יהודה ,מוגזח ,לבקוביץ (בקטע
השופטים  -הרצל) ,ארלוזורוב (בקטע דוד ישראל -
טשרניחובסקי) וברחוב סיגליות • עוד בוצעו השנה הקמת
חניונים ברחוב נווה אלון ,תוספת  25חניות והחלפת
מדרכות וחניון סמוך לגן המייסדים ,תוספת  25חניות.
אגף תשתיות ביצע עבודות הסדרי בטיחות בצמתים
הרצל  -ארלוזרוב ,הרצל -מרכז תקוותינו וכן ,מפרץ
חניה ליד ביה"ס השיטה ומעברי חציה ברח' ה' באייר.
תנופת הפיתוח

צילום :הארכיון העירוני

מינהל ההנדסה מקדם את השימור

בשנים האחרונות שומרו מספר מבנים הסטוריים ברחבי
העיר בניהם :בית חביבי ברחוב יעקב ובית נחומזון
ברחוב בנימין .אושרו תכניות בנין עיר לגבי מבנים
נוספים וחשובים אחרים ברחבי העיר כמו הארמון ,בית
קועטה ברחוב מנשה קפרא .שימור המבנים הפזורים
ברחבי העיר יביא לתרומה אסטטית ועיצובית בעלת
ציביון היסטורי למרקם העירוני .בין הפרויקטים לשימור:
שימור הגת העתיקה מתקופת התלמוד .גודלה המקורי
היה כ 140-מ"ר ושרדו ממנה כ 60-מ"ר .הגת תחודש
ותשומר בתאום עם רשות העתיקות ותונגש לקהל
המבקרים.

שימור בית האסמים .לאורך השנים שמר מבנה בית
האסמים על צורתו ושימש כמחסן תבואות ,מחסן שקדים
ומבנה חנויות .בשנים האחרונות הגג קרס והמבנה
החל להתפורר .בימים אלו מסתיימות עבודות השיקום
והשימור במקום .המבנה ישמש כגלריה לאמנות ובית
קפה ויהווה חלק בלתי נפרד משימור ושחזור המתחם
ההסטורי של ראשית המושבה.

מבנה גן הילדים הראשון נכלל במתחם ראשית המושבה
ומהווה חלק מהמבנים הציבוריים שנקראו "גן העיר".
כיום נמצאים במבנה משרדי הארכיב העירוני .חזית
הגדרות תשוקם בהתאם לפרטים עירוניים שנקבעו
למתחם והמבנה ישומר וישוחזר.

צילום :הארכיון העירוני

רחובות זכתה בתחרות
"קול קורא להתחדשות עירונית"

בית הבאר ברחוב מנוחה ונחלה .בית הבאר שימש
עד כה כמחסן ,הבאר כוסתה ואותות הזמן ניכרו על
המבנה .בשנים האחרונות שופץ גג הרעפים ובימים
אלו מסתיים שיפוץ הכולל את שימורו של המבנה,
בכך שמחודשת המערכת של שאיבת המים מהבאר
ונעשה טיפול בחזיתות המבנה ,המבנה ישמש למרכז
מבקרים לכלל תושבי העיר והסביבה.
רחובות .עיר המדע והתרבות
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בתחרות "קול קורא להתחדשות עירונית" ,שיזם
משרד הבינוי והשיכון ,למימון וסיוע בהכנת תכנית
להתחדשות עירונית ברשויות המקומיות בארץ,
זכתה העיר רחובות במימון הכנת תכנית "מתחם לב
העיר" ,ביוזמת ראש העיר ,רחמים מלול ומהנדסת
העיר ,אדריכלית דלית הראל .שווי עלות התכנון
מוערך בכ 2 -מיליון שקל והתוכנית גובלת בצפון-
באזור הרחובות פינסקר ,הנשיא הראשון ודרך
יבנה ,במערב -ברחובות רוז'ינסקי וטשרנחובסקי,
בדרום -באזור רחוב משה מזרחי ובמזרח -באזור
הרחובות זכריה מדאר ועד חיים סירני.

תחרות הבניין היפה ברחובות :2014
במסגרת קידום בניה איכותית ויפה ,עיריית רחובות,
באמצעות מינהל הנדסה ,מקיימת בעיר את תחרות
הבניין היפה החל משנת  .2012במטרה להגביר את
המודעות לאיכות הבנייה ולעמידה בעקרונות פיתוח
בר-קיימא ,המשלבים בתוכם ראייה של כלל מרכיבי
הסביבה בעת תכנון ובניית מבנים בעיר.
אילוסטרציה

סקר נגישות רחובות
עיריית רחובות ,באמצעות מינהל ההנדסה ,ביצעה
הנגשות ברחבי העיר בהשקעה של מיליוני שקלים,
כולל הנגשת מדרכות ,צמתים ,רמזורים ,מוסדות
ציבור ,בתי ספר ,תחנות אוטובוס ,והנגשות פרטניות.
בספטמבר  2014הסתיים הסקר העירוני לנגישות,
שנערך ביוזמה של עיריית רחובות ובשיתוף "חברת
נגישות למרחב" ,המתמחה בהטמעת תהליכי
נגישות במערכות עירוניות ,ומשמשת כיועצת
לענייני נגישות לעיריית רחובות .מטרת הסקר היא
לקדם את תהליכי הנגישות בעיר והפיכתה לזמינה
למגוון החברתי שקיים בה .במסגרת סקר נגישות
רחובות נסקרו מוסדות חינוך וציבור ,תשתיות,
תחבורה ועוד .החל מסוף שנת  2014מקודמת
תוכנית מפורטת ,להנגשת כל אחת מהקטגוריות,
בהתאם להמלצות הסקר ,לקביעת סדרי עדיפויות
להנגשת העיר בשנים הקרובות .במקביל לתוכניות
הרב שנתיות בתחומים השונים ,ניתן מענה בזמן
אמת לצרכי נגישות שונים בעיר ,כגון :התאמות
נגישות פרטניות בבתי הספר השונים בעיר ,התאמות
במדרכות וחניות.

"גן הבונים" :רחובות מנציחה את בוניה
מזה מספר שנים מובילים חברי ארגון הקבלנים והבונים
ברחובות והסביבה את הנצחת בוני העיר לדורותיה.
בשיתוף עיריית רחובות ,ייבנה הגן בשטח שבקצה
המערבי של שדרות ח״ן עד רח' רוז'נסקי .השנה
החלה עבודת התכנון והגן יועד להנצחת בוני העיר
לדורותיהם באמצעות בני המשפחות.

מינהל ההנדסה בעיריה מיישם את הרפורמה
לתכנון ובנייה ,תיקון  101לחוק
הרפורמה לתכנון ובניה נכנסה לתוקף באוגוסט
השנה והיא מהווה שינוי חשוב משמעותי במגוון רחב
של תחומים בתהליכי התכנון והבניה ובסמכויות
של מוסדות התכנון ברמה המקומית ,המחוזית
והארצית .השינויים בחוק התכנון והבנייה שאושרו
בכנסת ,נועדו בראש ובראשונה ,לייעל את תהליכי
העבודה ולצמצם ביורוקרטיה במטרה לשפר את
השירות לציבור.
במהלך השנה בוצעו הדרכות והכשרות ,הותאם
כח אדם והופקה חוברת הנחיות בלעדית לעיר,
עבור התושבים .עוד נערך מפגש הנחיות בנושא
הרפורמה לתכנון ובניה בהשתתפות  50אדריכלים
ומתכננים ,שקיבלו הנחיות לגבי עיקרי תיקון 101
לחוק התכנון והבניה ובנוסף תודרכו בנושא הגשת
בקשות באופן מקוון.
עלון מידע והדרכה לציבור בנושא הרפורמה בחוק
התכנון והבניה (תיקון  ,)101פרטי בניה והפטורים
מהיתר באתר האינטרנט העירוניwww.rehovot.muni.il :
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פארקים גנים ונוי

שיקום ושידרוג גנים ציבוריים בשכונות

פארקים וגנים ציבוריים חדשים

פארק בשכונת מקוב ,רחוב כצנלסון -עבודות פיתוח,
גינון והשקיה ,מתקני משחק ,משטח גומי ,מתקני
כושר ,ריהוט גן ,תאורה ומצלמות • פארק רחובות על
הפארק -עבודות פיתוח ,גינון והשקיה ,מתקני משחק,
משטח גומי ,מתקני כושר ,ריהוט גן ,תאורה ומצלמות
• פארק ברחוב בן גוריון -עבודות פיתוח ,גינון והשקיה,
מתקני משחק ,משטח גומי ,הצללה ,ריהוט גן ,תאורה
ומצלמות • פארק אושיות ,הרצל -שדרות הקיבוצים-
עבודות פיתוח ,גינון והשקיה ,מתקני משחק ,משטח
גומי ,הצללה ,ריהוט גן ומצלמות • גנים ציבוריים בשכונת
רחובות הצעירה  -עבודות פיתוח ,גינון והשקיה ,מתקני
משחק ,מתקני כושר ,משטח גומי ,הצללה ,ריהוט גן
ותאורה • גן ציבורי עין התכלת -עבודות פיתוח ,גינון
והשקיה ,דשא סינטטי ומתקני כושר.
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גן משה מזרחי -עבודות פיתוח ,משטח גומי ,הצללה
מתקני משחק ,מתקני כושר ,תאורה ,ריהוט רחוב ומצלמות
• גן הרפתקאות -עבודות פיתוח ,משטח גומי ,מתקני
משחק ,הצללה ,תאורה ,הנגשה ,ריהוט רחוב ומצלמות
• גן רש"י -עבודות פיתוח ,מתקני משחק ,משטח גומי,
הצללה ,תאורה וריהוט רחוב • גן מאור יוסף  -עבודות
פיתוח ,מתקני משחק ,משטח גומי ,הצללות ,ריהוט גן
• גן טרייבוש  -עבודות פיתוח ,מתקני משחק ,משטח
גומי ,הצללות ,ריהוט גן ותאורה • גן הנוטר  -עבודות
פיתוח ,משטח גומי ,הצללה מתקני משחק ,מתקני
כושר ,תאורה ,ריהוט רחוב ומצלמות • גן וינר  -עבודות
פיתוח ,משטח גומי ,הצללה מתקני משחק ,מתקני
כושר ,תאורה ,ריהוט רחוב ומצלמות • גן דולצ'ין  -גינון
והשקיה • גן המלכים  /אימהות  -גינון והשקיה.

ואברהם בן ארי  -לוסטרניק • כיכר שלום עותמי -שמשון
צור • כיכר חזית הדרום • כיכר אגמון -הבן איש חי • ועוד.

בוצעו עבודות גינון ,השקיה,שתילת צמחיה ,נטיעת
עצים ותאורה בכיכרות ברחבי העיר

הקמת אתרי הנצחה

פארק הדקלים -הוצב אלמנט פיסולי לזכרו של סרן
יעקב (קובי) מואטי ז"ל • "כיכר רוטרי"  -הצבת סמל
רוטרי בכיכר ושלט לזכרו של פישל ויינטרוב ז"ל • כיכר
הניצחון  -הצבת שילוט לזכרם של הלוחמים היהודים
שחרפו נפשם במהלך מלחמת העולם השנייה • גן
"הפרטיזנים"  -הצבת אנדרטת זיכרון.

כיכר מרים מזרחי -מדאר • כיכר ההגנה -וייסבורג • כיכר
חיים בר לב -לח"י • כיכר חיים לסקוב -בלקינד • כיכר אסתר
תנופת הפיתוח

ביצוע ופיתוח ערוגות ,שטחי גינון ונטיעת אלפי
עצים
ברחובות :ברזילי ,מלצר ,אבן עזרא ,סירני ,תר"ן ,מאפו-
נורדאו ,דרך האצ"ל ,הבושם ,אלוף פרי ,רחוב פינס ,כובשי
החרמון ,מגיני הגליל ,הרב שיבר ,מתחם הוטרינר ,אי
תנועה שדרות הקיבוצים ,אי תנועה הרצל עד בילו ,ציר
לוי אשכול ,שדרות יעקובי ,פנחס בן דוד קפרא ,דרך
הים -הפרדה מפלסית כפר גבירול ושדרות ח"ן.

מוסדות חינוך ,בטיחות מתקנים
ואחזקה

גינון מוסדות חינוך -במהלך כל השנה בוצעה אחזקה
שוטפת של שטחי הגינון בכל מוסדות החינוך בעיר.
במסגרת שיפוצי קיץ בוצע שיקום וחידוש של הגינון
וההשקיה במספר גני ילדים ובתי ספר ותיקים .אגף גנים
ועיצוב הסביבה וחברת ה.ל.ר ביצעו את פיתוח החצרות,
התקנת מתקני משחק ,הצללה ,סככות התכנסות וארגזי
חול וכן עבודות גינון והשקיה בכל  26הגנים החדשים
שנפתחו בשנת הלימודים תשע"ה .בטיחות מתקנים -
בוצעה אחזקת מתקני משחק ומתקני כושר בפארקים
ובגנים הציבוריים בהתאם לדרישת התקן הישראלי
ת״י  1498והוחלפו מתקני משחק במספר מוסדות
חינוך שנפסלו ולא עמדו בתקן .אחזקה -הותקנו מאות
ספסלים ואשפתונים דקורטיביים ברחבי העיר ,אלפי
מטרים של גדרות ומעקות בטיחות ,הותקנו ברזיות
בצירי הליכה ובגנים ציבוריים ברחבי העיר.
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הסתיים סקר העצים הגדול בעיר
אגף גנים ועיצוב הסביבה ערך במשך כשנה סקר
עצים בעיר ,בביצוע דר' רקפת הדר-גבאי ובנה מאגר
מידע על עצי העיר ,המאפשר ביצוע תכנית פעולה
היקפית לשימור וטיפול .בעיר עשרות אלפי עצים
ותיקים וצעירים מסוגים שונים ,באתרים שונים ,חלקם
היסטוריים ,וחלקם חדשים .מטרת הסקר היתה מיפוי
העצים תוך תיעוד מצבם ,נתוניהם ,ממדיהם ,גילם,
מאפייניהם והמלצות לטיפול בהם .כל העצים יטופלו
על פי המלצות מקצועיות ,על ידי פעולות אגרוטכניות
ובידי אנשי מקצוע .עצים היסטוריים ,ותיקים וייחודיים
יקבלו טיפולים ספציפיים המותאמים להם וכוללים
פעולות מורכבות ומתקדמות כאורטופדיה ,כבילות
ענפים כבדים ,תמיכת ענפים ,גיזום מבוקר וטיפול
בחומרי חיטוי שונים כנגד מחלות ,מזיקים ופגעים
שונים .עצים צעירים יעוצבו בהתאם למטרת גידולם
ויהוו חלק חשוב מהגנים ,הפארקים והשכונות החדשות.
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שירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים בעיריה טיפל במהלך שנת
 2014ב 7,306-משפחות במצוקה ,ילדים ובני נוער
בסיכון ,אנשים עם צרכים מיוחדים ,זקנים ,משפחות
במשבר ועוד .האגף פועל למען כלל אוכלוסיות העיר:

למען ילדים בסיכון

עם הפנים
לקהילה
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מרכז "אתגרים" להורים וילדים באושיות -המרכז מרווח
ומטופח וכולל חדרי טיפול ,חדר מחשבים חדשני,
פינת משפחה ,פינת קשב ,חצר משחקים .במרכז
פועלת קבוצת צעירים מגילאי  10-14בשעות אחרי
הצהריים והערב .הילדים נהנים מארוחה חמה ,בית
חם ,טיפולים רגשיים ,הוראה מתקנת ,ב"ס לכדורגל,
העשרה חברתית ולימודים ,הקניית כישורי חיים ועוד.
מרכז אור וצבע -בית חם לנערות באושיות יוצאות
העדה התימנית .המקום פועל  4ימים בשבוע .הבנות
מקבלות העשרה ,עזרה בשיעורי בית ,טיפול פרטני
ע"י עו"ס ,טיפול קבוצתי בנושא כישורי חיים ,פעילות
הורים וילדים .מתנדבות הדסה מעשירות את הפעילות.
מועדוניות חינוך רווחה -באגף פועלות  6מועדוניות
בשיתוף עם אגף החינוך ,עבור ילדים בכתות א'  -ד'
הזקוקים לחום ,התייחסות ,גבולות ועזרה לימודית
ורגשית .בכל מועדונית כ 15-ילדים 2 .מדריכות ועובדת
סוציאלית .המועדוניות פועלות כמרכזי הורים ילדים.
מרכז עמירים  -המרכז מטפח ילדים עם הפרעות
קשב וריכוז והוריהם .השנה פעלו  2קבוצות ,לילדים
ולבני נוער וכן קבוצות הורים המקבלים הדרכה הורית.
מועדונית "אופק" -המועדונית פועלת בקריית משה 5
ימים בשבוע עד השעה  18.00ומעניקה לילדים תלמידי
כתות ד'  -ו' ,מסגרת קבועה ויציבה ופעילויות מגוונות.
תוכנית "במעלה"  -התכנית פועלת באושיות עבור 15
בנות יוצאות העדה האתיופית ,לשיפור כישור חיים,
העצמה והעשרה .בקריית משה פעלו  2קבוצות של
בנות בכיתות ה'-ו' ,המשולבות בבית הנוער "חץ קדימה".
תורמים באהבה -מבצע של "הקרן לידידות" התקיים
במרץ  2014לסיוע במשפחות נזקקות וילדיהם השוהים
במועדוניות רווחה או במעונות רב תכליתיים 266 .ילדים
קבלו כרטיסי ביגוד ו 253-משפחות קבלו כרטיסי מזון.
ילדים בסכנה ובסיכון -עובדים סוציאליים הפועלים מתוקף
חוק הנוער טיפולו ב  1,026ילדים ובני נוער בסיכון41% .
מהטיפול ניתן בעקבות התעללות פיזית 34% ,בעקבות
התעללות רגשית והזנחה ו 19%-בעקבות התעללות מינית.

רווחה לכולם

חלוקת תלושי מזון לנזקקים -לקראת חגי תשרי
העניק משרד הרווחה  139כרטיסי מזון בשווי  300ש"ח
למשפחות חד הוריות שילדיהן מבקרים במועדוניות
בקהילה ,למשפחות חד הוריות עם ילדים עם צרכים
מיוחדים ולזקנים נזקקים המבקרים במרכזי יום.
"חומש רווחה" לקידומם התעסוקתי והאישי של יוצאי
אתיופיה -התוכנית מסייעת כיום ל 610-נפשות ,מתוכם
 360ילדים .עיקרה של התוכנית במתן ליווי אישי
אינטנסיבי למשפחות ולצעירים תוך מתן רצף מענים
לקידום אישי ,תעסוקתי ומשפחתי .נתוני שנת :2014
 31משתתפים הוצאו ממעגל הרווחה בעקבות שדרוגם
האישי והתעסוקתי •  47מתוך  73משפחות הושמו ושודרגו
בעבודה •  32משפחות הופנו להכשרות מקצועית •
 25משפחות למדו במשך שנתיים לימודי עברית דרך
מכון פויירשטיין • קבוצת גברים להעצמה הורות ושינוי
 בקבוצה משתתפים כ 15-גברים ,המגיעים בקביעותמידי שבוע זו השנה השנייה • המשתתפים תורמים
 נציגי הקבוצה רכשו עבור לוחמי גולני תווי שי בשוויעשרת אלפים שקלים ,תרומת תושבי שכונת קריית
משה ,אותם חילקו ע"י קרן ליבי • נפתחה קב' נוספת של
סדנת פוטו תרפיה לנשים חד הוריות צעירות להעצמה
 ,לקיחת אחריות התבוננות פנימית וקבלת החלטות •
כניסת תוכנית חומש לסיוע למשפחות במרכז העיר •
במסגרת התוכנית מקבלים  94צעירים בסיכון בגילאי
 18-27ליווי וסיוע בשדרוג תעסוקתי ובניית קריירה,
 30צעירים מצאו עבודה או קודמו במקום עבודתם •
השתלבות בצבא ושירות לאומי • ועוד.

טיפול אישי זוגי ומשפחתי -המחלקה לטיפול במשפחה
מציעה לתושבי העיר רחובות ,שרותי יעוץ טיפול
ומניעה סביב נושאים ,התלבטויות וקשיים העולים
במעגל החיים ,כל זאת ע"י מטפלים מקצועיים באווירה
אכפתית ודיסקרטית .ליצירת קשר :טלפון 08-9392638
מייל sarit_kf@rehovot.muni.il
שירות לאנשים עם צרכים מיוחדים  -מחלקת שיקום
ונכויות -המחלקה מציעה מגוון שירותים לאנשים עם
צרכים מיוחדים כגון לקויות פיזיות ,חושיות ,פיגור ,אוטיזם.
השירותים כוללים טיפול משפחתי ,הדרכת הורים,
מיצוי זכויות ,דיור בקהילה ,סיוע בתעסוקה ופעילות
פנאי והפוגה .המחלקה מקיימת שיתופי פעולה עם
חברות היי -טק ,מתנ"ס ,אקי"ם ועוד .

מרכז עבודה שיקומי (מע"ש) -נערך טקס חנוכת
מרכז עבודה שיקומי במעמד ראש העיר ,רחמים
מלול .המבנה החדש משתרע על  1600מטר ,והוא
נבנה על ידי עיריית רחובות ,באמצעות ה.ל.ר החברה
לפיתוח רחובות בע"מ ,בשיתוף קרן שלם ,ביטוח
לאומי ואקי"ם רחובות ,בעלות שהסתכמה בכ14 -
מיליון שקל .המע"ש ,הפועל למעלה מ 40-שנה,
מיועד לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית,
מעל גיל  .21במסגרת המע"ש פועל מרכז יום טיפולי
סיעודי ,הנותן מענה לחניכים הזקוקים לטיפול וסיעוד.
המרכז מונה כיום  97חניכים .הנהלת אקי"ם רחובות
העניקה תעודת הוקרה לראש העיר ,רחמים מלול,
על תרומתו לאוכלוסייה המיוחדת בעיר ,בצירוף שיק
בסך  ,₪ 500,000כתרומה עבור בניית המע"ש (מרכז
עבודה שיקומי) החדש.
סביבה תומכת -סיוע לאוכלוסיית אנשים עם מגבלה
שכלית התפתחותית בוגרים ,המתגוררים עם הורים
מזדקנים .צוות התוכנית כולל עובדות סוציאליות
ומדריכות ,המגיעות לבתי הבוגרים ומלוות אותם בחיי
היומיום בקבלת שירותים שונים בקהילה.
שילוב מנצח  -ליווי אנשים עם צרכים מיוחדים לפני,
בזמן ואחרי הצבא.
טיפול פרטני או זוגי -תכנית בה עובדת סוציאלית עם
התמחות בנושא ,מטפלת באנשים עם צרכים מיוחדים
החשופים להתעללות.
תכנית "עמית למשפחה" -תכנית ייחודית למשפחות
לילדים עם צרכים מיוחדים .התכנית מפעילה עשרות
מתנדבים בהנחיית רכזת ממחלקת שיקום ונכויות.
המתנדבים מקיימים פעילות חברתית ומעשירה
לילדי התכנית מדי שבוע ,מסיבות ואירועים לחגים,
טיול שנתי ,ימי ספורט ,אירועים להעלאת מודעות
בעיר ,קייטנת קיץ ועוד .מתקיימת גם פעילות הורים
ענפה .קבוצת "הורים בונים קהילה" ותכנית "שמש"
בשותפות אגפי הרווחה והחינוך ,קרן "רודרמן" ,קרן
ויינברג" ,קשר" ו"אקי"ם" רחובות.
תכנית "שמש" -למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.
תכנית חדשנית שבמהותה פיתוח הקשר המיוחד בין
הורה להורה .התכנית מציעה להורים קורס הכשרה
להורים מלווים ,קורס מתנדבי מידע ,סדנאות משותפות
להורים ואנשי מקצוע ועוד.
לפרטים :ליאורה shemeshrehovot@gmail.com
קבוצה לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים  -מתקיימת מדי
יום ג' ומונחית ע"י שתי עובדות סוציאליות ממחלקת
שיקום ונכויות .הקבוצה עוסקת בהקניית מיומנויות בין
אישיות ,תקשורת וכישורים חברתיים.
בית מרים -מקיים הרצאות וערבי שירה וחוגים לאנשים
עם לקויות ראיה .לפרטים אפשר לפנות לבית מרים
.08-9475151
קייטנות קיץ  -לילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים,
בשיתוף חוויות.
עם הפנים לקהילה

למען בנות ובני הנוער

המחלקה לנוער מפעילה מגוון תכניות טיפול בבני
נוער להגברת הסיכוי להשתלבותם הנורמטיבית
בחברה .מעבר לעבודה הפרטנית ,משתתפים בני
הנוער במגוון קבוצות:
בית הנוער "חץ קדימה" -מופעל ע"י עמותה "לשובע"
בקריית משה ,הקולטת מדי יום בין  60ל 80-ילדים ובני
נוער בגילאי  .15-10המחלקה לנוער מנגישה שירות
סוציאלי במקום ,הכולל טיפול פרטני וקבוצתי במסגרת
תוכנית "החומש".
שער לנוער -מסגרת תומכת אחה"צ לנוער דתי/חרדי-
בנוסף לפעילות במרכז התקיימה סדנא ימית עם
עמותת זיו נעורים  ,טיולים והרצאות בשיתוף הרשות
למלחמה בסמים.
בית חם לנערות -מסגרת תומכת בשעות אחה"צ ל30-
נערות .הן מקבלות ארוחות ,שיעורי עזר ,פעילויות
העשרה ,קורס באונ' הפתוחה ,טיפול וחיזוק ,העצמה
נשית .ויצ"ו הינה שותפה מסורתית לפרויקט ותרומתה
העיקריית הינה בשילוב מתנדבים.

מירידה קוגניטיבית ולניצולי שואה המטופלים בבנים
ובנות עם צרכים מיוחדים ,בשיתוף עם עמ"ך וקבוצת
הפעלה לחולים עם דמנציה ובני זוגם.
מועדונים לקשישי העדה האתיופית  -פועלים בשכונת
מילצ'ן ,קריית משה וכפר גבירול .במועדונים כ100-
חברים מיוצאי העדה האתיופית .מתקיימים בהם חוגי
העשרה הרצאות וטיולים.

מועדונים חברתיים לנשים גמלאיות ברחבי העיר -כ110-
נשים משתתפות במועדונים הפועלים בשכונות ,אושיות,
שעריים ,ותיקים וכפר גבירול.
גינות קהילתיות -בשני מועדונים בקריית משה ובמילצ'ן.
בגינות הקהילתיות משתתפות בעיקר נשים ,החוזרות
לעסוק בתחום החקלאות ,שהיה חלק בלתי נפרד
מחייהן באתיופיה ובו באים לידי ביטוי הידע והכוחות
הקיימים בהן.

מפתן אלונים -בית ספר בשיתוף רווחה וחינוך .מקנה
הזדמנות לשיקום בני נוער שמתקשים להסתגל
למסגרות החינוך הפורמאלי .המפתן פועל לאורך כל
היום .ראוי לציין את המגמה לקונדיטוריה ומגמת הנגרות
המשווקים לקהל הרחב .מפתן אלונים משדרג בהתמדה
את תשתיותיו הפיזיות והבטיחותיות לרווחת בני הנוער.

פעילות לרווחת האזרח המבוגר

המחלקה לרווחת באזרח המבוגר טיפלה ב3,594-
משפחות .בנוסף הופעלו פרויקטים ,תכניות וסדנאות
רבות:
מרכז מידע ויעוץ לאוכלוסיה מבוגרת ובני משפחתם-
המרכז מציע מענה לאוכלוסיה המבוגרת ולבני
משפחתם ,בכל חודש מגיעים למרכז כ 60-אזרחים
מבוגרים או בניהם .הנכם מוזמנים לפנות למרכז המידע
בטלפונים 9392672 :ו .9392682 -
הפעלת חוק סיעוד -המחלקה אחראית להפעלת חוק
הסיעוד להכנסת שירותי הסיעוד בבית או במרכז היום
ולמעקב אחר תוכניות הטיפול .במסגרת הפעלת חוק
הסיעוד מלווה עו"ס מהמחלקה את המטופלים ו/או בני
משפחתם בכל סוגיה העולה סביב הטיפול.
קבוצות תמיכה לגיל המבוגר -המחלקה הפעילה
מגוון של קבוצות ,לבני ובנות זוג המטפלים בבני זוגם
החולים במסגרת הבית ,לבנים ובנות המטפלים בהורים
מבוגרים ,לבני משפחה המטפלים בבן משפחה הסובל
רחובות .עיר המדע והתרבות
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תיאטרון קהילתי לאזרחים מבוגרים -התיאטרון הקהילתי
מביא לקדמת הבמה ולשיח ציבורי את המחשבות ,הכמיהות,
הרגשות והצרכים של ציבור הגמלאים .בקבוצת התיאטרון
משתתפות  12נשים בהנחיית עובדת סוציאלית קהילתית
ובימאית מקצועית .ההצגות נכתבות מתוך סיפורי חייהן
של המשתתפות .קבוצת התיאטרון נבחרה להעלות את
המחזה "סבתא חיה מתה" בפסטיבל הארצי לתיאטרון
קהילתי ,שנערך בחול המועד סוכות בחיפה.

מבצע "בחום וידידות" -בפברואר  2014תרמה הקרן
לידידות  630מענקים לחימום בחורף לאזרחים מבוגרים
המטופלים ברווחה ,על סך  ₪ 400כל מענק.
תכנית האב העירונית לזקני העדה האתיופית בעיר-
במסגרת התוכנית הפעלנו את המועדונים במתכונת
משודרגת .כמו כן סייענו ליוצאי העדה הנזקקים בשיפוץ
והצטיידות בבתים ובטיפולי שיניים.
אירועים עירוניים לציבור הגמלאים  -חודש הצדעה לאזרח
המבוגר צויין במגוון אירועים ,סיורים רגליים ומופעים.

השירות הקהילתי למען תושבי רחובות

מרכז משפח"ה -המרכז לנשים חד הוריות -המרכז
הוקם הוקם ע"י השירות לעבודה קהילתית באגף
לשירותים חברתיים ,וויצ״ו רחובות ,וועד פעילות חד
הוריות .ליצירת קשר :חנה מלוביצקי054-3550194 -
קהילה נגישה -התכנית הנה פרי שיתוף פעולה של רשת
המתנ״סים ,הרשות המקומית ותושבים בעלי צרכים
מיוחדים (קבוצת נלה"ב)  .השנה זכה הפורום במקום
ראשון בתחרות "גם אני יכול" ,בשיתוף אשכול פיס.
פורום "יש כיוון" -הפורום פועל בקריית משה ,בשותפות
בין גורמי חינוך ,רווחה ,מתנ"ס ,מוקד קליטה ,משרד
הבריאות וכמובן צעירים מתנדבים תושבי השכונה.
מטרות הפורום לאתר מענים לצורכיהם של צעירי
השכונה.
אוניברסיטה בעם -תכנית המיועדת לשילוב תושבים
בקורסים שנתיים באוניברסיטת תל אביב .הקניית ידע
וחשיפה ללימודים במוסד אקדמי ,בשיתוף אוניברסיטה
בעם ,בליווי עובדת סוציאלית קהילתית.
עבודה קהילתית בשכונות קריית משה ,אושיות ,מרמורק
עבודה קהילתית וקבוצתית של עו"ס קהילתי עם
תושבי השכונות בעיר להגברת מעורבות קהילתית
חברתית בשכונות ,השתתפות בועדות היגוי עירוניות
ועוד .באושיות ובקריית משה פועלות נקודות גישור
ליצירת אקלים ודיאלוג חיובי בין קבוצות ופרטים.
כן נעשית עבודה בשיתוף פעולה עם בתי הספר
בשכונה והכשרת הילדים כמגשרים .פרויקטים
ייחודיים בקריית משה :סיירת הורים ,סביבה צעירה
חושבת ירוק  -פעילות חינוכית לילדים בנושא איכות
הסביבה ,עזרה בהקמת ועדי בתים ופתרון בעיות,
הקמת פורום לצעירים.
מרכז לקידום תעסוקתי -השירות כולל מתן מידע
אודות זכויות ,הכשרות מקצועיות ,לימודים ועוד .זאת
במסגרת מוקד מידע לציבור אשר נפתח בחודש
אוקטובר .במסגרת המרכז ניתן ליווי אישי תעסוקתי
ע"י מתנדבים  ,לצורך השגת היעדים האישיים של
הפונים .המרכז פועל בחסות שולחן עגול של המוסדות
העוסקים בנושאי עבודה והכשרות מקצועיות בעיר.
מרכז חוסן -היחידה לטיפול בהתמכרויות עוסקת בטיפול
פרטני וקבוצתי ,מפעילה פרויקטים רבים :מרכז יום
למבוגרים  ,קבוצת הורות למכורים נקיים ,קבוצה להורים
של מכורים ,יחידת טיפול בנוער.
מרכז חוסן באתרhttp://www.nodrugs.co.il :

מרכז "דֹלב" -המרכז האזורי לטיפול ולמניעת אלימות
במשפחה רחובות -מרכז דלב לטיפול באלימות
במשפחה נותן שירות טיפולי ייחודי לגברים ולנשים
החווים מערכת יחסים אלימה במשפחה ,וכן לילדים
החשופים לאלימות במשפחתם .במרכז פועלות כיום
 3קבוצות לטיפול בגברים ו 2-קבוצות תמיכה לנשים,
טיפול פרטני לגברים ולנשים ,קבוצת תמיכה לילדים
ועוד .טל'08-9493331:
שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל) -עלייה של כ 2-אחוז
במספר הפונים לשירות 5700 ,תושבים הגיעו לקבל
יעוץ .בשירות ניכרת פעילות אינטנסיבית של הסיוע
המשפטי :פעמיים בשבוע מגיע עו"ד מטעם הסיוע
ומטפל בפונים במינוי עו"ד מייצגים .השירות מופעל
ע"י  30מתנדבים וסטודנטים למשפטים .המתנדבים
עוברים השתלמויות בנושא יחסי עבודה ,עדכונים
והדרכות מקומיות ואזוריות ,ישיבות צוות טיולים וגיבושים.

הבית שלכם בקהילה
"עתידים"  -מרכז הצעירים של רחובות
מרכז הצעירים "עתידים" של עיריית רחובות הוא
הכתובת לכל תושבי העיר בגילאי .18-35

במרכז ניתן לקבל מידע ,הכוון ויעוץ ועוסקים בפיתוח
קריירה לצעירים באמצעות התייחסות ללימודים
אקדמאים ,תעסוקה ,הכשרה מקצועית ,שיפור מיומנויות,
מעורבות חברתית ותרבות הפנאי .במהלך  2014ניתנו
כ 3,000-יעוצים אישיים ,הופעלו  60קבוצות ,סדנאות,
קורסים ,בהם לקחו חלק כ 1,800-צעירים והתקיימו
 13פעילויות שיא ,בהן השתתפו כ 3,500-צעירים.
פרויקטים ייחודיים:
מלגות 300 :סטודנטים קיבלו  1000שקל כל אחד8 ,
עם הפנים לקהילה

סטודנטים קיבלו  3000שקל כל אחד ,בגין הפעלת פרוייקט
חברתי • הכשרות מקצועיות :ביוזמת ראש העיר ובזכות
תרומה כספית ,נפתחו ארבעה קורסים של הכשרות
מקצועיות לטובת צעירי העיר .עתידים מלווה כיום 90
צעירים הלומדים בקורסים השונים • ארועים לצעירים :ערב
הוקרה למתנדבים ופעילים ,ערב לזוגות צעירים ,התקיים
חודש צעירים • תוכניות לסטודנטים :תוכנית להסדר
מימון שכ"ל לסטודנטים -העיריה משלמת את הריבית
במהלך התואר והסטודנט מתחיל לשלם את הקרן רק
עם סיום הלימודים; תוכנית מתמחים לשילוב סטודנטים
במשרות התמחות בעיריית רחובות ,תוכנית "מעשה עולם"
המעניקה מלגה של  5000ש"ח ,ומיועדת לסטודנטים
ישראלים ,המעוניינים להשתלב בעשייה חברתית יחד עם
צעירים אמריקאים המגיעים לרחובות לשנת התנדבות,
המחרשה; מרחב לימודי ,בו הסטודנטים יכולים לשבת
ללמוד בקבוצות או כיחידים • תוכניות לחיילים משוחררים:
 8קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי ,במחיר מוזל במימון
משרד הביטחון ,היחידה להכוונת חיילים משוחררים,
סדנאות לקבלת החלטות והכוון לימודי ,מערכת מית"ם
המאפשרת אבחון נטיות מקצועיות

מרכז הגישור העירוני
המרכז פועל לפיתוח הדברות בין פרטים וקבוצות
בקהילה ולצמצום האלימות וההקצנה בחברה .המרכז
עסק בסכסוכי שכנים ,יחסי עובד מעביד ,גישור לגירושין,
סוגיות ירושה ,הרחבות בנייה ועוד .במרכז פועלים מעל
 45מגשרים מקצועיים מתנדבים .המרכז ביצע השנה
מאות גישורים ,הכשרות וקורסי פרקטיקום .הפניות
למרכז מגיעות מבית המשפט ,המשטרה ,עיריית
רחובות ,תלונות ציבור.

המרכז לתקשורת קהילתית
הפורום לקידום מעמד האישה
הפורום לקידום מעמד האישה בראשות ד"ר מרה קנבל
מונה כ 70-נשים ומורכב מנציגות קבוצות מנהיגות
וממובילות בארגוני נשים -ויצ״ו ,נעמת ,אמונה ,נשות
הדסה ,תאיר ,גמלא ורשת חוויות ,הפקולטה לחקלאות,
סורפאופטמסטיות ,משרד הבריאות ,רשת חוויות.
הפורום קיים כ 7-ישיבות עבודה לתכנון במהלך השנה
• השנה הצטרפו לפורום  4חברות המועצה  -יעל בק,
יערה ספיר ,דר' רוני באום וגלי אפל קסטל • הפורום
קיים בהשתתפות עשרות נשים ,תושבות העיר ,קורסי
למידה ויזמות ,מינוף עסקים ,תקצוב מגדרי ועוד •
במסגרת הפורום בוצעה פעילות למיגור האלימות
והטרדה מינית ,העצמה ופיתוח מנהיגות ,תכנית
העשרה לנשים ביוזמת בוגרות קורס מנהיגות נשים •
הפורום קיים אירועים רבים ,ביניהם ירידי נשים יוצרות,
אירוע יום האישה הבינלאומי ,ערב הוקרה לנשים
רחובותיות מצטיינות ,דיאלוג נשי בין רהט רחובות,
שכלל סיור לימודי בחווה החקלאית ,הפנינג בריאות
עירוני ,טיולי נשים ועוד.
רחובות .עיר המדע והתרבות
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קהילה טובה זקוקה לתקשורת טובה ,וזה מה שעושים
כחמישים מתנדבים במרכז לתקשורת .תוכניות טלוויזיה
עבור הקהילה על ידי חברי הקהילה .המתנדבים
מפיקים חמש תוכניות בכל חודש המשודרות בערוץ
 98ובאתר האינטרנט של העיריה .התוכניות פונות
לקהלי יעד שונים ,החל מבני נוער בתוכנית "פותחים
פריים" ,דרך צעירים לאחר השרות הצבאי באמצעות
התוכנית "לא עוזב ת'עיר" המגזין "רחובוטיוי" והתוכנית
"דו פייה" פונים לקהל הרחב .קבוצה נוספת השייכת
לעמותת על"ה מפיקה בעיקר סרטי תעודה על
אנשים וסיפורים מקומיים .המרכז מזמין אליו מתנדבים
נוספים -ההצטרפות לאחר תקופת הכשרה.

הבית החם למען הקהילה
"הבית החם למען הקהילה" פועל באמצעות אגף
שכונות והאגף לשירותים חברתיים .הבית החם הינו
מרכז סיוע חומרי לתושבים בכל שעות היום ומקושר
למוקד העירוני:

חלוקה שבועית -הבית החם מחלק מידי שבוע מעל
ל 250-סלי מזון יבש למשפחות המוכרות באגף
לשירותים חברתיים.
חלוקת יומית -מידי יום מחולקות כ 70-מנות חמות
לבודדים ,קשישים וחולים .המנות הינן תרומת חברת
"לנדא" ,בתיווכם של "לקט ישראל" ארגון ארצי המסייע
לחלוקת תוצרת טריה.
שמיכות -מידי שנה מחולקות כ 100-שמיכות בתשלום
סימלי של כ ₪ 15-תרומת ארגון "אחד לאחד".
מבצע חזרה לבית הספר -הבית החם מחלק שוברים
בסך  ₪ 150למשפחות שאינן זכאיות לקבל את
הסיוע השנתי.
הנגשה תרבותית וארועים -הבית החם דואג להנגשה
תרבותית וארבע פעמים בשנה יוצאות משפחות הבית
להצגות ,מוזיאונים ולאירועי תרבות שונים .בחג החנוכה
מתקיימת מסיבת חנוכה ולאחריה ארוחת ערב חגיגית.
בחג הפורים מתקיים שוק פורים ומסיבת פורים.
מבצע "דבש" בחגי תשרי -חלוקת חבילות כפולה
ליותר מ 500-סלי מזון למשפחות נזקקות .החבילה
מכילה מוצרי מזון יבש ,כמו אורז ,איטריות ,שימורים
וכן ,תוצרת טרייה וירקות ופירות .לקשישים בודדים
וחולים חולקה ערכת מנות חמות לראש השנה וערכה
לסעודה מפסקת ביום כיפור.
כריכים לבתי ספר -מידי יום הבית החם מכין כריכים
לתלמידים ,שעקב מצוקה כלכלית נמנעים מלהביא
כריך .הכריכים מועברים באופן דיסקרטי לתלמידים
דרך פרוייקט "מלא" .

מתנדבים -מתנדבי הבית החם כוללים את נאמני הבית
המגיעים באופן קבוע ,גמלאים ,תלמידי מחויבות אישית,
בנות שירות לאומי ושירות לאומי לבעלי צרכים מיוחדים.
כמו כן ,באופן קבוע מגיעה כיתת  PDDביה”ס דה שליט.
"חורף חם" -המחאות אישיות בסך  ₪ 350לכ550 -
קשישים תושבי העיר ,תרומת קרן הידידות .המבצע
נחתם בהפנינג פורים ,שכלל חלוקת תחפושות ומשלוחי
מנות למשפחות הבית החם.
מבצע קמחא דפסחא 363,000 -שקל חולקו בשוברים
לרכישת מזון לקשישים ולמשפחות נזקקות במסגרת
מבצע קמחא דפסחא -כבכל שנה ,עיריית רחובות
נערכה למבצע "קמחא דפסחא" לקראת חג הפסח
וחילקה שוברים וחבילות מזון ,לטובת קשישים ונזקקים
בבית החם למען הקהילה .המבצע נערך באמצעות
הבית החם למען הקהילה של אגף שכונות ,בשיתוף
האגף לשירותים חברתיים .השנה חולקו כ 500-שוברים
של  ₪ 250לקשישים וכ 680-שוברים של  ₪ 350ונערך
ליל סדר לכ 20 -קשישים בודדים ,ללא תשלום ,תרומת
"ארגון יד לנזקק".

הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ברחובות
הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול רחובות עוסקת
בפיתוח תכניות למניעת התנהגויות סיכוניות ושימוש
בחומרים ממכרים בקרב אוכלוסיות שונות בעיר.
הרשות פעלה למען יצירת קהילת הורים מעורבת,
שינוי תרבות הפנאי של הנוער ,ופיתוח חלופות חיוביות
לבילוי בשעות הפנאי .נוצרו שותפויות עם הגורמים
השונים בעיר ובין הקהילות השונות  -והובלנו מדיניות
תיאום אחידה .הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול
הקימה שתי סיירות הורים עירונית:
סיירת הורים עירונית -השנה הרחיבה הסיירת את
פעילותה ,קיבלה אל שורותיה מתנדבות ומתנדבים
חדשים רבים ואף הוסיפה "סיירת ממונעת" על מנת
לאפשר גם להורים בעלי מגבלה תנועתית להתנדב.
המתנדבים יוצאים בלילות סוף השבוע לפארקים
העירוניים ,לבושים באפודים כתומים אופייניים ,על
מנת ליצור שיח עם בני הנוער ,ולשמש כעוד עין בוגרת
ואחראית ברחובות העיר .השנה החלו המתנדבים גם
לפקוד את מוסדות הלימוד בשעות הלימודים ,ולשוחח
עם התלמידים על פועלם .להצטרפות לימור סואן
horim.rehovot@gmail.com

סיירת הורים שכונתית בקריית משה -הוקמה לפני
כשנתיים ,על מנת לאפשר לתושבי השכונה ,לקחת
עם הפנים לקהילה

חלק פעיל בעשיה הקהילתית בשכונה .הסיירת יוצאת
בימי חמישי ושישי ולעיתים מצטרפים אליה גם חברי
הסיירת העירונית .בסיירת השכונתית המתנדבים
והמתנדבות מכירים את הנוער באופן אישי .השנה
הצטרפו גם ותיקי השכונה לסיירת .להצטרפות רכז
הסיירת נגטה משה .052-6646308

נהגי משאיות ,קורס מלגזה ,לימוד הכרת המחשב
והאינטרנט ,לימודי אולפן ועוד.
 112אנשים הושמו בעבודה 465 .פנו וקיבלו מענה.
תוכניות ילדים ,נוער וחינוך בלתי פורמאלי -מוקד הקליטה
שותף בהפעלה ובמימון תוכניות שונות הפועלות בקרב
הקהילה לגילאים שונים בתחומי חינוך ,תרבות ,ספורט,
קהילה ,פעילויות לנוער ,מועדוני קשישים ,שילוב וגישור
בין תרבותי ,טיפול במשפחות חיילים לת"ש ,פרוייקט
יזמים צעירים ,להקה עירונית ,ליווי ילדים לעליית הנוער,
סיורים לימודיים ,שיחות אישיות עם בני נוער ועוד ועוד.
גינון קהילתי -עבור קשישים בני העדה האתיופית.
בגינות מגדלים מבחר סוגים שונים של ירקות .את
היבול המוצלח מחלקים לקשישים העוסקים במלאכת
הגינון .סה"כ כ 882-משתתפים.

קהילה למען עולים
מוקד קליטה עירוני ליוצאי אתיופיה

מוקד קליטה עירוני ליוצאי אתיופיה הוא פרויקט משותף
של עיריית רחובות והמשרד לקליטת עלייה .המוקד
ממוקם בשכונת קריית משה ונותן שרות לכל בני
הקהילה האתיופית המתגוררים ברחובות .פעילויות
המוקד בשנת :2014
פניות כלליות  -מוקד הקליטה הוא הכתובת הראשונה
מבחינת העולים המגיעים לקבלת עזרא בבעיות
אישיות שונות .המוקד מכוון ומסייע לעולים בכל מגוון
הצרכים וכן בסיוע משפטי חינם ע"י עו"ד מתנדבים.
 1240תושבים פנו וקיבלו סיוע.

תעסוקה והכשרה מקצועית -רכזות התעסוקה סייעו
למחפשי עבודה ובמהלך השנה התקיימו קורסי הכשרה
מקצועית ,בשיתוף עם גורמים נוספים ,ביניהם קורס
רחובות .עיר המדע והתרבות
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העצמה ואירועים קהילתיים  -במהלך השנה מוקד
הקליטה ,יחד עם גורמים שותפים ,קיים ערבי קהילה
ואירועים מרכזיים שונים אירועי תרבות ,סיורים ,כנסים
קהילתיים ,ליווי והפעלה של המועדון הקהילתי שעיריית
רחובות בנתה ושיפצה בגבעת הקיבוצים ואשר משמש
את תושבי  5השכונות בעיר ,ריכוז וקידום של פרוייקט
בינוי פינוי בקריית משה יחד עם תושבים ופעילים.
סה"כ השתתפו  802איש.

פעילים ומנהיגות קהילתית -במסגרת הפעילות
הקהילתית פועל "פורום עירוני" ,פעילים של נציגי קהילה
מכל השכונות העיר ,המשולבים בוועדות השונות של
פרוייקטים קהילתיים ולוקחים חלק בהחלטות שנוגעים
בקהילה ומעורבים בעשייה ושותפים בהובלה של קידום
בני הקהילה בעיר .הפורום מונה כ 50-פעילים ,נשים,
גברים ,צעירים ומבוגרים .הפעילות מתקיימת בסיוע
ובליוי של מוקד הקליטה ותוכנית פאקט.

אירועי תרבות ושירותי קליטה בעיריה

מחלקת הקליטה בעיריית רחובות -מעניקה שירותים
שוטפים לעולים בעיר .משנת  1989הגיעו לרחובות
 22,876עולים חדשים ,המקבלים שירותי קליטה על
ידי המחלקה בכל תחומי החיים .המחלקה מבצעת
גיבוש תוכניות קליטה אינטגרטיביות ,אשר תורמות
לשילוב העולים בקהילה ותוכניות פרטניות לפי צרכים.
בין היתר קיימה המחלקה בשנה החולפת מגוון אירועי
תרבות :אירועי פולקלור ,מופעים ,חגיגת חג פורים
לילדי עולים ,טכס יום הניצחון על גרמניה הנאצית ,יום
הילד הבינלאומי ,חנוכת אנדרטה עם שמות החללים
שנפלו במלחמת העולם השנייה ,במה פתוחה ,חג
סוכות במועדון הויטרנים ,ועוד.

חדשות בקהילה

בנות מצווה בי"ס "הרצוג" -במסגרת שנת בת המצווה,
הגיעו תלמידות מבית הספר הרצוג ,עם הוריהם על מנת
לעזור באריזת חבילות המזון בבית החם למען הקהילה.

בני ובנות מצווה מקריית משה לירושלים -זו השנה
השלישית שבה עיריית רחובות ואלביט ,חוגגים את
מסיבת בר ובת המצווה לבני העדה האתיופית ,במסגרת
פעילות מועדון הנוער "חץ קדימה".

גינה קהילתית  -משותפת למשפחות לילדים עם צרכים
מיוחדים ומשפחות מהקהילה ,הוקמה באתר הפרדסנות
ע"ש מינקוב .במסגרת זו נפגשות המשפחות עם ילדיהן
מידי שבוע ,בחצר אתר הפרדסנות ומטפחים בגינה מגוון
רחב של גידולים חקלאיים .הגינה הקהילתית הוקמה
בשיתוף העיריה ,ביוזמת חברת המועצה רוני באום.

"אלימות מינית היא לא מיתוס" -עיריית רחובות ועמותת
'תאיר' ציינו את יום המאבק באלימות נגד נשים בסדרה
של אירועים ופעילויות להעלאת המודעות הציבורית.
למאבק הוקדש יום השידורים של הטלוויזיה הקהילתית,
בשיאו שודר פאנל מיוחד בהנחיית טלי ליפקין שחק,
בערוץ המקומי  .98את היוזמה הובילו חברי המועצה יעל
בק ואביב איטח והפעילויות התקיימו לכל אורך חודש
נובמבר ברחבי העיר ,בבתי הספר ובתנועות הנוער
תחת הכותרת "אלימות מינית היא לא מיתוס" .עיריית
רחובות פועלת בשיתוף "תאיר" במהלך כל השנה.

העיר רחובות חוגגת סיגד -כמדי שנה ,חגגה רחובות את
חג הסיגד ,אחד מחגי ומועדי ביתא ישראל הייחודיים
עם הפנים לקהילה

לקהילה האתיופית .האירועים התקיימו במתנ"ס קריית
משה ובהיכל התרבות.
"מטבע לחיים" -במסגרת מבצע "הקש בדלת" של
האגודה למלחמה בסרטן התרימו תלמידי העיר את
התושבים למען חולי הסרטן ולראשונה ביוזמת סגן
ראש העיר ,מתן דיל ,נערך פרויקט "מטבע לחיים",
במסגרתו הביאו תלמידי העיר מטבע אחד כתרומתם
האישית למבצע .הסכום התווסף לתרומות התושבים.

טקס אזכרה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בסודן -טקס
אזכרה לזכרם של יהודי אתיופיה ,שנספו בסודן בדרכם
מאתיופיה לירושלים נפתח בהנחת זרי זיכרון לזכר
הנופלים באנדרטת "מבצע משה" ,על ידי משפחות
הנספים .עם סיום הטקס צעדו המשתתפים למתנ"ס
קריית משה לטקס המרכזי ולתערוכה שאורגנה על
ידי הנוער.

"ברחובות שווה להיות נגיש" -רחובות ציינה את היום
הבינלאומי לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .עיריית
רחובות ותנועות הנוער ,בשיתוף קהילה נגישה וחניכי
אקי"ם הגיעו לבתי העסק בעיר וחילקו חומרי הסברה,
במטרה לעודד את העסקים לבצע פעולות הנגשה
לאנשים עם מוגבלויות .יוזמת חברות המועצה יערה
ספיר ורוני באום.

מבצע ט"ו בשבט "תרומה עם תמורה" -מבצע מיוחד
של חניכי מרכז עבודה שיקומי (מע"ש) נערך לקראת
חג ט"ו בשבט ,במסגרתו הוכנו מארזי פירות יבשים,
המיוצרים על ידי המע"ש ואשר נארזו במע"ש רחובות
על ידי החניכים וחולקו לקראת חג ט"ו בשבט .המבצע
נערך בשיתוף אלאופ , HP ,אפלייד מטיראלס ,רשת
חוויות ,סניף אקי"ם רחובות וחברת המועצה רוני באום

יריד נשים יוצרות ברחובות" אירח נציגות מרהט -היריד
התקיים לפני ראש השנה מטעם הפורום לקידום מעמד
האישה ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
ובשותפות עם הוועדה לפיתוח קשרי תרבות וידידות
בין רחובות ובין רהט.

ערב הוקרה לנשים מצטיינות  10 -נשים מצטיינות
רחובותיות קיבלו השנה תעודות הוקרה על פועלן
בקידום מעמד האישה ,החברה והקהילה בעיר ,במסגרת
אירועי יום האשה של הפורום לקידום מעמד האשה,
במעמד ורד סוייד ,מנכ"לית הרשות לקידום מעמד
האשה במשרד ראש הממשלה.
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רשת חוויות רחובות

רשת חוויות אמונה על יצירת פנאי איכותי לתושבי
העיר רחובות .מרכזי הרשת פרוסים בכל רחבי העיר
ומספקים מענים חינוכיים ,תרבותיים ,איכותיים
ומגוונים לשעות הפנאי לכל קשת הגילאים ולכל
גווני האוכלוסייה בשלל תחומים.

צהרוני ומרכזי למידה לילדי בתי הספר -בחוויות שוויץ,
קריית משה ,אושיות ,גבירול וההולנדית משתתפים
עשרות ילדים במסגרת חמה ומשפחתית להארכת
יום לימודים ,עם תום הלימודים ועד השעה  17:00ובימי
חופשות משרד החינוך יום לימודים ארוך • בצהרונים
צוות מדריכים מקצועיים ,פעילות פנאי רחבה ,הכוללת
שימוש במכלול מתקני המתנ"ס לתועלת הילדים,
ארוחת צהרים בשרית וסיוע בהכנת שעורי בית •
הצהרונים מקיימים פעילויות תרבות לילדים ,מסיבות
והפעלות ייחודית סביב חגי השנה ועוד.

חוויות של אירועים לכל המשפחה

חוגים לשעות הפנאי -בשנת  2014חל גידול במספר
המשתתפים בחוגי רשת חוויות .בכל מרכזי הרשת
נפתחו קבוצות חוגים נוספות בחוגים בעלי ביקוש גבוה
במטרה לתת מענה לצרכי התושבים .בנוסף נפתחו
חוגים חדשים בהתאם לצרכי התושבים .החוגים כוללים
מענה לגיל הרך ,ילדים ,נוער ,מבוגרים ,אוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים ועוד • הרשת מפעילה שני
בתי ספר מקצועיים להתעמלות אומנותית ולמחול
בחוויות שוויץ • בחווית שוויץ פועלת בריכה הידרותרפית
המשמשת כבריכה טיפולית ולחוגי שחייה והתעמלות
לכל קשת הגילאים.

תושבי רחובות הגיעו לאירועי הפנינג רבים שערכו
מרכזי הרשת סביב מועדי ישראל .הילדים נהנו מביתני
משחק ,מתנפחים ,תחרויות ,עמדות מולטימדיה מסלולי
קרטינג ועוד • התקיימו סדנאות ,הרצאות ,הצגות,
ועוד • ברשת פועלים מועדונים חברתיים ,המקיימים
מפגשים תרבותיים ,מסיבות והוקם תיאטרון קהילתי
חדש בקריית משה • התקיימו אירועים במועדי ישראל
עם הפנים לקהילה

וצויינו טקסי זיכרון לאומיים • השנה נערך לראשונה
פסטיבל אבבה בקריית משה ,להעצמת אמנים מבני
העדה האתיופית ,בשיתוף משרד הספורט והתרבות •
מתנ"ס קריית משה ערך את חגיגות הסיגד הלאומיות
ואת הטקס הרשמי לזכר בני העדה האתיופית שנספו
בדרכם ארצה מסודן.

מפעילה עבור הנוער מגוון פעילויות לשעות הפנאי
ומונעת שוטטות נוער בשכונות .בין הפעילויות נפתחו
קורסים למנהיגות ,מדריכים צעירים (מד"צים) וקורס
מגישי עזרה ראשונה ,המקנה למשתתפים תעודה
מטעם משרד החינוך ,המאפשרת לבני הנוער תעסוקה
בחופשות הקיץ בקייטנות של רשת חוויות • רבים מבני
הנוער השתלבו במועצות הנוער במרכזים השונים,
לקחו חלק בהחלטות וקידמו פרויקטים קהילתיים •
בחודשי חופשת הקיץ מציעים מרכזי רשת חוויות
עשרות פעילויות עד שעות הערב המאוחרות •

פרויקטים מיוחדים

צילום :נתי הורטיג
צילום :נתי הורטיג

צילום :נתי הורטיג

נשים ברשת -הרשת מציעה מגוון פעילויות לנשים ,ביניהן
מועדון "רוכבות רחובות" ,הפועל בחוויות אושיות פועל
בשיתוף  • Applied Materialפורום נשים חדש ומפגשים
ופעילויות לנשות גיל הזהב בחוויות גבירול • הרחבת
פעילות לבנות העדה האתיופית בחוויות קריית משה
ופתיחת  4קבוצות ללימוד השפה העברית בהובלת צוות
המתנ"ס ומתנדבים • יום האישה הבינלאומי -בחוויות
אושיות פתחו את חגיגות יום האישה הבינלאומי במופע
ובחוויות קריית משה התקיים אירוע שיא • "מועדון
נשים"  -מועדון להעצמת נשים בהשתתפות עשרות
נשים ,הפועל בחוויות אושיות.
צילום :נתי הורטיג

נוער ברשת חוויות -רשת חוויות מספקת מענים לחינוך
הבלתי פורמאלי ופועלת בשיתוף גורמי החינוך על
מנת לקיים רצף חינוכי אחיד עבור ילדי העיר .הרשת
רחובות .עיר המדע והתרבות
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בחוויות קריית משה נפתחה קבוצת היפ הופ של
נוער ייצוגית של ילדי השכונה ,אשר מופיעים בשכונה
וברחבי העיר ומקבלים תשלום סמלי • יזמות עסקית -
מזנוני מזון המופעלים על ידי בני נוער במהלך השנה
ומעניקים שירות לבאי המרכז .בקריית משה מיתגו
בני הנוער את המזנון ,הם מנהלים אותו ובסוף השנה
נהנים מהרווחים באמצעות פעילות חברתית שהם
בוחרים יחד עם צוות הנוער • הוקמה גינה קהילתית
חדשה לבני הנוער בחוויות אושיות בשיתוף Applied
 • Materialפנאי ואירועי שיא -מרכזי חוויות עורכים
לנוער במהלך השנה מסיבות ומהווים מקום למפגש
חברתי • התנדבות -השנה בני נוער רבים לקחו חלק
בפעילות התנדבותית למען הקהילה.
צילום :נתי הורטיג

מרכז חוויות מהות  -נותן מענה לפעילות פנאי והעשרה
למאות משתתפים שבועיים קבועים ומקיים אירועי
חברה קהילתיים לגיל הרך ,ילדים ,נוער ומבוגרים,
בחופשות ובחגים בקרב האוכלוסייה החרדית ברחובות.
השנה הורחבה פעילות מועדון לנשים גמלאיות חרדיות.
קייטנות הקיץ של רשת חוויות  -השנה נהנו אלפי ילדים
בקייטנות רשת חוויות .בצל מבצע צוק איתן הפעילה
הרשת מערך תומך לילדי העיר ,בשיתוף גורמי החירום
והביטחון וכן ,מועדונית עבור ילדי הרופאים בקפלן •
הופעלו קייטנות הקיץ לילדים ונוער ופעילויות הקיץ
למבוגרים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ,בשיתוף אק"ים.

אגף הגיל הרך הטיפול והמשפחה -שנת  2014התאפיינה
בגידול משמעותי במספר הילדים אשר נרשמו למסגרות
המעונות והצהרונים של רשת חוויות .הרשת נתנה
מענה לכלל הנרשמים והציעה צהרונים איכותיים,
הפועלים על ידי צוותים מיומנים • היחידה להתפתחות
הילד -מרכזת את התחום הטיפולי בגיל הרך ונותנת
מענה למכלול ההיבטים והצרכים ההתפתחותיים של
ילדים והוריהם • תל"ן בגני הילדים -אגף הגיל הרך
בשיתוף עם אגף החינוך מפעיל את תוכנית העשרה
בגני הילדים בעיר • מעונות היום של רשת "התחלה
חכמה" נמצאים בפיקוחה של רשת מעונות היום של
החברה למתנ"סים "התחלה חכמה" ומשרד התמ"ת
ומופעלים על ידי רשת חוויות .השנה נפתח מעון חדש
"מעון אתרוג" הפועל בשכונת אושיות.

אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים -ניתנו שירותי תרבות
ופנאי בקהילה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ,ביניהם
תכנית קהילה נגישה ,תכנית עמיתים לנפגעי נפש,
צהרון "זמן אמיתי" ומועדון רימון בחוויות אושיות ,מועדון
קטן עלינו ,מועדון נאמן ,מעגלים ורעים בחוויות שוויץ.
פרויקטים מיוחדים לשנת :2014
ספיישל ביט -קבוצת תיפוף לנערים ונערות בעלי
צרכים מיוחדים • תחרות גם אני יכול  -תחרות ארצית
המתקיימת פעם בשנה בה בני נוער נפגשים עם אנשים
בעלי מיגבלה ופועלים יחד ליצירת מוצר חדשני מותאם
לצרכיהם .הפעילים זכו במקום הראשון בהמצאת מוצר
חדשני לנכים • בית קפה  -בית קפה הפועל במרכז
חוויות שוויץ מעסיק בתשלום מבוגרים מעל גיל ,21
בעלי צרכים מיוחדים ומהווה עבורם תחנת עבודה
בשוק החופשי • תכניות מיוחדות להורים -קש"ת -קידום
שיתוף תקשורת להורים בעלי מגבלה ,בשיתוף עם
הג'וינט ושמ"ש -הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
המהווים מנטורים להורים אחרים.

חוויות בספריות

מעל ל 19,000-מנויים ברשת הספריות של חוויות.
המנוי בספריות מבוצע ללא תשלום .השנה נפתחו
בספרייה המרכזית משחקייה ייחודית ,הכוללת משחקים
התפתחותיים איכותיים וייחודיים לגיל הרך ,פינת ג'ימבורי
ומשחקים לטף והוקם מרחב עבודה ליזמים ,עצמאיים
ופרילנסרים .רשת חוויות ביצעה השנה הדרכות לצוות
המתנדבים וסיוע בייעוץ ובאספקת הספרים להקראה
בגנים ובבתי הספר .לראשונה נפתחה עמדת השאלה
והחזרת ספרים עצמאית .הספרייה המרכזית מציעה
שפע אירועי תרבות ופנאי למבוגרים וילדים ,בראשם
שעת סיפור לילדים ומועדון "קוראים בקפה" בימי
חמישי בערב למבוגרים ,בהשתתפות מיטב הכותבים
והיוצרים בארץ .במסגרת אירועי "חודש הספר העברי"
התקיימו אירועי תרבות מגוונים לילדים ,נוער ומבוגרים
והופעות ייחודיות ,המשלבות בין סופרות לזמרות
מהמובילות בארץ.

מופת -חוויות על הבמה

אולם מופת-חוויות על הבמה הפועל בעיר מעל ל20-
שנה ,נותן מענה לכל שוחרי תרבות איכותית ומציג את
מיטב המופעים המובילים בארץ .הרפרטואר העשיר
ואופי הפעילות נבנית בהתאמה מלאה לצרכי הקהל.
השנה הרחיב מופת את היריעה והציע סדרות חדשות
עם הפנים לקהילה

ומרעננות ,בהן כיתות אומן ,מנחות מוסיקליות לשוחרי
המוסיקה הקלאסית ,הצגות פרינג' ,טיולי משפחות
וסדרות ייחודיות ,כגון סדרת ההרצאות עם אבשלום
קור ,במסגרתה ילדיהם וקרוביהם של המשוררים
והמלחינים משתפים את הקהל בסיפורי ילדות וחברות
לצד השירים האהובים .השנה התקיים במופת מופע
מחווה לאריק איינשטיין ז"ל.

נבחרת "הפועל חוויות רחובות"
בית הספר המקצועי להתעמלות אומנותית בחוויות
שוויץ ,הכוללת כ 30-מתעמלות בגילאי  ,16-11רשמה
בשנה האחרונה הישגים מרשימים ויצאה השנה
לגיבוש ערכי ,כחלק מתכנית האימונים להצלחה.

בני הנוער מיתגו ומפעילים את בית קפה
פרויקט חדש וייחודי במתנ"ס קריית משה נותן
את הכוח בידי בני הנוער לעשייה חברתית ואף
מעניק להם הצצה ראשונה לעולם העסקי ,זאת
באמצאות בית קפה המופעל על ידם .בית הקפה
עבר השנה תהליך מיתוג ועיצוב והוא הורחב בסיוע
צוות המתנ"ס.

כ 150-אלף שקל הושקעו בהוזלת מחירי
הקייטנות לילדי הגנים
ביוזמת יו"ר דירקטוריון חוויות ,המשנה לראש העיר
יניב מרקוביץ ,ניתנה לראשונה הנחה גורפת של 5%
במחירי הקייטנות לגני הילדים למסלול המלא לקיץ.
לראשונה השנה אושרה הנחה של  10%למשפחות
חד הוריות ולמשפחות אשר משלמות עבור שני
ילדים ניתנה הנחה של  10%כבר מהילד הראשון.
משפחות שרשמו שלושה ילדים ויותר היו זכאיות
להנחה של  15אחוז על רישום הילד השלישי.

רשת חוויות WWW.HAVAYOT.CO.IL
רחובות .עיר המדע והתרבות

www.rehovot.muni.il

עשור לקפה A

מיזם ייחודי לנוער פועל באפלייד מטיריאלס בפארק
המדע ,בשיתוף ארומה ישראל ,רשת חוויות ועיריית
רחובות ,במסגרתו מנהלים בני נוער שאינם נמצאים
במסגרות פורמאליות את בית הקפה במקום
ומקיימים מסגרות לימוד משלימות עד לבגרות.
השנה חגג המיזם עשור ,במעמד מנכ"ל אפלייד
ישראל איתי רוזנפלד.

חינוך לסביבה מקיימת

מנהלים סביבה מקיימת -תלמידים מ 11-בתי ספר
יסודיים השתתפו ביום שיא למען איכות הסביבה .יום
השיא הוא חלק מ"-התכנית לניהול סביבתי" ,שמטרתה
לעודד מודעות סביבתית ולקיחת אחריות על הסביבה.
התכנית שמה דגש על לימוד מונחה פרויקטים ,למידה
בקבוצות ,ומנהיגות כחלק מרכזי .ביום השיא שנערך
באולם אשכול פיס ברחובות נפגשו התלמידים שהובילו
את התכנית והציגו את תוצריהם.

לסביבה
באהבה

בית הספר בגין הוסמך לבית ספר ירוק -אחרי שנים
של עשייה למען הסביבה ,חינוך לקיימות ,הוענקה
ההסמכה על ידי המשרד להגנת הסביבה והיא מהווה
הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר.
ההסמכה מתווה דרך פעולה אפשרית להמשיך בפעילות
סביבתית על בסיס מסגרות קיימות ,זאת לאחר שבית
הספר הציג תכניות המשלבות לימודי איכות הסביבה
עם הנעת תהליך שבו בית הספר עצמו מתנהל באופן
מקיים ,מנצל את משאביו תוך חיסכון והתייעלות ,ותורם
לשינוי במדיניות הקהילה ובהתנהגותה.

מהפכת המחזור :הוצבו פחים סגולים וכתומים לאיסוף
פסולת אריזות למחזור
עיריית רחובות באמצעות האגף לשיפור פני העיר,
בשיתוף תאגיד תמיר ,הציבה למעלה מ 60-פחים
סגולים למיחזור אריזות זכוכית והחלה בפריסה של
כ 600-פחים כתומים במספר שכונות בעיר • יותר מ20-
טון פסולת אריזות נאספה מהפחים הכתומים והועברה
למחזור ,כך עולה מנתוני תאגיד המחזור תמיר האמון
על יישום חוק האריזות • בפגישה שכינס מנכ"ל העיריה,
בהשתתפות נציגי תמיר ומנהלי העיריה וגופי הסמך
לסביבה באהבה

העירוניים ,נקבעו צעדים להגברת המודעות למיחזור,
בראשם בחינוך למיחזור מגיל צעיר • על מנת לייעל
את ההיענות לתושב ולמחזר בהצלחה ,נפתחה לשונית
מחזור ייעודית באתר העירוני דרכה ניתן למצוא את
כל המידע הנחוץ והתקיימה הדרכה למוקד העירוני •
התקיימו סדנאות של תעשיידע בבתי הספר היסודיים
ובחטיבות הביניים ,הדרכות לגננות בגני ילדים ,ועוד •
 7500אלף בתי אב שותפים לפרויקט מחזור האריזות.

הפח הכתום מיועד לכלל האריזות הביתיות כגון:
אריזות פלסטיק -אריזות מזון ,אריזות של מוצרי טיפוח
וניקיון ,שקיות ניילון ,אריזות מתכת -קופסאות שימורים,
קופסאות תחליפי חלב וקרטוני משקה.

אגף תנועה ,שילוט ופיקוח למען איכות החיים
והסביבה
האגף אמון על שמירה על הסדרי התנועה ,החנייה,
השילוט והאכיפה ושומר על איכות חיי התושבים
והסביבה ועל הסדרי הבטיחות והתנועה בעיר .בשנת
 2014ביצעו מחלקות האגף פעולות לרווחת הציבור:
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תמרור ,סימוני דרך ורמזורים -צביעת כל סימוני הדרך
בעיר ,כולל אבני שפה ,מעברי חצייה ,ניתוב ,פסי האטה
• התקנת פסי האטה חדשים ברחבי העיר • החלפת
נורות ברמזורים בכל רחבי העיר לסוג לד • הקמת בקרת
רמזורים במשרדי האגף ובמוקד העירוני • התקנת
מעקות בטיחות ברחבי העיר ובסמוך למוסדות החינוך
• התקנת שלטים על רמזורים בצירים ראשיים עם
מספרי הרמזור ושם הרחוב • אחזקה והתקנה שוטפת
של תמרורים ושלטי רחוב לא מוארים בכל רחבי העיר.

אכיפה ופיקוח ברחבי העיר -טופלו כ 8000-קריאות
מוקד • ניידות וקטנועי הפיקוח סיירו בעיר ונתנו
מענה לקריאות מוקד באיסורי חניה ובחניות נכים •
בוצעה אכיפת הסדר תנועה וחנייה בצירים ראשיים
• סיורי ניידת פיקוח צילום בצירי תנועה ראשיים •
בוצעו סיורים רגליים של פקחים ברחובות המקבילים
למרכז העיר ובמוסדות החינוך לשמירה על בטיחות
• בוצעו סיורים לשמירה על הסדר ולמניעת ונדליזם •
ניתן סיוע למשמרות הזהב בתחילת שנת הלימודים •
הוצבו פקחים בצירי תנועה ראשיים לשמירה על זרימת

התנועה ומניעת חסימות • חולקו תוי דייר לתושבים
• בוצעו אכיפה ,עמודי מחסום מאושרים ,חסימות
וסיוע באירועים ,הכוונת תנועה וליווי אירועים עירוניים
לשמירה על הבטיחות והסדר.

מחלקת פיקוח איכות הסביבה ביצעה אכיפה סביבתית
ורשמה כ 950-דוחות כנגד העוברים על חוקי העזר
הסביבתיים -מחלקת פיקוח איכות הסביבה פועלת
לצמצום המפגעים בעיר ,לדאגה לבריאות התושבים
ולשיפור באיכות החיים בעיר .המחלקה טיפלה בכ7000-
פניות מוקד ,פעלה למניעת מפגעי רעש בגנים ציבוריים,
ביצעה חסימות בטיחות לצורך תיקוני דרך ,סלילת כבישים
וצביעת כבישים ,ביצעה אכיפת חסימות נתיבי תנועה
ומדרכות שבוצעו ללא היתר על ידי קבלנים פרטיים ,סייעה
בחסימות תנועה לצורך גיזום העצים ומסרה צווי הפסקה
מנהלתיים ואכיפתם לעוברים על חוקי העזר • המחלקה
פעלה לאכיפה כנגד רוכלות בלתי חוקית והגבירה את
האכיפה בגין תלונות על צואת כלבים ,מפוחים ,רכב נטוש,
פסולת בניין ,עישון במקומות ציבוריים ,מפגעים מבית עסק,
מפגעים מבית פרטי ,הוצאת גזם וגרוטאות ,זרימת שפכים
ומים ,עבירות בגנים ציבוריים ,ניקיון מגרשים ,מפגעי אש,
צמחייה ועוד • .בוצעה אכיפת למניעת מטרדים מבתי
העסק ,כגון אכיפת השלכת קרטונים וקיפולם ,אכיפת
הוצאת סחורה ,פיקוח על אתרי בניה ,עבודות פיתוח ועוד.

להסדרתם ,התקנת קרנות רחוב חדשות ,התקנת
סככות חדשות ,אחזקת לוחות מודעות ציבוריים ,ועוד.
ועדת התחבורה העירונית -הוועדה בראשות חבר
המועצה רונן אהרוני ,מורכבת מחברי מועצת העיר,
נציגי ציבור ,גורמים מקצועיים עירוניים ונציגי משטרת
ישראל .הוועדה מתכנסת אחת לחודש ודנה בכל
הבקשות והיוזמות הקשורות בתחבורה במגוון נושאים,
כגון שיפורים תנועתיים ובטיחותיים ,הכוללים שיפורים
בצמתים וקטעי דרך ,הצבת תמרורים ,קביעת אזורי
חניה לתושבים ,התקנת פסי האטה ,קביעת חניות
לנכים ,מיקום תחנות אוטובוס ועוד .הוועדה קידמה
בשנת  2014חניות "נשק וסע" בקרבת בתי הספר
היסודיים ,פסי האטה בסמוך לבתי ספר ,גנים ומבני
ציבור ,שינויים בתימרור במקומות מועדים לסכנה,
התקנת מעקות בטיחות ושפורים בתשתיות .

עם הפנים לעסקים

פעולות רישוי עסקים כוללות אכיפה כנגד בתי עסק
הפועלים ללא רישיון .מתן רישיון עסק כולל אישורים
המעידים ,בין היתר ,על תקינות סביבתית ,בטיחותית
ותברואתית .השנה לראשונה הופקה ביוזמת חברת
מועצת העיר גלי אפל-קסטל ,חוברת הדרכה לבעלי
העסקים בעיר ,הכוללות את הנחיות הרפורמה הצפויה
והצורך בהנגשת העסקים לאנשים עם מוגבלויות.
החוברת פורסמה באתר העירוני ,לצד טפסים והנחיות
לבעלי העסק בתהליך הוצאת הרישיון.

הודעה לציבור

האגף לשיפור
פני העיר

איכות מי השתייה
דו"ח לחודשים יולי – ספטמבר 2014

להלן דו"ח בדיקות בקטריאליות שבוצעו בחודשים הנ"ל
מס‘ נקודות דיגום

פיקוח על איכות הסביבה
הפיקוח על איכות הסביבה ביצע תצפיות וסיורי
שטח לתפיסת עבריינים המשליכים פסולת בניין
בשטחי ציבור ובשטחים הפתוחים .עבודות הופסקו,
נרשמו קנסות והועבר דווח למשטרה הירוקה בגין
עבריינים הפוגעים בסביבה.
מחלקת שילוט -פעלה לניקיון העיר ממודעות ושלטים
פיראטיים ,ביצעה סקר שלטים ושלחה אגרות שילוט

מתוכנן

מספר דגימות
חריגות
בוצע

תקינות

 1בארות אחרי הכלרה

18

18

0

18

 2בריכות

7

7

0

7

 3חיבורי מקורות

16

15

0

15

 4רשת אספקה

175

173

0

173

 5סה"כ

216

213

0

213

* הפער בין התכנון לביצוע נובע מסגירה זמנית של נקודת דיגום

• עפ"י ממצאי הדו"ח המים ברחובות ראויים לשתייה.

המוקד העירוני ,106 ,זמין לפניותיכם  24שעות ביממה
חפשו ”עיריית רחובות”” ב-

המחלקה לרישוי עסקים מבצעת בדיקות מים חודשיות
ושנתיות .הד״וחות מפורסמים באתר העירוני ולפיהם
המים ברחובות ראויים לשתייה.
לסביבה באהבה

כמות הפסולת הכללית של רחובות
סוג הפסולת להטמנה

טון כמות הפסולת ללא
מחזור

 %מכלל הפסולת
להטמנה ברחובות

טון פסולת לנפש (לפי
 135,000תושבים)

פסולת ביתית

49,182

70.69

0.364

פסולת יבשה וגזם

20,029

28.80

0.148

פסולת בניין

359

0.51

0.002

סה"כ פסולת להטמנה

69,570

100

0.514

מיחזור
סוג הפסולת

כמות הפסולת
(טון)

 %מכלל הפסולת
הטמנה ומחזור

טון פסולת לנפש /שנה
(לפי  135,000תושבים)

9,512

12.02

0.070

פסולת למחזור
נתוני שנת 2013

ממחזרים
בנוסף למהפכת המיחזור מתפעל האגף מתקני
מיחזור רבים שהוצבו בעיר 16 :מתקנים למחזור פסולת
אלקטרונית •  27מתקנים למחזור קרטון • כ2500-
מתקנים למחזור נייר •  45מתקנים למחזור טקסטיל
• כ 300-מתקנים למחזור בקבוקי פלסטיק ודיסקים
• כ 300-קומפוסטרים פועלים בבתים הפרטיים וניתן
לרכוש קומפוסטר במחיר מסובסד באגף שפ"ע.

השרות הווטרינרי העירוני

בשנת  2014הושם דגש על החשיבות והעלאת
המודעות של הציבור בכל הקשור לבריאות הציבור
ולצריכת מוצרי מזון מהחי.
רחובות מרכזת מעתה שטח גאוגרפי נרחב בכל הקשור
לבדיקת טרום שיווק של מוצרים מהחי -מראשון לציון
בצפון ועד למודיעין במזרח ובאר טוביה ואשדוד בדרום.
תחנת רחובות (תחנה מספר  )16הינה אחת מ22-
תחנות אשר יחלקו את כל שטח המדינה בכל הקשור
לבדיקות טרום שיווק של מוצרי מזון מהחי.
השנה תוגבר כוח העבודה בכלבייה העירונית לשני
עובדים ,על מנת לתת מענה מהיר וצמוד יותר לצרכים
הכלבים ולשפר את רמת התחזוקה והטיפול בכלבים.
עמותת "רחובות אוהבת חיות" פעלה בתוך תחומי
הכלבייה העירונית לשיפר רווחתם של הכלבים
המוחזקים בה ועסקה בריכוז פעילות המתנדבים,
רחובות .עיר המדע והתרבות

www.rehovot.muni.il

הכוללת טיולים יום יומיים עם הכלבים ,ביצוע חיסונים
וטיפולים מונעים ,ביצוע ניתוחי עיקור וסירוס לכלבים
טרם אימוצם ,הפעלת ימי אימוץ חודשיים להגברת
מספר הכלבים המאומצים .בשנת  2014נמסרו לאימוץ
 145כלבים וכלבות ומספר רב של חתולים.
חתולי רחוב -זו השנה החמישית שבה עיריית רחובות,
בשיתוף עם "העמותה להצלת חתולי רחוב" ובתמיכת
משרד החקלאות הפעילה וריכזה את פרויקט עיקור
וסירוס של חתולי הרחוב בעיר .המבצע החל בחודש
יוני והסתיים במחצית חודש אוקטובר וכלל תיאום
ולכידה של חתולי החצר ,ביצוע ניתוח עיקור וסירוס,
מתן חיסון כלבת וטיפול נגד תולעי מעיים והחזרת
החתולים למקום לכידתם לאחר אשפוז של  24שעות.
במסגרת הפרויקט בוצעו  1248ניתוחים וחיסונים של
חתולי חצר ברחבי העיר.
פעולות לשנה החולפת :חוסנו כנגד מחלת הכלבת
 3759כלבים ו 1389-חתולים ,הוסגרו לצורך תצפית
כלבת  130כלבים ו 20-חתולים ,נאספו  285כלבים ו14-
חתולים משוטטים ,נערכו  233ביקורות רישוי וטרינריות
בעסקים למכירת מזון מן החי ,נבדקו בבדיקות "טרום
שיווק"  8,562,690ק"ג של מוצרי בשר בקר ,עופות
ודגים ,טופלו  3017תלונות ציבור בתחומים השונים.
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עריכה והפקה :לשכת הדוברות
:עיצוב גרפי

