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בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

בית על"ה
מרכז לתרבות, רווחה ופנאי 

למבוגרים ברחובות



 

דבר עיריית רחובות 

תושבים יקרים,

האזרחים הוותיקים ברחובות הם מיקירי העיר, אשר פעלו למענה וחיו בה במהלך השנים. 
אנו פועלים רבות למענם בתוכניות ובפרויקטים שונים הם במסגרת שירותי העיריה והן במסגרת השירותים 

הניתנים במסגרת עמותת על״ה בשיתוף העיריה. 

מגוון של  בעיר  המבוגרת  לאוכלוסייה  להעניק  מנת  על  זה שנים  פועלות  על"ה  ועמותת  רחובות  עיריית 
פעילויות. העשייה למען אזרחים וותיקים היא עניפה וכוללת שורה של מענים המותאמים במיוחד לצרכים 

של אוכלוסיה זו. 

אנו שמחים וגאים לחנוך את המרכז החדש לרווחת התושבים המבוגרים. השקענו בו מתוך הערכה רבה 
לפלח זה של האוכלוסיה ברחובות, ומתוך ראיית חשיבות העניין. כל השירותים חייבים להיות מרוכזים עבור 

ותיקי העיר במקום אחד, לנוחיותם. 

לאחר תקופה ארוכה של עבודה מאומצת של העמותה והעיריה אנו חוגגים את השלמתו של בית על"ה – 
מרכז רב תכליתי. 

ופנאי, לקבל מידע  וכולם מוזמנים להשתתף במגוון רחב של פעילות תרבות  הבית ממוקם במרכז העיר 
ויעוץ, להשתמש בשירותים ולהשתלב חברתית.

 
אנו מודים ליו"ר העמותה, יחזקאל הרמלך, שעושה עבודת קודש למען העיר והתושבים, להנהלת העמותה, 

למתנדבים ולכם, תושבי העיר. 

 
                                                                          

                                                                                                        
שלכם              

            
                                                                                                  עיריית רחובות                                                                                                             



דבר יו“ר העמותה 

הפעלת מרכז מתקדם לתרבות, רווחה ופנאי בשורה חשובה למבוגרי העיר המעדיפים לחיות 
בביתם ובקרב קהילתם

סוף סוף זה קורה, חלום של שנים מתגשם. בכוחות משותפים הצלחנו להוסיף נדבך חשוב לשירותי זקנה 
פעילה של על"ה. בכך אנו מצטרפים לנהוג ולמופעל במדינות רווחה מתקדמות בעולם. תכניות דיור מוגן 

בבית טובות למבוגר ולמשפחתו. גם מבחינת ההוצאה הלאומית.    

דובר רבות על חיוניות הפעלת תכנית לאומית לנושא הזקנה. בהעדרה, יזם המדור לזקן בעיריה בשנת 1982 
הקמת עמותה של מבוגרים למען מבוגרים. העיריה הכירה בחשיבות פעילות על"ה על מתנדביה וטיפחה 
את חוסנה.  משרדי על"ה שוכנו במבניה, מרכז יום לקשיש שבנתה נמסר לניהולה וסעיף קבוע בתקציבה 

השנתי יועד לעמותה. רחובות נבחרה ליישם את הפיילוט הארצי של חוק הסיעוד.  

בזכות רבים וטובים הגענו עד הלום. הערכתי ותודתי לקודמיי בתפקיד יעקב רייפין ויצחק כץ ז"ל, לדב חכם 
הוגה רעיון הקמת הבית ופעיל אתנו עד היום. הם בנו את המסד להצלחתנו היום.  תודתי מכל הלב לשותפיי 
להנהגה יעקב סנדלר, מיש לפידות, דהבא אייל, תמי גלטנר, אסף וישקין, אתי כהן, שרה דימנט וניטו הופמן. 

תודה רבה לראשי העיריה בעבר ובעיקר לעומד בראשה היום על הקצאת הקרקע, הליווי, המימון והסיוע 
הסיוע  על  וראשיה  לג'וינט/אשל  והתמיכה,  העידוד  על  גמליאל  גילה  לשרה  היום.  ועד  הדרך  כל  לאורך 

והגיבוי מתחילת הדרך ועד היום. תודה למנכ"ל העיריה, דורון מילברג וצוותו הבכיר על הליווי והסיוע.

תודה ליו"ר וועדת הבניין, עוזי סלנט ולצוות המקצועי, אדר' נתן גולדשמידט, אינג' נחום הוכמן, יוסי רזי, 
למאיר גגולה בעל החברה הקבלנית מרי ומנהל האתר יגאל. כל אחד מכם וכולכם ביחד עשיתם עבודה 
איכותית עם נשמה. תודה אישית חמה לאמנית הפיסול בברזל אורנה בן-עמי ששיתפה אותנו בכישרונה 

ותרמה לנו באדיבותה את "פסל הדורות".     

ואחרונים אחרונים חביבים. תודה חמה לתורמים הרבים מכל רבדי האוכלוסייה שתרמו כיכולתם וחיממו לנו את 
הלב. תודה לבבית לעמיתיי המתנדבים והעובדים  שסייעו לנו להגיע עד הלום. מי ייתן ושמיכתנו התקציבית 

לא תהיה קצרה מהכיל כל תכניותינו. 
 

                                                                          
                                                                                                        
שלכם              

            
                                                                                                   יחזקאל הרמלך                                                                                                             

 



דבר השרה לשוויון חברתי 

אזרחיות ואזרחים ותיקים יקרים, 

חנוכת בית על"ה ברחובות היא בשורה של ממש עבורכם, עבור העיר רחובות כולה ועבור 
החברה הישראלית בכלל, וכשרה לשוויון חברתי, האמונה על צמצום הפערים בישראל ועל 
קידום רווחת האוכלוסייה הוותיקה אני נרגשת מהמעמד החשוב שלשמו נתכנסו כאן כולנו. 
תודה לאל והודות להתפתחויות הטכנולוגיות, אזרחי ישראל זוכים מידי יום לתוספת של שש 
שעות לתוחלת החיים. אלו חדשות נפלאות, אך בה בעת גם מאתגרות – בעידן המודרני נוצר 
כלכליות  חברתיות,  כולן,  המערכות  את  המחייב  הוותיקה",  "האזרחות  חדש,  חיים  פרק 
ואנושיות, להיערך לשינויים ולבצע התאמות נדרשות בשוק העבודה, בחיי הפנאי והתרבות 

וביחסים הבין דוריים באוכלוסייה. 

חלק גדול ממאמצי ומשאבי המשרד לשוויון חברתי מוקדשים להיערכותה האסטרטגית של 
מדינת ישראל לעלייה בתוחלת החיים ולמשמעויותיה הן עבור האזרחיות והאזרחים הוותי־

קים והן עבור ישראל כמדינה וכחברה. ברוח זו אנחנו מקיימים פרויקטים רבים לקשרים בין 
דוריים, לעידוד תעסוקת והעסקת אזרחיות ואזרחים ותיקים, להעשרת חיי הפנאי והתרבות 

של האוכלוסייה הוותיקה ועוד.

בית על"ה, אותו אנו חונכים היום, הוא מרכיב חשוב בהתמודדות עם אתגרי העידן, ופעילותו 
העיר  לתושבי  גם  וכמו  ברחובות,  הוותיקים  והאזרחים  האזרחיות  לכם,  תספק  החשובה 
והאזור כולם כלים להשתלבות אישית, חברתית וכלכלית מיטיבה יותר בפרק החיים החדש 

אליו נכנסתם או עתידים להיכנס, פרק האזרחות הוותיקה. 

ברכות ושבחים לכל מי שהשיא תרומה להקמת הבית החשוב הזה, ובראשם לעמותת על"ה 
ולעיריית רחובות. 

בית על"ה הוא בשורה חשובה שאני שמחה לקחת חלק בהבאתה. 

                                                                          
                                                                                                        

יישר כח,             
            
            

ח"כ גילה גמליאל,             
השרה לשוויון חברתי             

 



עיריית רחובות ועמותת על"ה גאות לחנוך את בית על"ה – המרכז החדש לתרבות, 
רווחה ופנאי למבוגרים ולהזמין את האוכלוסיה המבוגרת בעיר להתרשם. 

הפתיחה בימים הקרובים!

בתכנית 

מקהלת "הללויה על"ה"

ברכות

"70 שנה למדינה" - מופע של בימת הנוער העירונית והדרי רחובות

הגשמת החלום 

בית על"ה, מרכז תרבות, רווחה ופנאי למבוגר, הוא בית פתוח, מזמין, חם ונגיש, הממוקם במרכז העיר. הבית 
מאפשר לכל מבוגר למלא את זמנו הפנוי, לקבל מידע וייעוץ, לצרוך שירותים ולהשתתף במגוון רחב של פעילות 

תרבות, ספורט ופנאי. בנוסף מאפשר ליהנות מאירועי תרבות, לבלות ולהתערות חברתית ולהרגיש שייך.

בית על"ה, נולד מתוך הבנה שיש לתת מענה לשינויים שחלו בשנים האחרונות כדוגמת עלייה בתוחלת 
החיים, הבנה של השפעות הבדידות על המצב הנפשי והפיסי והצורך בשיפור איכות החיים. לצד אלה עומד 

הצורך לרכז את כל הפעילויות לאוכלוסיה המבוגרת במקום אחד. 

על עמותת על"ה

על"ה - העמותה למען המבוגר ברחובות, היא עמותה ציבורית ללא כוונות רווח וכל הכנסותיה מתועלות
עיריית רחובות  ע"י   1982 לשיפור איכות החיים של האוכלוסיה המבוגרת בעיר. העמותה הוקמה בשנת 

ביוזמת אשל ומשרד הרווחה, במטרה לפתח ולהעניק שירותים לאוכלוסייה המבוגרת בעיר.
העמותה פועלת לשיפור איכות החיים של המבוגרים בעיר ומאפשרת להם להמשיך לחיות בבית ובקהילה. 
צרכי  מירב  על  העונה  רחבה  שירותים  מעטפת  מציע  אשר  בעיר  היחיד  הגוף  היא  על"ה  עמותת 

האוכלוסייה המבוגרת בתחומים רבים של סיעוד, רווחה, תרבות ופנאי. 
מגוון גדול של הפעילויות הן תוצר של שיתוף פעולה עם אשל, משרד הרווחה והאגף לשירותים חברתיים 

בעיריה. 

על"ה היא עמותת מתנדבים וככזו חוזקה הייחודי הוא השילוב בין מומחיות ונשמה. 
עובדיה ומתנדביה של העמותה הם אנשי מקצוע בתחומם והם מנהלים ומפעילים את השירותים השונים 

במקצועיות, במסירות ועם לב רחב.

 



העומדים מאחורי ההצלחה   

על"ה, העמותה למען המבוגר ברחובות (ע"ר)

עיריית רחובות

המשרד לשוויון חברתי

אשל ג'וינט   

הנצחת יקירים  

אולם  גלטנר לתרבות ע"ש הרופאים דוד ואליעזר גלטנר

חדר האמנות ע"ש ד"ר עמיעד ברזנר בן ונכד לראשוני רחובות

קיר התורמים

לזכר לידה ויוסף קרוננברג  

לזכר דבורה ומשה הרמלך, טובה ויוסף זינגר    

לזכר משה (מוסי) ליטבק 

לזכר דינה וזאב (וולודיה) פבזנר

לזכר דבורה ינה ויצחק קרול הורוביץ

לזכר שאול (סאולינו) ארביב

לזכר עו"ד יעקב לוי

לזכר הינדה ושאול זילברמן

לזכר מקימי  ארגון עולי צפון אפריקה ברחובות והסביבה 

להנצחת הוועדה המקומית של קופת חולים עממית - מאוחדת רחובות לדורותיה 

על“ה - בית של מומחים עם נשמה 

  



ספר התורמים  

  

אבא שירלי 

אבטיחי צביה

אברון נירה

אייל דהבא ונפתלי

אלדאג שרה

אפרתי אביגיל 

ארז ד"ר אמנון ואהובה

בורגר יוסף

בך דיאנה

בן דב עדינה ואריה

בן יפת יפת

בן ישי לאה (לולה) 

בן משה מזל ואליהו

בן שאול בינה וברן צילה ודוד

ברודי רות וחיים 

ברודסקי אירית ודניאל

ברזילי רחל

גאזי רינה וחניאל  

גדעוני נורית (ז"ל) ויוסף

גור עזרא ורוחמה  

פרופ' גורן רפאל

גזית שרה ודב 

גנץ מיקי ויעקב

גרוס עודד

גרינפלד יונה

דימנט שרה 

דמארי אסתר

דרורי אהוד 

הדר אסתר ויצחק

הרשקורן ג'קלין והרי

וולפה רינה ושמעון

וינשטיין אלי ויהודית

וישקין תמי ומלאכי

זמיר שלום 

חבקין עליזה ומייק 

חייט רות ועוזי

חכם אסתר ודב

חרש רות וטוביה

טננבאום רוטר ברטה קטלינה

יונגרוירט אלישע

ילין מירי ואהוד

יעקובי דליה וחגי 

יער רחל

ירושלמי שרה ושמואל

ישראלי שלמה

כהן זיו נעמי ואליהו

כרמלה ופרופ' אברהם כספי

לב חיה

לביא יהושע

להמן טליה ורלף ז"ל

ליפובצקי  תמרה

לכיש אורי

מגן שרה (ז"ל) ואברהם

מויאל רוברט

מזרחי ידידיה

מלוא ישראל

מעוז אילנה ואריה

מרום דן

משולם אחינועם

משורר יעל וברוך

נודל אידה

נוטמן דליה ורענן

נוי אורה ושמשון

נועם בנימין

ניצני חניק, חזי, שרל'ה ודוידית

נעמני עדה ויורם

סנדלר נילי ויעקב

פולמן אהובה וישעיהו 

פיגרמן חנה

ד"ר פינשטיין מיכאל והניה

פלד לאה

פרופ' פייגרמן אליהו 

פרידגוט רבקה ונפתלי

פרנקל גולדנר פסיה ובן גלים גיל 

צעירי רות ומאיר

קהתי אסתר וישי

קינן יעל ואהוד

קלור אילנה ואברהם

קפלן ליאורה ומיכאל

קצ'ינסקי צפורה

קציר עפרה ויצחק

קרשון אורי

רואימי שושנה ואלברט

רודר קלייר ואברהם

שטייניץ בנימין

שטרן תקווה ורפאל

שי אהוד

שייבה גיל

תגרי דליה וחיים

תלמי חנה ויגאל

תושבי רחובות לזכר ד"ר שוויצר

א.מ. לאחזקה בע"מ

אזו-ריט רחובות בע"מ

אחים רחמה - עבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ

בטחון ושר"פ לקהילה ואירגונים בע"מ

בנק לאומי

ד.ש.ם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

דאבל קליק מחשבים

דהרי סוכנות לביטוח בע"מ 

הסעות מוני סיטון בע"מ 

ועד גימלאי אגד רחובות

לשכת בני ברית הנשיא ויצמן

מגה בוס בע"מ

מגנת - בילו סחר בע"מ

מו ומו הבשרייה 1984 בע"מ

מתנדבי אוזן קשבת

נתיבים - חדד אופיר - שרותי הסעות בע"מ

פועלים בקהילה (ע"ר)

צוות 3 נקיון ושירותים בע"מ

שרון דן השקעות בע"מ

שרשרת הדורות



תרבות, רווחה, איכות חיים והנאה והכול תחת קורת גג אחת!

ועובדי על"ה בסיוע מתנדבי  לכם  ופרט המוצעים  רווחה  גדול של שירותים בתחומי  מגוון 
בתביעות  ייעוץ  מידע,  מרכז  למבוגר,  יום  מרכז  אוזן קשבת,  תומכת,  קהילה  בית,  וטיפולי  סיעוד  שירותי 
קטנות, סדנאות חוסן זהב, תכנית קשרים וכישורים, בית חם, מועדון בוקר שישי, פרויקט הנגשה, ארוחות 

חמות ועוד.

פעילויות מגוונות מלאות תוכן המתאימות לכל מבוגר בעיר ע"פ צרכיו האישיים ותחומי הענין שלו 

הפעילויות המוכרות הקיימות כיום: 
לימודי  (מקהלה,  מיומנויות  פיתוח  טלאים),  (ציור, מעשה  אמנות  חוגי  וספרדית),  (אנגלית  לימודי שפות 
מחשב וטלפון חכם, ריקודי עם, ריקודים סלוניים וריקודי בטן), פעילות גופנית (חוגי התעמלות, יוגה, טאי 

צ'י), הרצאות בנושאים שונים ומעשירים ועוד.

לבקשת הקהל פעילויות ייחודיות חדשות:     
עצמית,  הגנה  האמנות,  תולדות  חשיבה,  משחקי  השבוע,  פרשת  באושר,  כושר  ברידג',  יידיש,  לימודי 

פילאטיס, ריקודים לטיניים ועוד.

קפה על"ה
מקום מפגש חברתי עם קפה איכותי, אוכל טוב, מוסיקה, ספריה ופעילות מיוחדת.

גם פעילויות מחוץ לבית בתכנון וארגון מלא שלנו
טיולים, נופשונים, סיורים לבעלי קשיים בניידות, יציאה להצגות ואופרות, צעדות בשביל ישראל, ספורט 

עממי (כדור רשת, טניס שולחן, פטאנק) ועוד. 

מועדון חברים
"חבר על"ה" הנו מועדון חברים שמעניק לכם הנחות ושלל הטבות:

• מחירים מוזלים לפעילויות התרבות 
• פעילות חודשית בחינם 

• הנחות בקפה על"ה 
• קבלת הטבה על צירוף חברים חדשים

 


