
התחלה חדשה, צמיחה והתרגשות



תושבות ותושבים יקרים,
מערכת החינוך ברחובות היא בין הטובות בישראל.

על פי הנתונים האחרונים שיעור הזכאות לבגרות בעליה מתמדת, וגדל 
בשיעור של  כ- 45% (!!) בעשר השנים האחרונות. בשנה החולפת זכינו 
וערכיים.  לימודיים  ובפרסים על הישגים  ומחוזיים  חינוך ארציים  בפרסי 
ביותר, שגדל מדי שנה. בשנה  לתחום החינוך מוקדש התקציב הגדול 

החולפת בנינו כ-200 כיתות חדשות בבתי הספר ובגנים.

מוביל  החינוך,  משרד  בשיתוף  רחובות,  בעיריית  והנוער  החינוך  אגף 
תכניות חדשניות ופורצות דרך ופרוייקטים בתחומים פדגוגיים, חינוכיים 
של  העתיד  דור  את  ולהכין  ללמד  לחנך,  מנת  על  זאת  כל  ותרבותיים. 
העיר בצורה המיטבית. בבתי הספר מנהלות ומנהלים מקצועיים וצוותים 
מסורים. לצד צוותי ההוראה נמצא הצוות הקשוב באגף החינוך והנוער, 

שעומד לרשותכם.

אנו מאחלים לכם שנה מלאת ידע ולמידה טובה!

מבט על החינוך ברחובות 

מעל ל-37 אלף תלמידים יחלו את לימודיהם במערכת החינוך ברחובות 

409 מוסדות 
חינוך בעיר

כ-9,000 ילדי גנים 
כולל ח"מ 

כ-17,000 תלמידי בתי ספר 
יסודיים כולל ח"מ 

מעל ל-2,600 
יעלו לכיתה א' 

כולל ח"מ 

כ-11,500 תלמידי חטיבות 
הביניים והתיכוניים כולל ח"מ

כ-200 מיליון שקל 
מושקעים בבניית מוסדות חינוך 

כ-380 מיליון שקלים 
מופנים לחינוך 

העיריה מממנת 
כ-40% מתקציבי החינוך

רחובות רשמה עליה מתמדת 
של כ-45% בזכאות לבגרות 

בתוך עשר שנים 

כ-84% מהתלמידים 
הלומדים ברחובות זכאים 

לתעודת בגרות 



בונים את החינוך ברחובות 

בשנת הלימודים תש"פ ייפתחו מוסדות חינוך 
ועשרות כיתות לימוד חדשות: 

4 כיתות גן ברחוב ה' באייר 

תוספת מבנה 6 כיתות בבי"ס פרחי המדע (שלב ד') 

תוספת מבנה 6  כיתות בבי"ס שביט 

תוספת מבנה 6 כיתות בבי"ס הרצוג

מרכז פדגוגי חדש בקריית משה

מועדון נוער קהילתי חדש ברחוב אברמסון

המשך >> 
פרויקטים בביצוע ולקראת ביצוע במהלך השנה הקרובה: 

תוספת מבנה בבית הספר שביט

כיתת סייבר בקריית החינוך דה-שליט

פרויקטים בביצוע ולקראת ביצוע במהלך השנה 
הקרובה: 

תוספת מבנה 6 כיתות בבי"ס נבון 

תוספת מבנה 6 כיתות בבי"ס בכור לוי 

תוספת מבנה 6 כיתות בבי"ס השיטה 

2 כיתות גן ומעליהן 4 כיתות לימוד ברחוב ההגנה 

בי"ס יסודי 24 כיתות בשכונת חצרות המושבה 

הריסה והקמת מבנה כיתות ואודיטוריום בקריית חינוך דה שליט 

2 כיתות גן ברחוב יצחק בנארי 

אולם ספורט בסמוך לבי"ס בגין 

תוספת 3 כיתות גני "עולל" לחינוך מיוחד

תוספת מבנה 6 כיתות בבי"ס אמי"ת בנות 

מבנה מעבדות ומינהלה בקריית החינוך קציר

2 כיתות גן ברחוב מייקל לוויט 

2 כיתות גן ברחוב דב לאוטמן

בי"ס חדש 18 כיתות ברחוב טשרניחובסקי  
כ-84% מהתלמידים 

הלומדים ברחובות זכאים 
לתעודת בגרות 



מה בתכנית?
השנה  לפעול   ייחל    Open city בארץ  וייחודי  חדש  מיזם 
תלמיד  כל  בעיר.  הממלכתיים  הספר  בתי  בכל  ח'  בשכבת 
ילמד  אותו  עניין מגוונים,  יוכל לבחור קורס  שבועי מתחומי 

באחד מבתי הספר בעיר במהלך יום הלימודים.

יפתח  דמוקרטי  מסלול  עם  צומח  ממ"ד  בי"ס  בעיר!  חדש 
הוא הראשון  לשכבות א-ג. מסלול דמוקרטי בביה"ס ממ"ד 

מסוגו בארץ.

יעברו לראשונה סדנאות חדשניות  תלמידי שכבת ח' בעיר, 
המבוססות על חוויה אינטראקטיבית, במציאות מדומה 360 
(virtual reality) במטרה לעודד שיח בנושא מצוקות רגשיות 

ומתן אפשרויות לפעולה.

דמוקרטי,  גן  יפתח  לראשונה  השנה  אלון,  רמת  בבי"ס 
בשנה  הספר  בבית  שנפתח  הדמוקרטי  למסלול  בהמשך 

שעברה.

תכנית מסע לעולם השחמט פועלת בכל גני הילדים במטרה 
להכיר ולהתיידד עם משחק המלכים כבר בגיל הרך. 

לגדילה  התזונה  וחשיבות  הבריאות  לקידום  תכנית 
והתפתחות תופעל בכל גני הילדים בעיר. 

לחנ"מ  בי"ס  זרועות" מאפשר לתלמידי  "משלבים  פרוייקט 
לוטם להתנדב בחיל האוויר. 

עירונית  וירטואלית"  "אולימפיאדה  תתקיים  לראשונה 
לתלמידי חטיבות הביניים.

תכנית מוגנות פועלת בבתי הספר החרדיים בעיר. 

לראשונה  יתקיים  בצה"ל  התקשוב  אגף  של  סייבר  כנס 
את  לחשוף  מנת  על  התיכון,  תלמידי  בהשתתפות  ברחובות, 
התלמידים למקצועות הייחודיים בצה"ל ולאתר את המתאימים.

להעצמת  בתוכנית  לראשונה  בעיר  תפעל  "שוות"  עמותת 
תלמידות בכיתות ו', ז' בבתי הספר בעיר.

  First Lego League בכל חטיבות הביניים תפעל התוכנית
אתגרים  של  לעולם  הצעירים  התלמידים  את  החושפת 

הנדסיים, על ידי בניית רובוט אוטונומי.

השרות הפסיכולוגי מקיים "דלת פתוחה" להורי ילדים בגיל 3. 
התלמידים  הורי  עבור  פתוחה"  "דלת  תפתח  לראשונה 

המתבגרים.

וקריירה" להעצמת בנות  "עוצמה, עצמאות  עיון  יום  יתקיים 
לקראת לימודיהן בתיכון. 

תכניות לקידום השפה הגישורית תתקיים במוסדות החינוך 
בעיר.

אגף החינוך והנוער לשירותך
08-9392222 (שלוחה 5)

מענה זמין ומקצועי תוך 48 שעות במייל של המחלקות

שעות קבלת קהל: 
ימים א',ב',ד',ה', בין השעות 8:00 - 12:00

ימי שלישי, בין השעות 8:00 - 12:00 
ואחה"צ 16:00 - 18:00

שם המחלקה 

גני ילדים 

רישום ושיבוץ גני ילדים

יסודי 

על יסודי 

חינוך מיוחד

חרדי 

הסעים 

כללי 

מייל של המחלקה

ganim.edu@rehovot.muni.il

Risum.edu@rehovot.muni.il

 yesodi.edu@rehovot.muni.il

 alyesodi.edu@rehovot.muni.il

meyuhad.edu@rehovot.muni.il

haredi.edu@rehovot.muni.il

hasaot.edu@rehovot.muni.il

education@rehovot.muni.il


