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שירות איכותי

לתושבים

המוקד העירוני קיבל  932,303שיחות טלפון | טופלו 237,480
פניות | הושק מענה במוקד באמצעות הווטסאפ ,וכבר נרשם
גידול של  30%במשתמשים בשרות |  80%מהפונים היו מרוצים
מאופן הטיפול בפנייה |  85%היו מרוצים מזמני המענה במוקד |
 70%הביעו שביעות רצון ממשך הטיפול בפנייה | ניידת תיקונים
קלים טיפלה בכ 4,000-פניות.
מערכת "העיר החכמה" של עיריית
רחובות זכתה בפרס השנתי של
"אנשים ומחשבים"

מערכת ה"עיר החכמה" ,המנהלת
את מערך התקשורת העירוני,
פותחה השנה במסגרת מחקר
ראשון מסוגו עם אוניברסיטת ת"א
בתחום חיזוי מזג אוויר ומיקרו
אקלים בתוך ערים ,וזכתה בפרס
הוקרה יוקרתי.
שומרים עליכם אגף חירום וביטחון
טיפל ב 11 -אלף פניות | בתחום
בטיחות וביטחון טופלו  541פניות|
הביטחון העירוני ביצע  6211פעולות
יזומות | טופלו  4761פניות בגין
מפגעים |  3849פניות בגין מטרדי
רעש |  52פניות בגין חפץ או אדם
חשוד ,ועוד.
רחובות עיר המדע והתרבות
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מוכנים למצבי חירום :עיריית
רחובות זכתה בתחרות "המקלט
והמיגון במרחב האזרחי בישראל
יפה" ובחמישה כוכבי יופי ,בגין רמת
המוכנות הגבוהה ביותר לשעת
חירום ,והוכרזה כרשות הבולטת
במחוז מרכז וירושלים.
לראשונה שירותי חילוץ בדרכים:
עיריית רחובות וארגון 'ידידים'
מסייעים לתושבי העיר שנתקעו
בדרכים ,בהתנעת רכב ,חילוץ מרכב,
פנצ'ר ,מחסור בדלק או שמן ,ועוד.
שירות לבעלי החיים ובעליהם:
חוסנו כנגד מחלת הכלבת 6354
כלבים ו 1750 -חתולים | נאספו 201
כלבים משוטטים | טופלו  3757פניות
ציבור | הושקעו כ 75,000 -שקל
בהענקת טיפולים רפואיים לבעלי
חיים משוטטים וללא בעלים ,פצועים
וחולים | עמותת "רחובות אוהבת
חיות" הביאה לאימוץ  81כלבים
ו 32 -חתולים | בוצעו כ1700 -
עיקורים וסירוסים לחתולי חצר.
צוותי הווטרינרי העירוני בדקו
ואישרו לשיווק כ 5,980,161 -ק"ג
מוצרי בשר בקר ,עוף ודגים | נפסלו
לשיווק ו/או הושמדו  161,098ק"ג
של מוצרי מ זון שאינם ראויים
למאכל אדם | נערכו  213ביקורת
בעסקים לממכר מזון מהחי.
4

דו״ח לתושבים לשנת 2019

מחנכים

למצוינות
 באהבהבונים את החינוך
במהלך שנת  2019נוספו מוסדות חינוך ברחבי העיר בהיקף
השקעה של כ 150 -מיליון שקלים! הוקם בית ספר יסודי חדש
במערב העיר | נהרס ונבנה מחדש מבנה כיתות בתיכון קציר |
בוצעו תוספות של כ 12 -כיתות לימוד בבתי הספר בעיר | נבנו
כ 42 -כיתות חדשות | נמשכות העבודות לתכנון והקמת כ10 -
כיתות גן ,תוספת של כ 16 -כיתות גן נוספות ,כ 90 -כיתות חדשות
יוקמו בבתי ספר 3 ,בתי ספר חדשים ייבנו | יבוצעו הריסה ובנייה
מחדש של עשרות כיתות ,מעבדות ,מנהלות ,אודיטוריום חדש,
אולמות ספורט ועוד במוסדות החינוך ברחבי העיר | יוקמו  8כיתות
למעונות היום | נחנך מבנה מרכז פסגה חדש (מרפ"ד) ,בשכונת
"קרית משה" ,כולל מגרש ספורט חלופי | נחנך מועדון נוער חדש.

רחובות עיר המדע והתרבות

5

הוענק פרס חינוך ארצי לגן נעמי
על הישגים חינוכיים ייחודיים ,פורצי
דרך ויצירת אקלים חינוכי מיטבי ,שבו
התלמידים מועשרים בפן הלימודי,
הרגשי ,החברתי והערכי.
נפתח בי"ס יסודי ממ"ד חדש
לכיתות א'-ג' | הורחבה אפשרות
הבחירה לרישום ילדים לכיתה א'
לפי אשכולות.

תכנית מילת להארכת יום הלימודים
פעלה ב 21-גנים בשכונות | לראשונה
הופעלה תכנית להתמודדות עם
קשיי התנהגות בגיל הגן.
במגזר החרדי הוסמכו  9גני ילדים לגן
ירוק | הוקמה חצר תנ"כית חדשה
ניצנים צהרוני החברה העירונית
פעלו עפ"י מתווה "תכנית ניצנים"
ב 22 -בתי ספר בעיר עם למעלה
מ 2000 -תלמידים | נבחר ספק
הזנה חדש ואיכותי | התקיים בית
הספר של החופש הגדול | רשת גני
חלומוטף הפעילה  3סניפים | חלומות
כ 300-תושבים השתתפו בפעילות
"מרכז חלומות" ,שחגג השנה עשור.
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ברשת חוויות קיימו חוגי העשרה
בריתמוסיקה בכל  239גני הילדים
בעיר | קייטנות חנוכה בהשתתפות
כ 4650 -ילדי רחובות | קייטנות
קיץ בהשתתפות כ 4970-ילדים |
כ 1700-תלמידים ב"בתי תלמיד"
| כ 506 -ילדים ברשת מעונות
"צעדים" | כ 3230-ילדים בצהרונים
ובגני הילדים.

בחינוך העל יסודי נערך כנס תכניות
ייחודיות לבתי הספר ,במטרה
לאפשר לבתי הספר לבחור תכניות,
שיתנו מענה לצרכים הייחודיים
שלהם | תלמידי שכבות ח' יצאו
ללמוד קורסים בבתי ספר מגוונים
ברחבי העיר.
הכנה לצה"ל :התקיים כנס חיל
התקשוב והסייבר לתלמידי כיתות
יא' יב'.

כ 540 -בני ובנות נוער לקחו חלק
ב 17-קבוצות העצמה ומנהיגות בבית
הספר למנהיגות של מחלקת נוער
וילדים הפועלת ב"עירונוער" | כ30-
בנות ובני נוער הובילו את פעילות
מועצת התלמידים העירונית.
התקיימו עשרות אירועי העשרה
ופנאי ,והשנה נחתמה עם 'עיר הילדים
והנוער' ומופעי סוף הקיץ | תנועות
וארגוני הנוער פעלו ב 26 -סניפים,
שבטים וקנים מטעם  13תנועות.

מחלקת שח"ר (שירותי חינוך רווחה)
הפעילה פרויקט חדש לתלמידי
שכבת כיתה י' בבתי הספר בעיר
בשיתוף עם בית משפט השלום
רחובות ,במסגרתו נחשפו התלמידים
לעבודות הרשות השופטת ,לצד
סוגיות ערכיות ואזרחיות.

התקיים אירוע "בני ובנות מצווה
עולים לירושלים" ,בהשתתפות
כ 1700-תלמידים.

שירות פסיכולוגי חינוכי התפתחותי
כ 9800 -שעות הוקדשו למתן ייעוץ
לצוותים חינוכיים | התקיימו 163
סדנאות והרצאות לילדים ,להורים
ולצוותי חינוך |  407הורים קבלו ייעוץ
והדרכה |  374ילדים ובני נוער קיבלו
לטיפול פסיכולוגי פרטני | פעלו 108
קבוצות טיפוליות לילדים ולבני נוער
| בוצעו  601הערכות פסיכולוגיות
לילדי גן ו 342-לתלמידי בתי ספר |
הועברו  66הרצאות מוכנות לכיתה
א' לילדי גני הילדים.
הורחבו התערבויות פסיכולוגיות
בקרב המגזר החרדי עבור אנשי
חינוך ,נוער ואימהות לילדי החינוך
המיוחד | התקיימו סדנאות לצוותי
החינוך בעיר למתן תמיכה בעת
מצב חירום | נפתחה תוכנית לפיתוח
רגישות בינתרבותית בגני הילדים.

רחובות עיר המדע והתרבות
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חושבים סביבה:

מהפכת הניקיון
וחזות העיר
עיריית רחובות מקדמת שינוי תפיסתי וארגוני ,במטרה להפוך
לעיר מקיימת ומקדמת סביבה וניקיון ,ועשתה מהפכה בתחום
חזות העיר ,תוך שיתוף הציבור ומהלכי הסברה נרחבים.
חזות העיר במספרים נרכשו 6
משאיות לפינוי אשפה |  2מנופים
לפ ינוי גזם וגרוטאות | נערכה
תחרות שילוט למשאיות בין בתי
הספר והסלוגנים הנבחרים הודפסו
והודבקו על המשאיות | התקנו
כ 200 -אשפתונים בעיצוב חדשני
לאורך רחוב הרצל ואזורים נוספים
בעיר | הוצבו כ 50 -קרטוניות חדשות
בשכונות העיר וברחוב הרצל |
נרכשו  2רכבי שטיפה בקיטור
לשטיפת גנים ציבורים ,שבילים
ומדרכות בצירים ראשיים | הוחלפו
כ 35 -מוטמנים ישנים בחדשים
ברחבי העיר | הוצבו עשרות שלטים
על איסור השלכת פסולות במקומות
שהיוו מפגע ת ברואתי | כ30 -
מתקנים למחזור בקבוקים ישנים
הוחלפו במתקנים חדשים | הותקנו
והוחלפו מאות ספסלים ואשפתונים
דקורטיביים ברחבי העיר.
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חדשות הסביבה
מהפכת ה"עיר החכמה" הגיעה
לרכבי הטיאוט :כל הרכבים צויידו
ברכיב  GPSהמצביע על מיקום
הרכב בזמן אמת.

לראשונה בעיר :יצאה לדרך תכנית
אב לשבילי אופניים ,במטרה להקים
רשת שבילי אופניים בעיר ונערך כנס
שיתוף הציבור.

הותקנו מאות פחים שיובאו במיוחד
לעיר והם ידידותיים לסביבה ועשויים
מ 100% -פלסטיק ממוחזר ,סגורים
וגדולים יותר.

מועצת העיר אישרה את תכנית
הקיימות העירונית ,במתייחסת ל7 -
תחומים ,והחותרת לשנות תפיסה
אירגונית וניהולית ולהגדיר את איכות
החיים והשמירה על הסביבה כחלק
בלתי נפרד מפעולות העירייה.

"תפוזי" נולד :כחלק מהתוכנית
הקריאטיבית של מסע ההסברה,
נבחרה דמות התפוז ,המזוהה עם
עיר ההדרים ,כפרזנטור הסביבה
החדש של העירייה.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
אישרה תקן בנייה ירוקה מחייב
בבנייה חדשה בעיר.

כאן ממחזרים :כמות הפסולת הכללית של רחובות לשנת 2018
טון כמות הפסולת
ללא מחזור

 %מכלל הפסולת
להטמנה ברחובות

טון פסולת לנפש
(לפי  154,000תושבים)

סוג הפסולת להטמנה
פסולת ביתית

64,171

80.38

0.416

פסולת יבשה וגזם

15,659

19.62

0.101

סה"כ פסולת להטמנה

79,830

100

0.517

מחזור
סוג הפסולת להטמנה
פסולת למחזור

טון כמות הפסולת
ללא מחזור

 %מכלל הפסולת
להטמנה ברחובות

טון פסולת לנפש
(לפי  154,000תושבים)

15,477

16.65

0.100

רחובות עיר המדע והתרבות
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מתקני מיחזור במספרים
 50מתקנים למחזור קרטון | כ-
 2500מתקנים למחזור נייר | 30
מתקנים למחזור טקסטיל | כ300 -
מתקנים למחזור בקבוקי פלסטיק |
כ 300 -קומפוסטרים פועלים בבתים
הפרטיים | כ –  2000פחים כתומים
בבתים משותפים למחזור אריזות.
משפרים את הגנים הציבוריים
בשכונות
 5גנים ציבוריים זכו למתקני כושר,
מ ש ח ק  ,הצ ל לה ו מ ש ט ח ג ו מ י
חדשים ,שתילות ועוד | בוצע פיתוח
נופי ב 2-כיכרות ו 6-דרכים מרכזיות
| דרך בגין עברה מהפך ובוצע
לאורכה דשא ,שתילות מתקני כושר
וריהוט רחוב.
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שותלים
בוצעה שתילת מאות עצים ברחבי
העיר | שתילת  200,000פרחי עונה
| בוצע עדכון לסקר העצים בשטחי
הציבור ברחבי העיר | מערכת
החינוך ערכה פעילות שתילה ברחבי
העיר ,לצד ביצוע תחזוקה למערכות
השקיה ,התקנת משחקים וגינון
וסקר עצים בכל מוסדות החינוך.
תהיו בטוחים
בוצעה אחזקה שוטפת וסדירה
של מתקני משחק ומתקני כושר
בהתאם לדרישת התקן הישראלי
 1498למתקני משחק ות"י 1497
למתקני כושר | הותקנו והוחלפו
מאות מטרים של גדרות ומעקות |
הותקנו והוחלפו ברזיות מים בצירי
הליכה ובגנים ציבוריים ברחבי העיר
| הותקנו והוחלפו עשרות הצללות
בגנים הציבוריים ובמוסדות החינוך.

ממשיכים בפיתוח העיר

וחיזוק איתנות
כלכלית
עיריית רחובות ,באמצעות מינהל
ההנדסה והחברה לפיתוח רחובות
(ה.ל.ר) ,ממשיכה בתנופת הבניה
בעיר ,פיתוח וחיזוק האיתנות
הכלכלית ,בינוי למגורים ופיתוח
אזורי מסחר ותעסוקה.
בונים שכונות צעירות
בוצעו רחובות ,תשתיות וריבוד בשכונת
הקוטג'ים של קריית משה "בנה ביתך"
| בוצעו עבודות פיתוח ,מדרכות גינון
והשקיה ריהוט רחוב וריבוד חניון ציבורי
בשכונת רחובות המדע | בוצע שביל
אופנים בדרך בגין | יצאו לתכנון פארקים
חדשים וכיכרות ב 3-שכונות צעירות
| החל תכנון עבודות פיתוח ותשתיות
בשכונת קריית משה במסגרת פרויקט
התחדשות עירונית.

תוקף | שכונה חדשה במזרח העיר
מתוכננת על שטח של כ 1,000 -דונם
ממזרח לדרך בגין ,והיא כוללת כ6,500 -
יחידות דיור וכ 700 -אלף מ"ר של שטחי
תעסוקה ומסחר ,מבני ציבור ,פארקים
ירוקים בשטח של למעלה מ 200 -דונם
ותשתיות ציבוריות | הסכם גג לרחובות
נמצא במשא ומתן מתקדם לצורך
קבלת מימון ממשלתי לפיתוח תשתיות,
מוסדות חינוך ומבני ציבור ,אזורי תעסוקה
ומתחמי התחדשות עירונית.

ממשיכים את עבודות השימור
הושלמו העבודות לשימור בית כנסת
הגדול | בית קועטה נמצא בשלבי סיום
עבודות שיקום ושימור | אחד העם 10
נמצא בהליך רישוי והוא יהפוך לבית קפה
| הבית הראשון ברחוב יעקב  20נמצא
בשלבי תכנון לשיקום ושימור המבנה |
מתכננים את העתיד
תוכנית פינוי בינוי בקרית משה אושרה הושקו תחילת עבודות שימור בית ספר
בותמ"ל ונמצאת לקראת פרסום למתן דה שליט ושחזור של בית סלוצקין.
רחובות עיר המדע והתרבות
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לראשונה ברחובות החלה לפעול מינהלת אזורי התעסוקה!
יזמות עסקית רחובות זכתה במענק של כ 90,000 -שקל
בקול קורא עבור עמדות טעינה לרכבים חשמליים ממשרד
האנרגיה | נבחר זוכה במכרז הנכס המניב הראשון של התוכנית
להרחבת מאגר הנכסים המניבים בשכונת רחובות המדע.
בוצע מיפוי של מאות חברות ,יזמים
ובתי עסק ,לצורך מינוף שיתופי
הפעולה המסחריים והעסקיים בעיר.
קודמה תכנית מתחם הורוביץ
להעש רת התכ לי ו ת המ ו ת ר ו ת
והגדלת אחוזי הבניה המותרים
מ 150% -ל.600% -
עשרות חברות מאזורי התעסוקה
ב ר ח ו ב ו ת נ ר ת מ ו ל מ ע לה מ -
 220,000שקל לטובת למשפחות
נזקקות | אירוח משלחות עסקיות
של בכירים ממדינות דרום אמריקה
| התקיים המחזור הראשון של
12
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קייטנת עובדי אזורי התעסוקה-
"הקייטנאוגוסט".
מיזם התחבורה השיתופית העירוני
תפס תאוצה ,הוקמו קבוצות ייעודיות
ב  Waze Carpoolלקידום הנסיעות
השיתופיות באזורי התעסוקה ונצפה
גידול של מאות אחוזים בשימוש
התחבורה השיתופית ברחבי העיר.
נערך כנס בנושא עתיד התחבורה
בהשתתפות כ 50 -נציגי חברות
מאזורי התעסוקה ,משרדי ממשלה,
מוסדות אקדמיים ויזמים | הוקם
פורום סביבה פארק ת.מ.ר (המדע).

תנועה ותשתיות

חדשות
למענכם

עיריית רחובות ממשיכה לחדש את הדרכים
והתשתיות בכל רחבי העיר.
רמזורים ומעגלי תנועה בוצעו  7מעגלי תנועה | רמזור חדש |
קירצוף וריבוד ב 8-רחובות.
עבודות מים ,ביוב וניקוז  10רחובות ו 3-שכונות עברו חידוש
תשתיות ביוב ,ניקוז ,מים ופיתוח | בוצעו מדרכה ושינויים
גיאומטריים לאורך קיר שוק הסיטונאי.
בטוחים בדרכים
המטה לבטיחות בדרכים ,בשיתוף
פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים וגופים נוספים ביצעה הסברה
לאזרח המבוגר | הוצבה עמדת
הסברה בקופות החולים | התקיימה
פעילות הסברה לדו גלגלי עם תחנת
המשטרה | הפנינג הסברה לילדים
בשכונות | שבוע הבטיחות בדרכים
צוין בפעילות הסברה.
רחובות עיר המדע והתרבות
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אגף תנועה שילוט פיקוח ושיטור
עירוני עושה סדר בדרכים הותקנו
סככות המתנה חדשות לתחנות
אוטובוס | סימוני הדרך בעיר סומנו
בצבע עם מחזיר אור ברמת נראות
גבוהה | נוספו צמתים מרומזרים
| הותקנו רמזומנים ברמזורים
במע ברי חצי יה | הותקנו מ די
מהירות | הותקנו מערכות מצלמות
על כל הרמזורים בעיר ,המשדרות
לייב לרשות המקומית.

14
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תרבות

לכולם

החברה לתרבות ספורט ונופש קיימה מאות אירועים באמצעות
מרכזי התרבות והאמנות בעיר ,עבור כלל האוכלוסיות.
בעונה החמישית ביקרו בבית העם  -היכל התרבות העירוני
למעלה מ 10,000-מנויים ועוד עשרות אלפי צופים | בית
התרבות ע"ש סמילנסקי קיים  60אירועים בקתדרה העממית
ע"ש לאה טנא עבור מאות מנויים ואלפי מבקרים.
בימת הנוער רחובות חגגה  46שנים
להיווסדה והעלתה את המחזמר
"הנסיכה של אנדרסן" | פילהרמוניה
רחובות העלתה עשרות קונצרטים
| הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה
הפעיל  3תזמורת 3 ,מקהלות ואת
חבורת הזמר הרחובותיים | מאות
מתושבי העיר לקחו חלק בסיורים
היסטוריים מרתקים ברחבי העיר.

כ 26,000 -איש ביקרו במרכז מורשת
יהדות תימן וקהילות ישראל ,אשר
השיק  6תערוכות ופתח לראשונה
תכנית לימוד לדורות ההמשך של
יהדות תימן | בית יד לבנים קיים
את חידון מורשת עירוני לתלמידים-
למקום הראשון הגיעו תלמידי ישיבת
הדרום ,הורחבה הפעילות לטובת
המשפחות השכולות | בית מיכל
אירח עשרות אמנים.
רחובות עיר המדע והתרבות
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אירועי תרבות בשנה החולפת נהנו
עשרות אלפים מתושבי העיר ,מהפקות
ואירועים שהפיקה החברה העירונית.
ערבי זמר בלילות הקיץ.
הפנינג פורים ססגוני.
חגיגות מימונה מסורתיות.
טקסי זיכרון ,חגיגות עצמאות ,קבלת
פנים חגיגית של ראש העיר.
חגיגת חודש הספר העברי.
אירועי קיץ כיף בשכונות העיר גדלו
והורחבו לשכנות נוספות.
פסטיבל רוקדים אביב ה 6-ברחובות.
פסטיבל רחובות הבינלאומי ה10-
לפסלים חיים.
חגיגת סוף הקיץ.
אירוע "שרים בסוכות".
16
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הקהילה

שלנו
תתחדשו! לראשונה בישראל
נבנה ונחנך ברחובות מבנה
עבור מרכז הגישור העירוני.
נפתחו לראשונה קורס גישור ומגדר
לסייעות בגני ילדים ובתי ספר | קורס
גישור ראשון מסוגו בישראל לצוותים
העובדים עם הנוער בעיר | קורס
שפה גישורית לתלמידי כיתות ח'.
הבית החם למען הקהילה של אגף
השכונות שירת כ 200-משפחות
ברחבי העיר מידי שבוע | בפסח
חולקו תווי קניה בסך  250שקל
לקשישים ו 350 -שקל למשפחות.
פורום הנשים קיים האקתון נשים
חברתי ,במטרה ליזום ולגבש רעיון
חברתי חדש לנשות העיר .המקום
הר אש ו ן זכה ב 1 0 , 0 0 0 -ש ק ל
להפעלת הפרויקט | בוגרות קורס
מנהיגות ייסדו חוגי ספורט לנערות
במגזר החרדי | כ 300-נשים עברו
הכשרות שונות.
רחובות עיר המדע והתרבות

17

רחובות נבחרה להוביל תוכנית
נופש ייחודית לניצולי שואה | האגף
לשירותים חברתיים הפעיל לראשונה
תוכנית להכנה וליווי חיילים וחיילות
במצבי סיכון | "מרכז הזדמנות"
סייע לכ 500 -תושבים להשתלב
ולהתקדם בתעסוקה איכותית.

חוויות לאוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים
לראשונה נפתח חוג מוסיקה לילדים
עם צרכים מיוחדים | הוקמה להקת
"יד ביד" ,לבני ובנות נוער עם וללא
צרכים מיוחדים | כ 15 -שחקנים
רחובותיים עם צרכים מיוחדים ייצגו
את ישראל במשחקים האולימפיים
באבו-דאבי | כ 550 -משתתפים
לקחו חלק באליפות האזורית רחובות
בשיטת "דניס הישרדות" ,ביניהם
מתאמנים עם צרכים מיוחדים |
נפתח חוג ספורט ייחודי לילדים ונוער
עם צרכים מיוחדים ,בסבסוד עירוני.

הרשות העירונית למאבק בסמים
ובאלכוהול ורשת חוויות קיימו
עשרות סדנאות עזרה ראשונה
למשפחות וצעירים | נערכו מפגשים
לנשים מהמגזר החרדי בנושא זיהוי
התנהגויות סיכון | התקיימה תכנית
ספורט המיועדת לאבות גרושים
וילדיהם.
מוקד קליטה עירוני קידם שיפוץ
ושידרוג מגרש קט רגל בשכונת
קריית משה | פתח פעילויות וקייטנות
חדשות לילדים | סדנת הכנה לעולם
התעסוקה | לראשונה נפתח חוג
ריקוד אמהרית לצעירות.
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"מסע חייהם"
כ 50-בוגרים עם צרכים מיוחדים
ובני משפחותיהם יצאו למסע טיפוס
משות ף לפסגת הר ב בולגריה,
במסגרת פיילוט ארצי של רשת
חוויות והחברה למתנ"סים.

רחובות

הבית של
הצעירים
הפלטפורמה  -המרכז העירוני לצעירי רחובות ,העניק כ450-
מלגות לסטודנטים ,הפועלים בכ 80 -ארגונים שונים בעיר | היקף
ההשקעה נאמד בכ 2.5-מיליון שקל.
נותנים יותר לצעירים
התקיימו כ 130 -פעילויות ,קורסים
וסדנאות במחירים מסובסדים
לצעירי העיר | הוענקו כ5500 -
ייעוצים בפיתוח קריירה ,השכלה,
תעסוקה וזכויות חיילים משוחררים.

חדש
תכנית "למרחק" ייסדה פיילוט חדשני
של קבוצת ריצה ,המשלבת כלים
ותכנים מעולם התעסוקה.

מיוחדים ב"פלטפורמה"
נפתח המחזור השישי של תכנית
"תופסים כיוון לתעסוקה" ,בשיתוף
עם בוגרי יחידת שלדג היוקרתית,
למצוינות תעסוקתית לאקדמאים |
נפתחה תכנית "צעירות בדרך" ,בה
צעירות תושבות העיר יוזמות הקמת
קהילה הפועלת למען הסביבה |
התקיימו כ  -57פרויקטים שונים,
בהשתתפות כ 3000-הורים צעירים.
רחובות עיר המדע והתרבות
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ממשיכים את המהפכה

הספורטיבית
בעיר!
אלפי ילדים ובני נוער השתתפו במערך החוגים העירוניים וענפי
הספורט התחרותי של אגף הספורט בחברה העירונית

ספורטאים בני העיר קטפו את אליפות
הארץ בענפים ג'ודו ,האבקות ,אגרוף
תאילנדי ,טאיקוונדו ,התעמלות,
אקרובטיקה ,שחייה ושחמט.
הוענקו מלגות לספורטאים המצטיינים
תושבי העיר רחובות.

אירועי ספורט עממיים
צעדת רחובות | מירוץ השישה | מסע
האופניים "רוכבים בעצמאות" | יום
ההליכה הבינלאומי | אולימפיאדת גני
הילדים בעיר | מסע בעולם השחמט
| אליפויות וטורנירים בענפי הספורט
השונים | ריקודי עם | לראשונה נערך
בסוכות טורניר סטריט-בול לנוער.

פיתוח מואץ של מתקני ספורט ונופש
נפתח מגרש דשא סינטטי "שחבק" | הושלמו העבודות לאולם
הספורט החדש בקריית החינוך למדעים | החל תכנון הקמת אולם
ספורט בבית הספר "בגין" | החלו עבודות תשתית להקמת אצטדיון
כדורגל עירוני | כל מגרשי הספורט בעיר עברו בדיקות בטיחות.
20
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אלופים משלנו
עונת המשחקים 2019-2018
האירה פנים לקבוצות הספורט
הרחובותיות
שחיה שתי זכיות באליפות ישראל
לקבוצות לגילאי ילדים ,מדליות
באליפויות נוער ליחידים ,בניהן אלופת
ישראל לנוער ,אלופי הארץ לגילאים
צעירים ושבירת שיאי ישראל לגיל
 ,14אלופי ישראל במשחקי שליחים,
השתתפות בתחרויות בין לאומיות
בשחייה פאראלימפית ,ייצוג רחובות
בנבחרות ישראל השונות.
כדוריד נבחרת הנוער השתתפה
בחצי גמר גביע המדינה וחצי גמר
פלייאוף | ילדים ח' – זכו במקום שני
והשתתפו בגמר גביע המדינה | 15
שחקנים ייצגו את רחובות בנבחרות
ישראל ובפרויקט בינלאומי בגרמניה.
כדורסל מגמת כדורסל של ביה"ס
דה-שליט העפילה לטורניר גמר
תיכונים | שבעה שחקנים ממחלקת
הנוער של אגודת הכדורסל "מכבי
רחובות" ייצגו את רחובות בטורנירים
בנבחרות ישראל השונות | כדורסל
נש ים>>הקבוצות הבוגרות של
המחלקה סיימו את העונה במקום
השני בליגה הארצית במחוז.
אגרוף תאילנדי השתתפות וייצוג
רחובות בטורנירים בינלאומיים

כדורעף תיכון דה שליט השתתף
בחצי גמר אליפות ארצית לתיכונים
| קבוצת הנוער סיימה במקום ה1-
בבית לאומית דרום.
אושו (קונג-פו) השתתפות באליפות
אירופה לנוער ובוגרים 5 ,מדליות
זהב 3 ,מדליות ארד ,מדליית כסף,
מדלית זהב באליפות עולם לבוגרים,
ייצוג בתחרויות בינלאומיות
סייף מקום ראשון בגביע המדינה
ליחידים ,מקום ראשון באליפות
המדינה ליחידים לילדים.
ג'ודו מדליות ארד בגביעי אירופה
לנוער ,מדליות ארד וכסף באליפות
ישראל לבוגרים ,מדליות באליפות
ישראל לגילאים הצעירים ,השתתפות
וייצוג רחובות באליפויות אירופה לנוער.
אקרובט יקה השתתפות וזכיה
בגביע האיגוד ליחידים ,סגני אליפות
אירופה ,השתתפות בתחרויות
בישראל ובתחרויות בינלאומיות.
ליגת מאמאנט קבוצת האמהות
של בית ספר ויצמן ,זכתה לראשונה
בתואר האליפות ,קבוצת האמהות של
בית ספר בן גוריון זכתה שוב בגביע.
פעלו קבוצות ייחודיות של אימהות
לילדים עם צרכים מיוחדים ,קבוצה
בין-דורית ,קבוצת אמהות כבדות
שמיעה ולראשונה נפתחה קבוצת
הנערות.
רחובות עיר המדע והתרבות
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פנאי וחינוך

בלתי
פורמאלי
אלפים השתתפו בפעילות העשרה ופנאי במוסדות התרבות של החברה
העירונית לתרבות.
מכללת השפות הגדולה באזור
קיימה קורסים ב 10-שפות לימוד
| לראשונה נפתח המרחב לגוף
ונפש ,סטודיו בוטיק חדש וייחודי |
הגלריה העירונית לאמנות הציגה 5
תערוכות מרכזיות.
בית התרבות בשכונת חבצלת פתח
קבוצה ייחודית לקהל המבוגר |
המכללה העירונית רחובות :קמפוס
רב תחומי קיימה  157קורסים ,בהם
לקחו חלק כ 2,022 -סטודנטים |
המרכז לתקשורת רחובות הפיק 5
תוכניות טלוויזיה 100 ,תכניות ,סרטים
וכתבות | כ 700 -תלמידים השתתפו
בבית הספר העירוני למחול ותנועה |
בית הספר העירוני להורים העניק
הדרכה ל  1,888תושבים בעיר ,קיים
 54סדנאות ,השנה השתתפו כ300-
הורים בערב "הורות בסלון" במהלכן
התקיימו  18הרצאות מקצועיות.
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נחנך המרכז הקהילתי "מהות" ברשת
חוויות  ,לאוכלוסייה החרדית במבנה בין
 2קומות ,המשתרע על פני כ 700-מ"ר |
הושק "האזור האישי" באתר האינטרנט
של רשת חוויות | בקרוב יחנך מבנה חדש,
המשתרע על פני כ 300-מ"ר למרכז
קהילתי "תנופה" | חצר המשחקים במעון
"צעדים רחובות הצעירה" שופץ.
תרבות במספרים נרשם שיא של
 400נרשמים לבית הספר הגבוה
למחול של רחובות | כ25,319-
מנויים ברשת הספריות | כ950-
מנויים בפעילויות מופת | כ513-
טיפולים ביחידה להתפתחות הילד
| כ 17-מרכזים קהילתיים פועלים
ברחבי העיר | כ 20,000-משתתפים
בחודש בפעילויות רשת חוויות |
כ 700-מתנדבים בפעילויות הרשת.

אלפי תושבים לקחו חלק באירועי
התרבות של רשת חוויות ברחבי
העיר ביניהם ,יום המעשים הטובים,
הלילה לא לומדים תורה ,יום הרפואה
הסינית ,חודש הקריאה ,שבוע הסיגד,
חודש המועדות לזכויות אנשים עם
מגבלה ועוד.
הושק ספר מתיישבי המעברות,

"נרקיסים באוהל" ,המאגד את
סיפורי יוצאי מעברות רחובות.
חדש
נפתחה מגמה טכנולוגית חדשנית
במרכז הידע של רחובות שוויץ
החדשה ולמעלה מ 250 -ילדים
ונוער סיימו קורסים מעולם ההי-
ט ק ו המח ש ו ב | נפ ת ח מ ו ע דו ן
אזרחים וותיקים לקהילה האתיופית
במרכז הקהילתי חוויות אושיות |
נפתח מועדון פנויים פנויות תרבותי
לגילאי  60+בחוויות מופת רחובות
| במרכ זים הקהילתיים נפתחו
לראשונה :מרכז למידה "אופק"
לאנגלית ,מקהלה קהילתית ,פעילות
ספורט לגיל הרך ,סדנאות להורים,
סטודיו למחול ,חוגי הכנה לכיתה
א' ,ערבי זמר ,סיוע בהכנת עבודות
לתלמידים וסטודנטים בספרייה
העירונית | נפתחה תוכנית ערכית
וחווייתית לילדי שנת בר המצווה.
לראשונה הופעלה מערכת "מוגנים
במתנסים" במסגרת פיילוט ארצי,
המשלב אפליקציה שמותקנת
במכשירים הניידים של מדרכי
הח ו גי ם ו מ דו ו ח ו ת להו ר י ם ע ל
היעדרותו של הילד מהחוג.
רחובות עיר המדע והתרבות
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