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עיריית רחובות
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ש.י.ל  -שירות ייעוץ לאזרח
“עתידים” מרכז שרות ומידע לצעירים  -רמז 9314800 80
הארכיון לתולדות רחובות -
9495741
יעקב  44סמטת יחזקאל חביבי

החברה העירונית לתרבות,
ספורט ונופש

הקשר שלך לעיריה

מרכזיה
לשכת ראש העיר
פניות הציבור לשכת ראש העיר
מ”מ ראש העיר
לשכת סגני ראש העיר
המשנה לראש העיר
מנכ”ל העיריה
לשכה משפטית
לשכת דוברות
מינהל ההנדסה
אגף שיפור פני העיר
אגף גנים ועיצוב הסביבה
אגף בטחון ,בטיחות ,חרום ,רכש ומוקד עירוני
אגף החינוך והנוער
פסג”ה ,מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה -
כרמל  72מתחם מכון דוידסון
המחלקה לקליטת עלייה
המחלקה לתרבות תורנית
שירות פסיכולוגי חינוכי  -ביל"ו  ,2בניין הקניון
תרבות הדיור
המחלקה לאזרח המבוגר
מינהל כספים
ביטוחים ונכסים
אגף מיסים וחשבונות מים
אגף תנועה ,שילוט ופיקוח
פקריס  3בנין רורברג
פיקוח איכות הסביבה
השרות הוטרינרי
אגף לשירותים חברתיים
מרכז גישור עירוני -מנוחה ונחלה  18בית הרופאים

9392222
9392201
9392213
9392213
9392212/7

9392207
9392231
9392249
9392241
9392260
9392387/8
9392356
9392341
9392403
9316204/5
9496578
9392484
9392850
9390507
9392668
9392501/2
9392497
9392509
9480111
9480141
9362790
9392620
9352420

רחובות .עיר המדע והתרבות

משרדי ההנהלה
בי”ס עירוני להורים
המכללה העירונית לחינוך מבוגרים
בית דונדיקוב  -יעקב 32
הקתדרה העממית ע"ש לאה טנא
בית יד לבנים  -הבנים 10
בית מיכל  -הגר”א 10
בימת הנוער העירונית
הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה  -סירני 52
הגלריה העירונית לאמנות
בית האמנים רחובות  -רח’ כרמל
אגף הספורט
הספורטק העירוני  -טלפקס

6683870
9455824
9459397
9494721
9390390
9494817
9467998
9456050
9316245
9494721
9455824
6683883
9315361

מוזיאונים ,מרכזי תרבות ועשרה
בית ויצמן  -מכון ויצמן למדע
אתר הפרדסנות ע”ש מינקוב
רשת חוויות
מוזיאון מכון אילון
אולם מופת  -לוין אפשטיין 22
אולם ויקס  -מכון ויצמן
הספריה המרכזית ע”ש מאירהוף  -גולדין 2

9343230
9469197
*5253
9406552
9466977
9343207
9453435

בית העם -היכל התרבות העירוני

רח׳ יעקב 9232200

רשת חוויות רחובות *5253 -מכל טלפון

המוקד העירוני 106

זמין לפניותיכם  24שעות ביממה
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דבר ראש העיר
תושבים יקרים,
שנת  2015התאפיינה
בהמשך תנופת הפיתוח,
זוגות צעירים רבים נהרו
לעיר בשנים האחרונות,
שכונות חדשות נבנו והעיר
רשמה הגירה חיובית עם
צמיחה גבוהה של  25%באוכלוסיה (לפי נתוני הלמ"ס .)2014
לקראת סוף השנה נרשמו במערכות העירוניות כ 140 -אלף
תושבים ,חל גידול בלומדים במערכת החינוך ,נבנו עוד עשרות
גני ילדים חדשים והמשכנו בהחלפת תשתיות ,בינוי ושידרוג
פני השכונות הוותיקות.
לראשונה בהיסטוריה העירונית ,לרחובות יש רדיו חינוכי -
קהילתי 'קול השפלה'  ,103.6תחנה שחנכנו השנה .עוד השנה
חנכנו את מרכז הפיס לספורט ונופש 'וייסגל' ,אחד הפרויקטים
המובילים שלאחר שנים רבות של הזנחה ,החלטתי להחזירו
לציבור ולבנותו מחדש .בנוסף חנכנו את פרוייקט מרכז
העיר ,בנימין יעקב והשנה נחנוך את השוק העירוני החדש,
לצד ספריה ומרכז קהילתי בשכונת רחובות החדשה ומרכז
מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל ובמחצית הראשונה של

דבר מנכ״ל העיריה
תושבים יקרים,
כמידי שנה ,כך השנה ,אנו גאים
להגיש בפניכם את סל השירותים
וההתפתחות הנרחבת אשר
עיריית רחובות ביצעה בשנה
שחלפה.
טוב "מראה עיניים" מדיבורים ,כך שמכלול השירותים עם
פרוט העשייה המוגשים בפניכם מדגיש אשר חרתנו על
דיגלנו ,התושב במרכז עשייתנו ,כל חשיבתנו ועשייתנו לשיפור
איכות החיים בתחומי החינוך ,הרווחה ,התרבות ,התחבורה,

שנת  2016ייפתח הגשר החדש בכניסה המערבית לעיר .אנו
ממשיכים בתנופת הפיתוח ובינוי פרויקטים רחבי היקף ,סלילה
ושידרוג תשתיות ופארקים בשכונות הוותיקות והחדשות,
שידרוג והקמת גנים ציבוריים ,מבני ציבור ,חינוך ותרבות,
אזורי תעסוקה ומסחר ועוד .תכניות רבות עוד לפנינו ,ביניהן
המשך בניית עשרות גני ילדים ובתי ספר נוספים.
רחובות זכתה זו השנה השישית ברציפות בחמישה כוכבי
יופי 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 מעל ל12-
אחוזים בזכאות לבגרות וההשקעות בחינוך מהוות חלק
ניכר מסדר היום של העיר .בתקציב  2016הושמו דגשים על
תחומי החינוך ,התברואה והניקיון ,התרבות ,הרווחה ,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
מבני ציבור ,מוסדות חינוך והתשתיות בשכונות השונות בעיר.
כל תכנון מלווה בחשיבה מעמיקה ועשיה מקצועית ,זאת
כדי למצות את התקציב הציבורי ביעילות רבה ככל הניתן.
תודתי לראש העיר ,מר רחמים מלול ,על הגיבוי והקצאת
המשאבים הרבים למענכם ,לחברי מועצת העיר כל אחת
ואחד בנושא עליו הוא מופקד ,עובדי העיריה ,ועד העובדים
ושאר נותני השרות אשר אמונים על העשייה רחבת ההיקף
המוצגת בפניכם .כל עמלנו הוא עבור תושבינו.

שלכם,
דורון מילברג,
מנכ"ל העיריה
עיריית רחובות

עם הפנים לתושב
במבזקים ולחייג בלחיצת כפתור לכל מחלקות העיריה.
אפליקציית 'עיריית רחובות' זמינה להורדה בחינם בחנויות
האפליקציות של  App storeו .Google Play-ניתן להירשם
לניוזלטר העירוני באתר החדש שלנו שעלה לאוויר השנה:
. WWW.REHOVOT.MUNI.IL

מהפכה טכנולוגית

עיריית רחובות החליפה ושידרגה את כל מערכות
התקשוב ,וזכתה בתחרות 'מצטייני מחשוב .2015

עיריית רחובות לשירותכם!

עיריית רחובות באפליקציה ,בפייסבוק ,ביוטיוב ובאינסטגרם!
כ 28,000 -חברים בעמוד הפייסבוק העירוני והשנה הושקו
אתר עירוני ואפליקציה חדשים ,נגישים ובעלי שירותים
מקוונים .תהליך החלפת מערכות האתר העירוני הקודמות
התאפשרו בליווי של מחזיק תיק השירות לתושב ,אבי
קינד ואגף ביטחון ותקשוב בעיריה והוחלפו במערכת
אתר חדשה ומתקדמת ,העושה שימוש בטכנולוגיה
מתקדמת בדגש על אתר מונגש ברמה  ,AAבהתאם
להנחיות הנגישות של איגוד האינטרנט הבינלאומי ובהתאם
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .האתר דינאמי
יותר ומונגש לבעלי מוגבלויות ,בהתאם לתקני הנגישות
המחמירים והוא מותאם לשימוש בכל המכשירים
הניידים ,כולל טאבלטים .כמו כן ,האפליקציה החדשה
שודרגה לטובת תושבי העיר ,עם אפשרויות רבות לקבלת
מידע ,דיווח על מפגעים הכולל צילום המפגע ושליחתו
למוקד העירוני ,ניתן להתעדכן באירועים קרובים ,לצפות

רחובות .עיר המדע והתרבות

עיריית רחובות ביצעה שדרוג רחב היקף למערכות
המחשוב העירוניות במהלך השנה האחרונה .כמו כן,
הוחלפה תשתית התקשורת לתשתית סיבים מתקדמת
עם מתגי תקשורת מהירים ,שודרג חדר השרתים העירוני,
לב המערכת הממוחשבת ,למערכת שרתים מתקדמת,
אשר יכולה לתמוך בפעולות לטווח הארוך .הוקם אתר
לרציפות תפקודית במרכז ההפעלה העירוני למטרת
תפקוד שוטף בחרום ,מערכת הדואר הארגונית התקדמה
לשרות  365בענן של חברת מיקרוסופט .הוקמה תשתית
תקשורת אלחוטית מתקדמת בקריות החינוך הוותיקות,
קציר ודה שליט .תוכנות בתחום מיסים ופיננסים ,הנדסה
ומשאבי אנוש ושכר ברשות ,שודרגו כחלק ממכרז
להחלפה ושדרוג של תוכנות העיריה .פרויקטים אלו
בוצעו לאורך השנה באמצעות מחלקת תקשוב באגף
ביטחון וחרום ,בשיתוף חברת  ,SMBITכחלק ממהפכת
התקשוב אותה מוביל ראש העיר בעזרתו של מנכ״ל
העיריה ,וכחלק מתהליך ההתייעלות אשר מוביל לשיפור
השירות לתושב ולחסכון ברשות .עוד במסגרת מהפכת
התקשוב ,פותחה מערכת שמאפשרת בהרשמה מראש,
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מתן שירות אישי לטלפונים הניידים של התושבים ובנוסף
הושקה האפליקציה הסלולרית  ,IReportלתשלום דו"חות
חנייה .המהפכה הטכנולוגית שבוצעה בשנה האחרונה,
זיכתה את עיריית רחובות בתחרות מצטייני מחשוב ,2015
שנערכה בחסות 'מחשבים ואנשים'.

משקיעה העיריה בתשתיות ניקוז ,בין היתר בוצעה התקנת
מערכת ניקוז חדשה :ברחוב השומרים ,הגאונים ,מקטע
בשדרות ח"ן ,גדוד  ,52המלכים ,חס"ם וחממי.

המוקד העירוני  ,106זמין  24שעות
ביממה

בשנת  2015התקבלו כ 276-אלף שיחות במוקד העירוני:
זמני ההמתנה עמדו על  46שניות בממוצע ,מספר הפניות
שנפתחו עמד על  129אלף לעומת  128אלף אשתקד88% ,
מהפניות קיבלו מענה על ידי אגפי העיריה השונים ,תוך
עמידה בזמני התקן .במוקד העירוני פועלות שתי ניידות
לשיפור השירות ,אשר טיפלו במהלך השנה בלמעלה מ6-
אלף קריאות מוקד ,תוך עמידה ב 89%-בזמני תקן .בימים
אלו המוקד העירוני מסיים התקנת מערכת ניהול ובקרה
מתקדמת לשיפור המענה והשירות לתושב .פניות למוקד
ניתן לפתוח גם באמצעות האתר העירוני ובאפליקציית
'עיריית רחובות' לסמרטפונים ,בצירוף תמונות.

השכלה גבוהה והכשרה לצעירים
פרויקט המלגות של רחובות

לראשונה השנה ,ניתנה לסטודנטים תושבי העיר אפשרות
להגיש בקשה לשתי מלגות חדשות בשיתוף מפעל הפיס.
האחת ,בשיתוף עמותת 'יד לילד המיוחד' בסך .₪ 11,760
השניה ,מלגת 'סלפ"י' (סטודנטים לפעילות יזומה),
בסך  ,₪ 10,000במימון משותף של תורם ,המיועדת
לסטודנטים שמלווים צעירים להשלמת  12שנות לימוד.
סה"כ מושקעים כ 550,000-שקל במתן מלגות עירוניות
וחברתיות לסטודנטים תושבי העיר רחובות ובמימון
עירוני של ריביות על הלוואות סטודנטים לשכר לימוד.
הפרויקטים מנוהלים באמצעות מרכז הצעירים 'עתידים'
והשנה הוענקו כ 370-מלגות .כמו כן ,רשת חוויות העניקה
גם השנה  10,000שקל עבור מלגות לפעילים במרכזי
הלמידה ובמתנ"סים.

נערכים לעונת החורף

לקראת החורף ביצעו אגפי העיריה פעולות הכנה שונות:
תיקוני בורות ומדרכות ,ניקוי והוספת קולטנים ,הכנת
מערכת הרמזורים ,גיזום עצים ,טיפול ופתיחת תעלות
ניקוז ,חיזוק הצללות ופרגולות ,טיפול בתאורת הפארקים
והגנים הציבוריים ,הכנת מוסדות החינוך ,ועוד .בנוסף

עם הפנים לתושב

עם הפנים לתושב
ביקור אלוף פיקוד העורף
מפקד פיקוד העורף ,האלוף יואל סטריק ,הגיע לביקור
בלשכת ראש העיר .במהלך הביקור הציג ראש העיר,
רחמים מלול ,את העשייה העירונית בתחום החירום.

פרויקט ראש העיר להכשרה והשכלה מקצועית
לצעירים מתרחב!
לאור הצלחת התכנית בשנה שעברה ,הורחב השנה
הפרוייקט ,תודות לתרומה ייעודית בהשקעה של למעלה
מחצי מיליון שקל ,בקורסי הכשרה ,רכישת מקצוע והשלמת
השכלה למאות תושבי העיר ,שידם אינה משגת .השנה
התקיימו שלוש תכניות ושלוש הכשרות מקצועיות ,בניהול
מרכז 'עתידים' ,שכולן נועדו לחזק סטודנטים וצעירים
תושבי העיר ולאפשר להם ללמוד ולהתפרנס בכבוד.
בין התכניות הוצעה גם תכנית להשלמת  12שנות לימוד.

מעניקים ביטחון לתושבים
יחידת החילוץ מתרחבת
תשעה תלמידים נוספים מקריית החינוך דה שליט הצטרפו
השנה ליחידת החילוץ העירונית ,המונה כ 75-מתנדבים,
באמצעות הקרן לידידות 'צהלה' מיסודו של תא"ל מיל,
רן רונן (פקר) מבכירי הלוחמים וטייסי הקרב של חיל
האוויר הישראלי .התלמידים קיבלו הכשרה מקצועית
בתחומי החילוץ וההצלה מבית הספר לחילוץ של פיקוד
העורף ,בליווי וסיוע מחלקת החירום באגף חירום ,ביטחון,
ובטיחות והוזמנו לטכס קבלת פנים בלשכת ראש העיר.

רחובות .עיר המדע והתרבות

עיר ללא אלימות

השנה נערך סקר שביעות רצון בקרב צוותי החינוך
בחטיבות הבינים בעיר ,שבדק את שביעות הרצון באשר
לתרומתם של מדריכי המוגנות להפחתת מקרי האלימות
והתנהגויות סיכוניות .הממצאים הראו השנה על שיפור
בשביעות הרצון בשיעור של מעל ל 20%-מאשתקד
• ניידת הנוער ממשיכה לפעול ופוגשת בני נוער בשטח
• הופעלו תוכניות הסברה בגני הילדים • הורחבו מענים
וניתן סיוע במימון עו"סים באגף לשירותים חברתיים למגזר
החרדי • הופעלו תוכניות בשיתוף משטרת רחובות ,אגף
החינוך והאגף לשירותים חברתיים כדי לתמוך בקבוצת
נוער וצעירים שנחשפו לעברות חוק ולהוציאם מהמעגל
הסיכוני בו הם נמצאים.

מאחדים שכונות

השנה הוחלט לאחד את שתי השכונות 'רחובות על הפארק'
(צרפתי) ו'רחובות הצעירה' לשכונה אחת שתפעל כגוף
אחד ,לאחר שראש העיר ,רחמים מלול ,ביקש מסגנו ,עו"ד
מתן דיל ,לבחון את איחודן של שתי השכונות ,בשיתוף
נציגי השכונות .ראש העיר" :האיחוד יסייע לנו לטפל
בפניות שחופפות לשתי השכונות כמקשה אחת ,תחת
שם זהה ונציגות אחת שקולה ואחראית שתבחן כל מהלך
ותפעל לפתרון קונפליקטים באופן מכובד .כך יוכלו תושבי
השכונה המאוחדת לקדם את האינטרסים המשותפים
להם בצורה טובה יותר ולקיים קהילה מגובשת למופת".
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קשרי ממשל ארציים ובינלאומיים

היידלברג-רחובות :אירוע חגיגי לציון  20שנה למחנה
הקיץ המדעי בהיידלברג ,העיר התאומה של רחובות,
נערך השנה לנוער שוחר מדע ,במעמד סגן ראש עיריית
היידלברג ,ד"ר יהויכין גרנר ,בשיתוף מכון המחקר האמבל.

ראשת העיר רוצ'סטר ממדינת ניו יורק ,בביקור בעיר
התאומה רחובות

מיניאפוליס-רחובות
משלחת נשים של וועדת ההיגוי לשותפות רחובות -
מיניאפוליס הגיעה לביקור בעיר וסיירה באתרי תיירות,
אתרי מדע ומוסדות חינוך ברחבי העיר.

משלחת מהעיר התאומה רוצ'סטר ניו יורק ,בראשותה
של ראשת העיר ,עו"ד לוולי וורן ,ביקרה בעיר התאומה
רחובות ,במטרה לחדש את הקשרים בדגש על הקהילות
בשתי הערים .את הביקור ליווה המשנה לראש העיר
ומחזיק תיק קשרי החוץ ,עו"ד יניב מרקוביץ.

שר המדע ביקר בעיר המדע

ראש עיריית סיינט סרג ,צרפת בביקור בעיר רחובות
משלחת רמת דרג מעריית סיינט סרג בצרפת ,בראשותו
של ראש העיר ,גבריאל דובלה ,הוזמנה להתארח בעיר
רחובות ,לאחר שראש עיריית סנט סרג אירח בעירו את
תושב העיר ,משה הורוביץ ,ניצול שואה ,שהוסתר בעיירה
במלחמת העולם השניה .הדבר נגע ללבו של ראש העיר,
רחמים מלול ,אשר החליט להוקיר ולהזמין את גבריאל
דובלה לארץ ולעיר רחובות.

שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל ,ח"כ אופיר אקוניס ,ביקר
בעיר רחובות .השר קיים פגישת עבודה עם ראש העיר,
בהשתתפות סגני רה"ע ומנכ"ל העיריה .לאחר מכן ,נערך
סיור בעיר להצגת הפעילות העירונית והישגי העיר בתחום
המדע והטכנולוגיה ,במסגרתו בקרו בקריית החינוך למדעים.

עם הפנים לתושב

עם הפנים לתושב
פרנקל בשכונת קריית משה ,ונערך טקס הכנסת ספר תורה
על שמו של אייל יפרח ז"ל .הטקס נערך במעמד שר הביטחון,
משה 'בוגי' יעלון ,שר החינוך ,נפתלי בנט ,שר החקלאות ,אורי
אריאל ,שרת המשפטים ,איילת שקד ,חברת הכנסת ,שולי
מועלם ,ראש העיר ,רחמים מלול ,חבר מועצת העיר ,אמיתי
כהן ,סגני ראש העיר ,חברי מועצת העיר ,ראש המכינה ,הרב
אודי טמיר ,הורי הנערים ואנשי ציבור.

מבזקים

רחובות מקימה תאגיד מים וביוב  -הבאר השלישית בע״מ

העיר רחובות נמצאת בין הערים האחרונות שהחליטו להקים
תאגיד מים ,וזאת לאחר מאבקו האישי של ראש העיר ,אשר
לא השלים מיד עם ההוראה להקמת התאגיד בכל מחיר וסירב
להקים את התאגיד ,עד אשר מאבקו הביא לתוצאות מייטיבות
עם תושבי העיר ,צרכני המים .רחמים מלול" :נלחמתי בעבר
עבור תושבי העיר וזאת כדי שהם לא ישלמו מחיר גבוה יותר
מרשויות אשר הקימו תאגיד מים וביוב .המלחמה הסתיימה
בהצלחה .בפגישה שקיימנו עם נציג האוצר ועם הממונה על
תאגידי המים והביוב ,אפי דביר ,הבנו שמדובר בשעת כושר.
התעריפים לרשויות מאוגדות ושאינן מאוגדות יהיה זהה ,ואף
יפחת מהמחיר הנוכחי שנגבה כעת מהצרכן ,ובנוסף משרד
האוצר ורשות המים הסכימו לתת לנו מענקים בעשרות מיליוני
שקלים ,אשר יוקצו לטובת שדרוג תשתיות המים וחלקם אף
ישפר את התקציב השוטף של העיריה ,לכן הסכמתי לתאגיד
המים .זהו הישג גדול עבור תושבי רחובות .מחיר המים יוזל,
והשקעות בתשתיות העיר תגדלנה בעשרות מיליוני שקלים".

אזרחות כבוד לח"כ עמיר פרץ

עיריית רחובות העניקה השנה אזרחות כבוד לח"כ עמיר
פרץ ,בהמשך להחלטת מועצת העיר ,שהתכנסה במבצע
"צוק איתן" ,בגין תרומתו לפרויקט "כיפת ברזל ,אשר הגנה
על העורף ונמצאה כמצילת חיי אזרחים.

 5כוכבי יופי לרחובות בתחרות "קריה יפה בישראל יפה"

נחנכה מכינה קדם צבאית

נחנכה המכינה הקדם צבאית 'שובו אחים בשביל ישראל'
ברחובות ,לזכרם של של אייל יפרח ,גיל-עד שער ונפתלי

רחובות .עיר המדע והתרבות

זו השנה השישית ברציפות בה רחובות משתתפת וזוכה
בחמישה כוכבי יופי מטעם "המועצה לישראל יפה" .צוות
השופטים בחרו להעניק חמישה כוכבי יופי לרחובות בטקס
שנערך בחודש נובמבר השנה.
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מקום ראשון בכל מחוז מרכז כעיר מובילה בתחום
המקלטים

שירות לסיוע משפטי ראשוני ללא תשלום זוכה להצלחה
רבה ופועל בעיר זו השנה השניה .במהלך השנה התקבלו
מעל ל 600-פניות העוסקות במגוון נושאים משפטיים,
החל מדיני נזיקין ,מקרקעין ,אזרחי מסחרי ,דיני עבודה,
משפחה ,ירושה ,הוצאה לפועל ופשיטת רגל ,ועוד .השירות
לייעוץ משפטי ניתן בהתנדבות על ידי עורכי דין תושבי
העיר בתאום מראש ,עפ"י לוחות זמנים ,בימי שני בלשכת
מנכ"ל העיריה.

דגלים במקום דוחות

רחובות זכתה בחמישה כוכבי יופי בתחרות רשויות בתחום
אחזקת מקלטים ציבוריים לשנת  2015של המועצה
לישראל יפה ופיקוד העורף ונערך טקס חגיגי להענקת
התעודות לערים המצטיינות בתחרות 'מוכנות לחירום'.
הטקס התקיים במעמד מפקד פיקוד העורף ,אלוף יואל
סטריק ,יו"ר המועצה לישראל יפה ,אברהם כץ -עוז ושר
הפנים ,סילבן שלום .את רחובות ייצגו בתחרות ראש
העיר ,רחמים מלול ,מנכ"ל העיריה ,דורון מילברג וממונה
מקלטים ,הג"א ואנרגיה ,ציון סיון.

לרגל חגיגות יום העצמאות ה 67-למדינה ,חילקו פקחי אגף
תנועה ,שילוט ופיקוח דגלי לאום לנהגים והחנייה בכחול
לבן הותרה במהלך טקס יום הזיכרון וחגיגות יום העצמאות.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אשר בחנו את
ההתפתחות היישובית בישראל בעשור האחרון (- 2005
 )2014מבין הישובים הגדולים המונים למעלה מ 100 -אלף
תושבים ,העיר רחובות דורגה במקום השני (אחרי פ"ת)
ונמצאת בין הישובים הגדולים שצמחו באופן ניכר .מספר
התושבים ברחובות לשנת  2005עמד על  103,041לעומת
 128,892תושבים בשנת  ,2014שיעור גידול של  25אחוז.

שיתוף פעולה בין עיריית רחובות ודואר ישראל יצא
לדרך!

נתוני הלמ"ס לישובים ואוכלוסיות בישראל

ממשיכים לסייע ביעוץ משפטי ללא תשלום

החלטה משותפת של עיריית רחובות ,ודואר ישראל ,יצאה
אל הפועל ,במסגרתה תוגדל כמות הסניפים לחלוקת דואר
במתחמי מסחר ותחנות דלק בעיר רחובות .ההחלטה
יצאה אל הפועל ,לאחר שסגן ראש העיר ,עו"ד מתן דיל,
נפגש עם מנכ"ל הדואר ,דני גולדשטיין והעלה בפניו את
צרכי התושבים ותלונותיהם לגבי רמת השירות הירודה
והצורך בסניפים נוספים בעיר.

עם הפנים לתושב

מרכז הפיס לספורט ולנופש

וייסגל רחובות

פעילויות ,תיאטרון רחוב ,הצגות ,אומני בועות סבון ,תזמורות,
סדנאות יצירה ,הפעלות בריכה ,סירות ,ג'ימבורי ,משחקים
ועוד בהם השתתפו אלפים מתושבי העיר.

 13 - 10באוגוסט
שבוע של אירועים לילדים ומשפחות וטקס חנוכה רשמי
לבריכות.

חנוכת מרכז הפיס לספורט ולנופש
וייסגל רחובות

אחרי שנים שבהן מתחם בריכות וייסגל היה סגור וסבל
מהזנחה ,נפתח מחדש באוגוסט  2015כמתקן רחצה
מודרני שנבנה בהשקעה של למעלה מ 20-מיליון שקל,
במימון העיריה ומפעל הפיס ,בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
ראש העיר ,רחמים מלול ,ראה חשיבות גבוהה בשיפוץ
הבריכות ובפתיחה שלהן כבר במהלך הקיץ לרווחתם
של תושבי העיר ,וכך נחנך המרכז החדש המתפרש על
שטח של כ 15-אלף מטרים וישרת את תושבי רחובות
והסביבה למשך שנים רבות.

אירועי הפתיחה
 2באוגוסט 2015

נערך טקס הסרת הלוט וקביעת מזוזה במתחם בריכות
וייסגל המחודשות במעמד ראש העיר ,רחמים מלול.

מרכז הנופש וייסגל נחנך באירוע רשמי ,בהופעה של שירי
מימון ,במעמד ראש העיר ,רחמים מלול ומנכ"ל מפעל הפיס,
אלי דדון .מלול" :מעבר לכך שבנינו בריכות עירוניות ,זו
גם בשורה לשכונות המערביות ולהתפתחות מערב העיר
וחיבורו למרכז העיר .לראשונה יכולים תושבי השכונות
הסמוכות ליהנות מתרבות והפנאי ,הנופש והספורט,
קרוב לבית ואני מאמין שהפיתוח המואץ ואיכות החיים
שאנו בונים כאן ,ימשכו לאזור אוכלוסייה צעירה ויתרמו
לפיתוח מתחם העסקים ,מוסדות ההשכלה והמגורים".
באירוע הפתיחה השתתפו אלפי תושבים ,שבאו ליהנות
ממופע קיץ.

מתחם בריכות וייסגל

הטקס נתן את האות לתחילתו של שבוע רצוף אירועי
פתיחה חגיגיים .מידי יום התקיימו במתחם הבריכות

רחובות .עיר המדע והתרבות

מתחם בריכות וייסגל ברחובות הורחב למרכז ספורט
עם שתי בריכות שחייה ובריכות פעוטות ,משטחי דשא
מוצלים ,מתקני משחק ואטרקציות לילדים ,שולחנות
פינג פונג ,כסאות חוף ללא הגבלה ,מתחם רחצה נפרדת
לציבור הדתי ,מבנה מלתחות חדש ומרווח ,מתקני כושר,
מזנונים ועוד .מלבד הרחצה בבריכות מתקיימים במקום
שיעורי שחייה לילדים .את הפרויקט ניהלה ותכננה חברת
ה.ל.ר ,החברה לפיתוח רחובות בשיתוף מנהל ההנדסה
בעיריית רחובות.
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תהליך הבנייה

הסתיימה הבנייה

לקראת פתיחה

חנוכת מתחם בריכות וייסגל

ויסגל

רדיו קול השפלה 103.6
הקמת תחנת הרדיו ואתר השידור החלה לפני כשלוש
שנים ,במהלכה התגלעו קשיים רבים ,כאשר במקור
היתה רחובות אמורה להתאחד לשידורים עם נס ציונה
הסמוכה בתדר .106

עלינו לאוויר!

לראשונה בהיסטוריה העירונית לרחובות יש רדיו!
רדיו חינוכי  -קהילתי ' -קול השפלה' 103.6
רחובות הצטרפה השנה לרשימה מכובדת של ערים
שמפעילות תחנת רדיו מקומית ,בעלת אוריינטציה חינוכית.
תחנת הרדיו החינוכי ,שמרכזה באולפן הרדיו בתיכון 'דה
שליט' ,מאחדת את אולפני הרדיו החינוכיים שהוקמו בעיר
בשנים האחרונות ובהם 'גלי יבניאלי' הוותיק בבית הספר
יבניאלי ,ו'-רדיו בכור לוי' והחדש שהוקם ב'פרחי המדע'.
הפרויקט משותף לקול ישראל ,משרד החינוך ,עיריית
רחובות ,תיכון דה שליט ומשרד התקשורת .האולפן
שממוקם בתיכון דה שליט נבנה בעלות של מאות אלפי
שקלים ומאובזר בציוד חדשני ,עמדות שידור ,חדר עריכה
ועוד .התחנה הפכה להיות "בית שני" לשדרני הרדיו ,אשר
כותבים ,עורכים ומקליטים תכניות ומקיימים שידורים ישירים.

לעזרת הקמת התחנה התגייס ראש העיר ,רחמים מלול,
שפנה לשר התקשורת דאז ,גלעד ארדן ,הציג בפניו את
הקשיים והצרכים שעלו ולאור פנייתו זו ,אישר ארדן
לרחובות את התדר המיוחל  ,103.6עבור העיר רחובות.

בטקס החנוכה שהתקיים בתחנת הרדיו בדה שליט אמר ראש
העיר ,רחמים מלול" :אני קורא לתלמידי מגמת התקשורת
לא לפחד להעביר ביקורת ,גם עלי ,ולהיות אובייקטיביים
ככל האפשר .מהיום ,אני מכוון את הרדיו לתדר ."fm103.6
הרדיו החינוכי משדר תכניות שנערכות על ידי תלמידי
הרדיו במגמת התקשורת בדה שליט ,בניהולו של יוני לביא.
עיקר מטרתו היא לתת במה לקולם של צעירי העיר במגוון
תכנים ,מוזיקה וסגנונות .השידורים הם חלק מתכנית
לימודים לחמש יחידות בגרות בתקשורת.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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צילום :רואיה מידן

רדיו קול השפלה 103.6

מחנכים באהבה
בונים את החינוך

רחובות :כ 34,000-תלמידים החלו את שנת הלימודים
תשע"ו

רחובות רשמה עלייה מתמדת של
מעל ל 12-אחוז בזכאות לבגרות
בתוך שש שנים

רחובות ממשיכה לעלות :אחוז הזכאים לבגרות בקרב
תלמידי י"ב הגרים בעיר  • 70.9בשנת תשס"ט עמדה
הזכאות לבגרות של תלמידי העיר הגרים ברשות על
 58.48אחוז • ראש העיר" :ההשקעה במערכת החינוך
עומדת בראש מעיינינו"
אחוז הזכאות לבגרות ברחובות
עליה של מעל ל 12% -בתוך שש שנים!
63.52% 59.89%
58.48%

67.61%

70.22%

תשע"א

תשע"ב

תשע"ג

100-

70.89%

8060-

כ 200-מיליון שקלים מושקעים בבינוי מוסדות חינוך
בעיר רחובות ועשרות מוסדות נוספים נמצאים בשלבי
התכנון .ראש העיר ,רחמים מלול" :מערכת החינוך
העירונית ממשיכה לצמוח ואלפי תלמידים חדשים
מצטרפים מדי שנה למוסדות החינוך .גם השנה עמדנו
ביעדים ובביקוש והקמנו  72כיתות לימוד בבתי הספר,
גני הילדים ומעונות היום".

4020תשס"ט

תש"ע

תשע"ד

0-

מהנתונים עולה כי רחובות רשמה עלייה זו השנה השישית
ברציפות .בשנת תשס"ט עמדה הזכאות לבגרות של
תלמידי העיר הגרים ברשות על  58.48אחוז 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 2.61
אחוז ו 70.22-אחוז מהתלמידים זכאים לבגרות .בשנת
תשע"ד אחוז הזכאים לבגרות ,עמד על .70.89%
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תקציב החינוך העירוני
תקציב החינוך עומד על סך של  248מיליון שקלים והוא
מהווה כ 29-אחוז מהתקציב העירוני ,כאשר  37אחוז
מתוכו ממומן על ידי העיריה • בנוסף לתקציבי החינוך
השוטפים ,מושקעים כ 200-מיליון שקל בבינוי מוסדות
חינוך חדשים.
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נפתחו עשרות מוסדות חינוך וכיתות לימוד חדשות

גן ילדים ברחוב מדאר
בית ספר נתיבות משה

בין בתי הספר שנבנו :בית ספר יסודי נוסף 'ניצני המדע'
בשכונת רחובות המדע ,שלב א' כיתות  +מנהלה • תוספת
כיתות ומעבדות לבית ספר תיכון למדעים בשכונת היובל
• מבנה חדש וכיתות לימוד חדשות לבית הספר נתיבות
משה • כיתות לימוד חדשות נבנו בתיכון הצומח היי-טק-
היי בשכונת רחובות ההולנדית .בביצוע :אודיטוריום בתיכון
למדעים • הקמת מבנה חדש לאולפנת צביה .בתכנון :הקמת
בית ספר לחינוך מיוחד בשכונת רחובות החדשה • הקמת
בית ספר יסודי  24כיתות בשכונת רחובות הצעירה ,ועוד.

מעון וכיתות גן ברחובות הצעירה

גני ילדים בקריית משה
בית ספר ניצני המדע

 18גני ילדים חדשים נפתחו השנה ובתכנון הקמת 8
כיתות גני ילדים נוספים :נוספו כיתות גני ילדים בשכונות
 רחובות הצעירה ,מקוב ,קריית משה ,רחובות המדע,רחובות ההולנדית וברחוב האימהות ובמדאר • כיתות
מעון נוספו בשכונת רחובות ההולנדית ובשכונת רחובות
הצעירה .בביצוע :כיתות מעון גן בשכונת רחובות החדשה
• כיתות גני ילדים ברחוב מדאר • כיתת גן ילדים ברחוב
בצלאל לינדה .בתכנון :הקמת מתחם גני ילדים לחינוך
מיוחד בשכונת רחובות החדשה ,ועוד.

במקביל נמשכות העבודות להקמת מועדון נוער וקהילה
ברחוב בצלאל לינדה ובקרוב יסתיימו העבודות להקמת
המתנ"ס והספריה בשכונת רחובות החדשה.

מתנ״ס וספרייה ברחובות החדשה

מחנכים באהבה

מחנכים באהבה
חדשות החינוך

מניעת אלימות בקרב ילדים ונוער

העשרה
גם השנה התקיימו במערכת החינוך ברחובות תכניות
העשרה רבות ,בניהן בחינוך היסודי השנה נכנסה תכנית
חדשה לבתי הספר הממלכתיים "חידון תנ"ך עירוני".
מדובר בתכנית שמובילה המחלקה לחינוך יסודי בה
לומדים תלמידי כיתות ה' ,ו' חלקים מהתנ"ך ,בהתאם
לתכנית הלימודים של משרד החינוך .לקראת סיום
שנה"ל תשע"ו תיערך תחרות עירונית בין בתי הספר.
בחינוך המיוחד :כיתת תקשורת חדשה נפתחה לילדי
החינוך המיוחד בבית הספר עמיחי ובכך ניתן מענה
לתלמידים השייכים למגזר החרדי ,המאובחנים על הרצף
התקשורתי בתוך העיר רחובות .מחלקת שח"ר (שירותי
חינוך רווחה) :המשיכה להפעיל תכניות רבות השנה
ונערכה עם קציני הביקור הסדיר לעבודה שוטפת עם
תלמידים במצבי סיכון ונשירה לכלל המגזרים במסגרות
החינוך בעיר .כמו כן מופעלות תוכניות וכיתות שח״ר
לחיזוק לימודי ומניעת נשירה :מיל״ה ,תל״ם ,מב״ר,
אומ״ץ ,אתגר ,אופק ומרכז מהות ,מרכז לקידום ילדים
בעלי קשיי למידה לבגרות מלאה.

כמידי שנה ,עיריית רחובות יחד עם מציל״ה ,אגף קהילה
ומניעת פשיעה ,המשרד לביטחון פנים ,אגף החינוך והנוער
וכחלק מתכנית ”עיר ללא אלימות” ,בונה פרויקטים למניעת
אלימות .בין הפרויקטים:
בין הספסלים :תכנית למניעת נשירה של בני נוער ממערכת
החינוך שכוללת העצמה וסיוע בהכנת שיעורים וחוגים.
מדריכי לילה :תכנית שנועדה למנוע אלימות בקרב בני
נוער ברחוב.
נוער נאס”א’ :תכנית שבמסגרתה תלמידי החטיבות מוכשרים
לפעילות קהילתית למניעת אלימות בשיתוף משרד החינוך.
גישור :פרויקט להפחתת האלימות בקהילה ויישוב סכסוכים
בשיתוף אגף הרווחה.
תיאטרון דילמות :תכנית שפועלת בקריית משה כדי
לטפח את תחושת השייכות ,חיזוק הזהות העצמית
וחשיפה לעולם התיאטרון ככלי להתמודדות עם מצוקות.
קבוצות ‘אתגרים’ בקריית משה :קבוצות רכיבה על
אופניים באחריות מדריך נוער ומדריך מקצועי שמשלבת
אימון ורכיבה פיזית לצד טיפול והתמודדות עם מצוקות,
בעיות אלימות והתדרדרות לפשיעה.
בנוסף ,מדריכי ‘בין הספסלים’ ו’-מדריכי לילה’ משתתפים
בפרויקט ‘קיץ בטוח’ שנועד למנוע מבני הנוער לעסוק
בפעיליות מסוכנות בחודשי הקיץ באמצעות ליווי צמוד,
אוזן קשבת ופעילויות העשרה ,חינוכיות וערכיות במשך
כל שעות היום ובכל שכונות העיר.

העצמת הנוער

מחלקת ילדים ונוער ממשיכה לקיים פעילות ענפה לקידום
והעצמת הנוער ומפעילה במבנה ה'-עירונוער' מגוון
פעילויות וקבוצות מנהיגות • קבוצות מוזיקה ,שפועלות
באולפן ההקלטות החדש שהוקם 'העירומיוזיק' ,מנהיגים
צעירים ,שגרירים צעירים להקניית כלים לפעילות הסברה,
יזמים צעירים ,ועוד • בשיתוף מועצת התלמידים והנוער
התקיימו אירועי פנאי ותרבות ערכיים לנוער כגון חלוקת
משלוחי מנות לניצולי שואה ,פורימון גיבוש שכונות ,ערב
העצמה נשית עם עדי ברקן ,מגוון פעילויות וסדנאות לבני
נוער במסגרת 'ציפורי לילה' בהובלת גרעין חיילי הנח"ל
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'איילה' הפועל בעיר ,ועוד • מרכז ההכנה לגיוס ממשיך
לעודד את המלש"בים לגיוס משמעותי והשנה החיילים
הצטרפו לפעילויות של סיירת ההורים • תנועות הנוער היו
מעורבות השנה במגוון אירועים למען הקהילה ,ביניהם
שיפוץ הסניף לקידום נוער בשכונת קריית משה.

שגרירים צעירים

עיריית רחובות הקימה השנה תכנית ייחודית בנושא
הסברה ישראלית למען צעירי העיר .התכנית פועלת
בשיתוף פעולה של המשנה לראש העיר ומחזיק תיק קשרי
חוץ ,עו"ד יניב מרקוביץ' ,מרכז הצעירים "עתידים" וארגון
 .Stand With Usמהות התכנית הינה הכשרת מסבירנים
צעירים ,אשר במהלכה מוקנים למשתתפים כלים ייחודיים
בתחום הדיפלומטיה הציבורית  -מידע תיאורטי ומעשי
אשר אותו יוכלו ליישם במאבק על תדמיתה של ישראל.

הישגי המרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות

בעולם מתוך משלחות מ 47-מדינות שהתמודדו בתחרות.
תלמידי המשלחת הוזמנו ללשכת ראש העיר ,על מנת
להוקיר את הישגיהם.

מחוננים באמנות :במסגרת תכנית המחוננים של המרכז
למחוננים ומצטיינים ברחובות ,נפתח קורס לתלמידים
מצטיינים באמנות .התלמידים עסקו בנושאים שונים
ומגוונים ,התנסו בשיטות עבודה שונות ,בטכניקות וחומרים
מגוונים .בין היתר ,ביקרו במוזיאון 'בית ראובן' ,שכלל סדנא
והצגת תערוכה של עבודותיהם.

מצויינות בעדה האתיופית :כ 30-תלמידים מבני העדה
האתיופית ,שהומלצו כמצטייני רשות על ידי בית ספרם,
סיימו תכנית מצוינות ייחודית שמפעיל משרד החינוך
בשיתוף עיריית רחובות .במסגרת התכנית ,התלמידים
לוקחים חלק בקבוצה שמקצה שעות הוראה ללימודי
העשרה לחיזוק הישגיהם.

מקום שלישי בעולם :משלחת של שישה מתלמידי
המרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות השתתפה בתחרות
הבינלאומית ( world scholar's cupגביע המלומדים
העולמי) שהתקיימה באוניברסיטת 'ייל' ,ארצות הברית.
התלמידים מתן ריסלינג ,שחף דיין ,מאיה גל-ים ,עופר בר,
עופר קטוע ויובל מרבאום ,מכיתות ט'  -יא' ,הפגינו רמה
גבוהה מאד לכל אורך התחרות והגיעו למקום השלישי

מחנכים באהבה

מחנכים באהבה
תעשיידע ,בהובלת עמותת החינוך של התאחדות
התעשיינים

מנציחים היסטוריה עם 'אמץ אתר'

מאות בני נוער השתתפו בסיורי אתרי מורשת בעיר במסגרת
פרויקט "אמץ אתר" ,שהתקיים זו השנה החמישית בעיר,
בהדרכת תלמידי כיתות ח' שחקרו ,תיעדו ,וצילמו את
האתרים .השנה התלמידים הכינו כ 40-סרטונים קצרים על
כל אתרי המורשת בעיר ,בהם ניתן היה לצפות באמצעות
סריקת ברקוד .במהלך האירוע עמדו לרשות המבקרים
 10אתרי מורשת ברחבי העיר ,שחולקו לשלושה צירים
גאוגרפיים .לאורך הצירים סיירו תלמידים מכל החטיבות
בעיר ולמדו על אתרים שנחקרו ע"י עמיתיהם לשכבה בלווי
מתנדבים מעמותת ש.מ.ר אשר צרפו סיפורים להדרכות.

קבוצות תלמידים מכל חטיבות הביניים בעיר נחשפו
במסגרת התכנית 'תעשיידע' ,לתהליך יזמי  -טכנולוגי
תוך לימוד על תעשייה כחול לבן ,המצאות ופיתוחים
ישראליים ,שמירה על איכות סביבה בטכנולוגיות פורצות
דרך ,והשתתפו בתכנית החלל ובניית החללית הישראלית
 .SPACEILבין היתר ,התלמידים סיירו במפעלי תעשייה,
עברו 'אימוץ' של מפעל תעשייתי בתחום העיר ופיתחו
מוצר חדש בתוכניות פרימיום .במסגרת זו ,התקיים
יום חינוך למדע ותעשייה שכלל מפגש של כל קבוצות
הפיתוח באשכול הפיס והתכנס פורום משותף למנכ"לים
של מפעלים תעשייתיים ומנהלי בתי ספר.

הישגים לרחובות בתחרות הרובוטיקה

השנה ,לראשונה בתולדותיה ,רחובות אירחה את תחרות
הרובוטיקה האזורית  FLL, FIRST LEGO LEAGUEבהיכל
הספורט 'קציר' .מתוך  25קבוצות שהתמודדו בתחרות
הרובוטיקה ,ארבע קבוצות מרחובות מבתי הספר אמי"ת
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עמיחי ,ישיבת הדרום ,קציר ב' ומדעים זכו בגביעים .קבוצת
אמי"ת בנות הצטיינה גם בביצועי הרובוט ,גם בפרויקט
החקר וגם בערכי היסוד.

בפעם השלישית ברציפות :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
המיצג 'מסיבת בר מצווה'.

כנס מדעי טכנולוגי
תלמידי כיתות ה'  -ט' בבתי הספר בעיר השתתפו בכנס
מדעי טכנולוגי שנערך באשכול הפיס בנושא "האדם -
סביבתו ,בריאותו ואיכות חייו" .הכנס ,שנבנה במתכונת
כנס מדעי אקדמי ,אפשר לתלמידים להציג את תוצרי
תהליך החקר שלהם ,לפגוש ולהאזין לעמיתיהם מרחבי
העיר ולהיות חוד החנית של עשייה מדעית ,חברתית
ומנהיגותית למען סביבתם ,בריאותם ואיכות חייהם.

כנס מובילי חינוך
מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך מרכזיים בעיר השתתפו בכנס
מובילי חינוך ,שנערך במכון 'דוידסון' לחינוך מדעי במכון
ויצמן למדע ,לחידוד יעדים למובילי תחום החינוך בעיר.
ראש העיר ,רחמים מלול" :אנו שואפים ליצור מסגרת שבה
מנהלי בתי הספר בעיר ימשיכו לפעול לקידום מצוינות
ערכית ולימודית" .במהלך הכנס התקיימו מעגלי שיח על
מקומם של אנשי החינוך בפיתוח ועידוד הסקרנות בקרב
התלמידים ,כבסיס ללמידה משמעותי.

הצדעה לאנשי חינוך מצטיינים
אירוע הצדעה לאנשי חינוך מצטיינים בעיר ,נערך כאות
הוקרה למאות עובדי הוראה ומנהלה ,מנהלים ,מורים,
גננות ואנשי החינוך ,שעובדים במסירות לחינוך והשכלת
התלמידים והתלמידות בעיר .השנה קיבלו  12מצטיינים
תעודת הוקרה בערב הצדעה חגיגי שנערך לאנשי חינוך
מצטיינים במערכת החינוך ברחובות.

מחנכים באהבה

מחנכים באהבה
ממצאי סקר מוגנות

רחובות זוכרת 20-שנים לרצח רבין
עיריית רחובות בשיתוף התנועות דרור-ישראל והנוער
העובד והלומד ,קיימו זו השנה השביעית "אוהל זכור".
במסגרת זו התקיימה פעילות בבתי הספר בעיר ובאירועים
מרכזיים באולם מופת.

במסגרת תכנית עיר ללא אלימות המופעלת בעיר ,פועלים
מדריכים ברוב חט"ב בעיר ,בתוך המסגרת הפורמאלית
באופן בלתי פורמאלי אל מול התלמידים וצוות החינוך,
ומתגברים נוכחות של מבוגר משמעותי בתוך המרחב
הבית ספרי .בסקר מוגנות שנערך השנה ,נמצא כי מידת
שביעות הרצון מתפקוד מדרכי המוגנות והצלחתם
בהפחתה של אירועי אלימות והתנהגויות סיכון שונות עלה
בממוצע בכ .13.4% -בחלק השני נשאלו שאלות הנוגעות
למדריך המוגנות כמבוגר משמעותי .הסקר מצא גם כאן
שקיימת עליה במדדים השונים בכ 8.3% -בממוצע .אחת
השאלות בחנה את זמינותו של מדריך המוגנות ומידת
הקשבתו לתלמידים .בתשובה לכך נמצא כי הציון עלה
בכ 18.7% -והגיע ל 100%שביעות רצון.

פסטיבל 'ילדות בראי הקולנוע' ה5-

תכנית עירונית להכרת עולם הקולנוע מנקודת מבט של
הילד ,בהשתתפות תלמידי כיתות ה' מכלל בתי הספר
בעיר .השנה הוגשו  15סרטים שהופקו וצולמו באמצעות
ילדי רחובות .השנה נרשמו למעלה מ 2-מיליון צפיות
בסרטי התלמידים ביוטיוב.

מחזור שביעי של פרויקט מיל"ה
 36בני נוער בגילאי ז' ,ח' השתתפו בתכנית מיל"ה (משטרת
ישראל למען הנוער) ,שהתמקדה השנה במניעה בקרב
בני נוער צעירים ללא עבר פלילי .התלמידים השתתפו
בכל הפעילויות ,הגיעו לקו הסיום בהצלחה וזכו בסוף
התכנית לקבלת תעודה .תכנית מיל"ה נועדה במקורה
לתת 'הזדמנות שניה' לבני נוער עוברי חוק שלהם תיק
פלילי ,בגין עברות הנחשבות קלות ולנקות את עברם
ולצאת לדרך חדשה .ראש העיר ,רחמים מלול" :אני גאה
בכך שרחובות פיתחה מודל ראשוני של תכנית 'הזדמנות
נוספת' בשיתוף מכון דוידסון ,אגף החינוך ,משטרת רחובות
וקצין מבחן לנוער .התכנית מאפשרת לאותם בני נוער
לצאת לדרך חדשה״.

רחובות .עיר המדע והתרבות

רחובות שברה שיא ארצי נוסף בחלוקת מחשבים
בפרויקט 'מחשב לכל ילד'
במסגרת הפרויקט 'מחשב לכל ילד' חולקו השנה 180
מחשבים ,לעומת  147מחשבים בשנה שעברה ,עליה ניכרת
של עשרות אחוזים .במסגרת זו נערך טקס הענקת תעודות
למסיימי קורס ההדרכה ,בנוכחות שר המדע ,הטכנולוגיה
והחלל ,ח"כ אופיר אקוניס ,סגן ראש העיר ,עו"ד מתן דיל,
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אשר מוביל את הפרויקט ,מנכ"לית הפרויקט ,אורלי תמיר,
הילדים שמשתתפים בפרויקט ומשפחותיהם .המחשבים
חולקו לתלמידים מכיתות ב'  -י' ,שאין להם מחשב בביתם.

במסגרת יוזמה חינוכית חדשה "העבריאדה" של בית הספר
'הרצוג' ,לטיפוח השפה העברית והתרבות ,נערכה תחרות
עברית בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים ,בכיתות ה' ,ו'.
בתחרות הגמר ,שנערכה במעמד ראש העיר ,רחמים מלול,
זכה יותם דולב מבית הספר שריד.

פרס חינוך ארצי בנושא זהירות בדרכים לבית הספר
'נועם בנים'
תלמידי שפרינצק ברחובות שיגרו חללית מחקר
והגיעו לחלל
בצעד ראשון מסוגו בישראל תלמידי כיתות ו' בבית הספר
'שפרינצק' שיגרו חללית מחקר שנישאה על גבי בלון
הליום לגובה של כ 30-ק"מ ,מאתר שיגור במעגן מיכאל
עד לקצה החלל .התלמידים קיימו את הפרויקט בשיתוף
פעולה עם  15הורים מתנדבים ,חלקם מדענים ,צלמים
ועוד ,יחד עם הצוות החינוכי בבית הספר.

משרד החינוך העניק לבית הספר 'נועם בנים' פרס חינוך
ארצי על דרך הניהול שבאמצעותו נפתחו מעגלי שיח
עם המורים ,התלמידים וההורים ,כשהנושא המאחד
היה המשך טיפול במפגעים הבטיחותיים בבית הספר.
העמקת הלמידה בזה"ב הניעה את ההורים לקחת חלק
פעיל בשינוי הסדרי התנועה המובילים לבית הספר
ובשיפור משמעותי של מעטפת הבטיחות.

פרס חינוך ארצי לגן ממלכתי 'איריס'

מטפחים את השפה העברית

ויוי לאופולד ,מנהלת גן ממלכתי 'איריס' ברחובות ,זכתה
בפרס חינוך ארצי בתחרות שנערכה השנה .לאופולד
עלתה לשלב הארצי ,לאחר שזכתה במקום הראשון
בתחרות המחוזית ,על עשייה חינוכית משמעותית לקיום
אורח חיים משותף לחינוך המיוחד ולחינוך הממלכתי.

מחנכים באהבה

מחנכים באהבה
הדרים ע״ש יונה בוגלה ברחובות ,על נאומה שעסק בנושא
אפליית נשים .התחרות מתקיימת זו השנה ה 12-בשיתוף
עיריית רחובות ,משרד החינוך וארגון רוטרי.

ערב הוקרה לתלמידים מצטיינים ברחובות

אות מצוינות מחוזית למעורבות חברתית לבית הספר
'שפרינצק'
תלמידי כיתה א'  3בבית הספר 'שפרינצק' זכו באות
הצטיינות מחוזית למעורבות חברתית על היוזמה "מכירים
ומוקירים את תושבי השכונה" .הפעילות והיוזמה של
תלמידי כיתה א' יחד עם המחנכת ,ההורים והתלמידים
הבוגרים באה לידי ביטוי בקיום קשר רציף עם תושבי
השכונה ,החל ממפגשים משותפים לקראת שבת ,דרך
שיח ואירוח תושבי השכונה בחגים ובימי זיכרון.

נואמים צעירים

בתחרות הנואם הצעיר בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים
זכתה השנה במקום הראשון בת חן ונדמגן ,מבית הספר

רחובות .עיר המדע והתרבות

 290תלמידים מצטיינים קיבלו השנה תעודות הוקרה,
במעמד כלת פרס טיורינג ,תושבת רחובות ,פרופ' שפי
גולדווסר.
הערב נערך זו השנה השישית לתלמידים שהצטיינו
בתחרויות בארץ ובעולם בתחומי המדע ,הטכנולוגיה,
החברה ,הרוח ,הספורט וההתנדבות :מקום ראשון ארצי
בתחרות "רובוקאפ ג'וניור" לחטיבות הביניים ושלושת
המקומות הראשונים לתיכוניים • מקום ראשון באולימפיאדה
למתמטיקה ובאולימפיאדה לפיסיקה • פרס המחקר •
פרס מקצועיות אדיבה • פרס המצגת • פרס ההשראה
בתחרות רובוטיקה  • FLLמקום שני ושלישי ארצי בתחרות
"יש לנו כימיה" • אליפות אירופה בשחמט ,ועוד.

תלמידי חטיבת הביניים 'דה שליט' ב' השתתפו בכנס
ארצי לחינוך וחלל ע״ש אילן רמון

הכנס נערך במסגרת שבוע החלל הישראלי ,ובו השתתפו
רונה רמון ,מנהל סוכנות החלל הישראלית ,מפקחים
ממשרד החינוך ,אסטרונאוטית מארה"ב ,מנכ"ל משרד
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המדע ,אשר התעניינו בדגמים של תלמידי 'דה שליט'
והביעו הערכה לשיטת ההוראה ולידע התלמידים.

יום הזהירות בדרכים

סינית בהולנדית
בקריית החינוך הצומחת ברוח 'היי טק היי' נפתחה השנה
מגמה ללימוד השפה הסינית ,תרבות סין והמזרח הרחוק.
כ 20-תלמידים משכבת כיתות ז' לומדים את השפה
לקראת בגרות  5יחידות מורחבת .הלימודים מתקיימים
בשיתוף הפיקוח על השפות ובתמיכת אגף החינוך והנוער
בעיריית רחובות.

'סיירת זכויות' למיגור ניצול בני הנוער במקומות עבודה

במסגרת יום זהירות בדרכים שצוין ברחבי הארץ ,יצא
ראש העיר ,רחמים מלול ,יחד עם סגן ראש העיר ומחזיק
תיק החינוך ,זוהר בלום ,לסקור את הנעשה בתחום בבתי
הספר ברחבי העיר .אחד הפרויקטים המשמעותיים הנעשים
במסגרת הגברת המודעות לזהירות בדרכים הוא פרויקט
'נשק וסע' אותו בחן ראש העיר בעת ביקורו בבית הספר
'בן צבי' .ראש העיר" :אנו שמים את בטיחות התלמידים
במרכז ומבצעים פעילויות בנושא זהירות בדרכים במשך
כל השנה .פרויקט 'נשק וסע' חוסך מההורים את חיפוש
החניה ואת העצירה במקומות אסורים או מסוכנים ועוזר
לילדים להימנע מסכנות בכביש".

השנה לראשונה פועלת "סיירת זכויות" בעיר ,המורכבת
מקבוצת מנהיגות בני נוער ,למיגור הניצול בעיר ולהגברת
מודעות בני הנוער לזכויותיהם .הפרויקט נערך על ידי
עיריית רחובות ,באמצעות אגף החינוך בהובלת ח"מ יעל
בק ,מחזיקת תיק קידום מעמד הילד ונוער במצבי סיכון,
עודד עמרם ,יו"ר ההסתדרות במרחב רחובות ,בשיתוף
פעולה עם הסתדרות הנוער העובד והלומד.

גרפיטי נגד אלימות

חדש! עיריית רחובות מנגישה לנוער מידע " -יש עם
מי לדבר  -בגובה עיניים"
נבנתה פעילות משותפת במסגרת התכנית 'עיר ללא
אלימות' יחד עם תלמידי קריית החינוך דה שליט בתחום
הגרפיטי .לביצוע התכנית גובשה קבוצה מגוונת של
תלמידי בית הספר ,אשר שיפצו מבנה קיים בבית הספר.

לראשונה יונגשו לטובת הנוער מידע ושירותים של גופים
עירוניים ,העוסקים בתחום הילדים והנוער בעיר .התכנית
נמצאת בשלבי הכנה ופיתוח ומעתה יופיעו ברחבי בתי
הספר העל יסודיים ,במרכזי נוער בחינוך הבלתי פורמלי
וכל מקום מרכזי משמעותי לבני נוער בעיר -מספרי טלפון
לגופים שהם יכולים לפנות אליהם ,לצורך ייעוץ ,במצבי

מחנכים באהבה

מחנכים באהבה
מקצועיים וסייעות בנו תכנית מותאמת לאוכלוסייה על מנת
לאפשר לתלמידים השתתפות במבחן בגרות חיצוני מעשי.

משבר ומצוקה .במסגרת זו יוכלו בני הנוער לפנות לגופים
הרלוונטים בנושאים שונים ,החל מהטרדות ופגיעות
מיניות ,דרך השימוש וההתמכרות לסמים ואלכוהול,
תזונה ,מיניות ,בריאות ,ועוד .התכנית הנה ביוזמתה של
יעל בק ,מחזיקת תיק קידום מעמד הילד ונוער במצבי
סיכון ולירן שקד ,יו"ר מועצת הנוער היוצא ,בשיתוף אגף
החינוך והנוער ועיר ללא אלימות.

בגרות מעשית בחקלאות לתלמידי בתי הספר לוטם
ועידוד

יש להם כימיה

צוות תלמידי כיתות יב' מתיכון 'קציר' זכה במקומות השני
והשלישי בתחרות הארצית 'יש לנו כימיה' .התלמידים
לקחו חלק בקטגוריית ניסוי חקר ,וזכו על עבודת החקר
שהציגו בנושא החלפת צבע לק לפי טמפרטורה ,וחקר
השפעת החשיפה של ג'ל לעיצוב השיער על חוזק השערה.

גאווה מדעית לעיר המדע

לראשונה השנה 11 ,תלמידים מבתי הספר לוטם ועידוד נבחנו
בבגרות מעשית בחקלאות במסגרת החווה החקלאית לחינוך
מדעי החקלאות והסביבה ע"ש שולמית פרליס ברחובות.
צוות של בעלי תפקידים ,מדריכות תחום ,מחנכות ,מורים

רחובות .עיר המדע והתרבות

שני עוז ,תלמידת י"ב מתיכון 'קציר' השתתפה השנה
בגמר של שתי תחרויות מדע ארציות (תחרות מדענים
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ומפתחים צעירים ותחרות מדעי המוח של ישראל )brainbee
לאחר שביצעה מחקר שארך למעלה משנה ,ב'יצירת
חלבון מדווח פלואורסצנטי למטרת מעקב אחר פעילות
מערכת המשלים במוח המתפתח' ,בהנחייתה של ד"ר
אנה גורליק ,במעבדה של פרופ' אורלי ריינר ,במחלקה
לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע.

מחשב נייד לכל מורה

השנה הצטרפו בתי הספר היסודיים 'סיני'' ,הדרים' ו'-בן
צבי' למיזם 'מחשב לכל מורה של קרן אתנה' .במסגרת
התכנית קיבלו מורי בתי הספר מחשבים ניידים והועברו
קורסי הדרכה מתקדמים.

תלמידי החינוך המיוחד בשילוב תעסוקתי
תלמידי בתי הספר 'לוטם' ו'-עידוד' הגיעו אחת לשבוע
למחסני יחידת הקישור והלוגיסטיקה של חיל האוויר,
מצוותים לחיילים במקום ועוסקים בתעסוקה צבאית
התואמת ליכולותיהם ,במסגרת מיזם לשילוב תעסוקתי
המשותף לעיריית רחובות וליחידת הקישור והלוגיסטיקה
של חיל האוויר.

"בואו נדבר על זה"
תלמידות ותלמידי 'תכנית עמיתים' הציגו את המחזה "בואו
נדבר על זה" ,העוסק בהתנהגויות סיכוניות והמבוסס על
קטעים אקטואליים .המחזה ,שאיחד שש הצגות שונות,
שהכינו התלמידים והתלמידות ,משקף את המציאות בה
הנוער נתקל בחיי היום יום ,ביניהם דילמות והתלבטויות,
והקשיים והיכולת להתגבר עליהם ולצאת מחוזקים.

שירות פסיכולוגי חינוכי
השנה ייעץ השרות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) לצוותים
החינוכיים בעיר בענייניהם של  2,269תלמידים3,778 ,
שעות הוקדשו למתן ייעוץ לצוותים החינוכיים בנושאים
שונים 51 ,סדנאות והרצאות התקיימו לילדים ,להורים
וצוותי חינוך 281 ,הורים קיבלו ייעוץ והדרכה לגבי דילמות
וקשיים שונים 176 ,ילדים ובני נוער בגילאי  18 - 5זכו
לטיפול פרטני שעזר להם להתמודד עם בעיותיהם541 ,
ילדי גן חובה קיבלו הערכות לבדיקת בשלותם לכיתה א',
 416תלמידי בתי ספר יסודיים מהחינוך המיוחד והרגיל
עברו הערכה פסיכולוגית.

מחנכים באהבה

מחנכים באהבה
קולטים באהבה

חינוך מיוחד

בעיר לומדים  1,840תלמידים במסגרות חינוך מיוחד
מגוונות 80 ,אחוז מהם תושבי העיר ,החל מגילאי גן ועד
לתיכון .השנה נפתחו גנים נוספים וכיתות לימוד 6 :גנים
לעיכוב התפתחותי •  5כיתות א' לחינוך מיוחד בבתי
הספר 'בכור לוי'' ,סיני'' ,ויצמן' ,חב''ד ת''ת ו'-שריד' • 5
כיתות ז' לחינוך המיוחד בחטיבות 'קציר'' ,דה שליט',
ישיבת עמיחי ואמי"ת המר •  2כיתות י' בתיכונים 'קציר'
ו'-דה שליט' .העיר רחובות משקיעה רבות במסגרת
החינוך המיוחד :בין היתר ,מתקיימת הדרכה פדגוגית
בכיתות והשתלמויות לצוותי ההוראה והטיפול ,הקצאת
כוח אדם נוסף מעבר לתקנים המאושרים לחינוך המיוחד
• מימון הרחבת שעות הפעילות בבית הספר 'עידוד' על
ידי האגף לשירותים חברתיים ,עד השעה  18:30ובגני
'לימן' עד השעה  • 17:00יום לימודים ארוך לילדי • ASD
ארוחות צהריים במסגרות השונות ,ועוד.

רחובות .עיר המדע והתרבות

על פי נתוני פרויקט ( pactפרויקט עירוני לקידום ילדי
הקהילה האתיופית מלידה עד גיל  18והוריהם ברחובות),
משתתפים כ 1500-ילדים ומשפחותיהם מלידה עד גיל
 • 18בתכניות לגיל הרך ,משתתפים כ 550-ילדים בגילאי
לידה  -שש שנים .על פי הנתונים 242 ,ילדים בגני הילדים
לקחו חלק בתכנית העשרה בשפה ומתמטיקה ו95%-
מהם מגלים יכולות מעל הממוצע בתחומים אלה ומגיעים
מוכנים לכיתה א' •  333תלמידים בגילאי  12 - 6קיבלו
חיזוק במקצועות הליבה :שפה ,מתמטיקה ואנגלית •
ילדים שזוהו כבעלי צורך בחיזוק רגשי וחברתי השתתפו
בתכניות לחיזוק הדימוי העצמי ,לוויסות רגשי והשתלבות
חברתית בבתי הספר היסודיים •  56%מכלל התלמידים
שהשתתפו בתכניות צמצמו פערים והגיעו להישגים יפים
•  214ילדים מכל רחבי העיר לקחו חלק בתכניות המרכז
להורים וילדים בגיל הרך בקריית משה •  109ילדים קיבלו
תמיכה בתשלומי הורים על מנת שיוכלו להשתתף בחוגי
העשרה •  50ילדים השתתפו בתכניות לקידום מצוינות •
בתכניות אופק לבגרות ותב"ל המופעלות על ידי ברנקו
וייס ,משתתפים  256תלמידים מחטיבות הביניים בקבוצות
למידה ,העצמה ופעילות חברתית כ 90%-מהם ממשיכים
לבתי הספר התיכוניים בעיר • בנוסף ,השתתפו  306תלמידי
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.
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רישום לגני ילדים
לשנה"ל תשע"ז
 11בינואר  31 -בינואר

אגף החינוך והנוער
המחלקה לגני ילדים

הורים יקרים!
ההרשמה לגני הילדים העירוניים תתקיים באמצעות האתר העירוניWWW.REHOVOT.MUNI.IL :
תושבים שלא הצליחו לבצע רישום באמצעות האתר העירוני ,יגיעו לפי מועדי הרישום ,לבצע רישום בעיריית
רחובות ,רחוב ביל"ו  ,2קומה  ,2בימים א'  -ה' ,בין השעות  12:00 - 8:00ובימים א' וגם ג' ,בין השעות 18:00 - 16:00

חוק חינוך חובה מחייב רישומם של ילדים אשר נולדו בין התאריכים:
כה' בטבת תשע"א  -ה' בטבת תשע"ב 1 ,בינואר  31 - 2011בדצמבר 2011

מועדי הרישום
שם המשפחה מתחיל ב

ירשמו ביום

בתאריך

שם המשפחה מתחיל ב

ירשמו ביום

בתאריך

א
ב
ג
ד
ה-ו
ז-ח
ט-י
כ-ל

ב
ג
ד
ה
א
ב
ג
ד

11.1.2016
12.1.2016
13.1.2016
14.1.2016
17.1.2016
18.1.2016
19.1.2016
20.1.2016

מ-נ
ס-ע
פ-צ
ק-ר
ש-ת
משפחות שלא הספיקו
להגיע ביום הרישום
לפי המועד

ה
א
ב
ג
ד

21.1.2016
24.1.2016
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בעת ההרשמה יש להצטייד:
שתי תעודות זהות של ההורים ,כולל הספח וכתובת
מעודכנת של הילד/ה

ניתן להרשם לאחד ממוסדות החינוך:
ממלכתי • ממלכתי דתי • מוכר שאינו רשמי  -בהצגת אישור
על קבלת הילד׳ה לגן (ספח ד׳)

הרשמה לרשת חוויות
בעת ההרשמה לגני הילדים יעמדו לשירותכם עמדות לרישום
צהרונים של רשת חוויות .יש להצטייד בכרטיס אשראי או
בפנקס צ'קים .לפרטים נוספים ניתן לפנות לרשת חוויות,
טלפון 08-9454650 :

ההרשמה לגנ"י באמצעות האתר העירוני חוסכת זמן יקר! www.rehovot.muni.il

עיריית רחובות ב-

ובאפליקציה
מחנכים באהבה

זמן תרבות

פרס שרת התרבות

גם השנה זוכה העיר רחובות במקום השני בפרס שרת
התרבות והספורט בגין השקעות בתרבות .רחובות זכתה
במקום השני בקטגוריית ערים גדולות ואירחה את טקס
קבלת הפרסים בבית העם  -היכל התרבות העירוני.
סכום הזכייה בסך  40אלף שקל הועבר לפעילויות במוסדות
התרבות לרווחת הציבור .במעמד קבלת הפרס הציג ראש
העיר ,רחמים מלול ,את החזון שעומד מאחורי ההשקעה
הגדולה בתרבות .מלול" :תרבות איננה מותרות ,היא
שירות חיוני ושמנו אותו במקום הראוי לו ,בחזית הבמה״.

פסטיבלים ארציים ובינלאומיים

במסגרת מהפכת התרבות בעיר ,אשר החלה עם השקעתו
של ראש העיר בתרבות ,קיימת תנופה אדירה של פסטיבלים
ייחודיים ואירועי תרבות איכותיים ,שהותאמו לכל הקהלים
והגילאים של צרכני התרבות בעיר .האירועים מתקיימים
באמצעות החברה העירונית לתרבות וספורט ובהם משתתפים
עשרות אלפי תושבים מרחובות ומכל רחבי הארץ.

״פסטיבל רחובות״ ה - 6-הפסטיבל הבינלאומי
לפסלים חיים

רחובות .עיר המדע והתרבות
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רוקדים אביב  -פסטיבל מחול וזמר ארצי

ארועי לילה לבן
פסטיבל טועמים עולם

זמן תרבות

זמן תרבות
מימונה עירונית

שרים לך רחובות  -ערבי שירה בציבור
חגיגות יום העצמאות

רחובות .עיר המדע והתרבות
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צעדת האביב

שבוע הספר העברי

פסטיבל סוכות  -קול העולם רחובות

זמן תרבות

זמן תרבות

חגיגות פורים

מרוץ השישה

השנה הוקדשו אירועי פורים לחגיגות יום הולדת  125שנה
לעיר רחובות והן נערכו ברחוב יעקב ,רחובה הראשון של
העיר ,שעבר שיפוץ ושימור לאחרונה .החגיגות נפתחו
בטקס חנוכת מתחם לב המושבה ,הרחובות יעקב ובנימין,
אשר עברו שיפוץ ,החלפת תשתיות ,שימור מבנים והצבת
ריהוט ושפת רחוב אחידה .ראש העיר ,רחמים מלול וחברי
מועצת העיר ,גזרו את סרט פתיחת הרחוב ובירכו את
התושבים אשר הגיעו לחגיגות.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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ארועים לנוער

אמני רחובות פותחים את ביתם

מחזמר חנוכה ותמונות מבימת הנוער

פתיחת ליגת מאמאנט

זמן תרבות

זמן תרבות

תרבות מסביב לשעון

החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש מפעילה במשך
השנה עשרות מוסדות תרבות ופנאי מהמובילים בארץ,
ביניהם מרכז התרבות ע"ש סמילנסקי ,הקתדרה העממית
ע"ש לאה טנא ,מרכז פיסול קרמי ,הקונסרבטוריון העירוני
למוסיקה ,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 רחובות ,ועוד .בין הפעילויות שנערכו
השנה הוצעו מאות קורסים וסדנאות ,תערוכות ,חוגים,
ועוד .הועלה המחזמר ,מגע של קרח ,התקיימו הופעות
אמנים ולהקות המחול והזמר עלו על במות העיר .במהלך
הקיץ השתתפו בקייטנות של החברה העירונית כחמשת
אלפים כ 5000-ילדים בבתי הספר ברחבי העיר ומאות
ילדים השתלבו בקייטנות .ייחודיות של כדורגל וכדורסל,
וקייטנת אומנויות הבמה של בימת הנוער רחובות.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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בית העם רחובות  -היכל התרבות
העירוני

שנת  2015הינה שנת הפעילות הראשונה של בית העם -
היכל התרבות העירוני .בהיכל ,המהווה בית תרבותי חדש
לעשרות אלפי צרכני תרבות ברחובות והסביבה ,התקיימו
עשרות הצגות ,קונצרטים ,מופעים וארועים שונים .בין
היתר התקיימו שבע סדרות תיאטרון 13 ,סדרות שונות
בתחום המוסיקה ,הקולנוע ,הילדים והמחול ,שהפכו את
ההיכל למוקד משיכה בקנה מידה ארצי.

זמן תרבות

זמן תרבות

רגעי השנה בספורט

רחובות .עיר המדע והתרבות
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זמן תרבות

תנופת הפיתוח
מתחם ראשית המושבה (יעקב  -בנימין)

מרכז הפיס לספורט ונופש
'וייסגל' רחובות

אבן הפינה למתחם בריכות 'וייסגל' הונחה בשנת 1973
על ידי ראש הממשלה דאז ,גולדה מאיר ,ומאז הפך
למיקום הבילוי המועדף על ידי תושבי רחובות והסביבה
בימי הקיץ החמים .בחלוף השנים המקום התיישן ,הוזנח
ולבסוף גם נסגר .בשנים האחרונות ,בעקבות החלטתו של
ראש העיר ,רחמים מלול ,לפעול לשיקומו ,בוצעו במקום
עבודות מקיפות לשיקום והקמה ,באמצעות ה.ל.ר  -החברה
לפיתוח רחובות .בחודש יולי  2015נסתיימו העבודות
והמקום נפתח מחדש כמתקן רחצה מודרני שעומד
בסטנדרטים הגבוהים ביותר .כיום ,תושבי רחובות נהנים
ממרכז ספורט חדיש ומתקדם שכולל שתי בריכות שחייה
ובריכות פעוטות ,משטחי דשא מוצלים ,מתקני משחק
ואטרקציות לילדים ,שולחנות פינג פונג ,כסאות חוף ללא
הגבלה ,מתחם רחצה נפרד לציבור הדתי ,מבנה מלתחות
חדש ומרווח ,מתקני כושר ,מזנונים ועוד.

העבודות לחידוש שיפוץ ושימור מתחם ראשית המושבה
החלו כבר בשנת  ,2013עם הצגת התכנית לציבור ,ולפי
מדיניות שימור מבנים ומרקמים היסטוריים והחייאת
מרכז העיר .מאז ,במתחם הרחובות יעקב  -בנימין בוצעו,
באמצעות מינהל ההנדסה בעיריית רחובות וחברת
ה.ל.ר  -החברה לפיתוח רחובות ,שימור ושחזור אדריכלי
של מבנים ואלמנטים היסטוריים ,עבודות פיתוח ושדרוג
תשתיות ,החלפת תשתיות תת קרקעיות ישנות ,חידוש
המדרכות והכבישים ,הצבת ריהוט רחוב ,תאורה ועוד.
הפרויקט נחנך השנה לציון  125שנים לרחובות.

ממשיכים לבנות את עתיד העיר
שוק עירוני מודרני

רחובות .עיר המדע והתרבות
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העבודות להקמת מבנה חדש ומודרני לשוק העירוני
נמשכות במרץ .המבנה החדש כולל  160דוכנים וחנויות,
חניון קרקעי שבו כ 140-מקומות חנייה ,שטח תפעולי
וחדרי שירותים .צפי לסיום שלב א' של הפרויקט הנו
בחודש אפריל  .2016תכנון וביצוע :חברת ה.ל.ר  -החברה
לפיתוח רחובות ומינהל ההנדסה.

ושבטי ישראל ובנוסף ישמש האודיטוריום לפעילות ולצרכי
הציבור השונים .המבנה ייחנך לקראת סוף שנת .2016

לצד זה נמשכות העבודות בפרוייקט דיור בר השגה
לצעירים ,בשטח השוק הישן בפינת הרחובות אברבנאל-
בר כוכבא ,בשטח של כ 2000-מ"ר.
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מתנ"ס וספרייה בשכונת 'רחובות החדשה'

נמשכות העבודות להקמת גשר נוסף בכניסה המערבית
לעיר ,בשיתוף עיריית רחובות ומשרד התחבורה ,באמצעות
חברת נתיבי איילון .בימים אלה נכנסות העבודות לישורת
האחרונה והונחו קורות לקראת הצבת הגשר .העבודות
צפויות להסתיים במהלך המחצית הראשונה של שנת .2016
הדמייה

נמשכות העבודות להקמת המתנ"ס החדש בשכונת
'רחובות החדשה' ,במימון עיריית רחובות וקרן היסוד
שווייץ ,באמצעות חברת ה.ל.ר  -החברה לפיתוח רחובות.
המבנה משתרע על פני שטח של כ 1,700-מ"ר וכולל
אולם רב תכליתי ,חדרי חוגים שונים ועוד .בנוסף ,מוקם
מבנה נפרד בגודל של  500מ"ר עבור הספרייה .הפרויקט
עומד לקראת סיום.

מרכז למורשת יהדות תימן ושבטי ישראל
נמשכות עבודות הקמת המוזיאון בשטח של כ 2.5-דונם,
כ 3000-מ"ר בנוי ,אשר ישמש את הציבור הרחב ואת
תלמידי העיר ללמידה והעשרה של מורשת יהדות תימן

תנופת הפיתוח

תנופת הפיתוח

כיתות גן ברחוב יובל נאמן

מבני ציבור ,חינוך ,ספורט וקהילה
בשנת הלימודים תשע"ו נפתחו עשרות מוסדות חינוך
וכיתות לימוד חדשות 16 • :כיתות בבית הספר נתיבות משה
•  4כיתות מעון ומעליהן  2כיתות גן ברחובות ההולנדית
וברחובות הצעירה •  6כיתות ומינהלה בבית הספר היסודי
החדש ״ניצני המדע״ בשכונת רחובות המדע • תוספת
 12כיתות בתיכון למדעים בשכונת היובל •  2כיתות גני
ילדים ברחובות קאופמן-שדרות הקיבוצים •  4כיתות גן
ילדים ברחוב יובל נאמן בשכונת רחובות המדע • כיתת
גן ילדים ברחוב האימהות וברחוב מדאר ועוד .המבנים
בוצעו באמצעות ה.ל.ר  -החברה לפיתוח רחובות.

כאן בונים!

עיריית רחובות ,באמצעות חברת ה.ל.ר ,ממשיכה בהקמת
עשרות מבנים חדשים נוספים לרווחת תושבי העיר.

תיכון חדש צומח ע"ש רון ארד ברוח היי טק היי

בית הספר נתיבות משה

מעון וכיתות גן ברחוב יעקב מזרחי

רחובות .עיר המדע והתרבות

נמצאים בביצוע :הקמת תיכון חדש צומח "הייטק היי"48 ,
כיתות ,בשכונת "רחובות ההולנדית" • באולפנת 'צביה'
מתבצעות עבודות להריסת מבנה קיים ותוספת מבנה
 9כיתות חדש •  5כיתות גן ברחבי העיר •  4כיתות מעון
בשכונת "רחובות החדשה" • שלב ב' של בית הספר
'ניצני המדע' שכולל תוספת של  6כיתות • השלמת
בינוי ,אודיטוריום ועבודות פיתוח בתיכון מדעים • מועדון
בצלאל לינדה • הקמת תחנת שאיבה גן רווה •הקמת
מגרשי אימונים מדשא סינטטי בסמוך למתחם וייסגל.

קריית החינוך למדעים
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הדמייה

מדרכות ,תאורה ,פיתוח נופי וכביש משולב.
רחוב דונדיקוב :ביצוע תשתיות ,מדרכות וריבוד הכביש.
רח' נורדאו בקטע הרחובות בנימין-יעקב :החלפת
תשתיות ,מדרכות וריבוד הכביש.
מעגל תנועה ברח' הגאון בן איש חי  /אגמון :ביצוע מעגל
התנועה ושדרוג הרחוב כולל שינויים גאומטריים ופיתוח נופי.

פיתוח בשכונות החדשות

מקוב :לאחר שהסתיימו עבודות הפיתוח ברחוב אייזנר,
שכללו כביש משולב ,תאורה ,גינון והשקיה .בתכנון:
השלמת פיתוח ברחוב שלמה לוי.
רחובות המדע :במהלך שנת  2015בוצעה השלמת
תשתיות ,שבילים ,מדרכות ,מפרצי חניה והנגשה לפארק
אזורי ויצמן .בוצע :השלמת שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)  -גן
טנדלר .בתכנון :השצ"פ המרכזי של השכונה.
גבעת האהבה :לקראת ביצוע כיכר טשרניחובסקי כולל
שינויים גאומטריים ,תשתיות תת קרקעיות ,תאורה ופיתוח
נופי .בתכנון :השצ"פ המרכזי של השכונה.
חצרות המושבה :בוצעו עבודות אספלט ,מדרכות ותאורה
ברחובות משה פריד ,משה יתום (חלק א') וחנה אברך.
בתכנון :השלמת תשתיות תת קרקעיות ,מדרכות ,חניות
כבישים ושצ"פים ברחובות הפנימיים.
רחובות ההולנדית :בוצעו השלמות הפיתוח כולל :מדרכות,
חניות ,תאורה ,פיתוח נופי ושביל גישה למעונות וגנים בהר
המוריה .בתכנון :השלמת ריבוד שכבה שנייה ופיתוח.
פארק העסקים הורוביץ :בוצעו השלמות כבישים ,מדרכות
ודרך גישה לתחנת השינוע בחלק הדרומי .בתכנון :השלמת
תשתיות ,כבישים ופיתוח נופי.

מעגל תנועה כיכר מדאר /מרים מזרחי /תקווה :ביצוע
מעגל תנועה ,שינויים גאומטריים ופיתוח נופי.

פרויקטים להמשך פיתוח התשתיות שנמצאים בביצוע
ובתכנון החברה לפיתוח רחובות

נמשכות העבודות לחידוש התשתיות
בכל רחבי העיר ובשכונות הוותיקות

עבודות תשתית בביצוע ה.ל.ר ,החברה לפיתוח רחובות,
שביצוען הסתיים במהלך שנת : 2015
רחוב בנימין :ביצוע החלפת תשתיות תת קרקעיות,
מדרכות ,תאורה ,פיתוח נופי וכביש משולב.
רחוב יעקב :ביצוע החלפת תשתיות תת קרקעיות,

בביצוע • :מתחם גב ים פארק ת.מ.ר • מעגל תנועה ,פיתוח
מדרכות ,שינויים גאומטריים ,תאורה ונוף בצומת הרחובות

תנופת הפיתוח

תנופת הפיתוח
צאלון (ביה"ס בגין) • חניון ברחוב מרבד הקסמים • רחוב
הבעש"ט • רחוב הרצוג • רחוב הרצל (בקטע בנימין  -רוטרי)
• רחוב צופית • רחוב חוגלה • צומת פינס-רמז  -לוין
אפשטיין  -ביצוע מעגל תנועה.

פרויקטים שנמצאים בביצוע וצפויים להסתיים במהלך
שנת 2016
פייקס /הולצמן /איינשטיין • שלט כניסה לעיר מכיוון
צפון .בתכנון :ביצוע תשתיות ברחוב זכריה מדר ,בקטע
הרחובות שדרות ירושלים ועד מוטה גור • פיתוח רחוב
האצ"ל ,הכולל תשתיות תת קרקעיות ,מדרכות ,תאורה
ופיתוח נופי • שדרוג רחוב ששת הימים בקטע הרחובות
גבריאלוב  -יום הכיפורים • פיתוח פארק תעסוקה תמר
ב' • פיתוח רחוב בן ציון פוגל  -תשתיות תת קרקעיות,
מדרכות ,תאורה וריבוד הכביש.

עבודות תשתית ,ביוב וניקוז בביצוע אגף תשתיות
במינהל ההנדסה ,שביצוען הסתיים במהלך שנת 2015
רחוב חנקין  -החלפת קווי מים ועבודות פיתוח • רחוב
נפתולסקי  -החלפת קווי מים ועבודות פיתוח • רחוב הזית -
החלפת קווי מים ועבודות פיתוח • רחוב הגפן  -החלפת קווי
מים ועבודות פיתוח • רחוב טוכמן  -עבודות לשיפור מערכת
הניקוז • רחוב המלכים  -עבודות לשיפור מערכת הניקוז.

עבודות פיתוח ברחובות העיר

רחוב גד'  - 52החלפת קווי מים וביוב ועבודות ניקוז ופיתוח
(צפי לסיום  -ינואר)

רחוב גדוד 52

•צומת טשרניחובסקי  -משה מזרחי  -הקמת מעגל
תנועה (צפי לסיום  -פברואר) • צומת יעקב  -מנוחה
ונחלה  -גורודסקי (צפי לסיום  -מרץ) • רחוב מורדי
הגטאות  -החלפת קווי מים וביוב ועבודות ניקוז ופיתוח
(צפי לסיום  -ינואר) • רחוב בורוכוב  -החלפת קווי מים
וביוב ועבודות ניקוז ופיתוח (צפי לסיום  -אפריל) • רחוב
דרך יבנה  -החלפת קווי מים וביוב ועבודות ניקוז ופיתוח
(צפי לסיום  -ינואר) • רחוב משה חרש החלפת קווי ביוב
וניקוז ועבודות פיתוח.

רחוב יום הכיפורים

עבודות הפיתוח שמתבצעות ברחבי העיר :חניון ברחוב
דרך יום הכיפורים • רחוב פסטרנק • רחוב ההדס • רחוב

רחובות .עיר המדע והתרבות

צומת הרחובות טשרניחובסקי  -משה מזרחי
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מינהל ההנדסה מקדם את השימור

שיפוץ ושימור בית הכנסת הגדול

בשנים האחרונות שומרו מספר מבנים היסטוריים ברחבי
העיר ,ביניהם בית חביבי ברחוב יעקב ובית נחומזון
ברחוב בנימין .שימור המבנים ההיסטוריים ,הפזורים
ברחבי העיר ,תורם תרומה אסתטית ועיצובית בעלת
צביון היסטורי למרקם העירוני .בין הפרויקטים לשימור:

בית קועטה

המבנה המכונה ה'ארמון' ,שימש כמקום מגוריו של צדוק
קועטה .המבנה בעל אלמנטים ייחודיים כגון עמודים
קורינתיים וקשתות מחודדות .הבית מהווה כיום כפינת חן
שמשקפת את רוח המקום .בימים אלה עובדים על תכנון
המבנה שיקומו ושימורו והוא מיועד לשימושים ציבוריים.

השנה יתבצע שיפוץ ושימור למבנה בית הכנסת הגדול.
שלב א' של עבודות השימור יכלול עבודות לחישוף האבן
וגילויה על ידי קילוף שכבת הטיח שהסתירה את אבן
הכורכר במשך שנים רבות .בנוסף ,ישומרו וישוחזרו פרטים
היסטוריים שבמבנה ,תיבנה רחבה מונגשת לכלל הציבור
ותתבצע הריסה ובניה מחדש של גרמי המדרגות במקום.
בהמשך ,בשלב ב' ,יתקיימו עבודות פיתוח בשטח שנמצא
סביב למבנה בכדי לשפר את הנראות שלו ולהבליט את
מקומו בראש הגבעה.

ממשיכים להנגיש את העיר
מתחם ראשית המושבה

מתחם ראשית המושבה עתיר במבנים היסטוריים
ואותנטיים שמספרים את סיפורה של העיר רחובות.
בשנים האחרונות עבר המתחם מתיחת פנים נרחבת
שכללה פנסי תאורה ,ספסלים ,פחי אשפה ,החלפת
תשתיות מים וביוב תוך שמירה על המראה ההיסטורי
של הרחוב והמבנים הקיימים בו.
במסגרת סקר נגישות רחובות ,שביצעה עיריית רחובות,
באמצעות מינהל ההנדסה ,נבנתה תשתית לתכנית הנגשה,
בשיתוף קהילה נגישה וחברת נגישות למרחב ,הכוללת
מבני ציבור ,בתי ספר וגני ילדים ומרחבים פתוחים בעיר,
לטובת אנשים בעלי מוגבלויות .השנה הונגשו :מוסדות
החינוך  -בית הספר תחכמוני ,בית יעקב ,קריית החינוך
למדעים ו 44-בתי ספר נמצאים בהליכי עבודה מול משרד

תנופת הפיתוח

תנופת הפיתוח
הוועדה העירונית לנגישות ולשוויון התכנסה לרגל יום
הנכה הבינלאומי ,בכדי לסכם את הפעילות העירונית
שנעשית ונעשתה במשך השנה בנושא הנגישות .במסגרת
זו הציגה הוועדה את הפעילות העירונית שמקיימים אגפי
העיריה בתחומי הנגישות בעיר.

החינוך • מוסדות ציבור  -בוצעו עבודות נגישות ,ביניהם
הונגש מקווה לנשים בשכונת מרמורק • הנמכת מדרכות
ושיפורי בטיחות בצמתים וחניות ברחבי העיר  -פארק
המדע ,צומת הרחובות קק"ל בארי ,משה פורר פינת
בלקינד ,הרצל פינת וייצמן ,גד פיינשטיין ,יום הכיפורים,
הרצל פינת הנשיא הראשון ,הרצל פינת מכון וייצמן למדע,
הרצוג ,דרך הים פינת גבריאלוב ,ההגנה פינת מנחם בגין,
הנשיא הראשון פינת בוסתנאי ,רחוב ארלוזורוב ,ועוד •
תחנות אוטובוס  -הנשיא הראשון פינת הרצל ,הרצוג
פינת מכון ויצמן למדע • פארקים וגנים ציבוריים  -בכל
הגנים החדשים שנבנים מוצבים ספסלים נגישים ,ברזיות
מותאמות ,מתקני המשחק נבנים כך שיתאימו לבעלי
מוגבלויות ,המעברים מונגשים ,ועוד .גם הגנים הקיימים
עוברים שדרוג במטרה לשפר את הנגישות בהם • רמזורים-
הותקנו  15מתקני שמע לעיוורים לסיוע בחציית צמתים
מרומזרים ו 12-מתקנים שמסייעים להולכי רגל לאמוד
את משך הזמן שנותר עד לחצייה • במסגרת תכנית
'קהילה נגישה' ,הפועלת בעיר בשיתוף עיריית רחובות,
רשת חוויות ותושבים בעלי צרכים מיוחדים ,נערכו השנה
מפגשי הסברה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
בעיר ,במטרה להנגיש את נושא הנגישות בפני התלמידים.

כינוס הוועדה העירונית לנגישות ושוויון
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תכנית לחיזוק מבנים (תמ"א )38
בישראל קיימים מבנים רבים שאינם עומדים בתקן
הנדרש במקרה של רעידת אדמה ,לכן יזמה המדינה
תכנית לחיזוק מבנים בשם תמ"א  .38התכנית קובעת
כי כל מבנה שהוקם לפני ה 1.1.1980-אינו עומד בתקן
הנדרש בחוק לעמידות בפני רעידות אדמה.
במשך השנים נערכו בתמ"א מספר שינויים שמציעים
תמריצים נוספים לעידוד ביצוע חיזוק קונסטרוקטיבי
למבנה בפני רעידות אדמה תמורת תוספת של שתיים
וחצי קומות .הדיירים זוכים בלובי מחודש ,חזית מבנה
מחופה מחדש ,מעלית ותוספת שטח של עד  25מ"ר לכל
אחת מיחידות הדיור הקיימות בתמורה לכך שהיזם מוסיף
קומות נוספות למבנה בהתאם לחוק ובלבד שמתקיימת
כדאיות כלכלית.

תמ"א  38ברחובות
בהמשך לתכנית הארצית יזמה הועדה המקומית את
תכנית :רח/2000/טז ,מכוח הוראות תמ"א  38כך שמחד
יחוזקו המבנים ,ומאידך עלות החיזוק תהיה כדאית
וכלכלית בהתאמה לערכי הקרקע של העיר רחובות.
תכנית זו מעניקה  2.7-3.7קומות נוספות על בניינים
קיימים בהתאמה לאזורים שונים בעיר ובמידה והורסים
את הבניין ניתן תמריץ של תוספת קומה שלמה נוספת.
קיימת אופציה נוספת לחיזוק המבנה באמצעות הוספת
ממ"ד וחיזוק שלד המבנה והיא מיועדת בעיקר לבעלי
בתים אשר יכולים לאפשר לעצמם מבחינה כלכלית
לחזק המבנה בפני רעידות אדמה ללא תוספת יחידות
דיור .בימים אלו הסתיימה בנייתו של הפרויקט הראשון
בעיר ברחוב הרא"ה . 9
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לפני התמ"א

השיכון .תהליך התכנון להתחדשות העירונית בשכונת
קריית משה אמור להסתיים במחצית הראשונה של שנת
 2016ובסיומה תועבר לאישור גופי התכנון השונים.

'גן הבונים'  -מנציחים את הבונים
השנה התקיימה חנוכת 'גן הבונים' שנבנה במטרה להנציח
את בוני העיר לדורותיה .בגן הושקעו כחצי מיליון שקלים
מטעם ארגון הקבלנים והבונים ברחובות והסביבה יחד
עם תרומות של  25ממשפחות הבונים שתרמו לטובת
הקמת הגן .על התכנון האדריכלי הייתה אחראית נורית

הדמייה  -אחרי התמ"א

חוגי ממשרד ליכט כהן חוגי .בגן קיר הנצחה מיוחד ,פסלים
שמדמים אלמנטים מעולם הבנייה כמו  -ספסל בצורת
פלס ,משולש ישר זווית שמדמה מטר ועוד.

פינוי בינוי בשכונת קריית משה

ראש העיר בשיתוף משרד השיכון ,מוביל תהליך תכנוני של
פינוי בינוי בשכונת קריית משה בשיתוף הציבור ,במטרה
לבנות מחדש את רוב בנייניה הישנים של השכונה ,הן
באמצעות פינוי בינוי והן על ידי תמ"א  .38הוקמה ועדת
היגוי הכוללת אדריכלים ומומחים מתחומים שונים ,על מנת
להכין תכנית כוללת ,הן בתחום המגורים והן בתחום מבני
הציבור והחינוך ,שטחים ירוקים ועוד .במסגרת זו נערך
כנס מרכזי לשיתוף הציבור והתקיימו מפגשים להסברת
תכנית להתחדשות עירונית ,בנוכחות פעילים וצוות התכנון
בראשותו של אדריכל עדן בר ,חברי מועצת העיר ,יערה
ספיר ואבאי זאודה וחברי הצוות החברתי קהילתי מהאגף
לשירותים חברתיים ומפרוייקט שיקום שכונות  -משרד

תנופת הפיתוח

תנופת הפיתוח
שלב נוסף ברפורמה לתכנון ובנייה ,תיקון  101לחוק

פרויקט סריקת ארכיון תיקי הבניין

מינהל ההנדסה בעיריית רחובות נמצא בעיצומו של
פרויקט סריקת ארכיון תיקי הבניין .מטרת הפרויקט
היא הנגשת כלל החומר המתועד בתיקי הבניין לעובדי
מינהל ההנדסה ,אזרחים ,אדריכלים ,שמאים וכל מי
שזקוק לעיון או צילום מתוך תיקי הבניין .במסגרת הוצאת
החומר הרלוונטי לסריקה מתוך תיקי הבניין מתבצע טיוב
החומר הנמצא בתיקים ,סידורו ,עדכונו ומיונו .בסופו של
התהליך הנתונים נקלטים במערכת הממוחשבת בצורה
קלה ונגישה לאיתור.
הסריקה מתבצעת במכון סריקה מקצועי ובאמצעות מכשור
מתקדם .מטרת הסריקה היא ליצור תיעוד דיגיטלי של
תיקי בניין בתוך המערכת התפעולית של מינהל ההנדסה
ובכך לקצר את זמן ההמתנה לקבלת תיק ,ומניעה של
חיפושים מיותרים אחר תיק שנלקח או נמצא בטיפול.
פרויקט הסריקה יספק מענה מהיר לאיחזור מידע וימנע
אובדן מידע.
מינהל ההנדסה מאפשר לרכוש מידע סרוק מתוך תיקי
הבניין ע"ג דיסק במידה ותיק הבניין אכן כבר נסרק .פרויקט
הסריקה מכניס את עיריית רחובות לעידן חדש של מידע
זמין עם הפנים לשירות התושב.

כזכור ,בשנה שעברה נכנסה לתוקפה הרפורמה הארצית
לחוק התכנון והבנייה .הרפורמה היוותה שינוי משמעותי
במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבנייה במטרה
לשפר את השירות לציבור ומפרטת את פרטי הבנייה
הפטורים מהיתר .בתאריך  1.1.2016החל שלב נוסף של
הרפורמה לחוק התכנון והבנייה שבמסגרתו יש להגיש
בקשות להיתרי בנייה ובקשות למידע דרך המערכת
המקוונת .כל הליך הקליטה ואישור היתרי הבנייה יהיה
ממוחשב ויעמוד בסטנדרטים החדשים שנקבעו ברפורמה.
המטרה הפיכת ההליך לממוחשב היא ייעול וזירוז הליכים
לקבלת היתרי הבנייה.

פארקים ,גנים ונוי

במהלך שנת  2015חלה שנת שמיטה .עם זאת ,בסיומה
של שנת השמיטה החלו להתבצע השלמות עבודות
גינון והשקיה בכל רחבי העיר ,בבתי ספר וגני ילדים.

פארקים וגנים ציבוריים חדשים
גן ציבורי בשצ"פ  ,50שכונת רחובות הצעירה  -בוצעו
עבודות פיתוח ,גינון והשקיה ,הוצבו מתקני משחק וכושר,
נפרש משטח גומי ,הוצב ריהוט גן ,תאורה ומצלמות
לשמירת הסדר הציבורי והגברת הביטחון לתושב.
גן ציבורי ברחוב ויצמן  -בוצעו עבודות פיתוח ,גינון והשקיה,
הוצבו מתקני משחק ,נפרש משטח גומי ,הוצב ריהוט
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גן ,תאורה ומצלמות לשמירת הסדר הציבורי והגברת
הביטחון לתושב • בתום שנת השמיטה החלו עבודות
גינון נרחבות שכללו נטיעה של אלפי עצים ושתילת פרחי
עונה בכל רחבי העיר.

המשחקים שופץ • גינות כלבים ברחבי העיר  -בוצע
פיתוח שבילים ,שיפור הנגישות ,הצבת תאורה ,התקנת
פרגולות להצללה וריהוט גן.

גן ציבורי ברחוב וייצמן

גינת כלבים בגבעת האהבה

שיקום ושידרוג גנים ציבוריים בשכונות

שדרות ח״ן
גן הבנים בקריית משה

גן דולצ'ין  -בוצעו עבודות פיתוח ,נפרש משטח גומי ,הצללה,
הצבת מתקני משחק וכושר ,הצבת תאורה ,ריהוט רחוב
ומצלמות לשמירה על הסדר הציבורי והגברת הביטחון
לתושב • גן שקולניק  -בוצעו עבודות פיתוח והסדרת
הניקוז ,נבנו שבילים ,בוצעה הנגשה ,נפרש משטח גומי,
הוצבו מתקני כושר ,הצללה וריהוט גן ,הוצבה תאורה
ומצלמות לשמירה על הסדר הציבורי והגברת הביטחון
לתושב • גן הרפתקאות  -בוצעה התקנה של מתקני כושר
על גבי משטחי גומי • גן ציבורי ברחוב סטולבוב  -בוצעו
עבודות פיתוח ,הצבת מתקני משחק ,פרישה של משטח
גומי ,ביצוע הצללות והצבה של ריהוט גן • רחוב שדרות
חן (שלב ב')  -בוצעו עבודות פיתוח והשקיה ,הצבת ריהוט
רחוב ,תאורה וסלילה של שביל אופניים • גן הבנים בקריית
משה  -בוצעה החלפה של משטח הגומי ושטח מתקני

פעולות ט"ו בשבט במוסדות החינוך במסגרת שנת
השמיטה

השנה במסגרת שנת השמיטה ,היה חשוב לא לוותר על
פעילות ט"ו בשבט לתלמידים ולהתאים פעילות שתתאים
לשנת השמיטה .חולקו כ 12,000-שתילים וכ 1800 -אדניות

תנופת הפיתוח

תנופת הפיתוח
הנגישות והבטיחות ,הוצבו ברזיות בצירי ההליכה המרכזיים
ובגנים הציבוריים והותקנו הצללות.

למוסדות החינוך בעיר והותקנו מערכות גידול מיוחדות
בחווה החקלאית ברחובות להדגמת חקלאות בשמיטה.

בטיחות מתקנים ואחזקה בפארקים ,גנים ציבוריים
ומוסדות החינוך

המחלקה הטכנית ובטיחות מתקנים ביצעה במהלך
השנה אחזקה שוטפת וסדירה של מתקני משחק וכושר
בפארקים ,בגנים הציבוריים ובמוסדות החינוך ברחבי
העיר .כל פעילויות האחזקה מבוצעות בהתאם לדרישת
ת"י  1498למתקני משחק ו-ת"י  1497למתקני כושר.
בנוסף ,הותקנו מאות ספסלים ואשפתונים דקורטיביים
ברחבי העיר ,אלפי מטרים של גדרות ומעקות להגברת
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עם הפנים לקהילה
ילדים בסכנה ובסיכון :עובדים סוציאליים הפועלים מתוקף
חוק הנוער טיפלו ב 977-ילדים ובני נוער בסיכון .מתוכם
 681ילדים ונוער היו מקרים חדשים 426 .ילדים סבלו
מהתעללות פיזית .כמו כן ,אירעו מקרים של התעללות
מינית והנפגעים קבלו טיפול באגף באמצעות מטפלים
מקצועיים או מוסעים למרכזים בערים אחרות.

שירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים בעיריית רחובות טיפל במהלך
שנת  2015ב 7,307-משפחות במצוקה ,ילדים ובני נוער
בסיכון ,אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ,קשישים,
משפחות במשבר ,ועוד .האגף מפעיל מרכזים ,מועדניות
ותכניות למען כלל אוכלוסיות העיר:

למען ילדים בסיכון

מרכז "אתגרים" להורים וילדים באושיות :מרכז מרווח
ומטופח שכולל חדרי טיפול ,חדר מחשבים חדשני ,פינת
משפחה ,פינת קשב וחצר משחקים .במרכז פועלות קבוצת
צעירים בגילאי  12 - 10וקבוצת בוגרים בגילאי  14 - 12בשעות
אחרי הצהריים והערב .הילדים נהנים מארוחה חמה ,בית חם,
טיפולים רגשיים ,הוראה מתקנת ,בי"ס לכדורגל ,העשרה
חברתית ולימודים ,הקניית כישורי חיים ועוד.
מרכז אור וצבע :בית חם לנערות באושיות יוצאות העדה
התימנית .המקום פועל  4ימים בשבוע .במסגרתו הבנות
מקבלות שיעורי העשרה ,עזרה בשיעוריה 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 ,הצבת גבולות ועזרה לימודית ורגשית .בכל
מועדונית כ 15-ילדים 2 ,מדריכות ועובדת סוציאלית.
המועדוניות פועלות כמרכזי הורים ילדים.
תכנית "במעלה" :התכנית פועלת באושיות עבור  15בנות
יוצאות העדה האתיופית לשיפור כישורי חיים ,העצמה
והעשרה .בקריית משה פעלו  2קבוצות של בנות בכיתות
ה'-ו' המשולבות בבית הנוער "חץ קדימה".
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רווחה לכולם

חלוקת תלושי מזון לנזקקים :השנה תרמה הקרן לידידות
מענקים לילדי המועדוניות לסיכון והמעון הרב תכליתי
ולהוריהם 250 .ילדים קיבלו תלושים לרכישת ביגוד ו216-
הורים קיבלו תלושים לרכישת מזון לקראת חג הפסח.
"חומש רווחה" לקידומם התעסוקתי והאישי של יוצאי
אתיופיה :התכנית הפועלת בקריית משה ,מסייעת כיום
ל 750-נפשות ,מתוכם  400ילדים .התכנית נועדה להעניק
ליווי אישי ואינטנסיבי למשפחות ולצעירים תוך מתן רצף
מענים לקידום אישי ,תעסוקתי ומשפחתי .בשלוש השנים
האחרונות הוצאו  33משפחות ממעגל ההרווחה בעקבות
שדרוגם האישי והתעסוקתי •  47מתוך  73משפחות
הושמו או שודרגו בעבודה .נתוני  :2015התכנית הורחבה
משכונת קריית משה לכלל העיר והשנה נכנסו לתכנית 54
משפחות ,לאחר שעברו אבחון תעסוקתי 37 ,מהמשפחות
הופנו ללימודים ,הכשרות מקצועיות והשלמת השכלה או
אקדמיה 7 • .משפחות נוספות נמצאות בתהליכי למידה
ו 5-משפחות סיימו את הכשרתן והושמו בעבודה • 150
משתתפים יצאו ליום גיבוש משפחתי בפארק המים
'נחשונית' • סדנת 'בדק בית לתחזוקה ביתית' נערכה
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לקבוצת גברים המשתתפים בתכנית חומש • שתי קבוצות
של נשים צעירות בגילאי  21 - 28פעלו במסגרת תכנית
העצמה ,התבוננות פנימית והקניית מיומנויות של לקיחת
אחריות וקבלת החלטות.
חומש צעירים :התכנית מעניקה ליווי וסיוע בשדרוג תעסוקתי
ובניית קריירה לכ 130-צעירים בסיכון ,בגילאים .27 - 18
נתוני  :2015מחצית מהצעירים קיבלו סיוע בכתיבת קורות
חיים ובחיפוש עבודה •  30צעירים מצאו עבודה או קודמו
במקום עבודתם •  3צעירים השתלבו בתכנית תל"ם • 31
צעירים נרשמו ללימודי תואר ראשון ,הנדסאים ,השלמת
בגרויות ,פסיכומטרי והכשרות מקצועיות • כ 60-מהצעירים
קיבלו סיוע במיצוי זכויותיהם •  17מהצעירים שקיבלו
פטור או שנשרו מהצבא ,השתלבו במסלולים שונים של
השירות לאומי או שהתגייסו לצבא.

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
sarit_kf@rehovot.muni.il
שירות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים :מחלקת שיקום
ונכויות  -המחלקה מציעה מגוון שירותים לאוכלוסייה
בעלת 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) :מרכז העבודה השיקומי עבר
בשנה שעברה למבנה חדש ,המשתרע על  1,600מטרים.
המע"ש ,אשר נבנה על ידי עיריית רחובות ,באמצעות
ה.ל.ר  -החברה לפיתוח רחובות בע"מ ,בשיתוף קרן שלם,
ביטוח לאומי ואקי"ם רחובות ,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.
סביבה תומכת :תכנית סיוע לאוכלוסייה של אנשים בעלי
מגבלה שכלית התפתחותית בוגרים ,המתגוררים עם
הורים מזדקנים .צוות התכנית כולל עובדות סוציאליות
ומדריכות ,המגיעות לבתי הבוגרים ומלוות אותם בחיי
היומיום בקבלת שירותים שונים בקהילה.
שילוב מנצח :ליווי אנשים בעלי צרכים מיוחדים לפני ,בזמן
ואחרי הצבא .טיפול פרטני או זוגי :תכנית לטיפול באנשים
בעלי צרכים מיוחדים החשופים להתעללות ,בליווי עובדת
סוציאלית מתמחה בנושא.
תכנית "עמית למשפחה" :תכנית ייחודית למשפחות
לילדים בעלי 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 המודעות בעיר ,קייטנת קיץ
ועוד .לפרטיםhorim.kehila@gmail.com :
תכנית "שמש" :מיועדת למשפחות לילדים בעלי 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 וחוגים לאנשים עם לקויות ראייה.
לפרטים.08-9475151 :
קייטנות קיץ :מיועדות לילדים ואנשים בעלי צרכים מיוחדים
בשיתוף חוויות.

עם הפנים לקהילה
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למען בנות ובני הנוער

המחלקה לנוער מפעילה מגוון תכניות טיפול בבני נוער
במטרה להגביר את סיכוייהם להשתלב נורמטיבית בחברה.
מעבר לעבודה הפרטנית ,משתתפים בני הנוער במגוון קבוצות:

פסיכולוגיה בשנה ג' ,אשר עוברים הדרכה במחלקה
לנוער ,מלווים בני נוער מודרים חברתית ומסייעים להם
לרכוש מיומנויות חברתיות.
עד"י :מרכז יום המיועד לנערות וצעירות מגילאי  16עד
 22שנמצאות בקצה רצף המצוקה והסיכון .המרכז נותן
מענה לכ 25-נערות רחובותיות מידי שנה.
שילוב עובד סוציאלי בבתי ספר בשיתוף "עיר ללא אלימות":
אחת לשבוע מגיע עו"ס לבני נוער ,מפעיל קבוצות לקידום
דרכי ההתמודדות ללא אלימות ומצטרף לצוות מקצועי
וטיפולי בביה"ס .השנה הפרויקט נערך בבתי הספר
נעמ"ת ועמל.
מפתן אלונים :בית הספר ,בשיתוף אגפי הרווחה והחינוך.
מעניק הזדמנות שיקום לבני נוער שמתקשים להסתגל
למסגרות החינוך הפורמאלי .המפתן פועל לאורך כל שעות
היום וקיימים בו מגמות לקונדיטוריה ונגרות המשווקים
לקהל הרחב.

דואגים לרווחת האזרח המבוגר
בית הנוער "חץ קדימה" :מופעלת ע"י עמותת "לשובע"
בקרית משה ,שקולטת מדי יום בין  60ל 80-ילדים ובני
נוער בגילאי  .10-15המחלקה לנוער מנגישה שירות
סוציאלי במקום הכולל טיפול פרטני וקבוצתי במסגרת
תכנית "החומש" .השנה התקיימו ,בין היתר ,תכנית
לפיתוח מיומנויות חברתיות בגיל ההתבגרות לקבוצת
נערות מכיתות ט' .תכנית נוספת הינה קבוצת העצמה
ומנהיגות לבנים שהתקיימה גם במועדונית וגם בתנאי
שטח מאתגרים באמצעות מתנדבים.
שער לנוער :מסגרת תומכת בשעות אחר הצהריים 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 אחר הצהריים
לנערות ,הכוללת ארוחות ,שיעורי עזר ,פעילויות העשרה,
טיפול ,חיזוק והעצמה בשיתוף ויצ"ו לשילוב מתנדבות/ים.
פרויקט חונכות לנוער בשיתוף מכללת פרס :כ10-
סטודנטיות/ים בשנה ג' ללימודי מדעי ההתנהגות או

רחובות .עיר המדע והתרבות

המחלקה לרווחת באזרח המבוגר טפלה בכ3,600-
מקרים .בנוסף הופעלו פרויקטים ,תכניות וסדנאות רבות:
מרכז מידע ויעוץ לאוכלוסייה 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 בטלפונים9392672 :
ו.9392682 -
הפעלת חוק סיעוד :המחלקה אחראית להפעלת חוק
הסיעוד להכנסת שירותי הסיעוד בבית או במרכז היום
ולמעקב אחר תוכניות הטיפול.
קהילה תומכת :קיימות שתי קהילות תומכות לאוכלוסייה
המבוגרת וליוצאי העדה האתיופית ,המנוהלות על ידי
עמותת על"ה.
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 מירידה
קוגניטיבית ,קבוצה פתוחה הנפגשת אחת לחודש וקבוצה
לניצולי שואה המטופלים בבנים  /בנות עם צרכים מיוחדים.
בשיתוף עם עמ"ך.

WWW.REHOVOT.MUNI.IL

מועדונים לקשישי העדה האתיופית :המועדונים פועלים
בשכונות מילצ'ן ,קריית משה וכפר גבירול וחברים בהם
כ 100-חברים מיוצאי העדה האתיופית .מתקיימים בהם
חוגי העשרה הרצאות וטיולים.
מועדונים חברתיים לדוברי רוסית :המועדונים פועלים
בכפר גבירול ובבית עמך ,בהם לקחו חלק כ 40-איש
ומתקיימת בהם פעילות תרבותית ענפה בשפה הרוסית.
מועדונים חברתיים לנשים גמלאיות ברחבי העיר :כ110-
נשים משתתפות במועדונים הפועלים בשכונות ,אושיות,
שעריים וותיקים .במסגרת המועדונים מתקיימים חוגים,
טיולים וקבוצה לקידום צרכי המועדונים.
גינות קהילתיות :פרויקט שמתקיים בשני מועדונים בקרית
משה ובמילצ'ן .בפרויקט הגינות הקהילתיות משתתפות
בעיקר נשים ,החוזרות לעסוק בתחום החקלאות שהיה
חלק בלתי נפרד מחייהן באתיופיה ובו באים לידי ביטוי
הידע והכוחות הקיימים בהן.

תיאטרון קהילתי לאזרחים מבוגרים :התיאטרון הקהילתי
מביא לקדמת הבמה ולשיח ציבורי את המחשבות ,הכמיהות,
הרגשות והצרכים של ציבור הגמלאים .בקבוצת התיאטרון
השתתפו השנה  12נשים בהנחיית עובדת סוציאלית
קהילתית ובימאית מקצועית .ההצגות נכתבות מתוך
סיפורי חייהן של המשתתפות .קבוצת התיאטרון נבחרה
להעלות את המחזה "עד החתונה זה יעבור" בפסטיבל
הארצי לתיאטרון קהילתי בחיפה ובצוותא ת"א.
סדנת חזרה לעבודה לבני  :60+השנה התקיימו על ידי מכון
'שיפור' שתי סדנאות לאזרחים מבוגרים המעוניינים לחזור
למעגל העבודה ,בהם לקחו חלק כ 50-איש.
שולחן עגול בנושא זקנה :השנה הוקם פורום עירוני ,בו
משתתפים ארגונים רבים ממשלתיים פורמאליים וארגוני
מתנדבים ,במטרה לקדם נושאים ופרויקטים לטובת

האזרחים המבוגרים .בין הנושאים שקודמו :הקמת מועדון
לאוכלוסייה הדתית חרדית בעיר ופיתוח פרויקט ליווי
לזקנים עריריים/בודדים ,העומדים לפני שחרור מבי"ח.
מבצע "בחום וידידות" :ה'קרן לידידות' ,תרמה השנה 740
מענקים לסיוע בחימום בחורף לזקנים המטופלים ברווחה
על סך  ₪ 350כל מענק.
קבוצת עוצמה בקרית משה :קבוצה לתושבים ותיקים
בגילאי  45-65המתגוררים בגפם בקרית משה ללא מערכות
תמיכה משפחתיות או חברתיות .הקבוצה נפגשת אחת
לשבוע בשעות הבוקר .כיום הקבוצה מונה  14גברים
ונשים המשתתפים באופן קבוע.
אירועים עירוניים לציבור הגמלאים :חודש ההצדעה לאזרח
המבוגר צוין בסימן חשיבות הקשרים המשפחתיים.

השירות הקהילתי למען תושבי רחובות

מרכז משפח"ה :המרכז לנשים חד הוריות  -הוקם ע"י
השירות לעבודה קהילתית באגף לשירותים חברתיים,
ויצ"ו רחובות ,וועד פעילות חד הוריות .ליצירת קשר:
ויצו • 08-9456395 :האגף לשירותים חברתיים:
 08-9485902ש.י.ל08-9392685/6 :
קהילה נגישה :התכנית הנה פרי שיתוף פעולה של רשת
המתנ"סים ,הרשות המקומית ותושבים בעלי צרכים
מיוחדים (קבוצת נלה"ב) .במסגרת התכנית התקיימו
השנה סדנאות ,תכניות ופעילויות הסברה במערכת
החינוך ולעסקים קטנים.
פורום "יש כיוון" :הפורום פועל בקרית משה בשותפות בין
גורמי חינוך ,רווחה ,מתנ"ס ,מוקד קליטה ,משרד הבריאות
וכמובן צעירים מתנדבים תושבי השכונה .הפורום פועל
במטרה לתת מענים לצורכיהם של צעירי השכונה.
אוניברסיטה בעם :תכנית המיועדת לשילוב תושבים
בקורסים שנתיים באוניברסיטת תל אביב .הקניית ידע
וחשיפה ללימודים במוסד אקדמי .לפרטים.08-9485910 :
המרכז לקידום התעסוקה :המרכז פועל במטרה לתת
מידע אודות זכויות ,הכשרות מקצועיות ,לימודים ,ועוד.
המרכז מעניק ליווי אישי ותעסוקתי ובו מתקיימות סדנאות
לצמיחה תעסוקתית ,סיוע בכתיבת קורות חיים ,הכנה
לראיונות .ניתן לקבל מידע על זכויות ,תכניות ושירותים
בכל התחומים הקשורים לתעסוקה בטל'.08-9392684/5 :
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הבית שלכם בקהילה

'עתידים'  -מרכז הצעירים של רחובות

מרכז חוסן :היחידה לטיפול בהתמכרויות עוסקת בטיפול
פרטני וקבוצתי ומפעילה פרויקטים רבים :מרכז יום
למבוגרים  -מרכז היום משמש מסגרת מעבר להתמודדות,
לאחר הגמילה הפיזית ,ולפני היציאה למעגל העבודה.
מטרת הטיפול במרכז הינה ללמד את המטופל להתמודד
בהווה ובעתיד עם קשיי החיים בצורה יעילה ובוגרת ללא
סמים • קבוצת הורות למכורים נקיים -מטופלים בה הורים
לילדים שעברו גמילה ונקיים מעל חצי שנה • קבוצה
להורים של מכורים -הקבוצה נוצרה כמענה לצורך של
משפחות מכורים בקבלת סיוע נפשי ,תמיכה והכוונה •
יחידת טיפול בנוער  -יחידת נוער וצעירים בגילאים ,14-24
הנמצאים על רצף השימוש בסמים ובאלכוהול.
מרכז חוסן באתרwww.nodrugs.co.il :
מרכז 'דלב' :המרכז האזורי לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה
רחובות .המרכז מעניק שירות טיפולי ייחודי לגברים ולנשים
החווים מערכת יחסים אלימה במשפחה ,וכן לילדים החשופים
לאלימות במשפחתם .במרכז פועלות כיום  3קבוצות לטיפול
בגברים ו  2קבוצות תמיכה לנשים ,כאשר מוקד ההתייחסות
הוא שיפור דפוסי התקשורת הבינאישית  -המשפחתית.
במרכז פועלת מסגרת חברתית ,פרוייקט "קפה ושיח"
הדסה ,שמטרתו להעניק לנשים החוות אלימות במשפחה,
מסגרת חברתית חמה ותומכת ,הכוללת הרצאות העשרה,
סדנאות מסיבות טיולים ותכנים נוספים להגברת המודעות
האישית  -נשית ,טל'.08-9493331:
שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל) :השירות מסייע ביצירת קשר
בין האזרח לגורמים ציבוריים ופרטיים ,מתן מידע ,הכוונה,
ייעוץ ועזרה במימוש זכויות וחובות .השירות מופעל על ידי
כ 30-מתנדבים מומחים ומיומנים בעלי ניסיון מקצועי ,יכולות
וכישורים .המתנדבים עוברים הכשרות ,השתלמויות ,הדרכות
בנושאים שונים ופעילויות גיבוש .במהלך השנה האחרונה
הגיעו מאות פונים לקבלת יעוץ בשי"ל שמעניק ,בין היתר,
סיוע משפטי וייעוץ טרום משפטי .טל׳.08-9392684 :

רחובות .עיר המדע והתרבות

מרכז הצעירים 'עתידים' של עיריית רחובות הוא הכתובת
לכל תושבי העיר בגילאי  .35 - 18במרכז ניתן לקבל מידע,
הכוון ויעוץ ,סיוע בפיתוח קריירה לצעירים ועוד .במהלך
 ,2015הוכפל שטח המבנה של מרכז הצעירים ,ניתנו
כ 3,000-ייעוצים אישיים ,הופעלו  65קבוצות ,סדנאות
וקורסים בהם לקחו חלק כ 1,800-צעירים והתקיימו 13
פעילויות שיא בהן השתתפו כ 3,500-צעירים.
פרויקטים ייחודיים
מלגות 350 :סטודנטים קיבלו  ₪ 1000כל אחד 11 ,סטודנטים
קיבלו  ₪ 3000כל אחד ,בגין הפעלת פרוייקט חברתי .בסוף
חודש נובמבר השנה ,התקיימה הרשמה למלגות לשנה"ל
תשע"ו .בנוסף נפתחה במהלך השנה תכנית המלגות
סלפ"י בשיתוף מפעל הפיס במסגרתו  20סטודנטים
שחונכים צעירים בדרך להשלמת  12שנות לימוד .כל אחד
מהסטודנטים יקבל מלגה ע"ס  .₪ 10,000כמו כן ,נפתחה
תכנית מלגות בשיתוף עמותת 'יד לילד המיוחד' שלוקחים בה
חלק עשרה סטודנטים שפועלים עם תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים מבית הספר 'עידוד' .כל אחד מהסטודנטים יקבל
מלגה ע"ס  • ₪ 11,760הכשרות מקצועיות :ביוזמת ראש
העיר ובזכות תרומה כספית ,התקיימו ארבעה קורסים של
הכשרות מקצועיות לטובת צעירי העיר בתחומי העיסוק:
חשמלאי מוסמך ,סייעת לרופא שיניים ,הנה"ח וסייעת
לחינוך המיוחד 90 .צעירים נבחרו מתוך  150שהגישו
מועמדות .שלושה קורסים הסתיימו והבוגרים משתלבים
במקומות עבודה .קורס חשמלאי מוסמך יסתיים ביולי
 • .2016ארועים לצעירים :מופע סטנד אפ בערב הוקרה
לחיילים" ,מחדשות" -יריד למכירת בגדים יד שנייה וסדרת
הרצאות עם מומחים ששיתפו את הידע שלהם להצלחה
בחיים • .תוכניות לסטודנטים :תכנית להסדר מימון שכ"ל
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לסטודנטים -העיריה משלמת את הריבית במהלך התואר,
הסטודנט מתחיל לשלם את הקרן רק עם סיום הלימודים,
תכנית מתמחים לשילוב סטודנטים במשרות התמחות
בעיריית רחובות (בשנת תשע"ה השתלבו כ 19-סטודנטים
במחלקות השונות בעיריה ,ע.ל.ה וה.ל.ר) ,תכנית "מעשה
עולם" הפועלת זו השנה החמישית ,מעניקה מלגה של ₪ 5000
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.

עסק בסכסוכי שכנים ,יחסי עובד מעביד ,גישור לגירושין,
סוגיות ירושה ,הרחבות בנייה ועוד .במרכז פועלים מעל
 50מגשרים מקצועיים מתנדבים .המרכז ביצע השנה
מאות גישורים .הפניות הגיעו מבית המשפט ,המפקחת
על המקרקעין ,המשטרה ,עיריית רחובות ופניות עצמיות
של הציבור .כמו כן ,אלפי תלמידים ,מורים והורים נחשפו
ועברו תהליכי למידה לשפה הגישורית .מרכז הגישור
ברחובות מקיים קשרים בינלאומיים ללמידה עם מרכזי
הגישור במניאפוליס ובמרילנד ,ארה"ב.

הפורום לקידום מעמד האישה

המרכז לתקשורת קהילתית

הפורום לקידום מעמד האיש בראשות ד"ר מרה קנבל
מונה כ 80-נשים ומורכב מנציגות קבוצות מנהיגות
וממובילות בארגוני נשים ויצ"ו ,נעמ"ת' ,אמונה' ,נשות הדסה,
תאיר' ,גמלא' ,משרד הבריאות ,רשת חוויות ,הפקולטה
לחקלאות ,סורפאופטמסטיות ,ועוד .הפורום קיים כ30-
ישיבות עבודה לתכנון במהלך השנה • השנה קיים הפורום
קורסי למידה ויזמות ,סדנאות ,ועוד ,בהם השתתפו מאות
נשים תושבות העיר • הפורום קיים פעילויות ואירועים
רבים ,ביניהם אירועים לציון יום האישה הבינלאומי ,ערב
הוקרה לנשים מצטיינות ,יריד נשים יוצרות ,אירוע שנתי
והפנינג לנשים בנושא מודעות לבריאות ,כושר ותזונה
נכונה ,ערב עיון בנושא בריאות לב האישה ,אירועים לציון
המאבק באלימות נגד נשים ,ועוד ,בהשתתפות אלפי נשים
וגברים תושבי העיר.

מרכז הגישור העירוני

המרכז פועל לפיתוח הידברות בין פרטים וקבוצות
בקהילה ולצמצום האלימות וההקצנה בחברה .המרכז

קהילה טובה זקוקה לתקשורת טובה ,וזה מה שעושים
כחמישים מתנדבים במרכז לתקשורת קהילתית .תכניות
טלוויזיה עבור הקהילה על ידי חברי הקהילה .המתנדבים
מפיקים חמש תכניות בכל חודש המשודרות בערוץ 98
ובאתר האינטרנט של העיריה .התוכניות פונות לקהלי
יעד שונים החל מבני נוער בתכנית "פותחים פריים" ,דרך
צעירים לאחר השרות הצבאי באמצעות התכנית "לא עוזב
ת'עיר" המגזין "רחובוטיוי" והתכנית "דו פייה" פונים לקהל
הרחב .קבוצה נוספת השייכת לעמותת על"ה מפיקה בעיקר
סרטי תעודה על אנשים וסיפורים מקומיים .השנה הסתיים
הקורס העשירי של המרכז ובו הוצגו  8סרטי גמר .בנוסף,
סרט שהופק במרכז לתקשורת קהילתית' ,סיפור אהבה
ושיר' ,זכה בפרס חביב הקהל בפסטיבל סרטים בינלאומי
בסינמטק ירושלים.

עם הפנים לקהילה

עם הפנים לקהילה
נזקקות במסגרת מבצע קמחא דפסחא .כבכל שנה
עיריית רחובות נערכת למבצע קמחא דפסחא לקראת
חג הפסח וגם השנה חילקה שוברים וחבילות מזון לטובת
קשישים ונזקקים בבית החם למען הקהילה של אגף
שכונות ,בשיתוף האגף לשירותים חברתיים.

הבית החם למען הקהילה

"הבית החם למען הקהילה" פועל באמצעות אגף שכונות
והאגף לשירותים חברתיים ,ומהווה מרכז סיוע חומרי
לתושבים בכל שעות היום ומקושר למוקד העירוני:
חלוקה שבועית  -הבית החם מחלק מדי שבוע כ 300 -סלי
מזון יבש למשפחות המוכרות באגף לשירותים חברתיים.
חלוקה יומית  -מדי יום מחולקות כ 170-מנות חמות
לבודדים ,קשישים וחולים .המנות הינן תרומת 'לקט ישראל'.
תנורים וכירבוליות  -השנה מחולקים כ 150-תנורים
וכירבוליות ,מתוכם  50תרומת גרעין מורים תורנים שבקריית
משה ו 100-תרומת מלב"י רוטרי רחובות.
מבצע חזרה לבית הספר  -הבית החם חילק השנה 400
ילקוטים 300 ,מתוכם תרומת ארגון חזון לישראל ו100 -
תרומת ארגון יד -ביד.
הנגשה תרבותית ואירועים  -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 פורים מתקיים שוק פורים ומסיבת פורים.
מבצע "דבש" בחגי תשרי  -חלוקת חבילות כפולה ליותר
מ 500-סלי מזון למשפחות נזקקות.
כריכים לבתי ספר  -מידי יום הבית החם מכין כריכים
לתלמידים שעקב מצוקה כלכלית נמנעים מלהביא
כריך .הכריכים מועברים באופן דיסקרטי לתלמידים
דרך פרויקט "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  PDDמביה"ס דה שליט.
מבצע קמחא דפסחא  -השנה חולקו מעל ל400,000-
שקלים בשוברים לרכישת מזון לקשישים ולמשפחות

רחובות .עיר המדע והתרבות

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 .הרשות למלחמה
בסמים ובאלכוהול הקימה שתי סיירות הורים עירונית:
סיירת הורים עירונית :גם השנה הרחיבה הסיירת את
פעילותה ,קיבלה אל שורותיה מתנדבות ומתנדבים חדשים
והיא כוללת  80מתנדבים ומתנדבות .המתנדבים יוצאים
בימי חמישי ושישי לסייר במקומות הבילוי ,הגנים הציבוריים
והפארקים ,כשהם לבושים באפודים כתומים ,על מנת
לייצר שיח עם בני הנוער ולשמש כעין בוגרת ואחראית
ברחובות העיר .בנוסף הסיירת מפעילה 'סיירת ממונעת'
בכדי לאפשר גם להורים בעלי מגבלות תנועה להתנדב
ולאחרונה אף הוקמה סיירת על אופניים.
להצטרפות  -לימור סואן horim.rehovot@gmail.com

סיירת הורים שכונתית בקריית משה :הסיירת הוקמה לפני
כשלוש שנים ,על מנת לאפשר לתושבי השכונה ,לקחת חלק
פעיל בעשיה הקהילתית בשכונה .הסיירת יוצאת בימי חמישי
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ושישי ולעיתים מצטרפים אליה גם חברי הסיירת העירונית.
בסיירת השכונתית  20מתנדבים ומתנדבות ,המכירים את
הנוער באופן אישי והשנה הצטרפו לסיירת גם ותיקי השכונה
להצטרפות  -רכז הסיירת נגטה משה .052-6646308

תעסוקה והכשרה מקצועית:

העמקת הקשר עם הקהילה בשכונות
אגף השכונות

אגף השכונות עסק השנה בהעמקת הקשר שבין הקהילה
לבין הרשות המקומית ,תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים
הרלוונטיים.

השנה יצר תקנון בחירות כלל עירוני לוועדי שכונות וחילק את
העיר לשכונות ,תוך יצירת מפה המשקפת את אופן החלוקה
בפועל והקמת וועדת בחירות עירונית שתפקידה לטפל
בבחירות לוועדי השכונות .בנוסף ,יצר פרויקטים חברתיים
וקהילתיים כגון הקמת חדר נוער במתנ"ס 'מרמורק' יחד עם
רשת המתנ"סים ,חלוקת משלוחי מנות ליולדות ביה"ח קפלן,
חגיגת ל"ג בעומר בשיתוף התושבים ברחובות ההולנדית,
המשך שילוט השכונות בשיתוף ועדי השכונות ועוד.

רכזות התעסוקה סייעו למחפשי עבודה ובמהלך השנה
התקיימו קורסי הכשרה מקצועית ,בשיתוף עם גורמים
נוספים ,בניהם קורס נהגי משאיות,קורס מלגזה ,לימוד
הכרת המחשב והאינטרנט,לימודי אולפן ועוד 52 .אנשים
הושמו בעבודה ,כ 300-פנו וקיבלו מענה.
תכניות ילדים ,נוער וחינוך בלתי פורמאל:
מוקד הקליטה שותף בהפעלה ובמימון תכניות 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 ועוד ועוד .מוקד הקליטה מפעיל בשיתוף אגף הגנים
והמחלקה לקשיש בעיריית רחובות את תכנית גינון קהילתי
עבור קשישים בני העדה האתיופית .בגינות מגדלים מבחר
סוגים שונים של ירקות .היבול מחולק לקשישים שעוסקים
במלאכת הגינון 954 .משתתפים בפרויקט.
העצמה ואירועים קהילתיים:

קהילה למען עולים

מוקד קליטה עירוני ליוצאי אתיופיה
מוקד קליטה עירוני ליוצאי אתיופיה הוא פרויקט משותף
של עיריית רחובות ומשרד לקליטת עלייה .המוקד ממוקם
בשכונת קריית משה ונותן שרות לכל בני הקהילה האתיופית
המתגוררים ברחובות .פעילויות המוקד בשנת :2015
פניות כלליות :מוקד הקליטה הוא הכתובת הראשונה מבחינת
העולים המגיעים לקבלת עזרה בבעיות אישיות שונות .המוקד
מכוון ומסייע לעולים בכל מגוון הצרכים וכן בסיוע משפטי
חינם ע"י עו"ד מתנדבים 982 .תושבים פנו וקיבלו סיוע.

במהלך השנה מוקד הקליטה יחד עם גורמים שותפים
קיים ערבי קהילה ואירועים מרכזיים שונים :יום הזיכרון

עם הפנים לקהילה

עם הפנים לקהילה
אירועי תרבות ושירותי קליטה בעיריה

לנספים בדרך מאתיופיה לישראל • חג הסיגד נחגג בשורה
של אירועים • עלייה לירושלים במסגרת שלושת הרגלים
• סיור לימודי בצפון של מבוגרים וגם ילדים והורים •
בדיקות עיניים וחלוקת משקפיים למבוגרים •ערבי חשיפה
לפעילויות שונות • מסיבות סיום של קורסים סדנאות
ותכניות • ימי שיא של פעילות ספורט יצ'אלאל • כנסים
קהילתיים • קורס גישור לפעילים ולעובדי המערכת •
ליווי והפעלה של המרכז הקהילתי בגבעת הקיבוצים,
ועוד .סך הכל השתתפו  2200איש.
פעילים ומנהיגות קהילתית:

מחלקת הקליטה בעיריית רחובות מעניקה שירותים
שוטפים לעולים בעיר .משנת  1989הגיעו לרחובות כ23-
אלף עולים חדשים ,המקבלים שירותי קליטה על ידי
המחלקה בכל תחומי החיים .המחלקה מבצעת גיבוש
תוכניות קליטה אינטגרטיביות ,אשר תורמת לשילוב
העולים בקהילה ותוכניות פרטניות לפי צרכים .השנה
קיימה המחלקה מגוון אירועי פולקלור ומופעים :הענקת
מדליות ללוחמי מלחמת העולם השנייה • מופעי קונצרט
• ערב לזכר נספי הגטאות • חגיגות פורים ויום האישה
הבינלאומי • פסטיבל 'אורות חנוכה' • חגיגות  25שנים
לעלייה מחבר העמים • טקס יום הניצחון על הנאצים •
טקס הוקרה למתנדבים עולים • הוצאת ספר ופרזנטציה
בשפה הרוסית על ההיסטוריה של העיר רחובות ,ועוד.

חדשות בקהילה
פרויקט מרחב בטוח

במסגרת הפעילות הקהילתית פועל 'פורום עירוני' של נציגי
קהילה מכלל שכונות העיר .הנציגים משולבים בוועדות
השונות של הפרויקטים הקהילתיים ,לוקחים חלק בעשייה
ושותפים בהובלה של בני הקהילה בעיר .הפורום מונה
כ 50-פעילים ,גברים ,נשים ,מבוגרים וצעירים .הפעילות
מתקיימת בסיוע וליווי של מוקד הקליטה ותכנית 'פאקט'
והפעילים עוברים השתלמויות וימי עיון בתחום ההתנדבות
והעבודה הקהילתית.

רחובות .עיר המדע והתרבות

פרויקט ייחודי לנערות ,אשר פועל ביוזמת עיריית רחובות
בשיתוף 'בתי הנוער הנחשונים' .במסגרת הפרויקט
עוברות כ 50-נערות בטווח הגילאים ז'  -י ,מ'בית הנוער
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הנחשונים' ,סדנאות העוסקות בנושאים שונים איתם
מתמודדות הנערות בחיי היומיום ,ביניהם מגדר וגיל
ההתבגרות וישלבו בנוסף מעורבות בקהילה .הפעילות
נערכת במהלך ארבעה ימים בשבוע .הנערות משולבות
בפעילויות של מעורבות בקהילה בדרכים שונות ,ביניהן
חונכות לילדי השכונה.
.

פרויקט שולחן עגול לקידום הצרכים של בני הגיל
השלישי
המחלקה לרווחת האזרח המבוגר ,באגף לשירותים
חברתיים ברחובות הקימו השנה פרויקט עירוני חדש,
במסגרתו הוקם שולחן עגול עירוני שייתן מתן לאוכלוסייה
המבוגרת .מפגשי השולחן העגול מתקיימים אחת לחודש
ומשתתפים בהם גופים שונים שמיפו את הצרכים השונים
של האוכלוסייה המבוגרת בעיר .בהתאם לצרכים אלו ,נבנות
תכניות חדשניות משותפות בניהן  -התמודדות עם בעיית
הבדידות ,פיתוח שירות מענה למבוגרים שמשתחררים
מבתי חולים ללא נוכחות בן משפחה ,פיתוח מועדון חברתי
לאוכלוסייה החרדית ועוד.

אירוע עו"סים עושים

מצדיעים לתושבים הוותיקים

מעל  1000אזרחי העיר הוותיקים השתתפו באירועים
העירוניים שנערכו במהלך חודש נובמבר ,במסגרת אירועי
ההצדעה לאזרח המבוגר .האירועים התקיימו בשיתוף פעולה
של המחלקה לרווחת האזרח המבוגר באגף לשירותים
חברתיים ,עמותת על"ה ,החברה העירונית לתרבות ,ספורט
ונופש ופורום שולחן עגול עירוני לאוכלוסייה המבוגרת .בין
היתר התקיים יום עיון בנושא יחסים במשפחה רב דורית,
בו לקחו חלק כ 200-מגמלאי העיר ואירוע נוסף' ,בוקר
פעיל' ,נערך לקידום הבריאות ועידוד המודעות לחשיבותה
של הפעילות הגופנית בגיל המבוגר .ארוע סיום חגיגי
נערך במעמד מחזיקת תיק וותיקים ,אוכלוסיות מיוחדות
וקהילה ,ד״ר רוני באום.

השקת מיזם 'סיפור על הדרך' ברחובות

אירוע סיכום שנת עבודה של עובדי האגף לשירותים
חברתיים .במהלכו הוצגה העשייה ,הוצגו סיפורים אישיים
של הצלחה בעקבות השימוש בשירותי האגף ועוד .מדריך
באחת המועדוניות הטיפוליות סיפר על הבמה כי בעצמו
היה חניך באותה מועדונית ,והחניכים רואים אותו כמודל
להצלחה .באירוע הופיעה להקת התיפוף 'ספיישל ביט'
שחבריה הם נערים ונערות בעלי צרכים מיוחדים וחברי
התיאטרון הקהילתי הציגו הצגה.

השנה הושק מיזם ' סיפור על הדרך' לשימור מורשת
ותרבות יהודי אתיופיה בטקס חגיגי במתנ"ס 'קריית
משה' בנוכחות שר החינוך ,נפתלי בנט וראש העיר,
רחמים מלול .מדובר במיזם של משרד החינוך והחברה
הארצית למתנ"סים .במהלך הטקס השתתפו הנוכחים
במנהג ה'-בונה' המכובד (טקס הקפה המסורתי) שקיים
קייס העדה ,בורקו טגניה .המיזם 'סיפור על הדרך' ,נוצר

עם הפנים לקהילה
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האישה ,במעמד ורד סוייד ,מנכ"לית הרשות לקידום מעמד
האישה במשרד ראש הממשלה.

מתוך רצון להגביר את ההיכרות של החברה הישראלית
עם סיפורם ,מורשתם ותרבותם של ישראלים בני העדה
האתיופית .כחלק מהמיזם ,כ 100-מספרי סיפורים בני
העדה האתיופית שעברו סדנת מספרי סיפורים ,יספרו
בבתים ברחבי הארץ על המסע המפרך שעשו בני העדה
בדרכם לישראל.

טקס אזכרה לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בסודן
בדרכם לישראל

תכנית "אם לאם" ברחובות ,לתמיכה בנשים לאחר
לידה ובמשפחותיהן
במסגרת המיזם החברתי התנדבותי 'אם לאם' ,אימהות
מתנדבות מבקרות אחת לשבוע למשך כשעתיים ,בביתן
של אימהות צעירות אחרי לידה ,במטרה לארח להן חברה,
להקשיב ,לייעץ ולהדריך אותן במהלך השנה הראשונה
של חיי תינוקן .המתנדבות תומכות בנשים לאחר לידה
ובמשפחותיהן .התכנית היא פרי שיתוף פעולה של מרכז
צעירים עתידים ,הפורום לקידום מעמד האישה ומשרד
הבריאות.

טקס לזכרם של יהודי אתיופיה ,שנספו בדרכם מאתיופיה
לישראל ,נפתח בהנחת זרי זיכרון לזכר הנופלים באנדרטת
'מבצע משה' ,על ידי משפחות הנספים .בסיום הטקס
צעדו המשתתפים למתנ"ס קריית משה לטקס המרכזי,
לתערוכת הצילומים 'מדור לדור' ולשמיעה של סיפר עדות
אישי של ניצולי המסע.

קבוצת תמיכה לבני דור הביניים לטיפול בהורים
מזדקנים

 11נשים מצטיינות רחובותיות קיבלו השנה תעודות הוקרה
על פועלן בקידום מעמד האישה ,החברה והקהילה בעיר,
במסגרת אירועי יום האישה של הפורום לקידום מעמד

זו השנה התשיעית בה מקיימת המחלקה לרווחת האזרח
המבוגר באגף לשירותים חברתיים ברחובות קבוצת תמיכה
לדור הביניים לטיפול בהורים מזדקנים .הקבוצה מהווה
מקור תמיכה שמייעץ ומלווה את חברי הקבוצה בסוגיות
שונות הנלוות לטיפול בהורים מזדקנים.

ערב הוקרה לנשים מצטיינות

רחובות .עיר המדע והתרבות
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רשת חוויות
בצהרונים צוות מדריכים מקצועיים ,פעילות פנאי רחבה
הכוללת שימוש במכלול מתקני המתנ"ס לתועלת הילדים,
ארוחת צהרים בשרית וסיוע בהכנת שעורי בית .הצהרונים
מקיימים במהלך השנה פעילויות תרבות לילדים ,מסיבות
והפעלות ייחודיות סביב חגי השנה ועוד.

חוויות של אירועים לכל המשפחה

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.

חוגים לשעות הפנאי

בשנת  2015חל גידול במספר המשתתפים בחוגי רשת
חוויות .במהלך השנה נפתחו מבחר חוגים חדשים,
בהתאם לצרכי התושבים וניתן מענה לגיל הרך ,לילדים,
לנוער ,לבוגרים ומבוגרים ,לאוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים ,ועוד .הרשת מפעילה בחוויות שוויץ שני בתי
ספר מקצועיים להתעמלות אמנותית ולמחול ,ובריכה
הידרותרפית שמשמשת כבריכה טיפולית ובנוסף כבריכה
לחוגי שחייה והתעמלות לכל הגילאים.

תושבי העיר הגיעו לאירועי הפנינג רבים שערכו מרכזי
הרשת סביב מועדי ישראל • הילדים נהנו ממופעים,
הרצאות וסדנאות ,ביניהם שעות סיפור בתנועה ,סדנאות
יצירה באפיה ,בישול ,בועות סבון ,ועוד .בנוסף התקיימו
אירועים סביב חגי ישראל וצויינו טקסי זיכרון לאומיים .גם
השנה נערך פסטיבל אבבה ,להעצמת אמנים בני העדה
האתיופית.כל מרכזי הרשת ערכו את חגיגות חג הסיגד
הלאומיות ואת הטקס הרישמי לזכר בני העדה האתיופית,
שנספו בדרכם ארצה מסודן.

חוויות למבוגרים

השנה הציעו מרכזי רשת חוויות מגוון סדנאות ,הרצאות
ופעילויות למבוגרים :טיולים מאורגנים בכל רחבי הארץ
בליווי מדריכים מקצועיים • הרצאות בנושאים מגוונים,
בהשתתפות מיטב המרצים • פעילות של מועדונים
חברתיים לגילאי ( 50+חצ"ב אתנחתא ו -TEAM-לדוברי
אנגלית -Ambiance Francaise ,מועדון לדוברי צרפתית
ועוד) • מופעי זמר ים תיכוני ,סטנדאפ ועוד.

צהרונים 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.

חוויות לנוער

המרכזים הקהילתיים של רשת חוויות מספקים מענה לחינוך
הבלתי פורמאלי ופועלים בשיתוף גורמי החינוך על מנת

עם הפנים לקהילה

רשת חוויות
קהילתיים לגיל הרך ,ילדים ,נוער ומבוגרים ,בחופשות
ובחגים בקרב האוכלוסייה החרדית ברחובות .השנה
הושם דגש על פיתוח אגף הכשרה מקצועית ותעסוקה
בקרב נשים חרדיות .בימים אלה ,רשת חוויות בשיתוף
האגף לשירותים חברתיים פועלים להקמת מועדון מופת
 מועדון לקשישים/ות מהמגזר החרדי .המועדון יפעלבחוויות נג'ארה ויספק מענה לבני גיל הזה"ב.
להעצים את בני הנוער ולספק להם פנאי מעשיר .הרשת
מפעילה עבור הנוער מגוון פעילויות וקורסים לשעות הפנאי
ומונעת שוטטות נוער בשכונות .בין הפעילויות נפתחו קורסים
מדריכים צעירים (מד"צים) וקורס מגישי עזרה ראשונה,
המקנה למשתתפים תעודת מדריך ממשרד החינוך,
המאפשרת לבני נוער תעסוקה בחופשת 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.
התנדבות בני הנוער למען הקהילה ראויה לשבח.

פרויקטים מיוחדים בחוויות

השנה הפעילו מרכזי חוויות פרויקטים ומיזמים מיוחדים:
'סיפור על הדרך' שנבנה במטרה להגביר את ההיכרות של
החברה הישראלית עם ישראלים יוצאי אתיופיה ולאפשר
יצירת דו שיח סביב סיפורים אישיים של ישראלים יוצאי
העדה בחוויות קריית משה • מעגלי תעסוקה '-לעבוד
בקהילה למען הקהילה' ,בשיתוף עם משרד הרווחה
והחברה למתנ"סים ,אשר נועד לשלב אנשים בעלי
מוגבלויות בעבודה במגוון תפקידים במתנ"סים • קבוצת
מנהיגות של ילדים מצטיינים בכיתות ד' מכל בתי הספר
בעיר ,אשר עוסקת בבטיחות וחיסכון בחשמל • 'אחד
משלנו' פרויקט לרגל יום המעשים הטובים ,להוקרת
פועלם ותרומתם של אנשים בקהילה.

חוויות מהות
נותן מענה לפעילות פנאי והעשרה למאות משתתפים
המגיעים אל המרכז באופן קבוע ומקיים אירועי חברה

רחובות .עיר המדע והתרבות

אגף הגיל הרך הטיפול והמשפחה
שנת  2015התאפיינה גם היא בגידול משמעותי במספר
הילדים אשר נרשמו למסגרות המעונות והצהרונים
של רשת חוויות .הרשת נתנה מענה לכלל הנרשמים,
פתחה מסגרות נוספות 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 • מעונות היום של רשת "התחלה חכמה"
נמצאים בפיקוחה של רשת מעונות היום של החברה
למתנ"סים ומשרד הכלכלה ומופעלים על ידי רשת
חוויות .השנה נפתח המעון החמישי בשכונת 'רחובות
הצעירה' מעון 'תאנה' • תל"ן בגני הילדים  -אגף הגיל
הרך ,בשיתוף אגף החינוך מפעיל תכנית העשרה בגני
הילדים בעיר • בית לגדול טוב פועל בשכונת כפר
גבירול ומספק פעולות פנאי והעשרה לגיל הרך •
מרכז חיבוקים עתיד להיפתח בקרוב ולספק פעילויות
משותפות להורים ולילדים.

חוגים ופעילויות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
במהלך השנה ניתנו מגוון חוגי העשרה ופעילויות לאוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים בהם :כדורגל ,ספיישל ביט ,אורגנית
ומשחקי חשיבה ודרמה .בנוסף ,הרשת מפעילה מגוון
מועדונים חברתיים ,ביניהם מועדון 'רעים' למבוגרים בעלי
מגבלה תקשורתית\חברתית ומאפשרת שילוב פרטני
במרכזי הרשת .בין התכניות והפרויקטים שמציע המרכז
ניתן למצוא את קבוצת 'קטן עלינו'  -מעגלי שיח ודיון
למבוגרים בעלי מוגבלות שכלית ולקויות למידה • תכנית
'עמיתים'  -תכנית ארצית של החברה למתנ"סים לשילוב
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פרטני • צהרון 'רננים'  -כיתות לבעלי עיכוב התפתחותי,
בעיות התנהגותיות וקשיים תקשורתיים בבית הספר 'רננים'
• קהילה נגישה  -למבוגרים בעלי מגבלות ובני משפחתם
בנושא הנגישות

חוויות בספריות
מעל ל 21,000-מנויים השנה ברשת הספריות של חוויות.
המנוי לספריות הרשת מתבצע ללא תשלום .במהלך
השנה נוספו חידושים לספריה ובין היתר ,נפתח סניף
חדש בשכונת 'רחובות החדשה' .רשת חוויות פעלה השנה
לשילוב אוכלוסיות מיוחדות בספריות ,ע"י קליטתם כעובדים
וכמתנדבים • הפעילה את שירות 'ספר עד הבית' על ידי
מתנדבים וצוות הספרייה • הגדילה את אוסף הספרים
הקוליים והפעילה תוכנות ייעודיות להקראה • סייעה
בפרויקט 'מעגלי קריאה' בשיתוף חוויות שוויץ •קיימה
הדרכות לצוות • קיימה אירועי תרבות כגון סדרת 'קוראים
בקפה' ,אירועי 'חודש הספר והקריאה' • שעות סיפור ,ועוד.

בית הספר המקצועי להתעמלות אמנותית -הפועל
חוויות רחובות
בבית הספר המקצועי להתעמלות אמנותית ,הפועל בחוויות
שווייץ ,מתעמלות תלמידות בגילאי  .16 - 5השנה חל גידול
משמעותי במספר המשתתפות בנבחרת .מתעמלות
הנבחרת זכו לקבל העשרה בתחומים נוספים כגון :ריקודים
סלוניים ,אקרויוגה ,פסיכודרמה ועוד .במהלך שנת 2015
השתתפה הנבחרת בתחרויות בכל רחבי הארץ והגיעה
להישגים מרשימים.

מופת  -חוויות על הבמה

אולם מופת  -חוויות על הבמה חוגג השנה  25שנות
פעילות ,נותן מענה לכל שוחרי התרבות האיכותית
ומציג מופעים מהמובילים בארץ .הרפרטואר העשיר
ואופי הפעילות נבנית בהתאמה מלאה לצרכי הקהל.
בין היתר ,מתקיימים בו ערבי זמר איכותיים עם מנחי
השירה בציבור והאמנים הטובים בארץ ,סדרת טיולי
מזמר המלווים בשירה ונגינה ,סיורי אווירה וחוויה
קולינריים בשווקים ברחבי הארץ ,מנחות מוזיקליות
לשוחרי המוזיקה הקלאסית ,סדרת ההרצאות ‘קורעים
את המסך ופורצים אל הבמה’ ועוד.

בית הספר למחול
בשנת  2015חל גידול במספר המשתתפות בחוגי המחול
השונים :מחול יצירתי ,ג'אז ,היפ הופ ,בלט ,ועוד .צוות המורות
בעל רמה מקצועית גבוהה ואיכותית ,המעניק תשומת לב
ויחס אישי לכל אחת מהרקדניות .במהלך השנה השתתפו
הרקדניות בסדנאות ,העשרה מקצועית והופיעו בבמות
עירוניות וחוץ עירוניות והשתתפו בתחרויות ארציות.

עם הפנים לקהילה

לסביבה באהבה
ופיתוח בר  -קיימא ,בבית העם  -היכל התרבות העירוני.
הסרטים הוקרנו אחת לחודש על ידי עמותת 'אקלונוע' ,בליווי
הרצאות קצרות שמועברות על ידי מיטב המרצים בתחום.

מחנכים לסביבה מקיימת ופיתוח בר
קיימא

ממשיכים במהפכת מחזור

חדש בעיר! כחלק מראייה עירונית כוללת לפיתוח בר קיימא,
עיריית רחובות ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ופעילים
הקימה השנה קבוצת "רוכבים סביבתיים" ,ביוזמתה של
יערה ספיר ,מחזיקת תיק בר קיימא .הקבוצה מורכבת
מתושבי העיר ומשלבת רכיבת אופניים ופעילות לקידום
איכות החיים בעיר .רוכבי האופניים יקיימו סדרת מפגשים
שיכללו סיורים והרצאות של מומחים .חברי הקבוצה יכירו
את מאפייני הטבע העירוני שסביב לנו ומאפייני הסביבה
האורבנית ,ישמעו על האתגרים בשמירה על הסביבה
בעיר ובעולם ויתנסו בהפעלת יוזמות מקומיות למען
הסביבה בעיר רחובות .כמו כן ,במסגרת קול קורא שבו
זכתה העיריה ,התקבל מימון מהמשרד להגנת הסביבה
לפעילויות חינוכיות למען הסביבה .בפעילויות שהתקיימו
בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר ,הוסמכו השנה בית הספר
בגין ובית הספר פרחי המדע לבתי ספר ירוקים ,והופעלה
תכנית שנתית למנהיגות סביבתית בבתי הספר היסודיים.

מועדון הסרט הירוק
כחלק מהפעילות התרבותית בעיר ,עיריית רחובות קיימה
השנה סדרת סרטים והרצאות בנושאי איכות הסביבה

רחובות .עיר המדע והתרבות

עיריית רחובות ,באמצעות האגף לשיפור פני העיר,
בשיתוף תאגיד תמיר ,ממשיכה במהפכת המחזור בעיר
והציבה  2150פחים כתומים .מנתוני תאגיד המחזור תמיר
עולה כי ,מעל ל 360-טון פסולת אריזות נאספה מהפחים
הכתומים והועברה למחזור .בפגישה שכינס השנה מנכ"ל
העיריה וגופי הסמך העירוניים ,נקבעו צעדים להגברת
המודעות למחזור בעיר.

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
 2015ביצעו מחלקות האגף פעולות לרווחת הציבור:

תמרורים ,סימוני דרך ורמזורים
צביעה של כל סימוני הדרך בעיר ,כולל אבני שפה ,מעברי
חצייה ,ניתוב ,פסי האטה • הותקנו פסי האטה חדשים
ברחבי העיר • הוחלפו נורות ברמזורים בכל רחבי העיר
לסוג לד • הקמת בקרת רמזורים במשרדי האגף ובמוקד
העירוני • התקנת מעקות בטיחות ברחבי העיר ובעיקר
בסמוך למוסדות החינוך • התקנת רמזומנים ,רמזורים
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שמראים את הזמן שנותר עד לאור הירוק • התקנת מראות
פנורמיות לשיפור הבטיחות • אחזקה והתקנה שוטפת
של תמרורים ושלטי רחוב לא מוארים בכל רחבי העיר.

אכיפה ופיקוח ברחבי העיר
טופלו מעל ל 8000 -קריאות מוקד • ניידות וקטנועי
הפיקוח סיירו בעיר ונתנו מענה לקריאות מוקד באיסורי
חניה ובחניות נכים• בוצעו סיורי ניידת פיקוח וצילום בצירי
תנועה ראשיים • בוצעו סיורי קטנועים ברחבי העיר • בוצעו
סיורים רגליים של פקחים ברחובות המקבילים למרכז
העיר ובמוסדות החינוך לשמירה על בטיחות • ניתן סיוע
לשיטור העירוני באמצעות סיורים לשמירה על הסדר
הציבורי ולמניעת ונדליזם• ניתן סיוע וליווי לקבלני צבע
במשמרות הלילה לצביעת סימוני דרך ולצורך ביצוע פסי
האטה ברחבי העיר • הוצבו פקחים בצירי תנועה ראשיים
לשמירה על זרימת התנועה ומניעת חסימות • בוצעה
חלוקה של תו דייר לתושבים • בוצעה אכיפה לעמודי
מחסום מאושרים ,חסימות וסיוע באירועים ,הכוונת תנועה
וליווי אירועים עירוניים לשמירה על הבטיחות והסדר.

מחלקת פיקוח איכות הסביבה ביצעה אכיפה סביבתית

המחלקה רשמה מעל ל 650-דוחות כנגד העוברים על
חוקי העזר הסביבתיים :מחלקת פיקוח איכות הסביבה
פועלת לאכיפת חוקי העזר העירוניים במטרה לצמצם את
המפגעים בעיר מתוך דאגה לבריאות התושבים ולשיפור
באיכות החיים בעיר .המחלקה טיפלה במעל ל8,000 -
פניות מוקד ,פעלה למניעת מפגעי רעש בגנים ציבוריים
באמצעות סיורים משותפים עם השיטור העירוני ,סייעה
למשמרות הזה"ב בפתיחת שנת הלימודים וביצעה אכיפה
בסמוך למוסדות החינוך ,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 • .פיקוח וניהול
שוק ארבעת המינים בסוכות כולל הקמה ,ושמירה על
הסדר הציבורי • בוצעה אכיפת למניעת מטרדים מבתי
העסק ,כגון אכיפת השלכת קרטונים וקיפולם ,אכיפת
הוצאת סחורה ,פיקוח על אתרי בניה ,עבודות פיתוח ועוד.

כחלק משיפור חזות העיר והשמירה על הסדר והניקיון
בעיר ,הפיקוח על איכות הסביבה באגף תנועה ,שילוט
ופיקוח ,יצא השנה למבצע רחב היקף לאכיפת רכבים
נטושים ופעל נגד תושבים ,אשר נטשו את רכביהם ברחבי
העיר .במסגרת זו טופלו השנה כ 1200-פניות בנושא
רכבים נטושים ונגררו עשרות גרוטאות רכב ,אשר ננטשו
ברחוב על ידי בעליהם.

מחלקת שילוט
פעלה לניקיון העיר ממודעות ושלטים פיראטיים ,ביצעה
סקר שלטים ושלחה אגרות שילוט להסדרתם ,התקנת
קרנות רחוב חדשות ,התקנת סככות חדשות ,אחזקת
לוחות מודעות ציבוריים ,ביקורת על פעילות הזכיינים ועוד.

לסביבה באהבה

לסביבה באהבה
איכות מי השתייה ברחובות

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  - 2015חניות נוספות "נשק וסע" בקרבת בתי
הספר היסודיים ,פסי האטה בסמוך לבתי ספר ,גנים
ומבני ציבור ,שינויים בתמרור במקומות מועדים לסכנה,
התקנת מעקות בטיחות ,שפורים בתשתיות ,שדרוג קווי
התחבורה הציבורית והתקנת מערכת 'רמזומנים'.

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.
בשנה שעברה הופקה חוברת הדרכה לבעלי העסקים
בעיר ,עם הנחיות הרפורמה הצפויה ,והשנה ביוזמתה של
חברת מועצת העיר ,גלי אפל קסטל ,התחילו בגיבוש של
מסמך מדיניות של עיריית רחובות ,בכל הקשור לרישוי
עסקים בעיר .במסגרת זו התקשרה העיריה עם יועץ
סביבתי ,ד"ר סלע ,שמלווה את התהליך עד להכנת ספר
מדיניות ,שיפורסם באתר האינטרנט העירוני .המהלך
יקל על תהליך קבלת רישיון עסק לבעלי העסקים בעיר
ובעלי עסקים יוכלו להיכנס לאתר ולקבל מפרט מפורט
על הנדרש לצורך קבלת רישיון עסק.

רחובות .עיר המדע והתרבות

המחלקה לרישוי עסקים מבצעת בדיקות מים חודשיות
ושנתיות .הדוחות מפורסמים באתר העירוני ולפיהם המים
ברחובות ראויים לשתיה!

כמות הפסולת הכללית של רחובות
טון כמות  %מכלל טון פסולת
סוג הפסולת הפסולת הפסולת
לנפש
להטמנה
להטמנה (לפי 140,000
תושבים)
ללא מחזור ברחובות
0.367
72.10
פסולת ביתית 51,481
פסולת
0.142
27.90
וגזםיבשה 19,933
סה”כ
0.510
100
פסולת 71,414
להטמנה
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העמותה להצלת חתולי רחוב

מיחזור
סוג
הפסולת

כמות
הפסולת
(טון)

פסולת
למחזור

11,810

 %מכלל טון פסולת
הפסולת לנפש /שנה
הטמנה
(לפי 140,000
ומחזור
תושבים)
0.084
16.53

ממחזרים

בנוסף למהפכת המחזור מתפעל האגף מתקני מחזור רבים
שהוצבו בעיר 16 :מתקנים למחזור פסולת אלקטרונית • 27
מתקנים למחזור קרטון • כ 2500 -מתקנים למחזור נייר •
כ 300 -מתקנים למחזור בקבוקים• כ 320 -קומפוסטרים
פועלים בבתים הפרטיים וניתן לרכוש קומפוסטר במחיר
מסובסד באגף שפ”ע • כ 2150-פחים כתומים הוצבו
בבתים המשותפים למחזור אריזות ו 67-פחים סגולים
לאיסוף אריזות מזכוכית.

השרות הווטרינרי העירוני

הפעילות בשנת  2015הייתה בסימן של מניעת מחלות
העלולות לפגוע בבריאות הציבור ובמיוחד מחלת הכלבת.
הוגברה המודעות לביצוע חיסונים למניעת מחלת הכלבת
כמו כן הוגברה האכיפה על אופן החזקת בעלי החיים.

אכיפת חוק צער בעלי חיים

טופלו  82פניות ,מחצית מהן נמצאו נכונות ובעליהם נדרשו
לשפר את תנאי ההחזקה כך שיותאמו לרווחת בעלי
החיים .במקרים בהם לא ניאותו בעליהם ,הוחרמו בעלי
החיים והועברו למתקנים מוגנים .בשנת  2015הוחרמו
שבעה כלבים ושישה חתולים ,שני חמורים וסוסה אחת.

במשך השנה ביצעה עיריית רחובות ,בעזרת ‘העמותה
להצלת חתולי רחוב ורופאים פרטיים בעיר ,כ789-
עיקורים עד חודש נובמבר  2015ותשלים עד סוף השנה
עוד כ 250-עיקורים .בנוסף ,ניתן חיסון כלבת ,טיפול נגד
תולעי מעיים לחתולים.

עליה ניכרת בכמות הבדיקות
לראשונה השנה השרות הווטרינרי העירוני שימש כתחנת
בדיקות אזורית לרדיוס של  50ק״מ .במסגרת זו גדלה
השנה כמות מוצרי הבשר ,העופות והדגים אשר נבדקה
על ידי השרות הווטרינרי בטרם שיווקה לעיר .השנה נבדקו
 12,042,900ק”ג מוצרי מזון מהחי ,עלייה ניכרת של 50
אחוז בכמות בהשוואה לאשתקד.

חיסונים
 4367כלבים ו 801-חתולים חוסנו כנגד מחלת הכלבת •
פוזרו עשרות פיתיונות של חיסוני הכלבת על מנת לחסן
את אוכלוסיית השועלים והתנים בשולי העיר • 135
כלבים ו 18-חתולים הוסגרו השנה לצורך תצפית כלבת
•  275כלבים משוטטים נאספו על ידי פקחי העיר ,חלקם
הגדול הוחזר לבעלים •  19חתולים פצועים נאספו ונלקחו
לטיפול רפואי •  220ביקורות וטרינריות ,נערכו השנה
לרישוי עסקים • כ 3262-פניות ציבור טופלו במסגרת
השירות הווטרינרי בעיר.

“עמותת רחובות אוהבת חיות”

במשך השנה קוימו  10ימי אימוץ גדולים ובמהלכם נמסרו
 147כלבים וכלבות לבתים מאמצים ו 21-חתולים .עמותת
‘רחובות אוהבת חיות’ דואגת במשך כל השנה לרווחת
בעלי הכלבים על ידי הפעלת מתנדבים להוצאת הכלבים
לטיולים יום יומיים ,מתן טיפוליים רפואיים ,ביצוע ניתוחי
עיקור וסירוס ועוד .העמותה פועלת בתחומי הכלבייה
העירונית.

לסביבה באהבה

תודה לחברי מועצת העיר,
השותפים לעשייה ,איש איש בתחום אחריותו
כולנו יחד ממשיכים בעשייה

בן ציון שרעבי  -מ"מ ראש העיר ,מחזיק תיק המיסים
זהר בלום  -סגן ראש העיר ,מחזיק תיק החינוך
עו"ד מתן דיל  -סגן ראש העיר ,מחזיק תיק נוער וצעירים,
פרוייקטים ולוגיסטיקה עירונית
עו"ד מרקוביץ' יניב  -המשנה לראש העיר ,מחזיק תיק חינוך
בלתי פורמאלי וקשרי חוץ
אהרוני רונן  -מחזיק תיק תחבורה
איטח אביב  -חבר מועצת העיר
אפל גלי קסטל  -מחזיקת תיק רישוי עסקים
אקוע אבנר  -מחזיק תיק התרבות התורנית
ד"ר באום רוני  -מחזיקת תיק וותיקים אוכלוסיות מיוחדות וקהילה
בן-ארי גיורא  -מחזיק תיק איכות הסביבה ושיפור פני העיר
בק יעל  -מחזיקת תיק קידום מעמד הילד ונוער במצבי סיכון

זאודה אבאי  -מחזיק תיק ספורט
אינג' יפים זאיקה  -מחזיק תיק קליטה
עו"ד ירון אמיר  -מחזיק תיק התחדשות עירונית ,תמ"א 38
ופינוי בינוי
כהן אמיתי  -מחזיק תיק שכונות ,ומורשת ישראל
עו"ד אבי מוזס  -מחזיק תיק השירותים החברתיים
מונטג צבי שלמה  -מחזיק תיק חינוך חרדי
אדר' יערה ספיר  -מחזיקת תיק פיתוח בר-קיימא
עמרם עודד  -מחזיק תיק תרבות
קזיוף שי  -מחזיק תיק חינוך חרדי בלתי פורמלי ויו"ר ועדת ביקורת
קינד אברהם  -מחזיק תיק שירות לתושב
ד"ר מרה קנבל  -יו"ר פורום לקידום מעמד האשה

עיריית רחובות ב -ובאפליקציה
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