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תושבות ותושבים יקרים,
שנת  2021הייתה מלאת אתגרים נוכח מגפת הקורונה ,אך יכולנו לה באמצעות יישום תוכניות עבודה אסטרטגיות ארוכות
טווח ובזכות ההון האנושי המצוין בעירייה.
אני גאה להציג לפניכם בחוברת זו את ההישגים הגדולים של שנת  2021בעיר המיוחדת והיפה שלנו :פיתוח והתחדשות
עירונית ,חינוך ,חזות העיר ,שירותים חברתיים ,תרבות ופנאי ,ספורט ועוד .פנינו כבר למחצית השנייה של  ,2022שתהיה לא
פחות טובה מקודמתה.

בתחום החינוך ,הורגש שיפור סביבת הלימודים ,הפורמלית והבלתי פורמלית וישנה עלייה מתמשכת באחוזי הזכאות
לבגרות הבאה לידי ביטוי גם בזכייה בפרס החינוך הארצי היוקרתי .יותר מכל ,אני מברך על הנוער הערכי שצמח פה ,הילדים
והנכדים של כולנו ,שהפגינו סולידריות חברתית וערבות הדדית בתקופת הקורונה ,התנדבו וסייעו בכל תחום.

צילום :רמי זרנגר

רחובות היא עיר היודעת לשמר את ההיסטוריה המרהיבה שלה ,ובד בבד מניחה כל העת יסודות לבניית עתיד מצוין עבור
תושביה .בשנה החולפת ,כמו באלו שקדמו לה ,הצבנו במוקד העשייה את רווחתכם ,והובלנו תהליכים משמעותיים שישפרו
את איכות החיים של כולנו .פתחנו את השוק העירוני החדש ,קידמנו את תוכניות ההתחדשות העירונית שישדרגו את סביבת
המגורים של עשרות אלפי אנשים ,ועשינו עוד צעד בדרך להפיכת העיר למוקד עסקים מוביל עם אזורי מסחר ותעסוקה.
בנוסף ,שיפרנו את התשתיות העירוניות ,בנינו מבני חינוך מתקדמים ,הקמנו וחידשנו גני משחקים ושדרגנו את הפארקים,
הפכנו את גן המייסדים למוקד בילוי יומי והנחנו עוד אבן בדרך לחנוכת אצטדיון כדורגל עירוני מפואר.

דבר
ראש העיר

הצלחת העיר מגדילה את הביקוש למגורים בעיר ,הן בשכונות החדשות והן בשכונות הוותיקות .אנו ממשיכים לבנות ולטפח
את הפסיפס החברתי המיוחד שלנו ופועלים כדי להעניק לכל אחת ואחד מכם את השירותים שייצרו לכולנו איכות חיים
גבוהה .אנו עושים זאת מדי יום באמצעות העירייה ,החברות העירונית ,המתנ"סים והמועדוניות.
אני מודה לחבריי להנהלת העיר ,ממלאי המקום והסגנים ,לחברי המועצה ,למנכ"ל העיריה ,יו"ר ועד העובדים ולעובדות
ועובדי עיריית רחובות ,על המסירות והמחויבות להצלחת העיר ותושביה.

									

רחמים מלול,

									

ראש העיר
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תקציב
2021

התפלגות הוצאות 2021
הנחות ארנונה9% , 95,800 ,

מימון, 3,143 ,
0%

פרעון מלוות2% , 19,369 ,
שכר כללי
שכר רווחה, 30,958 ,
3%

שכר כללי, 202,664 ,
18%

פעולות כלליות
פעולות רווחה, 119,531 ,
11%

שכר חינוך

פעולות חינוך

פעולות כלליות18% , 205,157 ,
פעולות חינוך15% , 169,869 ,

שכר רווחה

פעולות רווחה

פרעון מלוות

שכר חינוך24% , 266,901 ,

מימון

הנחות ארנונה

התפלגות הכנסות 2021
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סך התקציב:
 1,113,000,000שקל
(מיליארד ומאה ושלושה
עשר מיליון ש"ח).
מדובר בעלייה של
 2.3אחוז לעומת
תקציב .2020

השאלת עובדים1% , 5,000 ,
עמלת גבייה 0% , 3,500 ,

העברה מקרנות4% , 40,000 ,

ארנונה

הנחות ארנונה,
9% , 95,800

ממשלה ואחרים, 15,247 ,
1%

מים
עצמיות חינוך

משרד הרווחה9% , 101,654 ,

ארנונה, 480,743 ,
43%

עצמיות רווחה
יתר עצמיות
משרד החינוך
משרד הרווחה

משרד החינוך, 293,155 ,
26%

ממשלה ואחרים
העברה מקרנות

יתר עצמיות, 66,945 ,
6%

הנחות ארנונה
השאלת עובדים

מים0% , 1,600 ,

עמלת גבייה
עצמיות חינוך1% , 7,801 ,

עצמיות רווחה0% , 2,487 ,

חינוך

39,868
סה"כ תלמידים

87.7%

336

14

11

זכאות לבגרות

מספר גנים

חטיבות ביניים

בתי ספר
בחינוך החרדי

0.5%

44

16

4

אחוז נשירה

בתי ספר יסודיים

תיכונים

בתי ספר
לחינוך מיוחד
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חינוך
זכינו

בפרס החינוך הארצי של משרד
החינוך :החינוך הטוב במדינה!
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הקמנו

› ›בית ספר חדש" :גלים – בית לחינוך מכיל בתנועה".
› ›שני גנים חדשים בשכונת חצרות המושבה.
› ›בית ספר חדש :גשר  -בי"ס לחינוך מיוחד לתלמידים
בגילאי  15-21ומתמחה בהכנתם לעולם התעסוקה.
› ›בנינו מבנה חדש לבית הספר תלמוד תורה ״עץ חיים״.
› ›הוספנו  3גני קיימות.
› ›סניף חדש של העירונוער בשכונת רחובות ההולנדית ,חידשנו את סניף
היחידה לקידום נוער בקריית משה.
› ›סניף בנות ביחידה לקידום נוער חרדי.
› ›מרכז פסג"ה החדש ,בית לצוותי החינוך בעיר להעשרת עובדי החינוך בעיר.

הפעלנו

פתחנו

› ›פרויקט שוות להעצמת תלמידות
חטיבת הביניים בשיתוף עם
חברת אפלייד מטיריאלס.
› ›תוכנית מיוחדת לתלמידי כיתות
ז' בעיר בנושא בינה מלאכותית.

מחלקת רישום ושיבוץ באגף החינוך
והנוער ,לטובת מענה יעיל ומיטבי
לצורכי התלמידים והוריהם במסגרות
הלימודים השונות בעיר.

חינוך

הטמענו

את פיננצ'יק  -תוכנית לימודים
ייחודית לחינוך פיננסי לכיתות ב'.

פתחנו

קורס מיוחד לתלמידות כיתה ט'
שחשף אותם לעולם התוכנה
והטכנולוגיה ,ועודד בחירה במגמות
טכנולוגיות.

חילקנו

אלפי ערכות לילדי הגנים העולים
לכיתה א' ,וערכות חינוכיות לכלל גני
החובה בעיר לחיזוק הקשר הבינדורי,
כולל ערכות יצירה.

הקמנו

את ספריית פיג'מה – תלמידי כיתה
א' קיבלו במהלך השנה  4ספרי
קריאה.
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חינוך

יזמנו

תלמידי בתי הספר העל יסודיים
השתתפו באולימפיאדה וירטואלית
עירונית בנושאי מדעים ,טכנולוגיה,
הנדסה ומתמטיקה.

תוכנית אירועים מיוחדת לנוער בקיץ
– מסיבות ,אירועים ,סדנאות.

קיימנו

חידון מורשת עירוני לתלמידי כיתות
ח' בנושא תולדות העיר רחובות
וחלקם של בני רחובות במלחמת
העצמאות.

חידשנו

את כיתת הוותיקים בעיר .הכיתה
משלבת לימודים משותפים לתלמידי
התיכונים יחד עם תושבים ותיקים
בקרית החינוך דה שליט ,קריית
החינוך למדעים ובאולפנת צביה.

פחתנו

קמפוס דיגיטלי חדשני :תוכנית
נטסקילס לתלמידי חטיבות הביניים
והתיכונים בעיר.

העלנו

› ›את המודעות לזיכרון השואה
בקרב התלמידים דרך הרשתות
החברתיות באמצעות מיזם
.#Ourstory
› ›אתר אינטראקטיבי ייחודי לתלמידי
העיר בסגנון חדר בריחה.

הקדשנו
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כ 10,900-שעות למתן ייעוץ לצוותים
חינוכיים בנושאים שונים.

העברנו

 193סדנאות והרצאות לילדים,
להורים ולצוותי חינוך.

הענקנו

› ›ייעוץ והדרכה פסיכולוגית ל379-
הורים בנושא הנוגעים לדילמות
וקשיים שונים.
› ›טיפול פסיכולוגי פרטני ל408-
ילדים ובני נוער.

קיימנו

 39קבוצות טיפוליות לילדים ולבני
נוער ,ו 1013-הערכות פסיכולוגיות
לילדי גן לתלמידי בתי ספר.

חזות העיר
וסביבה

נתוני סביבה וקיימות

24,826

150

73

1635

עצים ברחבי העיר

גנים ציבוריים

חורשות

דונמים מגוננים
של שטח ציבורי

גנים ונוף
חידשנו והנגשנו

את פארק המייסדים  -אחד מהסמלים העירוניים
הגדולים ביותר בעיר .בכך ,יצרנו מוקד בילוי נוסף יום
יומי לכל המשפחה ,שטח ירוק של שעשועים ופנאי
בתוך העיר ,והמקום כולל גם מתחם משחקים מיוחד
לילדים עם מוגבלויות.
שיקמנו ושדרגנו  15גנים ציבוריים ופארקים
נוספים :גן שרה גורמן ,גן ע"ש אסף טננבאום ,גן גילה,
גן ברח' מרבד הקסמים ,גן ברחוב יהודית בירק ,גן
ששי ,גן דניה ,גן ברחוב מרים מזרחי ,ספורטק עירוני ,גן
קרן טנדלר ,גן גבעת גבעתי ,גן בשכונת סביוני רחובות,
גן ע"ש שמעון שייבה ,פארק ברחוב בן גוריון ,גן בגינות
סביון ,גן טופז.

9

חזות העיר
וסביבה

גנים ונוף
הקמנו

הצבנו

 10מתחמי כושר ברחבי העיר.

הקמנו

ריהוט רחוב בגינות ציבוריות ,פארקים,
ורחובות ראשיים 300 :ספסלים160 ,
אשפתונים 5 ,עמדות בר 3 ,מתקנים
לתיקוני אופניים 30 ,עמדות להאכלת
חתולים 60 ,חניות לאופניים10 ,
מערכות ישיבה (שולחנות קק"ל).

פארק בסמוך לקיר האקוסטי
בשכונת נאות כרמים.

הקמנו

ארבעה מתחמים לכלבים והרחבנו
מתחם קיים נוסף.

חידשנו

את ציר פנחס בן דוד קפרא ושתלנו
כ 2000-מ"ר דשא לטיפוח צדי
הרחוב.

נטענו

 850עצים ושתלנו ברחבי העיר
כ 300-אלף שתילים חדשים ורב
עונתיים שהותאמו לשנת השמיטה.
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פיתחנו

שביל מעבר וגינון בסמוך לקיר
האקוסטי בשכונת אחוזת הנשיא.

הצבנו

עשרות גופי תאורה דקורטיביים
בצירים ראשיים ,איי תנועה וכיכרות.

שדרגנו ,פיתחנו

גינון ומערכות השקייה בצירים
ראשיים בכ 10-אתרים שונים
ברחבי העיר.

חידשנו וניקינו

את החורשה הוותיקה שנמצאת בדרך
מרדכי בשיסט (ליד בית האבות נווה
עמית).

גנים ונוף
התחלנו

› ›בעבודות להקמת פארק "גבעת האהבה" ,ריאה ירוקה
של  8.5דונם שתשמש את כל תושבי השכונות באזור.
› ›בהקמת פארק חצרות המושבה הכולל מתקני משחק

לילדים ולמבוגרים ,נדנדות ופיתוח נופי.
› ›בעבודות לחידוש גן הפלסטיק (גן גורודסקי) ,שיכלול
שני מתחמי משחקים חדשים לפעוטות ובוגרים ,שני
מתחמי כושר ,מסלול בימבות לפעוטות ,מדשאות,
צמחיה ועצים.

חזות העיר
וסביבה

חזות העיר
זכינו

בתחרות של המועצה לישראל יפה
בפעם ה 12-ברציפות!
המדרחוב יהפוך לאזור מסחרי עם
חנויות ומסעדות ,וישלים רצף של
מתחם בילוי וקניות אותנטי ושוקק
חיים מרחוב הרצל ועד לקניון.

חנכנו

אחר שנים של תכנון את השוק
העירוני החדש ,שמשתרע על שטח
כולל של  1,700מ"ר ובו דוכני פירות
וירקות ,מעדניות ,מאפיות ועוד דוכני
ממכר רבים .בימים אלה אנו פועלים
להשלמת שלב ב' שיכלול שוק מקורה,
חניון עילי וחניון תת קרקעי.
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חזות העיר
וסביבה

ניקיון
קיימנו

מכרז חדש לשירותי ניקיון העיר.

חילקנו

את העיר לאזורים חדשים אשר
מותאמים למצב הפיזי בכל אזור
ואזור.

שדרגנו

את מערך הניקיון בעיר והוא
כולל כעת רכבי טיאוט חדשים
עם מערכות שטיפה מתקדמות
בקיטור ומערכת ניטור על
מיקום הרכב ופעולותיו.

הפסקנו

את ריסוס העשבייה במדרכות
בחומרי הדברה כימיים.

ביצענו

מיכון של עגלות האשפה הידניות
ומערכת בקרה על מסלול הניקיון לפי
הקווים שנקבעו על ידי העירייה.

מחזור
החלפנו

 90פחים מוטמנים בפחים בעיצוב
חדשני ,נמשיך בכך עד להחלפת
כל המוטמנים הישנים בעיר.

הכנסנו

שירות חדש לתושבים :הוצאת
פסולת אלקטרונית למדרכות ליום
פינוי הגזם ,והתחלנו באיסוף פסולת
אלקטרונית גדולה מבית התושבים.
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המשכנו

במהפכת המחזור ברחובות! קיימנו קמפיין הסברה למחזור לצד פריסה
נרחבת של מתקני מחזור לפסולת אריזות ולנייר בעיר.

רשמנו

יחד עם תאגיד המחזור תמיר עלייה של
מעל  30אחוז בכמות הפסולת הנזרקת
לפח הכתום ,ובמספרים :כ 280-טונות
של אריזות.

חידשנו

את חלוקת הקומפוסטרים – מתקני
מחזור לפסולת אורגנית  -במחיר
מסובסד.

פרסנו

ברחבי העיר  71מתקנים חדשים למחזור
פסולת זכוכית בעיצוב חדשני ובנפח של
 1.5קוב כל אחד.

ירוק וסביבה
זכינו

בפרס עיר ירוקה בישראל במסגרת
תערוכת אגרומשוב  .2021בין
הנימוקים :עידוד בנייה ירוקה ,חינוך
סביבתי ,חיסכון במים ,גינון וניקיון,
אנרגיה ירוקה ,מחזור והתייעלות
אנרגטית.

הרחבנו ושיפצנו

באמצעות הל"ר את טיילת מנחם
בגין המשרתת אלפי צועדים ,רוכבים
ורצים מידי יום .החלפנו מדרכות,
הוספנו שביל אופניים ,תגבור
תאורה ,גינון.

קיימנו

שיתוף ציבור
לתושבים והצגנו
את תוכנית האב
העירונית לשבילי
האופניים בעיר.

הצבנו

בצירים המרכזיים מתקנים לתיקון
אופניים ללא תשלום .המתקנים
כוללים משאבת אוויר פנימית רגלית
וסט כלים מקצועי לתיקון פנצ'רים
ותקלות נוספות.

חזות העיר
וסביבה

פרסנו

ברחבי העיר מתקנים להעמדת
אופניים וקורקינטים ונעילתם.

במסגרת ועידת עכו לעירוניות קיבלנו
את "אות העירוניות" וציון לשבח על
פרויקט "קורס פעילי סביבה".

בעלי חיים
חיסנו נגד כלבת 7835 :כלבים וכ 1800-חתולים.

אספנו  201כלבים משוטטים 279 ,חתולים 1 ,כבשה70 ,
ציפורי בר 7 ,ארנבות 11 ,קיפודים 3 ,עטלפים.
ערכנו  420ביקורות באטליזים ,מרכולים ,מעדניות,
מסעדות ועוד במסגרת ביקורות ורישוי של עסקים למכירת
מזון מהחי.

מסרנו לאימוץ  77כלבים ,ו 56-חתולים מהכלבייה
העירונית באמצעות עמותת "רחובות אוהבת חיות".
ביצענו עיקורים וסירוסים ל 1800-חתולי חצר.
השלמנו את התקנתן של  40תחנות האכלה לחתולי
הרחוב.
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שירות
לתושבים

פילוח הפניות למוקד העירוני
חזות העיר

20.9%

נושאים שונים

מהפניות

26.1%

ב 2021-התקבלו  176,768פניות במוקד העירוני
זמן ההמתנה הממוצע עומד על  30שניות בלבד
ירידה של  30%בזמן ההמתנה לעומת .2020
 66%מסך הפניות השנה הגיעו באמצעות הטלפון
 30%מהפניות הגיעו באמצעות הווטסאפ של המוקד
העירוני ,עלייה של .6%

תנועה ,שילוט
ופיקוח

13.6%

ביטחון עירוני

מהפניות

7%

גנים ועיצוב נוף

8.1%

שיטור עירוני
תחזוקה
 12.5%מהפניות

12.9%

מהפניות

השכונות המובילות במספר הפניות
19.8%
13.2%
5.6%
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מרכז העיר מרכז העיר שיכון סלע
ותיקים
מערב
מזרח

5.2%

4.6%

4.5%

רחובות
החדשה

שעריים
מערב

רחובות
ההולנדית

3.9%
קריית משה

אתר עירוני חדש

עיר חכמה

הקמנו אתר עירוני חדש ועדכני ובו מלוא המידע על
השירותים ,ומערכת טפסים מקוונים לטובת שירות
יעיל מרחוק.
הפעלנו באגפים שונים מערכת פגישות מקוונות
ומערכת לזימון תורים.

השלמנו פריסת תשתית  Wi-Fiאלחוטית על ציר הרצל
ובמספר פארקים לטובת התושבים.

המוקד העירוני
הפעלנו מערכת חדשנית לניהול השירות שכל ייעודה
הוא הענקת שירות מהיר ,יעיל ונגיש יותר לתושבי
העיר.

התקנו תשתיות  Wi-Fiמלאות ב 20-בתי ספר.

שירות
לתושבים

רכשנו לכלל בתי הספר בעיר למעלה מ3000-
מחשבים ניידים ,מחשבים נייחים ,לוחות אלקטרונים,
אייפדים וטאבלטים.
פרסנו כ 4-קילומטר של סיבים אופטיים.
חיברנו תשעה בתי ספר ומוסדות עירייה נוספים
לרשת העירייה על ידי לינקים גלים מילימטריים.
פרסנו תשתית תקשורת חדשה קווית ואלחוטית ב24-
מוסדות חינוך.
התקנו  334מצלמות ב 25-מוסדות חינוך ,אתרי עירייה
וצמתים ברחבי העיר.
הטמענו מערכת  LORAלשימושי עיר חכמה ,והתקנו
 450לחצני מצוקה בגני ילדים על גבי תשתית .LORA
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בנייה
והתחדשות
עירונית

››הענקנו היתרים ל 998-יחידות דיור בעיר.
››אישרנו לבנייה  213,632מ"ר של שטחי מגורים ומסחר בעיר.
››קידמנו מעל  20תב"עות ברחבי העיר ,בהן :תל שלף ,קריית הממשלה ,שדרת המסילה ועוד.

התחדשות עירונית
פתרנו

את סוגיית הקרקע המשלימה
בשכונת ק .משה מול משרד השיכון,
לקראת החתימה על הסכם הגג.
תושבים שירצו לעבור לשם ,יוכלו
לעשות זאת.

אישרנו

במועצת העיר את הגשת מתחם
מילצ׳ן להכרזה כמתחם פינוי בינוי
במסלול רשויות.

קידמנו

16

תוכנית התחדשות עירונית
בשכונת אושיות.

ערכנו

מפגש לשיתוף ציבור
בשכונת אושיות ,המיועדת
לעבור תהליך התחדשות
העירונית.

קיימנו

כנסי הסברה להתחדשות עירונית
במתחם האצ"ל ,והשכונות אושיות,
נווה מרמורק ושעריים – שבה כבר
אושרה הפקדת התוכנית על ידי
הוותמ"ל.

קידמנו

לאישור את תוכנית ההתחדשות
העירונית הגדולה ביותר בארץ
בשכונת קרית משה הכוללת
כ 10,000-יח״ד.

קידמנו

את תוכנית רחובות מזרח שתכיל
כ 8,000 -יח״ד.

בונים לחינוך בשבילכם!

גם בשנת  2021המשכנו באמצעות ה.ל.ר (החברה
לפיתוח רחובות) בתנופת הבנייה והפיתוח בעיר.

בנייה
והתחדשות
עירונית

פרויקטים שבוצעו
› ›הקמנו את בית הספר טשרניחובסקי ובו  18כיתות ,מנהלה
ופיתוח.

› ›ביצענו התאמות והשלמות עבודה לאכלוס השוק העירוני
(שלב א').

› ›סיימנו את שלבים ד'+ה' בתיכון ארד ,כולל תוספת כיתות
לימוד ,מגרש ספורט ופיתוח.

› ›בבית הספר דה שליט הרסנו את המבנה הישן והקמנו
מבנה כיתות ,אודיטוריום ,קפטריה ופיתוח.
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בנייה
והתחדשות
עירונית

פרויקטים בשלבי ביצוע
› ›הקמת בית ספר יסודי "חצרות
המושבה" 24 :כיתות מנהלה
ופיתוח.
› ›בנייה ופיתוח אולם ספורט רון
ארד ובו  500מושבים.
› ›הקמת  4מגרשי טניס ,מבנה
מלתחות ופיתוח.

› ›תוספת מבנה של שש כיתות
בבית הספר בכור לוי ,חדרי ספח
ופיתוח.
› ›הריסה והקמת מבנה חדש בו 12
כיתות ,כיתת גן ,מנהלה ופיתוח
בבית ספר השיטה.
› ›הקמת  4כיתות מעון ושני גני
ילדים ברחוב שלום פרץ.

לקראת ביצוע במהלך שנת 2022
› › 4כיתות גן ברחוב מלצר.
› › 2כיתות גן בשכונת חבצלת
(סמוך לבי"ס השיטה).
› › 3כיתות גן  +מועדון נוער
בחצרות המושבה.
› ›מעון  4כיתות ברחוב צבי
הורוביץ.

› ›הריסה והקמת מבנה כיתות חדש
ופיתוח בית הספר שפרינצק.
› ›שלב ב' של השוק העירוני.
› ›חיזוק מבנים – בדיקת מוסדות
חינוך ותיקים להריסה וקבלת
הרשאה לבניה חדשה משרד
החינוך.

בתכנון

18

› ›הריסה והקמה של מעל  100כיתות לימוד/
חדרי ספח.
› › 17כיתות גן.

› › 3מעונות.
› ›מועדוני נוער ,טיפות חלב ,מרפאות ומסחר.
› ›אולמות ספורט ברחבי העיר.

עבודות השימור
› ›הסתיימו עבודות השימור בבית קועטה ,ואנו מקדמים את
תהליך השימוש המבנה לטובת כלל הציבור.
› ›אחד העם  :10נמצא בשלבי היתר לשיקום ושימור.
› ›הבית הראשון – יעקב  :20נמצא בשלבי שיקום ושימור
המבנה לשם השמשת המבנה כמסעדה.
› ›מגדל המים :המבנה נמצא בשלבי שיקום ושימור.

הנדסה

החברה לפיתוח רחובות

› ›קיצרנו בעקבות "שומר החומות" את הליכי
הטיפול בבקשת היתר עבור ממ"ד בבית
פרטי וגם בבתים משותפים והכנו מדריך
להליך הרישוי המקוצר לממ"ד.
› ›חידשנו את האיזור ההנדסי באתר עיריית
רחובות.
› ›הטמענו באתר העירייה מודל תלת ממד
של העיר רחובות .המודל מאפשר "טיסה"
ברחבי העיר ,וצפייה ברזולוציה טובה בכל
המבנים והאתרים בעיר מכל כוון אפשרי:
מבט מלמעלה או מהצדדים ,מקרוב ומרחוק.
› ›יצרנו במיוחד לרוכבי האופניים מפה
אינטראקטיבית ייעודית לשבילי האופניים
בעיר .ניתן לצפות במפה גם בשבילים
עתידיים.

› ›קידמנו הקמת קריית ממשלה אזורית ובניין עירייה במתחם
המשטרה בעיר .הפרויקט יהווה אבן דרך בהתחדשות רחוב
הרצל וחיי המסחר בו ,בפרט לאור המטרו המתוכנן לעבור
בציר זה.
› ›קידמנו את הקמתו של חניון תת קרקעי בהיקף של  550חניות
בפארק המדע .החניון בן שש קומות נמצא סמוך לרכבת ומכיל
מקומות לכ 500-כלי רכב.
› ›סיכמנו עם חברת שיכון ובינוי על הקמת  500יחידות דיור
שישמשו כמעונות סטודנטים .המעונות יוקמו סמוך למכון ויצמן
למדע והפקולטה לחקלאות בצומת האצ"ל-דרך הים ועל שטח
בנוי של  20אלף מ"ר.
› ›השלמנו תוכניות להקמת מקווה טהרה לנשים בשכונת רחובות
המדע .סמוך למרכז פסגה הישן .המקווה כולל  2בורות
טבילה ,חדרי חימום וחדר כלה מהודר.

בנייה
והתחדשות
עירונית
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תשתיות
ותנועה

עבודות תשתיות
› ›החלפנו את קו המים במקטע הרצל-בתיה מקוב וברחוב הדגניות ,וגם
את קו ביוב ברחוב קליבנר עמיחי.
› ›הוחלפו קווי ביוב וניקוז ברחוב חנה אברך.
› ›החלפת קווי מים ,ביוב וניקוז בדרך יבנה (בקטע מוסקוביץ-דרך
האצ"ל).
› ›סיימנו שלב א' של עבודות להחלפת קווי המים ,הביוב והניקוז ברח'
יצחק משקה.
› ›ביצענו עבודות פיתוח בשכונת חבצלת – ברח' העמק ,הדגניות,
הערבה.
› ›ביצענו עבודות פיתוח ברחוב משה פריד.

עבודות עם תאגיד "הבאר השלישית"
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› ›ביצענו עבודות נרחבות של פיתוח ותשתיות במספר רחובות בעיר:
הרצוג ,הגר"א והרא"ז ורחוב שטיינמן.
› ›הושלמו עבודות הפיתוח ברחובות נג'ארה ויעבץ ובוצעו עבודות
תשתית ברחובות קליבנר ,בתיה מקוב ורחוב משה פריד.
› ›השלמנו את מערכת הביוב והניקוז בדרך יבנה במקטע הרחובות
קיבוביץ-המעפיל.
› ›החלפנו את קו המים ברח׳ הרצל בקטע הרחובות בני משה-הרשנזון.
› ›החלפנו קו ביוב ברחוב נג'ארה
› ›החלפנו קו מים ברחוב מנחם מששווילי.
› ›התחלנו בעבודות להקמת בריכת איגום חדשה בנפח  10,000מ"ק.

תנועה
› ›התקנו מצלמות על כל הצמתים המרומזרים החדשים
שהוקמו בעיר.
› ›הקמנו מעגל תנועה בצומת הרחובות חרל"פ-טלר.
› ›הצבנו מצלמות "עיני נץ" בחמש כניסות לעיר מדרום,
צפון ,מזרח ומערב.
› ›התקנו עשרות סככות המתנה בתחנות אוטובוס.
› ›הצבנו עמודים מהבהבים (כחול-אדום) ,בצמתים
המרומזרים בעיר.
› ›החלפנו תמרורים ב 50%-מהשכונות .ההחלפה
תימשך גם בשנה הבאה.
› ›הנחנו פסי האטה ליד מוסדות חינוך ובשכונות.

תשתיות
ותנועה

21

תרבות,
אמנות,ידע
ומוזיקה

תרבות
פתחנו

מוזיאון חדש ברחובות
באחד מהבתים הראשונים
בעיר – מוזיאון בית האסמים
למיניאטורות.

העלינו

בחנוכה את המחזמר
"סביב העולם בשמונים
יום" בביצוע מאות
מחניכי בימת הנוער.

חגגנו

את פורים בשיירות כלי רכבי ססגוניות
שכללו מיצגים אומנותיים ,להטוטנים,
נגנים ,כוכבי רשת ,כוכבי ילדים ,מופעים,
רייב פורים לנוער עם סקאזי ועוד.

הפעלנו
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משאיות "אוהל מימונה
נייד" בהשתתפות הפייטן
והזמר הרחובותי ,בן עשור.

קיימנו

ביום העצמאות הופעה מיוחדת
של מירי מסיקה ואבי נוסבאום,
ובהנחיית נתן דטנר .ההופעה
שודרה לכל תושבי רחובות.

קיימנו

במוצאי יום העצמאות הופעה של רמי
קליינשטיין ואירוע הצדעה לצוותים
הרפואיים בהנחיית אילנית לוי ,ששודרו
לכל תושבי רחובות.

תרבות,
אמנות,ידע
ומוזיקה

תרבות
קיימנו

את סדרת אירועי הקיץ "שרים לך
רחובות" עם גדולי האמנים בזמר
העברי ,ובהם :שלומית אהרון ,שרון
חזיז ,חנן יובל ,דורית ראובני ועוד.

ערכנו

שורה של פסטיבלים :הרקדות קיץ כל מוצאי
שבת .פסטיבוק – פסטיבל ספרים יד שניה
בסימן קהילה ,פסטיבל מוסיקיץ ,פסטיבל
משחקי המחשב "גיימינג" לכל המשפחה ועוד.

נהנינו

מערב מחווה ליצירתה של
"מלכת הכרם״ ,אהובה עוזרי.

ערכנו

טקס זיכרון בכיכר "מבצע
משה" לזכר יהודי אתיופיה
שנספו בדרכם לארץ ישראל.

חגגנו

את חג הסגד בתהלוכה
ססגונית וטקס עירוני
בבית העם רחובות.

קיימנו

ערב מספרי סיפורים
עם יוסי אלפי לכבוד
העיר רחובות.

ציינו

את "חגיגת הספר העברי"
בחודש יוני במסגרת אירועי
חודש הקריאה במרכזי
התרבות השונים בעיר.
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תרבות,
אמנות,ידע
ומוזיקה

בית הספר העירוני לשחמט

אמנות

במקום השני באליפות הארץ לקבוצות עד
גיל .18
דוד גורודצקי הוכתר כאלוף הארץ (בוגרים)
בשחמט מהיר.
יאיר פרחוב הוכתר כאלוף הארץ עד גיל .20
מישל קטקוב זכתה במדליית ארד באליפות
הארץ לנשים והוזמנה לנבחרת האולימפית.

ערכנו

זכינו

ערכנו

בפעם ה 17-את התחרות לזכרו של צפריר
הובר ז"ל ,תלמיד בית הספר לשחמט שנפל
בעזה בפעולה צבאית בשנת .2003

 35אירועי תרבות בגלריית בית התרבות ,חלקם מקוונים.

הצגנו

 4תערוכות פרונטליות בבית התרבות ,שבהן ביקרו כ 4000-איש,
למרות מגבלות הקורונה.
ולאורך השנה העלינו בגלריית יד-לבנים תערוכות מתחלפות מכל
תחומי האמנות.

במסגרת חודש המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות יזמנו
תערוכת אמנות ייחודית בשיתוף עיריית רחובות .הציגו בה  20אמנים
המתמודדים עם מוגבלויות שונות ויוצרים בתחומי אמנות שונים.
 180ילדים למדו בתוכנית המצטיינים לילדים יוצרים ,כ 300-מבוגרים
וילדים בקורסים וחוגי אמנות.
בקייטנת האמנות השנתית השתתפו כ 50-ילדים.
פתחנו שלושה קורסים חדשים העוסקים באמנות המיניאטורית.
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בימת הנוער
רחובות

קיימנו  10הפקות נוער ,אולפן חנוכה ופורים בשידורים חיים.
תיאטרון המבוגרים של בימת הנוער העלה את ההצגות "שיינדלה" ו."80-70"-
מעל  10,000כרטיסים נמכרו למחזמר "סביב העולם ב 80-יום".

הכשרות וידע
פתחנו תוכנית עירונית מותאמת לצעירים בני 18-35
המבקשים לשפר ו/או להשלים בגרות.
קיימנו קורס תקשורת קהילתית במרכז העירוני לתקשורת
קהילתית ,אשר משדר את תוכניותיו בערוץ .98
הפעלנו מכללת בוקר רב תחומית לאזרחים ותיקים הכוללת
 60אירועים שנתיים ,פעילות למידה היברידית וגם דרך הזום.

הקמנו

"קמפוס דיגיטלי" בקמפוס רחובות בשיתוף פעולה
עם המטה לישראל דיגיטלית וקמפוס  .ILהקמפוס
מהווה מרחב למידה היברידי לאלפי לומדים
המבקשים צמיחה אישית ומקצועית.

תרבות,
אמנות,ידע
ומוזיקה

קיימנו  25טיולים וסיורי מוזיאונים.

העברנו במרכז לגמולי השתלמות  19קורסים ,כולל הכשרות
מקצועיות ושלוחה של האוניברסיטה הפתוחה.
פתחנו לראשונה קורס הייטק ,QA :בקרת תוכנה בשיתוף
חברת קוואליטסט ומרכז הזדמנות רחובות.

משולבים בו למידה פרונטלית ודיגיטלית ,והוא
מציע  11קורסים בקמפוס הדיגיטלי כולל הכשרות
צוותים.
העברנו  93קורסים ,שבהם השתתפו 2,025
סטודנטים.
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תרבות,
אמנות,ידע
ומוזיקה

המרכז העירוני להורים
ומשפחה

העברנו להורים  43הרצאות ו 28-סדנאות,
בהן סדנאות חדשות :סדנה טרום הורות,
אמהות לאחר לידה ,סדנה לאחים לילדים
בעלי צרכים ומיוחדים ,ילדים עם קשיי ויסות
רגשי ,סדנה לזוגיות ,מעגל גברים.
קיימנו סדנאות להורים לילדים בעלי לקויות
למידה וקשב וריכוז.
הענקנו ל 80-משפחות הדרכות פרטניות
במחיר מסובסד.
השתתפנו בשלושה אירועים ארציים
להדרכת הורים בעיר.
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מוזיקה
קיימנו באמצעות פילהרמוניה רחובות עשרות קונצרטים במבחר
סגנונות למבוגרים ,לילדים ולכל המשפחה.
הצגנו בשנת  2021שתי תערוכות חדשות במרכז מורשת יהדות תימן
וקהילות ישראל ,סדנאות לרקמה תימנית ולימוד שירת נשים.

טופלו כ18,500-

טופלו

כ 20,000-סה"כ טופלו כ38,500-

פניות מוקד 106

פניות מוקד .100

פניות ציבור

בוצעו כ18,000-

נרשמו כ1800-

חולקו 600

סיורים יזומים
ברחבי העיר

דוחות עירוניים ומשטרתיים
בנושא השלכות פסולת,
ורעש

דוחות יותר משנת 2020

ביטחון
ואכיפה

שיטור עירוני
גאווה עירונית :היחידה זכתה במקום
הראשון בישראל עם ציון  !100במעמד
השר לביטחון פנים עמר בר לב ומפכ״ל
המשטרה ,רב ניצב קובי שבתאי ,הוענקו
לעירייה  100אלף שקלים לצורכי
השיטור העירוני ותעודת הוקרה על
ההישג הגדול.
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ביטחון
ואכיפה

שיטור עירוני

אגף אכיפה

› ›בשנת  2021ביצע השיטור העירוני מבצעי אכיפה כנגד
בריונות בתנועה עם אגף התנועה ומחלקת בטיחות
בדרכים העירונית ,מבצעי פיקוח בניה בנושא בטיחות
באתרי בניה ,בטיחות מנופים ומבנים נטושים עם משרד
העבודה ופיקוח בניה ,מבצעי רישוי עסקים ובדיקות מזון
ולכידת כלבים מסוכנים עם הווטרינריה העירונית ומשרד
הבריאות הפדרציה ומס הכנסה ,מבצעי אכיפת השלכות
פסולת ,טיפול ברכבים נטושים בשילוב פיקוח איכות
הסביבה המשטרה הירוקה ,אכיפה יזומה בשילוב משרד
החקלאות כנגד ציד לא חוקי ,מבצעים משולבים עם
נציגי ההגירה בדיקות שב"חים ,צריכת אלכוהול בשטח
הציבורי ועוד.

› ›השקנו שיחת וידאו עם נציג/ת אגף האכיפה ללא צורך
בהגעה פיזית לעירייה.

פעילות בטיחות במוסדות החינוך
› ›ביצענו מבדקי בטיחות שנתיים וביקורות מוכנות
לפתיחת שנת לימודים.
› ›רכשנו ציוד בטיחות עבור כלל מוסדות החינוך ,בתי ספר
וגני ילדים.

סיירת הביטחון העירונית
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› ›הגברנו את תחושת הביטחון האישי במוקדי הבילוי ,גנים
ציבוריים ושטחים פתוחים .ניידות הסיור וניידות השטח
נתנו מענה לאירועים ביטחוניים ,בעיות רעש ,ונדליזם
והפרת הסדר הציבורי.
› ›במהלך תקופת הקורונה המאתגרת סיירי הביטחון
מסייעים באבטחה וסדר במתחמי בדיקות הקורונה
השונים ברחבי העיר.

רישוי עסקים
העיר רחובות הגיעה למקום השלישי (לעומת  12אשתקד)
בשירות ושביעות הרצון של העסקים המקומיים ,על פי מדד
עשיית עסקים ברשויות המקומיות של משרד הכלכלה.
קיימנו הרצאות וסדנאות מיוחדות לבעלי עסקים לקידום העסקים
באינסטגרם ובווטסאפ.
קידמנו פלטפורמה לפורום עסקים במתחם מרכז העיר
ופלטפורמה נוספת לקורסים לבעלי עסקים בעיר.
הקמנו עמוד בית חדש באתר העירייה ,המרכז את כלל המידע
הנחוץ לעסקים המקומיים ,וכל הטפסים הרלוונטיים לקבל שירות.
הקמנו ווטסאפ עסקים להעברת כל המידע הרלוונטי ישירות לבעלי
העסקים בעיר :פרסומים עירוניים והטבות ומענקים של משרד
הכלכלה לסיוע לעסקים ומידע רלוונטי עבורם.

קידום עסקים ויזמות

עסקים

הכנסנו כ 40-עסקים מהעיר לתוכנית "העסק
של כולנו" של פייסבוק ,אשר מקדמת אותם
בתחום הדיגיטלי.
הפעלנו את האקסלרטור הראשון בארץ
לעסקים קטנים ובינוניים ,אשר סייע לקידום ופיתוח
עסקים באמצעות מנטורים מומחים.
קיימנו פיילוט "נתיב לעסקים" ליישום פתרונות
חכמים להגעה אל אזורי התעסוקה בעיר.
ערכנו כנס מיתוג מעסיק בר קיימא לחברות
באזורי התעסוקה בשיתוף נתיבי איילון ומשרד
התחבורה.

טיפלנו ב 200-בקשות חדשות לרישיון עסק וסייענו למאות עסקים
ותיקים בהליך חידוש רישיון עסק.
ערכנו מעל  200ביקורות בעסקים טעוני רישוי ,וטיפלנו בכ150-
פניות מוקד בנושא עסקים.
השקנו שירות חדש ,ללא תשלום ,לקבלת מידע מוקדם לבעלי
עסקים לפני פתיחת העסק.
קידמנו עבורכם שירות חדש לפתיחת בקשה מקוונת לרישיון עסק
ולביצוע תשלום באופן מקוון.
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שירותים
חברתיים
וקהילה

שכונות
קיימנו אירועי חנוכה בשכונות בשיתוף פעילי ציבור
והוועדים.

הפעלנו קבוצות פעילים וארגונים שונים על מנת
ליצור קהילה נגישה עבור אנשים עם צרכים מיוחדים.

חגגנו את פורים ב 12-שכונות ברחבי העיר ,כחלק
משיתוף פעולה עם אגף שכונות ורשת מתנ"סים.

העברנו הרצאות על התנהלות כלכלית נכונה ברשת,
הרצאה פיננסית למשקי בית.

קיימנו  20אירועים ברחבי העיר במסגרת "קיץ
בשכונות -נפלאות מסביב לעולם" אירועי קיץ לכל
המשפחה של אגף השכונות בשיתוף רשת חוויות
והחברה העירונית.

פתחנו חנות חדשה לבגדי יד שנייה עבור מרכז עד"י,
המסייע לנערות וצעירות בסיכון באגף לשירותים
חברתיים.

קיימנו פעילות של תיקון וחלוקת מחשבים יד 2
למשפחות נזקקות בשיתוף פעילי שכונות.
חילקנו לקשישים ולמשפחות באמצעות הבית החם
למען הקהילה באגף השכונות  1300שוברים בשווי
מאות אלפי שקלים ,לקראת פסח וראש השנה.

שירותים חברתיים
חילקנו באמצעות מתנדבי האגף לשירותים חברתיים
 1500סלי מזון לקשישים ולמשפחות לקראת פסח
וראש השנה.
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טיפלנו בלמעלה מ 2500-פניות מתושבים באמצעות
שי"ל .הענקנו להם ייעוץ והכוונה שקישר אותם
לגורמים ציבוריים ופרטיים ,נתנו מידע ועזרה במימוש
זכויות וחובות.

קיימנו תוכנית שולחן עגול והכשרות לשומרי סף
למניעת אובדנות.
הקמנו סיירת תיקונים בשיתוף עמותת ארגוני
מתנדבים המסייעים למשפחות מעוטות יכולת ,חד
הוריות וקשישים.
צבענו  20דירות בסיוע מתנדבי הסיירת.
ארגנו חגיגה בירושלים לבני ובנות מצווה ממשפחות
שידן אינה משגת.
הפעלנו את פרויקט קיץ בטוח לנוער ופרויקט
מגרשים מוארים ברחבי העיר למען בני הנוער בקיץ.
קיימנו את טורניר הספורט לבני נוער מחודש יולי ועד
לשבוע האחרון של החופש הגדול.
סיירת ההורים התרחבה והיא מונה כיום כ60-
מתנדבים.
חנכנו את "בית המתנדב" בסניף ידידים בעיר.

תעסוקה
קיימנו יריד מעסיקים עם החברות המובילות במשק
הישראלי ,שבו הוצגו למאות מתושבי העיר משרות
מקצועיות ואיכותיות באמצעות מרכז התעסוקה העירוני
"הזדמנות".
פתחנו ב"הזדמנות" סדנא למחפשי עבודה ,המסייעת
לתושבים עם קושי תעסוקתי בהשתלבות בעבודה,
בהתמדה בה או בשינוי תעסוקתי כאשר העבודה אינה
מתאימה ליכולות או צורכי האדם.
פתחנו קורס הכשרה מקצועית לבודקי תוכנה עם חברת
קווליטסט.

תושבים ותיקים
הענקנו סיוע וייעוץ ל 1200-אזרחים ותיקים תושבי העיר.
קיימנו אירועי הצדעה לאזרחים ותיקים :מופעים ,שירים,
סדנאות והרצאות מרתקות.
הפעלנו מתנדבים בביקורי בית ומועדון סופ"ש עבור 800
שורדי שואה.

הפעלנו קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים באזרחים
ותיקים.
יזמנו ערב העצמה המיועד לבני משפחה המטפלים בבן/
בת משפחה הסובלים מירידה בתפקוד הפיזי/קוגנטיבי.
יזמנו יחד עם המחלקה לרווחת האזרחים הוותיקים
בעירייה וישיבת אמי"ת עמיחי חגיגות יום הולדת לשורדי
שואה ברחובות .החוגגים הגיעו לבית השורד/ת עם
כרטיסי ברכה ,זרי פרחים ועוגת יום ההולדת.

שירותים
חברתיים
וקהילה

הוצאנו קבוצה גדולה של ניצולי שואה לנופש בן שלושה
ימים בטבריה.
קידמנו תוכנית קהילתית חדשה לכ 2700-אזרחים
ותיקים שמתגוררים באזור מרכז העיר לטובת חיזוק
חוויית הקהילתיות ולשיפור איכות החיים של האזרחים
הוותיקים באזור.
חיברנו מעל  250אזרחים ותיקים לעולם הטכנולוגי דרך
פרויקט "הנגשה דיגיטלית" -יצירת אוריינות דיגיטלית
וחיבור לעולם הטכנולוגי.

הפעלנו מועדונים חברתיים בהשתתפות של כ400-
אזרחים ותיקים.
הפעלנו תוכניות מגן זהב להפגת בדידות בקרב אזרחים
ותיקים.
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אוכלוסיות מיוחדות

נשים

טיפלנו בכ 1000-משפחות ,שבהן בני משפחה עם
צרכים מיוחדים.
ציינו בדצמבר את חודש המודעות לשוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלויות .באמצעות קמפיין פרסום
ושילוט חוצות ראשון מסוגו ובו תושבי ותושבות העיר
עם מוגבלויות; הצגנו תערוכת אמנות של יוצרים
המתמודדים עם מגבלה :״יוצאים מהמסגרת״.
השקנו קטגוריה חדשה המיועדת לאוכלוסיות המיוחדות
באתר העירוני .היא כוללת מידע רב המקיף את כל
תחומי החיים :חינוך ,שירות צבאי ולאומי ,הכשרה
מקצועית ותעסוקה ,דיור ,השירותים למשפחות
המיוחדות בעיר ,פארקים ציבוריים נגישים ופעילויות.
להקת הריקודים "גלגלי רני" המשלבת רקדנים
"יושבים" (על כסאות גלגלים) ורקדנים "עומדים",
השתתפה בפסטיבל המחולות בכרמיאל ,בפסטיבל
אשדוד דאנס ובפסטיבל באילת.
פתחנו עם רשת חוויות סדנת העצמה לילדות ונערות
עם צרכים מיוחדים ,לזיהוי מצבי סיכון ופיתוח הביטחון
העצמי.

 15בוגרות סיימו תואר במסגרת "הזדמנות שנייה
להשכלה גבוהה"; הוצאנו לדרך את המחזור השישי
בפרויקט שמעניק לנשים רחובותיות בגילאי  35ומעלה
הזדמנות ללמוד לתואר אקדמי ראשון.
ציינו את חודש המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים
בקמפיין פליירים ושלטי הסברה לעסקים ברחבי
העיר.
קיימנו את אירועי יום האישה  2021בהשתתפות 3500
נשים.
הצדענו יחד עם פורום הנשים העירוני ורשת חוויות
לנשות המגזר הדתי החרדי ,בערב הוקרה ייחודי
בהיכל התרבות.
קיימנו קורסים וסדנאות לנשות עסקים ,קורס
דירקטוריות ,סדנאות בריאות.
בתוכנית משפיעות של עמותת "כן" השתתפו  14נשים
מרחובות.

יצירתו של ליאור בכר ,תערוכת "יוצאים מהמסגרת".

עולים חדשים
קלטנו במהלך  2021מעל  150משפחות חדשות
מ 7-מדינות.
קיימנו  9אירועים לילדים 17 ,מופעים ,סדנאות
והרצאות למבוגרים 9 ,סיורים להיכרות עם ישראל
ו 6 -חוגים שונים לכל המשפחה.

שירותים
חברתיים
וקהילה

יזמנו והוצאנו לפועל מגוון פרויקטים לשיפור
השתלבות העולים בכל הגילאים בחברה
הישראלית :תגבור בעברית הן למבוגרים והן
לילדים ,פעילות סביב החגים ישראלים ותאריכים
משמעותיים ,חוגי העשרה וסדנאות בנושאי
אקטואליה ,חופש שמח ,סיורים משפחתיים,
הכרת אתרים היסטוריים של רחבות דרך משחק
ואינטראקציה.
קיימנו ב 9-במאי את התהלוכה המסורתית לציון
יום הניצחון על הנאצים וסיום מלחמת העולם
השנייה.
הנגשנו באמצעות צוות מקצועי דובר אמהרית את
השירותים העירוניים במגוון תחומים עבור הקהילה
האתיופית.
הענקנו הכוונה ויעוץ בנושאים פרטניים וקהילתיים
דוגמת חיפוש עבודה ,חינוך מבוגרים השכלה
והכשרה מקצועית ,סדנאות להורים ,לימודי אולפן
ומחשבים.
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ספורט

קיימנו

לראשונה את מרוץ הלילה
בהשתתפות אלפי רצים.

ערכנו

לראשונה יום ספורט
לאוכלוסיות מיוחדות
בספורטק העירוני.

קיימנו

את "רוכבים רחובות"
 מסע אופניים לכלהמשפחה ברחבי העיר
בל"ג בעומר.

הוצאנו
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לדרך את צעדת האביב המסורתית,
בהתאמה למגבלות הקורונה.

ספורט

קיימנו
את מרוץ השישה המסורתי לזכרם של ששת חיילי
פלחי"ק גולני ,שנהרגו באסון המסוקים בשאר ישוב
ב.4.2.1997-
וגם את מרוץ "לאורו" לזכרו של רונן לוברסקי ז"ל ,לוחם
דובדבן בן רחובות בהשתתפות תלמידי בתי ספר בעיר.

יזמנו

ערכנו

את ספורט עד הבית –
שבועיים של ספורט ואימוני
כושר מקוונים עם טובי
המאמנים בארץ.

טורניר סטריטבול עירוני
בספורטק רחובות.

קיימנו

פעילויות כושר גופני למען
אוכלוסיית הגיל השלישי
בגנים הציבוריים.

ציינו

את יום ההליכה העולמי – פרויקט עולמי
לעידוד פעילות ספורטיבית ,באמצעות
תחרות צילומים עירונית.
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ספורט

מתקנים

› ›השלמנו במסגרת התוכנית לפיתוח מתקני הספורט
בעיר את בנייתו של אולם הספורט "בגין" בכפר גבירול,
בהשקעה של כ 10-מיליון שקלים.
› ›בקרוב תסתיים בנייתו של אולם ספורט נוסף בעיר –
בביה"ס רון ארד ברחובות ההולנדית.
› ›החלפנו את הפרקט ושיפצנו את אולם אוסי וזוהר.
› ›חידשנו את היכל הספורט ברזילי ,כולל פרקט חדש,
יציע וחזות המבנה.

ספורט בתי ספר
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› ›פתחנו קבוצות כושר קרבי והכנה לצבא לכיתות י'-יב'
בשיתוף עם עמותת ''לאורו'' וקבוצת ''אסא אותי לוחם'",
ובהן לקחו חלק  100תלמידים.
› ›הוספנו לארבעה בתי ספר את פרויקט "זוזו" ,שהוקדש
לקידום פעילות גופנית עבור תלמידי כיתות ה'-ו' .הושם
דגש על ענף הכדוריד.

› ›חידשנו את המגרשים הסינטטיים בספורטק העירוני
והקמנו מגרש כדורעף חופים.
› ›חידשנו את בריכת וייסגל.
› ›חידשנו את משטח הפעילות באולם תחכמוני.
› ›הקמנו פארק מתקני כושר בתיכון דה שליט.
› ›צבענו מגרשים ברחבי העיר.
› ›שיפרנו את בטיחות המתקנים והחלפנו  40סלים ושערים
ברחבי העיר בהתאם למתקנים התואמים לתקנים
החדישים והמחמירים ביותר.

› ›קידמנו תלמידות בכיתות ד'-ו' במסגרת "שוות בספורט"
המתמקד בענף הכדורעף.
› ›במהלך השנה החולפת התקיימו ,בין היתר :מרוצי לפיד,
טורנירים בענפי הכדור השונים ,בחינת בגרות משותפת
למספר תיכונים בחינוך גופני ,אירועי ספיישל אולימפיקס.
› ›הפעלנו יחד עם מכבי וייסגל וקריית החינוך בעיר כיתת
שחייה בצוותא עם מגמות בית הספר.

ספורט
אקרובטיקה

היאבקות

זוג מתעמלות המועדון ,יובל
ברטל והראל אהרוני ,זכו במדליית
הזהב במסגרת אליפות אירופה
באקרובטיקה שהתקיימה
באיטליה.

› ›המועדון רשם הישגים נפלאים בתחרויות ארציות ,שכללו בין היתר 7 :מדליות
זהב באליפות ישראל לבוגרים 6 ,מדליות זהב באליפות ישראל עד גיל 8 ,23
מדליות זהב באליפות ישראל לנוער ו 6-מדליות זהב באליפות ישראל לקדטים.
› ›המועדון זכה גם להישגים בינלאומיים מרשימים ,עליהם חתומים החניכים אדיר
ראדז'בוב ,משה פטנה ,דוד ז'יטומירסקי ,שון נדורג'ין ,יצחק פטנה ושלום שלמייב,
שזכו במקומות הראשונים במסגרת אליפויות אירופה בקטגוריות הגיל והמשקל
השונות.

ג'ודו
› ›מיה לאופולד סיימה במקום ה 2-בתחרות גביע אירופה שנערכה בקרואטיה.

כדוריד
› ›שתי קבוצות המחלקה  -נערים
ט' ונערים י'  -זכו באליפות
המדינה.
› ›שחקנים מקבוצת ז' ועד הנוער
נכללים כיום בסגלים של נבחרות
ישראל.

› ›עידן שפונגין ,איתן מילר ,עידו מוצ'ניק ,אל-ים פאזקאר ,מיכאל גורלסקי ,דורון
כוכבי ויאיר מילר ,חזרו עם מדליות מאליפות ישראל לילדים שנערכה ברעננה.
› ›עידו לוין הרשים עם הכתרתו כאלוף ישראל במשקל עד  73ק''ג ,מיה לאופולד
סיימה עם מדליית הארד במשקל עד  57ק''ג .השניים יצגו את ישראל ואת
רחובות באליפות אירופה לקבוצות מעורבות שנערכה ברוסיה.
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צעירים
וסטודנטים

חילקנו מלגות בהיקף של למעלה מ 4-מיליון
שקלים למאות סטודנטים וסטודנטיות תושבי העיר,
הפעילים ב 60-ארגונים שונים וחברתיים.
למעלה מ 500-סטודנטים התנדבו בארגונים ברחבי
העיר ותרמו  70,500שעות לטובה הקהילה.

קיימנו שלל הרצאות וסדנאות למשפחות צעירות
ואמהות בחופשת לידה.
יזמנו יריד תעסוקה עם מגוון משרות ומעסיקים,
שכלל  13הרצאות בתחום הקריירה והתעסוקה.

במסגרת שותפות "ביחד" רחובות-מיניאפוליס של
עיריית רחובות והסוכנות היהודית ,העניקה קרן
"אמה גילברט" מלגות לסטודנטים תושבי העיר
בשווי  1000דולר כל אחת.

קיימנו יריד מעסיקים אזורי וארצי מקוון עם החברות
המובילות באזור רחובות ,ובמסגרתו התקיימו
הרצאות וסדנאות בנושא חיפוש ומציאת עבודה.

קיימנו  260קורסים ,סדנאות ופעילויות לצעירי העיר
במחירים מסובסדים.

הפעלנו בתיכון דה שליט קורס ערב להשלמת
בגרויות ,המותאמת אישית לכל צעיר/ה.

קיימנו  4300פגישות ייעוץ עם צעירי העיר בנושאי
פיתוח קריירה ,השכלה ,תעסוקה וזכויות חיילים
משוחררים.

הוצאנו לדרך את המחזור העשירי של התוכנית
הייחודית "תופסים כיוון עם שלדג לתעסוקה",
שמסייעת לבוגרות ובוגרי תואר ראשון והנדסאים
להשתלב בעולם התעסוקה.

נבחרת הסטודנטים שלנו מפעילה  11מיזמים שונים
ברחבי העיר.
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יצרנו מגוון שיתופי פעולה עם מקומות הבילוי בעיר.

צהרונים וקייטנות בחברה העירונית
 2500תלמידים השתתפו בצהרוני החברה העירונית של
כיתות א' עד ג' שנערכו ב 24-בתי ספר בעיר ,וכללו
ארוחת צהרים חמה ומזינה.
כ 7,000-ילדים השתתפו בקייטנות בית הספר
של החופש הגדול לכיתות א'-ו' מטעם משרד החינוך,
ובקייטנת הכנה לכיתה א'.

משקיעים ומחדשים!

››נפתח מתחם נוער בתנופה.
››שודרגה החצר במרכז נווה יהודה.
››שודרגו מתחם הג'ימבורי ,האולם והמשחקייה במרכז
בית לגדול טוב.
››בוצע מיזם להקמת חדרי ג'ימבורי והתקנת דשא
סינטטי במקום ארגזי החול בחצרות מעונות הפעוטות
של "צעדים".

פנאי
וחינוך
לא פורמלי

מעונות וקייטנות

 7מעונות צעדים 142 ,צהרוני גני ילדים 3550 ,ילדים
במעונות ובצהרונים 10,000 ,ילדים השתתפו בקייטנות
השנה.

קשובים לכם!

רשת חוויות שיפרה את השירות והמענה להורי ילדי
הצהרונים – מתן מענה רציף להורים ,העברת הטיפול
בכספים למשרדי האגף ,שדרוג מערכות ורישום ,ועוד.
במקביל ,מובילות הצהרונים הוכשרו וסיימו בהצלחה
קורס גישור ,הוצאו הכלים החד פעמיים מצהרוני גני
הילדים ובוצעה שורה של צעדים לשיפור הפעילות.

חדש בחוגים

››מועדון אמהות לאחר לידה.
››קבוצת כדורגל לבנות הקהילה הדתית.
››גן אבא אמא סבתא סבא לפעילות משותפות איכותית
››סטודיו וחוג קרמיקה.
›› 350ילדי פעוטות במעונות צעדים הצטרפו לספריית
פיג'מות.
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קורונה

40

פתיחת מתחמי בדיקות קורונה

› ›בדיקות  .PCRפתיחת מתחם שפעל שבעה ימים בשבוע
עבור קופות החולים ,עם או בלי הפנייה.
› ›בדיקות אנטיגן .תגבור מתחמי הבדיקות הפרטיים
במבנים העירוניים בעזרת רשת חוויות.
› ›מתן סיוע ומענה לכלל קופות החולים בהקצאת מבנים
עירוניים.
› ›הקמנו  40מתחמי חיסונים.
› ›׳ 7מתחמי בדיקות זמניים.
› ›קיימנו  30ישיבות של קבינט הקורונה העירוני :ראש העיר,
רחמים מלול ,הקים קבינט קורונה עירוני ,הכולל צוות
של מומחים מתחומי הרפואה ,הבריאות הניהול והידע.
הקבינט נועד לייעץ לראש העיר בניהול וטיפול במשבר
הקורונה ברחובות ובהתמודדות עם השלכותיו .החלטות
הקבינט יושמו.
› ›הקמנו מערך מתנדבים ושלחנו חבילות מזון למשפחות
שנמצאות בבידוד ,וסייענו בכל שנדרש.
› ›קיימנו קשר רציף עם מובילי דעה ,ועדי שכונות והנהגות
הורים למתן מלוא המידע.
› ›כ 1000-מתנדבים נמצאים בקשר עם  1000בני הגיל
השלישי באופן קבוע .המטרה :להיות להם אוזן קשבת
להפגת הבדידות ,ושמירה על אורח חיים בריא וחיוני.
› ›אגף לשירותים חברתיים ואגף השכונות סייעו במתן מענה
לחולים/מבודדים ובני משפחותיהם (מלוניות ,רווחה,
בריאות וכו').

אכיפה

› ›ריכוז מאמץ אכיפה והסברה בהתאם לנתוני התחלואה
על ידי פקחי הרשות המקומית ,מערך ההסברה של
פקע"ר בשכונות ומתנדבים בשכונות.

ניתוח מגמות

› ›ניתוח מגמות תחלואה בהתאם לנתונים ,העברת הודעות
ומסרים לרכזי שכונות וועדים בשכונות על פי מצב
התחלואה.
› ›הכשרת חוקרים אפידמיולוגים .הכשרנו  10עובדי עירייה
כחוקרים אפידמיולוגים .הם נתנו סיוע מלא וביצעו
למעלה מ 90%-מהחקירות האפידמיולוגיות בעיר.

ביקורות למוסדות חינוך

› ›ביצענו ביקורת במוסדות חינוך ווידאנו שמירה על נהלים
(קב"טים – בסיוע פקידות אגף הביטחון).

מתן שירות לתושב

› ›מתן מענה למשפחות מבודדי מוסדות חינוך.

פעילות הסברה

› ›ניהול פעילות הסברה ,פעילות חיילים ,עובדים ונוער,
שליחת הודעות קוליות ,בהתאם למוקדי התחלואה
ובאמצעות רכבי כריזה.
› ›קיימנו  10שידורים חיים עם רופאים ורופאות בנושא
הקורונה ,ההנחיות והחיסונים.
› ›פרסמנו  26קמפיינים שונים של הסברה בנושא הקורונה.
› ›הפקנו  8סרטונים שונים.

רחמים מלול

ד״ר אסף סטי אל-בר

ראש העיר
malul@rehovot.muni.il

מחזיק תיק נוער וצעירים ,קידום מעמד הילד
וילדים בסיכון
a.s.elbar@gmail.com

מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק המיסים
benzi@rehovot.muni.il

אוה גור

בן ציון שרעבי
זהר בלום

מחזיקת תיק מעמד האישה ויו"ר הפורום
לקידום מעמד האישה
eva.gur@gmail.com

מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך
zohar@rehovot.muni.il

שמואל בר דאנזאן ,עו"ד

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר,
פרוייקטים קהילתיים וקשרי חוץ
yanivm@rehovot.muni.il

פנחס הומינר

סגן רה"ע (ללא שכר) ,יו"ר רשת חוויות,
מחזיק תיק מורשת ישראל ונוער בסיכון
532amitay@gmail.com

אבי מוזס ,עו"ד

מחזיק תיק תרבות תורנית
avnera@rehovot.muni.il

עודד עמרם

מחזיקת תיק אזרחים ותיקים ,קהילה
ואקדמיה
ronibaum1@gmail.com

שאול צגהון

יניב מרקוביץ ,עו"ד

אמיתי כהן

אבנר אקוע

רוני באום ,דר'

איטל בציר אלשיך

מחזיקת תיק אסטרטגיה ,חדשנות ויזמות
italba.rehovot@gmail.com

מחזיק תיק שירותים חברתיים
danzanlaw@gmail.com

מחזיק תיק כספים וקידום פעילות בין
מגזרית
huminerp@gmail.com
מחזיק תיק לוגיסטיקה ותחזוקה
mosesavi55@gmail.com
מחזיק תיק תרבות
evaza@histadrut.org.il

מחזיק תיק שכונות ויזמות חברתית
efrats299@walla.com

גיא צור

מחזיק תיק התחדשות עירונית  +תמ"א 38
ומ"מ יו"ר הוועדה לתו"ב ופרוייקטים
guytoz@bezeqint.net

אבי קינד

מחזיק תיק שירות לתושב ותחבורה
(בפקדון)
avidelape@gmail.com

שלמה מונטג

מחזיק תיק חינוך חרדי
769103.7@gmail.com

אורית שרגאי

מחזיקת תיק אוכלוסיות מיוחדות
וביה"ס להורים
oritps123@gmail.com

חברות
וחברי
מועצת העיר

רועי שרעבי

מחזיק תיק הספורט
Roish@holtd.co.il

מתן דיל ,עו"ד

יו"ר אופוזיציה
dilmatan@gmail.com

רונן אהרוני

RonenA@egged.co.il

אביב איטח

aviv.aguda@gmail.com

קארין ברגינסקי ,עו"ד

Karinlaw@gmail.com

דני מרשה

danielmarsha0@gmail.com
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מחלקות ופרטי קשר:
אגף המיסים

אגף הפיקוח על הבניה  /נגישות

השירות הפסיכולוגי החינוכי

08-9392512

08-9392302 | 08-9392414

08-9392851 | 08-9392850

אגף התנועה והפיקוח

האגף לשירותים חברתיים

אגף האכיפה

08-9480111/4

08-9392620

08-9392555

אגף הביטחון והחירום

תאגיד המים הבאר השלישית

המחלקה לרישוי עסקים

08-9392341

1-800-50-56-56

08-9392396/8/9

מנהל הנדסה
רישוי בניה 08-9392308
השתתפות בעלים 08-9392295
ארכיב 08-9392313
תשתיות 08-9392287
מידע תכנוני 08-9392223/8
מחלקת תב"ע 08-9392294

אגף החינוך

מחלקת קליטה

חינוך גני ילדים 08-9392433
חינוך יסודי 08-9392434
חינוך על יסודי 08-9392437
חינוך מיוחד 08-9392865
חינוך חרדי 08-9392816

08-9496580

לפתיחת פנייה במוקד ניתן לפנות למוקד  106או בטל08-9392444 .
או בוואטסאפ בטל050-8806106 .

42

פניות הציבור
08-9392213

החברה העירונית
08-6683870

עיצוב עם אופירה

44

