דו”ח שירות לתושב

תשע”ז2016
לשנת
תשע”ו -

דבר ראש העיר

תוכן עניינים
עיריית רחובות
הקשר שלך לעיריה
9392222
מרכזיה
9392201
לשכת ראש העיר
9392213
פניות הציבור לשכת ראש העיר
9392213
מ”מ ראש העיר
9392212/7
לשכת סגני ראש העיר
9392207
המשנה לראש העיר
9392231
מנכ”ל העיריה
9392249
לשכה משפטית
9392241
לשכת דוברות
9392260
מינהל ההנדסה
9392387/8
אגף שיפור פני העיר
9392356
אגף גנים ועיצוב הסביבה
אגף בטחון ,בטיחות ,חרום ,רכש ומוקד עירוני 9392341
9392403
אגף החינוך והנוער
פסג”ה ,מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה -
9316204/5
כרמל  72מתחם מכון דוידסון
9496578
המחלקה לקליטת עלייה
9392484
המחלקה לתרבות תורנית
שירות פסיכולוגי חינוכי  -ביל”ו  ,2בניין הקניון 9392850
9390507
תרבות הדיור
9392668
המחלקה לאזרח המבוגר
9392501/2
מינהל כספים
9392497
ביטוחים ונכסים
9392509
אגף מיסים וחשבונות מים
אגף תנועה ,שילוט ופיקוח
9480111
פקריס  3בנין רורברג
9480141
פיקוח איכות הסביבה
9362790
השרות הוטרינרי
9392620
אגף לשירותים חברתיים
מרכז גישור עירוני -מנוחה ונחלה  18בית הרופאים 9352420

תושבים יקרים,

9392684
ש.י.ל  -שירות ייעוץ לאזרח
“עתידים” מרכז שרות ומידע לצעירים  -רמז 9314800 80
הארכיון לתולדות רחובות -
9495741
יעקב  44סמטת יחזקאל חביבי

החברה העירונית רחובות לתרבות,
ספורט ונופש
6683870
משרדי ההנהלה
9455824
בי”ס עירוני להורים
9459397
המכללה העירונית לחינוך מבוגרים
בית דונדיקוב (סל תרבות וסיורים)  -יעקב 9494721 32
9390390
הקתדרה העממית ע”ש לאה טנא
9494817
בית יד לבנים  -הבנים 10
9467998
בית מיכל  -הגר”א 10
9456050
בימת הנוער העירונית
הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה  -סירני 9316245 52
9494721
הגלריה העירונית לאמנות
9455824
בית האמנים רחובות  -רח’ כרמל
6683883
אגף הספורט
9365589/9315361
הספורטק העירוני  -טלפקס
בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני 9232200

9343230
9469197
*5253
9406552
9466977
9343207
9453435

המוקד העירוני,106 ,
זמין לפניותיכם  24שעות ביממה
עיריית רחובות ב -ובאפליקציה

שלכם,
רחמים מלול ,ראש העיר

דבר מנכ”ל העיריה

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

שנת  2016התאפיינה
בתנופה אדירה בכל
התחומים .מערכת החינוך
זכתה להישגים משמעותיים,
פיתוח ושדרוג התשתיות
ברחבי העיר נמשך ,שיפרנו
את השירות המוענק
לתושבים ,המשכנו בפיתוח
התרבות ,באמצעות קיום מגוון פסטיבלים ארציים,
בינלאומיים ועוד.
גם השנה ,קלטנו מאות משפחות וזוגות צעירים שבחרו
להקים את ביתם ברחובות .הצמיחה הדמוגרפית הזו אינה
הפתעה עבורי ,שכן אנו משקיעים תקציבי עתק בפיתוח
העיר ובפרויקטים רחבי היקף ,ביניהם הפרדות מפלסיות
לשיפור התנועה בעיר ,ממנה ואליה ,שדרוג תשתיות
ופארקים בשכונות הוותיקות והחדשות ,שדרוג והקמת
גנים ציבוריים ,מבני ציבור ,חינוך ותרבות .השנה נחנכה
ההפרדה המפלסית  141בהשקעה של כ 150 -מיליון
שקל ,פרויקט תחבורתי אדיר בדרך גד פיינשטיין  -ששת
הימים ,במטרה לשפר את התנועה ,הבטיחות והנגישות
בעיר .בנוסף ,אנו מתקדמים אל עבר השקתו של השוק
העירוני החדש ,המודרני והמתקדם ,השקנו מרכז קהילתי
מפואר ‘חוויות שווייץ’ ברחובות החדשה ,היפה ביותר בארץ
ופרויקטים רבים נוספים נמצאים בשלבים מתקדמים.
רחובות זכתה השנה בפרס שאני גאה בו במיוחד ,פרס
החינוך המחוזי .אני מאמין שבחינוך צריך לעבוד מהלב

ולהתייחס לכל אדם כעולם שלם .אני שמח על כך
שמערכת החינוך בעיר עובדת על פי ערכים אלה ומודה
לכל העוסקים במלאכה ,שיחד איתם מצבנו את העיר
רחובות בין הרשויות המובילות בישראל בתחום החינוך.
בנוסף זכינו להצטיינות במחוז מרכז וירושלים כעיר מובילה
בתחום המקלוט והמיגון במרחב האזרחי ובחמישה כוכבי
יופי בתחום השיח המקוון בעורף ואף זכינו בפעם השביעית
ברציפות בחמישה כוכבי יופי בתחרות ‘קריה יפה בישראל
יפה’ .לאחרונה פרסמה הלמ”ס סקר הוצאות והכנסות
של משקי הבית ל ,2015-לפיו תושבי רחובות הינם בעלי
ההכנסה הכספית נטו הגבוהה ביותר למשק בית .זה
נובע מכך שאנו מגשימים את החזון לחזק את המותג של
רחובות ,כעיר המדע והתרבות .אחרי שנים שבהן העיר
הייתה בעלת תדמית של ‘עיר מבוגרת’ ,תוחלת החיים
כאן היא במקום השני בישראל ,רצינו להצעיר את העיר
וזה תהליך שבו קידמנו שכונות ,פיתחנו תשתיות ציבוריות
והובלנו מערכת חינוך מצוינת .זוג צעיר מחפש איכות חיים
ובראש בראשונה מערכת חינוך פורמלית ולא פורמלית
איכותית .בעקבות פעולות אלה ,נהרו בשנים האחרונות
לעיר משפרי דיור ,היי-טקיסטים ואקדמאים.
תודה לכם התושבים על שיתוף הפעולה ,להנהלת העיר,
חברי מועצת העיר ,מנכ”ל העיריה ,יו”ר ועד העובדים
ועובדי עיריית רחובות המסורים .תודה לכל הגופים,
הארגונים ,התורמים והשותפים הרבים שלנו לשגשוגה
של העיר רחובות ,עיר המדע והתרבות.
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תושבים יקרים,
פרויקטים משמעותיים
הסתיימו בשנת ,2016
הפרדה מפלסית במערב
העיר ( ,)141מתנ”ס
עירוני ברחובות החדשה
( 3,000מ”ר) ,מוזיאון
בשכונת שעריים ,שלושה
מתנ”סים שכונתיים ועוד עשרות רבות של רחובות ,אשר
שודרגו ,גני שעשועים חדשים ,תשתיות מים ביוב ועוד.
סל השירותים וההתפתחות בעיר מצביעים על המשך
תנופת פיתוח יסודית ומתוכננת ,אשר מוביל ראש העיר,
יחד עם חברי מועצת העיר ועובדי העיריה.
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 ,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 וכל נותני השרות ,אשר אמונים
על העשייה רחבת ההיקף המוצגת בפניכם.

שלכם,
דורון מילברג ,מנכ”ל העיריה
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עם הפנים
לתושב
עיריית רחובות
לשירותכם!
עיריית רחובות באפליקציה ,בפייסבוק ,ביוטיוב
ובאינסטגרם! כ 35,000-חברים כבר הצטרפו
לעמוד הפייסבוק העירוני ולוקחים בו חלק
פעיל .לפני כשנה השקנו אתר ואפליקציה
חדשים ,נגישים ובעלי שירותים מקוונים.
האפליקציה מאפשרת קבלת מידע ,דיווח
על מפגעים ,הכולל צילום המפגע ושליחתו
למוקד העירוני ,ניתן להתעדכן באירועים
קרובים ,לצפות במבזקים ולחייג בלחיצת
כפתור לכל מחלקות העיריה ,ועוד .אפליקציית
‘עיריית רחובות’ זמינה להורדה בחינם בחנויות
האפליקציות של  App Storeו. Google Play-
בנוסף ,ניתן להירשם לניוזלטר העירוני,
באתר העיריהwww.rehovot.muni.il :

רחובות .עיר המדע והתרבות

חירום וביטחון
כחלק מההיערכות לחירום במוסדות החינוך,
השנה הותקנו  30מערכות התרעה מקומיות
להתרחשות רעידת אדמה בבתי ספר ,אשר
נבנו לפני שנת  .1980המערכות הותקנו בהתאם
להנחיות משרד החינוך וועדת ההיגוי הבין
משרדית להיערכות לרעידות אדמה בישראל .כמו
כן ,בוצע סקר בטיחות ,הופעל מערך לאבטחת
מוסדות החינוך ,הכולל מאבטחים סטטיים
וניידים ,נבדקה מוכנות מוסדות החינוך לפתיחת
שנת הלימודים ,בוצעו הדרכות בתחומי הביטחון
ובוצעו תרגילים לשעת חירום ,ביניהם תרגיל
סימולטור לבעלי תפקידים בחירום בעיריה.
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המוקד העירוני,
 ,106זמין
לפניותיכם  24שעות
ביממה

נערכים לעונת החורף
לקראת החורף ,אגפי העיריה קיימו פעולות היערכות
לתיקוני בורות ומדרכות ,ניקוי תעלות ניקוז פתוחות,
שיפור תשתיות ,החלפת עשרות קילומטרים של
קווי מים ,ביוב וניקוז ,ביצוע איטום במוסדות החינוך,
גיזום עצים ועוד.

בשנת  2016התקבלו כ 375-אלף שיחות
במוקד העירוני ,זמני ההמתנה עמדו
על  45שניות בממוצע ,מספר הפניות
שנפתחו בשנת  2016עמד על  147אלף
לעומת  130אלף אשתקד 98.3% ,מהפניות
קיבלו מענה על ידי אגפי העיריה השונים,
תוך עמידה ב 75%-בזמני התקן של אמנת
השירות .במוקד העירוני פועלות שתי
ניידות  106לתיקונים ולשיפור השירות,
שטיפלו במהלך שנת  2016בלמעלה
מ 6,000-קריאות מוקד ,תוך עמידה
ב 78%-בזמני תקן.
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עם הפנים לתושב

פרויקט ראש העיר
להכשרה מקצועית לצעירי העיר
ממשיך להתרחב
בעקבות הצלחת הפרויקט בשלוש השנים
האחרונות ,החליט ראש העיר ,רחמים מלול,
להמשיך בפרויקט ההכשרות המקצועיות ,גם
השנה ,ואף להרחיבו בשנת  2017על מנת לסייע
לצעירי העיר ברכישת מקצוע והשלמת השכלה.
בשנת  2016כל משתתפי פרויקט ראש העיר
זכו לקבל מימון בגובה של מרבית שכר הלימוד
ובנוסף  22צעירים קיבלו אישור להתחיל בלימודי
הכשרה מקצועית ,לאחר שעברו תהליך של ייעוץ
לבדיקת יכולתם וכישוריהם.

ביקורים ממלכתיים
במהלך  2016נערכו ביקורי שרים בעיר :לקראת
פתיחת שנה”ל תשע”ז ,הגיע לביקור שר החינוך
נפתלי בנט .ראש העיר סקר בפניו את פעילות
מערכת החינוך ברחובות שרת המשפטים,
איילת שקד ,הגיעה לרחובות לפגישת עבודה
עם ראש העיר והנהלת העיר ,במסגרתה דנו
בסוגיות משמעותיות שנמצאות בתחום טיפולה
שר הבינוי והשיכון ,יואב גלנט ,סייר בשכונת
קריית משה בליווי ראש העיר וחברי מועצת
העיר ,במטרה לסייע בקידום פרויקט פינוי בינוי
בשכונה שר העלייה והקליטה והשר לענייני
ירושלים ומורשת ,זאב אלקין ,קיים סיור באתרי
מורשת ברחבי העיר .ראש העיר והשר חנכו את
מרכז מח”ר (מדע ,חלל ורובוטיקה) בבית הספר
יבניאלי.

השכלה גבוהה
והכשרת צעירים -
פרויקט המלגות של רחובות גדל
בשיעור חסר תקדים!
תקציב המלגות לסטודנטים עלה בשנת 2016
בשיעור של למעלה מ ,300%-ביחס לשנה
שעברה ,והוא עומד על כ 2.2 -מיליון שקל ,אשר
יוענקו ל 420-סטודנטים תושבי העיר רחובות.
לפני כחמש שנים עמד התקציב על כ 150-אלף
שקל ובזכות שיתופי הפעולה של ראש העיר,
רחמים מלול ,בעזרתו של סגן ראש העיר ומחזיק
תיק צעירים ונוער ,עו”ד מתן דיל ,עם מפעל הפיס,
התאפשר הגידול בסכום לאורך השנים.

חילופי משלחות עם העיר התאומה היידלברג
במשך השנה ,התקיימו מספר חילופי משלחות במסגרת ברית ערים תאומות רחובות – היידלברג ,בין היתר,
תלמידי תיכון 'קציר' אירחו משלחת של בני נוער מהיידלברג ,גרמניה ובהמשך התקיים ביקור גומלין של
משלחת תלמידים מתיכון 'קציר' בבתי בני נוער מהיידלברג .תלמידי קציר נפגשו עם בני נוער מבית הספר
בונזן בהיידלברג לסיורים ,היכרות עם ההיסטוריה היהודית במקום ועוד .בנוסף ,במסגרת מחנה הקיץ
המדעי לנוער שוחר מדע ,המתקיים בהיידלברג ,השתתפו תלמידים מצטיינים מרחובות ומרהט.

חתימת הסכם ברית ערים תאומות בין
העיר רחובות לביסטריצה ,רומניה
העיר רחובות והעיר ביסטריצה ,רומניה חתמו השנה על ברית ערים תאומות .הטקס
התקיים במעמד ראש העיר ,רחמים מלול ,ראש עיריית ביסטריצה ,אובדיו קרצו

רחובות .עיר המדע והתרבות
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חנוכת 'גשר הרעות'
בטקס חגיגי נחנך השנה 'גשר הרעות' (צומת
גבירול) ,לזכר נ"ד חללי אסון המסוק בבקעת
הירדן בשנת  .1977מדובר במפעל הנצחה
משמעותי נוסף של העיר רחובות לזכר 54
החיילים שנהרגו באסון ,שחמישה מהם היו
תושבי רחובות ,לאחר הקמתו של 'בית החמישה',
מרכז מתנדבים עירוני לזכרם.

העיר רחובות זכתה ב 5-כוכבי
יופי ,זו השנה השביעית ברציפות,
בתחרות קריה יפה בישראל יפה.

הוקם תאגיד מים וביוב
הבאר השלישית בע”מ

מבזקים
'בית הבאר' ההיסטורי נחנך מחדש כאתר
מורשת לאומי
השנה נחנך 'בית הבאר' ההיסטורי ,לאחר שעבר עבודות שימור ושחזור ,באמצעות מינהל ההנדסה
בעיריית רחובות ,בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל .בית הבאר ישמש כמרכז מבקרים,
בצומת הרחובות מנוחה ונחלה – אליעזר יעקובסון והוא ישקף את ההיסטוריה של תחום המים ברחובות
ושל היישוב היהודי בישראל כולו .הפרויקט נעשה בסיוע תוכנית "ציוני דרך" של משרד ירושלים ומורשת.

חנוכת כיכר הגיבורים

השנה הוקם בעיר תאגיד המים והביוב ‘הבאר
השלישית בע”מ’ ,בהתאם לחוקי תאגידי
המים והביוב .הקמת התאגיד תשפר את
השירות ותשדרג את תשתיות המים והביוב.
התאגיד נותן שירותי מים וביוב לכ 145-אלף
תושבים ואחראי על כ 45-אלף מוני מים.
כל הפרטים באתר התאגיד www.habeer3.co.il

רחובות נבחרה למצטיינת בתחום המקלוט והמיגון
בתחרות “מוכנות לחירום” שנערכה השנה על ידי פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה ,נבחרה העיר
רחובות למצטיינת מחוז מרכז וירושלים וזכתה בפעם השביעית ברציפות ב 5-כוכבי יופי בתחום
המקלטים .ובנוסף זכתה השנה ב 5-כוכבי יופי בתחרות ‘שיח מקוון בעורף’ ,במסגרתה נבחן אופן
השימוש של הרשות ברשתות החברתיות ,להעברת מידע רלוונטי לתושבים בזמן חירום .רחובות זכתה
בציון לשבח גם בקטגוריה הזו.

נחנכה השנה בטקס חגיגי ‘כיכר הגיבורים’
בצומת הרחובות בשיסט – חקלאות ,לזכרם
של מאיר (מקס) בינט ,אלי כהן וזאב גור אריה
(וולפגנג לוץ) ,אנשי קהילת המודיעין ,אשר חרפו
נפשם למען ביטחון מדינת ישראל במדינות
האויב .בטקס חנוכת הכיכר השתתפו לצד ראש
העיר ,רחמים מלול ,סגן ראש העיר ומחזיק תיק
צעירים ונוער ,עו”ד מתן דיל ,מנכ”ל העיריה,
דורון מילברג ומנכ”ל המל”מ ,תא”ל במיל’ דוד
צור ,בני ובנות משפחות המרגלים שנפלו ,נדיה
כהן ,נעמי גור ,אריה לוץ ,מישל בינט ,יו”ר ארגון
אלמנות ויתומי צה”ל ,תמי שלח ובכירים בקהילת
המודיעין בישראל.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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הוקם מרכז מידע עירוני
התחדשות עירונית -
פינוי בינוי ותמ”א 38

נתוני הלמ”ס בסקר
הוצאות והכנסות
ממוצעות למשקי בית

מרכז מידע עירוני הוקם על ידי עיריית רחובות
לתושבי העיר ,לקידום הליכי ההתחדשות
העירונית  -פינוי בינוי ותמ”א  .38במרכז המידע
יוכלו התושבים לקבל מענה והדרכה מקצועיים,
ללא תשלום ,בנושאים סביב פינוי בינוי ותמ”א
 ,38מעורכי דין המתמחים בתחום ,מי שהוביל את
המהלך בתמיכת ראש העיר ,רחמים מלול ,הוא
חבר המועצה ומחזיק תיק התחדשות עירונית,
עו”ד אמיר ירון.

העיר רחובות דורגה במקום הראשון בסקר של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2015( ,שבחן
את ההוצאות הממוצעות וההכנסות הממוצעות
למשפחה ב 14-הערים הגדולות .מתוך הסקר
עלה כי תושבי רחובות הם בעלי ההכנסה הכספית
נטו למשק בית הגבוהה ביותר –  19,099שקל
בממוצע ,לעומת ההכנסה הכספית הממוצעת –
 15,427שקל נטו לחודש.

שיתוף הציבור
בהחלטות מכריעות
השנה התקיימו כנסים של שיתוף הציבור כחלק
ממדיניותה של עיריית רחובות לשתף את תושבי
העיר בקידום הליכי התכנון בשכונות ,ביניהם
תושבי הרחובות משה פריד ,אנילביץ ויד ושם .כמו
כן נערכו כנסים לשיתוף הציבור בנושא התחדשות
עירונית תמ”א  38ופינוי בינוי לציבור הרחב .כנס
שיתוף ציבור להתחדשות עירונית הגדול במיוחד
נערך בשכונת קריית משה .ראש העיר ,רחמים
מלול“ :תושבי רחובות צריכים להרגיש שדעתם
חשובה ונלקחת בחשבון ,יש להם מה לתרום,
והם יכולים לסייע לאנשי המקצוע בתכנון עתיד
שכונתם”.

רחובות .עיר המדע והתרבות

מתקני חניה לאופניים
למעלה מ 150-מתקני חניה לאופניים הותקנו ברחבי
העיר ,בשיתוף פעולה של סגן ראש העיר ומחזיק
תיק פרויקטים ,עו”ד מתן דיל וחברת מועצת העיר
ומחזיקת תיק פיתוח בר קיימא ,יערה ספיר ,לשיפור
חזות העיר ולעידוד השימוש באופניים.

פרויקט קיץ – ארגזי הסיפורים
במהלך אחד מלילות הקיץ האחרון ,הוצבו ברחבי העיר עשרות ספריות רחוב מעוצבות ,שנבנו מארגזי
תפוזים – ‘ארגזי סיפורים’ .הפרויקט נערך ביוזמתו של סגן ראש העיר עו”ד מתן דיל ,בתמיכתו של ראש
העיר ,רחמים מלול ,במסגרתו הוקמו  25ספריות רחוב במיקומים שונים ברחבי העיר לרווחת הציבור
ולשימושו .בכל ספריה ניתן היה לשאול ,לקחת ולהחזיר ספרים ,באופן עצמאי ובכל שעות היממה.
עיריית רחובות דאגה למלאי הספרים הראשוני ,ממיטב ספרות המקור והמתורגמת ,לקהלים מגוונים.
מיקומן של הספריות נבחר בקפידה ובמחשבה לקריאה במרחב הציבורי .רבים מהספרים נתרמו ע”י
חנות הספרים הרחובותית “חפציבה” וחלקם מעובדי העיריה ,ששותפו בסוד העניינים .הפרויקט נערך
בשיתוף עיריית רחובות והחברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש ,בניהול אמנותי  -דפנה מנור ,הפקה
– מיכל גולן ועיצוב הספריות – גבריאל וסרמן.

פרויקט ייחודי!
'רופא על הבר'
לראשונה בארץ התקיים השנה
פרויקט ייחודי 'רופא על הבר',
במסגרתו  36מנהלי מחלקות ורופאים
בכירים מהמרכז הרפואי 'קפלן' קיימו
הרצאות במקומות הבילוי בעיר וחלקו
עם מאות בליינים מידע רפואי מרתק.
האירוע נערך במעמד ראש העיר,
רחמים מלול ,סגן ראש העיר ,עו"ד
מתן דיל ומנהל המרכז הרפואי קפלן,
ד”ר קרלוס גרוזמן.
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מהסיבות האלו ועוד ,מערכת החינוך ברחובות זכתה בפעם השנייה בתוך
ארבע שנים בפרס החינוך המחוזי לרשויות מקומיות לשנת  2016ומיצבה את
עצמה בין הרשויות המובילות בישראל בתחום החינוך ומועמדת בנוסף לפרס
החינוך הארצי

מובילים
בחינוך!
עיריית רחובות משקיעה משאבים רבים על מנת לפתח את מערכת החינוך בעיר
ולאפשר לתלמידים/ות למצות את הפוטנציאל הגלום בכל אחד ואחת
מושקעים משאבים רבים לפיתוח תכניות לימוד מתקדמות ,לצד חינוך לערכים
ומתן מענים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,מניעת נשירה ושמירה על הרצף
החינוכי במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות .כמו כן ,מושקעים
משאבים רבים לבנייה ושיפוץ מוסדות חינוך

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מערכת החינוך
במספרים

מבין  32ערים ,העיר רחובות ממוקמת

נתוני הגיוס
לצה”ל

במקום ה 19-בגיוס גברים לצה”ל ,עלייה
של  16מקומות לעומת השנה שעברה

()2016 – 2013

בגיוס נשים לצה”ל ,ממוקמת במקום ה,20-
עלייה של  21מקומות לעומת אשתקד

התמדה התמדה
ממוצע ארצי 81%
ממוצע ארצי 81%

זכאים לבגרות
זכאים לבגרות
ממוצע ארצי 66.1
ממוצע ארצי 66.1

חל גידול בתקציב
החינוך העירוני
תקציב החינוך עומד על כ 305-מיליון
שקל המהווה  35%מהתקציב העירוני

מתמטיקהמתמטיקה
 5יח'
 5יח'

ממוצע ארצי 7.1%
ממוצע ארצי 7.1%

10.4%ארצי 10.4%
ממוצע ארציממוצע

%
%
9.3
9.3
 1.46%ארצי 1.46%
ממוצע ארצי ממוצע
נשירה

%

15

%

15

 5יח' מתמטיקה

לבגרות
זכאיםמתמטיקה
 5יח'

זכאים לבגרות

התמדה

 5 -4יח' אנגלית
התמדה
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בגרות למצטיינים
 5 -4יח' אנגלית

רחובות .עיר המדע והתרבות

40% 40%

למצטייניםלמצטיינים
בגרות בגרות

%

1

נשירה

%

1

נשירה

פיתוח תכניות העשרה ,מנהיגות
מצויינות ועוד ,לצד קידום של כל תלמיד
ותלמידה ,תוך הצבת אתגרים חדשים,
עידוד הסקרנות ומיצוי היכולות בתחומי
המדעים ,טכנולוגיות מתקדמות ,ועוד

74% 74%

31.9%ארצי 31.9%
ממוצע ארציממוצע

נשירה
בגרות למצטיינים

מושקעים משאבים
רבים למען התלמידים

86% 86%

אנגליתיח' אנגלית
 5-4יח' 5-4
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קריית החינוך למדעים

קריית חינוך חדשה ע”ש רון ארד ,ברוח היי-טק-היי

בונים ומשפצים
מוסדות חינוך

כיתת גן ברחוב בצלאל לינדה

כ 35 -אלף תלמידים החלו את שנת הלימודים תשע”ז
למעלה מ 200 -מיליון שקל מושקעים בבניית מוסדות חינוך חדשים בעיר
נפתחו עשרות כיתות לימוד וגן ונבנו מוסדות חינוך חדשים
בית ספר ניצני המדע
בין בתי הספר שנבנו :תיכון חדש ע”ש רון ארד
ברוח “היי–טק-היי” ,בשכונת “רחובות ההולנדית”
(שלבים א’  +ב) תוספת כיתות לימוד בבית
הספר ניצני המדע בשכונת “רחובות המדע”
(שלב ב’) הריסה ובניית מבנה חדש לאולפנת
צביה ,הכולל פיתוח השלמות בינוי ,אודיטוריום
ופיתוח ,הכולל מסלול ריצה ,מתקנים ,הצללות
בקריית החינוך למדעים
נוספו עשרות כיתות גן :כיתות גן ילדים ברחוב
מדר ,משה זכריה ,קלמן ביאלר וכיתת גן ילדים
ברחוב בצלאל לינדה.
בביצוע :הקמת בית ספר יסודי בשכונת “רחובות
הצעירה” הקמת  10כיתות גן ובית ספר לחינוך

רחובות .עיר המדע והתרבות

מיוחד בשכונת “רחובות החדשה” תוספת
כיתות לימוד ומגרש ספורט בבית הספר ניצני
המדע (שלב ג’) הריסה והקמת מבנה חדש
בבית הספר היסודי סיני הקמת מבנה כיתות
נוסף בתיכון אמי”ת עמיחי הקמת מבנה כיתות
נוסף בבית הספר אור לציון הריסה והקמת
מבנה חדש לבית הספר בית יעקב.
בתכנון :כ 30-כיתות גן נוספות ברחבי העיר,
כולל החינוך המיוחד הקמת מעון יום בשכונת
רחובות המדע הקמת אולם ספורט בתיכון
למדעים הקמת בית ספר ברחוב טשרניחובסקי
תוספת מבנה כיתות נוספים בבתי הספר
ברחבי העיר .העבודות באמצעות ה.ל.ר  -החברה
לפיתוח רחובות.
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אולפנת צביה
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חדשות בחינוך
משקיעים
בדור הבא

רחובות .עיר המדע והתרבות

חינוך מתחיל
בגיל הרך

מורשת וערכים בגני
הילדים

אנו מאמינים שחינוך מצוין מתחיל בהנחת יסודות
החינוך בגיל הרך .לכן השקענו בתכניות חינוכיות
ייחודיות בגני הילדים ברחבי העיר ,ביניהם תכנית
חקר ,מדע וטכנולוגיה  -הפועלת השנה בגני
הילדים ומעודדת ,בין היתר ,למידה משמעותית
שמלווה בעשייה ,בהתמודדות עם בעיות מדעיות
ובביצוע חקר מדעי ,בהתאם ליכולתם של הילדים
בגיל הרך .בתהליך הלמידה מתמודדים הילדים
עם בעיות שונות ,מעלים השערות ,מתכננים
ניסויים ולבסוף מסיקים מסקנות.

תכנית לפיתוח כישורים חברתיים ביחסים
בינאישיים עם ילדים ומבוגרים ,פועלת השנה
בגני הילדים ,במטרה ליצור תחושת שייכות
ולחזק את הקשר למקום .במסגרת התוכנית
מתקיימת פעילות חווייתית משותפת להורים
ולילדים.
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עושים עבודה
יסודית
החינוך היסודי ברחובות פועל בשיתוף משרד החינוך
לקידום מהלכים חינוכיים ,לשיפור הישגים לימודיים
ולקידום התלמידים המתקשים והמצטיינים .קיימת
חשיבות רבה בשיפור האקלים הבית ספרי על מנת
לאפשר לכל תלמיד ותלמידה ללמוד בסביבה נעימה
ובטוחה .השנה נפתחה לראשונה ברחובות כיתת
‘קשת’ ,לתלמידי כיתה א’ בבית הספר ‘יבניאלי’ ,שבה
לומדים יחד דתיים וחילוניים ומגבשים את זהותם
היהודית – ישראלית .התכנית משותפת לעיריית
רחובות ,עמותת צו פיוס ומשרד החינוך

טיפוח השפה העברית
והתרבות העברית
התחרות לטיפוח השפה העברית והתרבות
“העבריאדה” הורחבה השנה ל 21-בתי ספר
יסודיים ,ממלכתיים וממלכתיים דתיים .בתחרות
השתתפו תלמידי בתי הספר הלומדים בכיתות
ה’ ,ו’ ברחובות .בתחרות הגמר השנה ,שנערכה
מעמד ראש העיר ,רחמים מלול וסגן ראש העיר
ומחזיק תיק החינוך ,זהר בלום ,זכתה גלי רביב,
תלמידת בית הספר בגין.

חידון התנ”ך העירוני
חידון תנ”ך עירוני נערך השנה לתלמידי בתי
הספר היסודיים הממלכתיים בעיר ,בהשתתפות
מאות תלמידים .במקום הראשון זכתה רומי פוקס
תלמידת בית הספר ‘שפרינצק’ ,במקום השני
זכה עדי ביטון ,תלמיד בית הספר ‘פרחי המדע’
ובמקום השלישי זכה גיא חפץ ,תלמיד בית
הספר ‘ויצמן’.

הפרלמנט הצעיר
בעולם
השנה החל לפעול פרלמנט ילדים עירוני,
במטרה לעודד מודעות אזרחית ואקטיביזם
של ילדים ,לפתח את ערך האחריות והייצוגיות
ולחנכם למעורבות חברתית .הפרלמנט פועל
במסגרת שלוש ועדות עירוניות :חינוך ,תרבות
ופנאי ,קיימות ואיכות הסביבה והוא מונה 120
ילדים ,תלמידי כיתות ה’-ו’ העוסקים בסוגיות
יומיומיות הקשורות לילדים .הפרלמנט העירוני
פועל באמצעות חברת אתוס ,באישור ופיקוח
משרד החינוך ,באמצעות המפקחת הארצית על
זכויות הילד.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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כל אחד
בשבילנו
מיוחד

פרויקט לרכיבה
טיפולית
בשנת  ,2016בית הספר ‘לוטם’ לילדים עם
בעיות על הרצף התקשורתי החל להשתלב
בפרויקט רכיבה טיפולית .הפרויקט פועל בשיטת
טיפול ייחודית המשלבת מרכיבים חינוכיים,
תחושתיים ,רגשיים ,תקשורתיים וחברתיים
בעזרת סוסים .התכנית מותאמת לרמה ולצרכים
הספציפיים של כל תלמיד ותלמידה.

החינוך העל
יסודי
מערכת החינוך המיוחד מספקת מענה
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
וייחודים בגילאי  21-3במסגרות החינוך
ובקהילה .במסגרת ההשקעה המסיבית
במערכת החינוך ,נפתחו השנה 22
מסגרות לחינוך מיוחד (גנים וכיתות
לימוד) בכל רחבי העיר ,הנותנים מענה
למגוון לקויות .אחד הפרויקטים המרגשים
השנה“ :בני מצווה” בחינוך המיוחד -
תכנית לילדי החינוך המיוחד ,במסגרתה
מכינים תלמידי תיכון ‘המר’ את ילדי בית
הספר ‘לוטם’ לחינוך מיוחד ,לטקס בר
מצווה ועלייה לתורה באמצעות אייפדים
ולוחות תקשורת .בסיום התכנית נערך
טקס בר מצווה חגיגי עם הקהילה וההורים

שמה הטוב של מערכת החינוך העל יסודית
ברחובות הולך לפניה .מוסדות החינוך העל
יסודיים בעיר נחשבים למובילים בארץ,
הן מבחינת הערכים והן מבחינת רמת
הלימודים ,ההישגיות והתכניות המיוחדות
שפועלות בהם .בין התכניות החדשות השנה:
“דור המסכים”  -תכנית הפועלת במטרה להבין
איך המתבגרים תופסים את השפעת המדיה על
חייהם ומה רמת התלות במכשירים הסלולאריים
ובמחשבים ,התכנית פועלת באמצעות השרות
הפסיכולוגי החינוכי (השפ”ח) באגף החינוך
והנוער ,בקריית החינוך קציר.
פיתוח קהילות לומדות של מורים ורכזים
למדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים  -פרויקט
ארצי לפיתוח מקצועי של מורים ורכזים למדעים
בחט”ב ,במטרה להפעיל בקהילת מורי ורכזי
רחובות מסגרת של “תחקירנות מדעית” שנועדה
לקרב מורים ותלמידים לעשייה מדעית .הפרויקט
נערך על ידי עיריית רחובות בשיתוף מכון ויצמן
למדע ומשרד החינוך.
‘חוויות חינוכיות משנות החיים’ – תכניות
לימוד חוויתיות רב חושיות חדשניות בגישה
קולנועית ,שעוסקות בנושאים בעלי חשיבות
רבה לפרט ולקהילה ,תוך מתן כלים להתמודדות
עם בעיות בנושאים של קיימות והגנת הסביבה,

אלימות ,ביריוניות והצקה ,נהיגה בטוחה והשפעת
אלכוהול ומניעת השימוש בסמים.
‘עשרת הדיברות  -בונים עולם טוב יותר’ -
תכנית העשרה חווייתית להנגשת עשרת הדיברות
לבני הנוער ולהצגת הרלוונטיות שלהן בשפה
ישראלית עכשווית ,תוך כדי הבאת דוגמאות מתוך
עולמם של הצעירים ,ההתמודדויות ,הדילמות
ועולמם התרבותי .התכנית פונה לתלמידי שכבת
כיתות ז’ ומתחברת לנושא בני ובנות מצווה
ותכנית שורשים.
כיתת ותיקים  40 -תלמידים ,אזרחים ותיקים
תושבי העיר רחובות ,לומדים בכיתת הוותיקים
שנפתחה השנה בקריית החינוך למדעים ,על ידי
עיריית רחובות ,ביוזמתו של סגן ראש העיר ומחזיק
תיק החינוך ,זהר בלום ,בשיתוף המשרד לאזרחים
ותיקים .כיתת הוותיקים הנה מיזם ייחודי עבור
אזרחים ותיקים תושבי העיר ,ללימודי העשרה
בתחומי ההיסטוריה ,אזרחות ,ספרות ומקרא.
מחזור ראשון הנדסאים המר רחובות -
 20תלמידים סיימו את המחזור הראשון במכינה
הקדם צבאית טכנולוגית בקריית החינוך אמי”ת
המר ברחובות ,קיבלו דיפלומה והוכשרו להנדסאי
אלקטרוניקה .הכשרתם הביאה לשירותם בצה”ל
בקדמת הטכנולוגיה בתפקידי המערך הטכני של
חיל האוויר.

איייפדים למורים
בחינוך המיוחד
השנה הצטרפו למיזם “אייפד לכל מורה בחינוך
המיוחד” ,בתי הספר ‘עידוד’‘ ,לוטם’ ו’אשכול גיל’.
בכל אייפד הותקנו תוכנות ואפליקציות ייעודיות
לחינוך המיוחד והמורים עברו תכנית הדרכה
מקצועית של  120שעות .הפרויקט נועד להעצים
את המורים ולאפשר להם לתקשר עם התלמידים
ועם הסביבה ביתר קלות ,במטרה להכשירם
להשתלב בחברה.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מצטיינים
בחינוך
פרס חינוך מחוזי הוענק לקריית
החינוך “אורט”
קריית החינוך אורט רחובות ,בניהולו של אבי סער ,זכתה השנה בפרס חינוך מחוזי
 מקום ראשון במחוז ,ועלתה כנציגת המחוז לפרס החינוך הארצי .הפרס הוענקעל מצוינות לימודית ,חינוך חברתי ערכי מיטבי ,על סביבות לימודיות ודרכי למידה
מגוונים ,ועל אקלים של דרך ארץ אכפתיות וכבוד הדדי השורר בבית הספר.

פרס חינוך מחוזי הוענק לקריית
החינוך “קציר”
השנה זכתה קריית החינוך קציר ברחובות ,בניהולה של יהודית פלבנר
בפרס חינוך מחוזי .הפרס ניתן על פיתוח מקצועי למורים ,מגוון מגמות
ומצוינות בניהול.

מצטייני המתמטיקה
מקריית החינוך “דה
שליט”
באולימפיאדת המתמטיקה שנערכה השנה
בהונג קונג ,ייצגו את ישראל שני תלמידים
מקריית החינוך דה שליט וזכו במדליות וטיפים
חשובים להצלחה בתחום.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מחוננים בינלאומיים

השירות הפסיכולוגי
החינוכי

נבחרת המרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות
הצטיינה במיוחד בתחרות בינלאומית
 ,World Scholarws Cupשהתקיימה
באוניברסיטת ייל ,ארה”ב .הנבחרת זכתה בשישה
מקומות ראשונים בתחומי מדעי החברה ,כתיבת
חיבור ,מדעים ,דיבייט ורטוריקה והביאה הביתה
 36מדליות זהב ו 20-מדליות כסף.

השנה ייעץ השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ”ח)
לצוותים החינוכיים ברוב המסגרות החינוכיות
בעיר וסיפק הערכות פסיכולוגיות ל 713-תלמידי
בתי ספר יסודיים מהחינוך הרגיל והמיוחד ול615-
תלמידי הגן .כ 8,870-שעות הוקדשו למתן ייעוץ
לצוותים החינוכיים בנושאים שונים 161 ,סדנאות
והרצאות התקיימו לילדים ,להורים וצוותי חינוך,
 440הורים קיבלו ייעוץ והדרכה לגבי דילמות
וקשיים שונים 487 ,ילדים ובני נוער בגילאי  18-5זכו
לטיפול פרטני שעזר להם להתמודד עם בעיותיהם.

מקום ראשון ברדיו
החינוכי
תלמידי הרדיו בקריית החינוך ‘דה שליט’,
המשדרים בתחנת הרדיו ‘קול השפלה’103.6 ,
 ,FMזכו במקום הראשון בתחרות שידורי הרדיו
החינוכי ,לכבוד  50שנה לכנסת!

תכניות מיוחדות :קבוצות ילדים לשיפור
מיומנויות חברתיות  -בשנת הלימודים תשע”ו
הפעיל השפ”ח ,בשיתוף אגף החינוך ,הפיקוח
על בתי הספר והיועצות ,שתי קבוצות לתלמידים
מבתי ספר יסודיים ,בעלי קשיים במיומנויות
חברתיות .הקבוצות פעלו במהלך חצי שנה
במתכונת מפגשים שבועיים ,כאשר לאורך כל
התקופה נפגשו מנחי הקבוצות עם הורי הילדים
למפגשים אישיים פרויקט “החיים ברשת”
לתלמידי תיכון  -נועד לסייע לצוותים החינוכיים
בהבנת השפה הווירטואלית וחוויית השימוש
במדיה של בני הנוער .הפרויקט נבנה בהתאם
לצרכי קריית החינוך “קציר” ,ובשיתוף עם הנהלת
בית הספר.

אנשי חינוך מצטיינים
 15מובילי חינוך מצטיינים קיבלו השנה אות
הוקרה בערב הצדעה לאנשי חינוך מצטיינים
במערכת החינוך ברחובות ועוד שניים קיבלו
ציון לשבח.

ישיבת אמי”ת אמיחי רחובות ותיכון טכנולוגי
נעמ”ת בראש רשימת בתי הספר הערכיים ביותר
של משרד החינוך
שבעה בתי ספר בעיר נכנסו השנה לרשימה המכובדת של  277בתי ספר שהצטיינו בהישגים ערכיים,
חברתיים ולימודיים :אמי”ת עמיחי ותיכון טכנולוגי נעמ”ת בראש הרשימה ,אחריהם ברשימה בתי הספר
– ויצ”ו ,קציר ,בית יעקב ,מקס שיין ודה שליט.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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החווה החקלאית
החווה החקלאית הרחיבה השנה את תכני
הפעילות והקימה פינות לימוד חדשות לתלמידי
העיר .הפעילויות נערכות בנושא אובדן המזון
ואורח חיים בריא ,נחנכה פינת חי ,הכוללת
פינת יונקים ופינת לימוד בנושא דבורת הדבש
וחשיבותה לחקלאות והוקם בית בד ללימוד
תהליך הפקת שמן.
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סיירת סייבר
עירונית למלחמה
בבריונות ברשת

מעצימים
את הנוער
מחלקת ילדים ונוער ממשיכה לקיים פעילות ענפה
לקידום והעצמת הנוער ומפעילה במבנה העירונוער
מגוון פעילויות ותכניות עירוניות לנוער וקבוצות
מנהיגות.
כ 270-בני נוער מכל בתי הספר בעיר לוקחים
חלק בפעילויות בית הספר למנהיגות ,אשר
מציג קבוצות חדשות השנה ,ביניהן קבוצת ‘חיות
במה’  -מפגשים בין בני נוער לבין מנחים מובילים
מעולם המוסיקה ,שגרירי גישור – הכשרת תלמידים
כמגשרים מקצועיים בשיתוף מרכז הגישור העירוני,
סיירת סייבר – למידת עולם הרשתות החברתיות
ומניעת בריונות ברשת ,בשיתוף הרשות למלחמה
בסמים רחובות מוכנות לצה”ל – קבוצת מנהיגות
והעצמה לבנות ,העוסקת באתגרים השונים לקראת
הגיוס ובמהלך השירות הצבאי.
מרכז הכנה לגיוס ממשיך לעודד את מלש”בים
לגיוס משמעותי.
אירועי פנאי ותרבות ערכיים לנוער ,התקיימו
בשיתוף מועצת התלמידים והנוער ,ביניהם טקס
יום הזיכרון בגן ששי ,ערב העצמה נשית עם מעיין
קרת ,יריד תעסוקה לבני הנוער לקראת חופשת
הקיץ ומגוון מופעים עם מיטב אמני הנוער ,ביניהם
יונתן ברק ,ססטיק ובן אל תבורי ,לירן דנינו נינט
טייב ,נתן גושן ,עידו בי וצוקי ועוד .לצד פעילות
חינוכית ענפה ,בתוך ומחוץ למסגרת הפורמאלית,
כ 3,500-ילדים ונוער ברחובות לוקחים חלק באופן
קבוע בפעילות של  9תנועות נוער ,הפועלות
ב 18-סניפים בעיר .בין תנועות הנוער הוקם שבט
‘צופים’ חדש ,קן חדש ל’נוער העובד והלומד’
וסניף חדש של תנועת ‘כנפיים של קרמבו’ .כמו
כן הוקם צוות רכזות עירוני הפועל לקידום אמנת
תנועות הנוער ,שנחתמה בין תנועות הנוער
לעיריית רחובות.

רחובות .עיר המדע והתרבות

חדש השנה!  15תלמידים מבתי ספר
שונים ברחבי העיר ,נבחרו לסיירת סייבר
עירונית למלחמה בבריונות ברשת,
שהוקמה על ידי הרשות העירונית
למלחמה בסמים ובאלכוהול בשיתוף
אגף החינוך והנוער ומחלקת ילדים ונוער.
התלמידים יעברו הכשרה על ידי עמותת
‘כפתור אדום’ לטיפול וזיהוי תופעות של
בריונות ברשת.

סקר שביעות רצון
השנה נערך סקר באמצעות המשרד
לביטחון פנים ,לבדיקת שביעות הרצון
של צוותי החינוך בחטיבות הביניים בעיר,
מפעילות התכנית ‘עיר ללא אלימות’,
הפועלת בעיר רחובות .מתוצאות הסקר
עולה כי קיימת עליה משמעותית
בשביעות הרצון של הצוותים החינוכיים
בבתי הספר בתוכנית ‘עיר ללא אלימות’.

יחידת אופניים
משטרתית
יחידת אופניים משטרתית הוכשרה
השנה ,במטרה לסייר בעיר ,להפגין
נוכחות ולסייע באירועים עירוניים.
ביחידה פועלים  10מתנדבים יחד
עם תחנת משטרת רחובות בשיתוף
‘עיר ללא אלימות’.
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מובילים חינוך

עיר של
תרבות
פסטיבלים ארציים
ובינלאומים
גם השנה מהפכת התרבות בעיר נמשכת ,לאור ההשקעה של ראש העיר
בתרבות .ההשקעה ניכרת בתנופה של פסטיבלים יחודיים ואירועי תרבות
איכותיים ,שהותאמו לכלל הקהלים והגילאים של צרכני התרבות בעיר.
האירועים נערכים באמצעות החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש ,בהם
השתתפו עשרות אלפי תושבים מרחובות ומכל רחבי הארץ.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מחזמר חנוכה של בימת הנוער העירונית “משחקים בלב”

רוקדים אביב ,פסטיבל מחול וזמר ארצי

חגיגות יום העצמאות 2016

מימונה עירונית

צעדת האביב

אירועים לנוער

שרים לך רחובות ,ערבי שירה בציבור

מרוץ לילה

אמני רחובות פותחים את בתיהם

רופא על הבר ,בשיתוף המרכז הרפואי קפלן ומקומות הבילוי בעיר

פסטיבל אוקטוברפסט

שבוע הספר העברי

הבתים מספרים

חגיגת סוף הקיץ ,במסגרת אירועי הקיץ

מרוץ השישה

שרים בסוכות ,מופעי מוסיקה של מיטב האמנים מרחבי הארץ

חגיגות פורים

מרכז התרבות ע”ש סמילנסקי  -פועלים במסגרתו מוסדות תרבות
שונים הקתדרה העממית ע”ש לאה טנא  -סדרה חדשה נחנכה
השנה ‘ארון השירים היהודי’ ,אשר עסקה בגלגולו של הפיוט מבתי
הכנסת אל עולם הרוקנרול .בשנת  2016פקדו את הקתדרה כ13,000-
לומדים .מגוון הנושאים ,רמת המרצים ,איכות השירות ומספר
הלומדים הביאו את הקתדרה ברחובות להיות הראשונה בגודלה
בארץ מרכז לאמנות חזותית  -גם השנה השתתפו תלמידים רבים,
מבוגרים וילדים בסדנאות המגוונות ללימודי אמנות וציור ,פיסול
ופסיפס והשנה הוכשרו תלמידים רבים במסלול ‘מרכז צילום’ ,בניהולו
של בכיר הצלמים ,יואל שתרוג בית הקרמיקה  -נפתח מחדש
כבית עצמאי וייחודי ובמסגרתו נערכו השנה  12קורסים חדשים,
העוסקים ביצירת קרמיקה מסורתית ועכשווית והתקיימו ימי עיון
וסדנאות ,העוסקות בפולקלור הקרמיקה ובהשפעותיו התרבותיות
בימת הנוער רחובות  -השנה חגגה בימת הנוער העירונית 43
שנים להיווסדה ,הפקות הבימה הפכו לשם דבר כשאירוע השיא היה
מחזמר חנוכה ‘משחקים בלב’ ,אשר נחל הצלחה רבה וזכה לשבחים
בית האמנים  -מהווה כבית איכותי ליצירה בתחומי העיצוב והאמנות.
השנה תכנית המצטיינים לילדים יוצרים היוותה את מרכז הפעילות
של בית האמנים פילהרמוניה רחובות  -בשנת  2016נערכו עשרות
קונצרטים איכותיים בסדרות ומופעים מוסיקליים שונים .השנה
הרפרטואר התאפיין בשילוב בין תרבויות וסגנונות לקהלים שונים.

מוסדות
התרבות והפנאי
החברה העירונית רחובות
מפעילה במשך השנה עשרות מוסדות תרבות ופנאי מהמובילים
בארץ .בין הפעילויות שנערכו השנה הוצעו מאות קורסים שונים,
התקיימו הופעות אמנים ולהקות המחול והזמר עלו על בימות העיר

בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני :בשנת  ,2016שנת פעילותו השנייה ,התקיימו
עשרות הצגות ,קונצרטים ,מופעים ואירועים שונים ,בין היתר התקיימו  8סדרות תיאטרון8 ,
סדרות שונות בתחום המוסיקה ,הקולנוע ,הילדים ,המחול ועוד .עשרות אלפי תושבים מרחובות
והסביבה ביקרו בהיכל והוא הפך למוקד משיכה לפעילויות תרבותיות שונות ,גם לאירגונים,
מוסדות וועדים שונים מכל הארץ.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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הגלריה העירונית לאמנות  -ב 2016 -הוצגו
ארבע תערוכות על ידי הגלריה העירונית,
הנחשבת כגלריה מוזיאלית המובילה באזור
סל תרבות וסיורים  -מאות מתושבי העיר זכו
השנה לקחת חלק בסיורים היסטוריים ברחבי
העיר ,שנערכו בחגים ובמועדים .גם תלמידי
בתי הספר היסודיים בעיר זכו לביקורים באתרי
מורשת העיר במסגרת סל התרבות העירוני ואלפי
תלמידים צפו במגוון הצגות ומופעים בית יד
לבנים  -מהווה מרכז לפעילות חינוכית ותרבותית
עבור כלל התושבים ,התלמידים והמשפחות
השכולות .השנה פעלו קבוצות ציור אינטואיטיבי,
קבוצות “זיכרון מצולם” ,ונערכו טיולים חד
יומיים עבור המשפחות השכולות בית מיכל-
ספריה מיוחדת לילדים ומרכז תרבות לעשייה
אמנותית אינטלקטואלית ואיכותית ,כאשר השנה
המפגשים עסקו במושג ‘על החיים ועל המוות’
בית התרבות חבצלת  -מרכז תרבותי לכלל
תושבי שכונת חבצלת ,מהגיל הרך ועד לאזרחים
הוותיקים ,במסגרתו התקיימו השנה חוגים
לאזרחים ותיקים בתחומי הספורט האומנות

וחוגי ספורט לתלמידים ,שעות סיפור ,הרצאות
סרטים ועוד המכללה העירונית רחובות – גם
השנה פתחה המכללה העירונית את שעריה
לציבור הרחב ,כולל עולים חדשים ,למטרת
חיזוק השכלתם ומיומנויותיהם לפי הצרכים
העדכניים בשוק העבודה .בנוסף הורחבה פעילות
האוניברסיטה הפתוחה שהגדילה השנה באופן
משמעותי את מספר הלומדים במסגרתה
בית הספר העירוני למחול ותנועה – מכשיר
רקדנים בתחומי המחול והתנועה .בקיץ 2016
הלהקה הבוגרת ייצגה את העיר בכבוד רב
בפסטיבל המחול בביסטריצה רומניה ,שזכתה
לשבחים רבים .עוד השנה נערך מופע בהיכל
התרבות עם כל להקות המחול של בית הספר
בית הספר להורים  -ממשיך פעילות ארוכת
שנים ברחובות ,ומציע מגוון הרצאות ,סדנאות
והדרכות פרטניות לציבור ההורים .השנה נפתחו
סדנאות להורים לילדים צעירים ולמתבגרים,
להורים לילדים הסובלים מבעיות קשב וריכוז
ולקויות למידה וכן לאימהות חד הוריות.

הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה  -העניק שירות
של לימודי נגינה פרטניים וקבוצתיים בעשרות
כלי נגינה ,על ידי טובי המורים בארץ ,לילדים ,בני
נוער ומבוגרים והציע השנה לתושבי העיר מגוון
עשיר של פעילויות כגון נגינה בתזמורות הרכבים,
ועוד מרכז צעירים ‘עתידים’  -מפעיל תכניות
רבות למען צעירי העיר אגף הספורט ,אלפי
ילדים השתתפו במגוון פעילויות ,חוגי ספורט
וטורנירים ,שנערכו השנה לצד קיום אירועי
ספורט עירוניים ,ביניהם מרוץ לילה ומסע אופניים
מרכז פיס לספורט ונופש ויסגל  -זו השנה
הראשונה לפעילותו המחודשת לאחר שנחנך בשנה
שעברה .במתחם פועלות שתי בריכות שחייה עירוניות
מחוממת ובריכת שחיה קיצית לרחצה נפרדת
למגזר הדתי.

החברה העירונית רחובות מפעילה ,זו השנה השלישית ,צהרונים בבתי הספר ,בשיתוף מערכת
החינוך .השנה הגדילה את פעילות הצהרונים ב 19-בתי ספר בעיר .כמו כן ,אלפי ילדים לקחו חלק
בקייטנות הקיץ ובקייטנות החופש הגדול לכיתות א’ ,ב’ ומאות ילדים השתתפו בקייטנות ייחודיות
של כדורגל וכדורסל ,וקייטנת אמנויות הבמה של בימת הנוער רחובות

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מובילים בספורט
עיריית רחובות בשיתוף החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש,
העניקה השנה מלגות ל 26 -ספורטאים מצטיינים על הישגיהם בספורט.

הרגעים שעשו את
השנה בספורט
כדוריד :הקבוצה הבוגרת מכבי עירוני רחובות העפילה
בחזרה לליגת העל .כדורסל :הקבוצה הבוגרת מכבי עירוני
רחובות העפילה לליגה הלאומית .כדורגל :מכבי שעריים
העפילה לליגה הלאומית וזכתה לראשונה בתולדותיה בגביע
הטוטו .שחייה :הישגים מרשימים לשחייני נבחרת הנוער
של אגודת השחייה מכבי “וייסגל” רחובות ,באליפות ישראל
בשחייה לבוגרים ונוער .טניס שולחן :קבוצת מכבי רחובות
בטניס שולחן זכתה להישגים נפלאים באליפות ישראל.
ג׳ודו :הישגים מרשימים לחניכי מועדון ג׳ודו רחובות באליפות
ישראל לצעירים שנערכה באילת .קראטה :ספורטאי מועדון
הקראטה  I.S.K.Aזכו להישגים מרשימים באליפות ישראל
בקראטה לילדים בגילאי  .14–6בית הספר העירוני
לשחמט :העפיל לראשונה לליגה הלאומית .האבקות:
מועדון האבקות ברחובות ציין השנה זכייה בגביע המדינה
ובאליפות ישראל .התעמלות ואקרובטיקה :נבחרת רחובות
זכתה למחמאות רבות על הרמה המקצועית הגבוהה בשנה
זו .גביע ראש העיר בקט רגל :קבוצת ביה״ח קפלן זכתה
בטורניר המסורתי בקט רגל .טניס :נערך טורניר איכותי
באליפות רחובות הפתוחה.

רחובות .עיר המדע והתרבות

סטודיו לאימון כושר פונקציונלי
במרכז הספורט והנופש ויסגל
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ממשיכים
בתנופת הפיתוח
עיריית רחובות מקדמת תכנית אסטרטגית למינוף וחיזוק אזורי התעסוקה והמסחר
בעיר ,מובילה תכניות להתחדשות עירונית ,לצד מגוון רחב של פרויקטים לשדרוג
תשתיות עירוניות ,שיפור נתיבי התחבורה ,החלפת עשרות קילומטרים של קווי ביוב,
ניקוז ומים ,בניית מוסדות עירוניים חדשים ,ועוד...

מחלף חדש במערב
העיר רחובות ,הפרדה
מפלסית 141
בהשקעה של כ 150-מיליון שקל ,נפתח
לתנועה גשר נוסף במערב העיר ,הפרדה
מפלסית  ,141בצומת הרחובות גד פיינשטיין
– דרך הים – ששת הימים ,בשיתוף עיריית
רחובות ומשרד התחבורה ,באמצעות חברת
נתיבי איילון .הקמת המחלף נועדה לשפר את
התנועה ,הבטיחות והנגישות בעיר ולהקל על
תנועת כלי הרכב בצירי התנועה המרכזיים.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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טקס חנוכת הגשר
 22באוגוסט 2016
טקס חנוכת המחלף החדש נערך במעמד
ראש העיר ,רחמים מלול ,סגני ראש העיר,
חברי מועצת העיר ,מנכ”ל חברת נתיבי
איילון ,אבי חודי ,נציגי מד”א ,כיבוי והצלה,
ועוד .ראש העיר“ :רחובות נמצאת בתנופה
תחבורתית בכל רחבי העיר .הפרדה
מפלסית  141במערב העיר מצטרפת לעוד
שתי הפרדות מפלסיות שהוקמו בשנים
האחרונות  -הפרדה מפלסית  139בכניסה
הצפונית לעיר והפרדה מפלסית 411
בכניסה המערבית בכפר גבירול .הפרדה
מפלסית  141תשפר מאד את התנועה
בדרך הים ובכל השכונות הגובלות”.

|  43ממשיכים בתנופת הפיתוח

מרכז חדש “חוויות שוויץ” בשכונת רחובות החדשה
בהשקעה של כ 25-מיליון שקל ,הוקם מרכז חדש ‘חוויות שוויץ’ בשכונת רחובות החדשה ,על שטח של
כ -של כ 3,000-מ”ר ,הכולל מבנה ספריה חדיש ומתקדם על שטח של כ 500-מ”ר .הפרויקט נערך בבמימון
קרן היסוד שוויץ ,בשיתוף עיריית רחובות ומפעל הפיס ,באמצעות חברת ה.ל.ר – .החברה לפיתוח רחובות.

טקס פתיחה חגיגי של
מרכז חוויות שוויץ
ברחובות החדשה
 3באפריל 2016
בטקס חגיגי נחנך השנה מרכז חוויות שוויץ
בשכונת רחובות החדשה ,המהווה מרכז קהילה
ונוער לתרבות פנאי וספורט לכל תושבי השכונה
והסביבה.
הטקס נערך במעמד ראש העיר ,רחמים מלול,
חברי מועצת העיר ,השר לשעבר מאיר שטרית,
נציגים של קרן היסוד שוויץ ונציגי שגרירות
שוויץ בישראל .ראש העיר“ :עומד בפניכם בניין
שעלותו כ 25-מיליון שקל ,בניין מהמפוארים
והיקרים בישראל”.
מאות תושבים ,ילדים ובני נוער השתתפו
בהפנינג הפתיחה שנערך עם מגוון מופעים,
תיאטרון רחוב ופעילויות לכל המשפחה.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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מבנה חדש לבית
ע.ל.ה
בהשקעה של  10מיליון שקל ייבנה בית ע.ל.ה
החדש ,במימיון עיריית רחובות והמשרד לשיוון
חברתי .בית ע.ל.ה יהווה כמרכז רב תכליתי
מתקדם ומפואר לבני הגיל השלישי בעיר וצפוי
להשתרע על שטח של כ 1,300-מ”ר.

הדמיה מבנה חדש לבית ע.ל.ה

אושרה הקמת גשר
להולכי רגל בכניסה
הצפונית לעיר -

שוק עירוני חדש
בהשקעה של כ 45-מיליון שקל יוקם ‘שוקניון’ ,שוק עירוני חדש ,הכולל
 160דוכנים וחנויות ,חניון תת קרקעי עם כ 150-מקומות חניה .בימים אלו
הסתיימו העבודות לשלב א’ ,וכעת עוסקים בעבודות לחיבור החשמל .עם
סיום העבודות ,הסוחרים יעברו למבנה החדש והשוק הישן ייהרס .צפי לסיום
הפרויקט כולו  -במהלך  .2019תכנון וביצוע :חברת ה.ל.ר – החברה לפיתוח
רחובות ומינהל ההנדסה.

הפרדה מפלסית 139

משרד התחבורה אישר את ביצוע הקמת הגשר
להולכי רגל באזור תחנת הרכבת ,הפרדה
מפלסית  ,139במימון רכבת ישראל .הקמת
הגשר צפויה להקל על הולכי הרגל ומשתמשי
התחבורה הציבורית ברחובות להגיע מהעיר אל
פארק המדע ,ותקצר את הדרך עבור הבאים
והיוצאים מתחנת הרכבת .ההחלטה התקבלה
בזכות מאמץ משולב בהובלתו של ראש העיר,
רחמים מלול ,יחד עם סגן ראש העיר ומחזיק
תיק צעירים ונוער ,עו”ד מתן דיל ,חברת המועצה
ומחזיקת תיק מעמד הילד ונוער במצבי סיכון,
יעל בק וחברת המועצה ומחזיקת תיק פיתוח בר
קיימא ,יערה ספיר.

מרכז מורשת ליהדות
תימן וקהילות ישראל
בימים אלה העבודות להקמת מרכז מורשת
יהדות תימן וקהילות ישראל ,נכנסות ליישורת
האחרונה .המרכז ,שנבנה על שטח של כ3,000-
מ”ר בשכונת שעריים בעיר ,כולל משרדים ,חללים
מוזיאליים ,ספריה ,אודיטוריום ,כיתות לימוד
ועיון ,שירותים שונים ,קומת חניה וקפיטריה,
שיתפרשו על פני  3קומות .במרכז יוצגו תצוגות
קבע של פריטים ומאפיינים מההווי ומהמורשת
של יהדות תימן ,ובנוסף יתקיימו פעילויות שונות
להפצת המורשת של קהילות ישראל ,ובין היתר,
תערוכות מתחלפות ,ימי עיון ,סדנאות ,מופעים
ועוד .עלות הפרויקט כ 25-מיליון שקל .המבנה
ייחנך במחצית הראשונה של  .2017העבודות
בביצוע חברת ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות.

מתקני ספורט לציבור
הרחב
העבודות להקמת שני מגרשי כדורגל עם דשא
סינטטי ,שיתנו מענה לילדים ובני נוער ,הפעילים
בענף הכדורגל ,נמצאים בשלבים הסופיים.
בנוסף ,החל התכנון להקמת מרכז טניס עירוני,
שיכלול שישה מגרשי טניס מקצועיים ומתקן
אתלטיקה בסמוך לספורטק העירוני.

רחובות .עיר המדע והתרבות

ממשיכים לבנות את
עתיד העיר
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מבני ציבור ,חינוך,
ספורט וקהילה
בשנת הלימודים תשע”ו נפתחו מוסדות חינוך
ונבנו עשרות כיתות לימוד חדשות 6 :כיתות
נוספות בבית הספר היסודי החדש ניצני המדע
בשכונת “רחובות המדע” (שלב ב’)  2כיתות
גן ברחוב מדר  2כיתות גן ברחוב משה זכריה
עבודות שדרוג ופיתוח ותוספת מבנה
כיתות חדש באולפנת צביה  4כיתות מעון
יום ומעליהן  2כיתות גן ברחוב קלמן ביאלר
בשכונת “רחובות החדשה” תיכון חדש צומח
ע”ש רון ארד ברוח היי–טק–היי (שלבים א’ +
ב’) ,הכולל  48כיתות לימוד בשכונת “רחובות

רחובות .עיר המדע והתרבות

ההולנדית” מועדון נוער קהילתי על שטח
של כ 200-מ”ר וכיתת גן ברחוב בצלאל לינדה.
נמצאים בביצוע :הקמת בית ספר יסודי24 ,
כיתות ,מינהלה ופיתוח בשכונת “רחובות הצעירה”
בית ספר חינוך מיוחד 15 ,כיתות ,מנהלה ופיתוח
בשכונת “רחובות החדשה” תוספת  6כיתות
ומגרש ספורט (שלב ג’) בבית הספר ניצני המדע
הריסה והקמת  18כיתות  2 +כיתות לחינוך
מיוחד ,מינהלה ופיתוח בבית הספר היסודי סיני
הקמת מבנה כיתות נוסף לתיכון אמי”ת עמיחי
הקמת מבנה כיתות נוסף לבית הספר אור לציון
הריסה והקמת מבנה כיתות חדש בבית הספר
בית יעקב הקמת מגרשי אימונים בסמוך למתחם
וייסגל המשך עבודות להקמת השוק העירוני
החדש .העבודות באמצעות ה.ל.ר  -החברה
לפיתוח רחובות.

WWW.REHOVOT.MUNI.IL

פיתוח בשכונות החדשות
שכונת מקוב – הסתיימו העבודות להחלפת
מדרכות ברח’ שלמה לוי.
שכונת רחובות המדע – הסתיימו העבודות
להשלמת תשתיות והנגשה בפארק אזורי ויצמן,
בביצוע :שלב א’ בשצ”פ (שטח ציבורי פתוח)
המרכזי .בתכנון :הרחבת רחוב קציר והחלפת
מדרכות אספלט לריצוף ,ובניית חניון בין
הרחובות  -יובל נאמן וקציר.
גבעת האהבה – הסתיימו העבודות לביצוע
כיכר טשרניחובסקי .בתכנון :השצ”פ המרכזי
של השכונה.
שכונת חצרות המושבה – הסתיימו העבודות
ברחוב משה פריד ,השלמת תשתיות תת
קרקעיות ,מדרכות ,קירות וגדרות .בתיכנון:
השלמת עבודות ברחובות  -משה פריד ,משה
יתום ושצ”פים ברחובות הפנימיים.
שכונת רחובות ההולנדית – הסתיימו השלמות
הפיתוח בהר המוריה .בביצוע :עבודות
להשלמת הפיתוח מסביב למתחם “אשדר”,

ברחובות  -הר גלבוע ,הר מוריה ,הר הצופים.
בתכנון :השלמת ריבוד ופיתוח.
פארק העסקים הורוביץ – בביצוע :עבודות
להשלמת כבישים ברחובות  -מוטי קינד-בנימין,
קושלביץ-לובה-אליאב ,יוסף צדוק ,מדרכות
ודרך גישה לתחנת השינוע בחלק הדרומי
ובהמשך שצ”פ באזור מכללת פרס .בתכנון:
עבודות להשלמת תשתיות ,כבישים ופיתוח נופי.
פארק תמר א’ – הסתיימו העבודות להקמת
מעגל תנועה בצומת הרחובות פייקס-הולצמן-
איינשטיין .בביצוע :עבודות במתחם גב ים
פארק ת.מ.ר ,בין היתר עבודות ברחובות
פייקס-הולצמן-איינשטיין ,הכוללות שינויים
גיאומטריים ,מדרכות ,תאורה ופיתוח נופי.
בתכנון :עבודות לפיתוח תשתיות ביוב ותיעול
במתחם יד לבנים ותשתיות תת קרקעיות
ופיתוח פארק תמר ב’.
העבודות בביצוע ה.ל.ר  -החברה לפיתוח רחובות.
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מינהל ההנדסה ממשיך
לקדם את השימור
בשנים האחרונות שומרו מספר מבנים היסטוריים ברחבי העיר ,לאחר שראש העיר ,רחמים מלול,
הציב לו למטרה לשמר את אתריה ההיסטוריים של העיר .מאז גוברת המודעות לשימור המבנים
ההיסטוריים ובעקבותיה קמות יוזמות עירוניות לפרויקטים חדשים למגורים ולמסחר ,אשר בחזיתם
ממוקמים הבתים לשימור .בין המבנים ששומרו ,בית חביבי ברחוב יעקב ובית נחומזון ברחוב
בנימין .שימור המבנים הפזורים ברחבי העיר יביא לתרומה אסתטית ועיצובית ,תוך שמירת הצביון
ההיסטורי ,למרקם העירוני

פיתוח וחידוש תשתיות בכל רחבי העיר
ובשכונות הוותיקות
עבודות בביצוע אגף תשתיות ,פיתוח ותחבורה במינהל
ההנדסה ,שביצוען הסתיים במהלך  :2016הקמת מעגלי תנועה
בצמתי הרחובות :מנוחה ונחלה – גורודסקי – יעקב ,טשרניחובסקי
משה מזרחי ,דרך ירושלים – מגיני הגליל ,דרך ירושלים – לח”י
עבודות תשתית :רחוב הסדנא  -במרכז השיקום החלפת
קווי מים ופיתוח :אהרונוביץ – ז”ס  ,רופין החלפת קווי ביוב:
לוין אפשטיין עבודות פיתוח ותשתית :משה חרש עבודות
פיתוח :הפרדה מפלסית  ,141שלמה לוי השלמת ריצוף:
בנימין – דונדיקוב ,בתיה מקוב ,הסמדר השלמת שביל גישה
להולכי רגל :המעפיל – אהרונוביץ עבודות להנגשת מעברי
חציה :הר הצופים פינת הר המוריה ,הרצל פינת טלר הרחבת
מפרצי חניה :רחוב התחיה קירצוף וריבוד :רחוב הרצל ,סמטת
רחל ,טשרניחובסקי-בפינת הרחובות הגאונים – לוי אשכול
והרשנזון – ברנר ניקוי תעלת ניקוז :דוד נדב ושמיים כחולים.

ממשיכים את עבודת השימור
בית הכנסת הגדול ברחוב בנימין :השנה הסתיים
שלב א’ בעבודות השיפוץ והשימור של בית הכנסת,
ובו הסתיימה בניית האגף הדרומי .בימים אלה,
נערכים לבניית האגף הצפוני ועבודות פיתוח למבנה
(שלב ב’) בית קועטה ברחוב מנשה קפרא:
המבנה המכונה “הארמון” שימש כמקום מגוריו של
צדוק קועטה .בימים אלה עובדים על ההכנה לביצוע
שחזורו ושימורו והוא מיועד לשימושים ציבוריים
בית האסמים רחוב מנוחה ונחלה פינת גורודסקי:
ממוקם בסמוך להיכל התרבות העירוני ושימש
בעבר כמחסן תבואות .בימים אלה הסתיימו עבודות
השיקום והשימור .המבנה ,אשר מהווה חלק בלתי
נפרד משימור ושחזור המתחם ההיסטורי של ראשית

המושבה ,מיועד לשימוש לצרכי ציבור בשילוב מסחר
בית יוספזון ברחוב יעקב :בימים אלה מתחיל
ראשיתו של תהליך תכנון המבנה ,שיקומו ושימורו.
המבנה מיועד לשימושים ציבוריים בית הבאר
ברחוב מנוחה ונחלה :השנה הסתיימו העבודות
לשימור ושחזור בית הבאר ההיסטורי .העבודות כללו
חשיפת הבאר ההיסטורית בעומק של  27מטר ,חיזוק
דפנות הבאר ובניית משטח זכוכית עליו ניתן לעמוד
ולהתרשם מעומקה של הבאר .בנוסף הותקנה
מערכת לשאיבת מים ,הפועלת באופן מכני ונעשה
טיפול בחזיתות המבנה ,אשר ישמש כמרכז מבקרים
לכלל תושבי העיר והסביבה.

פרויקטים הנמצאים בביצוע וצפויים להסתיים
במהלך :2017
הקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות דרך ירושלים – אורי כהן עבודות להחלפת קווי ביוב ,ניקוז ,מים
ועבודות פיתוח ברחוב בן ציון פוגל ,דובנוב ,ששת הימים ,בורוכוב השלמת קווי ביוב וניקוז ברחוב
טשרניחובסקי ,בקטע הרחובות לוי אשכול – אבן עזרא החלפת קווי מים ועבודות פיתוח ברחוב משה
הס ,אהרוני – מרטון – סיטקוב ,אוסישקין ,שלום עותמי ובית הפועלים עבודות להחלפת קווי ביוב
וניקוז בשכונת חבצלת עבודות פיתוח ברחובות משה מזרחי ,יחזקאל ,ירמיהו ,ישעיהו ,דרך יבנה,
בקטע הרחובות הרצל – מוסקוביץ ורחוב דרך שמשון צור ,בקטע הרחובות חזון איש – בן ציון פוגל
החלפת קו מים ראשי ברחוב בשיסט.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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עידן חדש של מידע דיגיטלי זמין
מינהל ההנדסה בעיריית רחובות משלים השנה את פרויקט סריקת ארכיון תיקי הבניין במטרה
להנגיש לציבור את החומר המתועד בתיקי הבניין ולקצר את זמני ההמתנה .ניתן לרכוש מידע סרוק
ע”ג דיסק ,לתיקי בניין שנסרקו.

שלב נוסף ברפורמה
לחוק התכנון והבניה

התחדשות עירונית -
תמ”א  38ופינוי בינוי

השנה החל שלב נוסף ברפורמה לחוק התכנון
והבניה ,לבקשת היתרי בניה ובקשת מידע
באמצעות המערכת המקוונת .בדרך זו ,כל הליך
הקליטה ואישור היתרי הבניה יהיה ממחושב
ויעמוד בסטנדרטים החדשים שנקבעו ברפורמה,
מתוך ראיה כוללת ליעל ולזרז את הליכים
לקבלת היתרי בניה .הגשת בקשות למידע והיתר,
במערכת המקוונתWWW.BONIM.PNIM.GOV.IL :

פינוי בינוי בקריית משה – ראש העיר ,בשיתוף
משרד השיכון ,מוביל תהליך תכנוני בשכונת
קריית משה בשיתוף הציבור לפינוי בינוי של
 14,000יח”ד ,אשר ייהרסו לטובת כ 8,500-דירות
 מהלך אשר יגרום להגדלת אוכלוסיית העירב25%-
תמ”א  38לחיזוק מבנים מפני
רעידת אדמה -לאחר שהסתיימה בנייתו של
הפרויקט הראשון בעיר ברחוב הרא”ה  ,9הוצאו
היתרים לארבעה מבנים נוספים ברחבי העיר
ועוד כ 30-מבנים נמצאים בהליכי רישוי.

ממשיכים להנגיש את העיר
במסגרת התכנית לנגישות בעיר ,הפועלת באמצעות
מינהל ההנדסה בעיריית רחובות בשיתוף קהילה
נגישה וחברת נגישות למרחב ,השנה קודמה ההנגשה
במוסדות החינוך ובמוסדות ציבור ברחבי העיר לטובת
בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים .הונגשו השנה :בית
הספר בית יעקב בית יצחק הספרייה העירונית
יד לבנים בית העולה מועדון עמך שבט הצופים.
הנמכת מדרכות :גורדון פינת הבוסתנאי עמ”י פינת
דרך ירושלים ירדן  .19הנמכת אי תנועה :באמצע
מעבר חצייה ברחוב ההגנה  .46הנגשת כ 50-תחנות
אוטובוס ברחבי העיר .כמו כן נבנית תכנית עבודה
לשנת  2017להנגשת מוסדות נוספים ,עפ”י התכנית
לנגישות בעיר .במסגרת תכנית קהילה נגישה הפועלת
בעיר ,בשיתוף עיריית רחובות ,רשת חוויות ותושבים
בעלי צרכים מיוחדים ,נערכו השנה מפגשים במוסדות
החינוך בעיר ,במטרה להנגיש בפני התלמידים את
נושא הנגישות.
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פארקים ,גנים ונוי
במהלך שנת  ,2016נערכו עבודות גינון במוסדות חינוך ,ציבור ובכל רחבי
העיר ,החל מנטיעות ,עצים ,דרך השלמות צמחיה והתקנת מערכות השקיה,
שדרוג גנים ציבוריים בשכונות וותיקות לצד הקמת פארקים חדשים

שיקום ושדרוג גנים
ציבוריים בשכונות
גן דקל שיזף  -בוצעו עבודות פיתוח ,משטח גומי,
הצללה ,מתקני משחק ,תאורה וריהוט רחוב
גן דקל שיקמה  -בוצעו עבודות פיתוח ,משטח
גומי ,מתקני משחק ,הצללה ,ריהוט גן ותאורה
גן ע”ש שוש אוריאל  -שיקום הגן וביצוע עבודות
גינון והשקיה ,תאורה והנגשה גן תר”ן  -בוצעו
עבודות פיתוח ,גינון ,השקיה ,מתקני משחק ע”ג
משטח גומי ,הצללות ,ריהוט גן ותאורה רמפת
הנוטר – פיתוח ,הסדרת שבילים ,הנגשה ותאורה
הוקמה גינת כלבים נוספת ברחוב כרמל –
פיתוח ,מתקני משחק ,ריהוט רחוב ותאורה
במערב העיר ,כביש  - 411פיתוח ,גינון ,השקיה,
שתילת עצים לאורך הכביש במזרח העיר,
דרך בגין ,כביש  40וחזית היקב – שתילת צמחיה
מעוצבת “טופיארי” ותאורה דקורטיבית שכונת
נאות כרמים ורחוב אברמסון – בוצעו נטיעות
עירוניות של עצים וצמחים במסגרת טו בשבט.

עבודות פיתוח וגינון
במוסדות חינוך ,ציבור
וברחבי בעיר
עבודות פיתוח שטחי גינון וערוגות שבוצעו
ברחבי העיר :רחוב גורודסקי זכריה מדאר-
כובשי החרמון עמ”י מגיני הגליל עזרא
טשרניחובסקי  -לוי אשכול ההגנה סיני
בני משה טרומפלדור רוטרי ,ש .בן ציון ,לח”י.
עבודות במוסדות החינוך :עבודות פיתוח ,גינון
והשקיה במכינה הקדם צבאית חלוקת צמחיה
רב שנתית ,פרחי עונה וצמחי תבלין במסגרת
פעילות ט”ו בשבט טיפול במערכות השקיה,
שתילות צמחים ועצים במסגרת שיפוצי הקיץ
הקמת מתקני משחק ,הצללות ,ארגזי חול,
גינון והשקיה בשמונה גני ילדים חדשים ,שנבנו
במהלך הקיץ ביצוע סקר עצים שנתי בכל
מוסדות החינוך על ידי אגרונום ויישום וביצוע
המלצות הסקר.
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עם הפנים
לקהילה
שירותים חברתיים
האגף לשירותים חברתיים בעיריית רחובות טיפל במהלך שנת  2016באלפי משפחות במצוקה,
ילדים ובני נוער בסיכון ,אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ,קשישים ,משפחות במשבר ועוד.
האגף מפעיל מגוון רחב של תכניות ,מרכזים ומועדוניות למען כלל אוכלוסיות העיר

חדש לרווחת האזרח
המבוגר

תכניות חדשות עבור
הקהילה

“מפיגים את הבדידות”  -תכנית חדשה
שמתקיימת בשיתוף עמותת ע.ל.ה ,במטרה
להפיג את תחושת הבדידות בקרב אזרחים
מבוגרים בודדים ,המתקשים להשתלב בפעילויות
חברתיות הקיימות בעיר .התכנית כוללת מגוון
רחב של פעילויות ותכניות כגון :מועדון בימי
שישי בשעות הבוקר הקמת קבוצות חוסן זהב
להקניית מיומנויות לפיתוח קשרים חברתיים
הקמת קהילות תומכות לאזרחים מבוגרים
ניצולי שואה פתיחת מועדון מופ”ת לאוכלוסייה
החרדית הרחבת התיאטרון הקהילתי הבין
דורי של המחלקה לאזרח המבוגר ,יחד עם
תלמידי תיכון ‘היי-טק-היי’ קיום ימי עיון ,יום
ספורט והרצאות מיוחדות במסגרת יום הקשיש
הבין לאומי ועוד .כל הפעילויות הן תוצר של
פעילות שולחן עגול לאזרחים ותיקים שהקימה
המחלקה לאזרח מבוגר.

‘נתיבים להורות’ :השנה נפתחה תכנית לסיוע
ולהדרכת הורים בשיתוף עם תכנית ‘ .’360התכנית
משלבת הדרכות וטיפולים באמצעים שונים,
ביניהם טיפול בעזרת אמנות ,פוטותרפיה ועוד.
האגף לשירותים חברתיים נרתם לפרויקט וסיפק
חדר מאובזר בריהוט ,כאשר לכל משפחה נבנית
תכנית המתאימה לצרכיה.
תכנית חדשנית ‘תעסוקה לרווחה’ :תכנית
חדשנית של האגף לשירותים חברתיים בשיתוף
עם ‘עמותת עצמי’ .התכנית מלווה משפחות
המוכרות באגף ,שבהן אחד מבני הזוג אינו מועסק.
מטרת התכנית היא העצמת המשתתפים ,הקניית
מיומנויות והכשרה לעבודה.
סיוע מיוחד לאוכלוסיות המתמודדות עם עוני
והדרה :במסגרת מחלקת אית”ם ,פועל פרויקט
‘צועדים קדימה’ ,בו משתתפים כ 50-מתושבי
העיר בפעילויות מגוונות להעשרה ,גיבוש חברתי
וקבלת סיוע .בנוסף ,בשכונת קריית משה פועלת
קבוצת סיוע והעצמה אישית ,שבה לוקחים חלק
 15מתושבי השכונה.
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קבוצת פעילים לאיכות החיים בקרית משה:
השנה הוקמה קבוצת פעילים תושבי השכונה,
שמלווים בעובדת סוציאלית קהילתית ,במטרה
להציף את הצרכים של תושבי השכונה ולשפר את
פניה .הקבוצה מקיימת סיורים לאיתור מפגעים
ברחבי השכונה ומקיימת מפגשים עם אגפי העיריה
השונים ,להגברת שיתוף הפעולה.
קבוצת התיאטרון הקהילתי של קריית משה:
במסגרת פעילות הקבוצה ,לוקחים חלק  14גברים
ונשים ,תושבי השכונה ,בגילאי  28עד  .80קבוצת
התיאטרון יוצרת מפגש בין דורי ,הבא לידי ביטוי על
הבמה ,בהפקות ייחודיות שפונות לבני כל הגילאים.
תכנית ‘דרך חדשה’ :התכנית חרטה על דגלה
לקדם שילובם של בני הקהילה האתיופית בחברה
הישראלית בצורה מיטבית .רחובות היא אחת מ10-
ערים ,שנבחרו לקחת חלק בתכנית ,שתתקיים

במשך  4שנים ובמסגרתה ייקחו חלק כ160-
משפחות.
קייטנות ייחודיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים:
במהלך הקיץ השנה ,התקיימו בעיר שתי קייטנות
לילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי  .15–6הודות
ליוזמה של מחלקת שיקום ונכויות באגף לשירותים
חברתיים‘ ,חוויות’ צפון ,אק”ים ועוד .קייטנה אחת
יועדה לאוכלוסייה שנמצאת על הספקטרום
האוטיסטי והשנייה לילדים עם בעיות שיקום
ומגבלה שכלית התפתחותית.
פעילות קיץ לצעירים בעלי צרכים מיוחדים:
פעילות קיץ נוספת התקיימה במתנ”ס ‘אושיות’,
ויועדה לאוכלוסייה בוגרת של גילאי  .+19הפעילות
מומנה על ידי עיריית רחובות ,אקי”ם ורשת ‘חוויות’.

ש.י.ל עד הבית
הושק שירות חדש לתושבים במסגרתו מתנדבי ש.י.ל (השירות ליעוץ לאזרח) מגיעים
עד בתי תושבים בעלי מוגבלויות ,מסייעים ומלווים אותם למיצוי זכויותיהם .השירות
החדש“ ,ש.י.ל עד הבית” ,יצא לפועל בעקבות פניות ובקשות שהתקבלו לאחרונה
במשרדי ש.י.ל מתושבים בעלי קושי בתנועתיות וכאלה הזקוקים לליווי.
כל הפרטים בש.י.ל טל’08-9392685/6/4 :
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הפורום לקידום מעמד האישה

מצדיעים לתושבים
הוותיקים
מעל  1,000אזרחי העיר הוותיקים השתתפו
באירועים העירוניים שנערכו במהלך חודש
נובמבר ,במסגרת אירועי ההצדעה לאזרח
המבוגר .כחלק מהאירועים ,נערך מופע עם גברי
בנאי ובניו  ,בבית העם  -היכל התרבות העירוני,
במעמד ראש העיר ,רחמים מלול וחברת מועצת
העיר ומחזיקת תיק אזרחים ותיקים אוכלוסיות
מיוחדות וקהילה ,ד"ר רוני באום.

מבינים את הצרכים
של המבוגרים
בעיר ומשפרים את
איכות חייהם
השנה נערך טקס הנחת אבן הפינה לקראת
הקמתו של בית על"ה ,מרכז רב תכליתי לבני
הגיל השלישי ברחובות ,ברחוב הנבאים פינת
השופטים.

מפגש בין דורי
בין שחקני התיאטרון הקהילתי
למבוגרים לבין תלמידי תיכון
השנה נערך מפגש בין חברי קבוצת התיאטרון
הקהילתי למבוגרים של המחלקה לרווחת
האזרח המבוגר בעיריית רחובות ,לבין תלמידי
מגמת התיאטרון בתיכון הסביבתי הפתוח ע”ש
אייל מונק – ‘השיטה’ .התלמידים קיבלו הצצה
לעולמם של השחקנים המבוגרים מהם.
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הפורום לקידום מעמד האישה ,בראשותה של חברת
מועצת העיר ,ד”ר מרה קנבל ,ממשיך בפעילותו
למען נשות העיר .הפורום מונה השנה כ 50-נשים
מקבוצות מנהיגות וממובילות בארגוני הנשים  -ויצו,
נעמת ,אמונה ,נשות הדסה ,תאיר ,סורופטמסטיות
גמלא ,רשת חוויות והפקולטה לחקלאות .הפורום
קיים השנה כשמונה ישיבות עבודה לתכנון .בין
הפעילויות והאירועים החדשים השנה‘ :מגדר על
הבר’  -פעילות בתחום מיגור האלימות והטרדה
מינית קורס מנהיגות נשים להעצמה ופיתוח
מנהיגות נשים ‘הזדמנות שנייה להשכלה גבוהה’,
תכנית לקידום השכלת נשים ללימודי תואר ראשון
‘צעדת יום האישה’ ,כחלק מאירועי ההוקרה
לנשים לרגל יום האישה הבינלאומי ,לציון הישגי
נשים ויצירת שיח על מצבן של נשים והגברת שוויון
הזכויות ,בשיתוף חברת מועצת העיר ,יעל בק
‘נשים בשישי’ מיזם להקמת קהילת נשים למען
נשים בעיר ,בשיתוף חברת מועצת העיר ,ד”ר רוני
באום ורשת חוויות רחובות.

מגשרים
בקהילה
מרכז הגישור והדיאלוג הקהילתי עירוני פועל
לפיתוח הידברות בין פרטים וקבוצות בקהילה
ולצמצום האלימות וההקצנה בחברה .מרכז
הגישור עוסק בסכסוכי שכנים ,יחסי עובד
מעביד ,גישור לגירושין ,סוגיות ירושה הרחבות
בניה ועוד .במרכז פועלים מעל  50מגשרים
מקצועיים בהתנדבות .המרכז ביצע השנה
מאות גישורים .הפניות הגיעו מבית המשפט,
המפקחת על המקרקעין ,משטרת ישראל,
עיריית רחובות ופניות עצמיות של הציבור .כמו כן,
אלפי תלמידים מורים והורים נחשפו ועברו
תהליכי למידה לשפה הגישורית.

מה חדש השנה?
השנה הצטרפו לתוכנית הגישור בתי הספר :רמת
אלון ,יצחק נבון ורון ארד ברוח היי-טק-היי ונכנסה
תכנית שנתית לבית הספר הדרים להקניית השפה
הגישורית קורס גישור של פעילים חברתיים
חרדים וחילוניים .הקורס התקיים בשיתוף
פלוגתא וקהילת הצדק החברתי רחובות .בסיום
הקורס יזמו המשתתפים פרויקטים חברתיים
לקידום ההידברות בעיר אחי ישראלי – תכנית
אירוח של צעירים ,המשתתפים במסע חוויתי
בין מגזרים בארץ ,לרכישת כלים לתקשורת בונה
ואפקטיבית כשירות תרבותית – סדנה לשוטרי
תחנת רחובות בנושא כשירות תרבותית להכרות
עם מגזרים מגוונים נאס"א (נגד אלימות סמים
ואלכוהול)  -קבוצת נוער הפועלת במסגרת
מחלקת הנוער התארחה במרכז הגישור
והשתתפה בסדנת דיאלוג והידברות.
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שרותים למען הקהילה
שירותי קליטה בעיריה
מחלקת הקליטה בעיריית רחובות מעניקה שירותים שוטפים לעולים בעיר .המחלקה מגבשת תכניות קליטה
אינגרטיביות לשילוב העולים בקהילה .כמו כן ,המחלקה הוציאה השנה לאור שני ספרים חדשים" :זכור  ,"2המספר
את סיפורי נספי השואה וספר נוסף" ,לזכר – החיילים שנפלו במלחמת העולם השנייה" ,סיפור מנקודת מבטם
של המשפחות השכולות ,תושבי העיר רחובות .עוד חדש השנה הוא פרויקט "ראשון בתרבות" ,שנערך אחת
לרבעון בבית יד לבנים עם הרצאות אקטואליה לדוברי רוסית.

מסלסלים בשישי

עושים למען הצעירים
במרכז עתידים
מרכז 'עתידים' של עיריית רחובות מהווה כתובת
לכל תושבי העיר בגילאי  ,35-18במגוון תחומים:
השכלה ,תעסוקה ,הכשרה מקצועית ,שיפור
מיומנויות ,הורות צעירה ,מעורבות חברתית
ותרבות הפנאי .במסגרת פעילות המרכז ,זכו
השנה כ 3,000-צעירים ליעוץ אישי .כ1,200-
צעירים לקחו חלק ב 70-קבוצות ,סדנאות
וקורסים ,ו 1,500-נוספים השתתפו בארבע
פעילויות שיא ,שהתקיימו במרכז .בנוסף מסייע
המרכז לסטודנטים תושבי העיר בקבלת מלגות:
 375סטודנטים קיבלו מלגה עירונית ע"ס  1,000ש”ח
 10סטודנטים קיבלו מלגה חברתית ע”ס
 3,000ש”ח ,בגין הפעלת פרויקט חברתי 20
סטודנטים קיבלו מלגת סלפ”י ע”ס 10,000ש”ח,
עבור חונכות אישית של צעירים תושבי העיר,
המשלימים  12שנ”ל (בשיתוף מפעל הפיס)
 15סטודנטים קיבלו מלגת ‘החלוץ’ ע”ס
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 3,000ש”ח ,עבור השתתפות בתכנית למנהיגות
ציונית (בשיתוף המכון לאסטרטגיה ציונית)
 11סטודנטים קיבלו  11,760ש”ח ,עבור חונכות
של ילדים עם צרכים מיוחדים ,בשיתוף עמותת
“יד לילד המיוחד”.

פרויקטים חדשים

העמקת הקשר עם
הקהילה בשכונות

הבית החם למען
הקהילה

אגף השכונות עסק בשנה האחרונה ביצירת
קשר עמוק שבין הקהילה לבין הרשות
המקומית ,תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים
הרלוונטיים בין הרשות לבין התושבים ,בהובלתו
של חבר מועצת העיר ,אמיתי כהן.
השנה רכש האגף אוהל אבלים ,עם כל הציוד
הנדרש לימי אבלות ,הכולל אוהל חורפי ,כסאות,
שולחנות ,ציוד חשמלי ,ועוד .בנוסף לפעילותו
השוטפת המשיך האגף לייצר פרויקטים
חברתיים וקהילתיים והמשיך ללוות את פרויקט
מעורבות קהילתית לניהול כלכלת בית ,בשיתוף
חברת אקסלנס נשואה .במסגרת הפרויקט
נבחרו השנה כ 30-משפחות ,אשר קיבלו תוכנה
ייעודית וייחודית לניהול כלכלת בית ,ייעוץ
משכנתא ,בדיקת כדאיות למחזור משכנתא,
הטבות בחיסכון לפנסיה ,ליווי אישי של חונך
לכל משפחה והכל בחינם!

הבית החם ,הפועל באמצעות אגף שכונות
והאגף לשירותים חברתיים ,מהווה מרכז סיוע
חומרי לתושבים בכל שעות היום ומקושר
למוקד העירוני .השנה חבר הבית החם לעמותת
"רי –ספקט" ,המוכר משקפי ראיה במחירי עלות,
 50%פחות ממחירי השוק ,למשפחות נזקקות
המוכרות לאגף לשירותים חברתיים.

מפגש נשי
במסגרת התכנית 'מרחב בטוח' ,שפועלת
ביוזמת עיריית רחובות בשיתוף 'בתי הנוער
הנחשונים' ,נערך השנה מפגש ראשון
מסוגו עם נשים פורצות-דרך מהקהילה
האתיופית .המפגש נערך בהובלת ח"מ יעל
בק ומנכ"ל העיריה דורון מילברג.

מרכז 'עתידים' מקיים מגוון רחב של פרויקטים
ביניהם" :מסלסלים בשישי" – במסגרתו
סטודנטים ומתנדבים מסייעים לאזרחים וותיקים
יעוץ למיצוי זכויות
בסחיבת הסלים בשוק
ממס הכנסה יזמות עסקית לנשים "תגלית
לרחובותיים בלבד" "דרייב"  -סדנת הכנה לעולם
התעסוקה "הורות זה הג'וב של החיים"  -סדנה
קורסים באנגלית וספרדית
להורים צעירים
קורס תאוריה ועוד.
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קהילה למען עולים
מוקד קליטה עירוני ליוצאי אתיופיה הינו
פרויקט משותף של עיריית רחובות והמשרד
לקליטת עלייה ,הנותן שירות לבני הקהילה
האתיופית המתגוררים בעיר ,בכל הקשור
לסיוע בבעיות אישיות ,ומגוון הצרכים ,וכן בסיוע
משפטי ובתעסוקה .המוקד שותף בהפעלה
ובמיון תכניות שונות הפועלות בקרב הקהילה
לגילאים שונים בתחומי חינוך ,תרבות ,ספורט,
קהילה ,פעילויות לנוער ,קשישים ועוד .השנה
פעילות ‘הגינה הקהילתית’ הורחבה והיא פועלת
בפקולטה לחקלאות .בפעילות משתתפים 15
מבוגרים בני הקהילה האתיופית מקריית משה.
הפקולטה לחלקאות הקצתה לטובת הפעילות
שטח ,זרעים ושתילים ובנוסף סטודנטים
שמלווים את המבוגרים ומנחים אותם בגידול
יבולים שונים .עם הבשלת היבולים המשתתפים
לוקחים אותם לביתם.

חוגגים סיגד

טקס הכנסת ספר תורה לבית הכנסת ‘שערי ציון’ נערך השנה במבנה ששופץ ושודרג על
ידי עיריית רחובות ,לשימוש בני קהילת יהודי אתיופיה ,כבית תפילה וכינוס .לטקס קדמה
תהלוכה ברחובות שכונת קריית משה ,עם ספר תורה עתיק ,שנתרם על ידי ד"ר שאול לנדא,
תורם מארה"ב ,שהגיע במיוחד לטקס עם בני משפחתו.

הרשות העירונית למלחמה
בסמים ובאלכוהול

העיר רחובות ציינה גם השנה את חג הסיגד של
קהילת יהודי אתיופיה ,באירוע מרכזי ומיוחד
בבית העם רחובות – היכל התרבות העירוני.

הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול
הפעילה השנה מגוון תכניות חדשות עבור בני
הנוער בעיר :תכנית מ.ח.ר –  15בני נוער ,בעלי
עבר פלילי בתחום הסמים והאלכוהול ,עברו
במרכז חוסן  18מפגשים עם עו”סים ,המומחים
בהתמכרויות .תכנית הליבה של הקורס היא
וידיאותרפיה ,הפועלת בשיתוף האגף לשירותים
חברתיים ,שירות מבחן ותחנת משטרת רחובות
כרטיס הנחות למתנדבי סיירת הורים עירונית
– השנה הוענק כרטיס הנחות למתנדבי הסיירת
בשיעור של כ  25%–5% -בבתי עסק ברחבי העיר
סיירת נגישה – השנה נפתחה קבוצת סיירת הורים
נגישה ,במסגרתה פועלים חמישה חברים תושבי
העיר ,בעלי מוגבלות פיסית ,אשר מסיירים עם
רכבם הפרטי ומשוחחים עם בני הנוער בפארקים

חנוכת בית הכנסת
'אחדות'

ליוצאי אתיופיה בקריית משה
השנה נחנך מבנה חדש לבני קהילת יהודי
אתיופיה ,אשר משמש כבית תפילה וכבית
מפגש לבני הקהילה .המרכז הוקם על ידי
עיריית רחובות ,בשיתוף קרן הידידות .עלות
הפרויקט מעל ל 2.5-מיליון שקל.

רחובות .עיר המדע והתרבות

הכנסת ספר תורה לבית הכנסת “שערי ציון”
של עמותת 'אדמס'
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וברחבי העיר
סיירת הורים עירונית על
אופניים –קבוצה נוספת נפתחה השנה לסיירת
הורים עירונית ,המסיירת על אופניים .בקבוצה
מתנדבים שבעה הורים.
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חוויות בקהילה
בשנת  2016חל גידול במספר המשתתפים בפעילויות רשת חוויות ,המספקת מענה למכלול השירותים
במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי .ברשת חוויות פועלים  16מרכזים הפרוסים בכל רחבי העיר ומספקים
מענים חינוכיים ,תרבותיים ומגוונים לשעות הפנאי ,לכל הגילאים ולמגוון האוכלוסייה .מרכזי הרשת:
חוויות שוויץ ,חוויות גבירול ,חוויות אושיות ,חוויות קריית משה ,חוויות שוויץ רחובות החדשה ,בית
לגדול טוב ,חוויות ההולנדית ,חוויות מהות ,חוויות נג'ארה ,חוויות תנופה ,מרכז חיבוקים ,חוויות שעריים,
חוויות בצלאל לינדה ,חוויות חב"ד ,חוויות חשמונאים וחוויות נווה יהודה.

סח”י
סיירת חסד ייחודית לאיסוף מזון וחלוקתו
למשפחות נזקקות בשכונות.

חדש השנה בתחום
אוכלוסיות מיוחדות
קבוצת תיאטרון למבוגרים בעלי מוגבלות
שיכלית התפתחותית ולקויות למידה מורכבות,
המשולבת עם מבוגרים מהקהילה קבוצת רעים
נוער בגילאי  ,17-14להרחבת המעגל החברתי
של המתמודדים עם קשיי תקשורת הרצאות
וכנסים למשפחות המתמודדות עם הורות לילדים
ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים מעגלי תעסוקה
לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במגוון
תפקידים במרכזי חוויות.

 25שנה למופת –
‘חוויות’ על הבמה

צהרונים ומרכזי
למידה

מאות תושבי העיר השתתפו בחגיגות לציון 25
שנה להיווסדו של אולם מופת ברחובות.
ראש העיר ,רחמים מלול“ :אולם ‘מופת’ מהווה
עד היום נכס תרבותי לעיר“.

פרויקטים מיוחדים
“חול יכול” משחקיה ייחודית שהוקמה השנה
בשכונת קריית משה על בסיס חול קינטי לחיזוק
התא המשפחתי ,בהשתתפות הורים וילדים
מרכז מוסיקה חדש לנוער עם אולפן הקלטות
חדיש ומתקדם ,הכולל לימודי מוסיקה לפי
תחומי עניין “קפה תרבות” להעצמה תרבותית
בדגש על הרצאות ,טיולים וימי בריאות “נאמני
תרבות” וותיקים לצד בני הקהילה האתיופית,
המובילים תכנית תרבותית עפ”י צרכי הקהילה.

נפתחו השנה שני
מרכזים חדשים!
מרכז ‘חוויות שוויץ’ בשכונת רחובות החדשה
ומרכז ‘חיבוקים’ לתמיכה וליווי מקצועי להורים,
ליולדת ולתינוק.

השנה המשיך הגידול המשמעותי במספר הילדים,
אשר נרשמו למסגרות המעונות והצהרונים של
רשת חוויות .הרשת מפעילה שישה מעונות יום
תחת פיקוח והדרכה של רשת “התחלה חכמה”,
החברה למתנ”סים ומשרד הכלכלה .עוד
נפתח השנה מעון חדש נוסף ,בשכונת רחובות
ההולנדית “ -מעון רימון” .כמו כן ,מפעילה הרשת
 14משפחתונים ,הפועלים בבתי המטפלות
ומהווים מסגרת חינוכית התפתחותית של 5
ילדים בכל משפחתון ,עד גיל  ,3בסטנדרט
מקצועי גבוה ,בפיקוח ובהדרכה של רכזת
המשפחתונים ומשרד הכלכלה.

משלחת נוער חוויות
לרוצ’סטר

חדש! מועדון חברתי לאזרחיות ותיקות
מהמגזר הדתי והחרדי

במסגרת קשרי ברית ערים תאומות בין רחובות
לבין רוצ’סטר ניו יורק ,נשלחה השנה משלחת
נוער חוויות מרחובות לניו יורק ,להעמקת הידע
והקשרים בין שתי הקהילות.

מועדון “מופת מועשר” הנו מועדון חברתי לנשים מהמגזר הדתי והחרדי ,הנותן מענה חברתי עם
מגוון פעילויות העשרה וידע .במסגרת התוכנית ניתנים שירותי הסעה וארוחות מזינות ,שלוש
פעמים בשבוע ,ל 35-משתתפות.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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שומרים על
הסביבה
מעירים את הנוף
לחיים

מיזם עירוני לפיתוח
סביבתי

חדש בעיר! חמישה פסלים סביבתיים שעוצבו
בטכניקת ‘טופיארי’ ,בעיצוב צמחים רב שנתיים
בצורות ודמויות הקשורות להווי ולהיסטוריה
של רחובות ,הוצבו השנה ברחבי העיר.
טכניקה זו נעשתה על ידי פיסול הצמח בגיזום
אמנותי ,בשילוב טכניקת כלובי רשת ,לתחזוקה,
לשימור הצורות למשך שנים ולגינון עיצובי
לשיפור פני העיר.

כחלק מראייה עירונית כוללת לפיתוח סביבתי,
עיריית רחובות ,בשיתוף המשרד להגנת
הסביבה ופעילים ,פתחה השנה קורס ליזמות
ירוקה .הקורס מיועד לתושבים שהסביבה
חשובה להם והם מעוניינים להקים מיזם עירוני.
בקורס הרצאות ,סיורים וסדנאות ,אשר מקנים
למשתתפים כלים מעשיים לפיתוח ולקידום
מיזם סביבתי – קהילתי וחברתי.

פועלים למען
איכות החיים והסביבה
אגף תנועה ,שילוט ,פיקוח
ושיטור עירוני
האגף אמון על שמירה על הסדרי התנועה ,החניה ,השילוט והאכיפה ,ושומר על
איכות חיי התושבים והסביבה ועל הסדרי הבטיחות והתנועה בעיר .בשנת  2016ביצעו
מחלקות האגף פעולות ופרויקטים משמעותיים לרווחת הציבור

פיקוח על איכות הסביבה
המחלקה פועלת לאכיפת חוקי העזר העירוניים ,במטרה לצמצם את המפגעים
התברואתיים והסביבתיים ברחבי העיר ,מתוך דאגה לבריאות התושבים ולשיפור איכות
חייהם .השנה פקחי המחלקה רשמו מעל ל 1,000-דו”חות כנגד העוברים על חוקי
העזר העירונים וטיפלו כ 10,000-פניות מוקד.

רחובות .עיר המדע והתרבות
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שומרים על הסביבה

שילוט ,תמרורים,
סימוני דרך ורמזורים

טכנולוגיה מתקדמת
בשירות העיריה במלחמה נגד
עבריינים המשליכים פסולת
במסגרת פיעלותה של עיריית רחובות למיגור
תופעת השלכת פסולת בשטחים הפתוחים ברחבי
העיר ,החלו השנה פקחי איכות הסביבה באגף
תנועה ,שילוט ,פיקוח ,ושיטור עירוני ,להשתמש
באמצעים טכנולוגים מתקדמים .כך ,הוקמה
יחידה מיוחדת ,על מנת לאכוף את התופעה.
היחידה צוידה באמצעים טכנולוגים המתקדמים
ביותר ,כגון רחפנים משוכללים ,מצלמות נסתרות
ומוסוות ,רכבי שטח ועוד.
בפעילות יזומה של היחידה ,התגלתה משאית
אשר שפכה כמות גדולה של פסולת בניין במקום
אסור .החומרים המצולמים הועברו להכנת כתבי
אישום ובמקביל הועברו לטיפול משפטי נוסף מול
המשרד לאיכות הסביבה והסיירת הירוקה.

פעילות אכיפה נרחבת

כנגד בעלי כלבים שלא אוספים
אחר צואת כלביהם

השנה הושם דגש מיוחד באכיפה כנגד בעלי
כלבים שלא אוספים אחר צואת כלביהם .מבצע
האכיפה נמשך בשיתוף פעולה של מחלקת
הפיקוח באגף תנועה ,שילוט ,פיקוח ושיטור
עירוני ,מפקחי השירות הווטרינרי העירוני ומפקחי
אגף גנים ועיצוב הסביבה .במסגרת זו חולקו
לבעלי כלבים הנחיות מפורטות וערכות פלסטיק
לאיסוף גללי הכלבים בשכונות העיר ונרשמו
עשרות דו”חות לבעלי כלבים שעברו על החוק.

רחובות .עיר המדע והתרבות

צביעה של כל סימוני הדרך בעיר ,כולל אבני
שפה ,פסי האטה ,מעברי חצייה ועוד הותקנו
פסי האטה חדשים הוחלפו נורות ברמזורים
הוחלפו כ 30-סככות המתנה של תחנות אוטובוס
לסככות חדשות ומעוצבות הוחלפו כ 25-לוחות
מודעות במרכז העיר ובשכונות הוחלפו שלטי
חוצות שונים ברחבי העיר למתקנים חדשים
ומעוצבים הותקנו רמזומנים שמראים את הזמן
שנותר עד לאור הירוק.

רמזומן

ועדת התחבורה
העירונית
ועדת התחבורה העירונית בראשותו של 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 ,שיפור בצמתים וקטעי
דרך ,הצבת תמרורים ועוד .הוועדה קידמה בשנת
 :2016הצבת מעגלי תנועה במקום רמזורים
שיפור תשתיות תחבורתיות הוספת חניות
פסי האטה בסמוך לבתי ספר ,גנים ומבני ציבור
שינויים בתמרורים במקומות מועדים לסכנה
התקנת מעקות בטיחות ושדרוג קווי התחבורה
הציבורית התקנת מערכת רמזומנים ,ועוד.
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משפרים את פני העיר
משאיות פינוי אשפה
חדשות ומתקדמות
שתי משאיות פינוי אשפה חדשות מתקדמות
נכנסו השנה לשירות באגף לשיפור פני העיר
(שפ”ע) ,כחלק משיפור השירות לתושב .משאיות
של חברת ‘ ,’MANשקטות ,בעלות נפח גדול
( 18טון  26 +טון) ובלאי נמוך.

הצבת  150מכולות אשפה
חדשות ברחבי העיר

נתוני הלמ”ס! העיר רחובות
במקום השני בישראל בשביעות
רצון התושבים מניקיון העיר

כחלק מהרצון לשיפור פני העיר והשמירה על
איכות הסביבה ,עיריית רחובות ,באמצעות אגף
רכב ,בהובלתו של חבר המועצה ומחזיק תיק
שפ”ע ,גיורא בן ארי ,הציבה  150מכולות אשפה
חדשות של חברת ‘אביולי’ ברחבי העיר.

מנתוני דו”ח מדדי איכות חיים ,קיימות וחוסן
לאומי ,שפרסמה השנה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,עולה כי  63%מתושבי רחובות,
בני  20ומעלה ,מרוצים מהניקיון בעיר .במסגרת
הסקר שנעשה בקרב  14ערים גדולות המונות
מעל ל 100-אלף תושבים ,העיר רחובות התייצבה
במקום השני ברשימה ,מעל הערים תל אביב,
חולון ,חיפה ,ירושלים ,נתניה ואחרות.

ממשיכים למחזר
במסגרת מהפכת המחזור העירונית ביישום חוק
האריזות ,בשיתוף תאגיד המחזור תמיר ,נערך
קמפיין חורף לעידוד מחזור אריזות ביתיות בפחים
הכתומים הפזורים ברחבי העיר .בנוסף מוצבים
בעיר 16 :מתקנים למחזור פסולת אלקטרונית
 27מתקנים למחזור קרטון כ 2,500-מתקנים
למחזור נייר  45מתקנים למחזור טקסטיל
כ 300-מתקנים משולבים למחזור בקבוקי
כ– 2,000פחים כתומים (בבתים
פלסטיק
משותפים) למחזור אריזות כ 300-קומפוסטרים
בבתים הפרטיים.
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שומרים על הסביבה

145,000

כמות הפסולת הכללית של רחובות ()2015
סוג הפסולת
להטמנה

טון כמות הפסולת
ללא מחזור

 %מכלל הפסולת
להטמנה ברחובות

טון פסולת לנפש
)לפי  145,000תושבים(

פסולת ביתית

51,030

70,93

0.351

פסולת יבשה וגזם

20,923

29,07

0.144

סה”כ פסולת להטמנה

71,953

100

0.495

מחזור

תושבים
מתגוררים ברחובות

סוג הפסולת

כמות הפסולת
(טון)

 %מכלל הפסולת
הטמנה ומחזור

פסולת למחזור

12,281.32

17.06

0.084

השרות הווטרינרי העירוני
שנת הפעילות  2016התאפיינה בפעילויות הקשורות למניעת מחלות והגברת המודעות .העיר רחובות
משמשת ,זו השנה השנייה ,כתחנה אזורית לבדיקות מוצרי בשר טרם שיווקם ,הנותנת שירות לשטח גאוגרפי
נרחב .בשנת  :2016נבדקו ואושרו לשיווק כ 9,800-ק”ג מוצרי בשר בקר ,עוף ודגים ונפסלו לשיווק והושמדו
כ 1,300-ק”ג של מוצרי מזון מהחי חוסנו כנגד מחלת הכלבת  3,021כלבים ו 156-חתולים 102 ,כלבים
ו 6-חתולים הוסגרו לצורך תצפית כלבת  176כלבים משוטטים נאספו על ידי פקחי העיריה ,חלקם
הגדול הוחזר לבעלים 21 ,חתולים פצועים 2 ,ארנבות ו 7-עורבים ,נאספו ונלקחו לטיפול רפואי 189
ביקורות וטרינריות נערכו השנה לרישוי עסקים כ 3,200-פניות ציבור טופלו במסגרת השירות הווטרינרי
בכלביה העירונית הותקנה מערכת חימום חדשה לקראת החורף לרווחת בעלי החיים המוחזקים בה.
עמותת ‘רחובות אוהבת חיות’ :העמותה פועלת בתחומי
הכלבייה העירונית ודואגת לרווחתם של בעלי החיים.
במסגרת זו משקיעה מאמצים רבים במציאת בתים
מאמצים לבעלי החיים ,ניתוחי עיקור ,סירוס ,חיסונים
וטיפולים התנהגותיים בקרב כלבים מגזע מסוכן ,שלא
נאספו על ידי בעליהם .השנה נמסרו  11כלבים מגזע מסוכן
לבתים מתאימים .כמו כן במהלך השנה נמסרו לאימוץ
באמצעות העמותה  128כלבים 9 ,חתולים ו 2-ארנבות.
העמותה להצלת חתולי רחוב :במהלך שנת  2016ביצעה
עיריית רחובות בעזרת העמותה להצלת חתולי רחוב
 467עיקורים וסירוסים של חתולי חצר ,הכוללים לכידה,
מתן חיסונים כנגד מחלת הכלבת וטיפול כנגד טפילי
מעיים לחתולים.

23,000

דונם
הוא שטח העיר

42.5

30.7

20-34

0-19

רחובות .עיר המדע והתרבות

תוחלת חיים

22.8

26

35-54

55-74

(נכון ל)2015 -

7.9

81.5

75+
תשתיות

1,030

תעסוקה

דונם הם שטחים ציבורים פתוחים

60

7

מגרשי ספורט

גינות כלבים

 220ק”מ

(נכון ל)2013-

3,605

59,369

עצמאיים

שכירים

קווי מים

 250ק”מ

קווי ביוב בעיר
 856יח”ד
חדשות קיבלו היתרי בניה

חינוך

תרבות

9,266

166
מקומות באולם בימת הנוער
בהיכל התרבות העירוני

ילדי חינוך
מיוחד

770
מקומות בבית העם –
היכל התרבות העירוני

2,545
עלו
לכיתה א’

ספריות

תלמידים
הלומדים חטיבות
הביניים והתיכוניים

2,000

כ35,000-

תלמידים במערכת
החינוך העירונית

8,309

ילדים
הלומדים
בגני ילדים

 305מיליון
ש”ח

תקציב
החינוך השנתי
 200מיליון
ש”ח

14,680

23,733

תלמידים הלומדים
בבתי ספר יסודיים

מינויי ספריה

הושקעו בבניית
מוסדות חינוך
בנוסף לתקציב החינוך

שפ”ע

3

פעמים בשבוע מפנים אשפה
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לידות בשנה (נכון ל)2015 -

אוכלוסיה לפי גילאים באלפים (נכון ל) 2015 -

גיל:

טון פסולת לנפש/שנה
)לפי  145,000תושבים(

2,785

280

מכולות ודוחסני אשפה

 12,281.32טון

כמות הפסולת למיחזור
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| תודה לחברי מועצת העיר ,השותפים לעשייה העירונית
בן ציון שרעבי ,מ”מ ראש העיר ,מחזיק
תיק המיסים – במסגרת פעילותי כמחזיק
תיק המיסים פעלתי רבות למען משפחות
במצוקה ,שהיה להן קושי רב בתשלום
הארנונה ,בפריסה ותשלומים לפי יכולתם.
הנני יו”ר ועדת המכרזים ודלתי פתוחה לכל תושב ותושבת.

גלי אפל קסטל ,מחזיקת תיק רישוי
עסקים  -לצד השתתפותי השוטפת
בוועדות העיריה אני ממשיכה לפעול
למען העסקים בעיר עובדת על קיום
ועידת עסקים ונמצאת בעיצומו של
תהליך לכתיבת מדיניות עירונית לרישוי עסקים בעיר ועוד.

זהר בלום ,סגן ראש העיר ,מחזיק תיק
החינוך – במסגרת פעילותי נערכו השנה
עשרות תכניות ופרויקטים לטובת מערכת
החינוך העירונית והושקעו משאבים רבים
למען התלמידים .נפתחו מוסדות חינוך
חדשים ונבנו עשרות כיתות גן נוספות .הושם דגש מיוחד
לפיתוח תכניות העשרה ומצויינות לקידום התלמידים
והשנה קיבלנו את פרס החינוך המחוזי.

אבנר אקוע ,מחזיק תיק התרבות
התורנית – במסגרת תפקידי נערך סיוע
לתושבי העיר במגוון פעילויות ואירועי
תרבות תורניים ,כגון :שיעורי תורה,
הכנסות ספרי תורה ,סיורים לקברות
צדיקים צפון ולירושלים ,ערבי תרבות עם אמנים ,ערבי
נשים ,אירועים בחגי ישראל ועוד אירועים רבים ומגוונים
לרווחת הציבור הדתי בעיר.

עו”ד מתן דיל ,סגן ראש העיר ,מחזיק תיק
פרויקטים ולוגיסטיקה עירונית ,מחזיק
תיק נוער וצעירים – השנה פעלתי לטובת
פרוייקטים רבים ביניהם :מחשב לכל ילד-
לצמצום פערים חברתיים ,דיגיטליים,
תכנית אסטרטגית למען צעירי העיר ,מינוף אזורי
התעסוקה והמסחר להמשך פיתוח העיר ,הגדלת סכום
וכמות המלגות לטובת סטודנטים בעיר ,הנגשת השטחים
המזרחיים הפתוחים לציבור ,תכנון שבילי אופניים ושיקום
שלולית החורף ,ספריות רחוב ברחבי העיר ועוד.

ד”ר רוני באום ,מחזיקת תיק ותיקים,
אוכלוסיות מיוחדות וקהילה – במסגרת
פעילותי נערכו השנה תכניות ופרויקטים
רבים ,ביניהם תכניות לאוכלוסיות בעלי
צרכים מיוחדים ,הכוללות הקמת קבוצת
ריצה והליכה ,הרחבת הקייטנות ופעילויות קיץ לטובת
האוכלוסיות המיוחדות .כמו כן ,אירועי חודש ההצדעה
לוותיקים ,הפקת מדריך שירותים לאוכלוסיה המבוגרת,
הועלו אלבומים משפחתיים במסגרת רחובות נגלית לעין,
ליגת המאמנט ,ועוד.

עו”ד יניב מרקוביץ’ ,המשנה לראש העיר,
מחזיק תיק חינוך בלתי פורמאלי ואחראי
קשרי חוץ  -השנה חנכנו את מרכז הדגל
החדש שלנו ברחובות החדשה ומועדונים
שכונתיים נוספים .העמקנו את הליך
השקיפות והשיתוף בניהול מרכזי רשת חוויות .קידמנו
תכנית חוג לכל ילד ומערך שיעורי עזר בחינם .ייסדנו
אירועי תרבות בכל שכונה בעיר במהלך חופשות בתיה”ס.
נחתם הסכם ערים תאומות עם העיר ביסטריצה והוצאו
עשרות משלחות נוער וסטודנטים לחילופים בחו”ל בערים
תאומות .נבחרתי לכהן כיו”ר איגוד ערים לאיכות הסביבה.
קיימתי לשכה פתוחה ופגשתי עשרות מתושבי העיר
לטיפול פרטני בבעיותיהם.

גיורא בן ארי ,מחזיק תיק איכות הסביבה
ושיפור פני העיר  -חבר בוועדת בניין ערים.
נענה בחיוב לכל פניה מהתושבים ומקדם
פתרונות בנושאים מגוונים .תומך בקהילה
האתיופית והשנה פעלתי להידברות בין
קהילת “אדמס” וקהילת “אחדות” ,בקריית משה וממשיך
לקדם את ענייניהם.

רונן אהרוני ,מחזיק תיק תחבורה –
בתחום התחבורה ,בוצעו השנה עבודות
פיתוח שונות ומגוונות ,במרכז העיר וגם
בשכונות ,הן בתחום התנועתי והן בתחום
שיפורים המגבירים את הבטיחות .בתחום
בטיחות בדרכים רואים מגמה חיובית בירידה בכמות
תאונות הדרכים בעיר .ועדת התחבורה העירונית דנה
בעשרות פניות של תושבים בחודש ומהווה מענה לנושא
התחבורה בעיר.

אינג’ יפים זאיקה ,מחזיק תיק קליטה
 במסגרת תפקידי נערכו פסטיבליםואירועים רבים ביניהם :פסטיבל עדות
ישראל ,יום הילד הבינלאומי “כוכבי
רחובות” ועוד .כמו כן ,יצאו לאור שני ספרי
זיכרון של ניצולי שואה ,הושג תקציב לבית ספר לשחמט,
הוקמה אנדרטה לזכר הנופלים במלחה”ע ה ,2-וניתן
מענה לפעילות ארגונים ציבוריים ולעולים חדשים.
עו”ד אמיר ירון ,מחזיק תיק התחדשות
עירונית ,תמ”א  38ופנוי בנוי  -חבר
דירקטוריון הל”ר ,מקדם פרויקטים של
התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות -
קריית משה ,אושיות ,מילצן ,כפר גבירול וכן
פרויקטים של תמ”א  38ברחוב תר”ן ,חס”מ (דניה) ובכל
רחבי העיר .השנה יזמתי שני מפגשי תושבים בנושא וכן
הוקם מוקד מידע עירוני בנושא תמ”א .38
אמיתי כהן ,מחזיק תיק שכונות,
ומורשת ישראל – במסגרת הפעילות
השנה ,הוצאנו לפועל את פרויקט
הבחירות בשכונות ,במטרה לאפשר
לתושבים עצמאות בפעילות השכונתית
וקידום השירות עבורם .קיימנו חידון תנ”ך לבתי”ס
ממלכתיים ,פרויקט חסד ב”לקט ישראל” וקיימנו
מופעים ואירועים גדולים .השנה התחלנו בפרויקט בר
מצווה ע״ש אמנון ליפקין שחק ,ועשרות ילדים עברו בו
מסע משמעותי וערכי.
עו”ד אבי מוזס ,מחזיק תיק השירותים
החברתיים  -במסגרת תפקידי אני
פועל למען האוכלוסיות המוכרות לאגף
לשירותים חברתיים ולמען צמצום
הפערים בחברה ,זאת לצד השתתפותי
בוועדות העיריה השונות.

יעל בק ,מחזיקת תיק קידום מעמד
הילד ונוער במצבי סיכון – במסגרת
תפקידי יזמתי והוצאתי לפועל בשיתוף
גורמים עירוניים ,תכניות ופרויקטים רבים,
העוסקים בקידום והגנה על זכויותיהם
של ילדות/ים ונוער ,כגון :תכנית עירונית לחינוך מגדרי
ומניעת אלימות מינית ,הרחבת תכנית ‘עיר ללא ניצול’
בתחום זכויות עובדים ו׳מרחב בטוח׳ לנערה .השנה
הקמתי פרלמנט ילדים עירוני ,הרחבתי את תחום החינוך
הבלתי פורמלי וערכתי לראשונה צעדה לציון יום האישה
הבינלאומי במסגרת הפורום לקידום מעמד האישה.

צבי שלמה מונטג ,מחזיק תיק חינוך
חרדי – במסגרת תפקידי נערכו מספר
פעילויות לטובת הציבור החרדי כגון:
ליווי קבוצת מנהיגות הורים חרדית,
פתיחת משחקיה ויום כיף לטובת הילדים
המיוחדים ,סדנת חינוך למלמדים במוסדות החינוך
וסיורים לתלמידי המוכש”ר בחוה החקלאית ,סבסוד
משחקיה לילדים בחופשים ,הפעלת קו מיוחד בקיץ
לחוף הנפרד וקיום אירועי בר/ת מצוה בבתי הספר.

אבאי זאודה ,מחזיק תיק ספורט
וקליטת יוצאי אתיופיה – במסגרת תפקידי,
אני מקדם את הפעילות הספורטיבית בעיר,
לצד מיפוי הצרכים וטיפול שוטף בקהילת
יוצאי אתיופיה.

אדר’ יערה ספיר ,מחזיקת תיק פיתוח
בר-קיימא – במסגרת תפקידי קודמו
פעילויות ותכניות שונות ביניהן :תחבורת
אופניים בעיר ,יוזמות בתחומי הקיימות
ואיכות הסביבה ,סדרת סרטים והרצאות

בנושאי סביבה ופעילות בנושא הנגשת המרחב הציבורי
לאנשים עם צרכים מיוחדים .כמו כן חברה בוועדת
ההיגוי להתחדשות עירונית בקרית משה ומטפלת
בפניות הציבור במגוון נושאים.
עודד עמרם ,מחזיק תיק תרבות –
במסגרת פעילותי למען תושבי העיר,
נערכו פסטיבלים ייחודיים ואירועי תרבות
איכותיים ,שהותאמו לכל הקהלים
והגילאים של צרכני התרבות בעיר.
האירועים מתקיימים באמצעות החברה העירונית
לתרבות ובהם משתתפים עשרות אלפי תושבים
מרחובות ומכל הארץ.
שי קזיוף ,מחזיק תיק חינוך חרדי בלתי
פורמלי ויו”ר ועדת ביקורת  -פועל
למען החינוך החרדי הבלתי פורמאלי,
לאיחוי הפערים החברתיים ולמתן כלים
להצלחה בחיים ,לצד אחזקת תיק
הביקורת ,קיום ועדות מעקב סדירות והשתתפותי
השוטפת בוועדות העיריה השונות.
אברהם קינד ,מחזיק תיק שירות
לתושב – במסגרת תפקידי אני פועל
להעלאת ולשיפור השרות לתושב,
טכנולוגיות
הטמעת
באמצעות
מתקדמות ומביא את ה”אני מאמין” שלי
לפעילותו השוטפת של המוקד העירוני .הנני שותף
פעיל בוועדות העיריה השונות.
ד”ר מרה קנבל ,יו”ר פורום לקידום
מעמד האישה – במסגרת פעילותי
נערכו מספר רב של תכניות ופרויקטים
לקידום מעמד האישה ,ביניהם :העצמה
ופיתוח מנהיגות נשים ,הזדמנות שניה
להשכלה גבוהה לנשים מעל גיל  ,35קורס דירקטוריות
לקידום נשים לתפקידים ניהוליים במגזר הציבורי,
יום האישה הבינלאומי ,ערב הוקרה לנשים מצטיינות
תושבות העיר על פעילותן למען הקהילה ,פעילויות
למיגור האלימות וההטרדה המינית ועוד.
אביב איטח ,חבר מועצת העיר  -מכהן
באופוזיציה.
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