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הקשר שלך לעיריה

תושבים יקרים, 
שנת 2013 התאפיינה בהמשך תנופת הפיתוח, זוגות צעירים 
רבים נהרו לעיר בשנים האחרונות ומתגוררים בה כבר 

כ-135,000 תושבים. 

כמיליארד שקל מושקעים בפיתוח העיר ובפרויקטים רחבי 
היקף, ביניהם הפרדות מפלסיות, סלילה ושידרוג תשתיות 
ופארקים בשכונות הוותיקות והחדשות, שידרוג והקמת גנים 
ציבוריים, מבני ציבור, חינוך ותרבות. בית העם- היכל התרבות 
העירוני, יחנך השנה, לצד סיום שיפוץ הבריכה העירונית, 
פתיחת גשר הכניסה הצפונית לעיר, ועוד. תכניות רבות עוד 
לפנינו, ביניהן המשך ביצוע הפרדה מפלסית במערב העיר, 
שוק עירוני מודרני, עשרות גני ילדים ובתי ספר נוספים, 

מתנ"ס חדש במזרח העיר, ועוד. 
רחובות זכתה, זו הפעם הרביעית ברציפות, ב-5 כוכבי יופי 
מטעם המועצה לארץ ישראל יפה, ואנו ממשיכים בשיפור 
חזות העיר. השנה זכינו במקום השני בארץ בפרס התרבות, 
בגין השקעות של כ-144 מיליון שקל בפעילויות תרבות והקמת 
מבני תרבות וקהילה. בעיר התקיימו עשרות פסטיבלים 
ארציים ובינלאומיים, במועדי ישראל ובחופשות, אשר היו 
פתוחים לקהל הרחב והותאמו לכלל האוכלוסיות והגילאים. 
מוסדות התרבות המשיכו להציע רפרטואר עשיר בכל תחומי 
הדעת, הרוח והידע וגם השנה נמשיך להעצים ולהעמיק את 

עולם התרבות והיצירה. 
בתקציב 2014 הושמו דגשים על תחומי החינוך, התברואה 
והניקיון, התרבות, ועוד. חיזוק מערכת החינוך ושדרוגה הינו 
ראשון במעלה ורשמנו עלייה מתמדת של כעשרה אחוז 

בזכאות לבגרות בשנים האחרונות. 
תודה לכם התושבים על שיתוף הפעולה, תודתי להנהלת 
העיר, חברי מועצת העיר, מנכ"ל העיריה, יו"ר ועד העובדים 
ועובדי עיריית רחובות המסורים. תודה לכל הגופים, הארגונים, 

התורמים והשותפים הרבים שלנו לפריחה העירונית. 

שלכם,
רחמים מלול,

ראש העיר

תושבים יקרים,
בחוברת שלפניכם תווכחו על עשייה נרחבת, בתחומי 
התשתיות, הגנים, מוסדות החינוך והתרבות, מרכזיים 

קהילתיים וכמובן, בתחום התרבות.
אנו נמשיך בהמשך העשייה  גם בשנת 2014.  תוך 
התייחסות מרבית לשדרוג אזורים שעדיין לא טיפלנו בהם 
לצד המשך וסיום הפרויקטים הגדולים אשר נמצאים 

בשלבים שונים של בינוי.
כמי שאמון על ניהול מערכת מורכבת אני יכול להבטיח 
לכם שלנגד עיני עומדות תמיד הבקשות "הקטנות" 
שעושות את ההבדל הגדול, אותה מנורה שנשרפה, אותו 
מתקן משחקים שביקשתם להחליף, אותו פח שלא פונה 
לשביעות רצונכם – במקומות בהם אתם מתחילים את 

היום ומסיימים אותו נמדדת איכות חייכם.
נמשיך להקשיב ולהיות קשובים לצרכים שאתם מעלים, 

תוך שיפור השירות יחס 
אדיב ועמידה בזמני תקן – 
קרי שיפור זמן התגובה של 
בקשותכם ו/או תלונותכם.
תודה לרה"ע על הגיבוי 
והקצאת המשאבים הרבים 
למען תושבי העיר, לחברי 
מועצת העירייה כל אחד ואחת 
בתחום התיק שברשותו, 

לוועד העובדים ועובדי העירייה  אלו אמונים על העשייה 
וכמובן אתם תושבי העיר, שכל עמלנו הוא עבורכם. 

שלכם,
מילברג דורון,

מנכ״ל העירייה

9392222מרכזיה

9392201לשכת ראש העיר

9392213פניות הציבור לשכת ראש העיר

9392213מ”מ ראש העיר

9392212/7ללשכת המשנה לראש העיר וסגני ראש העיר

9392231מנכ”ל העיריה

9392249מחלקה משפטית

9392241לשכת דוברות

9392260מנהל הנדסה

9392387/8אגף שיפור פני העיר

9392356אגף גנים ועיצוב הסביבה

9392341אגף בטחון, בטיחות, חרום, רכש ומוקד עירוני

9392403אגף החינוך
פסג”ה, מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה - 

כרמל 72 מתחם מכון דוידסון
9316204/5

9496578מחלקת קליטה

9392850שירות פסיכולוגי חינוכי - הרצל 182 בית פז

9390507תרבות הדיור

9392668המחלקה לאזרח המבוגר

9392501/2מינהל כספים

9392497ביטוחים ונכסים

9392509אגף מיסים וחשבונות מים

9480111מרכז שרותי חניה - פקריס 3 בנין רורברג

9392781/2פיקוח איכות הסביבה

9362790וטרינר עירוני

9392620אגף לשירותים חברתיים
מרכז גישור עירוני- מנוחה ונחלה 18 בית 

הרופאים
9352420

9392684ש.י.ל - שירות ייעוץ לאזרח

9314800“עתידים” מרכז שרות ומידע לצעירים - רמז 80
הארכיון לתולדות רחובות - 

יעקב 44 סמטת יחזקאל חביבי
9495741

החברה העירונית לתרבות,
ספורט ונופש

6683870משרדי ההנהלה

9392446בי”ס עירוני להורים

9459397המכללה העירונית לחינוך מבוגרים

9494721בית דונדיקוב - יעקב 32

9390310מרכז תרבות ע”ש סמילנסקי - גולדין 2

9494817בית יד לבנים - הבנים 10

9467998בית מיכל - הגר”א 10

9456050בימת הנוער העירונית 

9316245הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה - סירני 52

9390310הגלריה העירונית - גולדין 2

9470967משרדי הפסטיבל הבינ"ל לסרטי נשים - המדע 1

9455824בית האמנים רחובות - רח’ כרמל

9315361הספורטק העירוני

מוזיאונים, מרכזי תרבות ועשרה
9343230בית ויצמן - מכון ויצמן למדע

9469197אתר הפרדסנות ע”ש מינקוב

9313700רשת חוויות

9406552מוזיאון מכון אילון

9466977אולם מופת - לוין אפשטיין 22

9343207אולם ויקס - מכון ויצמן

9453435הספריה המרכזית ע”ש מאירהוף - גולדין 2

זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

 המוקד העירוני

 106

רשת חוויות רחובות- 5253*
מכל טלפון

דבר ראש העיר

דבר מנכ"ל העיריה
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האתר העירוני: כל המידע, החדשות, תשלומים 
ועדכונים שוטפים

בשנת 2013 שולמו 52,411 תשלומי ארנונה ומים באמצעות 
האתר ומבקרים בו אלפי אנשים מידי יום. האתר מציע 
הרשמה מקוונת לגני הילדים והשנה נרשמו כ-3500 
מתוך 7300 תלמידים באמצעות האתר. בבחירות 
לרשות המקומית הופעל אתר נוסף שאיפשר לראות 
את הרשימות המתמודדות ואת התוצאות בזמן אמת. 
באמצעות האתר ניתן לפתוח פניית מוקד ממוחשבת, 
לעקוב אחר הטיפול בה, לגלוש באתר ההנדסי של 
העיר. האתר מציע הרשמה לניוזלטר )עיתון ממחושב( 

שמוציאה העיריה מידי חודש. 

המוקד העירוני 106
בשנת 2013 התקבלו 203 אלף שיחות במוקד העירוני 
ונרשמה הצלחה של 88% במענה לפניות • זמני ההמתנה 
עמדו על 50 שניות בממוצע • מספר הפניות שנפתחו 
עמד על 104 אלף לעומת 101 אלף פניות אשתקד 
2.88%- •  מהפניות טופלו על יד אגפי העיריה, ב-75% 
עמידה בזמני התקן עפ"י אמנת השירות • המוקד 
הפעיל את מערכת המצוקה במוסדות החינוך וטיפל 
בכ- 2500 אירועים שונים ובהם תרגילים לשעת חירום 

של אגף הביטחון בעירייה.

הארכיון העירוני המקוון
הארכיון לתולדות רחובות עובר תהליך מחישוב 
 ותיעוד ומידע רב נמצא לרשותכם באתר, שכתובתו:
www.rehovot-archive.org.il • צוות הארכיון 

מבצע פרוייקטים ייחודים לתיעוד ושימור העבר והמורשת. 
בשנת 2013 יצאה לאור החוברת "כתוב בספר וחתום", 

המתווספת לסדרת הפרסומים המחקריים של הארכיון. 
החוברת, שנכתבה על ידי ד"ר מיכה נצר, מרכזת ועוסקת 
בסמלים ובחותמות בהם השתמשו במהלך השנים 
• בקרוב: חוברת חדשה העוסקת בשמירה ובהגנה 
מהיווסדותה של המושבה ועד למלחמת העצמאות 
וכן חוברת לתיעוד אדריכלי של 100 מבנים במושבה 

• ניתן לרכוש את החוברות בארכיון. 

עיריית רחובות, בשיתוף המועצה לשימור אתרים, 
יזמה כתיבת ספר חדש, שיצא לאור השנה "ויקרא 
שמּה רחֹבות". הספר, מאת ד"ר דני בר מעוז, מנציח 
את ההיסטוריה העירונית ויוענק לתלמידי בתי הספר 

התיכוניים בשנה"ל הבאה

עיר ללא אלימות
 מערך הביטחון והאבטחה של השיטור העירוני- 	 

מחולק לגזרות ברחבי העיר וכולל ניידות סיור וניידות 
שטח, אשר מסיירות בגנים ציבוריים, מוקדי בילוי, 
בשטחים הפתוחים ובשכונות. ניידות השיטור נותנות 

מנתוני למ"ס שהתפרסמו באוקטובר 2013 דורגה 
רחובות במקום ה-2 בארץ בשביעות רצון התושבים. 
88.6 אחוז מהתושבים השיבו שהם מרוצים, כך 
סוכם במדד "שביעות רצון כללית" )"גלובס", 

אוקטובר 2013(

באוקטובר 2013 נערכו בחירות לרשויות המקומיות. 
83.41 אחוז מהבוחרים בחרו ברחמים מלול לראשות 
העיר והוא פתח את הקדנציה בישיבת מועצת העיר 
ה-14. למועצת העיר נבחרו 23 חברים, המייצגים 
את כלל האוכלוסייה בעיר והוענקו להם סמכויות 
על ידי ראש העיר, כך שיוכלו לשרת את התושבים 
במגוון תחומי החיים. רשימת חברי המועצה, דואר 
אלקטרוני וטלפונים ליצירת קשר נמצאים לרשותכם 

באתר העירוני. 

 עיריית רחובות לשירותכם
24 שעות ביממה!

פייסבוק עיריית רחובות
כ-15,000 חברים הצטרפו כבר לעמוד הפייסבוק של 
"עיריית רחובות" והם מקבלים דיווחים, חדשות ועדכונים 
מכל הנעשה בעיר. העמוד מהווה במה להבעת דעות, 
פניות תושבים והעלאת נושאים לסדר היום הציבורי. 
ניתן באמצעותו לפתוח פניית מוקד ולקבל מידע רב. 
החדשות בעמוד נחשפות מידי שבוע למאות אלפי 

גולשים ברשת וכולם מוזמנים להשתתף ולשתף! 

אפליקציה לסמרטפונים
הושקה אפליקציית "עיריית רחובות", להורדה חינם, 
המאפשרת לצלם מפגעים ולדווח למוקד העירוני. 
באפליקציה מידע, חדשות ועידכונים, מפה ורשימת 

טלפונים של אגפי העיריה. 
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 • תכניות לסטודנטים: עתידים מפעיל תכנית להסדר 
מימון שכ"ל לסטודנטים, כאשר העיריה משלמת את 
הריבית במהלך התואר והסטודנט מתחיל לשלם את 
הקרן רק עם סיום הלימודים • תכנית ייחודית לשילוב 
סטודנטים במשרות התמחות בעיריה • תכנית "מעשה 
עולם", המעניקה מלגה בגובה שכ"ל ומיועדת לסטודנטים 
ישראלים, המעוניינים להשתלב בעשייה חברתית יחד 
עם צעירים אמריקאים, המגיעים לרחובות לשנת 
התנדבות. משתתפים בה 15 סטודנטים ישראליםו-27 
צעירים אמריקאים, המתנדבים בבתי הספר ובמרכזים 
קהילתיים • תכניות לחיילים משוחררים, הכוללות 8 
קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי, במחיר מוזל במימון 
משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים 
• סדנאות לקבלת החלטות והכוון לימודי • מערכת 
מית"ם - מאפשרת אבחון נטיות מקצועיות לקראת 
בחירת מסלול לימודים, ומספקת אינפורמציה על 

מגוון רחב של מקצועות. 

מעשה עולם

עיריית רחובות והמרכז האקדמי פרס חברו לשיתוף 
פעולה מיוחד בין העירייה לאקדמיה, במטרה לאפשר 
לעירייה להעניק שירותים ייחודיים ומקצועיים לבתי 
העסקים בעיר, ללא עלות. לפי המודל הייחודי, שפותח 
במרכז האקדמי, יוענקו שירותי ייעוץ וליווי עסקי 
לבעלי העסקים בעיר על ידי מומחים וסטודנטים 

מבית הספר למינהל עסקים במרכז.

קידום מעמד האשה
הפורום לקידום מעמד האישה, בראשותה של ד"ר 
מרה קנבל ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה, 
אביבה חלבי ממשיך בפעילותו למען נשות העיר. 
הפורום המונה כ-30 נשים, מורכב מנציגות קבוצות 
מנהיגות וממובילות בארגוני נשים- ויצו, נעמת, אמונה, 
נשות הדסה, תאיר, גמלא, רשת חוויות, הפקולטה 

לחקלאות, ועוד.
• הפורום קיים כ-7 ישיבות עבודה לתכנון במהלך 
השנה והוביל אירועים לקידום מעמד האשה: הפורום 
 קידם פעילות בתחום מיגור האלימות והטרדה מינית

• העניק את פרס חביבת הקהל של הפורום לקידום 
מעמד האישה בפסטיבל סרטי נשים • לרגל יום האישה 
הבינלאומי, התקיים ערב הצדעה לנשים בשואה, אשר 
הוקדש לסיפורה של לילי קשטכר • ערב ייחודי התקיים 
עם יפית איטח, שסיפרה על ההתמודדות עם השכול 
בערב "גבורת האמהות" • נערך ערב הוקרה לנשים 
רחובותיות, במסגרת אירועי יום האישה הבינלאומי 
והוענקו אותות הוקרה לנשים פעילות ומתנדבות בעיר.

 

מענה לאירועים ביטחוניים, פניות בגין רעש, ונדליזם 
והפרת הסדר הציבורי. נוכחותן של הניידות מגבירה 
את תחושת ביטחונם האישי של התושבים, ומהווה 
יחידת אבטחה השומרת על ביטחון הציבור בעיר, 

בשיתוף עם משטרת ישראל.
שמירה- בחודשי הקיץ מתוגברת היחידה ב-10 אתרים 	 

ופארקים על ידי שומרים, להגברת האכיפה, למניעת 
רעש וונדיליזים והגברת תחושת הביטחון של התושב.

עיר ללא אלימות - במהלך החודשים הראשונים 	 
לתוכנית נערכה העיר לקראת קליטת התוכנית. 
מונה מנהל לתוכנית, הוקמו וועדות שונות לתחומים: 
אכיפה, רווחה, חינוך ופנאי. הוועדות ממפות את 
הקיים ואת הצרכים שיש לעיר, במטרה לקבוע יעדים 

ולפעול ליישומם.

מצלמות- השנה התווספו מצלמות ברחבי העיר, • 
לאבטחה ומניעת וונדליזם במוסדות החינוך, בגנים 
ציבוריים ובמבני ציבור עירוניים. שודרגה מערכת 
השליטה על המצלמות הנצפות במוקד העירוני 

וב- 43 אתרים עירונים.

חברי מועצת העיר ומנהלים בכירים בעיריה עברו 
השנה קורס גישור במרכז הגישור העירוני, וקיבלו 
כלים שימושיים ליישוב סכסוכים בדרכי הידברות. 

שיפור השירות לתושב 
50 עובדי עיריית רחובות קיבלו השנה תעודות לרגל 
סיום קורס לשיפור השירות לתושבים, שהתקיים 
במפע"ם רחובות. דורון מילברג, מנכ"ל העיריה: 
"הקורס העניק, מעבר לכלים, גם התבוננות וחשיבה 
פנימית אודות השירות האישי שמעניקים לאזרחים. 
אני מקיים אחת לשבוע ישיבת מעקב כדי לוודא 
שאנחנו עומדים ביעדי אמנת השירות וחל שיפור 

בשביעות הרצון מתפקוד העובדים".

עתיד לצעירים
מרכז הצעירים "עתידים" של עיריית רחובות הוא 

הכתובת לכל תושבי העיר בגילאי 18-35.
במרכז ניתן לקבל מידע, הכוון וייעוץ במגוון תחומים 
ובשנת 2013 ניתנו כ-3,500 הכוונות אישיות, הופעלו 70 
קבוצות, סדנאות וקורסים, בהם לקחו חלק כ-1,400 
צעירים. התקיימו 10 פעילויות שיא בהן השתתפו 

כ-2,000 צעירים. 
• מלגות: ראש העיר, רחמים מלול, מעניק מלגות 
לסטודנטים באמצעות מרכז הצעירים, 300 סטודנטים 
קיבלו מלגה בסך 1000 שקל כל אחד ועשרה סטודנטים 
קיבלו מלגה בסך 5000 שקל כל אחד, בגין הפעלת 
פרוייקט חברתי. בחודש נובמבר השנה, התקיימה 

הרשמה למלגות לשנה"ל תשע"ד.
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קבוצת הכדורגל בני יצ'אלאל הוזמנה על ידי 
קבוצת הכח ציריך, להשתתף בטורניר קט-רגל, 
שהתקיים בקהילה היהודית השוויצרית, במסגרת 
שותפות רחובות - שוויץ. המשלחת, מנתה 11 
נציגים, מתוכם 9 שחקנים, יו"ר הקבוצה, אבאי 
זאודה ומנהל השותפות מטעם הסוכנות היהודית, 
דורון רובין. הקבוצה שחקה ב-4 בתים ולקחה את 
.Grumpel Turnier ,המקום הראשון בטורניר השווצרי

נדב בן יהודה )25(, בן שכונת חבצלת, זכור כמטפס 
הישראלי שהציל את חייו של המטפס התורכי כ-300 
מטר לפני שהגיע לפסגת האוורסט לפני כשנה. 
השנה הוא חזר ועלה עם משלחתו לפסגת המנאסלו 
שבהרי ההימלאיה, אחת משמונה הפסגות הגבוהות 

בעולם, שם הניף את דגל העיר. 

ראש העיר, בביקור נשיא ארה"ב לשעבר ביל 
קלינטון, שהגיע לחגוג את יום הולדתו של נשיא 
המדינה שמעון פרס, באירוע שנערך לכבודו במרכז 

האקדמי פרס בעיר

הפורום קיים לימודים לנשים: קורסי מחשבים, קורס 	 
מנהיגות נשים ופעילות העצמה אישית • התקיימה 
הופעה במסגרת פעילויות הפורום וביוזמת צוות נשים 
"חדר משלך", בוגרות קורס מנהיגות נשים • במהלך 
השנה התקיימו 6 ירידי נשים יוצרות • קודם תחום 
בריאות לנשים רחובותיות ונערכו אירועי "אישה בריאה 
 בגוף בריא", צעדת נשים במסגרת מרוץ רחובות ועוד
• הפורום קיים פעילות פנאי וטיול בעקבות נשים 

לירושלים.

חידוש קשרי ידידות ותרבות בין רחובות לרהט 	 
התקיים מפגש מרגש בין 22 נשים מרחובות ומהעיר 

הבדואית רהט.

קשרי ממשל מרכזי ועולמי

במאי 2013 התקיימה ישיבה של פורום ה-15, הערים 
הגדולות שאינן מקבלות מהמדינה מענקי איזון, 
ביניהן רחובות לדיון בהצעת משרד האוצר. האוצר 
ביקש לקחת מעיריות אלו הלוואה של 450 מיליון 
שקל. על פי ההצעה את ההלוואה יחזירו העיריות 
באמצעות העלאת מיסי הארנונה של התושבים, 
שיחויבו במשך 15 שנה ב 0.3 אחוז נוספים על 
העדכון הקבוע בנוסחת חוק ההסדרים, המעלה 
את הארנונה אוטומטית מידי שנה בכל רחבי הארץ. 
על פי ההסכם תשלם עיריית רחובות כ-12 מיליון 
שקל למדינה. מרכז השלטון המקומי הודיע על 

הסכמת הרשויות להסכם המוצע. 
ראש העיר, רחמים מלול, היחיד מכלל ראשי 
הרשויות שהתנגד להצעה, אמר אז: "זוהי החלטה 
בלתי ערכית. לא ייתכן שרשויות יממנו את גירעון 
האוצר בכספיהם הפרטיים של התושבים. אני 
מתנגד לכל פגיעה בתושבי העיר, על אחת כמה 

וכמה כשהיא לא צודקת ולא מוצדקת".

סיור בתחנת הכח אורות רבין 
משלחת ראש העיר ובכירי העיריה, הגיעה לביקור 
בתחנת הכח אורות רבין בחדרה, שם נפגשו עם 
יו"ר חברת החשמל, אלוף ) במיל.( יפתח רון טל 
ומנכ"ל החברה אלי גליקמן. הסיור התקיים במסגרת 
שיתוף הפעולה וקשרי העבודה בין עיריית רחובות 

וחברת החשמל. 

חילופי משלחות מהעולם
שנת 2013, אופיינה כשנה מיטבית בקשרי החוץ של 
העיר והגיעו ויצאו למעלה מעשרים משלחות של 
בני נוער, מן הערים התאומות היידלברג, אוסנברוק, 
גרנובל, נוער מתנדב מארה"ב, התקיים ביקור תורמים 
מקרן היסוד, נחתמה ברית ערים תאומות עם עיריית 
קונגואה מסין וצויינו 30 שנה לקשרי הידידות בין 

היידלברג לרחובות.

ראש עיריית רחובות, רחמים מלול, היחיד שהתנגד 
להצעת האוצר לעלות מיסי ארנונה: "החלטה לא 

ערכית ולא ראויה"
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בוצעה צביעת כל סימוני הדרך בעיר, כולל אבני • 
שפה, מעברי חצייה, ניתוב ופסי האטה.

בוצעה התקנת מתקנים המשמשים את אוכלוסיית • 
העיוורים ברמזורים. הוחלפו בתי הרמזורים, ארונות 
הרמזורים, הנורות הוחלפו לסוג "לד" חסכוני והוחלפו 

כל גלאי הרמזורים בצמתים. 
בוצעה התקנת תמרורים סולאריים בכיכרות ברחבי • 

העיר, במעברי חצייה ותוספת פסי האטה. תמרורי 
הולכי הרגל הוארו. 

בוצעה התקנת שרוולי אנטי גרפיטי על עמודים ברחבי • 
העיר. השרוול מכסה את העמוד ומונע הדבקת 

מדבקות פיראטיות. 

הוחלפו כל קרנות הרחוב המוארים לחדשים, הוחלפו • 
סככות תחנות האוטובוס לדגמים חדשים והוחלפו 

שלטי החוצות לדגם חדש.
חדש! מרכזת הבקרה של הרמזורים: מאפשר לאגף • 

התנועה שליטה ובקרה או-ליין על תקלות ברמזורים 
ועד לעדכון תכניות.

ביום העצמאות למדינת ישראל לא נרשמו דוחות 
חנייה ובמקום זאת חילקו מפקחי האגף את דגלי 

הלאום לנהגים. 

הסערה שהייתה
עיריית רחובות נערכה לעונת החורף, נקטה פעולות 
מניעה וטיפלה בפניות בגין מפגעי מזג האוויר. 
בטרם ימי הסערה בחודש דצמבר, פתח ראש 
העיר, רחמים מלול, חדר מצב עירוני ותגבר את 
צוותי הכוננות, אשר נתנו מענה לכל מפגע, גזמו 
ופינוי עצים, פתחו צירים וסתימות, ביצעו חסימות 
בטיחותיות ועוד. ראש העיר ליווה את דיירי מילר 
21 שבניין המגורים שלהם נפגע משרפה במהלך 

הסערה ונמצאו פתרונות דיור חלופיים לדיירים. 
תושבי העיר העלו עשרות תמונות מימי הסערה 

לעמוד הפייסבוק של העיריה

תרומות בקהילה 
במהלך השנה התקיימו עשרות מפגשים ואירועים, 
שמטרתם סיוע לארגונים ועמותות הפועלות בעיר 
לרווחת התושבים. ראש העיר פתח ימי תרומות ארציים 
בתרומה אישית, הוביל עם ארגוני המתנדבים את יום 
מעשים טובים, העניק תעודות הוקרה למתנדבים, ועוד. 

עיריית רחובות בשעת חירום
במהלך השנה ביצע אגף הביטחון תרגילים ארציים 
ומקומיים, בהשתתפות כל כוחות ההצלה והביטחון, בתי 
הספר, מכלולי העיריה ופיקוד העורף. הערכות העיריה 
לשעת חירום כוללת הצטיידות, תרגולות, הסברה ומתן 
מענה לאירועים חריגים. השנה בוצעה השתלמות 
בטיפול בחומרים מסוכנים, תרגיל לאומי נקודת מפנה 
7, הרחבת יחידת החילוץ העירוני ל-60 מתנדבים, ועוד. 

בן העיר רחובות, ניצב ברונו שטיין, מונה למפקד 
המחוז והגיע לפגישת הכרות בעיריה. ראש העיר 
סקר את עיקרי הבעיות ואמר כי הוא מצפה להמשך 
שיתוף פעולה נרחב כפי שהיה עד היום, לטובת 

שמירה על ביטחון התושבים והסדר בעיר. 

שיפור חזות הדרך
אגף תנועה, שילוט ופיקוח ביצע השנה שיפור בחזות הדרכים 
בעיר ונקט אמצעים להגברת ביטחון המשתמשים בדרך. 

צילום: אלכס גרישפן



מחנכים באהבה

www.rehovot.muni.ilעיריית רחובות ב-www.rehovot.muni.ilעיריית רחובות ב-

אולם ספורט

תכניות לכולם!
העירייה פתחה את השנה עם 6 כיתות נוספות לילדים 
עם צרכים מיוחדים, בתוך בתי הספר הנורמטיביים: 
כיתות רגשיות התנהגותיות, כיתות לליקויי למידה, 
 a.S.D • בבי"ס עידוד הורחבו כיתות • a.S.D כיתות
7 קבוצות תלמידים מהתיכונים דה שליט, מדעים 
וישיבת הדרום יחלו לראשונה ללמוד פיסיקה במכון 
דוידסון במסגרת הקמת מרכז חמד"ע האזורי • ביה"ס 
דה שליט פותח התמחות חדשה בהנדסת תוכנה 
בתחום הסייבר • ביה"ס קציר ממשיך בהתמחויות 
בביו-טכנולוגיה • 100 אחוז מענה ניתן להרשמה לחוק 
חינוך חינם וסייעת נוספת במימון עירוני מלא עד 

חודש דצמבר • עוז לתמורה- מעבר מורים לעבודה 
במתכונת של 40 שעות שבועיות במקום 24 וקבלת 
תוספת שכר • מופעלות תוכניות לחיזוק לימודי ומניעת 
נשירה • גני הילדים שמים דגש על החינוך לאזרחות 
ומעורבות חברתית • תכנית תוספתית להארכת יום 
הלימודים פועלת ב-21 גנים • מסגרות יום לימודיות 
תוספתיות פועלת בשני בתי ספר יסודיים • "ידיד 
לחינוך" לראשונה השתלבו גמלאים מתנדבים בבתי 

הספר וייסעו לתלמידים.

ידיד לחינוך

בגן שלנו... 

ראש העיר, רחמים מלול, בביקור בגן ארבל, שם 
שוחח עם הילדים על מנהיגות, תפקידיו של מנהיג 
וענה על שאלות שהציגו ילדי הגן באשר לשירותים 

שמעניקה העיריה לתושביה.

העשרה מגיל הגן
תכנית גוגלה - מיזם לפיתוח כלים ממוחשבים המיועדים 
לקידום החינוך וההתפתחות של ילדים צעירים, כאלה 

אשר עוד לא שולטים בקריאה וכתיבה. 
תכנית מסע לעולם השחמט בגני הילדים - תכנית רב 
אמצעית ייחודית, העוזרת לילד להכיר ולהתיידד עם 

רחובות רשמה עלייה מתמדת של כ-10 אחוז בזכאות 
לבגרות בתוך ארבע שנים

מנתוני משרד החינוך עולה כי בשנת תשס"ט עמדה 
הזכאות לבגרות של תלמידי העיר הגרים ברשות 
על 58.48 אחוז וכעבור שנה חלה עלייה של 1.4 
אחוז והיא עמדה על 59.89 אחוז. בשנת הלימודים 
תשע"א כבר נרשמה עלייה משמעותית של כ-3.5 
אחוז נוספים ואחוז הזכאות הגיע ל 63.52 אחוז. בשנת 
תשע"ב רשמה רחובות שיא בעלייה באחוזי הזכאות 
לבגרות עם 4.09 אחוז ואחוז הזכאים מקרב תלמידי 
י"ב הלומדים בעיר הינו 67.61 אחוז. ללא תלמידי 
החינוך המיוחד הזכאות עמדה בשנת תשע"א על 
65.73 אחוז ואילו בשנת תשע"ב חלה עליה של 3.33 

אחוז ואחוז הזכאים בעיר עומד על 69.06 אחוז. 

מבט על החינוך

כ- 28,500 אלף תלמידים החלו השנה את לימודיהם 
במערכת החינוך ברחובות 	 325 מוסדות חינוך 
נפתחו 	 כ-206 מיליון שקל מהתקציב העירוני 
 מופנים לחינוך, כ-27 אחוז מהתקציב העירוני 
 	 העיריה מממנת 37 אחוז מכלל תקציבי החינוך 
	 88 אחוז מתלמידי י"ב ניגשים לבגרות 	 חל קידום 
משמעותי בקרב ילדים בני הקהילה האתיופית וכ- 
80% מהילדים מגיעים מוכנים לכיתה א', כ-20% 
הנותרים מקבלים סיוע במהלך השנה 	 כ-75% 
מכלל ילדי הקהילה צמצמו פערים באופן משמעותי 
	 656 ילדים נהנים מיום לימודים ארוך בגני ילדים 

ובבתי ספר-יסודיים.

בונים את החינוך
75 מיליון שקל מושקעים בבניית מוסדות חינוך • בניית 
6 כיתות נוספות ברחובות המדע • בניית 6 כיתות 
נוספות וחדר ספרייה ברחובות החדשה• תוספת 6 
כיתות וחדרי אופק חדש בשז"ר• הרחבת בית ספר 
השיטה ובניית 9 כיתות לימוד • תוספת כיתות ומעבדות 
בתיכון למדעים בשכונת היובל • הקמת 2 כיתות גני 
ילדים בכל אחת מהשכונות: רחובות החדשה, מקוב, 
רחובות המדע, קריית משה ונאות כרמים • הקמת 4 
כיתות גני ילדים, 4 כיתות מעון בחפץ חיים• הקמת 
3 כיתות גני ילדים בדהרי • הקמת 4 כיתות גני ילדים 
בשכונת היובל, הגנה • הקמת אולם ספורט חדש 
בקציר • הקמת מבנה מע"ש- מרכז עבודה שיקומי 
חדש לחניכים בוגרים עם צרכים מיוחדים. )מתוך נתוני 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ד(.
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הנואם הצעיר: אור שפראו מבית הספר סיני, זכתה 
במקום הראשון בתחרות העירונית "הנואם הצעיר" 
לבתי הספר היסודיים. התחרות מתקיימת זו השנה 
העשירית, בשיתוף עיריית רחובות, משרד החינוך 
וארגון רוטרי רחובות ומיועדת עבור תלמידי כיתות ו' .

מגשרים צעירים
מרכז הגישור העירוני, בשיתוף אגף החינוך מכשיר 
עשרות תלמידים בבתי הספר היסודיים לקיים גישורים 
בין הילדים. אביבה חלבי, מנהלת מרכז הגישור העירוני: 
"המטרה היא לייצר קבוצת תלמידים בכל בית ספר, 
שתגשר בסכסוכים ובקונפליקטים פנימיים הצפים 
במהלך שעות הלימודים בין תלמידי בית הספר, ובכך 

לסייע בשמירה על הסדר החברתי בבית הספר"

תזמורת סולמות
בביה"ס הדרים פועלת תזמורת כלי נשיפה, הכוללת 
45 תלמידים מכתות ה'-ו'. התזמורת הוקמה במסגרת 
פרויקט "סולמות"-מוסיקה לשינוי חברתי, על ידי 
התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בשיתוף עם 
אוניברסיטת תל אביב, קרן היסוד ועיריית רחובות. 
במהלך חופשת החנוכה התקיימה תחרות ארצית 
לקלרינט בקונסרבטוריון הישראלי בתל אביב. בת אל 
זאודה, אוריה בן-חמו ולימור סהלו, נגניות הקלרינט, 
השתתפו בתחרות וזכו במקום הרביעי בפרס בסך 
1000 ₪. התלמידות בחרו לתרום את הפרס לילדים 

חולים המאושפזים בקפלן. 

חדש!
השנה החלה בנייתו של בית הספר היסודי החדש 
בשכונת רחובות ההולנדית, ע"ש יצחק נבון ועד 
לפתיחתו החלו התלמידים את לימודים במבנים 
שהובאו עבורם והוצבו בבית הספר הרצוג. תודה לכל 

השותפים לעשייה. 

משחק המלכים כבר בגיל הרך.
תוכנית מעג"ן - תכנית התערבות מערכתית רב- 
תחומית, הנוגעת בתחומי ההתפתחות השונים, עבור 
ילדים המתקשים בתפקודם במסגרת החינוך בגיל הרך.

תכנית "זהב בגן" - תכנית ארצית להתנדבות גמלאים 
בגני ילדים, המרחיבה את מעורבות הגמלאים בגנים 

ומיישמת את עיקרון השיתופיות בקהילה.
תכנית אילנות - יחידה עירונית המספקת ייעוץ לאנשי 

חינוך ולהורים, שלילדיהם קשיים התנהגותיים.
ספריית פיג'מה - תכנית ייחודית למחלקה לגני הילדים 
בעיריה. התכנית שואפת להנחיל לילדים את האהבה 
לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק 
המשפחה ובגן הילדים. התוכנית נוסדה על ידי קרן 
גרינשפן ישראל, בראשה עומד התורם הנדיב מר גרינשפן.

ילדי הגנים גומא ואלה ותלמידי בית הספר ע"ש 
רמון, באירוע נטיעות עירוני בט"ו בשבט 

בית אחד לכולם
המחלקה לחינוך מיוחד- 1442 תלמידים לומדים 
במסגרות החינוך המיוחד • בכל שנה נפתחות מסגרות 
הנותנות מענה מותאם לצורכי התלמידים • במגזר 
החרדי פועלים 10 גנים לעיכוב התפתחותי ועיכוב 
שפתי ברחבי העיר, הנותנים מענה על הרצף מגיל 
3 ועד כיתה א' • בעיר פועלים גנים ובתי ספר לחינוך 
מיוחד ונפתחו כיתות לימוד ומסגרות משולבות, לילדי 
החינוך הכללי והמיוחד • השנה התרחבה פעילות "בית 

אחד", הפועל בשיתוף עמותה למען ילדים בסיכון. 

בית אחד

מחלקת שח"ר- פועלת עם קציני הביקור הסדיר 
 לעבודה שוטפת עם תלמידים במצבי נשירה 
• שירות לאומי- הפעלת בני/ות שירות לאומי בחטיבות 
הביניים • מב"ר- "מסלול בגרות רגיל" בתיכונים, 
באמצעות דרכי הוראה מותאמות • פרויקט חונכות 
חריגה- למניעת נשירה לתלמידים במצבי סיכון 
המטופלים על ידי קציני הביקור הסדיר • לימודיות- 
מיועד לתלמידים יוצאי אתיופיה בהמשך ליום הלימודים 
בבתי הספר היסודיים • מועדוניות- מופעלות בשעות 
 אחר הצהריים בשיתוף האגף לשירותים חברתיים 
• מתנדבים- הפעלת מתנדבים לסיוע פרטני לתלמידים 
במצבי משבר, בשיתוף עמותת "פוש" ו-"יחד מורים" 
• מרכז התקשורת בקריית משה- העשרה בתחומי 
דעת מגוונים לילדים בשכונת קריית משה • להב"ה 
"לקראת השכלה באוניברסיטה העברית"- התכנית 
חושפת בפני התלמידים את עולם האקדמיה • ועוד.

חינוך יסודי 
תכנית קרב מציגה: ילדות בראי הקולנוע

תוכנית קרב להעשרה פועלת בבתיה"ס היסודיים, 
כולל החינוך המיוחד, באמצעות המחלקה לחינוך 
יסודי, במימון העיריה וההורים. יום השיא של התוכנית 
העירונית "ילדות בראי הקולנוע", התקיים בהשתתפות 
כ-1,000 תלמידי כיתות ה', בקולנוע חן, שם הוקרנו 

סרטי הילדים שהופקו וצולמו על ידם. 
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מעורבות הורים
בעיר פועלים ועדי הורים בכל מסגרות החינוך והם 
שותפים לעשייה העירונית, הן בקבלת החלטות ויוזמות 
חדשות. ההורים מקיימים פעילויות התנדבותיות 
רבות בתוך מסגרות החינוך, נוטלים חלק באירועים 
עירוניים ומהווים דוגמא ומופת לאזרחות משפיעה 

ומעורבות. תודה!

נוער, נוער, נוער...
השנה שופץ מבנה העירונוער, המשרת את בני הנוער 
בשעות הפנאי. בין תכניות הנוער הפועלות בבתי הספר, 
הושם דגש על עידוד השתתפות פעילה בתנועות 
הנוער, התקיים שבוע תנועות הנוער, פעילות מועצת 
תלמידים בית ספרית ועירונית, פעילות נוער נאס"א, 

פרויקטים למחויבות אישית ויוזמות לפיתוח מנהיגות 
חברתית החל מכיתה ז' ועד י"ב פועלים בבתי הספר, 
כחלק מתפיסה חינוכית רחבה. מונתה רכזת לעידוד 
הגיוס לצה"ל, התקיים יום צהלי וסיור מורשת קרב 
ברמת הגולן. על פי הנתונים שפרסמה לשכת ראש 
אכ"א, בקרב גברים ישנם 853 חייבי גיוס ושיעור הגיוס 

עומד על כ-76.7 אחוז. 

חנוכת בית הספר פרחי המדע
שלב ראשון בית הספר של בית הספר היסודי "פרחי 
המדע" נפתח לפני כ-3 שנים והוא נבנה בשלושה 
שלבים. שש כיתות כל שלב, כולל מנהלה, פיתוח 
ובניית מגרש ספורט משולב. לאחר סיום שלבי ב' 
וג' בבניית בית הספר "פרחי המדע", נערך השנה 

טקס חגיגי לחנוכת בית הספר

המקום הראשון לבגין!
תלמידי בית הספר זכו במקום הראשון בכנס ארצי 
"תוצרת כחול - לבן", מטען משרד התמ"ת, שמטרתו 

העדפת תוצרת הארץ ויצירת גאווה לאומית.

חינוך על יסודי
תכניות העשרה, מצויינות, עידוד הגיוס, מניעת נשירה, 
צמצום פערים ומעורבות חברתית פועלות בכל מסגרת 

העל-יסודי בעיר:
כיתות מופ"ת - כיתות לקידום מצויינות והצטיינות מדעית 
וחברתית • כיתות נחשון, תכנית של משרד הביטחון 
להכשרת תלמידים למצוינות ערכית, לימודית ואישית 
תוך פיתוח מנהיגות. כיתת בית מדרש • מסלול מצוינות 
בשיתוף מכון דוידסון • כיתת שוחרות - תלמידי מגמת 
מדעי הנדסה-אלקטרוניקה מקריית החינוך אורט יוכשרו 
ליחידות עילית בחיל התקשוב בצה"ל • חמד"ע -מרכז 
לחינוך מדעי בדגש על הוראת הפיסיקה בשיתוף מכון ויצמן 
למדע ומכון דוידסון לחינוך מדעי נפתח השנה ולומדות בו 
7 קבוצות של תלמידים מכיתות י' את לימודי הפיסיקה • 
מרכז מחוננים ומצטיינים- נותן מענה לאוכלוסיית תלמידים 
ייחודית ומאובחנת באיכויותיה ומביאה אותם לחשיבה 
ברמות גבוהות • "מנהל מאמץ מנהל"- פורום משותף 
למנכ"לי מפעלים תעשייתיים ומנהלי בתי ספר בעיר 
בחסות תעשיידע • תכנית "כתום" - מחשב נייד לכל מורה 
ולכל תלמיד, בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי • חינוך 
משמעותי בהובלת המכון לחינוך דמוקרטי - מוביל שינוי 
בדרכי הוראה למידה • פסיכופדגוגיה- תכנית מובילת שינוי 
דרכי הוראה למידה ואקלים ביה"ס • הזדמנות נוספת- 
יוזמה משותפת של מחלק הנוער במשטרת רחובות, 
אגף החינוך, קצין מבחן לנוער ומכון דוידסון לחינוך מדעי 
במכון ויצמן למדע. במסגרת התוכנית ניתנת הזדמנות 
נוספת לבני נוער, שביצעו עברה פלילית ראשונה, לצאת 

ממעגל הפשע ולחזור למעגל חיים נורמטיבי.

"אמץ אתר"
תכנית "אמץ אתר" היסטורי בעיר, הנה יוזמת ראש העיר, 
בשיתוף אגף החינוך, מינהל הנדסה, עמותת ש.מ.ר 
והמועצה לשימור אתרים. תלמידי כיתות ח' מכל חטיבות 
הביניים השתתפו בתוכנית, במסגרתה כל ביה"ס מאמץ 
אתר מאתרי השימור העירוניים, תוך ביצוע עבודות חקר 
ותיעוד והשתתפות בחידון מורשת בשיתוף בית יד לבנים. 

מבצע תרומת דם של הורי התיכון למדעים
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ערב הוקרה לאנשי חינוך מצטיינים
מתוך 61 מועמדים מצטיינים בקטגוריות שונות 
במערכת החינוך המליצה וועדה הפרס להעניק 
את הפרס ל-15 מועמדים. יהודית חן ז״ל, מנצחת 

מקהלת מיתר, קיבלה פרס מפעל חיים.

אשכול הפיס, המרכז למדעים ואומנויות 
מוביל במהלך השנה את תלמידי העיר להצטיינות 
בתחומי המדע והטכנולוגיה. האשכול עורך כנסים 
רבים, ביניהם נערך כנס מדעי טכנולוגי, כנס בריאות 
בשיתוף מרכז רפואי קפלן, כנס תלמידים מצטיינים, 
כנס לגלישה בטוחה באינטרנט ועוד. גם השנה זכו 

התלמידים בפרסים ארציים:
מקום ראשון בתחרות "גם אני יכול" לבניית מוצרים • 

לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. מקום ראשון למוצר 
"קאפלייט" בקטגוריה איכות המוצר, גימורו והנדסת 
אנוש. את המוצר המציאו 3 תלמידי ט' נחשון בקציר 
ב' לחגית, היושבת בכסא גלגלים וחברה בקהילה 

נגישה רחובות .
בתחרות הגמר של "הממציא הצעיר" מטעם התעשידע • 

הוענק מקום שלישי ארצי להמצאה "מכונת תרופות 
אלקטרונית" של בנות כיתה ז' קציר ב'.

באשכול הפיס נפתחו בשנת הלימודים תשע"ד • 
קורסי מצוינות לתלמידי ב'-ו'. תכנית המצוינות של 
אלברט"ו מעשירה תלמידים ותלמידות מצטיינים 

במתמטיקה יצירתית ובמדעים

נבחרת עירונית בת 30 תלמידים מתכוננת לקראת • 
האולימפיאדה הוירטואלית אליפות עכבר הזהב 2014 
• קבוצות עירוניות מתכוננות באשכול הפיס לתחרות 
FLL ברובוטיקה • 4 קבוצות מרחובות מתמודדות 
בתחרות חידת הינשוף העוסקת בחשיבה מדעית 
ויצירתית • נפתחה קבוצת יזמות פרימיום מטעם 
התעשיידע לכיתה ט' נחשון בקציר א', אשר תעבוד 
בשיתוף פעולה עם חברת אינטר-לאב וחברת 
ביוטכנולוגיה • נפתח קורס יזמות, הממציא הצעיר 

לעולם ירוק לתלמידי כיתות ז' בקציר א' וב'

בני ובנות מצווה
כמידי שנה יצאו כל תלמידי שכבת ז' בעיר ליום סיורי 
מורשת בירושלים, לרגל שנת בר המצווה. כ-1500 
תלמידים והוריהם נפגשו לטקס בר מצווה מרגש 

שנערך לכבודם בלטרון

אות יקיר מינהל חברה ונוער הוענק לראש העיר
מידי שנה מקיים משרד החינוך- מינהל חברה ונוער 
במחוז מרכז, טקס הוקרה לאנשי חינוך ונוער מצטיינים 
ולראש רשות אשר קידם באופן מיוחד את תחום הנוער 
בעירו. מנהל המחוז, רפי דהן, מסר למלול: "במנהיגותך 
גם רתמת את אנשי משרד החינוך, העובדים בשותפות 
מלאה עם בעלי התפקידים ברשות ומרגישים חלק 

בלתי נפרד ממנה. גם בתחום תקציב לנוער השקעתך 
רבה, הן בתוכניות ופעילויות והן בתשתיות של מרכזי 
נוער. על כל זאת ועוד, צוות הפיקוח ברשות שרה 
אילת ואנוכי בחרנו להעניק לך את אות יקיר מינהל 

חברה ונוער לשנת תשע"ג".

הוועדה המחוזית במשרד החינוך, בחרה בשחף 
נוימרק, תלמידת קריית החינוך קציר ברחובות, 
לפעילה מצטיינת ארצית מטעם מחוז מרכז. רפי 
דהן, מנהל חברה ונוער, וועדת פעיל מצטיין ארצי 
במחוז מרכז כתב במכתבו לשחף: "התרשמנו 
והתרגשנו ממסע החיים המרתק שלך בשבילי 
ההתנדבות והמעורבות החברתית. כתלמידה כיתה 
י"ב, הנך מהווה מודל להובלה ערכית ייחודית בקרב 

בני הנוער".

מצטיינים 
כנס מצטיינים שנתי התקיים באשכול הפיס, במסגרתו 
הוענקו 220 תעודות הוקרה לתלמידים מצטייני העיר, 
שהגיעו להישגים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, היזמות, 

תחומי החברה והרוח, האומנות, הספורט ועוד. 
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קורן קאזס מרחובות הוא חתן התנ"ך הישראלי! 
קורן, תלמיד קריית החינוך דה-שליט הגיע למקום 
הראשון בחידון התנ"ך הארצי, התמודד לתואר "חתן 
חידון התנ"ך העולמי", בתחרות הבינלאומית וזכה 

במקום )המשותף( השלישי.

קריית חינוך חמישית לעיר תוקם 
בשכונת רחובות ההולנדית 

עיריית רחובות, באמצעות החברה לפיתוח רחובות 
יוצאת במכרז לביצוע 36 כיתות, אשר יבנו בשלבים 
עבור התיכון הצומח. מדובר בחמישה מבנים, בני 
שלוש קומות, בשטח של כ- 5000 מ"ר בנוי. בתיכון 
יוקמו מעבדות, סיפריה, קפיטריה, אודיטוריום 

ומגרשי ספורט משולבים.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ד- 
הרגעים שחלפו...

ילדי המרכז למחוננים ומצטיינים 
ברחובות הציגו עבודות חקר בנושא 

מדידת קרינה ושדות מגנטיים
ביולי השנה התקיים במכון דוידסון כנס סחל"ב 
- הצגת פרויקטים בנושא מדידת קרינה ושדות 
מגנטיים, שנערך במסגרת קורס משותף של 
המרכז למחוננים ומצטיינים וממ"ג שורק )המרכז 
למחקר גרעיני נחל שורק(. בכנס הוצגו עבודות 
חקר של תלמידי המרכז למחוננים ומצטיינים, אשר 
חלקן הוצגו בכנס אנרגיה בינ"ל. במסגרת פרוייקט 
"סחל"ב", בוצע סקר של רמות החשיפה לשדות 

מגנטיים בישראל.

קריית החינוך למדעים זכתה במקום הראשון 
והשני בתחרות רובוקאפ ג'וניור 2013

תלמידי מגמת הרובוטיקה מקריית החינוך למדעים 
השתתפו בתחרות רובוקאפ ג'וניור הארצית וזכו 
במקום הראשון עם הרובוט "חתן כלה" ובמקום 

השני עם קבוצת "מיקל גקסון"

אות איכות, מצויינות ומנהיגות בחינוך 
לתעשייה ניתן לאפרת צוקרמן

האות לאיכות, מצויינות ומנהיגות בחינוך לתעשייה 
ע"ש דב לאוטמן הוענק לאפרת צוקרמן, מנהלת 
קריית החינוך למדעים ברחובות בקטגורית מנהלת 

בית ספר על יסודי.
הוענקה תעודת הוקרה לראש העיר, רחמים מלול: 
"על עשייה נמרצת לשילוב תחומי התעשייה בקרב 
בני הנוער, על תרומה משמעותית למערכת החינוך 
מתוך תחושת אחריות ושליחות, על קידום והובלת 
ערכי התעשייה מתוך אמונה בחזונו של דב לאוטמן 

ומימושו הלכה למעשה".

בית הספר יבניאלי מרחובות זכה מקום ראשון 
בפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים ובפרס היוקרתי 
מטעם אונסקו, בפסטיבל הבינלאומי "צאק ג'וניור" 
עם הסרט "תסתכלו עלי", בהשתתפות יובל ממן, 

יובל אדמסו, ליאל מגן ושגיא ריסקי.
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חידוש מתחם בנימין יעקב
במסגרת תוכנית השימור העירונית יצאה העיריה, 
באמצעות חברת ה.ל.ר, לחידוש המתחם, תכנית 
אשר תדגיש את עברה ותיתן פתח לבניה חדשה 
והתחדשות עירונית עם דגש על מתחמים נבחרים 

ובעלי משמעות לעיר ולהתפתחותה.

ראש העיר רחמים מלול: "חידוש מתחם בנימין-יעקב 
הינו חלק מתכנית אב רחבה וכוללת להחייאה מחודשת 
של המרכז העירוני. מדובר במתחם מהווה את אחת 

הפנינות ההיסטוריות והערכיות בעירנו". 

התכנית לחידוש מתחם בנימין-יעקב כוללת שימור 
ושחזור אדריכלי של מבנים ואלמנטים היסטוריים, 
פיתוח ושדרוג תשתיות מדרכות וכבישים, התקנת 
ריהוט רחוב חדש, תאורה, ביצוע גדר חדשה לבי"ס 
סמילנסקי, הנגשת רחבת בית דונדיקוב, ועוד. עלות 
הפרויקט נאמדת בכ 30 מיליון ₪. בשנת 2013 בוצעו 
ברחוב בנימין- החלפת תשתיות תת קרקעיות ביוב 
וניקוז לאורך כל הרחוב, עבודות פיתוח בקטע הרחובות 
הרצל- דונדיקוב ובקטע הרחובות נורדאו- הרא"ה 
וברחוב יעקב- החלפת תשתיות תת קרקעיות ביוב 
וניקוז ועבודות פיתוח, בקטע הרחובות דונדיקוב- ש"י. 

הפרויקט צפוי להסתיים במהלך שנת 2014

השוק העירוני החדש
השנה יצא לביצוע פרויקט בניית שוק עירוני חדש, 
בסגנון מודרני ועכשווי והריסת השוק הקיים. בשוק 
מתוכננים כ-140 דוכנים, חניון תת קרקעי ושיפור 
חזית ופיתוח השטח בתחום המדרחוב ברחוב בילו 
שטח השוק 5,286 מ"ר, כולל מבנה מסחרי מקורה, 

חזית מסחרית לרח' בילו, אזור תפעולי וקומת חניון 

תת קרקעי בשטח של כ-4,000 מ"ר. השוק מתוכנן 
לנוחיות התושבים כולל גישה נוחה וחווית קניה נעימה, 
בסמוך למיקומו הנוכחי ובביצוע החברה לפיתוח רחובות, 
ה.ל.ר. השנה הסתיימו עבודות עפר ודיפון החלו עבודות 

החפירה לחניון. צפי לסיום במהלך שנת 2014

כמיליארד שקל מושקעים בפיתוח ובנייה עירונית. 
במרץ השנה ערך ראש העיר, רחמים מלול, את 
טקס פתיחת חלקו המערבי של גשר ההפרדה 
המפלסית בכניסה הצפונית לעיר, במעמד שר 
התחבורה ישראל כץ, מנכ"ל נתיבי איילון וחברי 
מועצת העיר. בימים אלו מבוצע צדו המזרחי של 
הגשר, הקמת רמפה למעבר הולכי רגל וביצוע 
שביל אופניים. כמו כן, בוצעה הרחבת צומת המדע 
במסגרת הפרויקט, הוחלפו תשתיות תת-קרקעיות 
ובוצעו הליכי העתקת ושימור ערכי נוף וטבע. הגשר 
צפוי להפתח ביוני 2014 עם שישה נתיבי תנועה. 

עלות הקמה כ- 130 מיליון שקל.

צילום רון אוריאל

הדמייה

פרוייקט הדגל העירוני
בית העם- היכל התרבות של 

רחובות
העבודות להקמת היכל התרבות העירוני נמצאות 
לקראת סיומן והן בוצעו תוך שימור המבנה ההיסטורי 
שהוקם בשנת 1912, כבית העם הראשון של המושבה. 
הפרויקט החדש יכלול הקמת אולם מופעים בסטנדרטים 
הגבוהים ביותר ובו כ-780 מקומות ישיבה, במה מקצועית, 
חדרי ציוד והלבשה וכן, הקמת מתחם בימת הנוער, 

שיכלול אולם מופעים ובו כ-150 מושבים וחדרי סטודיו. 
שטח הבניה הכולל הינו כ-3,700 מ"ר. בית הקולנוע 
הישן של רחובות נהרס, ומבנה בית העם ההיסטורי 
משומר ומשוחזר בטכנולוגיה חדשנית, תוך הבלטת 
חזית המבנה על רקע היכל התרבות. יחד עם עבודות 
הבניה, יבוצעו במקום עבודות פיתוח נרחבות, הכוללות 
פיתוח חדש לחזית המבנה, הקמת בית קפה והקמת 
חניון של כ-300 מקומות חניה בסמוך. ההיכל נבנה 
באמצעות החברה לפיתוח רחובות, ה.ל.ר. אדריכלית: 

נירה רייכמן. צפי סיום: מרץ 2014
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מרכז עבודה שיקומי לאוכלוסיות 
עם צרכים מיוחדים

עיריית רחובות, באמצעות החברה לפיתוח רחובות, 
סיימה הקמת מרכז עבודה שיקומי, בשטח של 1640 מ"ר 
ברחוב גד פיינשטיין, במימון העירייה, ביטוח לאומי,קרן 
שלם ואקי"ם בעלות של כ-12 מיליון שקל. הבית החדש 
ישמש את חניכי מע"ש, אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, 

שבמשך שנים רבות התנהלה במבנה ישן ורעוע. 

חידוש והקמת בריכה עירונית 
במתחם וייסגל

ראש העיר הורה לצאת לשיקום וחידוש הבריכה 
הציבורית במתחם וייסגל, באמצעות חברת ה.ל.ר, 
החברה לפיתוח רחובות. השנה בוצעו יציקות הבטון 
של הבריכה המרכזית המקורה, שגודלה 25 מטר על 
16 מטר. במקביל, מבוצעות עבודות להקמת בריכת 
הפעוטות, מלתחות, שירותים ופיתוח נופי. שלב א' צפוי 
להסתיים בתחילת שנת 2014. שלב ב' נמצא בתכנון, 
כולל בחינת אפשרות לפתיחת בריכה נוספת פתוחה. 
עוד במתקני נופש וספורט: לקראת ביצוע הקמת 
מגרש קט רגל 1500 מ"ר מדשא סינטטי בספורטק 

ובתכנון הקמת 6 מגרשי טניס במתחם הספורטק. 

סוללים לכם את הדרך

כביש 411 יצא לדרך
החלו עבודות לסלילת כביש 411, שיחבר בין מחלף 
כפר גבירול במערב )ועד לכביש 42 - בית עובד-יבנה( 
ובין כביש 40 בדרום )סמוך לצומת ביל"ו(. כביש 
דו-מסלולי, דו-נתיבי, כולל שביל אופניים ושביל 
טיולים נופי לכל אורכו. עלות הפרוייקט כ-140 מיליון 
שקל, בביצוע מע"צ. צפי סיום במהלך שנת 2015. 
ראש העיר, רחמים מלול מסר כי "הכביש ישלים 
את טבעת הכבישים העוקפים, ישפר את הנגישות 

ויפחית את עומסי התנועה בתוך העיר".

צילום: גלעד קוולרצ'יק

על הפרק: כביש 423 
הכביש עתיד לחבר את כביש 431 לכביש 40, ממחלף 
נס ציונה ועד דרך בגין. הכביש יאפשר לתושבי רחובות 
נגישות לכביש הרוחב המהיר 431, יצמצם את נפחי 
התנועה מתוך רחובות ונס ציונה וישחרר עומסי יתר. 
הכביש יהיה דו-מסלולי דו-נתיבי ובקטע עוקף נס 
ציונה יהיה תלת-נתיבי. בפגישה שנערכה בין ראש 
העיר, רחמים מלול לשר התחבורה נמסר לעיריה כי 

הכביש יתוקצב לביצוע בשנת 2014. 

יצאה לדרך הפרדה מפלסית 141 
במערב העיר 

הפרדה מפלסית 141 החלה להיבנות בחודש נובמבר 
השנה בצומת הרחובות גד פיינשטיין- דרך הים- ששת 
הימים. הגשר המוקם בצומת ישפר את בטיחות 

מתנ"ס וספריה ברחובות החדשה
בחודש מרץ הונחה אבן פינה להקמת מרכז קהילתי 
בשכונת רחובות החדשה, יוזמת עיריית רחובות וקרן 
היסוד שוויץ, אשר תרמה כ-11 מיליון שקל להקמתו. 

עלותו הכוללת של הפרוייקט כ-23 מיליון שקל, מחצית 
במימון העיריה. המתנ"ס ישתרע על פני שטח של 1785 
מ"ר והספריה תוקם על פני שטח בנוי של 500 מ"ר.

בטקס השתתפו ראש העיר, רחמים מלול, אליעזר 
)מודי( זנדברג, יו"ר קרן היסוד, זוהר בלום, סגן ראש 
העיר וסמי בולאג, נשיא קרן היסוד ציריך, נציגי התורמים, 
נציגי רשת חוויות רחובות, יו"ר השותפות קרן היסוד 
שוויץ-רחובות פרופ' כספי, ראש העיר בעבר מיש 

לפידות וחברי מועצת העיר.

אולם ספורט עירוני חדש
לקראת סיום והקמת אולם ספורט בקריית החינוך 
קציר, בשטח של 2000 מ"ר, 500 מושבים, במימון 

העירייה והטוטו. 

שערי המוזיאון- מורשת ומגורים 
לצעירים

פרויקט הקמת מוזיאון בית מורשת יהדות תימן ושבטי 
ישראל נמצא בעיצומו, לצד פרויקט דיור לצעירים 
מחוסרי דיור תושבי העיר. הפרויקט משתרע על פני 
שטח בנוי של 2,927 מ"ר בין הרחובות אברבנל ובר 
כוכבא בשכונת שעריים. בניין הדיור לצעירים תושבי 

העיר כולל 2 מבנים בני 9 קומות.

מועדונים לנוער
החברה לפיתוח רחובות הקימה השנה מועדוני נוער 
וקהילה בשכונות על פי החלטת ראש העיר, לספק 
מבנים לתעסוקה לשעות הפנאי לבני הנוער והקהילה 
בשכונות. נחנכו שני מועדונים בשכונת נאג'רה וברחובות 
הולנדית ומבנים נוספים מוקמים בשכונות מרמורק, 

אברהמסון, אפרים ואושיות.
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רחובות מערב- החברה לפיתוח רחובות ואגף הגנים 
ועיצוב הסביבה ביצעו עבודות פיתוח ברחוב פקיעין, 
כולל מדרכות וחניות והוקם פארק מרכזי ברחוב בן 
גוריון. בוצע שלב א' ושטחו הכולל של הפארק הנו 
כ-11,240 מ"ר. בוצעו עבודות פיתוח, הצבת מתקני 
משחק לבוגרים ולפעוטות, מתקני כושר, ריהוט גן, 
עבודות גינון, השקיה ותאורה. בימים אלו מותקנת 

מערכת מצלמות המקושרת למוקד העירוני.

תחרות הבניין היפה 2013
בית המגורים ברחוב חיים ויצמן 20, זכה במקום 

הראשון בתחרות הבניין היפה ברחובות 2013 
במסגרת קידום בנייה איכותית ויפה, עיריית רחובות, 
באמצעות מינהל ההנדסה וביוזמת מהנדסת העיר, 
דלית הראל, קיימה תחרות הבניין היפה בעיר. 
בתחרות השתתפו בניינים אשר בנייתם הסתיימה 
במהלך שנת 2012 וקיבלו טופס 4 לאיכלוס. הבחירה 
כללה בחינתם של המבנים לפי מספר קריטריונים, 
את החלטה הסופית קבע הצוות לאחר סיור בשטח 
במסגרתו נבחנו המבנים מבחינת החזות החיצונית 
והשטחים הציבוריים כגון לובי, פיתוח שטח ורכיבים 

מיוחדים אחרים כגון שימור.

מפתחים אזור תעסוקה 
ומסחר

אזור תעסוקה ומסחר ע"ש הורוביץ - פארק התעסוקה 
על שם הורוביץ הולך ומוקם בעצם ימים אלה במערב 
רחובות, באמצעות החברה לפיתוח רחובות. מדובר 
באחד הפארקים הגדולים באיזור המרכז, המשתרע 
על פני שטח כולל של כ 573 דונם, אשר יספק כבר 
בשנים הקרובות אלפי מקומות עבודה איכותיים 
לתושבי רחובות והסביבה. במהלך השנה האחרונה 
מתבצעות עבודות פיתוח בפארק, הכוללות בין 
היתר כבישי אספלט באיכות גבוהה, מדרכות רחבות 

ועבודות תאורה. 

בונים את העתיד- 
משמרים את העבר

בשנים האחרונות שומרו מספר מבנים היסטוריים 
ברחבי העיר ביניהם, בית חביבי ברחוב יעקב ובית 
נחומזון ברחוב בנימין. אושרו תכניות בנין עיר לגבי 
מבנים נוספים וחשובים אחרים ברחבי העיר, ביניהם 
הארמון, בית קועטה. שימור המבנים הפזורים ברחבי 
העיר יביא לתרומה אסטטית ועיצובית בעלת צביון 

היסטורי למרקם העירוני. 

מתחם ראשית המושבה: 
בית הכנסת הגדול- השנה יערך שיפוץ ושימור לבית 
הכנסת הגדול ויבוצעו עבודות לחישוף האבן, ישומרו 
וישוחזרו פרטים היסטוריים ותבוצע רחבה מונגשת 

לכלל הציבור ופיתוח שטח סביב למבנה.

המשתמשים בדרך, אשר היום עוברים מעל פסי 
הרכבת. במסגרת העבודות תבוצע הפרדה מפלסית 
במפגש המסילה בצומת הרחובות פינשטיין ודרך הים, 
יוסדרו ויורחבו הרחובות גד פינשטיין, ששת הימים ודרך 
הים לכבישים דו-מסלוליים, יוסדר כביש עוקף בשכונת 
רחובות ההולנדית ויוקם קיר אקוסטי בשכונת נווה 
עמית. השתלבות המחלף עם מערך כביש הטבעת 
המערבי ברחובות, שנמצא בשלבי תכנון מתקדם יצור 
מערך תנועה עירוני אשר ייתן מענה לפיתוח העתידי 
בעיר. עלות הפרויקט: 150 מיליון ₪. צפי סיום: יולי 2016

פיתוח שכונות חדשות 
רחובות המדע- רחובות המדע הינה שכונת מגורים בת 
2456 יח"ד. בשוליים המזרחיים של השכונה מתוכננות 
100 יחידות דיור צמודות קרקע, התכנית בעיקרה 
מציעה בניה רוויה- בניינים בגובה של 8-11 קומות. 
בשכונה נבנו מרכז קהילתי, גני ילדים, בתי ספר והיא 
נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, באמצעות החברה 
לפיתוח רחובות. השנה הושלמו עבודות התשתית 
וביצוע מדרכות בשכונה ובמתנ"ס חוויות צפון ורחוב 
ברמן. הסתיים פרויקט פיתוח וחניות במתחם בשכונה, 
בוצעו כיכר ברמן-מילר, כביש גישה למתנ"ס חוויות 

צפון וגינון במפרדות ובכיכרות בכניסה לשכונה.

אגף גנים ועצוב הסביבה ביצע הקמת שתי גינות ציבוריות 
ברחוב יהודית בירק בשטח של כ-1,800 מ"ר, הצבת מתקני 

משחק וכושר, הצללות עבודות גינון, השקיה ותאורה.

חצרות המושבה - פרויקט חצרות המושבה ממוקם 
במרכז רחובות ותחום בין הרחובות דרך הים וששת 
הימים. לשכונה נגישות לצירי תנועה מרכזיים והיא כוללת 
מבני מגורים בבניה רוויה ושטחים למבני ציבור ולפארקים 
ירוקים. השנה בוצעה העתקה והחלפת קו מים ובתכנון 

ביצוע תשתיות תת קרקעיות, כולל תיאום מערכות.
רחובות על הפארק- בוצעו תשתיות תת קרקעיות ברח' 
שלום עותמי- דובנוב, בוצעו חניות ציבוריות ומדרכה 
זמנית ברחוב דובנוב ובביצוע נמצאות עבודות פיתוח 

הפארק המרכזי של השכונה.
מקוב- הסתיימו עבודות פיתוח ברחובות: גלוסקא-בקר 
קלסידי, כצנלסון, שלמה לוי-בן גרא ובביצוע נמצא רחוב 
אייזנר, כולל תשתיות, מדרכות, תאורה ופיתוח נופי. 

החלו עבודות פיתוח שלב א' לפארק מקוב.
גבעת האהבה- בוצעו פריצות דרכים ועבודות תשתית 

תת קרקעיות.
רחובות הצעירה- משרד השיכון אמון על פיתוח השכונה 
והיא נמצאת בהליכי פיתוח, הכוללים עבודות ניקוז 
תיעול, כבלים, חשמל, תקשורת, מים, ביוב, מדרכות 

כבישים גינון ועוד.
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חדש! סקירת ארכיון תיקי בניין עיר
פרויקט סריקת ארכיון רישוי בנייה במינהל ההנדסה 
בעיריית רחובות - נמצא בעיצומו ומטרתו להנגיש 
את החומר המתועד בתיקי הבניין. מינהל ההנדסה 
שמח לבשר כי נכון לעכשיו ניתן לרכוש מידע סרוק 
מתוך תיקי הבניין ע"ג דיסק עבור תיקים שנסרקו. 
פרויקט הסריקה מוביל את עיריית רחובות לעידן 

חדש של מידע זמין עם הפנים לשירות התושב.

בונים עתיד לחינוך
גני ילדים

עיריית רחובות בנתה 14 כיתות גני ילדים ויישמה את 
חוק חינוך חינם לגלאי 3-4 במלואו. בנוסף, נפתח מעון 
יום 4 כיתות בחפץ חיים ולקראת שנת הלימודים תשע"ה 

מתוכננים להבנות עוד 10 כיתות גן נוספות.

בתי ספר חדשים, בבנייה ובתכנון 
בוצע- בי"ס פרחי המדע שלב ג' בשכונת רחובות 
המדע • בוצעו בקריית החינוך למדעים בשכונת 
היובל, שלבים ג, ד- תוספת כיתות ומעבדות. נמצא 
בביצוע שלב ה' ונמצא בתכנון שלב ו' • בוצעו הקמת 
6 כיתות נוספות בבי"ס שזר • בוצעה הקמת מבנה 
חדש בבית הספר השיטה • בוצע בי"ס רמון שלב ג'- 
תוספת כיתות, ספריה ופיתוח • בביצוע הקמת בי"ס 

יסודי 18 כיתות בשכונת רחובות ההולנדית • 

בתכנון- 10 כיתות גני ילדים נוספים ברחבי העיר • 
תוספת 6 כיתות נוספות בבי"ס המר • הקמת בי"ס 
יסודי חדש נוסף בשכונת רחובות המדע • עוד בתכנון 
תיכון חדש צומח בשכונת רחובות ההולנדית, 36 כיתות 
ובי"ס חינוך מיוחד 10 כיתות בשכונת רחובות החדשה • 
הקמת בי"ס חדש נתיבות משה, 16 כיתות • בי"ס צביה

הדמייה

פינוי בינוי במתחם בנימין יעקב- ניתן תוקף לפרויקט 
הכולל 250 יח"ד, במתחם בן 11 מבנים לשימור מראשית 
המושבה. המבנים בחזיתות הרחובות הרצל, בנימין 
ויעקב ישומרו ובעורפם יבנו שני מגדלים בני 250 
יח"ד למרגלותיהם ימוקם מסחר, מה שייצר רחבות 

עירוניות שוקקות.

הדמייה

שימור בית האסמים- השנה החלו עבודות השיקום 
והשימור במבנה משנת 1910. לאורך השנים שמר מבנה 
בית האסמים על צורתו ושימש כמחסן תבואות, מחסן 
שקדים ומבנה חנויות. בשימורו ישמש המבנה כגלריה 
לאמנות ובית קפה ויהווה חלק בלתי נפרד משימור 

ושחזור המתחם ההיסטורי של ראשית המושבה. 

מבנה גן הילדים הראשון והארכיב העירוני- מהווה חלק 
מהמבנים הציבוריים שנקראו "גן העיר". חזית הגדרות 
תשוקם בהתאם לפרטים עירוניים שנקבעו למתחם 

והמבנה ישומר וישוחזר.

פרויקטים בתהליכי שימור
שימור הגת העתיקה מתקופת התלמוד- שטחה 
המקורי היה כ-140 מ"ר ושרדו ממנה כ-60 מ"ר. הגת 
תחודש ותשומר בתאום עם רשות העתיקות ותונגש 

לקהל המבקרים.

בית הבאר- בשנים האחרונות שופץ גג הרעפים ובימים 
אלו מסתיים שיפוץ הכולל את שימורו של המבנה, 
חידוש מערכת שאיבת המים מהבאר וטיפול בחזיתות 

המבנה, המבנה ישמש כמרכז מבקרים תיירותי.

תמ"א 38 
תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות 
אדמה - בהמשך לתכנית הארצית יזמה הוועדה 
המקומית תכנית רח/2000/טז מכח הוראות תמ"א 
38, כך שמחד יחוזקו המבנים ומאידך עלות החיזוק 
תהיה כדאית וכלכלית בהתאמה לערכי הקרקע 
של העיר רחובות. תכנית זו מעניקה 2.7-3.7 קומות 
נוספות על בניינים קיימים. הוועדה המקומית 
פעלה רבות מזה מספר שנים לאישור התכנית מול 
הוועדה המחוזית והשנה הועבר נוסח לפרסום מתן 

תוקף לתכנית.
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פרויקטים בביצוע
מנוחה ונחלה- ביצוע כיכר הבעל שם טוב ושדרוג רחוב 
מנוחה ונחלה בקטע הרחובות בנימין- עזרא - הבעל שם 
טוב. ביצוע שינויים גיאומטריים, מעגל תנועה, מדרכות, 
אבנים משתלבות, תאורה, גינון והשקיה • רחוב אייזנר- 
ביצוע כביש משולב מרוצף כולל השלמת ניקוז, ביצוע 
ערוגות, עבודות תאורה וגינון והשקיה, ביצוע מדרכות 
וריבוד • דובנוב- ששת הימים- עבודות תיעול וביוב • 
הנביאים -גיבורי ישראל- ז'בוטינסקי- החלפת תשתיות 
מים ביוב וניקוז, מדרכות חדשות, תוספת גינון וחניות 
וריבוד הכביש • רחוב כנרת- מדרכות חדשות על בסיס 
אבנים משתלבות, קו מים חדש, שיפורי נגישות, עבודות 
ריבוד • רחוב פינסקר - מדרכות חדשות על בסיס אבנים 
משתלבות ושיפורי נגישות • רחוב בשארי- מדרכות 
חדשות ושיפורי נגישות • החלפת קו ביוב וניקוז בשיכון 
סלע- העבודה כוללת החלפת קו ביוב וניקוז בצומת 
הרחובות ששת הימים ,פריד ודובנוב כחלק מתוכנית 

לשיפור התשתיות בכל שכונת סלע

פארקים וגינות ציבוריות
במהלך שנת 2013 אגף גנים ועיצוב הסביבה פעל רבות 
לשיפור חזות פני העיר רחובות, הוקמו פארקים, גנים 
ציבוריים חדשים, בוצע גינון מסיבי ברחובות ראשיים 

איי תנועה וכיכרות, שדרגו גנים ציבוריים ותיקים, בוצעו 
עבודות גינון במוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר, 
הוצבו מתקני משחק וכושר בגנים ציבוריים ולאורך צירים 
ראשיים, הותקנו הצללות בגנים ציבוריים ובמוסדות 
חינוך, הוחלפו עשרות מתקני משחק במוסדות חינוך 
ותיקים, בוצעה אחזקה שוטפת של שטחי הגינון ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך וציבור.

חדש! פארק ברחוב הרצל פינת שדרות הקיבוצים
הקמת גינה ציבורית בשטח של כ-4,350 מ"ר, ביצוע 
עבודות פיתוח, הנגשה, הצבת מתקני משחק לבוגרים 
ולפעוטות, מתקני כושר, הצללות, עבודות גינון, השקיה, 
תאורה והכנת תשתית למצלמות אבטחה, הסדרת 

שביל מעבר מרחוב דב הוז.

חדש! גינה ציבורית בין רחוב הרצל לרחוב עין התכלת
הקמת גינה ציבורית בשטח של כ-2,500 מ"ר, ביצוע 
עבודות פיתוח, הסדרת המדרכה לאורך רחוב הרצל 
הצבת מתקני כושר, עבודות גינון, השקיה, תאורה 

דקורטיבית והצבה של אלמנטים פיסוליים 

עבודות פיתוח להנגשת העיר 
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מנהל אגף הפיקוח והבנייה ממונה על הנגישות בעיר 
ופועל בשיתוף עם קהילה נגישה וחברת נגישות למרחב. 
הצוותים עוסקים בהנגשת העיר לטובת תושבים עם 
הצרכים המיוחדים. ביולי השנה ביקר אחיה קאמרה, 
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מטעם משרד 
המשפטים בעיר והתרשם מהעשייה והנכונות של 

עיריית רחובות לטפל בהנגשת כלל העיר.

עבודות נגישות ברחבי העיר
הנמכת מדרכות וצמתים לצורך גישה נוחה לנכים 
למעברי חצייה • ביצוע משטח מישושי בהנמכת מדרכה 
ופס ריצוף אבן- סימון לעיוורים • ביצוע רמזורי שמע 
לצורך שיפור הבטיחות והנוחות ואספקת מידע ללקויי 
ראייה • הנגשת תחנות אוטובוס לנכים, לרבות ביצוע 
נקודת המתנה לנכים • ביצוע שביל גישה )רמפה( 
המוביל למשטח עליון של אירועי בית ספר • הנגשת 
הספריה העירונית • התקנת מערכת הובלה ושמע 
מתקדמת בבניין העירייה • סקר נגישות עירוני לצורך 
הכנת תכנית רב שנתית להנגשת העיר • קיום כנסי 
הסברה לעובדי העיריה והציבור הרחב בנושא נגישות 

• טיפול שוטף בתלונות מוקד • ועוד.

חידוש ושידרוג תשתיות 
בשכונות הוותיקות וברחבי העיר

עיריית רחובות מבצעת פרויקטים רבים הכוללים סלילת 
כבישים, ביצוע וקידום הפרדות מפלסיות וכניסות חדשות 
לעיר. ריבוד ופיתוח של עשרות רחובות תוך כדי שיפור 
הנגישות והבטיחות. במהלך השנה סיפקנו כ-9 מיליון 
קוב מים לתושבי העיר, מתוכם שאבנו וטיפלנו ביותר 
מ-3,655,810 קוב מים מחמש בארות עירוניות. כמו כן 
הזרמנו כ-11 מיליון קו"ב שפכים לשפד"ן. ביצענו אחזקה 
לכ-228 ק"מ קווי מים וכ-240 ק"מ קווי ביוב. העיריה 
נערכת להקמת תאגיד המים בשנת 2014 כנדרש בחוק. 

הפרויקטים מבוצעים על ידי ה.ל.ר- החברה לפיתוח 
רחובות ומינהל ההנדסה- אגף תשתיות ופיתוח ואגף 

גנים ועיצוב הסביבה בעיריה

הסתיים הביצוע
רחוב בן גרא- ביצוע כביש משולב מרוצף כולל השלמת 
ניקוז, ביצוע ערוגות, עבודות תאורה וגינון והשקיה • 
הרצל- אייזנברג-גורדון- פיתוח והצבת רמזורים בשני 
הצמתים: הרצל/ אייזנברג והרצל/ גורדון, עבודות ביוב ומים, 
מדרכות, תאורה גינון והשקיה • רחוב זכריה מדאר- שינויים 
גיאומטריים, קרצוף, וריבוד כביש מדרכות • רחוב שלום 
עותמי- עבודות ביוב ותיעול בצומת רחוב שלום עותמי • 
רחוב ששת הימים- ביצוע מדרכות, חניות וריבוד • כיכר 
ברמן-סירני • בצומת הרחובות בני משה והמלכים- ביצוע 
מגרש חנייה • רחוב אמרי חיים- החלפת מדרכות וריבוד 
• רחוב מלצר והרצוג- החלפת תשתיות, מדרכות חדשות 
וריבוד הכביש • עבודות פיתוח בקריית משה- שיפור 
הבטיחות ברחובות השכונה, החלפת מדרכות משולבות, 
טיפול בתשתיות מים, תכנון עבודות נוספות לשנת 2014 
• רחוב אבן עזרא- מדרכות חדשות על בסיס אבנים 
משתלבות, שיפורי נגישות, עבודות ריבוד • רחוב אפרים 
זקס- מדרכות חדשות, שיפורי נגישות, עבודות ריבוד • 
רחוב יהודה הלוי -מדרכות חדשות, שיפורי נגישות, עבודות 
ריבוד • רחוב גולדין- מדרכות חדשות, הרחבת מדרכות, 
תוספת חניות וריבוד הכביש • ריבוד רחוב הרצל- בוצע 
ריבוד רחוב הרצל, בקטע המרכזי שבין יעקב לארלוזרוב.
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• עבודות גינון והשקיה ברחובות הבאים: יעקב מדהלה, 
דב קליין, האמהות, בר כוכבא, יונתן, יעבץ, בני משה, 
סמילנסקי, חי"ש, הקיבוצים, פלדי, סוללת כורכר רחוב 
שלום צעידי, חנקין, שדרות גלוסקין, מרבד הקסמים, 
הרדוף, הראל, כיכר גבעת הקיבוצים, גן אהרוני, פארק 
החרובים, קיבוביץ, קיר אקוסטי דרך בגין, סעדיה גאון, 
דוד ישראל, העלייה, קובנר, מבצע ליטני, היסמין, חיים 

מורי, הפלמ"ח, לדז'ינסקי, גן נאות כרמים, ועוד.
 3 תמונה: מנוחה ונחלה + תמונה נאות כרמים+ דרך הים

שיקום ושידרוג גנים בשכונות הוותיקות
גן ההרפתקאות- עבודות פיתוח, גינון, השקיה, מתקני 
כושר ומשחק, משטח גומי, הנגשה, הצללה, תאורה, 

מצלמות וריהוט גן.
גן ציבורי שד' וולקני- ביצוע קטע דרומי של הגן, עבודות 
פיתוח שבילים, נגישות, מתקני כושר ומשחק, משטח 
גומי, הצללה, תאורה ריהוט גן, עבודות גינון והשקיה.

גן "דרימר" - ביצוע עבודות פיתוח שבילים, נגישות, 
הוספת מתקני משחק, התקנת משטח גומי, הצללה, 

תאורה ריהוט רחוב.

גן "המגנים"- ביצוע עבודות פיתוח שבילים, נגישות, 
הרחבת מתחם מתקני משחק, הוספת מתקני משחק, 

התקנת משטח גומי, הצללה, תאורה ריהוט רחוב.

פארק היובל - הרחבת אזור מתקן המשחקים, הוספת 
שני מתקני נדנדות "קן ציפור", נגישות, משטח גומי, 

הצללה ותאורה. 
גן ע"ש מרדכי גרוסמן- פיתוח שבילים, גינון, השקיה, 
מתקני משחק, משטח גומי, תאורה ריהוט גן והכנת 

תשתית למצלמות. 
גן ברחוב אהרוני - פיתוח שבילים, נגישות מתקני 
משחק, משטח גומי, הצבת ריהוט רחוב תאורה והכנת 

תשתית למצלמות. 

הקמת מתחמים לכלבים ברחבי העיר
גידור, הצבת מתקנים, תאורה, שילוט וריהוט רחוב 
והשלמת הקמת 8 מתחמים לכלבים: פארק גבעת 
האהבה, חורשת ותיקים, פארק רחובות ההולנדית, 
פינת גורדון-הנשיא הראשון, גן הבנים נווה יהודה, רחוב 
בני משה פינת רחוב האמהות, רחוב הכרמל באחוזות 
הנשיא, פארק היובל • בשנת העבודה 2014 מתוכננים 

לקום מתחמים נוספים.

חדש !"כיכר השוטר" ברחוב גורדסקי פינת רחוב פלדי
הכיכר הוקמה להוקרת שוטרי תחנת רחובות ולזכר 
הנופלים. בוצעו פיתוח נופי של הכיכר, כולל בניית 
קירות גרנוליט, תאורה דקורטיבית, הצבת שלט הנצחה, 

עבודות גינון והשקיה, כולל רחוב פלדי.

גן טופז 
ביום שישי 25/1, יום הולדתה של טופז אבן חן-קליין 
ז"ל, שנספתה באסון הכרמל, התקיים אירוע חנוכת 
"גן טופז" בפרויקט אייזנברג -גורדון. באירוע נחנך פסל 
מרשים לזכרה של טופז, בצורה של האות ט' הכולל 
אלמנטים רבים הקשורים באופייה ובחייה של טופז. 

גינון רחובות, צירים וכיכרות

רחוב ברמן- רחוב סירני- גינון איי התנועה ופיתוח נופי 
של הכיכר • רחוב פנחס בן דוד קפרא • רחוב דרך 
הים • רחוב מנוחה ונחלה • רחוב הרצל פינת רחוב 
הרשנזון- רחבת "מטעמי תימן", כולל עבודות פיתוח, 
הנגשה, גינון, השקיה, תאורה, ריהוט רחוב, פרגולות 
ומצלמות אבטחה • שתילת פרחי בר ופקעות בצידי 
דרכים בשטחים פתוחים מזרחית לשדרות מנחם בגין 
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גיזום עצים מסוכנים והכנת מוסדות החינוך לקראת 
החורף- גיזומים מסיבים של עצים מסוכנים במוסדות 
חינוך כהכנה לקראת החורף בהתאם לרמת הסיכון 
עפ"י דו"ח אגרונום וסקר עצים מסוכנים שבוצע בעיר.
גנים חדשים, כולל מתקני משחק והצללות- נבנו 15 

גנים חדשים ו-21 גני ילדים שודרגו.
בוצעה אחזקה שוטפת של מתקני משחק- כל 
המתקנים עומדים בדרישות תקן 1498. ומתקני כושר 
בתקן - 1497 • 224 גני ילדים ו-17 בתי ספר נבדקים 

מידי חודש ועוברים 
התקנת הצללות במוסדות חינוך- הותקנו הצללות 
בשיטה, מעלות משולם, בן צבי, אמית -עמיחי, יבניאלי, 

נבון ו"אור לציון".

פארק שרונה- הרחבת אזור מתקני המשחק כולל 
הנגשה, משטח גומי, הוספת מתקני משחק, עבודות 

פיתוח, תאורה, הצללה, וריהוט רחוב, מצלמות.

עם הפנים לסביבה- פיסול, אחזקה ואקולוגיה 
הוצבו כ - 12 אלמנטים פיסוליים מאבן באתרים שונים 
ברחבי העיר • בוצע "טופיארי", פיסול צמחים בגיזום 
אומנותי, בארבעה איי- תנועה • הוקמו שתי בריכות 
אקולוגיות, המקיימות את עצמן ע"י סינון עצמי, כולל 
שתילה של צמחי מים • בוצעה תאורה דקורטיבית- 
שילוב של תאורה דקורטיבית בכיכרות, צידי דרכים, 
בגנים ציבוריים ובסמוך לפיסול סביבתי • שתילת 
פרחי עונה ברחבי העיר- נשתלו כ-280,000 פרחי עונה 
• תוחזקו כ-1,100 שטחי גינון ברחבי העיר הכוללים 
• בוצעה גיזום ואחזקה של כ-20,000 עצים ציבוריים 
• בוצעה שתילה של כ 20- דונם דשא ברחבי העיר 
• תחזוקה של 250 גני ילדים ו-70 בתי ספר ברחבי 
העיר • הותקנו כ-16 הצללות בגנים ציבוריים • בטיחות 

מתקני משחק וכושר

התקנה ואחזקה שוטפת של מתקני משחק וכושר 
ברחבי העיר- 101 גנים ציבוריים ו-34 גני כושר נבדקים 
מידי חודש לבדיקה ועוברים בדיקה שנתית • 34 גני 
כושר מובאים מידי חודש לבדיקה חודשית ושנתית. 

סקר עצים ברחבי העיר
בוצע סקר ומיפוי מקיף לכל העצים הציבוריים ברחבי 
העיר, על מנת לאפשר מעקב טיפולים ותחזוקה 
של העצים בעיר. במסגרת הסקר נאספים נתונים 
על סוג העץ, גודלו, מצבו הפיזיולוגי והנחיות לטיפול 
בעצים. מאגר המידע והנתונים מאוכסן ברשת, 
במערכת giS ובתיקי הגן באופן המאפשר גישה 
ועדכון יום יומי. בשלב ראשון בוצע סקר במוסדות 

החינוך כחלק מהערכות לחורף.

מוסדות החינוך
בוצעו עבודות גינון והשקיה ושיקום צמחיה- במוסדות 
החינוך בכור לוי, תיכון היובל, דה שליט, בגין, פרחי 
המדע, חפץ חיים, שאול וולנברג, אפריים קציר, טוכמן, 
כצנלסון, מרשוב, גורדסקי, לוסטיג, הר חרמון, לוין 

אפשטיין, מרבד הקסמים.
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פסטיבל רוקדים אביב

פסטיבל סוכות

אירועי פורים

פסטיבל קיץ

סדרות זמר ושירה בציבור

החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ, מפעילה 
באמצעות עשרות מרכזי תרבות ואמנות את הליבה 
התרבותית של העיר. בשנת 2013, הציעה החברה העירונית 
שפע של פעילות תרבות, אמנות, תאטרון, שירה, ספרות, 

מוסיקה, וידע, במרכזי התרבות הספורט והפנאי.

פסטיבלים ארציים ובינלאומיים
השנה התקיימו בהנחיית ראש העיר אירועים פתוחים 
לציבור, שהכניסה אליהם ללא תשלום, כולל עשרות הופעות 
של אמנים אורחים מהמובילים בארץ ולקהות מקומיות. 
האירועים נתנו מענה בחופשים, מועדים, לקהלים מגוונים, 
לגילאים שונים והותאמו לצרכים של כלל האוכלוסייה. בין 
הפסטיבלים המובילים התקיימו פסטיבל הנייר הראשון 
מסוגו בארץ, פסטיבל רחובות- הפסטיבל הבינלאומי 
לפסלים חיים, פסטיבל סרטי נשים, פסטיבל רוקדים 
אביב, פסטיבל סוכות, אירועי פורים, פסטיבל קיץ, סדרות 
זמר ושירה בציבור, שבוע הספר, אירועי קיץ בשכונות, 
אירועי לילה לבן במוקדים רבים בעיר, מרוץ לילה, מימונה 
עירונית, יום הסטודנט, "בירה, מדע ומצב רוח"- הרצאות 
מדע במקומות הבילוי, בשיתוף מכון ויצמן למדע, ועוד.

פסטיבל הנייר הראשון מסוגו בארץ

פסטיבל רחובות- הפסטיבל 
הבינלאומי לפסלים חיים

פסטיבל סרטי נשים
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יום העצמאות 

מימונה עירונית

יום הסטודנט

"בירה, מדע ומצב רוח"- הרצאות מדע במקומות 
הבילוי, בשיתוף מכון ויצמן למדע

שבוע הספר

אירועי קיץ בשכונות

אירועי לילה לבן במוקדים רבים 
בעיר

מרוץ לילה
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פילהרמוניה רחובות
פועלת במסגרת המחלקה למוסיקה ומציעה עשרות 
קונצרטים איכותיים, בסדרות מופעים מוסיקליים משובחים 
במגוון סגנונות ובשילובים יוצאי דופן. הפילהרמוניה 
הובילה סדרות מוסיקה בכניסה חופשית, בהשתתפות 

תזמורות מקומיות ומיטב האמנים מחו"ל. 

הקונסרבטוריון העירוני
לימודי נגינה פרטניים וקבוצתיים בעשרות כלי נגינה, 
במסגרת פעילות המחלקה למוסיקה. הקונסרבטוריון 
קיים גם השנה נגינה בתזמורות והרכבים, לימודי 
תורת המוסיקה, מוסיקה לגיל הרך ושיעורי העשרה. 
במסגרתו המשיכו לפעול ולהופיע מגוון גופים, ביניהם 
מקהלת מיתר, תזמורות כלי נשיפה, תזמורת ביג בנד 
ותזמורת כלי קשת. תלמידי הקונסרבטוריון, ילדים 
ובוגרים, השתתפו בקונצרטים ובאירועים וטקסים 
שונים, עירוניים וארציים • השנה המשיך לפעול 
הפרויקט המצליח של הקונסרבטוריון- "בית ספר 
מנגן", במסגרתו שולבו בהצלחה תלמידים בשיעורי 

נגינה בכלים השונים בבתי ספר ברחבי העיר.

הגלריה העירונית לאמנות רחובות
בשנה החולפת הציגה הגלריה העירונית לתושבים 
ארבע תערוכות של אמנים מהשורה הראשונה. ביניהן 
תערוכת "אל הפרטים הקטנים" של האמן גרי גולדשטיין 
ו"תהילה- שם זמני", תערוכה קבוצתית אקטואלית. 
במסגרת תערוכות הגלריה מבקרים אנשי תרבות ורוח 

רבים, תושבי רחובות ואורחים מכל הארץ. 

אסתר נאור

בית יד לבנים
בית הנצחת הנופלים, המשמש מרכז לפעילות חינוכית 
ותרבותית. במקום מתקיימות פעילויות להנחלת 
מורשת העיר ומורשת הנופלים, תערוכות מתחלפות, 

שבתרבות, בית מדרש עירוני, וקבוצת שירה ופיוט. 
תמונה: יד לבנים. לכתוב על זה: לאה רז

לאה רז

בבית דונדיקוב, סל תרבות וסיורים
סל התרבות העירוני, מספק הצגות ומופעים חינוכיים 
עבור תלמידי בתי הספר במחיר מסובסד. בשנת 2013 
צפו אלפי תלמידים בהצגות ומופעים במסגרת הסל. 
מתקיימים עבור התושבים אירועי תרבות רבים כגון 
מופעי מוסיקה, ותערוכות אמן. כ-15 בתי ספר יסודיים 
השתתפו בסיורים היסטוריים במסלולים בעיר ובביקור 

תרבות כל השנה!

40 אלף שקל הוענקו לעיר רחובות, שזכתה במקום 
השני הארצי בגין פיתוח וקידום תחום התרבות 
בעיר. הפרס הוענק מאת שרת התרבות והספורט, 
לימור לבנת. כ-144 מיליון שקל הושקעו באירועי 
תרבות ופיתוח מבנים לתרבות. בעיר פועלים עשרות 
מוסדות תרבות, חינוך ופנאי באמצעות החברה 
העירונית לתרבות ואלפי משתתפים פוקדים את 
מוסדות התרבות מידי חודש. בשנת 2014 יפתח 

בית העם- היכל התרבות העירוני.

מרכז התרבות ע"ש סמילנסקי
העיריה, באמצעות החברה לפיתוח רחובות, מבצעת 
שיפות והנגשת בית התרבות בעלות של כ-6 מיליון 
שקל. במרכז פועלת הקתדרה העממית, אשר מובילה 
במספר הלומדים בארץ, עם כ-10,000 תלמידים. 

במהלך 2013 נפתחו סדרות חדשות, בהשתתפות 
אמנים וזמרים מובילים מהארץ.

מרכז לאמנות חזותית
בשנה החולפת לקחו חלק בסדנאות כ-200 תלמידים, 
הפעילים במסלולי הציור, למתחילים ומתקדמים, 
רישום ואקוורל, קולאז' ופסיפס • הוכשרו תלמידים 
במסלול "מרכז צילום", בקורסי צילום איכותיים תחת 
ניהולו של בכיר הצלמים בארץ ובעולם יואל שתרוג • 

בשנת 2014 יפתח המרכז לפיסול קרמי.

בית האמנים
מרכז תרבות ייחודי וצומח המציע לציבור, קורסים 
וסדנאות מעולם האמנות המעשית, חוגים לילדים, 
נוער ומבוגרים, קייטנת קיץ, תערוכות ומפגשים רב 

תרבותיים. 

בימת הנוער העירונית
מוסד חינוכי תרבותי ייחודי, המהווה דוגמא ארצית 
לחינוך לתיאטרון ואמנויות הבמה. הבימה קיימה 
סדנאות מקצועיות של משחק ושירה לילדים נוער 
ומבוגרים • בימת הנוער מעלה כ-20 הפקות מרהיבות 
של מחזות זמר, הצגות ילדים, הצגות מבוגרים ועוד 
• בשנת 2013 העלתה בימת הנוער הפקת ענק של 
מחזמר לכל המשפחה "יוסף"- על פי הסיפור המקראי 

של יוסף ואחיו.
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קבוצות תחרותיות 
החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש מפעילה את 
בתי הספר לכדורגל, לכדורסל בנים ובנות וקבוצות ליגה 
תחרותיות, לכדור-יד, להתעמלות קרקע ואקרובטיקה, 
כדורעף, כדורשת נשים, מועדוני הג'ודו, או-שו, האבקות 

וענפי אמנויות לחימה נוספים.

רגעי השנה בספורט 
תמונות: מרוץ גולני, מרוץ השישה, אושו, שחמט, נדב, 
אחות של נדב, האבקות, צמקינד, תמונה לג'ודו, צעדת 

רחובות, מסע אופניים

באתרי מורשת ומבקרים ברחובות. 

בית מיכל
מרכז תרבות קטן ואינטימי לעשייה אמנותית, 
אינטלקטואלית ואיכותית, שבלב ליבו ספריה מיוחדת 
במינה לילדים ונוער, עשירה ומגוונת, בעברית ובאנגלית 
אשר מתקיימים בה סדנאות וחוגים יצירתיים לילדים. 
בבית התקיימו מפגשי סופרים, משוררים, יוצרי 
קולנוע, תיאטרון, חוקרי תרבות, יהדות, פילוסופיה 
והגלריה הציגה תערוכות מתחלפות מעולם האמנות 

הישראלית העכשווית. 

מרכז התרבות חבצלת
תושבי השכונה וסביבתה נהנים ממרכז תרבות הנמצא 
בלבה של השכונה. המרכז הציע מגוון חוגים, פעילויות, 
ידע, חשיבה ואמנות לילדים ומבוגרים. תושבי השכונה 
הם שותפים פעילים להפעלת ולתכנים המתבצעים 

בבית. 

בית הספר העירוני להורים 
קיים בשנת 2013 מפגשי הורים ומשפחה המיועד להורים 
לילדים רכים ובוגרים וכן קורסים להנחיית קבוצות. 
במסגרת בית הספר להורים מקבלים עשרות הורים 
ותלמידים מענה הולם לבעיות במשפחה ולפיתוח 

הקשר האישי בתוך המשפחה. 
המכללה העירונית מעניקה את האפשרות לכל תושב 

להשלמות השכלה, קורסי תג"ת, גמולי השתלמות 
וקורסים ללימוד המחשב. בשנת 2013 קלטה החברה 
העירונית את פעילות האוניברסיטה הפתוחה והגדילה 

משמעותית את מספר הלומדים במסגרתה.

בתי ספר למחול
השנה הקימה החברה לתרבות בית ספר עירוני למחול 
ותנועה ובו שני מסלולים ללימוד המחול המקצועי: 
הדרי רחובות ומחול בבימה. "הדרי רחובות", להקת 
מחול הפועלת בעיר כ-20 שנה, אשר הכשירה דורות 
של רקדנים מקצועיים וחובבנים. הדרי רחובות הינה 
הלהקה הייצוגית של העיר רחובות והופיעה בשנת 

2013 בבמות עירוניות וחוץ עירוניות

חדש! מסלול חדש למחול מקצועי גם בבימת 
הנוער הרי הוא "מחול בבימה", בית הספר למחול 
המציע תוכנית לימודים מגוונת ומותאמת לפי 
גילם ורמת החניכים. מורים וכוריאוגרפים מהשורה 
הראשונה מלמדים במסלולי הבלט, הג'אז, ההיפ 
הופ וברייק- דנס, תוך דגש על ניסיון בימתי ולקיחת 

חלק משמעותי בהפקות ענק של בימת הנוער.
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מחכים לכם באירועים הבאים...
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תוכנית "במעלה"- התכנית פועלת באושיות עבור 15 
בנות יוצאות העדה האתיופית וותיקות, לשיפור כישור 
חיים, העצמה והעשרה. בקרית משה פעלו 2 קבוצות 
של בנות בכיתות ה'-ו', המשולבות בבית הנוער "חץ 
קדימה", פעם בשבוע בהנחיית עובדת סוציאלית. 
הנושא המרכזי היה "כישורי חיים" והכנה למעבר 

לחטיבת הביניים. 
ילדים בסכנה ובסיכון- חל גידול של 4.97% במספר 
הקטינים בסיכון שהועברו לטיפול עובדים סוציאלים 
הפועלים על פי חוק הנוער: 907 קטינים לעומת 864 
בשנה החולפת. מתוכם 162 קטינים נחשפו לאלימות 
מינית. רבע מהם נפגעו בתוך המשפחה, 28% מחוץ 

למשפחה, ו-46% נפגעו על ידי קטינים אחרים. 

"חומש רווחה" לחיזוק ושיפור 
מצבם של יוצאי אתיופיה- 

לקידום אוכלוסיית יוצאי אתיופיה המטופלים במחלקת 
קריית משה, פועלת ברחובות מזה שנתיים וחצי, 
מסייעת כיום ל-610 נפשות, מתוכם 360 ילדים. עיקרה 
של התוכנית במתן ליווי אישי אינטנסיבי למשפחות 
ולצעירים תוך מתן רצף מענים לקידום אישי, תעסוקתי 
ומשפחתי. התכנית מורכבת מחומש למשפחות 

וחומש לצעירים: 
מהישגי התוכנית בתחום המשפחות- 44 מתוך 73 • 

משפחות הושמו בעבודה • 25 משפחות הופנו 
להכשרות מקצועית • 25 משפחות למדו במשך 
שנתיים לימודי עברית דרך מכון פויירשטיין • 11 ילדים 
סיימו חוג מחשבים לילדים כיתות א-ב • 21 משתתפות 
סיימו העצמה והורות שנה שנייה • לראשונה נפתחה 
בשכונה קבוצת גברים לשינוי והעצמה, חיזוק הקשר 
הורה ילד, משתתפים כ-15 גברים • נפתחה קבוצת 

פוטו תרפיה לנשים חד הוריות צעירות •, ועוד. 
חומש צעירים- במסגרת התוכנית מקבלים 70 צעירים • 

בסיכון בגילאי - 18-27 ליווי וסיוע בשדרוג תעסוקתי 
ובניית קריירה • 25 צעירים הופנו לאבחונים תעסוקתיים 
• 27 צעירים החלו ללמוד השנה • 19 צעירים החלו 
לעבוד בעקבות התוכנית • 56 מהצעירים מתמידים 
בעבודה • 14 צעירים התחילו/ נמצאים בתהליך לקראת 
שירות לאומי או גיוס • כמחצית מהצעירים קיבלו סיוע 
במיצוי זכויות )בנקים, הוצאה לפועל, ביטוח לאומי(. 
טיפול אישי זוגי ומשפחתי- המחלקה לטיפול במשפחה 
מציעה לתושבי העיר רחובות, שרותי יעוץ טיפול ומניעה 
בנושאים העולים במעגל החיים. הצוות הטיפולי כולל 
אנשי טיפול מוסמכים בתחום הטיפול האישי הזוגי 
והמשפחתי. הטיפול מבוקר במחירים נוחים. ליצירת 
sarit_kf@rehovot.muni.il -קשר מזכירות 08-9392638 מייל

שירות לאוכלוסייה עם צרכים 
מיוחדים 

מחלקה שיקום ונכויות- מציעה מגוון שירותים לאנשים 
עם צרכים מיוחדים כגון לקויות פיזיות, חושיות, פיגור, 
אוטיזם. השירותים כוללים טיפול משפחתי, הדרכת 
הורים, מיצוי זכויות, דיור בקהילה, סיוע בתעסוקה 
ופעילות פנאי והפוגה. המחלקה מקיימת שיתופי פעולה 

עם חברות היי- טק, מתנ"ס, אקי"ם ועוד : 

מרכז עבודה שיקומי )מע"ש(- המרכז החדיש שבנתה 
עיריית רחובות ישרת אנשים בוגרים עם מש"ה)מוגבלות 
שכלית, התפתחותית( ממוקם בצפון מערב העיר • סביבה 
תומכת - סיוע לאוכלוסיית מש"ה בוגרים, המתגוררים עם 
הורים מזדקנים • שילוב מנצח- ליווי אנשים עם צ"מ לפני, 
בזמן ואחרי הצבא • טיפול פרטני או זוגי- תכנית בה עובדת 
סוציאלית עם התמחות בנושא מטפלת באנשים עם צרכים 
מיוחדים החשופים להתעללות • תכנית "עמית למשפחה"- 
תכנית ייחודית למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, כוללת 
את קבוצת "הורים בונים קהילה" ותכנית "שמש" פועלות 
למען משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, בשותפות אגפי 
הרווחה והחינוך, קרן "רודרמן", קרן ויינברג, "קשר" ו"אקי"ם" 
,horim.kehila@gmail.com רחובות. ליצירת קשר- 

052-5531211 תמר גבע • תכנית "שמש"- למשפחות לילדים 
עם צרכים מיוחדים. תכנית חדשנית שבמהותה פיתוח 
הקשר המיוחד בין הורה להורה. לפרטים: ליאורה סופר 
shemeshrehovot@gmail.com ,050-8441546 • קבוצה 
לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים - מתקיימת מדי יום ג' ומונחית 
ע"י 2 עובדות סוציאליות ממחלקת שיקום ונכויות. הקבוצה 
עוסקת בהקניית מיומנויות בין אישיות, תקשורת וכישורים 
חברתיים • בית מרים- הרצאות, ערבי שירה וחוגים לאנשים 
עם לקויות ראיה. לפרטים 08-9475151 • קייטנות קיץ- לילדים 

ואנשים עם צרכים מיוחדים בשיתוף חוויות. 

האגף לשירותים חברתיים טיפל במהלך שנת 2013 ב-7,393 
משפחות. כמו כן הופעלו עשרות פרויקטים קהילתיים 
וקבוצתיים לרווחת התושבים בכל טווחי הגיל. משרדי 
האגף, מחלקות העיר, אג"ם, נכויות, משפחה, אזרח מבוגר, 
שי"ל, מחלקה לנוער ומרכז דולב ממוקמים בבניין החדש 
שנבנה עבור האוכלוסיות המטופלות ברחוב הנביאים 8. 

מחלקת קרית משה ממוקמת ברחוב אשרוב בשכונה

אירועי "יום מעשים טובים" ברחובות
 בפעילות השונות הושם דגש על חיבור התושבים 
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בעיר ולקבוצות 
חלשות בחברה, בהובלת יו"ר ארגוני המתנדבים 
בעיר אילנה שמעוני, ארגונים וגופים מתנדבים 

ואגפי העיריה. 

פעילות למען ילדים בסיכון 
והוריהם 

מרכז "אתגרים" להורים וילדים באושיות- המרכז כולל 
חדרי טיפול, חדר מחשבים חדשני, פינת משפחה, פינת 
קשב, חצר משחקים. במרכז פועלת קבוצת צעירים 
מגילאי 10-12 וקבוצת בוגרים בגילאי 12-14 בשעות 
אחרי הצהריים והערב • הילדים נהנים מארוחה חמה, 
בית חם, טיפולים רגשיים, הוראה מתקנת, ב"ס לכדורגל, 
העשרה חברתית ולימודים, הקניית כישורי חיים ועוד. 
מרכז אור וצבע- בית חם באושיות, לנערות יוצאות 
העדה התימנית. המקום פועל 4 ימים בשבוע. הבנות 
מקבלות העשרה, עזרה בשיעורי בית, טיפול פרטני 
ע"י עו"ס, טיפול קבוצתי בנושא כישורי חיים, פעילות 
הורים וילדים. מתנדבות הדסה מעשירות את הפעילות. 
מועדוניות חינוך רווחה- באגף פועלות 6 מועדוניות 
בשיתוף עם אגף החינוך. בכל מועדונית כ-15 ילדים, 
בכתות א' - ד', 2 מדריכות ועובדת סוציאלית. המועדוניות 
פועלות כמרכזי הורים-ילדים, כך שההורים מעורבים 

בתכניות הטיפול ושותפים לפעילויות. 
 "לרכב בגדול" - זו השנה הרביעית שהפרויקט פועל 
בשכונת גבירול ומקנה לקבוצת ילדים בגילאי 10 - 12 
כישורי חיים ומיומנויות חברתיות באמצעות רכיבה 

על אופניים. 
מרכז אמירים - המרכז מטפח ילדים עם הפרעות קשב 
וריכוז והוריהם. השנה פעלו 2 קבוצות, לילדים ולבני 
נוער וכן קבוצות הורים המקבלים גם הדרכה הורית.

אגף בינוי והנדסה מכון ויצמן ערך מבצע התנדבות 
לשיפוץ והצטיידות מרכז אמירים, בשיתוף העיריה.

מועדונית "אופק"- המועדונית פועלת בקרית משה 
5 ימים בשבוע עד השעה 18.00 ומעניקה לילדים 
תלמידי כתות ד' - ו', מסגרת קבועה ויציבה ופעילויות 
מגוונות: ארוחת צהריים חמה, סיוע בהכנת שיעורי 
בית, חוגים ופעילויות העשרה, הוראה מתקנת וטיפול 
פרטני וקבוצתי. ניתן דגש על שיתוף ומעורבות הורים 

בעולם החינוכי והרגשי של ילדיהם. 
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השירות הקהילתי למען תושבי 
רחובות

מרכז משפח"ה- המרכז לנשים חד הוריות- הוקם ע"י 
השירות לעבודה קהילתית באגף לשירותים חברתיים, 
וויצו רחובות, וועד פעילות חד הוריות. ליצירת קשר, 

חנה מלוביצקי- 054-3550194
קהילה נגישה- התכנית הנה פרי שיתוף פעולה של רשת 
חוויות, העיריה ותושבים בעלי צרכים מיוחדים- קבוצת 
נלה"ב. השנה זכה הפורום במקום ראשון בתחרות "גם 
אני יכול" בשיתוף אשכול פיס. לפרטים- ליז וינשטיין 

רכזת עירונית, טלפון 08-9310700
פורום "יש כיוון" - הפורום פועל בקרית משה בשותפות 
בין גורמי חינוך, רווחה, מתנ"ס, מוקד קליטה, משרד 
הבריאות וכמובן צעירים מתנדבים תושבי השכונה. 
מטרות הפורום לאתר מענים לצורכיהם של צעירי 

השכונה. 
אוניברסיטה בעם- תכנית המיועדת לשילוב תושבים 
בקורסים שנתיים באוניברסיטת תל אביב. הרשמה 
החל מחודש ספטמבר, לפרטים והרשמה: רויטל לוי 

08-9458910
עבודה קהילתית בשכונות קריית משה, אושיות, 
מרמורק- עבודה קהילתית וקבוצתית של עו"ס קהילתי 
עם תושבי השכונות בעיר להגברת מעורבות קהילתית 
חברתית בשכונות, השתתפות בוועדות היגוי עירוניות 
ועוד. פרויקטים ייחודיים בקריית משה: הוקמה סיירת 
הורים של תושבי השכונה, כחלק מסיירת הורים 
עירונית, התקיימה פעילות חינוכית לילדים בנושא 
איכות הסביבה, ניתנה עזרה בהקמת ועדי בתים 

ופתרון בעיות והוקם פורום לצעירים.
מרכז לקידום תעסוקתי- המרכז פועל מזה כשנתיים 
ומסייע בקידום תעסוקתי של פרטים ומשפחות. השירות 
כולל, מתן מידע אודות זכויות, הכשרות מקצועיות, 
לימודים ועוד, זאת במסגרת מוקד מידע לציבור אשר 
נפתח בחודש אוקטובר. קבלת קהל במוקד, בימי 

ראשון בין 16.00-18.00, רחוב הנביאים 8. 
הקמת מערך מתנדבים לשעת חירום- גיוס והכשרת 
מתנדבים תושבי העיר, פעילי השכונות וארגוני 

המתנדבים לתגבור מערך שירותי החירום בעיר.
הבית החם למען הקהילה- הבית מהווה מרכז סיוע 
חומרי לתושבי העיר המופנים דרך האגף לשירותים 
חברתיים בעיריית רחובות. הבית החם מחלק קרוב 
ל-200 חבילות מזון יבש בשבוע. כמו כן מידי יום הבית 
החם מחלק מנות חמות. פעמיים בשנה הבית החם 
נערך למבצע חלוקה מיוחד, בראש השנה ובפסח. 
הבית החם עורך מבצעים נוספים כגון מבצע חזרה 

לבית הספר, חלוקת שמיכות, מזון לתינוקות ועוד. 
בבית החם מתנדבים תלמידי בכור לוי, תיכונים בעיר 

ומלגאי "ארגון לתת".

כ-950 חבילות מזון חולקו בראש השנה למשפחות 
הזקוקות לסיוע 	 עובדי מכון ויצמן התגייסו לארוז 
250 חבילות תרומת מכון ויצמן למדע, עובדי אלביט 
אל-אופ התגייסו לשנע חבילות לבתים ומאה חבילות 

תרמה החברה

נלחמים בסמים: מרכז חוסן
היחידה לטיפול בהתמכרויות עוסקת בטיפול פרטני 

וקבוצתי, מפעילה פרויקטים רבים: 
קבוצת הורות למכורים נקיים- מטופלים הורים לילדים 
שעברו גמילה ונקיים מעל חצי שנה • קבוצה להורים 
של מכורים- הקבוצה נוצרה כמענה לצורך של 
משפחות מכורים בקבלת סיוע נפשי, תמיכה והכוונה 
בהתמודדותם, בצל מחלת ההתמכרות של ילדיהם • 
קבוצת נשים שנגמלו מצריכת סמים- מענה לצרכיהן 
הייחודים של הנשים, מסגרת זו מחזקת ותומכת 
בהתמודדות עם חוויות טראומטיות שעברו • סדנא 
ליצנות תרפרויטית- הסדנא מיועדת למכורים נקיים 
אשר בטיפול ביחידה להתמכרות • קבוצה לקידום 
בריאות, תזונה נכונה, מיניות והפסקת עישון- המטרה 
להקנות למטופלים הרגלי הגיינה והתנהגות בסיסיים. 
מרכז יום לנוער - תכנית הטיפול להתמודדות עם 
התופעה מורכבת מעבודה בשלושה צירים מרכזיים: 
ציר ההתמכרות כמחלה וכבעיית חיים, הציר הטיפולי 
והציר הקבוצתי חברתי. מופעלות קבוצות רבות, 
מפגשי בוקר ומפגשי סיכום יומי, קבוצות טיפוליות, 
קבוצת פסיכודרמה, טיפולי פרטני, טיפול באומנות 

www.nodrugs.co.il :ועוד. מרכז חוסן באתר

פעילות למען בני הנוער 
המחלקה לנוער מפעילה מגוון תכניות טיפול בבני נוער 
להגברת הסיכוי להשתלבותם הנורמטיבית בחברה. מעבר 
לעבודה הפרטנית, משתתפים בני הנוער במגוון קבוצות: 
בית הנוער "חץ קדימה"- מופעלת ע"י עמותה "לשובע" 
בקרית משה, וקולטת מדי יום בין 60 ל-80 ילדים ובני 
נוער בגילאי 10-15. מזה 3 שנים, המחלקה לנוער 
מנגישה שירות סוציאלי במקום הכולל טיפול פרטני 

וקבוצתי במסגרת תוכנית "החומש".
 שער לנוער - מסגרת תומכת אחה"צ לנוער דתי/חרדי 

והרצאות בשיתוף הרשות למלחמה בסמים
בית חם לנערות - מסגרת תומכת בשעות אחה"צ 
ל-30 נערות, הכוללת ארוחות, שיעורי עזר, פעילויות 
העשרה, טיפול וחיזוק, העצמה נשית. ויצ"ו הינו שותף 
מסורתי לפרויקט ותרומתו העיקרית הינה בשילוב 

מתנדבות/ים
מפתן אלונים- בית ספר בשיתוף הרווחה והחינוך. 
מקנה הזדמנות לשיקום בני נוער שלא מסתגלים 
למסגרות החינוך. המפתן פועל לאורך כל היום. 
ראוי לציין את המגמה לקונדיטוריה ומגמת הנגרות 

המשווקים לקהל הרחב. 

פעילות לרווחת האזרח המבוגר
המחלקה לרווחת באזרח המבוגר טפלה ב-3,328 משפחות. 

בנוסף הופעלו פרויקטים, תכניות וסדנאות רבים: 
מרכז מידע ויעוץ לאוכלוסייה מבוגרת ובני משפחתם 
)מרכז המידע בטלפונים: 9392672, 9392682( • הפעלת 
חוק סיעוד- להכנסת שירותי הסיעוד בבית או במרכז 
היום ולמעקב אחר תוכניות הטיפול • קהילה תומכת- 
לאוכלוסייה המבוגרת בעיר וליוצאי העדה האתיופית, 
בניהול עמותת על"ה • קבוצות תמיכה לגיל המבוגר 
• מועדונים לזקני העדה האתיופית פועלים בשכונת 
מילצ'ן, קריית משה וכפר גבירול • מועדונים חברתיים 
לנשים גמלאיות ברחבי העיר בשכונות, אושיות, שעריים, 
ותיקים וכפר גבירול • גינות קהילתיות - בשני מועדונים 

בקרית משה ובמילצ'ן • תיאטרון קהילתי למבוגרים- 
12 נשים בהנחיית בימאית, העלו 2 הצגות שנכתבו 
מתוך סיפורי חייהן של המשתתפות • תכנית האב 
העירונית לזקני העדה האתיופית בעיר בשיתוף עם 
אש"ל, עמותת על"ה ומוקד קליטה עירוני • אירועים 
עירוניים לציבור הגמלאים- אירועי חודש הזקן, יום 

הספורט לאוכלוסייה המבוגרת, יום עיון.

רגע מרגש 2013
70 שנה אחרי השואה זכו 15 ניצולי שואה מרחובות 
לעלות לתורה. כ-100 ניצולי שואה מרחובות יצאו 
לחגוג, בפעם הראשונה בחייהם, את חגיגת בר המצווה 
בכותל המערבי, 70 שנה אחרי גיל המצוות. 15 גברים 
בגילאי 83 ומעלה הניחו תפילין ועלו לתורה, לאחר מכן 
התכנסו בנות ובני המצווה, לאירוע בר מצווה מרגש עם 
בני המשפחות. אירוע חגיגת בר מצווה לניצולי שואה, 

חברי מועדון "עמך" ברחובות, יוזמת עמותת עמך. 
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חברתית ומפתחות פרויקטים בקהילה בתחום מניעת 
שימוש בחומרים ממכרים • "כן לספורט- לא לסמים"- 
שימוש בתחומי ספורט שונים )קט-רגל, שייט וצלילה, 
אילוף כלבים( כאמצעי למתן אלטרנטיבה לבילוי בשעות 
הפנאי ומניעת התנהגויות סיכוניות • תוכניות חונכות 
אישית לתלמידים בסיכון בכיתות ה'-ט' -בין הספסלים 
וסיירת ידידים. החונכים משמשים עבור התלמידים 
"אחים בוגרים" ומהווים עבורם אוזן קשבת ודוגמא 

אישית בתוך בית הספר ומחוצה לו. 

מדברים מהשטח- סיירת הורים 
עירונית

"סיירת הורים היא אחת הדרכים בהן תושבי השכונה 
מעורבים במה שקורה בשכונה, המטרה היא שיצאו 
בלילות לראות כיצד השכונה נראית - במיוחד 
בלילות סופי השבוע והחופשות. בנוסף, המתנדבים 
משמשים דוגמא ללקיחת אחריות משותפת, שהרי מי 
שיכול לשנות את המצב הם תושבי השכונה. הנוער 
שמסתובב בלילות הם ילדיהם, האחים, האחיינים, 
או הנכדים שלהם. לקבוצת אנשים שחוברת יחד 
בצורה מאורגנת יש כוח ואמירה וזה מעודד הורים 
נוספים לקחת את האחריות לידיהם". מאת: גבי 
שני, רכזת סיירת הורים עירונית ומולו זימרו, רכז 

סיירת הורים קריית משה.

מצילה ריכוז עירוני 
פועל בשיתוף אגף החינוך, עירונוער, אגף לשרותים 
חברתיים, משרד הקליטה, רשת חוויות ומשטרת רחובות, 
אשר יחד יוזמים ומפעילים עם מצילה, בראשות חברת 
המועצה ד"ר מרה קנבל ומנהלת מצילה יישובית, אתי 
בן משה, פרוייקטים חינוכיים למניעת אלימות בקהילה 
ובבתי ספר בקרב ילדים, נוער ומבוגרים. בין הפרוייקטים:

בין הספסלים - תוכנית למניעת נשירת בני נוער מבתי ספר 
• מדריכי לילה - פרוייקט מניעת אלימות בקרב חבורות 
רחוב • נוער נאסא - קבוצת מנהיגות עם ראייה חברתית • 
גישור - פיתוח הידברות בין אנשים וקבוצות בקהילה לצמצום 
האלימות וההקצנה • תיאטרון דילמות- תיאטרון אתגר 
לנוער בסיכון, חשיפה לתיאטרון ומשחק • ספורט אתגרי

קיץ בטוח לנוער - פרוייקט עירוני התקיים בחודשים יולי- 
אוגוסט, בהובלת אגף החינוך והנוער, אשר מספק תחליף 
משמעותי לשעות הפנאי עבור בני הנוער במהלך ימי הקיץ.

מוקד הקליטה העירוני

בחודש יולי התקיים טקס חנוכת מרכז קהילתי ליוצאי 
אתיופיה ואנדרטה לזכרו של ברוך טגניה ז"ל בכניסה 
למוזיאון איילון ברח' דרך דוד פייקס. המבנה הוקם 
לבקשת התושבים, בהחלטת ראש העיר, לאחר שבמשך 
שנים לא נמצא פתרון ראוי שיענה על צרכי העולים, 

הנוהגים לקיים אירועים ושמחות בתוך השכונות

נלחמים באלימות במשפחה: 
מרכז "דֹלב" 

מרכז דלב לטיפול באלימות במשפחה נותן שירות 
טיפולי ייחודי לגברים ולנשים החווים מערכת יחסים 
אלימה במשפחה, וכן לילדים החשופים לאלימות 
במשפחתם. מרכז דלב ממוקם במשכנו החדש ברח' 

הנביאים 8 קומה ב'. טלפון 08-9493331 
מטרות הטיפול: הפסקה/הפחתה של מגוון הדפוסים • 

האלימים בתוך המשפחה • במרכז פועלות כיום 3 
קבוצות לטיפול בגברים • ליווי תמיכה • טיפול פרטני 
/ אישי לגברים ולנשים החשופים למערכת יחסים 

קשה, כואבת ואלימה • 
במרכז פועלת מסגרת חברתית: פרוייקט "קפה • 

ושיח" הדסה - מטרתו להעניק לנשים החוות אלימות 
במשפחה, מסגרת חברתית חמה ותומכת, הכוללת 
הרצאות העשרה, סדנאות מסיבות טיולים ותכנים 

נוספים להגברת המודעות האישית - נשית.

שירות ייעוץ לאזרח )שי"ל(
מספר מקבלי הייעוץ עלה ל-5600 )10%(. השירות 

מופעל ע"י 30 מתנדבים וסטודנטים למשפטים. 
קיימת פעילות ענפה של הסיוע המשפטי, פעמיים 
בשבוע מגיע עו"ד מטעם הסיוע המשפטי למשרדי 
שי"ל, ומטפל בבעיות הפונים. המרכז מקיים השתלמויות 
בנושאי יחסי עבודה, הדרכות ועדכונים למתנדבים, 

וכן מפגשי גיבוש, טיולים וישיבות צוות.

מרכז הגישור העירוני
המרכז פועל לפיתוח הדברות בין פרטים וקבוצות 
בקהילה ולצמצום האלימות וההקצנה בחברה. המרכז 
עסק בסכסוכי שכנים, יחסי עובד מעביד, גישור לגירושין, 
סוגיות ירושה, הרחבות בנייה ועוד. במרכז פועלים 
מעל 45 מגשרים מקצועיים מתנדבים. המרכז בצע 
השנה מאות גישורים. הפניות הגיעו מבית המשפט, 
המשטרה, עיריית רחובות, תלונות ציבור. גישור של 
מאות תיקים. רוב הגישורים מסתיימים בהסכם לשביעות 

רצון הצדדים. השנה בוצעו: 
בשנת 2013 הועברו הכשרות ב-12 בתי ספר בעיר 
• החלו הכשרות בגישור נוער הן בבתי הספר, והן 
במסגרות לא פורמליות, מתנסים, הנהגות נוער ועוד 
• בגנים רבים בעיר פועלת תוכנית גישורון לגיל הרך 
• הופקו 2 סרטי הדרכה בגישור לבתי ספר, בשיתוף 
תלמידי נועם בנות והדרים • הרצאות בנושא תקשורת 
וגישור להנהגה הורית מבתי ספר שונים והורי מעון 
נעמת • קורסים בגישור • פרקטיקום - התקיימו 3 

קורסים להתנסות מודרכת בגישור • קורס למגשרים 
ותיקים לגישור במשפחה, ועוד

הרשות העירונית למלחמה 
בסמים ואלכוהול

הרשות יוזמת ומפתחת תוכניות הסברה, חינוך ומניעת 
שימוש בחומרים ממכרים לכלל האוכלוסייה: 

סיירת הורים עירונית: תושבים מתנדבים, אכפתיים 
ומעורבים, שיוצאים בלילות סופי השבוע לפארקים 
ולמוקדי הבילוי. הם פוגשים את בני הנוער והצעירים 
ויוצרים דיאלוג בגובה העיניים. המתנדבים מקשיבים, 
מסבירים עוזרים כשצריך ודואגים שהילדים שלנו יוכלו 

לבלות באחריות ולחזור הביתה בשלום.

מנהיגות נוער: הקמת קבוצות מנהיגות נוער ברחבי העיר 
)אושיות, מתנ"ס חוויות צפון, נוער נאס"א - נוער נגד 
אלימות, סמים ואלכוהול(, הלוקחות אחריות ומעורבות 
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אוקראינה בינלאומי • פסטיבל עדות ישראל • השקת 
ספר תזכור - סיפורים של ילדי שואה הגרים ברחובות 

• בהצלחה רבה פועלים פרויקטים ייחודים לעולים- " 
כולנו יחד ", "שורשי עברית", "מרכז תרבות", "מדענים 
עולים", "פיתוח חשיבה באמצאות שח מט", "חינוך 
בלתי פורמאלי", ועוד • מקהלות עולים "כריזנטמה" 
,"צוזמן" )יחד(, "וטרנים", " שמחה" במקבצי דיור • 

במסגרת פעילות המחלקה פועלים ארגוני עולים • 

חוגים שונים: ציור, ריקודים, תיאטרון לילדים, חוגים 
למבוגרים • עידוד ספורטאים: או שו - נבחרת ישראל 
ללחימה סינית העתיקה, שמגעיה להישגים בינלאומיים, 
קרטה, ג'ודו, עמותת "land and sky " עם חוגים מגוונים 
ובית ספר לשח מט של מחלקת הקליטה, שפועל 

משנת 1998 ומגיע להישגים בינלאומיים. 

"בית דרור"-מרכז להנחלת מורשת 
השואה ברוח החינוך ההומניסטי

"בית דרור" המשיך השנה לשקוד על ימי עיון 
בנושא מורשת השואה לדור הצעיר בשיתופם של 
ניצולי השואה הפעילים בבית, במטרה לחזק את 
תודעת לקחי השואה והרלוונטיות שלהם לחיינו 

כאנשים וכיהודים. במרכז הפעילות השנה: 
70 שנה למרד הגטאות וחשיפת סיפורם המופלא של 
"ילדי טהרן" 	 לציון מרד הגטאות, התקיים אירוע עם נציגי 
תנועות הנוער בנוכחות לוחם בתנועת המרי בקרקוב 
	 סיפור הצלתם של "ילדי טהרן" צוין בהקרנת הסרט 
לתלמידי תיכון ובנוכחות "ילדת טהרן" תושבת העיר 	 
נחנכו שני מיזמי אמנות של תושבי העיר לזכר יקיריהם 
שנספו בשואה, אות להכרה בבית כמקום זיכרון וחינוך 
	 במסגרת ההכנות למסע לפולין המשיך הבית לארח 
לימי עיון את הנוסעים למסע וגם את אלה שלא יצאו 	 
במסגרת יום האישה הבינלאומי, נפתחה מסורת של 
הצדעה לנשים בשואה, תוך חשיפת גבורתן בתקופה 
זו. באירוע השנה נחשפנו לסיפורה המופלא של לילי 
קשטכר, ניצולת השואה 	 ביום השואה המשיך "בית 
דרור" לארח תושבים שבאו להדליק נרות ולהקריא 
שמות 	 הבית ממשיך במבצע "שברי זיכרון" לאסוף 
יומנים וחפצים הקשורים לנושא השואה 	 בחצר 
הבית מוצבת "אנדרטת קרון הכפתורים" לזכרם של 
הילדים שנספו בשואה 	 הבית פתוח לקהל בתיאום 

עם דניאלה בק, מנהלת הבית, טלפון 0504188709

מוקד הקליטה הוקם על ידי משרד השיכון ופועל בשיתוף 
עם העיריה. המוקד ממוקם בשכונת קריית משה ונותן 
שרות לכל בני הקהילה האתיופית המתגוררים ברחובות: 
תעסוקה והכשרה מקצועית - רכזות התעסוקה מסייעות 
במציאת עבודה • מתן קורסי הכשרה מקצועית • 
קורס יזמות עסקית, ועוד. סה"כ - 1175 תושבים פנו 

וקיבלו מענה.

תוכניות - מוקד הקליטה שותף בהפעלה ובמימון 
תכניות שונות הפועלות בקרב הקהילה לגילאים שונים, 
בתחומי חינוך, תרבות, ספורט, קהילה, פעילויות לנוער, 

ועוד. סה"כ כ-2,251 משתתפים.
גינון קהילתי- עבור קשישים בני העדה האתיופית 
בשיתוף עם אגף הגנים של עיריית רחובות ושיקום 
שכונות, מתקיים במתחם קופת חולים כללית בשכונת 

קריית משה בהובלה של מוקד הקליטה. 
פניות כלליות -מוקד הקליטה הוא הכתובת הראשונה 
מבחינת העולים המגיעים לקבלת עזרה בבעיות 
האישיות השונות שהם נתקלים בהן. המוקד מכוון 

ומסייע לעולים. סה"כ פנו וקיבלו סיוע 967 איש.

חברה וקהילה - במהלך השנה מוקד הקליטה יחד עם 
גורמים שותפים קיים ערבי קהילה ואירועים מרכזיים 
שונים, ביניהם יום הזיכרון לנספים בסודן בדרך לישראל, 
חג הסגד, הרצאות לתלמידי בית הספר, סיור לימודי 

והכרת הארץ, ועוד. סה"כ השתתפו - 3,550 איש. 

העצמת מנהיגות קהילתית - במסגרת הפעילות 
הקהילתית פועל "פורום עירוני" עם נציגי קהילה מכל 
השכונות, המשולבים בוועדות השונות של פרוייקטים 
קהילתיים ולוקחים חלק בהחלטות שנוגעות לקהילה. 
הפורום מונה כ-50 פעילים, עובר השתלמויות וסדנאות 
מנהיגות קהילתית בעבודה משותפת עם אנשי מקצוע 
.חלק מהפעילים הם אנשי מקצוע מבני הקהילה 
שעובדים עם הקהילה. הפעילות מתקיימת בסיוע 

של מוקד הקליטה ותוכנית פאקט.

המחלקה לקליטת העלייה 
המחלקה לקליטת העלייה בעיריית רחובות מקיימת 
פעילויות מגוונות לעולים, ביניהן טיולים, תרבות, העשרה 
וציון מועדי ישראל בשיתוף כל הארגונים יוצאי כל 
הארצות. המחלקה מפעילה את בית העולה ומידע 

לעולה מופק בעיתון "רחובות שלנו". 
בין פעילויות המחלקה לשנת 2013: 

השקת ספר רימון מס' 7 - אוסף סיפורים ושירים של 
עולים מוכשרים ברחובות • ביקור קונסול רוסי ברחובות 
לטובת יוצאי רוסיה בבית העולה • כנס ותיקי מלחמת 
העולם השנייה • מוסיקה ובריאות בבית העולה • טקס 
לציון 68 שנה ליום הניצחון על גרמניה הנאצית • יום 
הילד בינלאומי • השקת ספר יזכור - חיילים שנפלו 
במלחמת העולם השנייה וטקס ביד לבנים • סיכום 
שנה של הסטודיו לבלט באולם מופת • פסטיבל יוצאי 
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•במרכז מועדוני מבוגרים, פעילויות תרבות ואירועי 
שיא לילדים, נוער ומבוגרים. 

חוויות אושיות
מרכז חוויות אושיות מציע מגוון פעילויות לתושבים, 
מסגרות חינוכיות לגיל הרך, פעילות בלתי פורמאלית 

לגילאי הגיל הרך ועד לגיל השלישי, חוגים והעשרה:
•המרכז מפעיל מעונות יום ומרכז למידה לכ-40 ילדים 

מכיתות א'-ד' כהמשך ליום הלימודים
•תחום הנוער במתנ"ס- דגש על הגדלת מעורבותם 

החברתית של בני הנוער, על ידי 
שיתופם בקבלת החלטות המשפיעות על תחושת 

השייכות בכדי להביא לשיפור באיכות חייהם 
החברתיים והקהילתיים. בשעות הערב פוקדים בני הנוער 
את המתנ"ס ונהנים ממגוון רחב של חוגים ופעילויות. 
•מסגרות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בכל 
הגילאים- מועדון רימון, צהרון זמן אמיתי ופעילות קיץ 

לאוכלוסייה עם מוגבלויות שכליות. 
• מועדון "רוכבות רחובות"- פרויקט ייחודי להעצמת 
נשים, המאפשר לכל אישה להשקיע בעצמה ולרכוש 

ערכים המלווים את חווית הרכיבה.
•ועדת תושבים- השנה הקמנו ועדת תושבים לענייני 

מתנ"ס, מתוך כוונה להרחיב את שיתוף הציבור
בניהול החיים הקהילתיים.

חוויות כפר גבירול
מרכז כפר גבירול מציע מגוון פעילויות פנאי והעשרה 
לכל המשפחה, תוך שימת דגש על שיתוף התושבים 
בתכנון הפעילות והאירועים הקהילתיים. המרכז מפעיל 

חוגים, מועדון נוער, צהרונים וקייטנות. 
• "בית לגדול טוב" - מרכז פעילות פנאי ובילוי העשרתי 
לגיל הרך. במקום עומדים לרשות הילדים ומשפחותיהם 
פעילות חופשית ללא תשלום, בימים א-ה לאורך כל 
השנה. הוא מציע חדר ג'מבורי, חדר משחקייה וספרייה, 

חדר מחשבים ומשחקי חצר.

מופת חוויות על הבמה 
הציע במהלך העונה החולפת מגוון רחב של הצגות 
תיאטרון ממיטב הרפרטואר בארץ, ערבי זמר ושירה 
בציבור מרגשים וסוחפים, מלווים במצגות ושקופיות. 

אוטובוס מזמר - תוכנית טיולים וזמר ישראלי המלווים בשירה • 
ונגינה עם מיטב המדריכים ומובילי השירה בציבור בארץ

במהלך השנה נרשמו כ-1750 מנויי תיאטרון, 650 • 
מנויים לערבי השירה וכ- 120 מנויים לאוטובוס המזמר.

חוויות בספריות- ספריה מרכזית
סופרים רבים התארחו באגף הילדים והנוער ביניהם. • 

הספרייה אירחה השנה את הסופר שמעון אדף זוכה 
פרס ספיר, והמוסיקאי דניאל סולומון למפגש שכולו 

אהבה לשפה לספרות ולמוסיקה.
מופע מחווה לס. יזהר - תכנון והפקה של צוות • 

הספרייה, התקיים באתר הפרדסנות ע"ש מינקוב.
הספרייה מציעה עמדות מחשבים רבות לגלישה • 

וללימודים.
נגישות לספרים- בספרייה נמצאת המכונה היחידה • 

בארץ שמאפשרת גם השאלה וגם החזרה של 
ספרים באופן עצמאי

חוויות בקהילה
רשת המרכזים הקהילתיים 

חברי "קהילה נגישה רחובות" 
בפעילות הסברתית לילדים

פעילי התכנית "קהילה נגישה ברחובות" עורכים פעילויות 
הסברתיות במוסדות החינוך בעיר, במטרה לחשוף 
את נושא הנגישות בפני ילדי מערכת החינוך. בתמונה: 
פעילות העשרתית לילדי הצהרון במתנ"ס נווה יהודה, 
במסגרתו למדו הילדים על נגישות, בהיבטים פיזיים 
וחברתיים. במפגש עם פעילי התכנית, הילדים שאלו 
שאלות, שמעו את סיפוריהם האישיים של הפעילים, 
השתמשו באביזרים לליקויי ראייה, כגון שעון תחושתי 
וכתב ברייל וצפו במשחק כדורגל נגיש בין אם לבנה.
בתמונה: ראובן מגן, צופית גולן ובנה שחר ולימור סואן

מרכז קהילתי חוויות- שוויץ

המרכז מקדם מגוון חוגים ופעילויות, לכל הגילאים, 
קייטנות קיץ, מועדוני תרבות לילדים ומפעיל מעון 

יום, פעוטון וצהרון. 
המרכז מוביל מחוייבות אישית בקהילה ופועלות בו 
קבוצות יזמות חברתית ומועדונים חברתיים למבוגרים.
המרכז מקיים ערבי תרבות ומסורת, מפעיל בית ספר 

למחול, אקרובטיקה ועוד.
פעילויות המותאמות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים- 

המרכז מפעיל בריכה הידרותרפית ובמתחם פועל בית 
קפה מונגש, המעסיק עובדים בעלי לקויות ומאפשר 
חיבור ושילוב לקהילה בהעסקה, חניכה והנגשת שרות.

חוויות קריית משה- הבית של 
הקהילה

מהווה מרכז פעילות תוסס, מקום מפגש והתכנסות לתושבי 
השכונה ולבאים מכל רחבי העיר והוא פתוח כל יום משעות 
הבוקר עד שעות הערב המאוחרות. המרכז מהווה מקום 

חם ובטוח לעשייה, פיתוח מנהיגות צעירה ולמידה: 
•בצד הפעילות הקהילתית תופסים הנוער והילדים 
מקום מרכזי. במתנ"ס פועלות למעלה מעשר קבוצות 

שונות שעוסקות במנהיגות נוער 
•במתנ"ס פועל מרכז למידה, בהשתתפות כ-100 ילדים 
בכיתות א-ו, במשך 5 ימים בשבוע. בנוסף, פועל חדר 
למידה ממוחשב, שנתרם ע"י חניכי תנועת הצופים 

שבט אריות גדרות.

•בחופשת הקיץ, החל מחודש יולי עד חודש אוגוסט, 
פועל המתנ"ס במתכונת מיוחדת- במסגרת פרוייקט 
קיץ בטוח עד חצות. מספר המשתתפים בפעילויות 

המגוונות עמד על כ-600 בני נוער.

•אוניברסיטף - מרכז העשרה לגיל הרך- מוקד נגיש, 
זמין ומאתגר להעשרה והרחבת ידע עולם להורים 
וילדים. מטפח הזדמנויות לניצול איכותי של שעות הפנאי 
תוך פיתוח ערוצי תקשורת במשפחה וחיזוק הקשר. 
•צהרונצ'ק - השנה נפתח במתנ"ס צהרון ייחודי לילדי 
הגנים, אשר פועל 5 ימים בשבוע וכולל חוגים וארוחת 
צהריים. הצהרון הינו בין-דורי ו נותן מענה להורים 

עובדים עד השעה 17:00.



איכות הסביבה

www.rehovot.muni.ilעיריית רחובות ב-www.rehovot.muni.ilעיריית רחובות ב-

"עמותת רחובות אוהבת חיות" 
פועלת במסגרת הכלבייה העירונית, על מנת לשפר 
את רווחת הכלבים והחתולים. פעילות המתנדבים 
כוללת טיול יום יומי עם הכלבים, ביצוע חיסונים ומתן 
טיפוליים וטרינרים, ביצוע ניתוחי עיקור וסירוס, שיקום 
ומציאת בית חם לכלבים והחתולים. באוגוסט נערך 
יום התנדבות של סטודנטים מהפקולטה לחקלאות 
בכלבייה העירונית, אשר במסגרתו נערכו ניקיון יסודי, 
צביעה ושיפוץ של החצר הפתוחה ושאר עבודות 
תחזוקה. בשנת 2013 נמסרו לאימוץ מטעם "עמותת 

רחובות אוהבת חיות" 156 כלבים ו-17 חתולים

מאבק ראש העיר בתאגידי המים
ראש העיר, רחמים מלול, הוביל בחודש דצמבר מאבק 
מתוקשר נגד הפעלת תאגיד המים. . בחוק ההסדרים 
האחרון נקבע שעל עיריות שטרם התאגדו, להשלים 
את ההתאגדות עד 31.1.2014, ולא יעשו כן- ינקטו נגדן 
סנקציות. המשמעות- עוד משרות, עוד שכר לעובדים 

ועוד עלייה משמעותית בתעריפים.
ראש העיר השתתף בדיון בוועדת הפנים של הכנסת, 
שם קרא לבטל את הפעלת תאגיד המים ברחובות: 
"הפעלת תאגיד היא עוד החלטה שרירותית ושערורייתית 
של האוצר, שתנפח מנגנונים ותביא לעליית תעריפי 
המים כבר בחודש ינואר. בשנים האחרונות השקענו 
כ- 175 מיליון שקל בהחלפת תשתיות מים וביוב בעיר, 
אין שום הצדקה כלכלית ומוסרית בהקמת תאגיד, 
רחובות עיר חזקה, שיכולה להתנהל גם בלי גזרות 

נוספות על הכיס הפרטי של התושבים".
במהלך סגירת הדו"ח לתושב נמשכו הדיונים בנושא 

ותוצאות והשלכות ידווחו לכם בהמשך.

אכיפה סביבתית
פסולת בנייה- עיריית רחובות נוקטת בכל האמצעים 
העומדים לרשותה, לרבות החרמות כלים כבדים, 
משאיות, טרקטורים פתיחת הליכים פליליים וכתבי 
אישום כנגד המשליכים פסולת בנייה בשטחים פתוחים 

ומזהמים את הסביבה. 
מנכ"ל העיריה, דורון מילברג הנחה את הגורמים 
הרלוונטיים בעיריה להציב מצלמות בשטחים פתוחים 
ברחבי העיר ולצאת למבצע אכיפה נוקב למען שמירה 
על איכות החיים והסביבה. פקחי העירייה סיירו באופן 

מח' פיקוח איכות הסביבה.

5 כוכבי יופי
5 כוכבי יופי לרחובות בתחרות "קריה יפה בישראל 
יפה"- זו השנה הרביעית ברציפות בה רחובות 
משתתפת וזוכה בחמישה כוכבי יופי מטעם 
"המועצה לישראל יפה". במסגרת התחרות הגיעו 
צוות השופטים לסיורים בעיר וקיים גם יום שיפוט 
מרוכז, בו נבחנו קריטריונים רבים, הכוללים את שירות 
העיריה במגוון תחומים, ביניהם, איכות סביבה, חינוך, 
תרבות, פיתוח ובנייה, מוכנות לשעת חירום, ועוד. 
השופטים התרשמו מהעשייה המרובה בעיר. את 

ההכנות ניהל אגף גנים ועיצוב הסביבה

השרות הווטרינרי העירוני 
בשנת 2013 נערכו מספר שיפורים בשרות הווטרינרי 
העירוני, על מנת לשפר את טיב השרות לתושבי העיר 

ולפעול למען רווחת בעלי החיים:
הורחב שטח הכלבייה העירונית - לטובת שטחים • 

פתוחים ורחבים יותר לשחרור כלבים. נבנה מעבר 
ישיר בין משרדי השירות לכלבייה העירונית, על 
מנת לעלות את רמת הבטיחות של בעלי הכלבים 
והכלבים עצמם במעבר לכלבייה ולקצר את הדרך 

בין שני המתקנים.
נבנתה רמפה מיוחדת - על מנת לצור הנגשה של • 

הכלבייה לקהל הנכים אשר מגיע אלינו.
הוגשה בקשה למשרד החקלאות- על מנת להכיר • 

בכלבייה העירונית כ"מתקן מוגן" למען בעלי חיים. 
הגדרה אשר תאפשר קליטה של בעלי חיים פגועים 
במסגרת חוק צער בעלי חיים, וכמו כן תאפשר קבלת 
תרומות ותמיכות מהמדינה לשיפור ותחזוקת המתקן.

במסגרת שיפור בריאות הציבור האזורית- החל השרות • 
הווטרינרי העירוני של רחובות במתן שרות לבדיקות 

מזון מהחי גם למועצה אזורית גזר.
אושר ופורסם ברשומות - חוק עזר לרחובות )פיקוח • 

על מכירת בשר ומוצריו (, התשע"ב - 2011. כמו כן, 

אושרו ופורסמו עבירות הקנס במסגרת החוק. חוק 
זה מאגד את כל הקשור לפיקוח על מוצרי בשר 
לסוגו, הובלתו, אחזקתו, מכירתו על מנת לשמור 

על בריאות תושבי העיר.
נערך מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב - בעזרת • 

"העמותה להצלת חתולי רחוב" ובהשתתפות במימון 
מאת משרד החקלאות. המבצע הסתיים בחודש 
אוגוסט השנה וכלל לכידה, ביצוע ניתוחי עיקור 
וסירוס של חתולי רחוב, חיסון כנגד מחלת הכלבת, 
ביצוע טיפול נגד טפילי מעיים ולאחר אשפוז של 24 
שעות החזרת החתולים למקום לכידתם. במסגרת 

המבצע טופלו 1012 חתולי רחוב.
עיריית רחובות, באמצעות חברת ה.ל.ר הקימה את • 

בית הווטרינר העירוני, ברחוב מוטי קינד. המבנה 
משתרע על פני 150 מ"ר, כולל חדרי שירות וקבלת 
קהל ועלות הקמתו מסתכמת בכ- 2 מיליון שקלים 

ונחנך בתחילת השנה. 

חוסנו כנגד מחלת הכלבת 3600 כלבים • הוסגרו 
לצורך פעולות תצפית כלבת 126 כלבים, 15 חתולים 
• נאספו 294 כלבים ו-68 חתולים • נערכו 190 
ביקורות רישוי ווטרינריות בעסקים למכירת מזון מן 
החי • נבדקו בבדיקות "טרום שיווק" ב-8,791,833 
ק"ג של מוצרים מהחי מסוגים שונים • טופלו 2882 
תלונות ציבור בתחומים השונים שבאחריות השירות 

הווטרינרי העירוני.
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מחלקת פיקוח איכות הסביבה אוכפת את חוקי העזר 
העירוניים- פועלת לצמצום המפגעים בעיר, לדאגה 
לבריאות התושבים ולשיפור איכות החיים בעיר. השנה ניתן 
דגש לאכיפה כנגד בעלי כלבים, שלא אוספים אחר גלגלי 
כלביהם, מפגעי רעש, מפוחים, ועוד. עד לחודש נובמבר 
2013 נרשמו 1184 ברירות משפט וטופלו 8074 פניות מוקד. 

כמות הפסולת הכללית של רחובות לשנת 2012

סוג הפסולת
להטמנה

טון כמות 
הפסולת 

ללא מיחזור

% מכלל 
הפסולת 
להטמנה 
ברחובות 

טון פסולת 
לנפש 

 )לפי 133,000 
תושבים(

פסולת 
ביתית 

52,63270.860.395

פסולת 
יבשה וגזם 

21,20528.750.159

4330.580.003פסולת בניין 

סה"כ 
פסולת 

להטמנה 
74,2700.557

מיחזור

כמות סוג הפסולת
הפסולת)טון(

% מכלל 
הפסולת 
הטמנה 
ומיחזור 

טון פסולת 
לנפש/ שנה 
)לפי 133,000 

תושבים(

פסולת 
למיחזור

9,12810.940.068

בעיר מוצבים כ-16 מתקנים למיחזור פסולת אלקטרונית 
• כ-300 קופמפוסטרים פועלים בבתים פרטיים, בסבסוד 
העיריה • מוצבים כ-27 מתקנים למיחזור קרטונים • 
כ-2500 מתקנים למיחזור נייר הוצבו בבניינים משותפים 
• כ-300 מתקנים משולבים למיחזור בקבוקי פלסטיק 

ודיסקים מוצבים ברחבי העיר

חוק האריזות
עיריית רחובות נמצאת בהליכים מתקדמים להתקשרות 
עם תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר, ליישום חוק האריזות, החוק 
להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, במטרה 
להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע 
את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות המועברת 
להטמנה. במסגרת זו עיריית רחובות, באמצעות 
האגף לשיפור פני העיר, תציב כ-500 פחים כתומים 
לאיסוף אריזות, כפיילוט במספר שכונות ובהמשך בכל 
רחבי העיר. מספר המתקנים הכללי לפריסה נאמד 
בכ- 3000 , אשר יבוצעו בארבעה שלבים. בנוסף יוצבו 
63 מתקנים סגולים המיועדים לזכוכית אשר יוצבו 

בנקודות מחזור בלבד.

ראש העיר, רחמים מלול, יתמרץ 
בתי ספר שיחסכו בחשמל: יקבלו 
מחצית מסך החיסכון לפעילות 

בית ספרית. 
מלול פנה השנה לשני תיכונים בעיר, כפיילוט 
לתיגמול בגין הפחתת הוצאות צריכת החשמל, 
לאחר שחשבונות החשמל שלהם הסתכמו במאות 
אלפי שקלים. במידה וקריית החינוך תציג ירידה 
בצריכת החשמל בקוט"ש בחישוב התקופתי 
המקביל בשנת 2014, יתוגמל בית הספר בחצי 
מהיקף הירידה בקוט"ש. התיגמול יהיה לשם קיום 

יוזמות בית ספריות



עם הפנים לתושב

מחנכים באהבה

תנופת הפיתוח, הבינוי הציבורי והתשתיות

תרבות, ספורט ופנאי

איכות הסביבה

עם הפנים לקהילה

עיצוב גרפי:       הפקה ועריכה: לשכת הדוברות


