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הקשר שלך לעיריה
מרכזיה  9392222

9392201 לשכת ראש העיר  

9392213 פניות הציבור לשכת ראש העיר  

9392213 מ”מ ראש העיר  

לשכת סגני ראש העיר  9392212/7

9392207 המשנה לראש העיר  

9392231 מנכ”ל העיריה  

לשכה משפטית  9392249

9392240/1 לשכת דוברות  

9392260 מינהל ההנדסה  

9392387/8 אגף שיפור פני העיר  

9392356 אגף גנים ועיצוב הסביבה  

9392341 אגף בטחון, בטיחות, חרום, רכש ומוקד עירוני  

9392489 אגף שכונות 

9392403 אגף החינוך והנוער  

פסג”ה, מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה -

9316204/5 כרמל 72 מתחם מכון דוידסון 

9496578 המחלקה לקליטת עלייה  

9392484 המחלקה לתרבות תורנית  

שירות פסיכולוגי חינוכי - ביל”ו 2, בניין הקניון  9392850

9390507 תרבות הדיור  

9392668 המחלקה לאזרח המבוגר  

9392501/2 מינהל כספים  

9392497 ביטוחים ונכסים  

9392509 אגף מיסים  

אגף תנועה, שילוט ופיקוח

9480111 פקריס 3 בנין רורברג  

9480141 פיקוח איכות הסביבה  

9362790 השרות הוטרינרי  

9392620 אגף לשירותים חברתיים  

מרכז גישור עירוני-

9352419/20 מנוחה ונחלה 18 בית הרופאים 

9392684/5 ש.י.ל - שירות ייעוץ לאזרח  

“עתידים” מרכז שרות ומידע לצעירים -

רמז 80  9314800

הארכיון לתולדות רחובות -

9495741 יעקב 44 סמטת יחזקאל חביבי  

1-800-55-57-70 הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב 

ה.ל.ר )החברה לפיתוח רחובות(            08-9480100

החברה העירונית רחובות לתרבות,
ספורט ונופש

6683870 משרדי ההנהלה  

בי”ס עירוני להורים 9455824

9459397 המכללה העירונית לחינוך מבוגרים  

בית דונדיקוב )סל תרבות וסיורים( -

9494721 יעקב 32  

9390390 הקתדרה העממית ע”ש לאה טנא  

בית יד לבנים - הבנים 10  9494817

9467998 בית מיכל - הגר”א 10  

9456050 בימת הנוער העירונית  

9316245 הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה - סירני 52  

9494721 הגלריה העירונית לאמנות  

בית האמנים רחובות - רח’ כרמל  9455824

6683883 אגף הספורט  

9365589/9315361 הספורטק העירוני - טלפקס  

בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני  9232200

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

9469197 אתר הפרדסנות ע”ש מינקוב  

0733946150 מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל 

5253 * רשת חוויות  

9406552 מוזיאון מכון אילון  

9466977 אולם מופת - לוין אפשטיין 22  

9343207 אולם ויקס - מכון ויצמן  

9453435 הספריה המרכזית ע”ש מאירהוף - גולדין  

www.rehovot.muni.il באפליקציה ובאתר , , ב- עיריית רחובות ב- 

עיריית רחובות לשירותכם!
המוקד העירוני, 106 זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

בטל. 08-9392444 | 08-9392106 
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דבר ראש העיר

תושבות ותושבים יקרים, 
התאפיינה   2017 שנת 
בחדשנות, צמיחה והמשך 

פיתוח העיר והשכונות. 
השנה נבנו מוסדות חינוך 
החינוך  ומערכת  חדשים 
ארציים  הישגים  רשמה 
ועלייה בנתוני הזכאות לבגרות. דגש מיוחד הושם על 
שיפור השירות לתושבים בתחומי חיים רבים, בראשם 

חזות העיר וביטחון התושבים. 
שופצו  הוותיקות,  בשכונות  התשתיות  שדרוג  לצד 
כל  גינון  תוך  חדשים,  ציבור  ומבני  תשתיות  והוקמו 
והקמת  ציבוריים  גנים  שיקום  החדשים,  השטחים 
פארקים חדשים. במקביל התבצע פיתוח מואץ באזורי 
עירונית  התחדשות  ותוכנית  והתעסוקה,  המסחר 
להליך  הועברה  משה  קריית  בשכונת  בארץ  הגדולה 
אישור מואץ. מינהל הנדסה מקיים תהליכי התחדשות 
העירוני  ההנדסי  האתר  את  והקים  נוספים  ושימור 

המתקדם. 
בישראל  הראשונה  החכמה  כעיר  הוכרזה  רחובות 
והקימה מערך התגוננות בפני מתקפות סייבר, הגבירה 

תושבות ותושבים יקרים, 
שיפרנו   החולפת  בשנה 

השירות  את  משמעותית 
את  והפכנו  לתושבים 
חכמה  לעיר  רחובות 
ומתקדמת. ביצענו עשרות 
לפיתוח  חדשים  פרויקטים 
הציבור  ומבני  התשתיות  ושימור  קידום  לצד  העיר, 
החינוך,  את  קידמנו  האחרונות.  בשנים  שהקמנו 

התרבות וניקיון העיר לצד חיזוק פעילות קיימת. 
זו  גבוהה-  שירות  ולרמת  להישגים  העיר  את  להביא 
אולם  עבורכם.  מחויבים  אנו   לה  הבסיסית  המשימה 
המשימה המורכבת והעיקרית היא לשמר את האיכות 

עירוני  ושיטור  אכיפה  יחידת  והקימה  הביטחון  את 
בשיתוף משטרת ישראל וחידשה את המטווח העירוני. 
מערך הביטחון והחירום וגורמי האכיפה והתנועה, פעלו 
התושבים  של  האישי  ביטחונם  להגברת  שאת  ביתר 

ושמירה על הסדר בעיר.
תימן  יהדות  מורשת  מרכז  את  חנכנו  החולפת  בשנה 
וקהילות ישראל, נמשכה פריחת התרבות בעיר וקיימנו 
במוסדות  פעילויות  ופסטיבלים,  אירועים  עשרות 
פנאי  להעשרה,  איכותיים  מענים  ופיתחנו  התרבות 

ותרבות לכלל האוכלוסיות בעיר.  
לצד כל אלה, עיריית רחובות זכתה בפרס הניהול תקין 

ממשרד הפנים. 
אני מודה לחברי מועצת העיר על פעילותם הציבורית. 
תודתי המיוחדת למנכ"ל העיריה, דורון מילברג, האמון 
לוועד  למנהלים,  המורכב,  העירוני  המערך  ניהול  על 
העובדים ועובדי העיריה המסורים. תודה מקרב לב לכל 
עמותות  ארגונים,  ממשלה,  משרדי  הרבים,  שותפינו 
ומתנדבים, התורמים רבות לקידום העשייה העירונית. 

 
שלכם,

רחמים מלול, ראש העיר

הגבוהה של השירותים שאנו מעניקים לכם בכל תחומי 
שיפור  על  דגש  שמנו  לכן,  ולפתח.  לחדש  החיים, 
העיר,  חזות  בתחומי  חדשים  מענים  ופיתוח  השירות 

המוקד העירוני, התרבות, הרווחה ועוד.
עבודתו  על  מלול,  רחמים  העיר,  לראש  תודתי 
לחברי  למענכם,  מתפשרת  והבלתי  האינטנסיבית 
התיקים  במסגרת  פעילויות  המפתחים  העיר  מועצת 
השונים, ליו״ר וועד העובדים, רמי מדהלה, חברי הוועד 
ועובדי העיריה על שיתוף פעולה ועשייה מסורה ולכל 

המתנדבים והשותפים לעשייה. 
 

שלכם,
דורון מילברג, מנכ"ל העיריה

דבר מנכ"ל העיריה
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לראשונה בישראל: העיר החכמה האלחוטית הראשונה בארץ
העיר רחובות השלימה את העברת התשתיות העירוניות בעיר, כולל מצלמות אבטחה, רמזורים, תאורה ועוד, 
לפריסה אלחוטית, שהופכת אותן לחכמות ונשלטות מרחוק באמצעות חיבור לטכנולוגיית פס רחב אלחוטי. 
רחמים מלול, ראש העיר:  "הטכנולוגיה החדשנית מאפשרת  לנו להעניק שירות טוב יותר לתושבים תוך חסכון 

אדיר בעלויות, ומונעת את הצורך לחפור בכבישים ובמדרכות לצורך הנחת סיבים."

עם הפנים לתושבים

פרס שר הפנים לניהול תקין ברשויות המקומיות
הוענק לעיריית רחובות

ואף  לציבור  זאת מבלי לפגוע בשירות  לאיזון תקציבי,  הפרס הוענק לאחר פעולות רבות שננקטו במטרה להגיע 
יהיה להעניק את השירות  ואחראית,  על מנת שניתן  אותו. שיפור הניהול הכספי נעשה בצורה מבוקרת  לפתח 
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תתחדשו!
סיירת הניקיון לשירותכם

הוקמה סיירת ניקיון עירונית זריזה ונרכש טנדר מצויד 
גם  הכולל  אשפה,  של  מהיר  לריקון  הידראולי  בהייבר 
מכולה בתוכו. הטנדר עובד בכל שעות היממה, בהתאם 
מענה  לתת  במטרה  יזומה,  ופעילות  המוקד  לקריאות 

מהיר ויעיל ולשפר את חזות העיר וניקיונה.

להיקף  הפעילות  את  ולהתאים  לתושבים  המיטבי 
שותפים  היו  אלה  למאמצים  הזמן.  ולרוח  האוכלוסייה 
חברי הנהלת העיר, מנכ״ל העירייה, וועד העובדים וכל 

עובדי העירייה.
בין היתר הפרס ניתן לאחר בחינת  מדדי ביצוע שנתיים,  
עמידה בכללי מנהל תקין,  העדר לקויים בניהול ההון 
פעולות  התאגידים,  בתחום  תקין  מנהל  האנושי,  
להסדרת  רישוי עסקים,  עמידה בפרמטרים של הכנה 

ראויה של העיר לשעת חירום ועוד. 



WWW.REHOVOT.MUNI.ILרחובות. עיר המדע והתרבות

תודה שפניתם למוקד העירוני 106!
בשנת 2017 , התקבלו כ- 380 אלף שיחות במוקד העירוני, זמני ההמתנה עמדו על 49 שניות בממוצע,

מספר הפניות שנפתחו בשנת 2017 עמד על 166 אלף פניות, לעומת 147 אלף בשנת 2016 , נתון המעיד
על האמון שנותנים התושבים בטיפול המוקד בפניותיהם. 98.1% מהפניות קיבלו מענה על ידי אגפי

העירייה השונים, תוך עמידה ב 79% בזמני אמנת השירות.
במוקד העירוני פועלות שתי ניידות 106 לתיקונים ושיפור השירות, שטיפלו במהלך שנת 2017 בכ- 7000

קריאות מוקד, תוך עמידה ב- 95% בזמני אמנת השירות.
איך פונים? דרך אפליקציות עיריית רחובות וריפורטי, אתר העירוני והפייסבוק של עיריית רחובות, במייל

ובפקס וטלפון שמספרו 106



עם הפנים לתושבים 7

הדאגה שלנו - הביטחון שלכם!
חדש! מערך הגנה נגד מתקפות סייבר

Zero- עיריית רחובות השלימה הטמעה של מערך ההגנה ההוליסטי להתגוננות מפני התקפות ממוקדות, התקפות
רשת  אלקטרוני,  דואר  הגלישה,  ערוץ  כולל  בארגון  התשתית  שכבות  כלל  על  מגן  המערך  כופר.  והתקפות   Day
 Advanced זיהוי וחסימה באמצעות טכנולוגיית יכולות  )USB( והשרתים ומתבסס על  התקשורת, תחנות הקצה 

.Trend Micro לתגובה ותחקור של התקפות סייבר. הפרויקט בשיתוף Malware Detection

מתקני הירי החדשנים 
ביותר בישראל 

באירוע רב משתתפים הושקו מתקני ירי ייחודיים ויחידים 
המטווח  העירוני.  במטווח  שהותקנו  בישראל,  במינם 
עבר חידוש משמעותי, לרבות פעילות, הדרכה, אמצעי 
הבטיחות והחידושים המקצועיים והוא אחד המטווחים 

הטובים ביותר בישראל.

בשגרה מתרגלים
שעת חירום

כמתקן  שישמש  הדרים,  הספר  בבית  תרגיל  נערך 
וועדת מל"ח  קליטה במצבי חירום, בהשתתפות חברי 
וביטחון בעיריית רחובות, בראשותו של מנכ"ל העיריה, 
חינוכיים  ומוסדות  ספר  בתי   17 בעיר   מילברג.  דורון 
שיקלטו  חירום,  במצבי  קליטה  כמתקני  המשמשים 
בהתאם  חירום,  במצבי  האוכלוסייה  מן  חלק  לפחות 

להחלטות הגופים הביטחוניים הממשלתיים. 
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בטיחות היסטורית
ההיסטורי  השלט  ממוקם  היה  שנים  במשך 
ועליו הכיתוב: "מוטב  בכניסה הצפונית לעיר, 
לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע". השנה 
הוחזר השלט והותקן כדרך קבע על גשר ה-44

בטוחים בדרך

דואגים לביטחון
משתמשי הדרך

הבטיחות  כללי  ולימוד  הסברה  בוצעה  השנה  במהלך 
לנהגים  היסודי,  ולתלמידי  הרך  הגיל  לילדי  בדרכים 
והולכי רגל במספר יעדים על ציר הרצל, כולל עמדות 
הרשות  בשיתוף  ועוד,  אקטיביים  ודיילים  הסברה 
כללי  הסברה  אירוע  בדרכים.  לבטיחות  הלאומית 
התקיים בקניון רחובות, במסגרתו חתמו התושבים על 

אמנה והתחייבות לשמירה על בטיחות בדרכים. 
ערכת  חולקה  בדרכים  הבטיחות  שבוע  במסגרת 
הצדעה  באירוע  המבוגר  לאזרח  המותאמת  הסברה, 
לאזרח המבוגר ולציון זכרם של להרוגי תאונות הדרכים 
בארץ, הוצבו מייצבי הנצחה בלובי בניין העיריה וגלעד 

עם נרות זיכרון. 

אכיפה דו-גלגלית
לרוכבים  הסברה  פעולות  ביצעו  מקצועיים  מדריכים 
בעיר,  מרכזיים  ואזורים  בצירים  דו-גלגליים  רכבים  על 
הבטוחה,  הנהיגה  וכללי  בכביש  הסכנות  בנושא 
בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת 

תחנת רחובות.
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אגף התנועה הקים יחידת 
אכיפה ושיטור עירוני

את  קובעים  המשטרה  תחנת  ומפקד  העיר  ראש 
המדיניות וסדר העדיפות העירונית  של פעילות מערך 
ופיקוח  כוחות שיטור  האכיפה העירוני החדש, המשלב 
עירוני. מטרתו לשפר את איכות החיים, להרתיע, למנוע 
ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות 
את  ולחזק  עירוניים  אכיפה  יעדי  לממש  אנטי-חברתית, 
ותושבי  אזרחי  של  הביטחון  ותחושת  האישי  הביטחון 
השנה,  אפריל  בחודש  לפעול  החל  המערך  העיר. 

באמצעות אגף התנועה והמשטרה.

נלחמים בעבירות 
תנועה חמורות

יחידת האכיפה העירונית קיימה מבצע רחב היקף, 
חמורות  וחנייה  תנועה  עבירות  באיתור  שהתמקד 
ואיסורי שימוש ברכבי משא בכל רחבי העיר. במהלך 
המבצע נאכפו מגוון רב של עברות תנועה, נבדקו 

היחידה טיפלה בכ- 15 אלף פניות!
300 דו"חות עירוניים ומשטרתיים   כ  100, נרשמו  8000  פניות מוקד  106, כ-  7000 פניות מוקד  כ- 
בנושא איכות הסביבה, נרשמו כ 3,000 דו"חות עירוניים ומשטרתיים בנושא חניה ותנועה, בוצעו מבצעי 
אכיפה בתחומי מבנים נטושים, רכבים נטושים, השלכות פסולת בניה, רישוי עסקים, הגירה , שב"חים, 
לכידת כלבים מסוכנים, אכיפה בגנים ציבוריים ופארקים והקמת רעש, שעות פתיחת אתרי בניה, שיפור 
למוסדות החינוך,  ובסמיכות  רחוב הרצל  אכיפת עברות תנועה בדגש על  ברחוב הרצל,  איכות החיים 

טיפול בחפצים חשודים, יצירת טריטוריה ביטחונית בפעילות קהילתית ועוד. 

מאות נהגים, נרשמו עשרות דוחות לנהגים, אותרו 
35 רכבי משא עם ליקויים וחלקם אף הורדו מהכביש 
שימוש  בזמן  נתפסו  נהגים  הליקויים,  לתיקון  עד 
במכשירים סלולאריים במהלך הנהיגה, ללא חגורות 
בטיחות ועם ליקויים ברכבם הפרטי. בנוסף, נאכפו 
עבירות חניה חמורות כמו חניה בחניות נכים, חניה 
באזורים אסורים  לחניה וחניה כפולה, חסימות נתיבי 

תנועה ומדרכה. 
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ביקור היסטורי בבית סלוצקין
משלחת של עשרות צאצאי החיילים מאוסטרליה וניו זילנד, 
שלחמו בשלטון הטורקי בישראל הגיעה לביקור ברחובות 
ונפגשה עם בני דור השני והשלישי של המתיישבים שחיו 

בישוב היהודי בארץ ישראל בשנות גאולת האדמות. 

ערב השקה לספר 
"כאלה היינו"

אירוע השקה מרגש הוקדש להשקת ספרו החדש של 
היינו", שמספר את  "כאלה  נאור,  )מוטק'ה(  ד"ר מרדכי 
את  ושוזר  ה-50  בשנות  רחובות  המושבה  של  סיפורה 

סיפורו האישי שנשזר בסיפורה של העיר והמדינה. 

הנחלת מורשת השואה 
לרגל 70 שנות עצמאות

ברחובות,  השואה  מורשת  להנחלת  המרכז  דרור-  בית 
של  ומעורבותם  תרומתם  בנושא  פעילות  השנה  קיים 

ניצולי השואה בבניין הארץ.

רושמים היסטוריה

אומרים תודה!
התרבות  בהיכל  שהתקיים  ייחודי  אירוע  במסגרת 
והפורשים,  היוצאים  העיריה  לעובדי  תודה  אמרנו 
העיר  למען  השנים  רבת  ופעילותם  תרומתם  על 

והתושבים. 
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קשרי חוץ
מרחובות לביסטריצה

ורעייתו זהבה, חברי מועצה  ראש העיר, רחמים מלול 
לביקור  מצומצמת  משלחת  בראש  יצאו  ציבור,  ונציגי 
כחלק  שברומניה,  ביסטריצה  התאומה  בעיר  גומלין 
מכינון מערכת יחסים של ערים תאומות. במהלך הביקור 
והמשלחת  הערים  בין  לשיתוף  גומלין  הסכם  נחתם 
ביסטריצה  יהודי  של  לזכרם  בטקסים  השתתפה 

שנרצחו במהלך השואה. 

מיניאפוליס - רחובות 
איש ממיניאפוליס,   30 בת  מוצלח של משלחת  ביקור 
עסקים  אנשי  קונגרס,  חברי  מחוקקים,  מנתה  אשר 
שותפות  במסגרת  במיניאפוליס,  בממשל  ובכירים 
והסוכנות  רחובות  עיריית  של  מיניאפוליס  רחובות- 

היהודית.

פדרציית ניו-יורק
למען רחובות

התקיים ביקור בפדרציית ניו יורק, לשם גיוסה כשותפה 
להקמת "קריית הצעירים" של העיר רחובות ובנוסף וכן, 
למטרת ייצוג עירוני באירועי כ"ט בנובמבר, שהתקיימו 

בניו יורק במעמד סגן נשיא ארה"ב, מייק פנס.

רחובות ורוצ'סטר חידשו 
את הקשרים

העיר  עם  החמים  הקשרים  את  חידשה  העיריה 
נוער  התאומה, שתחילתם בשנות ה-80.  השנה בני 
בעיר  לסיורים  ויצאו  ברחובות,  התארחו  מרוצ'סטר 

ובארץ במשלחת משותפות עם בני נוער מרחובות. 
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- שלב א' | תוספת מבנה כיתות חדש והריסת המבנה 
הישן בבית הספר בית יעקב | מבנה חדש 10 כיתות גן 
"רננים" ברחובות החדשה | הריסת מבנה ישן והקמת 
 6 | תוספת  18 כיתות בבית הספר סיני  מבנה חדש, 
כיתות, פיתוח ומגרש ספורט בבית הספר ניצני המדע - 
שלב ד' | תוספת כיתות בקרית החינוך הצומחת ע"ש 
רון ארד הייטק היי - שלב ג' | גני 'רננים' יעברו למבנה 
 | טשרניחובסקי  ברחוב  גן  כיתות   2  | ומפואר  חדש 
 | משולם  מעלות  הספר  בבית  כיתות  קומת  תוספת 
הריסה ובניית מבנה כיתות חדש בקריית החינוך קציר 
 | | תוספת מבנה כיתות חדש בבית הספר תחכמוני 
תוספת מבנה כיתות חדש בבית הספר רמון | תוספת 
| הקמת מרכז  מבנה כיתות חדש בבית הספר הרצוג 
 6 | הקמת מבנה  פסג״ה מחוזי בשכונת קריית משה 
אולם  הקמת   | בנות  נועם  הספר  בבית  חדש  כיתות 
ילדים  גן  הקמת   | למדעים  החינוך  בקריית  ספורט 
| הקמת גן ילדים ושתי קומות משרדים  ברחוב שוהם 

ברחוב טלר, ועוד. 

מחנכים
באהבה

 | נאמן  ביובל  גן  כיתות  החינוך שנבנו: 3  מוסדות  בין 
לבית  בסמוך  גן  כיתות   2  | מזרחי  ביעקב  גן  כיתות   2
הספר בגין | 2 כיתות גן בחצרות המושבה | תוספת 
מבנה כיתות לבתי הספר עמיחי ואור לציון | תוספות 6 
כיתות נוספות + פיתוח בבית הספר ניצני המדע - שלב 
ולקראת ביצוע במהלך השנה  פרויקטים בביצוע   | ג. 
15 כיתות ברחובות  הקרובה: בית ספר לחינוך מיוחד, 
החדשה | בית ספר יסודי 24 כיתות, ברחובות הצעירה 

שנת  את  החלו  תלמידים   37,000
עומד  העירוני  החינוך  תקציב  הלימודים, 
 36 מהווה  והוא  שקל  מיליון   319 כ-  על 
בנוסף לתקציבי  העירוני.  אחוז מהתקציב 
החינוך השוטפים, מושקעים כ- 200 מיליון 
שקל בבינוי מוסדות חינוך חדשים, חלקם 
יפתחו בתחילת השנה ומבנים נוספים יחלו 
מוסדות  עשרות  השנה.  במהלך  להבנות 
חינוך וכיתות לימוד חדשות נפתחו בשנת 

הלימודים תשע"ח:
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פיתוח תכניות לימודיות
התכניות התחדשו והשנה הוארך יום לימודים ב- 20 גנ"י במסגרת תכנית מיל"ת להגברת הישגי התלמידים 
בתחומי הליבה |  הורחבה הפעילות למעונות וגני ילדים במרכז לגיל הרך לאבחון וטיפול בקשיים התפתחותיים 
| תכנית קונצרטים  | תכנית רכיבה טיפולית נפתחה בבית הספר לוטם לחינוך מיוחד  בשכונת קריית משה 
חדשה החלה לפעול במסגרת סל תרבות ברוב בתי הספר היסודיים, ממלכתי וממלכתי דתי | תכנית סביבתית 
לצמצום טביעת הרגל האקולוגית פעלה בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר ובהמשך תורחב לבתי ספר נוספים | 
בקריית החינוך הצומחת ע"ש רון ארד ברוח הייטק-היי יחל ללמוד המחזור הראשון בחטיבה העליונה בכיתה 
י' | בקריית החינוך למדעים נפתחו השנה שתי כיתות ותיקים, שמשלבות אזרחים ותיקים להעשרה לימודית 
ובנוסף, שתי כיתות לתלמידים לקויי תקשורת | בבית הספר אמי"ת הלל בנות פעל מתחם גוגיה לשינוי תרבותי 
וחינוכי בקרב קהילת בית הספר | בבית הספר העל יסודי 'בית חנה' חב"ד נפתח המחזור הראשון של החטיבה 
העליונה במסגרת לימודית שש שנתי | בבית הספר ויצ"ו נפתחה מגמה חדשה לתיירות ופנאי כבסיס להמשך 
לימודי תעודה מקצועיים ואף אקדמיים |  בחטיבת הביניים בקריית החינוך קציר פעלה תכנית חדשה להקניית 
| בחטיבת הביניים בקריית  כלים ומיומנויות לתלמידים המטפחים תקשורת בינאישית, קבלת החלטות, ועוד 
עסקית,  יזמות  של  ומיומנויות  כישורים  לפיתוח  ודעת(  חברה  )יזמות,  יח"ד  כיתת  נפתחה  שליט  דה  החינוך 
ומחוזי, פתחה את  ארצי  חינוך  זכתה השנה בפרס  רחובות, אשר  אורט  קריית החינוך   | וסביבתית  חברתית 

הפלנטריום שישמש בשעות הבוקר את התלמידים בלימודי אוירו חלל במסלול של 5 יחידות, ועוד.
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תקציב החינוך ממשיך לגדול
תקציב החינוך עומד על 319 מיליון שקל, המהווה 

36 אחוז מהתקציב העירוני

בשנת הלימודים תשע"ח למדו במסגרת החינוך 

העל יסודי כ- 10.000 תלמידים ב- 18

מוסדות חינוך בעיר
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זכאות לבגרות
מצטיינת

ארצי 7.5%

זכאות
לבגרות

ארצי 66.2%

אנגלית
5 יחידות

ארצי 33.1%

מתמטיקה
5 יחידות

ארצי 11.4%

שיעור הבוגרות 
שהתגייסו 

לשירות צבאי
עליה של כ – 2% 

מהמחזור הקודם

שיעור הבוגרים 
שהתגייסו

לשירות צבאי
עליה של כ – 2% 

מהמחזור הקודם

78.3%

9.8%

17%

43.6%

85.3%

61.6%

הנתונים ממשיכים לעלות!
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מצדיעים לאנשי 
חינוך מצטיינים

מצטיינים  חינוך  לאנשי  הצדעה  בערב 
הוענקו  רחובות  בעיר  החינוך  במערכת 
תעודות הוקרה למנהלים מצטיינים, מחנכים 
מנהלה,  עובדי  גננות,  מצטיינים,  ומורים 
צוותים פדגוגיים, סייעות ולראשונה הוענק 

גם פרס על מפעל חיים בתחום החינוך.

חדש בגני הילדים
כחלק  הילדים,  בגני  סייעות  והתמקצעות  הכשרה 
מתפיסה חינוכית המאמינה כי לסייעת תרומה מהותית 
ספר  בית  פתחנו  הילד,  של  התקינה  להתפתחותו 
המחברת  הרך,  לגיל  ועדה  הוקמה   | סייעות  ללמודי 
את העוסקים בנושא למטרות משותפות |  גני רחובות 
משרד  החינוך,  משרד  העיריה,  בריאות-   מקדמים 
נושא  והפקולטה לחקלאות בחרו לקדם את  הבריאות 
הבריאות בגיל הרך והעיריה מעסיקה תזונאית מוסמכת 

לצורך כך. 
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החינוך היסודי 
בית  וייחודיות  מבוקרת  בחירה  אזורי  תוכנית  חדש! 
העירוני  החינוכי  החזון  ופיתוח  החינוך  לחיזוק  ספרית, 
הקשורים  בנושאים  תחרות  השנייה,  העיבריאדה   |
סל  במסגרת  קונצרטים  תכנית   | העברית  לשפה 
הקולנוע  בראי  ילדות  אחת|  בשפה  שרים  תרבות| 
 | הצעיר  הנואם   | האור  נתיב   | הילדים  פרלמנט   |
תוכנית   | תוספתיות  לימודיות  יום  מסגרות   – מיל"ת 

אמירים לתלמידים מצטיינים | תוכנית קרב ועוד.

החינוך העל יסודי 
הלימודים תשע"ו  בשנת    - לבגרות  בזכאות  עלייה 
משרד  נתוני  עפ"י  לעלות  המשיכה  לבגרות  הזכאות 
זכאות  ויותר(.  החינוך )המתפרסמים באיחור של שנה 
לבגרות  זכאות   |  )66.2% )ארצי   78.3% לבגרות 
יחידות   5 | מתמטיקה  )ארצי 7.5%(  מצטיינת 9.8% 
17% )ארצי 11.4%( | אנגלית 5 יחידות 43.6% )ארצי 
 – צבאי  לשירות  שהתגייסו  הבוגרים  שיעור   |)33.1%
שיעור  הקודם.  מהמחזור   2%  - כ  של  עליה   ,85.3%
הבוגרות שהתגייסו לשירות צבאי – 61.6% עליה של 

כ – 2% מהמחזור הקודם.
במגמה  הלאומית  החלל  תכנית   - יחודיות  תכניות 
וסוכנות  החינוך  בשיתוף משרד  טכנולוגית   - המדעית 
החלל הישראלית פועלת ברחובות | תכנית הרחפנים 
בבתי הספר לפיתוח, הטסה ובניית רחפנים | דיבייט| 
תלמידי  את  המשמש  אורט  בביה"ס  כוכבים  מצפה 
השמש,  מערכת  אסטרונומיה,  ללימודי  והעיר  הקריה 
בחטיבות  ומידול בתלת-מימד  | הדפסה  ועוד  לוויינים 
ביניים | מתחמי גוגיה לשינוי תרבותי במערכת החינוך. 

שירות פסיכולוגי חינוכי 
התפתחותי )שפ"ח(

חינוכיים  לצוותים  ייעוץ  למתן  הוקדשו  10,414 שעות 
התקיימו  והרצאות  סדנאות   137 שונים|   בנושאים 
לילדים, להורים ולצוותי חינוך|  461 הורים קבלו ייעוץ 
ילדים   303  | שונים  וקשיים  דילמות  לגבי  והדרכה 
623 הערכות  ובני נוער זכו לטיפול פסיכולוגי פרטני| 
פסיכולוגיות לילדי גן ו- 363 לתלמידי בתי ספר יסודיים 
בגני  הועברו  15 הרצאות   | והמיוחד  הרגיל  מהחינוך 
ילדים בנושא "מוכנות לכתה א' " ו-8 הרצאות במעונות 

בנושא "מעבר ממעון לגן".
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תוכניות חדשות בשפ"ח
התקיימו 13 קבוצות ילדים לשיפור מיומנויות חברתיות בגיל הרך | נפתחה קבוצת הורים לילדים עם קשיי תקשורת, 
בשיתוף רכזת המתי"א בבית הספר | פעל פרויקט "דלת פתוחה", הדרכה הורים לילדים בני 3-4 שנים| קבוצות 

למדריכי נוער בסיכון. 

החווה החקלאית ע"ש שולמית פרליס 
אובדן מזון במגמת "דרך שלומי" - מגמה לתזונה נבונה אורח חיים בריא בחווה החקלאית רחובות קיימה פעילויות 
בנושא אובדן מזון בחווה, במסגרתה התלמידים סייעו במיון היבול החקלאי, במטרה לנצל את כל התוצרת עד תום 
עבור  לבעלי החיים, למכירה, למטבח ב"חדר שלומי" – להכנת סלט, חמוצים ריבות והשאריות מושלכות לקומפוסטר 

להכנת דשן.

החווה עם הפנים לקהילה - החווה פותחת את שעריה לקהל הרחב לפעילויות ייחודיות, לסיורים בנושאי חקלאות 
שונים, סיורים לגני ילדים ולכיתות היסוד, ביצוע עבודות חקר במדעים לכיתות חט"ב. השנה התווספו לחווה גני ילדים 
מהחינוך המיוחד, בתי הספר החרדי וגני הילדים החרדי. בחווה פועלים בוגרים בעלי צרכים מיוחדים לשנת שירות.
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מחלקת שח"ר
פינת הנוער - מרכז חברתי חינוכי בעל תוכניות ייחודיות 
למתבגרים בגילאי 15-12 הפועל בקריית משה. המרכז 
רחובות-  ועריית  "עלם"  עמותת  עם  בשיתוף  הוקם 

מחלקת שח"ר והמחלקה לנוער מתבגר. 
שומרי הסף - מעל ל- 60 אנשי מקצוע ובעלי תפקידים 
העובדים עם בני נוער השתתפו במפגש למידה שנערך 
בקרב  אובדנות  במניעת  הסף  שומרי  'תפקיד  בנושא 
הלאומית  התכנית   ,360 תכנית  במסגרת  נוער',  בני 

לילדים ונוער בסיכון. 

החינוך החרדי
תכנית "צומחים יחד" - תלמידים מקבלים סיוע חונכים 
ועוד,  רגשי  ויסות  אישית,  העצמה  בית,  בשיעורי 

במסגרת חונכות אישית וחונכות קבוצתית. 
מתקנת  והוראה  באומנויות  טיפול   - שלבים  תכנית 

לקבוצת מיקוד של תלמידים.
תופעת  את  לצמצם  שמטרתו  מיזם  מוגנות-  תכנית 
ללא  עיר  תוכנית  באמצעות  הספר,  מבתי  הנשירה 

אלימות. 
בשנה  פעמיים  מגיעים  הילדים  גני   - חקלאית  חווה 
סביב  ולימוד  ושתילה  זריעה  שכוללת  בחוה  לפעילות 

נושאים אלו.
ספריית פי כמה - מיזם חינוכי לגיל הרך, הפועל במטרה 
לטפח הנאה מקריאת ספרים והנעה לקריאה מיטבית. 

החינוך המיוחד
מיוחד  חינוך  ספר  בית  תלמידי   32  - טיפולית  רכיבה 
רחובות  "פינוקי"  הסוסים  לחוות  מגיעים  "לוטם" 
ויעדים  מטרות  של  בסיס  על  רכיבה  שיעור  מקבלים 

אישיים. 
במהלך   - למידה  לקויי  לתלמידים  אמנות  שיעורי 
וסגנונות  לאומנים  התלמידים  נחשפים  השיעורים 
אומנותיים רבים, תוך התנסות מעשית מתוך התפיסה 
להתבטא  המתקשים  לתלמידים  מסייעת  שהאומנות  

באמצעים לא מילוליים.
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רחובות אירחה את התחרות היוקרתית
The World Scholar's Cup

לאחר שזכו במקום הראשון באירופה: משלחת התלמידים של מרכז המחוננים ברחובות קטפה את המקום השני 
אירחה את הסבב הארצי של התחרות,  זו השנה השנייה שרחובות  ייל בארה"ב.  באליפות העולם באוניברסיטת 
בהשתתפות הנבחרת הרחובותית, שהגיעה למקום הראשון עם 32 תלמידי כיתות ח' - י' מהמרכז העירוני למחוננים 

ומצטיינים. 

חדשות החינוך

5 בתי ספר תיכוניים מרחובות זכו במענקים 
על הישגים יוצאי דופן

זכו  הדרום  וישיבת  הלל  אמית  חמד  הספר  ובתי  רחובות,  ואורט  'קציר'  שליט',  'דה  החינוך  קריות 
למענקים בזכות הישגים יוצאי דופן, בגין הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים. הגמול לבתי הספר נע 

בין 3,000  ל-8,000 שקל.  
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קריית החינוך אורט 
רחובות זכתה בפרס 

החינוך הארצי
פרס החינוך הארצי ניתן לקריית החינוך אורט רחובות 
לערכים  חינוך  גבוהים,  להישגים  תלמידים  הובלת  על 

ומימוש מירבי של תכנית חברתית וערכית למצוינות.

בתי הספר ע"ש המר 
וסמילנסקי במקום 

הראשון בפרס החינוך 
המחוזי

תשעה  זכו  המרכז,  במחוז  חינוך  מוסדות  מאות  מתוך 
המר  מתוכם,  שניים  המחוזי,  החינוך  בפרס  מוסדות 

וסמילנסקי מהעיר רחובות.

מקום 1 בסייבר
זכו במקום  'שפרינצק'  היסודי  הספר  בית  תלמידי 
בתחום   2017 הלאומית  הסייבר  באליפות  הראשון 
יסודיים  ועל  יסודיים  270 בתי ספר  כ-  התכנות, מתוך 

בארץ

מקום ראשון בתחרות 
יזמות ארצית

תלמידי כיתה י"א במגמת מיזוג אוויר, מתיכון עמל 'זיו' 
זכו במקום הראשון בגמר הארצי של תחרות  רחובות, 
היזמות של NFTE שנערכה במרכז פרס לשלום בסוף 
העולמי  באירוע  ישראל  את  ייצגו  התלמידים  החודש. 

של ניפטי והג'וינט בניו יורק.
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הוזלו מחירי 
הצהרונים

המחיר הוזל ל- 935 שקלים לחודש, במקום 
 150 ובוטלו דמי הרישום בסך  980 שקלים 
לסבסוד  זכאית  לא  ורחובות  מאחר  שקל. 
משרד  להנחיות  להיצמד  הוחלט  ממשלתי, 
זכאיות  למשפחות  שיאפשר  דבר  התמ"ת, 
להמשיך להנות מהנחות, שהסתכמו בשנה 
שקל,  מיליון   1.6 כ-  של  בסך  החולפת 

שהוחזרו ל-700 משפחות.

חידון התנ"ך
במקום  זכה  צבי  בן  ספר  בית  תלמיד  בוסקילה,  אלעד 
יסודיים  ספר  לבתי  העירוני  התנ"ך  בחידון  הראשון 

ממלכתיים

תערוכה להנצחת 
השואה

חטיבת הביניים בבית הספר 'דה שליט' קיימה תערוכה 
התלמידים,  בקרב  והגבורה  השואה  מורשת  להנחלת 
שואה,  ניצולי  עם  התלמידים  נפגשים  במסגרתה 

שמספרים להם את סיפור חייהם.

יום שיא לצמצום טביעת 
הרגל האקולוגית

יותר ממאה תלמידים מ-7 בתי ספר ברחובות התכנסו 
הרגל  'טביעת  לצמצום  התוכנית  של  השיא'  ל'יום 

האקולוגית' - המקדמת אג'נדה ירוקה לסביבה. 
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בר מצווה
לתלמידי "לוטם"

'לוטם', שנמצאים על הרצף  11 מתלמידי בית הספר 
מרגש  מצווה'  'בני  בטקס  לתורה  עלו  האוטיסטי 

והגשימו חלום.

תלמידים הוסמכו 
כמגשרים חדשים

תלמידי בתי הספר עברו קורס של 20 שעות. במהלך 
הקורס התלמידים תרגלו סימולציות ולמדו את עקרונות 
אישית  חתומה  מגשר  תעודת  קיבלו  ובסיומו  הגישור, 

בידי ראש העיר

ידידי החינוך
בשילוב  המתמחה  לחינוך",  "ידיד  מתנדבי  קבוצת 
גמלאים המתנדבים בבתי הספר ברחובות, סכמה שנת 
החינוך  למערכת  שעות   8200 של  בתרומה  פעילות 
ספר.  בתי   13 ב-  מתנדבים  גמלאים   59 עם  בעיר 
המתנדבים משולבים בבתי הספר בעיר ליום התנדבות 
לימודיים,  קשיים  החווים  לתלמידים  ומסיעים  בשבוע 

רגשיים וחברתיים.

מאות בני נוער 
השתתפו ביום שיא

של "אמץ אתר"
יום השיא סיכם את פעילות חטיבות הביניים ממלכתי 
אתר".  "אמץ  התוכנית  במסגרת  בעיר,  דתי  וממלכתי 
התלמידים ביקרו ב- 20 אתרים היסטוריים בעיר, שמעו 
סיפורי גבורה אודות האתר מפי קרובי משפחה, נציגי 

עמותת ש.מ.ר ותלמידי שכבת ח'. 
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אוהל זכור לציון 22 שנה 
לרצח יצחק רבין 

הנוער  ותנועת  דרור-ישראל  תנועת  רחובות,  עיריית 
העיר,  ותושבי  הספר  בתי  בשיתוף  והלומד  העובד 
הציבו 'אוהל זכור' במהלך שלושה ימים, לזכרו של ראש 
הממשלה ז"ל, הוצגה תערוכה בנושא במספר מוקדים 
אירועים  מגוון  והתקיימו  העיריה  בלובי  ביניהם  בעיר, 

לציבור. 

שטחי החול בכל גני 
הילדים יצומצמו  

צוותי  יגיעו  השנה,  לדרך  שיצא  הפרויקט  במסגרת 
העיריה לכ-360 גני הילדים ברחבי העיר ויצמצמו את 
השטחים החוליים בהם, באמצעות ביצוע דשא סינטטי 
אבנים  באמצעות  החצרות  פיתוח  לצד  זאת  בחצרות, 

משתלבות, מתקני משחק ועוד. 

הוקם שבט צופים חדש 
במערב העיר

השנה נפתח שבט צופים חדש באזור שכונות רחובות 
החדש  השבט  פעילות  גבירול.  ההולנדית-כפר 
מצטרפת לשלושה מוקדי פעילות נוספים של התנועה 
שפועלים בעיר: שבט שני"ר, שלוחת ירדן ושבט סער. 

הוקמה סיירת חסד
של בני נוער 

הקהילתיים  במרכזים  פועלת  חסד"  "סיירות   - סח"י 
נערים  מכ-40  מורכבות  והיא  ואושיות  גבירול  בכפר 
וליום  מזון  איסוף  ליום  שבוע  מדי  המתכנסים  ונערות, 
חלוקה ובכך מקדישים מזמנם כיומיים בשבוע לנתינה 

לאחר.
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אלפי תלמידים וצעירים השתתפו באירועי החודש למאבק בנגע הסמים ואלכוהול בעיר רחובות, בשיתוף הרשות 
ימי עיון, מופעי סטנדאפ למניעת התנהגויות סיכון,  הלאומית למלחמה בסמים. האירועים כללו הרצאות, הצגות, 

התקיים פרויקט "שגרירים ומשפיעים" לתלמידי כיתות ח', נבחרו 60 גננות וסייעות להשתלמות בתחום, ועוד. 

פיילוט הורים שותפים להסברה 
18 מוסדות חינוך ברחובות השתתפו בפיילוט עירוני חדש, במסגרתו קבוצות הורים, שעברו הכשרה, ינחו תלמידים 

בבתי ספר בנושאי מניעת שימוש סמים, אלכוהול והתנהגויות סיכון. 

הכשרת 'עמיתים ומשפיעים' במגזר הדתי
לראשונה ברחובות כנס 'עמיתים משפיעים' להובלת שינוי ומניעת התנהגויות בסיכון בקרב מוסדות החינוך הדתי הן 

לבנים והן לבנות, המיועד עבור תלמידי כיתות ט' ו- י' מהמגזר הדתי

הקפה עלינו!
הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול רחובות וסיירת ההורים העירונית, גייסו סטודנטים וסטודנטיות מלגאים ממכללת 

פרס, המגישים קפה לבני הנוער, כחלופה לאלכוהול, במסגרת פעילות שטח של סיירת הורים. 

חודש המאבק בסמים ואלכוהול
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שיעורי נהיגה על 
אופניים חשמליים 

לתלמידים 
בקרב  חשמליים  באופניים  בשימוש  העלייה  בעקבות 
לקיים  רחובות  עיריית  החליטה  בישראל,  נוער  בני 
שיעורי נהיגה על אופניים חשמליים בבתי הספר בעיר. 
'קציר'  י"א בתיכון  9 כיתות  הפיילוט עבר בהצלחה ב- 
עיונית  הדרכה  שעת  עברה  כיתה  כל  כאשר  בעיר, 
בכל  תונהג  התכנית  ברכיבה.  מעשית  הדרכה  ושעת 

בתי הספר ברחבי העיר. 

160 מחשבים חולקו 
לילדי העיר

מחשבים  בחלוקת  נוסף  ארצי  שיא  שברה  רחובות 
השנה   חולקו  במסגרתו  ילד',  לכל  'מחשב  בפרויקט 
160 מחשבים לתלמידים ותלמידות שאין להם מחשב 
בבית, כולל ערכת תוכנות, קורס הדרכה על המחשב, 

תמיכה טכנית לשלוש שנים וגלישה באינטרנט. 

בני ובנות מצווה
1650 תלמידי כיתות ז' יצאו לסיור בירושלים לרגל סיום 
באתרים  סיורים  יום  ערכו  הם  שם  המצווה,  בר  שנת 

שונים והשתתפו בטקס העירוני במיני ישראל. 

סמינר מד"צים
בסמינר השתתפו חניכים שהתחילו את דרכם בכיתה ז' 
והשנה הוכשרו למד"צים, בסמינר ארצי בשיתוף מינהל 
בני  ועם  קהילתית  לעבודה  כלים  וקיבלו  ונוער  חברה 

נוער בפרט
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פרוייקט "עיר ללא אלימות" 
עיריית  בשיתוף  הפועל  הנוער,  למען  יחד  מובילים   - מיל"ה  פרויקט  את  סיימו  החרדי  מהמגזר  נערים 
רחובות ומשטרת ישראל, במהלכו  רכשו הנערים כלים להעצמה אישית ולמדו על ערכים של מחויבות 
אישית | בשת"פ עם הרבנות הרשית רחובות הוכשרו הבלניות בעיר בתוכנית לבריאות האישה וזיהוי 
פגיעות ורגישויות אצל נשים הטובלות במקווה | בבתי הספר סמילנסקי ותלמוד תורה בוצע מיתוג עם 
מסרים הנוגעים למניעת התנהגויות סיכון |  בקיץ פעלה תוכנית "מגשרים מוארים" במגרשי הספורט 
בשכונות | הוקמה סיירת אופניים לצורך הגברת הנראות ושמירה על ביטחון הציבור באמצעות סיור, 

פיקוח ודיווח לגורמים הרלוונטיים במקרה הצורך. 

תעודת הצטיינות מחוזית 
למחלקת הילדים והנוער

מחלקת הילדים והנוער בעיריית רחובות קיבלה תעודת 
תומכת  פעילות  מסגרת  יצירת  על  מחוזית  הצטיינות 
תכניות  קידום  ועל  בעיר  הנוער  בני  לכלל  ומכילה 

חדשניות ופורצות דרך 

'כנפיים של קרמבו'
חדשים  חניכים  לקבלת  כנפיים'  'מסדר  טקס  התקיים 
ברחובות.  קרמבו'  של  'כנפיים  תנועת  של  לפעילות 
בעלי  חניכים   25 פעילים  ברחובות  התנועה  בסניף 
צרכים מיוחדים יחד עם 50 בני נוער שחונכים אותם. 

נוער - עירונוער

מובילים בשח-מט
נערך לכ- לציון תכנית השחמט העירונית  אירוע שיא 
העירוני  הספורט  בהיכל  ברחובות,  הגנים  ילדי   800

'קציר' . 
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סיירת הסייבר
הכשרה  עברו  מרחובות  נוער  בני   15
לפעילותם במסגרת 'סיירת הסייבר' העירונית, 
של  הפצה  למניעת  פועלים  הם  במסגרתה 
תכנים אלימים ופוגעניים במרחבי האינטרנט 

משלחת "שגרירים 

צעירים" לגאורגיה 
בירת  לטיביליסי,  יצאו  העיר  רחבי  מכל  נוער  בני   33
גאורגיה, כחלק מאקורד הסיום של התכנית "שגרירים 
נוער  למנהיגות  הספר  בבית  שפועלת  צעירים" 
בפרלמנט  סיור  קיימו  המשלחת  חברי  ב'עירונוער'. 
הגאורגי, ביקרו בשגרירות הישראלית המקומית, פגשו 
שרים וסגני שרים, את אנשי הקהילה היהודית ושוחחו 

עם בני נוער מקומיים. 

יריד תעסוקה
הגדול,  החופש  לקראת  נערך  לנוער  תעסוקה  יריד 
לימי הקיץ,  לבני הנוער למצוא עבודה  לסייע  במטרה 

תוך סיוע בשמירה על זכויותיהם
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קבוצות ופעילויות בעירונוער 
נאס"א-  קבוצת  הרשותית|  והנוער  התלמידים  מועצת  עם  למנהיגות  הספר  בית  פועל  בעירונוער 
נוער נגד אלימות סמים ואלכוהול בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול| "העירומיוזיק", קבוצה 
גישור,  עירוניים| מנהיגים צעירים| שגרירים צעירים| שגרירי  ובאירועים  ייצוגית המופיעה בטקסים 
ההתבגרות|  לגיל  הקשורים  בנושאים  העוסקת  בנות-  קבוצת  העירוני|   הגישור  מרכז  עם  בשיתוף 
תכנית יוניסטרים – חשיפה לעולם היזמות והעסקים דרך התנסות מעשית בהקמת חברת סטרט אפ 
| פרלמנט הילדים| אירועי תרבות בחורף ובקיץ| מרכז ההכנה לגיוס המעודד את המלש"בים לגיוס 
נוער,  בני  לקידום  ופרויקטים  תוכניות  נוער-  לקידום  היחידה  האישי|  הפוטנציאל  ולמיצוי  משמעותי 
להשלמת השכלה, למניעת נשירה, כולל טיולים, שבוע גדנ"ע, פעילויות והתנדבות|  תנועות הנוער 

פעלו ב- 17 סניפים וקנים של 9 תנועות נוער ועוד. 

נוער במרכזים 
הקהילתיים

בחוגים,  מתמקד  הקהילתיים  במרכזים  הנוער  תחום 
פינות נוער, פעילויות ואירועים לנוער בכל ימות השנה 
נוער  ובנות  כ-4000 בני  ובימי החופש הגדול בפרט| 
לקחו חלק בפעילויות הקיץ| הפעלת תוכניות מעורבות 
מנהיגות,  טיפוח  מתנדב,  נוער  והכשרת  בקהילה 
מועצת  ועוד|  אישית  מחויבות  מד"צים,  הכשרת 
נוער| סיירות נוער| פרויקט ארומה אפלייד, במסגרתו 
נוער שנשרו ממערכת החינוך, את בית  מפעילים בני 

הקפה הפועל במרכז היי-טק ועוד. 
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עיר של
תרבות

עשרות  שנה  מדי  מפיקה  ונופש,  ספורט  לתרבות  העירונית  החברה  באמצעות  רחובות,  עיריית 
אירועי תרבות וספורט מגוונים ומותאמים לכלל הבקשות, הרצונות והצרכים של תושבי העיר. 
לפריחת התרבות  וסמל  למסורת  ופסטיבלים שהפכו  הופעות  אירועים,  השנה התקיימו עשרות 

והמסורת ברחובות. תודה לעשרות אלפי התושבים והאורחים שהיו איתנו!
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בשנה החולפת השתתפו עשרות אלפים מתושבי העיר 
ברחבת  הקיץ  בלילות  האומנים  מיטב  עם  זמר  בערבי 
הספר  שבוע  לנוער,  מופעים  קיץ,  אירועי  העירייה, 
העברי, אירועים ממלכתיים לציון טקסי הזיכרון וחגיגות 
ערב יום העצמאות, קבלת פנים חגיגית של ראש העיר 

בצאת החג, מסע אופניים מסורתי, ועוד.
רוקדים  פסטיבל  בעיר:  למסורת  שהפכו  פסטיבלים 
אביב ברחובות ה-5, בו רקדו אלפי רוקדים מכל הארץ 
בגן  ענק  מופעי  שני  והתקיימו  שונים  מחול  במתחמי 
פסטיבל  והאומנים.  הלהקות  מיטב  עם  המייסדים 
רחובות הבינלאומי ה-8 לפסלים חיים שהתקיים ברחוב 
לקחו  בו  רחובות,  העיר  של  הראשון  הרחוב  יעקב, 
חלק אמנים רבים מהארץ ומהעולם. חגיגת סוף הקיץ 
שהתקיימה בגן המייסדים זו השנה השלישית במסגרת 
אירועי החופש הגדול. אירוע "שרים בסוכות" - מופעי 

מוסיקה של מיטב אמני הארץ, ועוד.  
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פורים

קבלת פנים עצמאותפורים

קבלת פנים עצמאות

חלוקת תעודות הוקרה לחיילים מצטיינים יום הזכרון
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רוכבים עצמאות

רוקדים אביב

רוקדים אביבפסטיבל אוקטוברפסט

מסיבת סוף הקיץמסיבת סוף הקיץ

רופא על הבר
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יום העצמאות

יום העצמאות

יום העצמאות

יום העצמאות

פסטיבל פסלים חיים

פסטיבל אוקטוברפסט

פורים

פסטיבל פסלים חיים



עיר של תרבות 35

שרים בסוכות

יום הזכרון

צעדת האביב

שרים לך רחובות

פסטיבל פסלים חיים

מימונהארועי קיץ לנוער

ארועי קיץ לנוער
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בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני
בשנה  ההיכל  את  פקדו  מנויים  מ-10,000  למעלה 
ילדי מערכת  ועוד עשרות אלפי צופים, בהם  החולפת 
שתי  נוספו  השנה  השונים.  מהמופעים  נהנו  החינוך, 

סדרות חדשות להיצע. 

מוסדות 
התרבות 
והפנאי

ונופש עסקה בהקמה ובהפעלת  החברה לתרבות ספורט 
מרכזי  באמצעות  התושבים,  צרכי  לכלל  אירועים  מאות 
החברה  הציעה  זו  בשנה  גם  בעיר.  והאמנות  התרבות 
ידע,   ספרות,  שירה,  תיאטרון,  אמנות,  תרבות,  של  שפע 
במספר  עלייה  נרשמה  השנה  ופנאי.  חינוך  מוסיקה, 
והפנאי של  המשתתפים בכל פעילויות מוסדות התרבות 

החברה העירונית. 
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חדש! מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל - השנה נחנך מרכז מורשת יהדות תימן 
וקהילות ישראל. במרכז המורשת תצוגות קבע ותצוגות מתחלפות, ימי עיון, סדנאות, מופעים, 
הרצאות ופעילויות ייחודיות להפצה ושימור המורשת של יהדות תימן וקהילות ישראל. המרכז 
ואודיטוריום,  קפיטרייה  משרדים,  לימוד,  כיתות  עיון,  חדרי  ספרייה,  מוזיאליים,  חללים  כולל 
המונה 250 מקומות ישיבה. השנה התקיימו לראשונה פסטיבל פיוט וסליחות, סיורים מודרכים 

ופעילויות לילדים ומבוגרים

מרכז התרבות ע"ש סמילנסקי - פועלים במסגרתו מוסדות תרבות שונים:
הקתדרה העממית ע"ש לאה טנא

השנה התקיימה סדרת "שורשי המוסיקה של יהדות ארצות ערב", בהשתתפות אביהו מדינה, 
סופרים  תרבות,  ביוצרי  שעסק  משתתפים  רב  כנס  התקיים  ועוד.  אוליאל  חיים  דלאל,  יאיר 
ומשוררים רחובותיים וכן קמפוס ייחודי וחוויתי של שני לילות ברמת הגולן. בשנת 2017 פקדו 

את הקתדרה כ-13,000 לומדים.

מרכז לאמנות חזותית  
נוער  ילדים,  תלמידים,  השתתפו  החולפת  בשנה  גם 
אמנות  ללימודי  השונות  בסדנאות  וותיקים   ואזרחים 

הציור, במסלולי המתחילים והמתקדמים. 

בית הקרמיקה
לומדים  בו  בקרמיקה,  ליצירה  כולו  המוקדש  בית קטן 
בוגרות  נבחרות  קרמיקאיות  בהנחיית  ופיסול  קדרות 

בצלאל.  
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בימת הנוער רחובות - בחנוכה העלו חניכי הבימה 
רבה  הצלחה  נחל  אשר  "מושלמת,"  המחזמר  את 
הספר"  הושק  דצמבר  בחודש  רבים.  לשבחים  וזכה 
מייסדת  לביא,  איה  של  סיפורה   - שלי"  הנוער  בימת 
האמנים  בית   | העיר.  ויקירת  רחובות  הנוער  בימת 
המצטיינים  התכנית  השנה  לראשונה  נפתחה   -
למעצבים צעירים  והתקיימה תכנית ענפה למבוגרים. 
בין המופעים הבולטים שעלו   - רחובות  פילהרמוניה 
השנה על בימות העיר:  ערב לזכרו של מייסד תזמורת 
זוכי תחרות הפסנתר ע"ש  קלאסיקה, סם זבה וקונצרט 
העירוני  הקונסרבטוריון   | ה-15.  רובינשטיין  ארתור 
שנה   40 לציון  קונצרט  התקיים  השנה   - למוסיקה 
ומיסודה  אוקון  מיכל  של  בניצוחה  "מיתר",  למקהלת 

של יהודית חן והמקהלה הארמנית התארחה לקונצרט, 
העירונית  הגלריה   | הקקיאן.  טיגרן  של  בניצוחו 
- ארבע תערוכות מוצגות מדי שנה בגלריה  לאמנות 
ומוכרת כגלריה  העירונית הנתמכת ע"י מנהל תרבות 
אורה  הגלריה:  אוצרת  באיזור.  המובילה  מוזיאלית 
 Jee הקוריאנית,  האמנית  השנה:  התארחו  קראוס. 
Hui Chang, האמנית תמי נוצני, האמן אריה ברקוביץ 
תרבות  סל   | נוביקובה.  ויבגניה  גירש  פסי  האמניות 
בסיורים  חלק  לקחו  העיר  מתושבי  מאות   - וסיורים 
היסטוריים מרתקים ברחבי העיר,  אלפים מתלמידי העיר 
עבורם  שנבחרו  איכותיים  ומופעים  הצגות  במגוון  צפו 
בקפידה. | בית יד לבנים  - הבית קיים במהלך השנה 
מתחלפות   תערוכות  הציג  העירוני,  מורשת  חידון  את 

צילום של האמנית מפריס תמי נוצני
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וסדרות תרבות, הפעיל קבוצות ציור אינטואיטיבי וקבוצות 
חברתיים  ומפגשים  יומיים  חד  טיולים  מצולם",  "זיכרון 
עשרה  הוענקו  השנה  השכולות.   המשפחות  עבור 
ספרים לזכר נופלים בני העיר במסגרת פרויקט הנצחה 
"לכל נופל יש שם".| בית מיכל - התארחו בבית מיכל 
השנה אהרון שבתאי, אתגר קרת, ח"כ לשעבר רן כהן, 
יואלי, תומר פריסקו, זוכה  ויריב מוזר, נעמי  יעל פרלוב 
פרס ישראל הדס אפרת, שלום גד, דורי בן זאב, מאיר 
 - - שכונת חבצלת  בית התרבות   | ועוד.  ויזלטיר 
מרכז תרבותי לכלל תושבי שכונת חבצלת, מהגיל הרך 
השנה  התקיימו  במסגרתו  הוותיקים,  לאזרחים  ועד 
העירונית  המכללה   | קהילתיים.  ואירועים  חוגים 
רחובות - במכללה התקיימו קורסים, והשנה הורחבה 

הלומדים  ומספר  הפתוחה  האוניברסיטה  פעילות 
לתקשורת  המרכז   | משמעותית.  עלה  במסגרתה 
ועוברים הכשרה  כ-60 מתנדבים שעברו   - קהילתית 
במרכז  פועלים  לטלוויזיה  הפקה  בתחומי  מקצועית 
בית   | תיעודיים.  וסרטים  טלוויזיה  תכניות  ומפיקים 
המחול  להקות   - ותנועה  למחול  העירוני  הספר 
ברחבי  ובפסטיבלים  בעיר  חגיגיים  במופעים  הופיעו 
והתנועה התקיימה  המחול  פעילות  בנוסף,  הארץ. 
בכל בתי הספר היסודיים בעיר במסגרת בתי התלמיד, 
הספר  בית   | תלמידים.  כ-700  בהשתתפות 
הרצאות,  סדרת  התקיימו  החולפת  בשנה   - להורים 
ולמתבגרים,  צעירים  לילדים  להורים  נפתחו סדנאות 
ולקויות  וריכוז  קשב  מבעיות  הסובלים  לילדים  להורים 

למידה ולאימהות חד הוריות.
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מצויינים 
בספורט

עיסוק  מעודדת  רחובות  עיריית  השנה:  כל  ספורט 
ולמצוינות  לתרבות  חינוך  באמצעות  בספורט, 
בקרב  גופנית  פעילות  הרגלי  והטמעת  בספורט 
בקרב  הספורט  לקידום  במקביל  בעיר,  התושבים 
ילדים  אלפי  מיוחדים.   צרכים  בעלות  אוכלוסיות 
ובני נוער משתתפים במערך החוגים העירוניים של 
בבתי  המתקיימת  החוגית  הפעילות  הספורט,  אגף 
בשעות  הספורט  ובמרכזי  הספר  בבתי  התלמיד 
הספורט  ענפי  של  לפעילות  במקביל  אחה"צ, 
התחרותיים: ביה"ס לכדורגל, ביה"ס לכדורסל בנים 
לכדוריד,  ביה"ס  תחרותיות,  ליגה  וקבוצות  ובנות 
כדורעף,  ואקרובטיקה,  קרקע  להתעמלות  ביה"ס 
או-שו,  ג'ודו,  מועדוני  נשים,  כדורשת  שחייה, 
בנוסף,  נוספים.   לחימה  אמנויות  וענפי  האבקות 
נוספות  פעילויות  בהצלחה  התקיימו  השנה  לאורך 
לשוחרי ריקודי העם בהיכל הספורט "אוסי וזוהר".  

צהרונים וקייטנות - תכנית ניצנים מתקיימת ב-22 בתי ספר בעיר בכיתות א'-ג' ומונה למעלה מ-1,900 תלמידים.  
הופעלו קייטנות החופש הגדול לכיתות א'-ב' מטעם משרד החינוך, תחת פיקוח מקצועי מטעם החברה העירונית. 
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פיתוח מואץ של מתקני ספורט ונופש איכותיים וזמינים 
שני  להקמת  העבודות  הושלמו  התושבים:  לרווחת 
אולם  להקמת  סינטטי, העבודות  דשא  כדורגל  מגרשי 
נמצאים  למדעים  החינוך  בקריית  החדש  הספורט 
עומר  ע"ש  הספורט  אולם  שופץ  הסופיים,  בשלבים 
אלקבץ ז"ל בדה-שליט, כל מגרשי הספורט בעיר עברו 

בדיקות בטיחות והמתקנים בטוחים לשימוש.

2016-2017 האירה פנים לקבוצות  עונת המשחקים 
זכתה  הילדים  קבוצת   – כדוריד  הרחובותיות:  הספורט 
באליפות מחוז דרום. כדורסל – קבוצת הבוגרים סיימה 
הליגה  בצמרת  מרשימה  בצורה  עונת המשחקים  את 
בצורה  העפילה  מרמורק  הפועל   - כדורגל  הלאומית. 
מרשימה לליגה הלאומית לאחר זכייתה באליפות ליגה 
א' מחוז דרום ועושה צעדים ראשונים בליגה הלאומית.
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התחדשות עירונית בשכונות
עירונית  התחדשות  של  גדולות  תכניות  יזמו  הבינוי  משרד  בשיתוף  ההנדסה,  מינהל  באמצעות  רחובות,  עיריית 
בשלושה מוקדים בעיר, אושיות ורמת אהרון, קריית משה ואזור התעשייה רכטמן ובלב העיר. התכניות יתנו מענה 
ליח"ד חדשות ולשדרוג ושיפור יחידות הדיור הקיימות ולפינוי בינוי במקומות שידרשו. המתחמים יעברו מתיחת פנים 
ויחודש המרקם הקיים כך שיתאים לצרכים המשתנים תוך בחינת כל ההיבטים וההשלכות האדריכליות, התחבורתיות, 
הנופיות, הכלכליות, הציבוריות והשימוריות. לאורך כל התהליך יתקיימו הליכי שיתוף ציבור עם תושבי השכונות ויוצגו 
ונמצאים   38 התכניות והתלבטויות התכנוניות. בנוסף, העיריה מקדמת פרויקטים לחיזוק מבנים במסגרת תמ"א 

בהליכי רישוי שונים למעלה מ-20 בקשות לחיזוק מבנים נוספים על למעלה ממאה מבנים שכבר נכללו בתוכנית. 

ואזורי התעסוקה  והגדלת היצע המגורים  ויישום תוכניות לפיתוח  עיריית רחובות המשיכה בקידום 
בעיר. השנה לראשונה הועבר הליך אישור לתוכנית התחדשות עירונית שתחול על שכונה שלמה, 
קריית משה, ולצד זאת נמשכו עבודות הפיתוח והתשתית. שופצו עשרות רחובות, הוקמו מבני ציבור 

וחינוך חדשים והוחלפו תשתיות תת קרקעיות למים, ניקוז וביוב. 

תנופת הפיתוח 
נמשכת
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קריית משה
שלא  בהיקף  בינוי,  פינוי  תכנית 
הועברה  בישראל,  כמותו  נראה 

להליך אישור מואץ בותמ"ל.
ייבנו  התכנית  של  יישומה  עם 
דיור  יחידות   9200 כ-  בשכונה 
לרובע  השכונה  את  שיהפכו 

משמעותי חדש ותוסס.

בניה במוסדות חינוך
עיריית רחובות, באמצעות החברה לפיתוח רחובות )ה.ל.ר(, בנתה 

בשנת 2017 עשרות כיתות לימוד חדשות:
תיכון למדעים - בוצעו השלמות בינוי, אודיטוריום ופיתוח: מסלול ריצה, מתקנים , הצללות, גינון והשקייה ועוד | 
בי"ס יסודי "ניצני המדע" בשכונת רחובות המדע: בוצע שלב ג' - 6 כיתות, פיתוח ומגרש ספורט | 2 כיתות גן ברחוב 
הגאון בן איש חי| 2 כיתות גן ברחוב יעקב מזרחי | 2 כיתות גן ברחוב שלום פרץ | 3 כיתות גן ברחוב יובל נאמן| 
24 כיתות, מנהלה ופיתוח | תיכון אמית  בי"ס יסודי חדש בשכונת רחובות הצעירה- בוצע שלב א', הקמת בי"ס 

עמיחי - הקמת מבנה כיתות נוסף | בי"ס אור לציון- הקמת מבנה כיתות נוסף | ועוד. 

מבני ציבור, תרבות וספורט
חנוכת מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל: הוקם באמצעות עיריית רחובות, על ידי החברה לפיתוח רחובות 
)ה.ל.ר(, בהשקעה של כ- 27 מיליון שקל. המרכז כולל תצוגות קבע ופעילויות ייחודיות להפצה ושימור המורשת של 
יהדות תימן והוא מהווה בית לכלל קהילות ישראל, באמצעות תערוכות מתחלפות, ימי עיון, סדנאות, מופעים ועוד. 
מרכז מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל נבנה  בשטח 3000 מ"ר ומשתרע על פני 3 קומות. המרכז כולל משרדים, 

חללים מוזיאליים, ספרייה, חדרי עיון, כיתות לימוד, קפיטרייה ואודיטוריום, המונה 260 מקומות ישיבה. 
מגרשי אימונים: בוצעו 2 מגרשי אימונים מדשא סינטטי בסמוך למתחם וייסגל.
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בניה במוסדות חינוך

מוסדות ציבור בביצוע בשנת 2018
החברה לפיתוח רחובות )ה.ל.ר( ממשיכה בביצוע הקמת 

מבני חינוך, ציבור, תרבות וספורט:
ברחוב שוהם| כיתת גן ושתי קומות משרד ברחוב טלר| 10 כיתות גן )מתחם רננים( בשכונת "רחובות החדשה"| 
15 כיתות, מנהלה ופיתוח בשכונת "רחובות החדשה"| בי"ס ניצני המדע - שלב ד'  בי"ס חינוך מיוחד - הקמת  
- תוספת 6 כיתות  ופיתוח| בי"ס יסודי סיני - הריסה והקמת בי"ס  18 כיתות ושתי כיתות לחינוך מיוחד, מנהלה 
ופיתוח| בי"ס בית יעקב - הריסה והקמת מבנה כיתות חדש| בי"ס רמון – הקמת תוספת מבנה 6 כיתות ופיתוח| 
בי"ס נועם – הקמת תוספת מבנה 6 כיתות ופיתוח| בי"ס קציר - הריסה ובניית מבנה כיתות חדש ומנהלה| בי"ס 
תחכמוני – הקמת מבנה כיתות נוסף ופיתוח| אולם ספורט בתיכון למדעים| מועדון נוער ברחוב אברמסון, מבנה 
מרכז פסגה חדש )מרפ"ד( בשכונת "קרית משה"| בית כנסת ומועדון נוער בשכונת "רחובות הצעירה"| מועדון 
קהילתי בכובשי החרמון- משה זכריה| בי"ס יסודי, 24 כיתות, בשכונת "רחובות הצעירה"- שלב ב' + ג'| בי"ס מעלות 

משולם - כיתות נוספת מעל בי"ס קיים.
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פיתוח שכונות ואזורי 
תעסוקה ומסחר

אספלט,  ריבוד  עבודות  בוצעו  המושבה"-  "חצרות 
מדרכות ותאורה ברחובות משה פריד, שלום פרץ וחנה 
אברך. נמצאות בתכנון עבודות להשלמת תשתיות תת 
ברחובות  ותאורה  כבישים  חניות,  מדרכות,  קרקעיות, 

הפנימיים ושצ"פים.
כבישים  להשלמת  עבודות  בוצעו  הורוביץ"-  "א.ת. 
ומדרכות אספלט ברחובות מוטי קינד/בנימין קושלביץ/
לתחנת  גישה  ודרך  צדוק  חיים  אליאב/יוסף  לובה 
לקראת  פרס.  מכללת  ליד  ירוק  שטח  בוצע  השינוע. 
וכבישים,  תאורה  ניקוז,  ביוב  מים,  תשתיות  ביצוע- 
השלמת  בתכנון-  פרס.  שמעון  ספיר,  פנחס  ברחובות 
גיאומטריים  ושינויים  נופי  ופיתוח  כבישים  תשתיות, 

ברחוב אלוף פרי ובכיכר.
פארק תמר א'- בוצעו עבודות במתחם גב ים וברחובות 
פייקס/הולצמן/איינשטיין- שינויים גיאומטריים, מדרכות, 
תאורה ופיתוח נופי, כולל מעגל תנועה. בתכנון- תשתיות 

תת-קרקעיות ופיתוח פארק תמר ב'.
עבודות  בתכנון  נמצאות  ביתך-  בנה   - משה  קריית 
"בנה  של  ב'  שלב  ופיתוח  כבישים  תשתיות,  לרענון 
והשלמת  ממ"י  ע"י  המגרשים  שיווק  לקראת  ביתך" 

תכנון שינוי תב"ע. 

לקראת ביצוע ובתכנון: 
"רחובות  בשכונת  כיתות,   24 יסודי,  בי"ס  זכריה,  החרמון/משה  כובשי  ברח'  מ"ר,   750  , קהילתי  מועדון  הקמת 
6 כיתות  גן נוספות ברחבי העיר, בי"ס פרחי המדע – הקמת תוספת מבנה  , כ-14 כיתות  הצעירה"- שלב ב'+ג' 
ופיתוח, בי"ס הרצוג – הקמת מבנה כיתות נוסף ופיתוח, בי"ס מעלות משולם – הקמת קומת  כיתות נוספת מעל 
בי"ס קיים, הקמת מעון יום, מתחם חוגים ומרפאה בשכונת "רחובות המדע", בי"ס בכור לוי - הקמת מבנה כיתות 
נוסף ופיתוח, בי"ס נבון - הקמת מבנה כיתות נוסף ופיתוח, בי"ס  אמית בנות - הקמת מבנה כיתות נוסף ומנהלה, 

אולם ספורט בבי"ס "בגין", הקמת אצטדיון עירוני ומגרש אימונים בשטח פארק תמר ב' )סמוך למכון איילון(.

פארק מרכזי שכונת 
רחובות המדע

לפיתוח  החברה  באמצעות  בוצע  בפארק  א'  שלב 
 600 של  בשטח  לכלבים  מתחם  כולל  והוא  רחובות 
משחק  אזורי  אופניים,  שבילי  הליכה,  שבילי  מ"ר, 

נגישים, מתקני כושר, מתקני אקסטרים ועוד. 
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חידוש והחלפת תשתיות 
עיריית רחובות ותאגיד המים העירוני, ביצעו עשרות 

פרויקטים לחידוש תשתיות, החלפת קווי מים, ביוב, ניקוז 
וריבוד רחובות: 

משה מזרחי – קווי ביוב ניקוז ומים ועבודות פיתוח, ירמיהו – קו ביוב ופיתוח, יחזקאל )בקטע משה מזרחי – ירמיהו( 
– קו ביוב ופיתוח, ישעיהו )בקטע משה מזרחי – ירמיהו( – קו ביוב ופיתוח, טשרניחובסקי – קווי ביוב וניקוז ופיתוח, 
שדרות הקיבוצים – קווי ביוב וניקוז ופיתוח, בן ציון פוגל – קווי ביוב, ניקוז ומים ופיתוח, דובנוב – קווי ביוב ומים ופיתוח, 
בוסל – קווי ביוב, ניקוז ומים ופיתוח, פריד ) בקטע ששת הימים – בוסל ( – קווי ביוב ומים ופיתוח, פריד )בקטע דניאלי 
– חנה אברך( – עבודות פיתוח, אנילביץ – )בקטע בוסל – בורוכוב( – קווי ביוב, ניקוז ומים ופיתוח, בשיסט – חיבור קו 

ראשי 26", אהרוני – קו מים ופיתוח, מרטון – קו מים ופיתוח, סיטקוב – קו מים ופיתוח, סמטת מלמוד – פיתוח, סיקו 
– קו מים ופיתוח, גורדון – קו מים ופיתוח, דרך הים – קו מים ופיתוח, אוסישקין – קו מים ופיתוח, משה הס – קו מים 
ופיתוח, קק"ל – קו מים ופיתוח, בית הפועלים – קו מים ופיתוח, שלום עותמי – קו מים ופיתוח, ישעיהו יוסף – קו מים 
ופיתוח, הגלגל -נחושתן -סדנא – קו מים, דרך האצ"ל – קווי ביוב וניקוז ופיתוח, ששת הימים – קווי ביוב, ניקוז ומים 
ופיתוח, גבריאלוב – ביצוע מעגל תנועה הצומת עם ששת הימים וריבוד בקטע טוכמן – משה יתום, פרוג - קלישר - 
שד"ל – עבודות פיתוח, שכונת רחובות הצעירה – עבודות פיתוח, אחים קיבוביץ )בקטע רמז – ש. בן ציון( – קו מים 
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ופיתוח, יום הכפורים – קו מים, השקד – קו ניקוז, הקמת תחנת מיי קיץ, שדרוג תחנת ביוב בפארק תמ"ר, שדרוג 
תחנת ביוב בגן רווה, שפוץ מאגר המים באושיות, טלר – קו מים ועבודות פיתוח, שכונת חבצלת – ביצוע קו ביוב 
ועבודות פיתוח, רחוב אחד העם – ביצוע קווי ביוב, ניקוז ומים ועבודות פיתוח, רחוב בארי )בקטע רופין – קק"ל( – 

ביצוע קו מים ועבודות פיתוח, שער הגיא – קו מים ופיתוח, ועוד. 
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רחוב אחד העם
ושידרוג  משמעותי  פיתוח  עובר  העם  אחד  רחוב 
תשתיות נרחב: העבודות כוללות שבילים להולכי רגל, 
ביוב, תוך  ושדרוג תשתיות  ותאורה  פיתוח שפת רחוב 
על  להקל  ופעולות  הציבור  לשיתוף  תהליכים  ביצוע 

איכות חייהם של הדיירים בזמן ביצוע העבודות. 

אתר הנדסי חדש עלה לאוויר!
מינהל ההנדסה שוקד על פרויקט בעל חשיבות עליונה להנגשת המידע התכנוני לציבור ולקהל אנשי המקצוע.

האתר הינו עשיר ומפורט ואוגד בתוכו מידע נוסף רב ושימושי לרווחת התושבים.
האתר מכיל תכניות בשלבי תכנון שונים, הנחיות תכנוניות, טפסים, נהלים, איתור ישיבות ובקשות להיתרי בניה, 

שניתן לאתרן בהתאם לנתונים שונים, פרוגרמה לצורכי ציבור ומידע שימושי נוסף.
באתר ההנדסי קיימת מערכת ה- gis העירונית, המאפשרת קבלת מידע שמתחדש מעת לעת, תצלומי אוויר ושכבות 

רבות של מידע ברמה עירונית.

תחרות הבניין היפה
זו השנה החמישית שראש העיר ומינהל ההנדסה 
מקיימים את התחרות, במטרה לעודד מצוינות, יופי 
ואטרקטיביות בבנייה בעיר, תוך כדי חיזוק מדיניות 
פיתוח בר-קיימא. בתחרות השתתפו בנייני מגורים, 
משרדים, מסחר ותעשייה אשר בנייתם הסתיימה 

במהלך 2016 - 2017 
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הנגשה ופיקוח
מבצע  ההנדסה   במינהל  הבניה  על  הפיקוח  אגף 
אכיפה שוטפת של החוקים החלים על תחום הבנייה 
גם  וקידם  הנגשות  על  אמון  האגף  כן,  כמו  בעיר. 
השנה הנגשה ברחבי העיר לטובת אנשים עם צרכים 
 – לבנים  יד  בגן  הנגשות  בוצעו  היתר  בין  מיוחדים. 
העיר,  ברחבי  מדרכות  הנמכת  ההנצחה,  מתחם 
טופלו  בנוסף,  ציבור.  מבני  והנגשת  בצמתים  הנגשה 

פניות הציבור בנושאים אלו 

שימור  מדיניות  מוביל  בעיריה  ההנדסה  מינהל 
בעיר  ותקים  מבנים  על  להגן  במטרה  קפדנית, 
רחובות, אשר נכללים בתוכנית השימור העירונית. 

השנה בוצעו מספר פרויקטים מרכזיים:  

עבודות  החלו  בנימין:  ברחוב  הגדול  כנסת  בית 
שלב ב הכוללת בניית גרם מדרגות צפוני והשלמת 

רחבת הכניסה. 

בית  ושחזור  לשימור  עבודות  הסתיימו  הבאר:  בית 
הבאר  חשיפת  כללו  העבודות  ההיסטורי.  הבאר 
דפנות  חיזוק  מטר,   27 של  בעומק  ההיסטורית 
לעמוד  ניתן  עליו  זכוכית,  משטח  ובניית  הבאר 
הותקנה  בנוסף,  הבאר.  של  מעומקה  ולהתרשם 
מערכת לשאיבת מים, הפועלת באופן מכני ונעשה 
טיפול בחזיתות המבנה אשר ישמש כמרכז מבקרים 
עבודות  הושלמו  והסביבה.   העיר  תושבי  לכלל 

פיתוח והנגשה.

בית קועטה: החלו עבודות שיקום ושימור המבנה.

הבית באחד העם 10: המבנה נמצא בהליך רישוי. במקום 
יבוצעו עבודות שימור, לשם השמשת המבנה כבית קפה. 

הבית הראשון של המושבה ברחוב יעקב: בשלבי תכנון 
לשיקום ושימור המבנה. 

מינהל ההנדסה ממשיך לשמר את המורשת
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גנים ציבוריים שחודשו
גן תר"ן - בוצעו עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, משטח גומי, הצללה, מתקני משחק, תאורה וריהוט גן| גן 
השניים - החלפת מתקני משחק והצללה| גן המגינים - תוספת מתקני משחק, הצללה והנגשה| גן נג'ארה – בוצעו 
עבודות פיתוח, הנגשה, משטח גומי, הצללה, מתקני משחק, תאורה וריהוט גן| עבודות פיתוח נופי רחוב גורודסקי 

בית עלמין צבאי| שדרות הקיבוצים שיקום אי תנועה – גינון השקיה ונטיעת עצים.

ותשתיות חדשות ברחבי העיר, שיקום, שידרוג,  לגינון פארקים  ועיצוב הסביבה ביצע מאות פרויקטים  גנים  אגף 
תחזוקה, שתילה ועוד בכל הצמתים, הרחובות, מוסדות הציבור והחינוך ועוד. 

גנים ועיצוב הסביבה
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גנים, כיכרות ושטחים ירוקים חדשים:
וריהוט  תאורה  מתקני משחק,  הצללה,  גומי,  והשקיה, משטח  גינון  הנגשה,  פיתוח,  עבודות  בוצעו   – קפרא  מנשה 
גן| שצ"פ 312 שלב א' –בוצעו עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, משטח גומי, הצללה, מתקני משחק, תאורה 
ריהוט גן וגינת כלבים| כיכר שדרות ירושלים/לח"י – עבודות פיתוח, גינון, השקיה, שתילה ותאורה| כיכר משה מזרחי 
/ טשרניחובסקי - עבודות פיתוח, גינון, השקיה, שתילה ותאורה| כיכר העירייה – גינון והשקיה| כיכר מנוחה ונחלה 
- עבודות פיתוח, גינון, בריכה אקולוגית ותאורה| בית מורשת יהדות תימן – עבודות גינון והשקיה| כיכר אפרים קציר/
ישראל אומן – פיתוח, גינון והשקיה| דרך הים שלב ב' – בוצעו עבודות פיתוח נופי , גינון, השקיה, תאורה ונטיעת עצים.

הותקנו מאות ספסלים ואשפתונים דקורטיביים ברחבי העיר

הותקנו אלפי מטרים של גדרות ומעקות   

הותקנו ברזיות בצירי הליכה ובגנים ציבוריים ברחבי העיר  

הותקנו והוחלפו הצללות בגנים הציבוריים ובמוסדות החינוך
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רחובות  ופארק  דיזינגוף  גן  מרמורק,  הבנים  גן  פינס,  טלר  גן  ציבוריים-  בגנים  גינון  ושטחי  ערוגות  ופיתוח  ביצוע 
ההולנדית | לקראת ביצוע: רחוב ההדס, מעבר רחוב הבוסתן, פנחס בן דוד פינת דוד ישראל, חורשת הירדן, משה 

חרש ומתחם שיטור עירוני| בוצעה שתילת עצים ופרחי עונה ברחבי העיר.
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מוסדות חינוך וציבור-  במסגרת פעולות ט"ו בשבט בוצעה חלוקת צמחיה רב שנתית, פרחי עונה וערכות שתילה 
ועצים|  ונערך טקס עירוני בשכונת מקוב| במסגרת שיפוצי קיץ בוצע טיפול במערכות השקיה ושתילות צמחים 
בוצע סקר עצים שנתי בכל מוסדות החינוך ע"י אגרונום ובמהלך חופשת הקיץ יושמו ובוצעו המלצות הסקר| במהלך 
חופשת הקיץ )חודשים יולי אוגוסט( גוננו 8 גני ילדים חדשים ושודרגו עשרות גנים ותיקים| אגף גנים ועיצוב הסביבה 

ביצע הקמת מתקני משחק, הצללה, ארגזי חול, גינון והשקיה בגנים אלו.
בטיחות מתקנים בפארקים הציבוריים ובמוסדות החינוך- בוצעה אחזקה שוטפת וסדירה של מתקני משחק ומתקני 
כושר. בפארקים, בגנים הציבוריים ובמוסדות החינוך ברחבי העיר, בהתאם לדרישת התקן הישראלי 1498 למתקני 

משחק ות"י 1497 למתקני כושר
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מעשים טובים בקהילה
רחובות קיימה את יום המעשים הטובים במגוון רב של 
נגישות  בתחומי  הקהילה  למען  ופעילויות  פרויקטים 
לארגונים  תרומות  מיוחדים,   צרכים  עם  ואוכלוסיות 
מנות  חולקו  ובריאות,   רווחה  ועמותות  התנדבותיים 
מועדונים  שופצו  בעיר,  נזקקות  למשפחות  חמות 

ומבנים, ועוד.

עם הפנים 
לקהילה
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אגף שכונות ומשפחות 
צעירות 

לחיזוק  פעל  בשכונות,  עבודה  תכנית  לקידום  פעל 
הקשר עם הקהילה, ערך אירוע הוקרה ושיתוף ציבור, 
רכש  האגף  ואירועים.  תושבים  ומפגשי  סיורים  קיים 
חברתיים  פרויקטים  וביצע  אבלים  לאוהלי  וציוד  רכב 
וקהילתיים במסגרת "הבית החם" של האגף.  השנה 
יעבור האגף שיפוץ, יתקיימו סדנאות מעורבות קהילתית 

לניהול כלכלת בית, ייעוץ וליווי אישי למשפחה. 

רחובות מובילה ביחס 
הטוב ביותר כלפי 

אנשים עם מוגבלויות 
עם  אנשים  כלפיי  היחס  את  בדק  אשר  חדש  במחקר 
בין  היא  רחובות  העיר  כי  נמצא  בישראל  מוגבלות 
אנשים  כלפי  ופתיחות  חיובי  ביחס  המובילות  הערים 
עם מוגבלות. במסגרת המחקר נבדק בין היתר היחס 
של התושבים, מדד הפתיחות, עמדות כלפי אנשים עם 

מוגבלות, ועוד.   
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החדשה  "הדרך  לתוכנית  הצטרפו  משפחות  מאה 
בסיכון,  לנוער  אתיופיה"  ביוצאי  מיטבי  לטיפול 
למשפחות המתמודדות עם קשיים תרבותיים וחסמים 
וליווי  ייעוץ  פרטני  טיפול  קיבלו  המשפחות  לשוניים. 
אישי וקבוצתי| לראשונה נפתח מועדון לגברים ותיקים 
יוצאי העדה האתיופית, כולל ארוחת צהריים מסורתית 
החלה  "אחים"  תוכנית  גברים|  כ-40  בו  ומשתתפים 
לפעול  בשיתוף פעולה עם ביה"ס דה שליט, במטרה 
לחשוף ולקרב את תרבותם המיוחדת של בני הקהילה 
ספר  בבית  מתקיימת  "מעגלים"  תוכנית   | האתיופית 
בגין ומיועדת לתושבי שכונת כפר גבירול בכיתות ד'-ו', 
לילדים|  ולימודי  רגשי  חברתי,  לחיזוק  לפעול  במטרה 

והיא  הפעילות  הורחבה  בינדורי-  קהילתי  תיאטרון 
משותפת לתלמידי בית ספר היי טק היי| התקיים כנס 
גלישה לפרישה לטובת אזרחים העומדים לפני פרישה 
עירוני-  עגול  שולחן  האחרונה|  בתקופה  שפרשו  או 
המבוגרת  האוכלוסייה  קידום  למטרת  השנה  התכנס 
וותיקי העיר,  בעיר| התקיים אירוע מיוחד עבור ציבור 
דלב-  מרכז  לוותיקים|  האביב  אירועי  פתיחת  לציון 
שירות  העניק  במשפחה  אלימות  ולמניעת  לטיפול 
החווים  ולנשים  לגברים  וקבוצתי  פרטני  ייחודי  טיפולי 
ייעוץ  יחסים משפחתית אלימה| שי"ל- שרות  מערכת 

לאזרח, פועל בשיתוף פעולה עם בית המשפט.

האגף לשירותים חברתיים 
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הפורום לקידום מעמד האישה 
בראשותה ח"מ ד"ר מרה קנבל, מונה כ- 80  נשים, נציגות קבוצות מנהיגות ומובילות בארגוני נשים בעיר. השנה 
25 נשים למטרת שילוב בעמדות ניהול בכירות  קיים הפורום: קורס דירקטוריות ראשון ברחובות, בהשתתפות 
במערך הניהול העסקי והציבורי| פרויקט הזדמנות שנייה להשכלה גבוה, המאפשר לנשים מעל גיל 35 לרכוש 
תואר ראשון| בחודש מרץ התקיימה צעדה לכבודן של נשים ולציון הישגיהן בכל התחומים|  חשיבה מגדרית 
לסייעות- הוכשרו 20 סייעות בגני הילדים להעלאת מודעות מגדרית | מנהיגות את המחר בשיתוף עמותת כן-  
פרויקט לפיתוח מנהיגות קהילתית וחברתית בזירה המוניציפאלית| התקיים טקס סיום חגיגי והענקת תעודות 
ל 100 מסיימות קורסים של הפורום לקידום מעמד האישה| העיר רחובות קיבלה השנה אות המגדר על אחוז 

גבוה של נשים בתפקידים סטטוטוריים וכן על נוכחות נשים בדירקטוריונים עירוניים.

"הזדמנות"- המרכז 
העירוני לקידום 

התעסוקה 
המרכז מסייע בהקניית המיומנויות הנדרשות לחיפוש 
עבודה וההתמדה. במרכז פועלת תוכניות ייחודיות, כגון 
הדמיית מקום עבודה, הכוונה, אבחון תעסוקתי ומימון 
הכשרה מקצועית,  הקניית מיומנויות תעסוקתיות וסיוע 
בהתנהלות הכלכלית, תוכניות שיקומית לתושבים עם 
החדש  למשכנו  המרכז  עבר  השנה  ועוד.  מוגבלויות 

בבית לרום )הרצל 167(.
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הפלטפורמה - מרכז הצעירים 
המרכז העניק כ- 4000 ייעוצים אישיים, הופעלו 90 קבוצות, סדנאות וקורסים והתקיימו 5 ארועי שיא:

התרחבות מרכז הצעירים ומיתוג מחודש- התקיים תהליך של בניית תוכנית אסטרטגית בעקבותיה הורחב מתחם 
הפעילות ועבר מיתוג מחודש תחת השם "הפלטפורמה לצעירי רחובות 18-35"| מלגות- חולקו מלגות בסך של 
 250 כ- 2.2 מיליון שקל, ל -420 סטודנטים תושבי העיר רחובות |מלגה קהילתית בסך 2000 שקל הוענקה ל- 
- התקיימה  ואקדמאים  תוכניות לסטודנטים  6250 שעות לקהילה|  ותרמו  50 ארגונים  ב-  סטודנטים, שהתנדבו 
לימוד עבור  12 שנות  20 סטודנטים לשמש מנטורים להשלמת  והוכשרו  יזומה  למען פעילות  תוכנית סטודנטים 
מצויינות  ותכנית  בעירייה  בכירים  מנהלים  אצל  במקומות התמחות  סטודנטים  לשילוב  תוכנית  צעירים, התקיימה 
תעסוקתית לאקדמאים| פרויקט ראש העיר להכשרה מקצועית לצעירי העיר| Streets Hub - פרויקט שמטרתו 
הפועלים  סטיר  ורן  לוי-ניומן  גד  ויינר  יובל  ורד,  עומר  ביוזמת  הישראלית,  הסטארט-אפים  לתעשיית  העיר  חיבור 
לימודים, בהשתתפות  אירוע פתיחת שנת  וייעוץ מקצועי-טכנולוגי| התקיים  ליזמים תמיכה  ומספקים  בהתנדבות 
-40 צעירות וצעירים| התקיים טקס חלוקת  -770 סטודנטים| התקיים סיור סליחות בירושלים, בהשתתפות כ  כ 

מלגות| "זיכרון בסלון" - בערב יום השואה השתתפו כ – 50 צעירים במיזם הארצי "זיכרון בסלון".
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מרכז הגישור והדיאלוג 
הקהילתי עירוני 

במרכז פועלים מעל 50 מגשרים מקצועיים מתנדבים, 
שביצעו השנה מאות גישורים, בהפניית בית המשפט, 
רחובות  עיריית  משטרה,  המקרקעין,  על  המפקחת 
ופניות עצמיות של הציבור. המרכז קיים במהלך השנה: 
קורס גישור לעובדי עיריה ופקידות בכירה |  התחדשות 
למגשרים,  ייחודית  והכשרה  תכנית שנתית   – עירונית 

לצד שותפות בוועדות היגוי  קריית משה, אושיות ולב 
העיר|  בית מדרש ישראלי לנוער – מיזם חדש לזכרו של 
רס"ל יאיר אשכנזי. המיזם מציע מפגשים קבועים של 
וחילוניים לדיון בנושאים אקטואליים|  בני נוער דתיים 
חודש הגישור העירוני – התקיים זו השנה החמישית|  
צעירים  מגשרים  הכשרת  החינוך-  במערכת  גישור 
יום  העירונוער|  של  למנהיגות  ובביה"ס  הספר  בבתי 
עשרות  ברחובות-  אתיופיה  יוצאי  למגשרים  ארצי  עיון 
ראשון  עיון  ביום  חלק  לקחו  אתיופיה  יוצאי  מגשרים 

מסוגו ברחובות למגשרים של עמותת 'פידל'. 
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אירוע שיתוף ציבור 
והוקרה לפעילי הציבור 

והמתנדבים 
פעילי  לכלל  והוקרה  ציבור  שיתוף  אירוע  התקיים 
ההורים  הנהגות  ועדים,  ראש  יושבי  הציבור, 
להוקיר את  והמתנדבים מכלל שכונות העיר, במטרה 
עם המנהיגות  יחד  ולדון  בשכונות  הנעשית  הפעילות 
האירוע  לקראת  והרצונות.  הצרכים  אודות  העירונית 
התכנסו מספר קבוצות מיקוד והנושאים שנבחרו נידונו 
הציבור.  ושיתוף  דיגיטלי  דיון  במסגרת  הערב  במהלך 
תעודות  הענקת  טקס  התקיים  המשותף  הדיון  לאחר 

הוקרה למתנדבים והופעה. 

קולטים עלייה באהבה 
בני העדה האתיופית,  למבוגרים  קהילתיות  גינות  אתיופיה הפעיל את הפרויקטים הבאים:  ליוצאי  מוקד הקליטה 
וימי  המגדלים מבחר סוגים שונים של ירקות| סיורים לימודיים בנושא מורשת ישראל| העצמת פעילים- סדנאות 
ביניהם חג הסיגד שנחגג השנה בטקס  וקהילה,  גיבוש לפעילים המעורבים בעשייה הקהילתית| אירועי תרבות 

עירוני ובבתי הספר|  טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם ארצה ואירועי תרבות| 
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המחלקה לקליטת עליה ציינה את יום העלייה במופע 
פולקלור של עדות וקיבוץ גלויות, בהשתתפות להקות 
המייצגות את כל העליות והעדות| אליפות אירופה לבית 
לשחמט,  העירוני  הספר  בית  חניכי  לשחמט-  הספר 
רחובות,  בעיריית  הקליטה  מחלקת  בחסות  הפועל 
השתתפו באליפות אירופה בשחמט לתלמידות ומישל 
קטקוב הרחובותית זכתה במקום הראשון לנערות עד 
גיל 15| המחלקה קיימה את הטקס העירוני לציון 72 
על הנאצים במלחמת העולם השנייה,  לניצחון  שנים 

בהשתתפות ותיקי ונכי מלחמת העולם השנייה. 

חוויות בקהילה 
שירותי  העיר  לתושבי  ומספקת  פורמאלי  הבלתי  החינוך  על  העיריה  אמונה מטעם  רחובות  חוויות  רשת 
חינוך, תרבות ופנאי באמצעות רשת המרכזים הקהילתיים בשכונות, רשת הספריות, הצהרונים והמעונות, 
תחום הנוער, הגיל הרך, החוגים, הקייטנות, אירועי אולם מופת ועוד. השנה החלו להתקיים מפגשי הנהלה 

ותושבים במרכזים הקהילתיים לשיפור השירות במרכזים.

חדש בבינוי ושיפוץ מרכזים קהילתיים!
רחובות החדשה| שיפוץ  | מעון הגפן- מעון חדש  בשכונת  ח"ן הפועל בשיתוף התושבים  הקמת מרכז שדרות 
הבריכה ההידרותרפית - הוספת תאי מקלחת חדשים, שיפור תנאי הנגישות לנכים, התאמת הציוד למטופלים ושינוי 
שנים  ארבעים  במלאת  בית החמישה החדש-  חנוכת  בשוויץ המדע|  וסטודיו  ג'ימבורי  חדרי  שיפוץ  בלובי|  חזותי 
לאסון מסוק הנ"ד בבקעה, חנכו עיריית רחובות ורשת חוויות מרכז קהילתי חדש להנצחתם | חידוש מועדון הנוער 
והצעירים בקרית משה- מתחם חדיש ומזמין עם עיצוב ייחודי| הקמת מרכז הידע סאן ספארק הממוחשב בשוויץ 

רחובות החדשה- קורסי הכשרה בכל תחומי העתיד בזירה הדיגיטלית, סייבר, תכנות ואפליקציות ועוד.
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חדש בחוגים, תרבות 
ופנאי!

נפתחה קבוצה חברתית לילידים כבדי שמיעה|  קבוצת 
מיינקראפט - שיעורי תכנות, עיצוב, פיתוח אפליקציות| 
קורס  נפתח   | בספריה  קורא  נוער  קבוצת  הוקמה 
רחפנים באושיות| אירועי קיץ - לראשונה השנה קיימה 
רשת חוויות אירועי קיץ בכל שכונות העיר| קיץ בטוח 
לנוער- במהלך החופשה נפתחו המרכזים הקהילתיים 
בשעות הערב המאוחרות והתקיימה פעילויות ייחודית 
ותיקי  אזרחי  לרווחת  בית   - המכללה  בבקרים|  לנוער 
מבית  סטנד-אפ  סדרת  נפתחה  מופת|  באולם  העיר 
אולם  צעירי  עבור  הקומיקאים  מיטב  של  בר  הקומדי 
מופת| התקיימו אירועי סלאם ג'אם בספריות| נפתח 
ממקורות  לימודים  המשלב  הקהילתי,  המדרש  בית 
בקיץ,  נערכה  מיוחדות-  לאוכלוסיות  קייטנה  מגוונים| 
ועמית  אקים  חברתיים,  לשירותים  האגף  בהשתתפות 
רשמה  האמנותית  ההתעלמות  נבחרת  למשפחה| 
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חינוך בלתי פורמאלי
דמי  את  ולבטל  עלות הצהרונים  את  להוזיל  הוחלט  הכלכלי,  הנטל  על  להקל  מנת  על  צהרונים-  הוזלת 
הרישום, בסבסוד העיריה ורשת חוויות. לראשונה התקיים רישום לצהרונים במערכת ממוחשבת חדשה 
 SPACE כ-300 תלמידי רחובות בני הקהילה האתיופית משתתפים בתכנית  - וידידותית| תוכנית ספייס 
לסיוע לימודי, בשיתוף אגף החינוך| תוכנית מפתחות- הסרת חסמים כלכליים לפעילויות העשרה ופנאי 
ל-260 תלמידי כיתות ב'-ד'| מד"צים - מעל 50 בני נוער הוסמכו כמד"צים| | מלאכי יומולדת-   נוער חווית 
הוכשר להעביר ימי הולדת לילדים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית| התקיימו משלחות בני נוער מרחובות 
התנדבותית  בעבודה  והשתלבו  הלאומי  לשירות  התגייסו  מיוחדים  צרכים  עם  צעירים  תאומות|  ומערים 
מוגבלויות|  עם  אנשים  של  לצרכים  המודעות  להעלאת  פרויקט  מדרגה-  עולים  העירונית|  בספריות 
"תושווים"- במסגרת חודש המודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים התקיימו אירועים עירוניים רבים להעלאת 
המודעות| התקיימה פעילות לפתיחת צהרון לילדי ADHD במגזר החרדי| סיירת חסד ייחודית- בני הנוער 
פעולה  שיתוף  החל  ועוד|  שואה  ניצולי  בבתי  ביקורים  מקיימים  יכולת,  מעוטות  למשפחות  מזון  אוספים 

מקצועי בין היחידה להתפתחות הילד לקפלן- מתן הדרכות וייעוץ מקצועי| ועוד. 

הישגים ארציים במהלך השנה| אליפות רחובות הארצית בהתעמלות אמנותית אירחה מתעמלות מכל רחבי הארץ|  
4 גביעים באליפות הארץ בקראטה 'שוטוקאן' למועדוני הקראטה| נפתחה תחרות שירה "קול הנוער" ע"ש סמי 

בולוג ז"ל,  במטרה לתת במה והזדמנות לפריצת דרך לנוער כישרוני| ועוד. 
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5 כוכבי יופי בתחרות 
'קריה יפה בישראל יפה'

רחובות זכתה שמונה פעמים ברציפות בכ-5 כוכבי יופי 
יפה.  לישראל  המועצה  מטעם  יפה'  'קריה  בתחרות 
מטרת ההשתתפות בתחרות היא להגביר את המודעות 
לטיפוח החזו והעלאת איכות החיים. במסגרת התחרות 
התקיים סיור שטח בכל רחבי העיר, בהשתתפות חבר 
שופטים מטעם המועצה, מנכ"ל העיריה, דורון מילברג, 
גנים  אגף  מנהל  כפיר,  יוסי  התחרות  על  הממונה 
ועיצוב הסביבה, בשיתוף כלל מנהלי העירייה הבכירים 

ועובדיה. 

מערכות שטיפה וניקוי 
חדשניות בלחץ אוויר 

פני  לשיפור  והשדרוג  ההתחדשות  למגמת  בהמשך 
שטיפה  מערכות  הניקיון  רכבי  גבי  על  הותקנו  העיר 

וניקוי חדשניות בלחץ אוויר.

סביבה של 
איכות חיים

200 אלף שתילים 
ופרחים עונתיים נשתלו 

ברחבי העיר
התקיים מבצע שתילת צמחי העונה ופרחים עונתיים 
הגנים  אגף  עובדי  שתלו  במסגרתו  החורף,  לעונת 
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בכל  חדשים  שתילים   200,000 כ-  הסביבה  ועיצוב 
המרחב הציבורי בעיר.

סקר העצים העירוני: 
18,000 עצים בשטח 

הציבורי
התקיים מבצע שתילת צמחי העונה ופרחים עונתיים 

לעונת החורף, במסגרתו שתלו עובדי אגף הגנים

העיריה נערכה
לעונות השנה

בוצעו פעולות היערכות לקראת החורף, כולל הערכות 
למענה לתושבים עם צרכים מיוחדים המוכרים ברווחה 
הכנת  קולטנים,  והוספת  ניקוי  בורות,  לתיקוני  ועד 
מערכת הרמזורים, גיזום עצים, טיפול ופתיחת תעלות 

ניקוז, הכנת מוסדות החינוך, ועוד. 
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ונותנת 	  זו השנה השלישית ברציפות כתחנה אזורית לבדיקות מוצרי בשר טרם שיווקם  רחובות משמשת 
כ-   – ואושרו לשיווק  נבדקו  זו  גאוגרפי נרחב מסביב לעיר רחובות. במסגרת פעילות  בזאת שירות לשטח 
5,678,393 ק"ג מוצרי בשר בקר, עוף ודגים. במסגרת פעילות זו נפסלו לשיווק ו/או הושמדו –  49,330 

ק"ג של מוצרי מזון שאינם ראויים למאכל אדם.
חוסנו כנגד מחלת הכלבת 5299 כלבים ו- 850 חתולים.	 
הוסגרו לצורך תצפית כלבת 116 כלבים ו- 5 חתולים.	 
נאספו 224 כלבים משוטטים, 50 חתולים, 6 ארנבת, 1 חמוס, 18 יונה, 15 עורבים.	 
טופלו 3305 פניות ציבור בתחומים השונים שבאחריות השרות הווטרינרי העירוני. 	 
במסגרת ביקורות ורישוי של עסקים למכירת מזון מהחי נערכו 193 ביקורת וניתנו 30 המלצות לרישיונות 	 

עסק בתחום מכירת מזון מהחי.

עמותת "רחובות אוהבת חיות" - פועלת בתחום הכלבייה העירונית ודואגת לשיקומם של כלבים המוגדרים 
ניתוחי עיקור סירוס, מתן חיסונים  כולל ביצוע  ידי השרות הווטרינרי,  כמסוכנים, אשר נאספו או הוחרמו על 

וטיפוליים רפואיים והתנהגותיים והכנתם לקראת מציאת בית חם ואוהב לכלבים אלו.
במסגרת פעילות זו נמסרו 4 כלבים מגזע מסוכן לבתים מתאימים. בשנת 2017 נמסרו לאימוץ 95 כלבים, 16

חתולים וארנבת באמצעות העמותה.

השירות הווטרינרי העירוני 

הופכים פסולת אורגנית 
למשאב

תושבים  בהשתתפות  ירוקה',  'יזמות  הקורס  במסגרת 
פעילים, סובסדו 50% מעלותו של קומפוסטר להכנת 

דשן אורגני בבתים פרטיים, עבור כל תושב. 

קבוצת 'פעילי האופניים 
של רחובות' 

מפתחים  שבמהלכם  מפגשים  כוללת  התוכנית 
מתנדבים מהקהילה מיזמים ורעיונות לעשייה סביבתית 
ועוסקים  האופניים  תחבורת  בתחום  בעיר  קהילתית 
מיפוי  עירונית,  אופניים  תחבורת  קידום  של  בנושאים 

המצב הקיים של שבילי האופניים בעיר, ועוד. 
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פועלת   - רחוב  חתולי  להצלת  העמותה 
עיקורים  ומבצעת  רחובות  עיריית  במסגרת 

וסירוסים של חתולי חצר.
וסירוסים  עיקורים   1156 בוצעו  כה  עד 
הכוללים לכידה, מתן חיסון נגד מחלת הכלבת,
שיניים  טיפולי  מעיים,  טפילי  כנגד  טיפול 
לאחר  לכידתם  למקום  החתולים  והחזרת 
24 שעות. לכידתם לאחר אשפוז  אשפוז של 

של 24 שעות. 

נתוני הפסולת הכללית של רחובות 

מחזור

סוג הפסולת להטמנה
טון כמות הפסולת ללא 

מחזור
% מכלל הפסולת 
להטמנה ברחובות

טון פסולת לנפש )לפי 
145,000 תושבים(

0.37670.720.371פסולת ביתית

פסולת יבשה
וגזם

0.15529.280.153

סה"כ פסולת 
להטמנה

 0.5311000.524

טון כמות הפסולתסוג הפסולת
% מכלל הפסולת למחזור 

ברחובות
טון פסולת לנפש )לפי 

145,000 תושבים(

13,74517.810.095פסולת למחזור

2017: בעיר מוצבים 16 מתקנים למחזור פסולת אלקטרונית | 27  מתקנים למחזור קרטון* כ- 2500 מתקנים | 
למחזור נייר | 45 מתקנים למחזור טקסטיל | כ- 300 מתקנים משולבים למחזור בקבוקי פלסטיק ודיסקים | כ- 300 
קומפוסטרים  פועלים בבתים הפרטיים, כ – 2000 פחים כתומים )בבתים משותפים( למחזור אריזות, ניתן לרכוש 

קומפוסטר במחיר מסובסד באגף שפ"ע.
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מבצעי ניקיון 
עיריית רחובות באמצעות אגפיה קיימה מבצעי ניקיון בפסח ובראש השנה. במסגרת זו תוגברו עובדי ניקיון ופינוי 
ייעודיים לשריפת החמץ במקומות שונים ברחבי  מכולות אשפה, ניקיון בשטחים הפתוחים ועוד. הוכשרו מגרשים 

העיר, העבודה בוצעה במשמרות כפולות, תוך תוספת מכונות טיאוט, מנופים ועוד.  

ממחזרים גם בקיץ וגם בחורף 
בקרב  המחזור  לחשיבות  המודעות  להעלאת  בקמפיינים  יצאה  "תמיר"  המחזור  תאגיד  בשיתוף  רחובות  עיריית 
בגני  חווייתיות  ופעילויות  מופעים  הצגות,  כולל  וחווייתיות,  הסברתיות  בפעילויות  התמקדו  הקמפיינים  התושבים. 

הילדים ובקייטנות בתי הספר ובנוסף פעילות בקרב האזרחים המבוגרים בעיר.

פעילות למניעת דגירות יתושים 
'נמר אסיאתי' בפרט.  ויתושים מסוג  יתושים בכלל  האגף לשיפור פני העיר ביצע פעולות למניעת התרבותם של 

פעולות מנע והדברה בוצעו בכל רחבי העיר, בתעלות ובמאגרי המים ובאמצעות שיתוף הפעולה עם התושבים.

נתפסו  נהגים  בנייה-  פסולת  עברייני  נגד  אכיפה 
פתוחים,  בשטחים  בנייה  פסולת  שהשליכו  בעת 
ופקחי השיטור  ידי שוטרי  במסגרת מבצע משולב של 
והורחם כלי  העירוני . כנגד הנהגים נפתח תיק פלילי 

הרכב למשך 180 יום, עד לדיון משפטי.
הנגרמים  מטרדים  למיגור  משולב  אכיפה  מבצע 
סיורים  ביצוע  ציבוריות-  בגינות  כלבים  משוטטות 
נזקים  מפני  חומרי הסברה המתריעים  חלוקת  יזומים, 
קנסות  רישום  הכלבים,  משוטטות  כתוצאה  הנגרמים 
ועוד.  כלביהם  גללי  את  אוספים  שלא  כלבים  לבעלי 
נרשמו עשרות דו"חות לבעלי כלבים שעברו על החוק!
אכיפה כנגד משליכי גזם וגרוטאות- בוצעו מבצעי 
במועדי  פסולת שלא  תושבים שמוציאים  כנגד  אכיפה 

הפינוי ונרשמו מאות דו"חות. 
מחלקת הפיקוח אכפה את החוק ופעלה לשמירה 
 7,988 בכ-  טיפלו  המחלקה  פקחי   11 הסדר-  על 
חינוך  מוסדות  על  בדגש  חנייה,  בנושאי  מוקד  קריאות 
וצירים ראשיים|  מחלקת פיקוח איכות הסביבה פעלה 
התושבים  לבריאות  לדאגה  בעיר,  המפגעים  לצמצום 
ולשיפור איכות החיים בעיר וטיפלה בלמעלה מ- 10,000 
פעלה  הפיקוח  מחלקת  דו"חות|  כאלף  ורשמה  פניות 
והגברת  הציבורי  בשטח  חוקית   בלתי  רוכלות  לביעור 
האכיפה בכל חוקי העזר העירוניים, לרבות מפוחים, רכב 
עסק,  מבית  מפגעים  ציבוריים,  במקומות  עישון  נטוש, 
מפגעים מבית פרטי, רעש, ריח, ניקוי מגרשים ללא זיהוי, 

ניקוי מגרשים בבעלות, מפגעי אש, צמחייה ועוד. 

ופעלה  העיר  חזות  על  שמרה   - שילוט  מחלקת 
לתושב,  לוחות  הצבת  מודעות,  לוחות   22 להחלפת 
מודעות  בתליית  טיפול  הישנים,  המכוונים  כל  החלפת 
פיראטיים, הסרת שלטים ללא היתר, ביצוע סקר שלטים, 
הצבת 4 סככות חדשות, ביקורת ופיקוח שוטפים ועוד. 

מחלקת תמרורים סימוני דרך ורמזורים-  המשיכה 
את פרוייקט התקנת המצלמות על כל הרמזורים בעיר, 
מעברי  שפה,  )אבני  בעיר  הדרך  סימוני  כל  צביעת 
חצייה, ניתוב, פסי האטה(, התקנת פסי האטה חדשים, 
חינוך,  מוסדות  על  בדגש  בטיחות  מעקות  התקנת 
התקנה ואחזקה שוטפת של תמרורים ושלטי רחוב לא 

מוארים בכל רחבי העיר, ועוד. 

אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני

שומרים על הסביבה
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ציון שרעבי, מ"מ ראש העיר,  בן 
במסגרת    - המיסים  תיק  מחזיק 
פעילותי כמחזיק תיק המיסים פעלתי 
רבות למען משפחות במצוקה, שהיה 
הארנונה,  בתשלום  רב  קושי  להן 
ועדת  יו"ר  הנני  יכולתם.  לפי  ותשלומים  בפריסה 

המכרזים ודלתי פתוחה לכל תושב ותושבת. 

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

תכניות העשרה ומצוינות לקידום התלמידים. 

העיר,  ראש  סגן  דיל,  מתן  עו"ד 
מחזיק תיק פרויקטים ולוגיסטיקה 
נוער  תיק  מחזיק  עירונית, 
לפעול  ואמשיך  פעלתי   – וצעירים 
למען תושבי רחובות, לרשותכם לכל 

בעיה או עצה. 

המשנה  מרקוביץ,  יניב  עו"ד 
חינוך  תיק  מחזיק  העיר,  לראש 
קשרי  ואחראי  פורמאלי  בלתי 
וחידשנו  שיפצנו  השנה   – חוץ 
מעונות  פתחנו  קהילתיים,  מרכזים 
ידע,  מרכז  וכן,  חדשים  וחוגים  פעילויות  מרכזים,  יום, 
והדיגיטל.  הסייבר  למקצועות  העיר  ילדי  את  המכשיר 
ייסדנו ערבי סטנד-אפ לצעירים באולם מופת, הקמנו 
מכללת בוקר לתרבות מבוגרים, קיימנו אירוע פנאי לכל 
המשפחה בחופשת הקיץ, בדגש על פעילויות לנוער. 
הוזלנו את מחירי הצהרונים, הורחבו שירותי הספריות, 
תקשורת  ערוצי  פותחו  חדש,  אינטרנט  אתר  הוקם 

בדיגיטל ועוד. 

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

העיר,  מועצת  חבר  איטח,  אביב 
ומשפחות  שכונות  תיק  מחזיק 
במסגרת תפקידי כמחזיק   - צעירות 
צעירות  ומשפחות  השכונות  תיק 
אני פועל במספר מישורים מרכזיים, 
ביניהם חיזוק התשתיות החברתיות לקידום הקהילתיות 
חיזוק  תושבים,  מנהיגות  לחיזוק  ובשכונות,  בעיר 
בין השכונות. בנוסף, אנו  והקשר  סולידריות קהילתית 
וועדים  חיזוק  אזרחית,  מנהיגות  להעצמת  פועלים 
באמצעות  ופעילות  לפעילים  וסיוע  ובתים(  )שכונות 
עשייתם  לקידום  והכוונה  מקצועי  ייעוץ  הדרכה, 
תפקידינו  את  רואים  אנו  זאת  לצד  בעיר.  החברתית 
הפעולה  שיתוף  ואת  הקשר  את  שמחזק  כמי  באגף 

השוטף והאסטרטגי שבין התושבים לעיריה.

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

לרישוי עסקים בעיר ועוד. 

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

רבים ומגוונים לרווחת הציבור הדתי בעיר. 

תיק  מחזיקת  באום,  רוני  ד"ר 
מיוחדות  אוכלוסיות  ותיקים, 
נערכו  פעילותי  במסגרת   – וקהילה 
רבים,  ופרויקטים  תכניות  השנה 
בעלי  לאוכלוסיות  תכניות  ביניהם 
צרכים מיוחדים, הכוללות הקמת קבוצת שמע – קבוצה 
הקייטנות  והרחבת  שמיעה  כבדי  לילדים  חברתית 
והחוגים לטובת האוכלוסיות המיוחדות. כמו כן, הורחב 
נפתחה   - המבוגרת  לאוכלוסייה  הפעילויות  היצע 
"שלישי  וחוויה",  "קפה  מועדון  זהב,  מאמאנט  קבוצת 
בשלייקס", נערך כנס "גלישה לפרישה" ועוד אירועים 
הוותיקים.  לאזרחים  ההצדעה  חודש  במסגרת  רבים 
תאיר,  בשיתוף  להורים  הרצאות  התקיימו  בנוסף, 

המשכנו בפרויקט אוניברסיטה בעם ועוד. 

איכות  תיק  מחזיק  ארי,  בן  גיורא 
הסביבה ושיפור פני העיר – חבר 
בוועדת בניין ערים. נענה בחיוב לכל 
פתרונות  ומקדם  מהתושבים  פניה 
בקהילה  תומך  מגוונים.  בנושאים 
האתיופית וממשיך לקדם את ענייניהם בשכונת קריית 

משה. 

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

כיתוב. 

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

אתיופיה.

תיק  מחזיק  זאיקה,  יפים  אינג' 
נערכו  תפקידי  במסגרת   – קליטה 
אירוע  ביניהם  ואירועים,  פסטיבלים 
העלייה  יום  לכבוד  ראשון  חגיגי 
פתוחה  'במה  פסטיבל  ברחובות, 
טורנירים  נערכו  העיר'.  לכישרונות 
מגוונים בתחומי הספורט, טיולים לעולים חדשים ברחבי 
ותמיכה פרטנית  וחוגים בתחומי האמנות, סיוע  הארץ 
ולפעילויות של ארגונים ציבוריים. כמו  לעולים חדשים 
כן, התחלנו את העבודות לייסוד מוזיאון עירוני לגבורה 

יהודית. 

תיק  מחזיק  ירון,  אמיר  עו"ד 
 38 תמ"א  עירונית,  התחדשות 
דירקטוריון הל"ר,  – חבר  בנוי  ופנוי 
התחדשות  של  פרויקטים  מקדם 
ביניהם  הוותיקות,  בשכונות  עירונית 
אושיות וקריית משה, וכן פרויקטים של תמ"א 38 בכל 
התחדשות  מינהלת  מוקמת  אלה  בימים  העיר.  רחבי 
עירונית בקריית משה ברחובות. יזמתי חוק עזר עירוני 
לשיפוץ חזיתות הבנינים בכל רחבי העיר, המהווה נדבך 
החלטה  אושרה  העיר.  של  פניה  בהתחדשות  נוסף 
תנועת  לחניכי  חדשים  קנים  שני  להקמת  שיזמתי 
אסטרטגי  לתכנון  יחידה  הקמת  יזמתי  העובד.  הנוער 

בעיריה. 

מורשת  תיק  מחזיק  כהן,  אמיתי 
הנוער  ותנועות  צעירים  ישראל, 
הדתיות -  במסגרת פעילות השנה, 
קיימנו את חידון התנ"ך לבתי הספר 
בשיתוף  חסד  פרויקט  הממלכתיים, 
ליפקין  אמנון  ע"ש  מצווה  בר  ופרויקט  ישראל"  "לקט 
ובנוסף  משה  בקריית  סטודנטים  כפר  הקמנו  שחק. 



הקהלים והגילאים של צרכני התרבות בעיר. לא בכדי 
נמשיך  אנו  התרבות,  בפרס  בארץ  השני  במקום  זכינו 
מתקיימים  אשר  והאירועים  התרבות  נושא  את  למנף 
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 
לצד  בחיים,  להצלחה  כלים  ולמתן 
סדירות  מעקב  ועדות  קיום  הביקורת,  תיק  אחזקת 
והשתתפותי השוטפת בוועדות העיריה השונות. מתוך 

שמירה על ניהול תקין.

שירות  תיק  מחזיק  קינד,  אבי 
לתושב – במסגרת תפקידי אני פועל 
לתושב,  השירות  ולשיפור  להעלאת 
טכנולוגיות  הטמעת  באמצעות 
מאמין"  ה"אני  את  ומביא  מתקדמות 
הנני  העירוני.  המוקד  של  השוטפת  לפעילותו  שלי 

שותף פעיל בוועדות העיריה השונות.

פורום  יו"ר  קנבל,  מרה  ד"ר 
לקידום מעמד האישה – במסגרת 
פעילותי נערכו מספר רב של תכניות 
האישה,  מעמד  לקידום  ופרויקטים 
מנהיגות  ופיתוח  העצמה  ביניהם: 
מעל  לנשים  גבוהה  להשכלה  שנייה  הזדמנות  נשים, 
לתפקידים  נשים  לקידום  דירקטוריות  קורס   ,35 גיל 
יום האישה הבינלאומי, ערב  ניהוליים במגזר הציבורי, 
פעילותן  על  העיר  תושבות  מצטיינות  לנשים  הוקרה 
וההטרדה  האלימות  למיגור  פעילויות  הקהילה,  למען 

המינית ועוד.

הקמנו מקהלת הלל רחובות', קיימנו מופעים ואירועים 
הנוער  תנועות  סניפי  ושימור  לשיפור  ופעלנו  גדולים 
עזרא, בני עקיבא והצופים. בשנה האחרונה, כמחזיק 
וקידמנו  אישרנו  חוויות,  בדירקטוריון רשת  כספים  תיק 
בתחום  והן  התשתיות  בתחום  הן  רבים,  פרויקטים 

הפעילויות ותרבות הפנאי לציבור. 

תיק  מחזיק  מוזס,  אבי  עו"ד 
במסגרת   – החברתיים  השירותים 
האוכלוסיות  למען  פועל  אני  תפקידי 
חברתיים  לשירותים  לאגף  המוכרות 
ולמען צמצום הפערים בחברה, זאת 

לצד השתתפותי בוועדות העיריה השונות. 

תיק  מחזיק  מונטג,  שלמה 
תפקידי,  במסגרת    - חרדי  חינוך 
הספר  בבתי  פעילויות  מספר  נערכו 
פרויקט  ביניהם  התורה,  ובתלמודי 
חווייתית,  למידה  הכולל  זה"ב 
תערוכות בנושא וחידונים נושאי פרסים. כמו כן נערכו 
השתלמויות  לצוותי החינוך, סיורים בחווה החקלאית, 
לטובת  כיף  ימי  בחופשים,  לילדים  משחקיה  סבסוד 
בקיץ  מיוחד  קו  הפעלת  מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים 

לחוף הנפרד וקיום אירועי בר/ת מצווה בבתי הספר. 

תיק  מחזיקת  ספיר,  יערה  אדר' 
במסגרת   – קיימא  בר  פיתוח 
ותכניות  פעילויות  קודמו  תפקידי 
אופניים  תחבורת  ביניהן:  שונות 
בעיר, יוזמות בתחומי הקיימות ואיכות 
סביבה  בנושאי  והרצאות  סרטים  סדרת  הסביבה, 
לאנשים  הציבורי  המרחב  הנגשת  בנושא  ופעילות 
ההיגוי  בוועדת  חברה  כן  כמו  מיוחדים.  צרכים  עם 
בפניות  ומטפלת  משה  בקרית  עירונית  להתחדשות 

הציבור במגוון נושאים. 

עודד עמרם, מחזיק תיק תרבות – 
במסגרת פעילותי למען תושבי העיר, 
ואירועי  ייחודיים  פסטיבלים  נערכו 
לכל  שהותאמו  איכותיים,  תרבות 
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