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דבר ראש העיר, רחמים מלול

שנת 2018 התאפיינה בקידמה, ורחובות הפכה לאחת מהערים החכמות המובילות 
בארץ, ולעיר הראשונה המספקת אינטרנט למוסדות החינוך ולאתרים עירוניים 

בטכנולוגיה חדשנית. בנוסף, עיריית רחובות פיתחה מערכות סייבר והגנת מידע, 
ומתוקף עשייתנו הענפה, אף השתתפנו בתרגיל מערך הסייבר הלאומי. 

לצד הקפיצה הטכנולוגית האדירה, המשכנו בתנופת הפיתוח בעיר, חידשנו ושידרגנו 
עשרות רחובות בשכונות הוותיקות וקידמנו תוכניות להתחדשות עירונית, אשר 

מהוות כלי חברתי ראשון במעלה לחידוש מרקמי השכונות הוותיקות. 

בתוך כך, העיר זוכה לביקוש עצום למגורים, מרחיבה את השכונות החדשות וקולטת 
אוכלוסייה חדשה וצעירה. על מנת לענות לצרכים ההולכים ומתרחבים, גם השנה 
המשכנו בפיתוח תשתיות בשכונות החדשות, בהקמת מבני ציבור ומאות כיתות ומבני חינוך, לכלל אוכלוסיות 

העיר, בדגש על החינוך המיוחד. בנוסף, אושרה תוכנית להקמת האצטדיון העירוני ונבנו מתקני ואולמות ספורט 
חדשים ברחבי העיר. 

דו"ח זה מוגש לכם על מנת שתוכלו להתעדכן בתמצית העשייה לשנה החולפת, בה המשכנו לפתח שירותים 
בכל תחומי החיים, לקיים מאות אירועי תרבות, פנאי וספורט, להשקיע בתוכניות במערכות החינוך הפורמלית 

והבלתי פורמלית, בניקיון, שמירה על הסדר וביטחון התושבים. 

אני מודה לכל השותפים לעשייה הרבה, הנהלת העיר, חברי המועצה, מנכ"ל העירייה, יו"ר ועד העובדים ועובדי 
העירייה המסורים ולכם- התושבים, המתנדבים, הארגונים וכל מי שפעל יחד איתנו למען איכות חיים ברמה 

גבוהה לקהילת העיר.  

דבר מנכ"ל העירייה, דורון מילברג
רחובות מדורגת בנתוני הלמ"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( כעיר מובילה בארץ ברמת איכות החיים, ואנו 

פועלים לילות כימים על מנת להמשיך ולהעניק לכם את כל השירותים, העונים לצרכים הרבים והמגוונים של 
קהילות העיר. 

לצד קידום תוכניות, בנייה ופיתוח העיר, דגש ניכר מושם על שמירה על הקיים, 
חידוש ואחזקת התשתיות, המבנים, שטחי הציבור והמרחבים הירוקים. גופי הסמך 

של העירייה, אגפיה ועובדיה, פועלים במסירות רבה כדי שנוכל לתת לכם את 
השירות הטוב ביותר, בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 

השנה המשכנו בפיתוח תחומי החינוך, הרווחה, התרבות, הספורט, הניקיון, 
התחבורה ועוד, וסיפקנו אלפי פעילויות ותוכניות שונות, קיימות וחדשות, בכל תחומי 

החיים. במקביל, קיימנו את אירועי התרבות שייסדנו בעיר, ואשר הפכו לשם דבר 
בקנה מידה ארצי, הגברנו את פעילות הביטחון, פיתחנו את תחום השירות לתושב, 

והבאנו את הקידמה והטכנולוגיה לחזית העשייה. 

הביקוש למגורים בעיר גדל, אוכלוסיית העיר הולכת ומתרחבת, ואיתה גם הצרכים. נמשיך לעשות את המיטב 
על מנת לענות על הבקשות, תוך איזון בין מכלול הצרכים המתקיימים ברחב העירוני, ולהצעיד ביחד את רחובות 

קדימה.  

תודתי לראש העיר, רחמים מלול, אשר עומד בראש העשייה, להנהלת העיר וחברי המועצה, ליו"ר ועד העובדים 
והעובדים ולכל שותפינו הרבים לעשייה היום יומית למען התושבים.  
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המוקד העירוני במספרים 
בשנת 2018 התקבלו 399,710 שיחות | זמני המתנה 

עמדו על 54 שניות | נפתחו 204,855 פניות | עלייה של 
23% לעומת 2017 | 83.5% מהפניות טופלו בזמני אמנת 

השירות- שיפור של 7% לעומת 2017.

 - whatsappחדש! נפתח ערוץ פניות למוקד העירוני ב
נפתחו כ-11,000 פניות באמצעות האפליקציה, שמספרה 

.050-8806106

שומרים על הביטחון והסדר
נרכש ציוד חירום חדש | בוצעו הדרכות ותרגילים לשעת 

חירום | השתלמויות לטיפול בטראומה | חודש מרכז 
שליטה נייד ונרכש רכב חפ"ק מהיר | החלה העבודה 
בתחום מערכת שועל לחירום | בוצעו מבדקי בטיחות 

במוסדות החינוך והופעל מערך אבטחת מוסדות החינוך 
הכולל מאבטחים סטטיים וניידים | בוצעו הדרכות 

במערכת החינוך | 
בוצעו תכניות אבטחה לכלל האירועים והפסטיבלים 

העירוניים ועוד. 

סיירת הביטחון העירונית 
מערך סיירת הביטחון מחולק לגזרות העיר וכולל ניידות 
סיור וניידות שטח, אשר מסיירות בגנים ציבוריים, מוקדי 

בילוי, בשטחים הפתוחים ובשכונות. 

רחובות: עיר 
חכמה, לשירותכם! 

ושומרים על סדר וביטחות 
אגף תנועה שילוט ופיקוח בעיריית רחובות פועל 
לשמור על הסדר במרחב הציבורי, לרבות פעולות 

להסדרת התנועה בעיר, ביצוע אכיפה ופעולות יזומות 
להגברת הסדר והניקיון.

הפיקוח העירוני פועל לאכיפת חוקי העזר העירוניים 
)העמדת רכב וחנייתו(, מקיים סיורי ניידת פיקוח 

צילום בצירי תנועה ראשיים, סיורי קטנועים ברחבי 
העיר, סיורים רגליים של פקחים ברחובות המקבילים 
למרכז העיר, סיוע וליווי קבלני צבע במשמרות לילה 
לצביעת סימוני דרך, אכיפה ליד מוסדות חינוך וסיוע 

למשמרות הזהב בתחילת שנת הלימודים, הצבת פקחים 
בצירי תנועה ראשיים לצורך זרימת תנועה ומניעת 

חסימות, מבצע אכיפת עומדי מחסום מאושרים בכל 
העיר, חסימות וסיוע באירועים, סידורי חניה, הכוונת 

תנועה שיטור עירוני משותף בכל האירועים העירוניים 
 המתקיימים במהלך השנה. בשנת 2018 נרשמו

כ - 80,000 דו"חות וטופלו כ-6,637 קריאות מוקד. 
המחלקה לבטיחות בדרכים ביצע הפעולות הסברה 

בוצעו פעולות הסברה לגיל המבוגר במטרה להעלות את 
המודעות ולהוריד את כמות הנפגעים בקרב האוכלוסייה 

| אופניים וקורקינט חשמליים: בוצע קמפיין "שימו 
קסדה על מה שכולם חושבים" ונערכה פעילות הסברה 

במוסדות החינוך | שבוע הבטיחות בדרכים התמקד 
בנושא " היסח דעת" בעת נהיגה.

במהלך חופשת הקיץ מתבצעת סיירת הביטחון 
העירונית בשיתוף פעולה עם יחידת השיטור העירוני 

סיורים מוגברים. 

*
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תשתיות תקשורת מתקדמות
הוקמו תשתיות תקשורת חדשות | 16 אתרי מצלמות 
חדשים התווספו למערך המצולם בגנים ומבני ציבור, 

מוסדות חינוך ובכיכרות ורחובות העיר | הוחלפו 
והותאמו תשתיות תקשורת ב-20 בתי ספר ותיקים 
וחדשים | חוברו אתרים חדשים למערך התשתיות 
האלחוטי של עיריית רחובות | הוצב מערך סיבים 

אופטי בשישה מוקדים מרכזיים בעיר. 

מובילים באבטחת מידע וסייבר
מערכות המחשוב העירוניות הותאמו לתקנות הגנת 

הפרטיות )אבטחת מידע( 2017 תשע"ז | הוקם פורטל 
חתימות-דיגיטלי מאובטח | בוצע סקר סיכונים | מבדק 

חדירות לבדיקת החוסן של כלל מערכות המחשוב | 
עיריית רחובות השתתפה בתרגיל "מעגל קסמים 2" של 
מערך הסייבר לאומי במשרד ראש הממשלה, להיערכות 

להתקפות 'האקרים' ומצבי משבר סייבר לאומי. 

לראשונה בארץ! העיריה החלה לספק אינטרנט למוסדות חינוך ולאתרים עירוניים בטכנולוגיה 
חדשנית ייחודית לרחובות בארץ!

אפליקציות חדשות לשיפור 
השירות 

מערכת משוב דיגיטלית לגננות על תפקוד הצוות | 
מערכת ניהול ביקורת אבטחת מוסדות חינוך מקוונת 

לקב"טים | מערכת ניהול כוח אדם בחירום | יצירה 
והפצה של חתימה ארגונית אחידה | אפליקציות 

פנימיות לניהול תקציבים| מערכת ניהול חדשה במרכז 
להתפתחות הילד | שיפור תהליכי עבודה באמצעות 

אפליקציות Office | ניהול רישום להזמנות סלולר| 
הצטרפות לתוכניות ורישום לזימון תור חלוקה, שימוש 

בטפסים מקוונים ומערכות דיוור הודעות | מעבר 
למערכות מקוונות מותאמות למובייל ולנייח. 
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מחנכים באהבה *

חדש בחינוך העל יסודי 
לראשונה נפתחה תכנית החלל הלאומית במגמה 

המדעית הנדסית טכנולוגית בקריית החינוך למדעים | 
הורחבה תכנית לפיתוח והטסת רחפנים | החלה לפעול 
תכנית דיבייט בחטיבות הביניים | נפתח מצפה כוכבים 
ופלנטריות בבית הספר אורט | נפתחה תכנית חדשה 

לילדים בסיכון המיושמת בכיתות י' | החל לפעול תחום 
חדש להדפסה ומידול בתלת מימד | בית הספר אמית 
המר זכה בפרס החינוך הארצי | 1,266 תלמידים לקחו 
חלק במרכז המחוננים העירוני | 1,700 ילדים השתתפו 

בתוכניות החינוך המיוחד, מתוכם 1,300 תלמידים 
מקבלים מענה בתוך העיר | גני רננים ובי"ס עידוד של 

החינוך המיוחד עברו למבנים חדשים. 

מערך השירות הפסיכולוגי החינוכי הקדיש 13,327 שעות 
למתן ייעוץ לצוותים החינוכיים, 96 הרצאות וסדנאות, 

290 ילדים ונוער קיבלו טיפול פרטני, פעלו 47 קבוצות 
טיפוליות לילדים ונוער, ועוד| מחלקת שח"ר קיימה 

עשרות תוכניות למניעת נשירה והפעילה קציני ביקור 
סדיר, הופעלו תוכניות חונכות במגזר החרדי. 

הזכאות לבגרות המשיכה לעלות והיא עמדה על 
82.4% בשנת הלימודים תשע"ז! 
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"עיר ללא אלימות"
 10 מדריכי מוגנות פעלו בבתי הספר | מדריך ראשון במגזר החרדי | שיפוץ רחבת מבנה בית ספרי והפיכתו לשטח

ציור הגדול בארץ על פני 500 מ"ר | הוקם "בית" לנוער בשכונת מילצ'ן, ועוד.

הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול הקימה לראשונה קבוצת ליגת קט-רגל, קבוצת אלכוהוליים אנונימיים, 
קיימה אירוע שיא לבריאות ולראשונה בארץ הכשירה סייעות גני ילדים לחיזוק התמודדות עם מצבי שיגרה וסיכון | 

הוקמה סיירת "הקפה עלינו" והיא החלה לסייר ברחבי העיר.

חדש ביסודי
נפתחה תכנית העשרה חדשה לקידום המודעות 

לבריאות ותזונה, לצד עשרות תוכניות קיימות לעידוד 
החשיבה, הפעילות הגופנית, צריכה תרבות ותוכניות 

חינוכיות. לראשונה יושמה תכנית לאזורי בחירה בבתי 
הספר היסודיים, בהשתתפות 5 בתי ספר והיא תורחב 

לכל בתי הספר הממלכתיים. 
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העירונוער
450 בני ובנות נוער שותפים בבית הספר למנהיגות 
ולוקחים חלק ב-14 קבוצות העצמה ומנהיגות | 30 

חברים במועצת התלמידים והנוער | מרחב פתוח מידי 
יום בשיתוף עם חיילי נח"ל | אירועי פנאי ותרבות, ערבי 

שיא, התרמות, שבוע עיר הילדים והנוער ומופעי סוף 
הקיץ | עשרות פעילויות במרכז ההכנה לגיוס משמעותי 

לצה"ל | נרשמה עלייה בנתוני הגיוס לצה"ל עם 80.7% 
בקרב גברים ו- 59.7% בקרב נשים | תנועות הנוער פעלו 

ב-20 סניפים, שבטים וקנים של 9 תנועות נוער בעיר. 

צהרוני גני הילדים ובתי הספר
נפתחו צהרוני החברה העירונית במתווה 'ניצנים': 

תכנית ניצנים מתקיימת ב-22 בתי ספר בעיר בכיתות א'-
ג' ומונה למעלה מ-2,000 תלמידים.  

 כ- 2,000 ילדים נרשמו לצהרוני רשת חוויות: 
כ- 1.6 מיליון שקל הוחזרו ל-700 משפחות שנמצאו 

זכאיות לסבסוד | טכנולוג מזון החל לפקח על המזון | 
הוחלפו 12,320 כלי פלסטיק בכלים רב פעמיים. 

היחידה לקידום נוער
תכניות ופרויקטים לקידום בני נוער | תוכנית היל"ה 

להשלמת השכלה | התערבות ומניעת נשירה | טיולים, 
שבוע גדנ"ע, ומסע לפולין | פעילות התנדבותית. 
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בי"ס לחינוך מיוחד - הקמת 15 כיתות, מנהלה ופיתוח, 
בשכונת "רחובות החדשה" | בי"ס ניצני המדע - שלב 
ד' תוספת מבנה 6 כיתות ופיתוח | בי"ס יסודי סיני - 

הריסה והקמת בי"ס 18 כיתות ו- 2 כיתות לחינוך מיוחד, 
מנהלה ופיתוח | בי"ס בית יעקב - הריסה והקמת מבנה 

16 כיתות חדש | בי"ס רמון - הקמת תוספת מבנה 6 
כיתות ופיתוח | בי"ס נועם - הקמת תוספת מבנה 6 
כיתות ופיתוח | בי"ס תחכמוני - הקמת מבנה כיתות 
נוסף ופיתוח | אולם ספורט בתיכון למדעים-הקמת 

אולם כדורסל, 200 מושבים כ-250 מ"ר | הקמת בית 
כנסת ומועדון נוער בשכונת "רחובות הצעירה" | הקמת 

מועדון קהילתי, 750 מ"ר, ברח' כובשי החרמון/משה 
זכריה | בי"ס יסודי, 24 כיתות, מנהלה ופיתוח בשכונת 
"רחובות הצעירה"- בוצעו שלבים א', ב' | בי"ס מעלות 

משולם - הקמת קומת כיתות נוספת מעל בי"ס קיים 
| תיכון רון ארד )הייטק היי( הקמת מבנה כיתות נוסף 

ופיתוח שלב ג' | 10 כיתות גן, חינוך מיוחד, )מתחם 
רננים( בשכונת "רחובות החדשה" | תוספת של כ-22 
כיתות גן ברחבי העיר | מועדון נוער קהילתי ברחוב 

אברמסון - בשטח של כ-600 מ"ר | מבנה מרכז פסגה 
חדש )מרפ"ד(, בשטח של 918 מ"ר, בשכונת "קריית 

משה" - כולל מגרש ספורט חלופי| בי"ס יסודי, 24 
כיתות, בשכונת "רחובות הצעירה" - הקמת תוספת 
מבנה כיתות ופיתוח - שלב ג' | בי"ס פרחי המדע - 

 הקמת תוספת מבנה 6 כיתות ופיתוח | תיכון רון ארד
)הייטק היי( הקמת מבנה מעבדות, סיפריה ואודיטוריום 
- שלב ד' | בי"ס הרצוג - תוספת מבנה 6 כיתות ופיתוח 

| בי"ס קציר - הריסה ובניית מבנה 18 כיתות חדש 

 עיריית רחובות, באמצעות ה.ל.ר- החברה לפיתוח רחובות, ממשיכה בתנופת הבנייה בעיר. במהלך שנת 2018 נבנו 
כ- 27 כיתות גן ונוספו כ-130 כיתות לימוד בהשקעה של כ- 200 מיליון שקל.

ומנהלה | אולם ספורט בבי"ס "בגין" - הקמת אולם 
ספורט, 250 מושבים, בשטח של 1,289 מ"ר | בי"ס נבון 
- הקמת תוספת מבנה 6 כיתות ופיתוח | בי"ס ויצמן - 
הקמת תוספת מבנה 6 כיתות פיתוח | בי"ס בכור לוי 
- הקמת תוספת מבנה 6 כיתות ופיתוח | בי"ס אמית 
בנות - הקמת תוספת קומת כיתות | בי"ס השיטה - 

הריסת מבנים והקמת מבנה כיתת גן 10+ כיתות | בי"ס 
טשרניחובסקי - הקמת בי"ס יסודי 16 כיתות מנהלה 

ופיתוח | בי"ס עץ החיים - הקמת בי"ס יסודי 16 כיתות 
מנהלה ופיתוח ברח' משה שרת | בי"ס חצרות המושבה 

- הקמת בי"ס יסודי חדש, 24 כיתות, מנהלה ופיתוח 
בשכונת "חצרות המושבה" | הקמת מעון יום, מתחם 

חוגים ומרפאה בשכונת רחובות המדע | הקמת מקווה 
בשכונת רחובות המדע | שדרוג אולם ספורט ברזיל.

מהפכת הפיתוח 
והתשתיות 

רחובות הצעירה - ביס יסודי
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רחובות הצעירה - ביס יסודי

 בי"ס לחינוך מיוחד

 בי"ס לחינוך מיוחד

 בי"ס לחינוך מיוחד

 בי"ס קציר

שכונת רחובות המדע
עבודות פיתוח בשכונה: רחוב קציר, בקטע הרחובות 
אומן/רובל, הכולל: ריבוד כביש, חניות, מדרכות, כולל 

גינון, השקיה, ורהוט רחוב | רחוב יובל נאמן בקטע 
הרחובות אומן/צ'חנובר ורחוב צ'חנובר - חלק דרומי, 
העבודה כוללת: ביצוע מדרכות, תאורה, פיתוח נופי | 

שצ"פ 314 )שביל לגני ילדים(, הכולל: ביצוע ריצוף, גינון 
והשקיה, תאורה וריהוט רחוב | ריבוד חניון ציבורי ברחוב 
יובל נאמן | ביצוע שביל אופנים לאורך קיר אקוסטי בדרך 

בגין, בקטע הרחובות גורדסקי/יוספזון. 

הקמת מנהלת אזורי תעסוקה 
במסגרת תכנית ארוכת טווח להפיכת רחובות למוקד 
מסחר ותעסוקה מוביל, החל מחודש ספטמבר החלה 

 את פעילותיה מנהלת אזורי התעסוקה אשר תפעל 
 תחת ה.ל.ר ותעניק מעטפת הוליסטית לעסקים 

הקיימים ותפעל לצורך משיכת מיזמים חדשניים אל 
אזורי התעסוקה.

שכונת קריית משה-קוטג'ים 
"בנה ביתך"

החלו עבודות הפיתוח ברחובות המשולבים. העבודה 
כוללת פריצת רחובות חדשים, תשתיות תת קרקעיות 

)מים, ביוב, ניקוז(, ריבוד זמני, הכנות לתאורה, 
תקשורת, גינון והשקיה.

פיתוח שכונות ואזורי 
תעסוקה



 WWW.REHOVOT.MUNI.IL / 10 

ת
יו

ת
ש

ת
ה

 ו
ח

תו
פי

ה
ת 

יכ
הפ

מ

הסכם גג לרחובות
ה.ל.ר נמצאת במשא ומתן לצורך העמדת מימון על ידי 

הממשלה לפיתוח תשתיות, מוסדות חינוך ומבני ציבור, 
אזורי תעסוקה ומתחמי התחדשות עירונית, כחלק 

מפיתוח עתידה האיתני של העיר. במסגרת ההסכם ישנן 
הסכמות הנוגעות לתכנון, שיווק, פיתוח ומתן היתרי בניה 

ליחידות הדיור והתעסוקה הכלולות בהסכם.

חדש! אתר הנדסי 
האתר ההנדסי החדש של עיריית רחובות עלה לאוויר. 

האתר עשיר ומפורט ומאגד בתוכו מידע נוסף רב ושימושי 
ואפשרות לתשלום אגרות. באתר קיימות 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.
מערכת זו מאפשרת מידע שמתחדש מעת לעת, תצלומי 

אויר המתחדשים מדי שנה ושכבות רבות של מידע 
ברמה עירונית. 

משמרים את העבר
בית כנסת הגדול ברחוב בנימין: עבודות שלב ב בעיצומן, 

העבודות כוללת בניית גרם מדרגות צפוני והשלמת 
רחבת הכניסה | בית קועטה: נמצא בעיצומן של עבודות 

שיקום ושימור | אחד העם 10: המבנה נמצא בהליך 
רישוי. במקום יעשו עבודות שימור לשם השמשת 

המבנה כבית קפה | הבית הראשון של רחובות, רחוב 
יעקב 20: בשלבי תכנון לשיקום ושימור המבנה. 

התחדשות עירונית 
עיריית רחובות יזמה תוכניות גדולות של התחדשות 

עירונית ברחבי העיר, תוכניות אלו יאפשרו שידרוג 
והקמת יחידות דיור חדשות, בדגש על שיפור איכות 

החיים של התושבים בשכונות הוותיקות ומשיכת 
אוכלוסיות צעירות לשכונות המתחדשות, תוך בחינת 
כל ההיבטים וההשלכות האדריכליות, התחבורתיות, 

הנופיות, הכלכליות, הציבוריות והשימוריות. 

חידוש רחוב אחד העם

אתר הנדסי לעיריית רחובות

הקמת מנהלת התחדשות 
 עירונית במתחם "בנימין - 

יעקב - הרצל"
תהליך התחדשות העירונית בלב ההיסטורי של העיר 

ממשיך לרקום עור וגידים. לאור חשיבותו של המתחם, 
ערכה עבורו חברת ה.ל.ר מכרז עבור הקמת מינהלת, 
אשר תחל את פעילותיה עוד השנה ותסייע בקידום 

ותפעול תהליך ההתחדשות באופן המיטבי ביותר עבור 
תושבי המתחם והעיר.
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הקמת מינהלת התחדשות 
עירונית בקריית משה

במרץ 2018 החלה לפעול מינהלת התחדשות עירונית 
קריית משה, שהוקמה על ידי עיריית רחובות ומשרד 
הבינוי והשיכון, במטרה ללוות את התושבים בתהליך 

ההתחדשות העירונית. תפקידיה המרכזיים של 
המינהלת הם מיצוי זכויות התושבים בתהליך, ארגון 
בעלי הדירות לקידום יעיל של הפרויקט ומתן מענה 

לצרכי התושבים בכל שלבי הפרויקט. 

אושרה תוכנית התחדשות 
עירונית בקריית משה 

התוכנית עוסקת בהתחדשות המרקם הקיים בקרית 
משה ואזור תעשיה רכטמן ומאפשרת התחדשות 

עירונית תוך התייחסות למערך התחבורתי, שטחים 
פתוחים, מוסדות ציבור, איכות הסביבה, אקוסטיקה, 
ניקוז, תשתיות מים וביוב והגדלת מס' יחדות הדיור 

לרבות דיור מוגן ומעונות לסטודנטים. 

לאורך התהליך התקיימו הליכי שיתוף ציבור עם תושבי 

השכונות והוצגו התוכניות והתלבטויות התכנוניות. 
התוכנית אושרה להפקדה ע"י הוועדה הארצית לתכנון 

ובניה של מתחמים מועדפים לדיור )ותמ"ל(. 

מזרח העיר

החל תכנון של התחדשות עירונית לשטחים במזרח 
העיר בצמוד לדרך מנחם בגין, במתחם זה ישולבו 

מגורים, תעסוקה, מסחר ומבני ציבור. 

אושיות

הוקמה וועדת היגוי שתעסוק בתוכנית פינוי בינוי עבור 
שכונת אושיות. 

בונים ומחדשים תשתיות
עיריית רחובות, באמצעות אגף תשתיות, ממשיכה 
לשפר, לשקם ולפתח את תשתיות העיר בשכונות 

הוותיקות והחדשות

החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחוב המעפיל | 
החלפת קווי ביוב וניקוז ברחוב נגבה | החלפת קווי 

ביוב וניקוז ברחוב ה' באייר ביצוע מעגל תנועה בצומת 
טשרניחובסקי - דוד ישראל | החלפת קו מים ברחוב 

טשרניחובסקי )בקטע בילו – ברנר( | פיתוח רחוב סירני 
וביצוע מעגל תנועה | השלמת קווי ביוב וניקוז ברחוב 

התחדשות עירונית בקרית משה      הדמיות: בר לוי דיין אדריכלות
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אנילביץ | החלפת קו מים ברחוב חפץ חיים | מעגל 
תנועה בצומת דובנוב-בן ציון פוגל והשלמת פיתוח | 
החלפת קווי מים וביוב ועבודות פיתוח ברחוב זכריה 
חתוכה | החלפת קו מים ברחוב מדר, בקטע נג'ארה 

-דרך ירושלים ומעגל תנועה בצומת דרך ירושלים - מדר 
-אברבנאל | החלפת קווי מים ברחובות יהלום ושוהם | 
ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז בשכונת "חצרות המושבה" 

| הקמת שני רמזורים בצמתים דובנוב - ששת הימים 
וששת הימים -פריד | הקמת רמזור בצומת הרצל- 

אברבנאל - יהודה הלוי.

צומת ויצמן 

רחוב גורודסקי - סירני - הבעשט  רחוב גורודסקי - סירני - הבעשט 

רחוב אנילביץרחוב חפץ חיים
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רחובות עיר 
התרבות

*

החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש, באמצעות מחלקת ההפקות והאירועים, קיימה פסטיבלים ארציים 
ועשרות אירועי תרבות וספורט מגוונים, בהשתתפות עשרות אלפי תושבים ואורחים 

חגיגות יום העצמאות
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טקסי זיכרון "שרים בסוכות" - מופעי מוסיקה 

"שרים בסוכות" - מופעי מוסיקה 

"שרים בסוכות" - מופעי מוסיקה 

"שרים בסוכות" - מופעי מוסיקה 

"שרים בסוכות" - מופעי מוסיקה 

רוקדים אביב ה-6 ברחובות

רוקדים אביב ה-6 ברחובות

אקולוגיה, שבוע מדע וסביבה
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חגיגת סוף הקיץ

הפנינג פורים ססגוני בגן המייסדים
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פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-9 לפסלים חיים 

אירועי קיץ לילדים במתחם מרכז הנופש וייסגל

ערבי זמר בלילות הקיץ ברחבת העירייה
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חגיגות מימונה

חגיגת הספר העברי ברחוב יעקב
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האגף לשירותים חברתיים בעיריית רחובות מקיים 
עשרות תוכניות ופעילויות למען הקהילה, בדגש 
על מתן מענים המותאמים לצרכים של כל רבדי 

האוכלסייה בעיר.

חדש! תכנית "יתד" במחלקה לטיפול בנוער וצעירים, 
המתמודדים עם מצבי חיים מורכבים | תכנית "ניצוץ" 

- הכנה וליווי חיילים וחיילות במצבי סיכון לשרות 
משמעותי ולשילוב מיטבי בחברה | "מרכז הזדמנות" 

סייע לתושבים עם חסמים תעסוקתיים, להשתלב, 
להתמיד ולהתקדם בתעסוקה איכותית, לרבות השמה 

תעסוקתית לבעלי מוגבלויות | פעלה תוכנית ליזמות 
עסקית | שיקום ונכויות: הוענקו מגוון שירותים לאנשים 
עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אינטליגנציה גבולית, 

לקויות למידה מורכבות, נכויות חושית, נכויות פיזיות 
ואוטיזם | שירותים בקהילה: פעלו מסגרות יומיות 

לילדים בגילאי 6 חודשים – 3 שנים, על פי המלצה של 
המכון להתפתחות הילד | יום לימודים ארוך: שעות 

פעילות לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 
המתקיימים בבתי ספר וגנים למוגבלות שכלית 

התפתחותית | מועדונית – קבוצות חברתיות לשעות 
אחה"צ | "עמית למשפחה": פרויקט התנדבות בבתים 
בהם ילדים עם מוגבלויות | קייטנות קיץ לילדים ונוער 

עם מוגבלויות | נופשונים שירות הפוגה לילדים ובוגרים 
עם מוגבלות | שירותי תעסוקה: השירותים קיימים על 

פי רצף תעסוקתי נבנית תוכנית שיקום תעסוקתית 
אישית לכל אדם | דיור חוץ ביתי: הופעל מערך דיור 

על פי רצף תפקודי המתאים לאדם | המחלקה לרווחת 
האזרח המבוגר מפעילה 2 מועדוניות לגברים יוצאי 

העדה האתיופית, זאת בנוסף ל-7 המועדונים שמפעילה 
המחלקה ברחבי העיר | התיאטרון הקהילתי העלה 

הצגה "לי זה לא יקרה" |

מרכז הגישור טיפל השנה ב 550 פניות לגישור ועבר 
למשכנו החדש ברחוב טלר 9 | 120 משתתפים לקחו 

עם הפנים לקהילה *

חלק בקורסים והכשרות של המרכז | לראשונה התקיים 
קורס גירושין בשיתוף פעולה עבור 32 משתתפים | 

נפתח סמינר שבת לפעילים חברתיים חילוניים, דתיים 
וחרדים תושבי רחובות | גישור בחינוך הכשרות בבתי 

ספר: 80 מגשרים צעירים חדשים הוכשרו, והצטרפו 
לעוד 60 ילדים מגשרים. כ- 2400 תלמידים וכ- 200 

מורים נחשפו לתחום הגישור, נערכה הכשרה למדריכי 
מוגנות של עיר ללא אלימות | כ- 400 בני ובנות נוער 

דתיים וחילוניים השתתפו ב"דיאלוג קהילתי" ובית 
מדרש ישראלי לנוער | כ-2000 תושבים בהם תלמידים 

וצוותי חינוך השתתפו באירועי חודש הגישור | כ- 8,750 
משתתפים בפעילויות השונות. 

אירוע הצדעה לאזרח המבוגר
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חדש עבור אוכלוסיות עם צרכים 
מיוחדים

"רעים": בוגרים על הספקטרום האוטיסטי פתחו ספריית 
"תן קח" לציבור בחוויות שוויץ המדע, לטובת ההורים 
והילדים המגיעים לחוגים במרכז הקהילתי | לראשונה 

על הבמה: הצגת תיאטרון "מסע" מאת קבוצת "תיאטרון 
חוויות" לאנשים עם וללא צרכים מיוחדים | לראשונה 
ברחובות: תוכנית חדשה למתבגרים המתמודדים עם 
קשיים נפשיים - "עמיתים לנוער" | הכנס הארצי של 

"קהילה נגישה" להעלאת המודעות לאנשים עם מגבלה, 
נערך בחוויות שוויץ המדע | העיר רחובות, בהובלת רשת 

חוויות, נבחרה להרצת פיילוט ארצי לתוכנית "מעגלים 
לפסגה", שבין מטרותיה חיזוק הקשר המשפחתי 

במשפחות בהן חי אדם עם צרכים מיוחדים | התקיימו 
סדנאות העצמה לאנשים עם מגבלה נפשית של תוכנית 
"עמיתים" ורשת חוויות | רשת חוויות הקימה את להקת 

"יד ביד", המשותפת לבני ובנות נוער עם וללא צרכים 
מיוחדים

הפורום לקידום מעמד האישה 
רחובות 

כ-6000 נשים השתתפו באירועי הפורום | כ-2550 נשים 
השתתפו בערבי הוקרה וצעדת יום האישה | כ-120 

נשים סיימו קורסים מקצועיים | התקיימו אירועי "ביטחון 
בסלון" בהשתתפות 70 נשים | התקיימה עצרת מחאה 

נגד אלימות עם 300 משתתפים | כ- 65 סטודנטיות 
החלו את את התואר הראשון, והוענקו מלגות בסך כולל 

של 50,000 שקל. 

הרשות העירונית למלחמה 
בסמים ואלכוהול 

חדש! הוקמה קבוצה אלכוהוליים אנונימיים | הוקמה 
קבוצת ליגת קטרגל, במסגרתה המאמנים מקיימים 

שיח עם הנוער על מיגור תופעת האלימות, נזקי הסמים 
והאלכוהול ועוד | בוצע קמפיין "פלאש מוב" שזכה 

במקום הראשון בפרס מניעה ישראל, נגד שימוש 
בסמים ואלכוהול | לראשונה בארץ, התקיימה ברחובות 

הכשרה לסייעות הגנים במסגרת תוכנית משותפת 
לרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול והשירות 
הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך | סיירת "הקפה 

עלינו" החלה לסייר ברחבי העיר ולשוחח עם בני הנוער 
בגובה העיניים | התקיים יום עיון בנושא "עבודה רגישת 

תרבות והתנהגויות סיכון בקרב בני העדה האתיופית" 
| BIKIND ברחובות - חלוקת כרטיסי BIKIND לתלמידי 

יזמות בתיכון דה שליט על מנת שיסייעו להפיץ את 
הטוב בעולם. 

רכב אגף השכונות
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חלוקת מלגות קהילתיות
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אגף השכונות  
תכנית עבודה לאגף השכונות בשיתוף התושבים, לרבות 

שכלל אירוע שיתוף ציבור בהיכל התרבות עם פעילי 
העיר והשכונות | בוצע מיפוי צרכים ופורסמו טפסים 

מקוונים לקראת סיורים יזומים עם מנכל העירייה, מנהלי 
האגפים ופעילי השכונות | תיק השכונות שונה ל"תיק 

השכונות ומשפחות צעירות" לאור הגדילה המשמעותית 
וההגירה החיובית של זוגות צעירים לעיר רחובות | 

במסגרת תכנית העבודה הוצגו 3 תחומי פעולה מרכזיים: 
שיתוף ציבור וחיזוק הקשר בין העירייה לתושבים, 
הנגשת אירועי תרבות למשפחות צעירות בשכונות 

בחגים, חיזוק המעורבות החברתית והתרומה לקהילה 
באמצעות הבית החם לקהילה. 

"פלטפורמה" לצעירים 
"הפלטפורמה | צעירי רחובות 18 – 35" מרכז צעירים 

של עיריית רחובות, ערך סדנאות במחירים מוזלים | 
בשנת 2018 התקיימו כ-6000 פגישות יעוץ מהן נהנו 

 כ-3000 צעירים | התקיימו 120 פרוייקטים | 
כ- 2400 הורים צעירים השתתפו בסדנאות והרצאות 

ו-450 סטודנטים קיבלו מלגות בסכום כולל של 2.5 
מיליון שקלים ותרמו למעלה מ-30,000 שעות לטובת 
הקהילה | הורחב תחום משפחות צעירות והתקיימו כ 
– 40 פרויקטים בהשתתפות כ – 2400 הורים צעירים 

תושבי העיר | זכויות חיילים משוחררים: התקיימו 
השנה בפלטפורמה סדנאות הכנה לעולם התעסוקה, 
הכנה לראיונות עבודה, ניהול מאגר משרות מתעדכן, 

יעוץ לזכויות חיילים משוחררים, סיוע בהגשת מסמכים 
למלגות | פעלה תכנית הסלפ"י )סטודנטים למען פעילות 

יזומה(, בהשתתפות 20 סטודנטים | תכנית המתמחים 
– תוכנית לשילוב סטודנטים במקומות התמחות 

אצל מנהלים בכירים בעירייה | תכנית "תופסים כיוון 
לתעסוקה עם עמותת שלדג" – מצוינות תעסוקתית 
 Streets Hub | "לאקדמאים | תכנית "צעירות בדרך

– החממה הטכנולוגית: בזכות המיזם שהוקם, נבנתה 
קהילה של כ-4,500 יזמים ונערכו עשרות אירועים 

בשיתוף פעולה עם שותפים מובילים במשק | התקיימו 
אירועי תרבות לצעירים 
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החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש קיימה 
מאות אירועים, קורסים, הרצאות וסדנאות 

למגוון אוכלוסיות רחב, בשפע תחומים 
ובעשרות מרכזי התרבות והאמנות הפועלים 

בעיר

בית העם רחובות - היכל 
התרבות העירוני

בעונה הרביעית ורשמו בהיכל למעלה מ-11,000 מנויים, 
ועשרות אלפי צופים ביקרו במופעים. 

מרכז התרבות ע"ש סמילנסקי: 
60 אירועים שנתיים | סדרות וקורסים ב- 11 שפות לימוד 

ו- 35 קבוצות למידה במכללת השפות | 25 טיולים 
וסיורים | 2 מגה סדרות | ערב מעברות רחובות, בהובלת 

ראש העיר | כ-13,000 לומדים פקדו את הקתדרה. 

מרכז מורשת יהדות תימן 
וקהילות ישראל:

לראשונה הופקו ערבי שירה | ערבי מחווה לזמרים | 
כנסים וימי עיון | ערב הוקרה לכלת פרס ישראל הגב' 

מרים פרץ וחתן פרס ישראל מר ארז ביטון | כ-20,000 
מבקרים. 

תרבות הפנאי*

בית לאמנות

כ- 320 ילדים השתתפו בתכנית המצטיינים בבית 
האמנים | בית מיכל עסק השנה בנושא "בקרב לב" 

ואירח עשרות יוצרים | בית התרבות בשכונת חבצלת 
קיים חוגים לאזרחים ותיקים ואירועים קהילתיים | 

הגלריה העירונית לאמנות הציגה ארבע תערוכות | 
תערוכת "רחובות, בתים, אנשים ונופים"- תצלומים 

וציורים מימיה הראשונים של המושבה. 
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בימת הנוער רחובות חגגה 45 
שנים להיווסדה

עשרות הצגות | מחזמר חנוכה "משחקי הקסם" | 
פרויקט "כל העיר במה" במסגרתו הועלו ההצגות 
במוקדים שונים ברחבי העיר והונגשו לציבור ועוד.

סל תרבות וסיורים 
סיורים היסטוריים ברחבי העיר, הצגות ומופעים לילדים 
| כ-1700 תלמידים השתתפו באירוע "בני ובנות מצווה 

עולים לירושלים" | בית הספר העירוני למחול ותנועה: 9 
להקות המחול הופיעו במופעים חגיגיים בעיר | המופע 

"הדרים במחול 2018" עלה לבמה | פעילות מחול ותנועה 
לכ-700 תלמידים מכיתות א' עד ו'.

מוסיקה 

פילהרמוניה רחובות העלתה עשרות קונצרטים 
איכותיים | מאות תלמידים השתתפו בלימודי 

הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה | תזמורות רחובות 
השתתפו באירועים עירוניים וארציים - תזמורת 

קלאסיקה רחובות, תזמורת הג'אז רחובות, תזמורת כלי 
נשיפה רחובות, מקהלת שחר, מקהלת נועם, מקהלת 

הדרי רון וחבורת הזמר הרחובותיים. 

השכלה וקהילה
המכללה העירונית רחובות- קמפוס רב תחומי: מספר 

הלומדים גדל ל- 1,250 סטודנטים, שנהנו מכ-60 קורסים 
| בית הספר להורים: 65 סדנאות להורים לילדים צעירים 

ולמתבגרים | התקיימו כ-12 סדנאות בשיתוף מוסדות 
חינוך במגזר החרדי | המרכז לתקשורת רחובות: כ-40 

מתנדבים | סרטים תיעודיים וחמש תכניות טלוויזיה 
המשודרות בערוץ 98 | בית יד לבנים: התקיים חידון 

מורשת עירוני | טיולים ומפגשים חברתיים למשפחות 
השכולות | טקס הענקת ספרים לזכר נופלים בני העיר. 

חוויות של פנאי וחינוך
רשת חוויות רחובות, האמונה על תחומי החינוך 

והפנאי הבלתי פורמאלי הפעילה אלפי חוגים, 
קורסים, הרצאות, סדנאות ופרויקטים בכל המרכזים 
הקהילתיים, ספרייה מרכזית ורשת ספריות עירוניות, 
מערך מעונות יום "צעדים", צהרונים, הופעת והצגות 
באולם "מופת", יחידה להתפתחות הגיל הרך, בריכה 

הידרותרפית, תחום אוכלוסיות מיוחדות, מועדוני 
מתנדבים ונוער ועוד. 

חדש! חדש! חדש! 
נוסדה תחרות "קול העיר לנוער" - תחרות שירה 

לנוער ע״ש סמי בולג ז"ל | התקיים תהליך שיתוף ציבור 
בחוויות שוויץ רחובות החדשה - התושבים משפיעים 

ומעצבים את דמותו של המרכז הקהילתי | נחנכה 
משחקייה בשוויץ רחובות החדשה | חודשה הפעילות 

במרכז קהילתי נווה יהודה | מעל 6,000 ילדים בקייטנות 
| נפתחו שתי כיתות מעונות "צעדים" חדשות ברחובות 
הצעירה | נפתחה כיתה טכנולוגית חדשה ומגמת סייבר 

| הותקנו מצלמות במעגל סגור במעונות "צעדים" | 
אירועים לילדים בלבד בפרויקט "קיץ משפחתי" | אולם 

מופת עבר חידוש והנגשה לנכים | נפתח מתחם נוער 
ייחודי בחוויות קריית משה | פורום הנשים של חוויות 
שוויץ המדע, קיים אירוע התרמה לתיאטרון המשולב | 
אלפים נרתמו ליום המעשים הטובים | נפתחה תוכנית 

מטעם האקדמיה האמריקאית לבלט | מרכז קהילתי 
"מהות" עבר למשכנו החדש | נפתח מרכז חדש בשכונת 

רחובות הצעירה | נחנך מרכז ראשון מסוגו להבעה 
ויצירה להורים וילדים.
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מפתחים
ומקדמים

את הספורט 

*

חינוך לאורח חיים ספורטיבי 
והישגי 

אלפי ילדים ובני נוער השתתפו במערך החוגים 
העירוניים של אגף הספורט, בבתי התלמיד ובמרכזי 

הספורט, לצד ריקודי עם ופעילויות למבוגרים. גם 
השנה הוענקו מלגות לספורטאים המצטיינים תושבי 

העיר רחובות.
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אליפות הארץ בענפי הספורט 
התחרותיים 

במסגרת פעילות אגף הספורט מתקיימים ענפים 
תחרותיים: ביה"ס לכדורגל, ביה"ס לכדוריד, ביה"ס 
להתעמלות קרקע ואקרובטיקה, כדורעף, שחייה, 

כדורשת נשים, מועדוני ג'ודו, או-שו, האבקות וענפי 
אמנויות לחימה נוספים. 

הישגים ספורטיביים וזכייה 
באליפות הארץ בענפים שונים:

ג'ודו, האבקות, אגרוף תאילנדי, טאקוואנדו, התעמלות, 
אקרובטיקה, שחייה ושחמט.

אליפויות ישראל - ג'ודואליפויות ישראל - ג'ודו

אליפויות ישראל - ג'ודו

 התעמלות קרקע

 ביה"ס לכדורגל

אנסטסיה קיריליוק 
אלופת אירופה
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בונים את הספורט
 הושלמו העבודות להקמת מגרש דשא סינטטי "שחבק".

הושלמו העבודות להקמת אולם הספורט החדש בקריית 
החינוך למדעים.

החל תכנון הקמת אולם ספורט "בגין" הנמצא במערב 
העיר. 

מגרשי הספורט בעיר עברו בדיקות בטיחות והם בטוחים 
לשימוש.

#
#

#

#

ספורט לכולם!
במהלך השנה התקיימו אירועי ספורט עירוניים עממים 

רבי משתתפים: צעדת רחובות, מרוץ השישה, מסע 
האופניים "רוכבים בעצמאות", אליפות רחובות הפתוחה 
בטניס, יום ההליכה הבינלאומי, אולימפיאדת גני הילדים 
בעיר, מסע בעולם השחמט ואליפויות וטורנירים בענפי 

הספורט השונים.

מגרש דשא סינטטי

מגרש ספורט

רוכבים בעצמאות

רוכבים בעצמאות

אולם ספורט "בגין" 
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מירוץ השישהמירוץ השישה

מירוץ השישהמירוץ השישה

צעדת האביבצעדת האביב

צעדת האביבצעדת האביב
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עונת המשחקים 2017-2018 
כדוריד: זכייה באליפות הארץ במחוז דרום -כיתות ז'. נוער 

עלית - מקום שני. נערים - כיתות י' - מקום 3 ארצית.

כדורסל: מגמת כדורסל של ביה"ס דה-שליט, העפילה 
לטורניר גמר תיכונים.

כדורסל נשים: קבוצת הנשים של המחלקה נמצאת 
בצמרת הטבלה של הליגה הארצית.

כדורעף: קבוצת הבוגרים עומדת להעפלה לליגה לאומית.

ט
ור

ספ
ה

ת 
א

ם 
חי

ת
מפ

אושרה תוכנית להקמת אצטדיון 
ברחובות כחלק מפארק נופש 

עירוני ענק
 הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז, אישרה למתן 

תוקף את התוכנית של עיריית רחובות להקמת אצטדיון 
חדש ברחובות. האצטדיון מתוכנן כחלק מפארק נופש 
עירוני גדול אשר ישתרע על 126 דונם, מתוכם 40 דונם 

יוקצו עבור שטחי האצטדיון ומגרש אימונים שיוקם 
בסמוך אליו. האצטדיון יכלול 5,000 מושבים, חדרי 

הלבשה, חדרי שופטים, חדרי עיתונאים, וכן שטחי מסחר 
ומתחם חנייה. ראש העיר רחובות, רחמים מלול: "כעת 

גם בבירת השפלה יהיה איצטדיון מודרני וחדיש. זהו 
הישג היסטורי. לציבור הגדול של שוחרי הכדורגל בעיר 

מגיעה חוויית צפייה איכותית במשחקי כדורגל, ולדור 
הבא בכדורגל מגיעה הכשרה במתקן חדשני . נתחיל 

אצטדיון עירוניבהוצאת התוכנית לפועל בהקדם האפשרי"
הדמייה: ארדיטי אדריכלים
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אגף גנים ועיצוב הסביבה חידש וטיפח גנים ציבוריים 
ותיקים ברחבי העיר, לצד הקמת פארקים חדשים

פארק רחובות ההולנדית - הקמת בריכה אקולוגית, 
תוספת מתקני משחק לפעוטות, משטחי גומי הצללה, 

גינון השקיה ותאורה | שמחה הולצברג - החלפת מתקני 
משחק, משטח גומי והצללה | גן בעל התניא כפר גבירול 
- התקנת מתקני משחק, משטח גומי והצללה | גן הבנים 

אושיות - עבודות פיתוח, הנגשה, משטח גומי, הצללה, 
מתקני משחק, תאורה וריהוט גן| גן אברמסון - עבודות 

פיתוח, הנגשה, משטח גומי, הצללה, מתקני משחק, 
תאורה וריהוט גן | פיתוח נופי כיכר דרך ירושלים/אורי 
כהן, כיכר שדרות חן/קיבוביץ | פינת הנצחה ע"ש אורן 
כהן – התקנת מתקנים לפעילות גופנית, גומי, הצללה, 

תאורה ועבודות פיתוח נופי | ביצוע ופיתוח ערוגות 
ושטחי גינון בגנים ציבוריים: עבודות פיתוח נופי פארק 
הדקלים, שד' וולקני צפון, גן ציזיק, גן מגינים, סטרומה, 

ספריה עירונית, טיפת חלב בשכונת אושיות, טיפת חלב 
רחוב פרשני וטיפת חלב ברחוב שבזי, שדרות הקיבוצים, 

בן ציון מפוגל-דובנוב וכיכר היידלברג | שתילת מאות 
עצים ברחבי העיר | שתילת 200,000 פרחי עונה 

ברחבי העיר | ביצוע עדכון לסקר העצים בשטחי הציבור 
ברחבי העיר | התקיימו עשרות אירועים לחנוכת גינות, 

לצד חלוקת צמחים ונטיעות עם ילדי מערכת החינוך 
| בוצע סקר עצים שנתי בכל מוסדות החינוך ע"י 

אגרונומים ובמהלך חופשת הקיץ יושמו ובוצעו המלצות 
הסקר | בוצעה התקנת מתקני חצר, הצללה, ארגזי חול, 

גומי, גינון והשקיה ב- 10 גני ילדים חדשים ושודרגו 30 
גני ילדים ותיקים | בוצעה אחזקה שוטפת וסדירה של 

מתקני משחק ומתקני כושר בפארקים, בגנים הציבוריים 
ובמוסדות החינוך ברחבי העיר | הותקנו והוחלפו מאות 

ספסלים ואשפתונים דקורטיביים ברחבי העיר, מאות 
מטרים של גדרות ומעקות, ברזיות מים בצירי הליכה 
ובגנים ציבוריים ברחבי העיר ועשרות הצללות בגנים 

הציבוריים ובמוסדות החינוך.

המרחב ציבורי  *
רי 

בו
צי

ב 
ח

מר
ה

שומרים על בעלי החיים ואיכות 
חיי התושבים

השירות הוטרינרי העירוני משמש זו השנה הרביעית 
ברציפות כתחנה אזורית לבדיקות מוצרי בשר טרם 
שיווקם. במסגרת פעילות זו נבדקו ואושרו לשיווק 

כ- 5,939,919 ק"ג מוצרי בשר בקר, עוף ודגים, ונפסלו 
לשיווק ו/או הושמדו – 65,755 ק"ג של מוצרי מזון 

שאינם ראויים למאכל אדם.

חוסנו כנגד מחלת הכלבת 5618 כלבים ו- 1500 חתולים 
| הוסגרו לצורך תצפית כלבת 121 כלבים ו- 9 חתולים | 
נאספו 204 כלבים משוטטים, 99 חתולים, 9 ארנבת, 6 
יונים, 17 עורבים, 14 קיפודים | טופלו 2768 פניות ציבור 
בתחומים השונים שבאחריות השרות הווטרינרי העירוני 

| במסגרת ביקורות ורישוי של עסקים למכירת מזון 
מהחי נערכו 226 ביקורת וניתנו 24 המלצות לרישיונות 
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עסק בתחום מכירת מזון מהחי | השנה הוגדל התקציב 
לטיפול בבעלי חיים פצועים )ללא בעלים( ובמסגרתו 
הוענק טיפול רפואי מלא ומגוון ל 55 חתולי חצר ו-4 

כלבים | מבצע לסירוס ועיקור חתולי רחוב התקיים זו 
השנה השישית ברציפות. בוצעו עד כה כ- 600 עיקורים 

וסירוסים של חתולי חצר הכוללים לכידה, מתן חיסון 
כנגד מחלת הכלבת, טיפול כנגד טפילי מעיים, טיפולי 

שיניים והחזרת החתולים למקום לכידתם לאחר אשפוז 
של 24 שעות.

עמותת "רחובות אוהבת חיות" הפועלת בכלבייה 
העירונית, פעלה לשיקום כלבים המוגדרים כמסוכנים, 

אשר נאספו או הוחרמו על ידי השרות הווטרינרי. 
הפעולות כללו, ביצוע ניתוחי עיקור סירוס, מתן חיסונים 

וטיפוליים רפואיים והתנהגותיים והכנתם לקראת מציאת 
בית חם ואוהב לכלבים אלו. במסגרת פעילות זו נמסרו 8 
כלבים מגזע מסוכן לבתים מתאימים | מתנדבי העמותה 

פעלו לשיפור רווחתם של בעלי החיים המוחזקים 
בכלבייה העירונית וקיימה ימי אימוץ מרובים להגברת 

המודעות לאימוץ הכלבים. בשנת 2018 נמסרו לאימוץ 91 
כלבים, ו-26 חתולים באמצעות העמותה. 

רי 
בו

צי
ב 

ח
מר

ה
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הולכים על 
רחובות נקייה

נתוני הפסולת הכללית של רחובות 

מחזור

סוג הפסולת
להטמנה

 טון כמות הפסולת 
ללא מחזור

אחוז מכלל הפסולת 
להטמנה ברחובות 

טון פסולת לנפש לפי 
148,000 תושבים

59,41068,720.40פסולת ביתית

27,04631,280.18פסולת יבשה וגזם

86,4651000.58סה”כ פסולת להטמנה

אחוז מכלל הפסולת טון כמות הפסולתסוג הפסולת
למחזור ברחובות

 טון פסולת לנפש/שנה
(לפי 148,000 תושבים)

14,54016.810.098פסולת למחזור

*נתוני 2017, נתוני 2018 יתפרסמו בשנת 2019

כ- 27 
מתקנים למחזור 

קרטונים

 כ- 2,500 
מתקנים למחזור 

נייר הוצבו בבניינים 
משותפים

כ- 300 
מתקנים למחזור 
בקבוקים מוצבים 

ברחבי העיר

כ- 2,150 
פחים כתומים למחזור 
אריזות הוצבו בבניינים 

משותפים

 67 מתקנים
 סגולים למחזור זכוכית 

מוצבים ברחבי העיר
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כ- 320 
קומפוסטרים פועלים 

בבתים פרטיים

*
בעיר מוצבים



עיריית רחובות *

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

 WWW.REHOVOT.MUNI.IL עיריית רחובות ב-  ובאפליקציהעיריית רחובות ב-  ובאפליקציה

הקשר שלך לעירייה

מרכזיה 9392222
לשכת ראש העיר 9392201

פניות הציבור לשכת ראש העיר 9392213
מ"מ ראש העיר 9392213

לשכת סגני ראש העיר 7/9392212
המשנה לראש העיר 9392207

מנכ"ל העירייה 9392231
לשכה משפטית 9392249
לשכת דוברות 1/9392240

מינהל הנדסה 9392260
אגף שיפור פני העיר 8/9392387

אגף גנים ועיצוב הסביבה 9392356
אגף ביטחון, בטיחות, חרום, רכש ומוקד עירוני 9392341

אגף שכונות 9392489
אגף חינוך והנוער 9392403

פסג"ה, מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה –
כרמל 72 מכון דוידסון 5/9316204
המחלקה לקליטת עלייה 9496578

המחלקה לתרבות תורנית 9392484
שירות פסיכולוגי חינוכי – ביל"ו 2, בניין הקניון 9392850

תרבות הדיור 9390507
המחלקה לאזרח המבוגר 9392668

מינהל הכספים 2/9392501
ביטוחים ונכסים 9392497

אגף מיסים 9392509
אגף תנועה, שילוט ופיקוח 

פקריס 3 בניין רורברג 9480111
פיקוח איכות הסביבה 9480141

השרות הוטרינרי 9362790
אגף לשירותים חברתיים 9392620

מרכז גישור עירוני 
מנוחה ונחלה 18 )בית הרופאים( 20/9352419

ש.י.ל – שירות ייעוץ לאזרח 5/9392684
"עתידים" מרכז שרות ומידע לצעירים – רמז 80 9314800

הארכיון לתולדות רחובות – 
יעקב 44 סמטת יחזקאל חביבי 9495741

הבאר השלישית, תאגיד המים וביוב 70-57-55-800-1
החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש

משרדי ההנהלה 6683870
בבי"ס עירוני להורים 9455824

המכללה העירונית לחינוך מבוגרים 9459397
בית דונדיקוב )סל תרבות וסיורים( 

יעקב 32 9494721
הקתדרה העממית ע"ש לאה טנא 9390390

בית יד לבנים – הבנים 10 9494817
בית מיכל – הגר"א 10 9467998
בימת הנוער העירונית 9456050

הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה – סירני 52 9316245
הגלריה העירונית לאמנות 9494721

בית האמנים רחובות – רח' כרמל 9455824
אגף ספורט 6683883

הספורטק העירוני – טלפקס 9315361/9365589
בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני 9232200

מוזיאונים, מרכזי תרבות והעשרה

בית ויצמן – מכון ויצמן למדע 9343230
אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב 9469197

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל 0733946150
רשת חוויות *5253

מוזיאון מכון אילון 9406552
אולם מופת – לוין אפשטיין 22 9466977

אולם ויקס – מכון ויצמן 9343207
הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף – גולדין 9453435 


