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ספורט
ברחובות

ברכת ראש העיר רחובות ,רחמים מלול
תושבות ותושבים יקרים,
חשוב לנו מאוד שברחובות תהיה תרבות של ספורט ,ואנחנו משקיעים בכך בהתאם על פי החזון
של "נפש בריאה -בגוף בריא" .מלבד חשיבותו של הספורט לבריאות הגוף והנפש ,הספורט
הינו גם כלי מצוין להטמעת ערכים של מצוינות ,עבודת צוות וחברות ,הישגיות והשקעה.
עיריית רחובות מקצה משאבים לפיתוח הספורט בעיר באמצעות מחלקת הספורט בחברה
העירונית לתרבות נופש וספורט .אנו פועלים במגוון של מישורים במקביל ,הן בתמיכה
בספורט הישגי לילדים ולבוגרים והן בתמיכה בספורט העממי.
אנו משקיעים בחידוש תשתיות ספורט ובהקמת תשתיות חדשות  -אולמות ומגרשים לשימוש הקבוצות ,התלמידים
וציבור התושבים ,בתמיכה בקבוצות ,בחינוך לספורט באמצעות בתי הספר והחוגים ,וכן בתמיכה ובעידוד של הספורט
ההישגי.
אנו עושים הכול על מנת להביא לתכנון נבון ויעיל של מערכת הספורט העירונית ,כאשר הרצון הוא לתת מענה
לצורכי הציבור הקיימים והעתידיים.
אשתקד התחלנו בעבודות לבניית אצטדיון כדורגל עירוני ,אשר בסמוך אליו ייבנה מגרש אימונים ופארק ציבורי.
בימים אלה אנו מסיימים את בניית השלד של האצטדיון ונמשיך לפעול על מנת לסיים את בנייתו כמתוכנן.
למרות אתגרי הקורונה ,אנו מסכמים שנה של הישגים רבים בספורט ההישגי עם נציגים במגוון ענפי ספורט,
ולא פחות הישגים בתחום הספורט העממי עם מרוץ הלילה ,צעדת האביב ,מסע האופניים ועוד פעילויות רבות
נוספות.
אני מאחל לכולנו שגם השנה הבאה תהיה מרובת פעילות והישגים!
שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר רחובות

ברכת חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט ,רועי שרעבי
תושבים יקרים,
רחובות הוכיחה את עצמה לאורך השנים כחממה עבור ספורטאי הישג מכל הענפים,
אשר הסבו גאווה אדירה והציבו את העיר על המפה הספורטיבית הארצית והבינלאומית.
אלו משתלבים עם ציבור הולך וגובר של תושבים הדוגלים בשילוב פעילות גופנית כחלק
אינטגרלי משגרת חייהם ,ולמען ניהול אורח חיים בריא.
אני חש באחריות גדולה על כתפיי להוביל בצוותא עם אגודות הספורט השונות ,צוות
המאמנים ,וכמובן הספורטאים היקרים שלנו ,את הספורט בעיר אל עבר שיאים חדשים.
אין לי ספק כי ההצלחות והתוצאות החיוביות שקצרנו עד היום ,הן תחילתה של דרך
מופלאה על טהרת הספורט כנדבך מרכזי המחנך לערכים הן עבור הדור הצעיר והן עבור המבוגרים שבינינו.
עיריית רחובות בשיתוף החברה העירונית תמשכנה להוות קורת גג לטובת קידום פעילות גופנית לרווחת כלל
האוכלוסיות בעיר ,ולמען הגברת המודעות לחשיבות הספורט.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לראש העיר ,מר רחמים מלול ,ומנכ''ל החברה העירונית ,אייל פרנקל ,על
הירתמותם למען קידום הספורט בעיר ועבודתם המאומצת .יישר כח!
שתהיה לכולנו שנה אזרחית פורייה ומלאה בספורט,
רועי שרעבי
חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט
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ברכת מנכ''ל החברה העירונית רחובות ,אייל פרנקל
תושבות ותושבים יקרים,
החברה העירונית רחובות הינה הזרוע הביצועית של עיריית רחובות בתחומי עשייה מגוונים ,ובולטים שבהם
הוא תחום הספורט.
באמצעות מחלקת הספורט החברה גאה לשמש כחוד החנית למען קידום אורח חיים ספורטיבי בעיר רחובות.
זה עתה סיימנו את שנת  ,2021שעל אף מגבלות הקורונה תיזכר כשנה גדושה באירועים ובפעילויות
ספורטיביות לרווחת כלל תושבי העיר בגילאים השונים .בין האירועים הבולטים ,שזכו להשתתפות ערה של
התושבים :מרוץ הלילה ,מסע אופניים ,צעדת האביב ,מירוץ השישה ,טורניר סטריטבול ,גביע ראש העיר
בקטרגל ,יום ספורט לאוכלוסיות מיוחדות ותחרויות רבות נוספות בענפי הכדור.
במקביל לעשייה  -פעלנו בשנת  2021לשדרוג אולמות ,מתקנים ומגרשים במטרה להעמידם ברמה הראוייה לפעילות הספורטיבית בעיר.
בשנה האחרונה זכו בני העיר ומסגרות הספורט בעיר להישגים מרשימים באליפויות אירופה ועולם בתחומי היאבקות ,אקרובטיקה,
סקי מים וג'ודו ,יחד עם קבוצות בתחומי כדורגל נשים וכדורעף שעלו לליגות הבכירות בישראל.
בימים אלו אנו נמצאים בפתחה של שנה אזרחית חדשה ,במהלכה נפתח את העשייה הספורטיבית הנרחבת בכלל ענפי הספורט,
בשיתוף פעולה עם אגודת הספורט בעיר ,נקיים אירועי ספורט המוניים ,וכל זאת לצד המשך פיתוח דור הספורטאים הבא מתוך כותלי
בתי הספר ופעילות מחלקות הילדים והנוער בספורט .נמשיך להשקיע משאבים בשליחות העירייה בבניית מתקנים ופיתוח תשתיות,
והכל במקביל לשמירה על ערכי הספורט וחתירה בלתי מתפשרת למצוינות.
בשנת  2022נפעל בהכנות הנדרשות לפתיחת איצטדיון הכדורגל העירוני ,שבנייתו תסתיים בשנת  2023ע"י החברה לפיתוח רחובות – ה.ל.ר.
תודה מקרב לב למנהל מחלקת הספורט ,מר דורון שמחי ,והצוות המסור העובד עמו ,על פעילותם המקצועית והמסורה למען קידום
הספורט ברחובות לאורך כל ימות השנה.
מבקש להודות לראש העיר ,מר רחמים מלול ,ולמחזיק תיק הספורט ,מר רועי שרעבי ,על ההובלה ,התמיכה והאפשור של הפעילות
הענפה בתחום הספורט בעיר.
בהזדמנות זו אאחל לכם ,קהילת הספורטאים ,המאמנים ואנשי המנהלה השוזרים את חייהם בענפי הספורט השונים בעיר ,שנה
ספורטיבית ומוצלחת.
כולכם מוזמנים להצטרך לפעילות הספורטיבית המגוונת בעיר!
אייל פרנקל
מנכ"ל החברה העירונית רחובות

ברכת מנהל מחלקת הספורט ,דורון שמחי
תושבים ותושבות יקרים,
אנו שמחים להביא בפניכם חוברת ייעודית המסכמת שנה ספורטיבית גדושה בפעילות בעיר רחובות.
אנו מאמינים כי ספורט הוא דרך חיים ונדבך בלתי נפרד משגרת חיים בריאה ,לגוף ולנפש.
על אף השנה המיוחדת שחווינו ונגיף הקורונה שעדיין עמנו ,הצלחנו לקיים חרף הקשיים את מרבית
פעילויות הספורט העממיות ,לרבות מרוצים ,צעדות וכן פעילויות כושר גופני למען אוכלוסיית הגיל
השלישי בגנים הציבוריים ( 3פעמים בשבוע) .נציין לשבח גם את ההליכות המודרכות המתקיימות
במדי יום ראשון בבוקר ב 6-מוקדים שונים ברחבי העיר ,ומיועדים לכל טווח הגילים (.)80-8
מאז פרוץ המשבר ,השכלנו במחלקת הספורט ובחברה העירונית להפוך אותו להזדמנות .ואכן ,בשנתיים
האחרונות אנו חווים רפורמה יוצאת דופן בתחום מתקני הספורט בעיר המאושרים על ידי הרשויות (כולל רישוי
עסקים) שהינם זמינים לשרת את תושבי העיר בכלל ,ואת קהילת הספורטאים בפרט.
החזון שלנו במחלקה היה ונותר – קיום כמה שיותר פעילויות ספורט עממיות והישגיות כאחד בכל הענפים,
ובמקביל השקעת משאבים כבירים לטובת שדרוג ופיתוח תשתיות ומתקני ספורט לרווחת כלל התושבים.
בהקשר זה אי אפשר להתעלם מהעבודות לבניית האצטדיון העירוני החדש בפארק המדע ,שצוברות תאוצה בקצב מרשים.
על פי ההערכות האיצטדיון ייחנך באופן רשמי ברבעון הראשון של  ,2023ויפתח עידן חדש ומרגש לספורט ברחובות.
שנה בריאה לכולנו וגדושה בספורט.
דורון שמחי

מנהל מחלקת הספורט ,החברה העירונית רחובות
ספורט
ברחובות
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השנה שהייתה
סיכום אירועי ספורט נבחרים ברחובות במהלך שנת 2021

מרוץ לילה

צעדת רחובות

מסע אופניים ל''ג בעומר
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מרוץ השישה

גביע ראש העיר בכדורגל

הפנינג ספורט לאוכלוסיות מיוחדות
יום ההליכה הבינלאומי

ספורט
ברחובות
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חולים על

כדורגל
בית הספר העירוני לכדורגל ברחובות
נחשב לאחד ממקורות הגאווה
החשובים של החברה העירונית .עם
מאות ילדים ובני נוער הלוקחים בו
חלק מכל רחבי העיר ,ובדגש על
הישגיות וחינוך לערכים ,נדמה כי גם
השמיים הם לא הגבול עבורו

כאשר מזכירים את המילה ''כדורגל'' ברחובות ,האסוציאציה
הראשונה שעולה לראש כוללת בדרך כלל אחת מבין שתי
הקבוצות המוכרות בעיר – הפועל מרמורק או מכבי שעריים.
לצד המוניטין הרב שצברו שני המועדונים הללו במרוצת
השנים ,ראוי לציין לשבח את בית הספר העירוני בכדורגל
הפועל תחת ניהולה של החברה העירונית רחובות ,המקבץ
לתחומו את בני הגילים הצעירים ושחקני הדור הבא.
בית הספר ,המיועד לשחקנים החל מהגיל הרך ועד לקבוצות
נוער ,מקיים מעטפת פעילויות לאורך כל ימות השבוע,
בהדרכת צוות מאמנים מיומן המשלב בין אימונים מקצועיים
המועברים על ידי מאמני כדורגל מוסמכים ,בשילוב עם
חתירה להישגיות ,וחינוך לערכי הספורט ,הכוללים משמעת,
השתלבות חברתית ושיתוף פעולה.

הפעילות המתקיימת בכל בתי הספר בעיר ,כמו גם במגרש
הסינטטי שבספורטק ,זוכה להצלחה שנה אחר שנה.
השחקנים הצעירים זוכים לקחת חלק במסגרת תכנית אימונים
עשירה ומגוונת בשיטת הלימוד הייחודית ''יסודות הכדורגל
בצבעים'' הכוללת בין היתר ,לימוד יסודות הכדורגל וטכניקה,
פיתוח קואורדינציה ותנועתיות ,מעקב אישי אחר התקדמות
השחקנים ,ליווי מצד מאמן אתלטיקה ,וכמובן השתתפות
בטורנירים ואליפויות לאורך כל השנה.
אלכס ברמכר ,מנהל בית הספר העירוני לכדורגל ברחובות,
מציין'' :הכדורגל הוא ללא ספק אחד מענפי הספורט החשובים
במדינה .אני גאה בבית הספר שלנו שמקדם את הענף באופן
שיטתי ומקצועי כבר עבור הילדים ובני הנוער ,ללא אבחנה בין
דת ,גזע או מין ,ולרווחת תושבי רחובות''.

טורניר חנוכה  -גילאי 9-8
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סלינו על כתפנו
ענף הכדורסל ברחובות מספק בשנים האחרונות נקודת אור
מרכזית עם הישגים נאים במיוחד .במסגרת מאמצי החברה
העירונית כחלק מהניסיונות לטיפוח הענף ,ניצבות קבוצות
המחלקה כדרך קבע בצמרת הכדורסל הישראלי .יש כבוד

הכדורסל המקומי ברחובות נחשב מזה שנים ארוכות לאחד שיתבססו ברמת הגבוהות של הכדורסל הישראלי .שיתוף הפעולה
מענפי הספורט הבולטים המספקים גאווה רבה .קבוצות מתבטא גם בהגעת שחקני הנוער למשחקי הבוגרים ולהפך.
מחלקת הנוער בשילוב בית הספר לכדורסל ,רושמות שנה
אחר העתיד ורוד
שנה הישגים מרשימים ,לצד היותן חממה חברתית המסייעת
מחלקת הנוער בניצוחו של רפי בוגטין היא כאמור אחת
לשחקנים הצעירים לפתח מיומנויות ספורט וכישורי חיים.
ממחלקות הנוער הטובות והאיכותיות בקנה מידה ארצי .קבוצות
נפתח עם בית הספר לכדורסל בניהולו של קובי חסון ,המשמש המחלקה זוכות לליווי מאמן בנייה גופנית ופסיכולוג ספורט
גם כמאמן קבוצת הבוגרים של מכבי רחובות בליגה הארצית .המתמחים בתחום קבוצתי .בנוסף ,שחקני המחלקה והוריהם
בית הספר מונה כ 500-ילדים בכיתות א'-ז' ,ומקיים פעילות נהנים מהרצאות המועברות על ידי אנשי מקצוע מובחרים
ענפה המתבצעת בבתי הספר השונים ברחבי העיר בשעות בתחומי התזונה ,שינה ,כולל טיפים להכנה מיטבית לטובת
אחר הצהריים ,יחד עם  4מרכזי פעילות באולמות הספורט אימונים ולמשחקים.
שבעיר .יצוין כי בית הספר מתפעל תחתיו מספר קבוצות עתודה
תומכות למחלקת הנוער ,בהן זוכים השחקנים הצעירים לעשות ואם זה לא מספיק ,מחלקת הנוער של מכבי רחובות בכדורסל
את צעדיהם הראשונים במסגרת תחרותית ,כאשר הדובדבן מקיימת שיתוף פעולה פורה עם נבחרת ''הרצון מנצח'' (ראו כתבה
שבקצפת כולל למעשה  3קבוצות הכנה לליגה לתלמידי כיתות נפרדת) ועמותת ''ספיישל אולימפיקס'' יחד עם ספורטאים בעלי
ד' ,בניהולם של מאמנים בכירים ממחלקת הנוער ,האמונים צרכים מיוחדים .הפעילות כוללת אירועים משותפים ,ואפילו קיום
להכין את בוגרי בית הספר לכדורסל לקראת משחקי הליגה .משחקי ידידות המהווים עבור הספורטאים ''המיוחדים'' עולם
בנוסף ,השחקנים הצעירים משתתפים בטורנירים שונים ומלואו.
במהלך השנה ,ומהווים בפועל את התשתית למחלקת הנוער כלל קבוצות המחלקה ,ללא יוצא מן הכלל ,לוקחות
לקראת השנים הבאות.
חלק בנוסף ,כל קבוצות המחלקה לוקחות
מקור גאווה נוסף  -מחלקת הנוער של האגודה ,בניהולו של רפי חלק בפעילויות התנדבותיות שונות
למען הקהילה ,ביניהן :צביעת בתים
בוגטין ,ממאמני הכדורסל הבכירים בארץ.
לקשישים ,ביקורים והתנדבויות בבתי
המחלקה מונה סך הכל  17קבוצות תחרויות ,מכיתות ה' ועד ספר וגני ילדים עם צרכים מיוחדים,
י''ב ,בהן משחקים כדורסלנים עתירי פוטנציאל המתמודדים רכישת מארזים לחג והענקת מתנות
ברמות הגבוהות ביותר לגילם ,מול הקבוצות המובילות בארץ .לגופים שונים.
קבוצות הדגל של המועדון כוללות את קבוצת ילדים א' לאומית,
מכבי ''חיים'' רחובות הממוקמת בצמרת מחוז מרכז ,קבוצת
נערים ב' הנמצאת בצמרת הליגה הלאומית ,וקבוצת נערים
א' מכבי ''יאיר'' רחובות המתחרה על מקום בפלייאוף העליון
במסגרת הליגה הלאומית (מחוז דרום) .בשנתיים האחרונות
ראוי לציין גם כי  3מקבוצות ילדים ב' של האגודה זכו באליפויות,
כל אחת במחוז הייעודי לה ,כשגם השנה הן מועמדות ללכת עד
הסוף בתקווה לזכות בתואר.
נציין לשבח גם קבוצת הנוער הבכירה של המחלקה מכבי
''עומר'' רחובות ,המשחקת בליגת על זו השנה הרביעית
ברציפות .הקבוצה ממוקמת כרגע במרכז הטבלה ,כאשר
המטרה הראשית מבחינתה היא לנסות ולשפר עמדות לקראת
שלב הפלייאוף העליון בהמשך העונה.
המחלקה מייצרת גם לא מעט שחקנים המייצגים את נבחרות
ישראל בגילים הצעירים ,ביניהם :עמית מרקוביץ' ודור סיידון
(נכללים בסגל הנבחרת עד גיל  ,)14אילן אולבסקי שחקן קבוצת
נערים א' של המחלקה (נבחרת עד גיל  .)15בנוסף ,אופיר רותם,
אלירן דאור ודוד סיימון נכללים בסגל הקבוצה הבוגרת ,ולמעשה
מגשימים את חזון מחלקת הנוער לגידול שחקנים איכותיים

יש לציין לשבח את המנהל הארגוני ,מיקי
שיקנאגי ומנהל מחלקת הספורט בחברה
העירונית רחובות ,דורון שמחי ,המספקים את
המעטפת החשובה למען הצלחת המחלקה.

רפי בוגטין

(באדיבות :איגוד
הכדורסל)

קבוצת ילדים א' לאומית  -מכבי ''חיים'' רחובות
קבוצת נערים א' לאומית מכבי ''יאיר'' רחובות
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ביד חזקה

ובזרוע נטויה

קירוב ענף הכדוריד לכלל ילדי העיר ,לצד הקניית
ערכים של כבוד הדדי ,כיבוד הזולת וקבלת האחר.
זרקור על אגודת הכדוריד עירוני רחובות

מתקיימים במתכונת של פעמיים בשבוע בבתי הספר .המטרה:
הקניית ערכים לילדים ,לצד כושר גופני המשלב למידה של
חוקי משחק הכדוריד ,שיתוף פעולה ,קבלת האחר ,יחד עם
שיפור מיומנויות גופניות.
ואם זה לא מספיק ,בשנה החולפת שתי קבוצות המחלקה -
נערים ט' ונערים י' זכו באליפות הארץ ,כאשר גם יתר קבוצות
המחלקה הגיעו להישגים יפים.
במקביל ,מספר שחקנים מקבוצת ז' ועד הנוער נכללים כיום
תמונה מתוך משחק האליפות של קבוצות
בסגלים של נבחרות ישראל – כך למשל ,נבחרת הנוער כוללת
הנוער ,נערים י' ,שנתון 2005
את רותם קאופמן ,עמית בן עטיה ,עומרי נוסבאום ,גלעד אליהו,
הרשו לנו לעשות כבוד לבית הספר לכדוריד ומחלקת הנוער חן קלסדי ועוז מזרחי .חלקם כבר משמשים כשחקנים מן המניין
של עירוני רחובות ,הפועלים ביד רמה תחת החברה העירונית בסגל קבוצת הבוגרים של המועדון.
רחובות ומנהל מחלקת הספורט ,מר דורון שמחי.
מטרת העל אותה הציבו באגודה הינה לטפח אצל שחקני
מחלקת הנוער באגודה מונה  6קבוצות תחרותיות המשחקות הילדים הנוער אזרחות טובה בשילוב ערכים חברתיים ,לצד
במסגרת איגוד הכדוריד ,מקבוצת ילדים ז' ועד לגילאי הנוער .שיתוף פעולה ,עבודת צוות ,הישגיות בלימודים בבית הספר וכן
המחלקה ,המנוהלת על ידי רוני קאופמן והמנהל המקצועי גיל טיפוח חוסן נפשי והישגיות.
סגל ,גורפת הישגים שנה אחר שנה ,כשבמקביל היא מפתחת
אז מה נאמר ונגיד על עירוני רחובות? מדובר באגודה שהיא
דור צעיר ומוכשר של ספורטאים איכותיים.
גם חממת כדוריד ,המתמחה בגידול ספורטאים מצטיינים,
יצוין כי ילדי העיר מגיעים מכלל בתי הספר ומשחקים הן המשרתים נאמנה הן את הקבוצה הבוגרת והן את נבחרות
באגודה והן במסגרת כיתת הספורט והמגמה לבגרות בקרית ישראל השונות.
החינוך "קציר".
בנוסף ,מקיים בית הספר לכדוריד בניהולו של אמיתי דיין
פעילות מגוונת במספר מוקדים בעיר ,ביניהם :ניצני המדע,
פרחי המדע ,בכור לוי ,שפרינצק ,ויצמן ,רמון ,בראשית ושז"ר.
כל האימונים נערכים בהדרכתו של אמיתי דיין ,בשילוב צוות
מקצועי שכולו על טהרת בוגרי המועדון.
גם בית הספר לכדוריד הינו מושא לגאווה גדולה בעיר .הוא
פועל עבור תלמידים בכיתות ב'-ו' כאשר האימונים במסגרתו
תמונה מתוך משחק האליפות של קבוצות
הנוער ,נערים ט' ,שנתון 2006

צוות מקצועי

מנהל מקצועי ומאמן מחלקת הנוער גיל סגל
תומר וינטרוב
מאמן מנטאלי
מאמן כושר גופני ופיזיותרפיסט אהרון בק
ואדים וולישו
מאמן שוערים
דין שוויקה,
מור אבנעים
מאמני כדוריד
וחגי סיטרוק
מאמן אישי לשחקני מחלקת הנוער איתן מדמוני

צילום :הדר ואן קולא ,אסף קרודו
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עירוני רחובות

גאווה עירונית

מכבי וייסגל
חוזרים לנצח בבריכה
אליפות המדינה ותקופת קורונה מאתגרת במיוחד ,חוזרת
לאחר שלוש זכיות רצופות ב רחובות ,תחת ניהולה של ילנה שוקר ,לקצור הישגים
העמותה לקידום השחייה ב
ראל לבריכות קצרות וארוכות .תוצאה של עבודה קשה,
משמעותיים באליפויות יש
מקצועיות וחתירה להישגים

כמו על רוב ענפי הספורט במדינה ,שנתיים מאתגרות במיוחד
עברו על ענף השחייה בעיר רחובות .הסגרים החוזרים השאירו
את שחייני האגודה מחוץ למים לתקופות ארוכות במיוחד,
שקטעו צמיחה אדירה ורצף זכיות באליפות המדינה .נוסף
על כך ,ההגבלות השונות מנעו פעילות סדירה של העמותה
גם בתחום לימודי השחייה ומספר הפעילים בה צנח בכ50%-
בהשוואה לתקופה המקבילה ,טרום עידן הקורונה.
למרות הכל ,המגבלות לא עצרו את השחיינים הצעירים
שחזרו רעבים במיוחד לתחרויות והשיגו תוצאות נהדרות
באליפות ישראל האחרונה לבריכות קצרות :מקום  3לבנים
עד גיל  14ודירוג שיא של למעלה מ 15-שנה לקבוצת הנוער
שסיימה במקום ה 10-הכללי.
במקביל ,גם במסגרת התחרויות האישיות באליפויות גרפו שחייני
האגודה ומדליות רבות ,כשהם עומדים שוב ושוב על הפודיום.
ראוי לציין כי במסגרת הפעילות מפעילה העמותה לקידום
השחייה ברחובות בשיתוף החברה העירונית את תחום
השחייה ההישגית והתחרותית לילדי רחובות בגילאי .18-5
בשנים האחרונות התקדם המועדון בקצב מהיר ,כאשר נכון
להיום שוחים בו כבר למעלה מ 400-שחיינים ושחייניות.
צוות האגודה כולל את יושבת הראש ,ילנה שוקר ,המנהל
המקצועי ,גיא שחר ,ולצידם צוות מאמנים ומדריכים
מהמנוסים והטובים במדינה.
גם בתחום הפראלימפי האגודה ממשיכה להתקדם ,כאשר
בחודש מאי האחרון העפיל השחיין רון וולפרט לגמר אליפות
אירופה במשחה ל 100-מ' חזה ,בו סיים במקום ה 8-הכללי.
רון הינו מועמד מרכזי לייצג את ישראל באליפות העולם
שתתקיים ביוני הקרוב בפורטוגל.
פרויקט נוסף ובעל חשיבות עליונה תחת שרביטו של המועדון,
נעוץ בשיתוף הפעולה בינו לבין קריית החינוך בעיר ,במסגרתו
מופעלת כיתת שחייה בצוותא עם מגמות בית הספר ,מתוך
שאיפה לחינוך לאורך חיים בריאים ולמצוינות בספורט.

אליפות ישראל ,קיץ “2021

ההישגים המרכזיים:

אלן טרייבוך זכה בתור השחיין המצטיין לגילאי  14כאשר ניצח את
כל  4המשחים בסגנון חופשי ( 50מ' 100 ,מ' 200 ,מ' 400 ,מ').
יונתן רוזנשטרך (מקום  800 - 3מ' חופשי).
פלג קליין (מקום  200 - 2מ' ו 400-מ' מעורב אישי).
ערן גרובמן (מקום  100 – 3מ' ו 200-מ' גב).
רון מרגוליס (מקום  100 –2מ' גב).
ניתאי רוזנברג (מקום  200 – 2מ' ו 400מ' מעורב).
מיטל שרגין (מקום  50 – 1מ' ו 100-מ' גב).
אדם קירה (מקום  50 – 1מ' פרפר).
שי-לי רוזנבויים (מקום  800 – 3חופשי).
איתי שוקר (מקום 100 1מ' גב  ,מקום  200 2מ' גב).
הישגים בולטים נוספים :ירון מנטין ,שחיין הנבחרת הבוגרת
באגודה ,השתתף בסבב העולמי במים פתוחים שהתקיים באילת.
ירון שחה  10ק"מ כשהוא זוכה במקום ה 2-במשחה לגילאי .18
הנבחרת הצעירה בתחרות פתיחת
עונת חורף 2021

משפחת וייסגל מזמינה את הקהילה לבוא ולשחות
לאורח חיים בריא.

לפרטים והרשמה לפעילויות השחייה
08-917-0422

| Rehovot.swim@gmail.com
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אלופים

מיה לאופולד בדרך למדליית ארד
בתחרות בקויימברה פורטוגל

זרקור מיוחד על בית הספר העירוני לג'ודו ,מיטב
רחובות ,המקדם את הספורטאים המקומיים
להישגים מופלאים בזירה הלאומית והבינלאומית,
גם בחודש דצמבר חזרו חניכי המועדון מרעננה ,שם התקיימה
תוך הערכת הזולת ופיתוח מיומנויות חברתיות
אליפות ישראל לבוגרים ,כשידם על העליונה .עידו לוין הרשים
מילר ,עידו מוצ'ניק ,אל-ים פאזקאר ,מיכאל גורלסקי ,דורון
כוכבי ויאיר מילר.

ענף הג'ודו ברחובות המשיך בתנופה אדירה גם במהלך השנה עם הכתרתו כאלוף ישראל במשקל עד  73ק''ג ,בעוד מיה
החולפת ,כשהוא רושם הישגים כבירים במיוחד.
לאופולד סיימה עם מדליית הארד במשקל עד  57ק''ג.
מי שמוביל ביד רמה את פעילות הענף מזה שנים ארוכות הוא בזכות ההישג המשותף ,נבחרו מיה ועידו לייצג את ישראל גם
גבי לאופולד ,המשמש כמאמן ראשי בעמותה וכרכז ענף הג'ודו באליפות אירופה לקבוצות מעורבות שנערכה ברוסיה ,בהשתתפות
בעיר .לדבריו'' :הג'ודו מספק מאז ומעולם לחניכים מכל הגילים  17מדינות מרחבי היבשת .השניים שלקחו חלק במסגרת הנבחרת
( 4ומעלה) אינספור כישורים ,לרבות ביטחון עצמי ,קואורדינציה ,הקבוצתית העניקו הרבה כבוד למדינה ,כשסיימו את האליפות
שאיפה למצוינות וחתירה להישגים״.
במקום ה 7-והמכובד ,כשהם רושמים ניצחונות מול יריבים זרים.
שנת  2021הייתה כאמור פורה במיוחד עבור הספורטאים
פעילות העמותה מתקיימת בין כתלי בית הספר ''דה שליט''
ההישגיים של האגודה ,בדגש על מיה לאופולד שסיימה במקום
בשעות אחר-הצהריים .במקביל ,מקיים המנהל המקצועי של
ה 2-בתחרות גביע אירופה שנערכה בקרואטיה.
המועדון ,גבי לאופולד ,אימונים בהתנדבות בשעות הבוקר עבור
בחודש יולי האחרון זכו גם חניכי הדור הצעיר להישגים
כיתות הספורט של החטיבה ,אשר זוכות לספוג ממנו את רזי
מרשימים ולשלל כבד של מדליות במסגרת אליפות ישראל
הענף .במקביל מתקיימת פעילות הג'ודו גם במסגרת חוגי בית
לילדים שנערכה ברעננה .בלטו בהישגיהם :עידן שפונגין ,איתן
התלמיד אשר פועלים תחת החברה העירונית ברחבי העיר.

מתאבקים בצמרת
מועדון ההיאבקות רחובות רשם השנה הישגים כבירים ,כיאה למועדון המוביל
בישראל .סיפורו של מועדון הפאר המצמיח אלופים שנה אחר שנה

שנת  2021הייתה שנה נהדרת עבור מועדון ההיאבקות שכלל בין היתר 7 :מדליות זהב באליפות ישראל לבוגרים6 ,
העירוני רחובות .המועדון אשר חרת על דגלו את ערכי מדליות זהב באליפות ישראל עד גיל  8 ,23מדליות זהב באליפות
האהבה והכבוד כלפי הבריות ,מחנך מזה למעלה משני ישראל לנוער ו 6-מדליות זהב באליפות ישראל לקדים.
עשורים את חניכיו לאהבת הארץ וייצוג המדינה בכבוד ,המועדון זכה גם להישגים בינלאומיים מרשימים ,עליהם חתומים
בשילוב הנחלת ערכים וטיפוח דור מתאבקים צעיר וחדש החניכים -אדיר ראדז'בוב ,משה פטנה ,דוד ז'יטומירסקי ,שון
המוכיח את כישוריו בארץ ובעולם.
נדורג'ין ,יצחק פטנה ושלום שלמייב ,שזכו במקומות הראשונים

מלבד הכושר הגופני והכלים המקצועיים שרוכשים במהלך במסגרת אליפויות אירופה בקטגוריות הגיל והמשקל השונות.
האימונים השוטפים ,בהדרכת המאמן הראשי של נבחרת
ישראל ,אריאל צימקינד ,מועדון ההיאבקות ברחובות
זוכי המועדון באליפות ישראל
לתלמידים (עד גיל  )15יחד עם
מתגאה בהיותו מועדון הקולט ילדים ונערים מכל השכבות
צוות המאמנים
האוכלוסייה הישראלית ,בצירוף הענקת יחס אישי ,הדרכה
והכוונה למען מטרות טובות ושאיפה למצוינות.
למועדון עבר מפואר ,כאשר שניים מחניכיו בעבר ,יעקב
מנשרוב וגוצ'ה צציאשווילי אף ייצגו את ישראל במסגרת
אולימפיאדת אתונה .2004
המועדון ,הנתמך כדרך קבע על ידי עיריית רחובות והחברה
העירונית ,רשם השנה הישגים נפלאים בתחרויות ארציות,
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צילום :איגוד הג'ודו האירופאי

מועדון של

השמיים
הם לא הגבול
ג'ימנסט רחובות – בית הספר העירוני
להתעמלות ואקרובטיקה ברחובות
הפועל בשיתוף החברה ברחובות,
הפועל תחת החברה העירונית,
מהווה בית עבור מאות מתעמלים
ומתעמלות הזוכים להישגים כבירים
לצד מסגרת חינוכית ענפה

חרף הקשיים ,חזרו בשנה האחרונה בג'ימנסט לפעילות מלאה
עם מספר שיא של מתעמלות ומתעמלים'' .הרגשנו בתחילת
השנה עד כמה הילדים וההורים צמאים לפעילות ספורטיבית
וחווייתית'' ,מציינות גרוס ולאופר'' .לשמחתנו יש כיום ביקוש
גבוה במיוחד כמעט לכל הקבוצות שלנו בכל המרכזים בעיר.
בחלק מהמרכזים יש אפילו רשימות המתנה'' ,כך לדבריהן.

ואכן ,הפעילות הרחבה של המועדון מובילה גם להישגים .מאז
הרשו לנו לתאר בפניכם את הסיטואציה הבאה .אולם מלא מפה החזרה לשגרה הצליחו בג'ימנסט לרשום שורה של הצלחות.
לפה עם מתעמלות מוכשרות בבגדי גוף צבעוניים .אלו רצות ,כך למשל ,כבר בחודש יולי הצליחו במועדון להעמיד מופע
קופצות ,ומבצעות תרגילים ברמת קושי גבוהה ,כשבמקביל הן סיום שנה מרהיב בהיכל קציר שהתמלא עד אפס מקום ב3-
סבבים ,יחד עם השתתפות של המתעמלות המוכשרות בסבבי
לא שוכחות כמובן לחייך וליהנות מכל רגע.
תחרויות ארציות באקרובטיקה.
אנחנו מתכוונים כמובן לדוגמה אחת מני רבות של פעילות
מועדון ג'ימנסט רחובות ,בית הספר העירוני להתעמלות השיא הגיע בספטמבר האחרון בדמות זכייה מרגשת של זוג
ואקרובטיקה הפעיל מזה  15שנים ,הנחשב לאחד ממקורות מתעמלות המועדון ,יובל ברטל (תלמידת תיכון דה-שליט ,החלה
הגאווה של העיר רחובות ולמועדון איכותי המצמיח מתעמלות את דרכה בג'ימנסט רחובות) והראל אהרוני ,במדליית הזהב
מקצועיות ,לצד היותו מסגרת חינוכית ענפה המושתתת על במסגרת אליפות אירופה באקרובטיקה שהתקיימה באיטליה.
השתיים הובילו לאורך כל התחרות בדרך לאחד ההישגים
ערכי הספורט והקבוצתיות.
הגדולים בתולדות המועדון .בנוסף ,מדובר בצמד מתעמלות
המועדון פועל במסגרת מחלקת הספורט של החברה מוכשרות הנמנות כיום כחלק סגל התחרותי הבכיר לקראת
העירונית ,ומפעיל תחתיו מספר מרכזים ,ביניהם :ביה"ס ויצמן אליפות העולם שתיערך בשנה הקרובה.
וביה"ס שז"ר ,בהובלת נופר שווימר ,ביה"ס שפרינצק ,בהובלת
מעיין רודיטי ,מרכז חבצלת ובית התלמיד בכור לוי בהובלת כמו כן ,לג'ימנסט רחובות גם נבחרות ייצוגיות המופיעות כדרך
אור קיפר ,לצד פעילות במרכזים נוספים .יצוין כי כל המדריכות קבע באירועים מובילים בארץ ואף בעולם.
היו בעברן מתעמלות מובילות בג'ימנסט ,כך שהן מהוות דור ענת גרוס מסכמת'' :זה המקום לציין את התמיכה והמסגרת
המשך מקצועי ומעורר השראה.
הארגונית שמספקות לנו החברה העירונית וצוות מחלקת
מדובר במצג יוצא דופן המשקף עבודה קשה מצד צוות הספורט ,להן חלק משמעותי בקידום ענף ההתעמלות
המאמנות המסורות של בית הספר בניהולן של ענת גרוס והאקרובטיקה .אנחנו שמחות על הזכות שניתנה לנו לקחת
ונירית לאופר ,שהצליח להחזיר את המועדון לאחר תקופת חלק צנוע בחינוך וקידום תרבות ספורט עממי והישגי ,המשלב
את ערכי הספורט עליהן נירית ואני גדלנו והתחנכנו''.
קורונה וסגרים לתפוסת שיא.
''חווינו שינוי דרמטי ,כשבפועל מצאנו את עצמנו עם אפס
פעילות ומאות חניכות וחניכים שנאלצו להישאר בבית ,ללא
כל אפשרות להתאמן'' ,מספרות השתיים ,בהתייחס למציאות
המעורערת לאור הנגיף שהובילה להשבתת הפעילות למשך
חודשים ארוכים אשתקד.
עם החזרה לשגרה בצל הקורונה ,החלו בג'ימנסט לנסות
ולהתאים את עצמם ''למציאות החדשה'' ,כאשר בשלב ראשון
על מנת לשמור על קשר עם המתעמלות ,העבירו המדריכות
את האימונים באמצעות שיחות זום וירטואליות.

בנות המסלול התחרותי  -ג'ימנסט רחובות
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ענף הספורט שכבש את המדינה מכה גלים ברחבי העיר עם ליגה מרתקת המושכת מאות
אימהות משולהבות ,המתמידות בפעילות גופנית מהנה בשילוב הווי חברתי מיוחד
לא סופרת ולא מחשבת כמה זמן אני מקדישה לאהבה הגדולה
הזו של מאמאנט רחובות ,אני פשוט שם מתי שצריך וכמה
שצריך .משתדלת לייעץ ,לקדם ,לעזור ,להעצים ובעיקר תמיד
לתת מילה טובה לנשים המדהימות שלוקחות חלק בפרויקט
המדהים הזה'' ,כך לדבריה.

בסתיו שנת  2014החלה לפעול ליגת מאמאנט
בכדורשת ,ליגה ייעודית לאימהות ברחובות.
מאז ועד היום הפכה הליגה לשם דבר ברחבי
הארץ ,כאשר בזירה המקומית מי שעומדים
מאחורי ההצלחה המסחררת הם מנהל הליגה
ברחובות ,אלכס ברמכר ,יחד עם יו''ר הליגה ,סיגלית מוסיפה כי מהר מאוד הרגישה שייכת ומחויבת לליגה.
סיגלית לוי.
''אלכס נתן לי את ברכת הדרך וסלל את דרכי לתפקיד היו''ר.
אז במה מדובר? ליגת מאמאנט רחובות נחשבת שלא בכדי מגיע לו הרבה כבוד ,כמי שהוביל את הליגה מ 4-קבוצות בשנת
לפרויקט האימהות הספורטיבי-חברתי-קהילתי הגדול ביותר  2014לסך כולל של  18קבוצות ב 2022-והיד עוד נטויה''.
בשנים האחרונות ברחובות בפרט ובמחוז השפלה בכלל .פרט מרתק נוסף בליגת מאמאנט רחובות טמון בעובדה כי
הליגה שמה לה למטרה להנחיל את תרבות הספורט בקרב מדובר בליגה המחבקת שחקניות בכל טווח הגילים .דוגמה
אימהות ודרכה להשפיע על הילדים והמשפחות בעיר.
מובהקת לכך היא קבוצת מאמאנט גולד המורכבת משחקנים
ושחקניות שחצו את גיל  .65קבוצה מיוחדת זו הוקמה במטרה
לבטא את הקשר הבין-דורי במגרש הספורטיבי .אז נכון,
לפעמים קצת כואב לשחקניות ,אבל בסוף של כל אימון ,הן
הולכות הביתה מאושרות כשחיוך רחב על פניהן.

קבוצות מאמאנט ,המשחקות בליגה העירונית ,מקיימות
פעילות על בסיס קבוע מדי שבוע ,כאשר הן זוכות לשלב בין
פעילות ספורטיבית וכושר גופני ,יחד עם ערכים ראשונים
במעלה ,הכוללים מתן דוגמה אישית ,חינוך לספורט ,מפגש
חברתי וגאוות יחידה.
אלכס מבקש להוסיף מספר תודות לאנשים שבזכותם הליגה
זוהי למעשה רשת חברתית המורכבת מאימהות ממגוון בניהולו ממשיכה במגמת הצמיחה והשגשוג בשנים האחרונות:
הקהילות בעיר ,אשר האהבה למשחק הכדורשת והחוויות ״בהזדמנות זו נודה ליו''ר המסורה ,סיגלית לוי ,לחברת
המשותפות יוצרים בקרבן מוטיבציה לקחת חלק הן באימונים המועצה ומחזיקת תיק הנשים בעירייה ,אווה גור ,שחקנית
בקבוצת ''ניצני המדע'' אשר תורמת רבות למען קידום הליגה
והן במשחקי הליגה המרתקים.
בכלל וקידום הספורט הנשי בעיר בפרט .תודה נוספת לד''ר
רוני באום ,שהקימה יחד איתי את הליגה וממשיכה לתמוך בה,
עונה חדשה – הפתעות חדשות
לאחר תקופת קורונה מאתגרת שהובילה לעצירה של הליגה כמו גם דורון שמחי ,מנהל מחלקת הספורט בחברה העירונית
למספר חודשים ,חזרה השנה ליגת מאמאנט רחובות לשגרה ,ומנכ''ל החברה העירונית ,אייל פרנקל .תודה גם למאמאנט
כאשר העונה הנוכחית נפתחה בחודש אוקטובר האחרון בטקס העולמית ועופרה אברמוביץ' ,יו''ר ומייסדת מאמאנט שתומכת
בליגה ללא לאות .עופרה היא ההוגה ,היוזמת והמקימה של
פתיחה מרשים.
מאמאנט ,ליגת האימהות העולמית .תודה ענקים לכולם''.
יצוין כי עונת המשחקים הנוכחית מוקדשת למודעות לסרטן
השד ,כאשר כל שחקנית קיבלה עם פתיחת העונה תיק ורוד,
תרומת שדולת הנשים והחברה העירונית.
האימהות מוזמנות לבוא ולהירשם
בראש שדרת הניהול של הליגה עומד המייסד ,אלכס ברמכר,
יחד עם היו''ר ,סיגלית לוי ,המשחקת כדורשת מזה כעשור" .אני
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מצדיעים להם:
עושים כבוד לספורטאי
''הרצון מנצח''
היכרות עם העמותה אשר מעצימה את קהל הספורטאים
המיוחדים ברחובות והסביבה ,ומוכיחה כי עבורם גם
השמיים הם לא הגבול
שוש גרוספלד ובנה ,עידו  -מדליית זהב
באולימפיאדת לוס אנג'לס 2015

זהו סיפור על חבורה מופלאה אשר מנצחת בכל יום מחדש ,בין שווים ולבטא את עצמו .לא להאמין איך הצלחנו לגדול עם
חבורה עם תעצומות נפש יוצאות דופן שלמרות המגבלות השנים ,זה פשוט מחמם את הלב''.
מוכיחה כי אין שום דבר שמסוגל לעצור אותה.
ואכן'' ,הרצון מנצח'' עברה כברת דרך יוצאת דופן .כיום
הכירו את ''הרצון מנצח'' ,עמותה לקידום ספורטאים עם לקות
קוגניטיבית ברחובות והסביבה ,שחרתה על דגלה העצמה של
בעלי צרכים מיוחדים דרך הספורט.

העמותה כוללת כ 70-ספורטאים מכל אזור השפלה ,הפעילים
ב 7-ענפי ספורט – כדורגל ,כדורסל ,שחייה ,אופניים ,באולינג,
הוקי וג'ודו .יצוין כי חלק נכבד מהפעילויות מסובסדות על ידי
עיריית רחובות בשיתוף החברה העירונית ,המקצה לטובת
הספורטאים המיוחדים מתקנים ואולמות ספורט ,כמו גם מימון
ציוד ואימונים מקצועיים המועברים על ידי מיטב המדריכים.

העמותה נוסדה ב 2008-על ידי שוש גרוספלד ,המשמשת
בתפקיד יושבת הראש גם היום .שוש ,אם לעידו המתמודד עם
מגבלה קוגניטיבית ,שיחגוג בינואר הקרוב  40חורפים ,החליטה
לעשות מעשה ולהיענות לבקשה של בנה האהוב ''להפוך יצוין כי ספורטאי ''הרצון מנצח'' משתתפים כדרך קבע גם
לשחקן כדורסל''.
באולימפיאדת ספיישל אולימפיקס העולמית לספורטאים
''הכול התחיל יום אחד ,כאשר עידו סיפר לי שהוא רוצה להיות מיוחדים .האחרונה שבהן התקיימה באבו-דאבי ב ,2019-עוד
שחקן כדורסל .הבן שלי ידוע כעקשן וכאחד שלא מוותר על בטרם החתימה על הסכמי אברהם ,בה רשמה הישגים נהדרים
כלום .הוא חזר על כך שוב ושוב ,עד שלא נותרה לי ברירה'' ,עם שלל מדליות .במקביל ,העמותה מקיימת שיתופי פעולה
אומרת שוש ,שמסבירה את האג'נדה שהובילה אותה להקים רבים ומגוונים עם ארגונים כדוגמת משטרת ישראל ,התעשייה
את העמותה'' .הרצון מנצח נולד מתוך רצון לספק מסגרת האווירית וכן עם קבוצות ספורט מובילות ,ביניהן מכבי שעריים
ספורטיבית וחברתית לבן שלי ,מקום בו יוכל להרגיש שווה בכדורגל (שחקני הכדורגל של העמותה מגיעים למשחקי
הקבוצה הבוגרת ולוקחים חלק במגוון פעילויות משותפות).

נבחרת ''הרצון מנצח'' עם מדליית
הכסף במסגרת תחרות הכדורסל
באולימפיאדת אבו דאבי 2019

כשהיא נשאלת לגבי סוד הקסם של ''הרצון מנצח'' ,משיבה
שוש'' :יש גאוות יחידה יוצאת דופן במסגרת העמותה שלנו.
זה המקום להודות לראש העיר ,רחמים מלול ,שמחבק את
הספורטאים במלוא מובן המילה .זו הסיבה שהספורטאים
שלנו מרגישים כל כך בנוח לעלות אליו ללשכה ולהרעיף עליו
חיבוקים ,פשוטו כמשמעו'' ,כך לדבריה.
מהו הערך המוסף של ''הרצון מנצח''?
''אצלנו עושים הכול למען הספורטאים בכל טווח הגילים.
השאיפה היחידה שלנו היא שכולם יהיו מאושרים .בשבילנו זה
לא רק ספורט ,אלא מקום של חברות ואחווה ,שהם חלק בלתי
נפרד מהמוטו שלנו''.

משלחת ''הרצון מנצח'' לאולימפיאדת ספיישל אולימפיקס באבו-דאבי 2019

ספורט
ברחובות
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תתחדשו
מחלקת הספורט בחברה העירונית מציגה
תנופת התחדשות יוצאת דופן במהלך .2021
זה מה שעשינו בשנה החולפת...
במהלך השנה האחרונה השקיעה החברה העירונית
רחובות באמצעות מחלקת הספורט ,משאבים רבים
בתחום שדרוג ותחזוקת מתקני הספורט ברחבי
העיר.
המחלקה שמה דגש על שיפור בטיחות המתקנים
הכוללים החלפת  40סלים ושערים ברחבי העיר
למתקנים התואמים לתקנים החדישים והמחמירים
ביותר ,לרבות רישיונות עסק להיכלי הספורט
העירוניים.
אולם אוסי וזוהר  -החלפת פרקט ושיפוץ כללי
היכל הספורט ברזילי  -חידוש האולם (פרקט חדש,
יציע ,חזות מבנה)
אולם בגין  -הקמה ופתיחת האולם
החלפת מתקני ספורט ברחבי העיר  -החלפת 40
סלים ושערים)
עשייה בבתי הספר -בורות קפיצה ,מגרשי פטאנק
והתקנת מחיצות
ספורטק עירוני – חידוש מגרשים סינטטיים והקמת
מגרש כדורעף חופים
שדרוג בריכת וייסגל
אולם תחכמוני  -החלפת משטח פעילות לחדיש
דה שליט  -הקמת פארק מתקני כושר
רון ארד  -בניית אולם ספורט
צביעת מגרשים ברחבי העיר
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החברה העירונית קיימה במהלך שנת  2021מגוון רחב היקף
של פעילויות ואירועי ספורט בין כתלי בתי הספר והתיכונים
בעיר .סקירה מיוחדת

ספורט,
כן בבית
ספרנו

← פכ"ל  -פעילות כושר גופני לחיים
פרויקט שמטרתו עידוד פעילות גופנית לכיתות י'–י"ב .במסגרת
הפרויקט נפתחו קבוצות כושר קרבי והכנה לצבא בשיתוף עם עמותת
''לאורו'' וקבוצת ''אסא אותי לוחם'' .סך הכל לקחו חלק בפעילות
כ –  100תלמידים ותלמידות מהתיכונים :קציר ,מדעים ודה שליט,
המתאמנים על בסיס קבוע אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים.

← זוזו – הוספת שעת חינוך גופני למערכת השעות
פרויקט שהוקדש לקידום פעילות גופנית עבור תלמידי כיתות ה'-ו',
שעיקרו הוספת שעת חינוך גופני למערכת השבועית ב 4-בתי ספר
ברחבי העיר :נבון ,שפרינצק ,ויצמן והרצוג.
במסגרת הפרויקט הושם דגש על ענף הכדוריד ,באמצעותו מגיעים
לבתי הספר מאמני כדוריד מקצוענים המקנים לילדים את יסודות
המשחק.

← שוות בספורט
פרויקט המתמקד בתלמידות העיר המוכשרות בכיתות ד'-ו' הזוכות
לקחת חלק במסגרת מועדון בית ספרי על טהרת ענף הכדורעף.
מעבר ליתרונות הפעילות הגופנית שמקנה התכנית לילדות ,היא
נועדה לבנות בסיס ספורטאיות רחב יותר בענף הכדורעף ,מתוך
ראייה מקצועית עתידית של הדור הבא.

← קול קורא ''אתנה''
במסגרת זכייה בקול קורא לעידוד הספורט הנשי בעיר ובשיתוף
אתנה – הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל ,פועלים
בחברה העירונית השכם והערב לעידוד ושילוב ספורטאיות בכל טווח
הגילים ,ובמיוחד בגילאי ילדות ונערות בענפי הכדורסל והכדורעף.
ההתמקדות העיקרית במסגרת קול קורא זה נועדה לחשוף צעירות
המגיעות מרקע סוציואקונומי מאתגר ,אל קדמת הבמה של ענפי
הספורט הפופולאריים ברחובות בפרט ובארץ בכלל.

← מגוון אירועי ספורט לאורך השנה
החברה העירונית רחובות מקיימת מגוון רחב של אירועים בשיתוף
כלל בתי הספר בעיר .במהלך השנה החולפת התקיימו ,בין היתר:
מרוצי לפיד ,טורנירים בענפי הכדור השונים ,בחינת בגרות משותפת
למספר תיכונים בחינוך גופני ,אירועי ספיישל אולימפיקס ,יחד עם
השתתפות מסובסדת באירועי ספורט עירוניים.
ספורט
ברחובות
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לפעמים חלומות מתגשמים

עיריית רחובות והחברה העירונית צפויות לחנוך במהלך שנת
הפעילות  2023את

אצטדיון הכדורגל העירוני החדש
שנבנה על ידי ה.ל.ר  -החברה לפיתוח רחובות

 6,000מקומות ישיבה – על פי תקן ההתאחדות לכדורגל
בישראל ובהתאמה לתקני ליגת העל
מתקנים חדישים ומאובזרים
מתחם קניות ופנאי שוקק
אלפי מקומות חנייה לרווחת באי האצטדיון

יש למה לחכות

