
לדברי עמיר רחלבסקי מנכ"ל 
ובעלים חברת הבנייה גרופית 

המתמחה בייזום וביצוע פרויקטים 
של פינוי בינוי:

פרויקט  מקדמת  גרופית  חברת 
עיר  ברחובות  עירונית  התחדשות 
המדע והתרבות מתוך ראיית העתיד 
להתפתח,  העיר  של  והפוטנציאל 
להביא אוכלוסייה חדשה ולשנות את 
של  החיים  ואיכות  החברתי  המרקם 
שטחי  יכלול  הפרויקט  העיר.  תושבי 

ציבור וגינה ציבורית.
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הזאת,  הפעילות  של  רבדים  כמה  להכיר  כדי 
החברה  מנכ"ל  עובדיה,  איציק  עם  נפגשנו 
העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש. שמענו 
ממנו כיצד החברה מוציאה לפועל את מדיניות 

ראש העיר, רחמים מלול.
וביזמות  בפיתוח  עוסקת  העירונית  החברה 
בתחומי התרבות והספורט הן במרחב הציבורי, 
והן במרכזים השונים הפועלים תחתיה, כדוגמת 
מהיכלי  לאחד  הנחשב  העירוני,  התרבות  היכל 
התרבות הטובים בארץ עם מגוון של תכנים; בית 
התרבות ע"ש סמילנסקי, שבו מתקיימת פעילות 
חזותית  לאמנות  המרכז  העממית;  הקתדרה 
והגלריה העירונית המציגה תערוכות מתחלפות; 
מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל שהפך 
למקום שוקק; בית האמנים; המכללה העירונית; 
וחינוך  תרבות  פעילויות  מציע  אשר  העירונוער, 
בלתי פורמלי לנוער; מרכז וייסגל; ספורטק ועוד 
ומציעים  בתי תוכן שונים הפזורים ברחבי העיר 

הרצאות, סדנאות וחוגים לכל תושבי העיר.
לתושבי  גבוהה  חיים  לאיכות  תורמים  אלה  כל 

פריחת התרבות והספורט 
בעיר רחובות

לא בכדי זכתה העיר רחובות לכינוי המחמיא "עיר המדע והתרבות". לצד מוסד 
מדעי בינלאומי ויוקרתי כמו מכון ויצמן, משקיעה עיריית רחובות, באמצעות החברה 

העירונית לתרבות, ספורט ונופש, משאבים רבים ותכנון קפדני למען חיי תרבות 
ססגוניים עם מגוון אירועים ופסטיבלים, ופעילויות נופש וספורט, שמצעידים את 

העיר קדימה אל עבר צמיחה, עוצמה וחיי קהילה תוססים, כל זאת מתוך ההבנה כי 
תרבות הינה צורך בסיסי ולא מותרות בלבד

העיר,  תושבי  של  גבוהה  רצון  לשביעות  רחובות, 
שהינם ידועים כצרכני תרבות בלתי נלאים,  ולגידול 

משמעותי בבנייה ובהגירה חיובית אל העיר.

מה בדיוק תפקידה של החברה 
העירונית?

של  הביצועית  הזרוע  הינה  העירונית  "החברה 
תחומי  כל  על  אמונה  אשר  רחובות,  עירית 
פורמלי.  הבלתי  והחינוך  הספורט  התרבות, 
מגיל  העיר,  תושבי  כל  את  משרתת  החברה 
ינקות, באמצעות רשת גני ילדים איכותית, עבור 
הספר,  בתי  צהרוני  באמצעות  ונוער  בילדים 
ועד אוכלוסיית המבוגרים  נוער,  ומחלקת  חוגים 
אירועי  באמצעות  השלישי  הגיל  ואוכלוסיית 
תרבות, חוגים, קורסים, קונצרטים, הרצאות ועוד. 
כל זאת, במקביל לאחריות על ניהול והפקה של 
והטקסים  החוצות,  אירועי   הפסטיבלים,  כלל 
אלפי  עשרות  מגיעים  אליהם  בעיר,  הרשמיים 

אנשים בשנה.
הגדל  הצורך  על  עונה  בפעילותה,  "החברה, 
העיר,  תושבי  של  ופנאי  בתרבות  והמתעצם 
ומתאימה אותה לצרכים של קבוצות האוכלוסייה 
השונות והמגוונות המתגוררות בעיר. חשוב לציין 
כי כל אלה מקבלים רוח גבית ממנכ"ל העיריה, 
דורון מילברג, שהינו איש תרבות בעל ניסיון של 
שנים בתחום, ומחבר המועצה עודד עמרם, שזו 
לו הקדנציה השניה כמחזיק תיק התרבות בעיר".

כיצד אתם מממשים את תפקידכם?
"באמצעות מרכזי תרבות וספורט רבים הפזורים 
הפעילות  את  מנגישים  אנו  העיר,  ברחבי 

לאוכלוסיה הרחובותית, על כל גווניה וגילאיה. 
ניתן למצוא אפשרויות רבות  "בתחום התרבות, 

שבינינו,  הצעירים  ולמידה.  להעשרה  ומגוונות 
מוצאים את מקומם בעשרות קורסים וחוגי אמנות 
במרכז לאמנות חזותית, בבית הקרמיקה ובבית 
השנה  במהלך  מפעיל  האחרון  כאשר  האמנים, 
חובבי  יוצרים.  לילדים  המצטיינים  תכנית  את 
הבמה ימצאו את עצמם בבימת הנוער רחובות, 
בארץ,  הגדול  הבמה  לאומנויות  המרכז  שהיא 
נוער  בני  ילדות,  ילדים,   - חניכים  כ-800  המונה 
ומבוגרים. זהו נכס צאן ברזל בחיי התרבות בעיר 
רחובות. בין הפעילויות - פסטיבל "תיאטרונוער", 
חלק  לקחת  הצעירים  היוצרים  לכל  המאפשר 
חניכי  תיאטרון.  פסטיבל  של  לפועל  בהוצאה 
עירוניים  באירועים  חלק  לוקחים  הנוער  בימת 
יום הזיכרון  יום העצמאות, טקסי  שונים: פורים, 
כאשר  ועוד,  העברי  חגיגות הספר  השואה,  ויום 
מעלים  עת  החנוכה,  בחג  מגיע  השיא  רגע 
החניכים מחזמר רב משתתפים איכותי על במת 
צופים  לאלפי  שנה  מדי  וזוכים  התרבות,  היכל 
לה.  ומחוצה  רחובות  מהעיר  שמגיעים  נלהבים 
בחו"ל  להופעות  יצאו  גם  הם  הזדמנויות  בכמה 
שונים  ואירועים  כנסים  בפסטיבלים,  והשתתפו 

ברחבי הארץ. 
ימצאו את מקומם  מוסיקה  חובבי  ונוער  "ילדים 
מקהלות  במגוון  העירוני,  בקונסרבטוריון 
חלק  וייקחו  שונים,  נגינה  וכלי  ותזמורות 

בקונצרטים ובאירועים עירוניים.
"עבור צרכני התרבות המבוגרים, וכן אוכלוסיית 
ידע  לתרבות  האגף  מפעיל  השלישי,  הגיל 
רבים  במרכזים  פעילויות  של  רב  שפע  ואמנות 
רחובות,  העממית  הקתדרה  כגון  ומגוונים 
קורסי  שונים,  בתחומים  הרצאות  המציעה 
מוזיאונים  סיורי  טיולים,  שפות,  לימוד  העשרה, 
ועוד, חוגי אמנות שונים במרכז לאמנות חזותית, 

בבית האמנים ובבית התרבות בחבצלת, וגלריה 
במהלך  מתחלפות  תערוכות  המציגה  עירונית 
השנה. היכל התרבות, מציע לאוכלוסיה זו שפע 
הצגות ומופעי איכות, מחלקת המוסיקה, מציעה 
תשלום,  ללא  אף  חלקם  איכותיים,  קונצרטים 
ובמרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל ניתן 

ליהנות ממופעי תרבות ותערוכות מתחלפות.
"תחום נוסף ומשמעותי בחיי הקהילה הוא תחום 
מתקני  בניית  תנופת  כאן  גם  והפנאי.  הספורט 
בעיצומה;  ובכלל  חינוך  במוסדות  הספורט 
ונופש  ספורט  מרכז  חדשים,  ספורט  אולמות 
עידוד  וכושר.  בריכה  מתקני  שבו  וייסגל,  ע"ש 
וכדורסל.  בכדוריד  הספורט  באגודות  ותמיכה 
 - ובקרוב  נוער,  מחלקות  פיתוח  ספורט,  כיתות 
בהשקעה  מקומות   5,000 עם  איצטדיון  הקמת 

של כ-100 מיליון שקל.
ספר  בתי  העירונית  החברה  מפעילה  כן,  "כמו 
עירוניים למחול, אשר במסגרתם פועלות להקות 
המחול "הדרי רחובות", חוגי התעמלות, שחמט, 
כדורסל וכדורגל, מועדון האבקות עירוני, מועדון 
ונפש,  לגוף  המרחב  רחובות,  הפועל  קליעה 

המציע חוגי ספורט בסטודיו בוטיק איכותי ועוד.
נותנים  אנו  פורמאלי,  הבלתי  החינוך  "בתחום 
מערך  ומפעילים  העיר  לתלמידי  איכותי  מענה 
ויצירתי  מגוון  תוכן  בעלי  צהרונים  יום,  מעונות 
ומגוונים,  שונים  וחוגים  בעיר,  הספר  בתי  בכל 
גבוהים  מקצועיים  סטנדרטים  על  שמירה  תוך 
ליהנות מקורסים  יוכלו  בינינו,  ביותר. המבוגרים 
מקצועיים והשכלה אקדמית, ובית ספר להורים 
הרצאות  סדנאות,  קורסים,  שלל  מעניק  אשר 

ומפגשים פרטניים עם אנשי מקצוע מהתחום.
כמו כן, החברה העירונית אמונה על הפקת שורה 
של פסטיבלים ואירועי חוצות בחגים ובחופשות, 
אירוע  רחבי הארץ.  רב מכל  מגיע קהל  אליהם 
ומושך  הגדול  החופש  בתחילת  הנערך  הדגל, 
אליו אלפי אנשים מדי שנה ומארח אמנים מרחבי 
הגלובוס, "פסטיבל רחובות הבינלאומי לפסלים 
אנו  האביב,  בפרוס  שנה  מדי  כן,  כמו  חיים", 
המחול  פסטיבל  רחובות',  'צעדת  את  מקיימים 
האירוע  ואת  עצמאות  אירועי  אביב",  "רוקדים 
'רוכבים בעצמאות' שאליו מגיעים אלפי רוכבים. 
בשכונות  ופנאי  תרבות  אירועי  מקיימים  אנו 
העיר, "נפלאות ליד הבית", ובערבי חמישי בקיץ, 
השירה  ערבי  את  שנים  של  כמסורת  מקיימים 

"שרים לך רחובות" עם מיטב האמנים.
הפועל  אל  יוצאים  הללו  הפעילויות  "תחומי 
וספורט  תרבות  מרכזי  עשרות  באמצעות 
בפני  תוכן  עולם  הוא  בית  כל  אשר  ייחודיים,  

עצמו, המאפשר לכל תושב להעמיק ידע ויכולות 
ולממש חלומות ושאיפות אישיות בשעות הפנאי".

איך משתלטים על מגוון כה גדול 
של פעילויות?

"החברה העירונית מונה כ-1,000 עובדים מסורים 
המורכב  המערך  כל  את  המפעילים  ומקצועיים 
בזכות  היתר,  בין  מתאפשרת,  הפעילות  הזה. 
ממנו  שליש  שני  כאשר  ומאוזן,  גדול  תקציב 
אלו הכנסות עצמאיות ושליש הכנסות ממשרדי 

הממשלה ומעיריית רחובות. 
 ,2011 בשנת  הוקמה  העירונית,  "החברה 
לאגד  במטרה  הציבור,  לתועלת  כמלכ"רית 
תחת קורת גג אחת את כלל פעילויות התרבות, 

הספורט והפנאי בעיר. 
מלול,  רחמים  העיר,  ראש  למדיניות  "בהתאם 
הרגיש מאד לצרכי הציבור, הנהגנו מחירים שווים 
בשיתוף  הנערכת  המגוונת  לפעילות  נפש  לכל 
הנהגת  בעירייה,  והתרבות  החינוך  אגפי  עם 
ההורים העירונית ועוד. קיימת ועדת הנחות לגבי 
תשלומים לחוגים והיא מעניקה כ-300,000 שקל 

הנחות בשנה".

מה המוטו של הפעילות שלך 
כמנכ"ל החברה העירונית?

מרכזיים  עוגנים  מהווים  והספורט  "התרבות 
בפעילות החברה ובחיי הקהילה בעיר. אני תופס 
הבנה  ומתוך  וחיוני  בסיסי  כצורך  התרבות  את 
רואה את תפקידה המרכזי של החברה  אני  זו, 
היצע  ובמתן  לתושבים,  שירות  במתן  העירונית 
רחב ביותר של אפשרויות תרבותיות, בהעמדת 
ובהנגשת  לרשותם,  ביותר  הטובים  המתקנים 
בצורה  בעיר  האוכלוסייה  לכלל  הפעילויות 
המקצועית והמיטבית. אנחנו כאן עבור התושבים 
האיכותי  המענה  את  להם  להעניק  ומטרתנו 

והמקצועי ביותר. 
עם  הקשר  חיזוק  הוא  השנה  שלנו  "היעד 
הגבוהה  ברמה  שירות  והענקת  התושבים 
ובעת  הזמן,  כל  עצמנו  את  בוחנים  אנו  ביותר.  
להישאר  כדי  מחדש  מסלול  מחשבים  הצורך 

אפקטיביים".

כיצד השפיע עליכם משבר הקורונה?
בתחום  להתפתח  אותנו  דחף  הזה  "המשבר 
תכנים  הנגשנו  המקוונת.  והלמידה  הדיגיטל 
והפייסבוק  האתר  דרך  או  ה"זום"  באמצעות 
העירוני, שהיה בתקופה זאת כלי עבודה משמעותי. 
לעובדי  הדאגה  לצד  האוכלוסייה  לכלל  דאגנו 

החברה. רחובות היא עיר של כ-150,000 תושבים, 
התושבים  בין  מיוחדת  ואחווה  חיבור  בה  יש  אבל 
שמנהלים  יצא  וכך  טובה,  מושבה  של  באווירה 
קהל  עם  קשר  על  לשמור  הקפידו  תרבות  ורכזי 
מתוך  הדיגיטלית  המדיה  באמצעות  הלקוחות 

דאגה אמיתית לשלומם ורצון עז לחזור לשיגרה.
כי  ההבנה  מתוך  פעלנו  המשבר,  "בתקופת 
מצב  העלאת  היתר,  בין  הוא,  שלנו  התפקיד 
הרוח ושמירה על המורל אצל התושבים, ועשינו 
תהיה  שלתושבים  לכך  לגרום  שביכולתנו  כל 
איכותיים,  תכנים  יצירת  ידי  על  לחייך,  סיבה 
חיבור בין הקהילות והמגזרים, ואף הקמת אולפן 
נוער לשידורים חיים – העירו LIVE – אשר שידר 
ספורט  יום  מקומיות,  אירוח  תוכניות  מופעים, 
התושבים.  וכלל  הנוער  בני  עבור  תיאטרון  ויום 
אני שמח לומר כי הצלחנו לגבש גאווה מקומית 

סביב מרכזי תרבות ופנאי.
ספורטיבית  פעילות  יצרנו  מהסגר,  "כשיצאנו 
תוך שמירה על  לאוכלוסייה הבוגרת בפארקים 
הנחיות משרד הבריאות בעזרת מדריכי ספורט. 
בחזרה לשגרה שלאחר הקורונה אנחנו  שוקדים 
שאנו  השירותים  של  והרחבתם  פיתוחם  על 
מציעים בשאיפה להגיע לצרכי האוכלוסייה על 

כל גווניה וזאת תוך שימור הערכים והמסורת".

איציק עובדיה

עמיר רחלבסקי


