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 : בית העירייה. 1

. כבית העם בניין לשמש את הציבורהחל ה 1927בשנת . 1925יסודותיו הונחו בשנת 

י "העבודה נתרמה ע. ניו יורק -' חברי אחוזה א -" הממברס"י "הכספים לבנייתו נשלחו ע

, מרפאה, מזכירות: היו בו. הבניין שימש את כל צרכי היישוב הצעיר. התושבים והפועלים

מושבה התכנס חדר תרבות וגם ועד ה, אולם אסיפות, דואר, ילדים-גן, בית ספר, בית כנסת

ם לכיוון דרום והאולם הפך אגפי 2נוספו לו , נוספה לו קומה בחזית 30-מאז שנות ה. בו

 .הכניסו בו שינויים לרווחת עובדי העירייה 1990גם בשנת . העירייה למשרדי

 .103כיום זהו הבניין המרכזי של עיריית רעננה ברחוב אחוזה 

וכן הותקנה , הכניסה לבית העירייה התקיימו שיפוצים נרחבים באזור 2007-8בשנת 

 .מעלית לצורך הקלה על הנגישות ללשכת ראש העיר

 



 :יד לבנים. 2

 .המרכז הקהילתי התרבותי המרכזי של רעננה

 

 .ניתן לערוך קבלת פנים: חדר המועצה .א 

מופיעות בו תמונות של . צה מתקיימות ישיבות המועצה מדי חודשבחדר המוע: הסבר 

 .רעננה ראשי הערים של

 

 :"חדר ראשונים"מוזיאון  .ב 

-ניו' והוא מתעד את התקופה מראשית הקמת חברת אחוזה א 1989-נפתח ב: הסבר

קשיי ההתחלה ועד ההכרה  .1922באפריל  2-דרך העלייה לקרקע ב 1912-ב" יורק

 .1936-של המנדט הבריטי במעמדה של רעננה כמושבה עצמאית ב

 :קריים אשר העסיקו את התושבים באותם ימיםהמוזיאון עוסק בששה נושאים עי 

 ניו יורק' הקמת חברת אחוזה א 

 התפתחות החקלאות 

 בריכות המים 

 שמירה והתגוננות 

 חינוך ותרבות 

 ענף הפרדסנות 

  

 .ה לצורך הנחתו במהלך ביקורחצהנ ניתן להזמין זר :חדר ההנצחה . ג 

ת ישראל ובעת מילוי אולם זה הוקם לזכרם של בני רעננה אשר נפלו במערכו: הסבר

  .תפקידם

אילנה גור בו השבירה  נתרם על ידי האמניתפסל ש, לוח עם שמות הנופליםמקום יש ב

, באמצע מסמלת את נפילתו של העם היהודי בשואה ומעליו התקומה כלפי מעלה

 ... ,נסיקה לגבהים, פריחה, התקדמות, צמיחה

באולם  .עדויות, מכתבים ,םנופליכמו כן ישנם ספרים המגוללים סיפורים על ה

ההנצחה מופעלת תוכנה ממוחשבת המספקת מידע מורחב ומפורט לגבי כל אחד 

 .וכן מידע היסטורי העוסק במורשת קרב במלחמות ישראל (נופלים 220), מהנופלים

 :אודיטוריום להרצאות. ד 

 ,הרצאות, טקסים ,צפייה בסרט, ניתן לערוך קבלת פניםאיש בו  145-אודיטוריום ל

 .מופעי תרבות, ימי עיון

-מתאים ל". מבט על רעננה" –אודיטוריום קטן עם תצוגה קבועה של תמונות מוארות 

 .איש 80

 

 :אולם תערוכות. ה

ניתן להזמין את האמן . ניתן לערוך סיור בתערוכה במידה שישנה תצוגה באותו זמן

  .לשיחה עם האורחים



מיוצגת אמנות ישראלית במדיומים בתערוכות . מגוון -רפרטואר התערוכות : הסבר

בשנה . ווידאו ועבודות קרמיות, צילום, מולטימדיה, פיסול, ציור, איור: השונים

 . נושאיות, קבוצתיות, תערוכות יחיד 8 - 7בין : מוצגות

עודד , דודו גרשטיין :אמנים מהשורה הראשונה בישראל שהציגו בגלריה העירונית

משה ,שושנה פינקלשטיין, בל שפיר, פ"רענן חרל,אריק ונונו ,ברכה גיא, פיינגרש

אליעז , רפאל אבקסיס,אלונה פרנקל, רות צרפתי,אורי פינק ,מישל קישקה,ברנשטיין

שי , גד אולמן, אורנה בן שושן, חיה רן, שי זכאי, עובדיה אלקרא, בוריס כרמי,סלונים

שלמה כהן , נו'בן זחניתה , נו'גבי בן ז, נלסון רומרו, לאו ריי, ניל פולברג/נח ,גינות

 .ועוד

שנה את אגודת המאיירים בישראל ומציגה מידי שנתיים  17הגלריה מאמצת זה 

כל התערוכות הקשורות לספר או לאיור נערכות בשיתוף . תערוכת נושא לחבריה

 .ספריות עירוניות' פעולה עם מח

מעצם היותה של הגלריה ממוקמת בסמוך לחדר ההנצחה לנופלים מוטלת עליה 

. פוליטיקה או דת, תעסוקנה במין המגבילה אותה בהצגת יצירות אמנות שלא, זורהצנ

 .לכל תערוכה בגלריה קטלוג נלווה

למעמד מכובד ולשם  והגלריה זוכה, התערוכות זוכות לסיקור בכל אמצעי התקשורת

 . ישראלב טוב לצד גלריות עירוניות אחרות הפועלות

ר ברעננה חינוך לאמנות כבר מגיל צעיר מרכז ההדרכה של הגלריה קם במטרה ליצו

דרך יצירות , ובמטרה להקנות לילדים ובני נוער מושגי יסוד באמנות( גן חובה)

מדריכות מרכז ההדרכה הן מנוסות ומיומנות להעביר את . מקוריות המוצגות בגלריה

    . תוכן התערוכות ברמות שונות בהתאם לגילאי המודרכים

 

  :הספרייה העירונית. ו

 ". השחר", המערך הספרייתי מורכב מספרייה מרכזית וסניף שכונתי

 

 כותרים 180.000 -מצאי הספרים מחזיק כ: בספריה המרכזית

 .כותרים חדשים 250-300בממוצע לחודש מתקבלים בין  

 (פופולריים ולילדים ונוער, מקצועיים)כתבי עת בכל הרמות ובכל תחומי הידע  150-כ

לטף מינקות ועד ספרי , אוסף עשיר של ספרות ילדים ונוער: ספריית הילדים והנוער

 .מדע בעברית ואנגלית מהספרות הקלאסית ועד לספרות חדישה ומעודכנת

 :נתונים

 12.914: מנויים

 6.043: ילדים

 6.478: מבוגרים

 .יידיש ורוסית, יתנמגר, צרפתית, אנגלית, עברית: ותספרות בשפ
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 . מרכז מבקרים המאכלס בתוכו את ארכיון העיר ומוזיאון החקלאים

ראש המועצה הראשון של , במרכז תצוגה המתעדת את מפעל חייו של ברוך אוסטרובסקי

ספרים , ריהוט מקורי, תצלומים ועדויות כתובות, ניתן לראות את חדר עבודתו. רעננה

 . קטעי יומן מקוריים, מסמכים, מספרייתו האישית

יליד אשר -שייקה בן, אנו רואים במוזיאון תערוכת ציורים של יליד העיר רעננה, ו כןכמ

 –הוא צייר את בעלי המקצוע שחיו ברעננה באותו זמן . משקף בציוריו את רעננה של פעם

הלוגו  .1963בן יליד אף עיצב את לוגו העירייה בשנת ...  ,הפרדסן, החלבן, אופה הלחם

כסמל להסתעפות מפעלי , לח את פירותיו לכיוונים שוניםהינו ביטוי לעץ הדר השו

גידולה והתפתחותה של המושבה בשנים , הוא מדגים את יסודותיה הכלכליים. התעשיה

 ."האחרונות

, כביטוי לשלושת מגדלי המים, היושב מעל בריכה, במרכז הסמל מתנוסס מגדל מים

 .שהוקמו במושבה

 : עד היום על תילםשלוש הבריכות והמגדלים מעליהן עומדים 

בחלקה , ברחוב בית השואבה -השני . בתוך מתחם משרדי העירייה, האחד במרכז העיר

 .בחלקה המזרחי של העיר, ברחוב הרב אפרים -והשלישי . המערבי של העיר

כביטוי לשילוב שבין החקלאות , מעל השם מופיעים גגות וארובות של מפעלי תעשיה

 .לתעשייה( עץ הדר, מגדלי מים)

 

 :מוזיאון החקלאים

 ".מרכז ללימודי תולדות רעננה"המוזיאון ממוקם בחצר ה: הסבר

בחצר . עצי בננות וגן ירק מטופח, עצי רימון , זוהי חצר חקלאית עשירה בה ניטעו פרדס 

חפצים ודגמים של ענפי פרנסה , דגם באר ,י חקלאי רעננה"כלים חקלאיים שנתרמו ע

המוזיאון החקלאי . ית אריזה לפירות הדר מימי המושבהרפת וב, לול: חקלאיים וביניהם

 .בעזרתם האדיבה של ועד חקלאי רעננה ועיריית רעננה 2005של רעננה הוקם בשנת 

מימי ראשית , חלוצים וחולמים , המוזיאון מוקדש להנצחת פועלם של החקלאים ברעננה

לא רק אמצעי  ,עבודת הכפיים ,אותם חלוצים ציונים ראו בעבודה החקלאית. המושבה

 .שתנתק אותם אחת ולתמיד מעברם הגלותי, אלא בעיקר אורח חיים ודרך חדשה, לפרנסה

הימים היו ימיה הגדולים של הציונות ושל החקלאות שנחשבה באותה תקופה למקצוע  

לא היה סתם משפט אלא מושא  –" להיות חקלאי עברי בארץ ישראל. "יוקרתי ומכובד

 .שהוציאו את לחמם מן הארץ בחירוק שיניים ובזיעת אפם, יםשאיפתם וגאוותם של החלוצ

שבים להפוך את יאף שמה של רעננה מהווה למעשה שם סמלי שציין את שאיפת המתי 

  .השממה אליה באו לאדמה נטועה ורעננה
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 .סיור ממונע

  .שכונה מתוכננת ואסתטית מאוד הממוקמת בגבול הדרומי של רעננה: הסבר

 ועד כה אוכלסה 90-החלה להיבנות באמצע שנות ה( קריית הפרחים) 2005שכונת 

נותרו עוד כמה מגרשים בודדים המצויים כיום בשלבי בנייה או . כמעט ברובה המכריע

 .החלה בהם בנייה כאלה שטרם

 300 -דירות בבנייה רוויה וכ 1,100 -יחידות דיור מתוכן כ 1,400-השכונה כוללת כ

 .דות קרקעדירות צמו

מכללה : עד כה נבנו בשכונה -מעבר לדירות המגורים כוללת השכונה שטחים למבני ציבור

מעון יום תלת כיתתי ובקרוב יבנה בשכונה , אולם ספורט שכונתי ,תיכון עירוני, אקדמית

 .ודיור מוגן ציבורי, בתי כנסת 2הקמת  כן מתכוננת, בית ספר יסודי וצמד גני ילדים

ישנם שטחי ציבור פתוחים נרחבים היוצרים מרחב פתוח וירוק בין בתי במרחב השכונה 

, אלה בוצעו בסטנדרט גבוה תוך שהם כוללים גנים ציבוריים שטחים פתוחים. המגורים

 .פינות משחק ושבילי הליכה ורכיבה על אופניים

ברמת צפיפות נאותה בדומה לרמת סביבת מגורים עם איכות חיים -החזון של השכונה

 .העשורים האחרונים 2-החדשות שהוקמו ברעננה ב ון של השכונותכנהת

 



 

 :פארק רעננה .5

אחד הפארקים היפים ביותר . בשוליים המערביים של העיר מתממוקריאה ירוקה ה: הסבר

הפארק הוקם על . הן מקומיים והן מחוץ לרעננה, נקודת משיכה למבקרים רבים. במדינה

בפארק מגוון . דונם 200משתרע על פני שטח של  הפארק. 1993ידי עיריית רעננה בשנת 

, קרוסלת סוסים', טרמפולינה בנג, יש בו פינת חי .עצים 675רב של עצי נוי ופרי בסך של 

 :וכן אטרקציות נוספות, משטח הוקי רולר, רכבת

 

 :האגם .א

סירת גונדולה להשכרה , כיום ישנם בו ברבורים. 2002-הקמת האגם החלה ב

 .וכן סירה לשיט חוויתי באגםרועים מיוחדים ילא

 

 :האמפי פארק .ב

מקומות ישיבה ועוד  2000-יש בו כ. 1997האמפיתיאטרון בפארק רעננה נבנה בשנת 

 .מקומות ישיבה על הדשא 6000-כ

 .יחידה במינה בישראל –במקום קונכיה אקוסטית 

 

שנים ארח האמפי לרוב מסיבות סוף שנה של בתי הספר ומאז קיבל   4-עד לפני כ

אגף לתרבות לאחריותו את הפקות ארועי התרבות באמפי השכיל להפוך את המקום ה

וכל סוגי המוסיקה ( מבוגרים וילדים,צעירים)לאטרקטיבי לכל סוגי הקהל 

והמחול ( חסידי,פופ,רוק,קלאסית,ים תיכונית,ישראלית)

 (.פולקלוריסטי,מודרני,קלאסי,בלט)

 

הופעות אמנים מקומיים ואורחים כיום הפך האמפי למקום  הכי מבוקש במדינה ל

לדוגמא הופיעו בשנים . ל שלעתים מגיעים להופעה אחת בלבד בישראל"מחו

גוראן ,טורי איימוס,אלסנדרו ספינה,דניאלה מרקורי, לורן היל –האחרונות 

יהודה ',שבק ס,שלמה ארצי(. ל"אמנים מחו)לוס פארגוואיוס ,יק קוריאה'צ,ברגוביץ

 להקת מחול פולקלור מפולין  –מזובשה , יזל'הבלט ג( ראלמיש)כנסיית השכל ,פוליקר

 

מספר פעמים בשנה פותח האמפי  שעריו לארועי מוסיקה איכותיים חינם לתושבי 

 .אחת מהתזמורות המובילות במדינה" סימפונט רעננה"רעננה בדרך כלל בהשתתפות 

 

 :פארק חברים .ג 

מודל למתקן בו  .2006אר והחל לפעול בינו הוקם בשיתוף עם בית איזי שפירא 

פארק חברים הפך . אוכלוסיה חריגה ואוכלוסיה רגילה מבלים יחד בהרמוניה מלאה

 .טיינאן, למודל לחיקוי לערים רבות בארץ ועד לעיר התאומה של רעננה

מחשבה רבה הושקעה בכל מתקן  .משפחות קיבלו כרטיס מועדון חברים 1200-כ

 . בטוח ומהנה, ה מקום נעיםלהבטיח שפארק חברים יהי כדי, ומתקן

 .12גן השעשועים מיועד לילדים עד גיל 

 

 :"על המים"גלריה עירונית . ד 

 .כבנין רב תכליתי  לגלריה 1997/8מבנה הגלריה הוקם בשנת 



וידאו ארט ,פיסול,של ציור( תערוכות בשנה 12-כ)שנים מוצגות בו תערוכות  4-מזה כ

 –וצרים ידועי שם במדינת ישראל ולראיה והפך למקום עליה לרגל לאמנים וי' וכד

 .2012הגלריה משוריינת לתערוכות  עד סוף שנת 

פעם בשנה מארחת הגלריה תערוכה יזומה של האגף לתרבות בנושאים הקשורים 

 .קהילה ומשפחה,לאהבת ארץ ישראל

יש ביקוש רב להצגת (  בפארק  רעננה וסביב האגם)בשל מיקומה האסטרטגי 

ומספר פעמים בשנה נערכות תערוכות וירידים מסביב לאגם שהפכו תערוכות  במקום 

 .יריד בייבי ועוד,יריד צעצועים,יריד אביב,כד וחומר: למסורת ארוכת שנים כמו



 

 :שכונת לב הפארק .6

 .סיור ממונע

משרד הפנים אישר לאחד שטחים של אנשים פרטיים ולחלק אותו לאחר מכן  :הסבר

המקום ניבנה במחשבה תחילה . מרכז קניות, קהילתימרכז , פארק, לשטחים של דירות

רחובות , גשרים לטובת בטיחות הילדים, הכוללת אחידות בציפוי החיצוני של הבניינים

-האכלוס החל בו 1993-4בשנים  שכונה נבנתהה. שכונה מאוד נקייה ואסתטית. הולנדיים

1995. 

מאחורי . ראל לטניסמאחורי המרכז הקהילתי ישנו מרכז הטניס המשמש לאליפות יש

 . הפארק יש מגרש כדורגל

עיריית רעננה נמצאת בעיצומן של עבודות פרויקט הקמת מרכז השחייה העירוני של 

 .רעננה

הבריכה המקורה שאורכה , במסגרתן מוקם המבנה'  בימים אלה מבוצעות עבודות שלב א

הבריכה  כעת נשלמות העבודות לשלד. קפיטריה ובניית חדר כושר מפואר, מטר 25

 . 2008האמורה להיפתח ביולי 

דונם שיכלול בריכה  18ייעשו עבודות להשלמת פיתוח המתחם בשטח של ' בשלב ב

 .פינות משחק לילדים ומתחם ספא, משטחי דשא, ר"מ 50-חיצונית באורך של כ

מרכז השחייה העירוני יהיה חלק מקריית הספורט ויצטרף למרחבי הנופש והספורט 

 .דונם 300-הקיימים בפארק רעננה ומשתרעים על שטח של כ

 :מרכז קהילתי לב הפארק

 .1996הפעילות במרכז הקהילתי החלה בשנת 

 מהעלות מימנה עיריית רעננה 50%

 .ל"ן זמהעלות תרמה תושבת רעננה בשם מרים ליכטברי 25%

 ".לב הפארק"שבנתה את שכונת , מ .ר.מימנה חברת ע 25%

 ,ספורט, המרכז הקהילתי מציע מגוון עשיר ורחב של חוגים ועשיה בתחומי אמנות

 .חדר כושר וריקודי עם, אמנויות לחימה

 .הפעילות מיועדת לתינוקות מגיל חודשיים ומעלה

 מופעי מוסיקה לילדים, כנסים, עיוןמתקיימים במרכז הקהילתי ימי  םבנוסף לפעילות החוגי

 .ותערוכות

 

 :מרכז התקשורת העירוני

 .שנים במסגרת הרחבת המרכז הקהילתי 4-הוקם לפני כ, מרכז התקשורת העירוני

ד ענת רוזן "ש עו"ר  במסגרתו פועל אולפן הטלוויזיה ע"מ 200 -המרכז משתרע על כ

 .וינטר

 דאו של מחלקות העירייה וניתניםבמרכז התקשורת העירוני מופקים כל סרטי הוי

 .הפקה ועריכה לגופים מסחריים, שירותי צילום

 .מרוכזת במרכז התקשורת פעילות הטלוויזיה הקהילתית ברעננה, בנוסף

 

 :ספר תוחלתבית 

רב , בית הספר נותן מענה לאוכלוסייה אשר מתפקדת ברמות של פיגור בינוני קשה סיעודי

 .הספר הינו אזורי והתלמידים מגיעים בהסעות בית. 21עד גיל  6בעייתי מגיל 

-תלמידים והוא פעול מ 37בבית הספר סך של . תלמידים 8בכל כיתה עד , כיתות 6ישנן 

 . אנשי צוות 55צותת בית הספר כולל . 18:00עד  7:30



המסגרת החינוכית פועלת בראייה קהילתית ורואה חשיבות בהשתלבות של הפרט בתוך 

בית הספר מתנודד עם אוכלוסיות מאוד . תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד. הקהילה

כל פרויקט דורש משאבים כספיים ואנושיים . מורכבות ולכן זקוק לתמיכה רבה

התלמידים זקוקים למגוון גירויים . והתלמידים זקוקים להשגחה של אחד על אחד

 .והזדמנויות על מנת להתקדם לקראת עצמאות עד כמה שניתן



 

 :תגריםקריית א .7

 

 :מבני חברות ההיטק. א

קבעה העירייה כי יש , במקביל להכנת תכנית מתאר כוללת לעיר, 90 -במהלך שנות ה

, מיקומה הגיאוגרפי של העיר במטרופולין גוש דן. לתעשייה עתירת ידעלתת עדיפות 

גלי העלייה שפקדו את הארץ באותה תקופה והקמתן של שכונות חדשות היוו את 

 . כוח אדם איכותי העונה לפרופיל התעסוקה הנדרש בתעשיית ההיי טקהרקע למשיכת 

הוחלט , מצפון לעיר( low tech)מכיוון שברעננה נמצא אזור תעשיה מסורתי 

להרחיבו לטובת אזור תעסוקה חדש ולהסב את הקיים בהדרגה בתהליך תיכנוני 

רעננה  במקביל פותח גם אזור תעסוקה חדש בצומת. מתמשך לאזור תעשיה מתקדם

 . מרכז

 : של תעשייה עתירת ידע  שני מוקדיםלרעננה , נכון להיום

 אזור תעסוקה בצומת רעננה מרכז -

 " קריית אתגרים" –אזור תעשיה צפוני  -

מהווה יתרון משמעותי לנגישות נוחה ויעילה אל ומחוץ  4מיקומם לאורך כביש 

 90 -בסוף שנות העברו לשטחי התעסוקה החדשים , מסיבה זו ונוספות. לרעננה

המובילות בתחומן , חברות רבות 2000 -ובמהלך המחצית הראשונה של שנות ה

, Amdocs ,NICE ,SAP ,Texas Instruments ,Emblaze: ביניהן , בעולם

Microsoft ,hp ועוד . 

 

 :האוניברסיטה הפתוחה. ב

-מ האוניברסיטה הפתוחה היא הגדולה באוניברסיטאות ישראל ורשומים בה למעלה

כל סטודנט שישי בישראל לומד , וכיום 1974היא נוסדה בשנת . סטודנטים 43,000

 .באוניברסיטה הפתוחה

מטרת האוניברסיטה הפתוחה היא להציע תוכניות לימודים לתארים אקדמיים ברמה 

תוך הסרת המכשולים העומדים בפני סטודנטים רבים המבקשים לרכוש , גבוהה

כך יכולים . וצים של זמן ומרחק ממקום הלימודובמיוחד איל -השכלה אקדמית 

רוב הסטודנטים של . הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ללמוד ולעבוד במשרה מלאה

מהם  90%-ו, שלאחר שירותם הצבאי, האוניברסיטה הפתוחה הם אנשים צעירים

, רבים עובדים במקצועות הקשורים בתחומי לימודיהם. משלבים לימודים עם עבודה

. צון לרכוש ניסיון מעשי כבר בעת הלימודים ולהתקדם מבחינה מקצועיתמתוך ר

תלמידי תיכון מחוננים , משיטת הלימוד הגמישה נהנים גם חיילים בשירות סדיר

האוניברסיטה הפתוחה מבטלת את מחסום . וסטודנטים שיש להם מחויבויות אחרות

בכל מקום בישראל  המרחק מן הקמפוס האוניברסיטאי המקובל והיא נגישה ללומדים

 .ובעולם

מדינות ברחבי העולם מנצלים את התקשורת  60-סטודנטים המתגוררים ב

קורסים של , ממקום מגוריהם, כדי ללמוד" הלימוד מרחוק"האלקטרונית ואת שיטת 

 .האוניברסיטה הפתוחה לקראת תואר אקדמי

ות ברית המועצ)ערים בארצות חבר המדינות  300-סטודנטים ביותר מ 7,000

לומדים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה במסלול אקדמי לימודי יהדות ( לשעבר

בלימודים המתקיימים בשפה הרוסית בכל רחבי חבר , והיסטוריה של העם היהודי

 .המדינות



 

 : קניון רננים. ג

עם האורחים סדנא קצרה בחנות היין או ניתן לערוך . שיתוף פעולה מצוין עם ההנהלה

 .Shopping-זמן ל לחילופין לתת להם

הינו , בנוסף(. ר"מ 41,000)קניון רננים הינו הקניון הגדול ביותר בשטחו בישראל : הסבר

 .הקניון הגדול ביותר מבחינת מספר עסקים ומגוון חנויות האופנה באזור השרון

 2000 שלב ב אפריל , 1998שלב א אוגוסט  -תאריך פתיחת הקניון 

  עובדים בעסקים 1000וכ , יום איש מדי 25,000בקניון מבקרים כ. 

 עובדים 15-בהנהלת הקניון כ 

 החנייה ללא תשלום ,מקומות חניה 1800כ   לרשות המבקרים בקניון עומדים. 

  פנאי, מתנות, אביזרי אופנה, הנעלה, אופנה –עסקים במגוון תחומי פעילות  185בקניון כ ,

ומגוון רחב של , קטרוניקהאל, קוסמטיקה, אופטיקה, תכשיטים, תיקים, כלי בית, ספרי

 .עסקי בילויי ובידור

  ארבעה דוכני  כמו כן ,מסעדות ובתי קפה ברחבי הקניון וברחבה החיצונית 6בקניון רננים

 .מסעדות נוספות באזור המזון המהיר 14וכן , מזון נוספים בשתי קומות הקניון

 .חלק מבתי העסק כשרים

 קולנוע : עסקים בתחום השירות והבילוי(אולמות  2למות ו או 4VIP) , הולמס )חדר כושר

, טרויה -משחקייה ,ימבורי'ג, (טוקיו פארק)משחקיה למשחקי מחשב  ,היער, (פלייס

מרכז אזורי של , (שיניים)מכבידנט , מכבי טבעי,  ,WallStreet ,באולינג, ביליארד בר

 י.ס.מ.דואר ומ, אמריקן לייזר, (שוקי זיקרי)מספרה , פלאפון

 ון אסור בהחלטהעישון בקני . 

  טרויה טירת , ימבורי'ג, (טוקיו פארק)מחשב  בקניון רננים משחקיה למשחקי –ילדים

 .היער, המשחקים באולינג

  תאי שירותים בארבעה אזורים שונים בקניון 72ישנם  –שירותים 

 9:00בשישי בשעות , 10:00-21:30ה בשעות -הקניון פעיל בימים א -שעות פעילות-

 .22:30מצאת השבת ועד ל ש "ובמוצ 15:00

  מכירות מוגברים מדי חודש בנושאים ממוקדים בקניון רננים ימי –נושאים מיוחדים ,

אומנים עשיר ויריד אוכל מדי יום  יריד. פעילויות ואירועים למגוון קהלים בחגים וחופשות

 ..צ ושישי בבוקר"חמישי אחה

  זארה , ( ם הגדול ביותר בארץמרכז המעצבי)גלריית המעצבים , היער -חנויות בלעדיות

המשביר , (יחדי באזור השרון)רשת האיפור האמריקאית  MAC, (יחידי באזור השרון)

הקניון הגדול ביותר באזור השרון ועם מגוון חנויות , כמו כן (.ייחודי בשרון)לצרכן 

 . ביותר באזור האופנה הגדול

 פארם-סופר, הום סנטר, (ץהגדול ביותר באר)ריקושט , ביתילי, שופרסל ביג: עוגנים ,

 .מסכים 6 –קולנוע , משביר לצרכן, אופיס דיפו, היער, גלריית המעצבים, זארה



 

 :ש רבין"קריית חינוך ע .8

 

 :תיכון ממלכתי מור מטרו ווסט. א

שנים כתיכון ממלכתי שני בעיר רעננה  17הוקם לפני " ווסט-מור מטרו"תיכון : הסבר

 . ל"ר שלימים נקראה על שמו של יצחק רבין זוכחלק מקריית החינוך החדשה בעי

" ווסט-מטרו: "רסי 'ג-התיכון נושא את שמה של הקהילה היהודית בצפון מדינת ניו

ואשר בסיועה ב מבחינת זיקתן לישראל "הנחשבת לאחת הקהילות הפעילות בארה

רזי נמצאת בקשרים הדוקים עם בית 'ווסט ניו ג-קהילת מטרו. הספרהאדיב הוקם בית 

מטעם . ספר ותומכת עד היום בתכניות לימודיות וחינוכיות העוסקות בתרבות יהודיתה

בית הספר יוצאת מידי שנה משלחת נוער להתארח בקהילה היהודית שעיקר הביקור 

 . מבוסס על הסברה ופעילות של התלמידים בבתי ספר ובמוסדות יהודיים

  זכאים  -נים קודמותשיפור משמעותי ביחס לש -ז"מבוגרי מחזור תשס 80% –כ

 .לתעודת בגרות

  הישגי בית הספר בבחינות ( מהמקצועות הנלמדים 95%מעל )ברוב המקצועות

 . הבגרות הם  מעל הממוצע הארצי

   מחזור שני של תלמידים יסיים השנה את לימודיו במסלול הייחודי ללימודי

 . פיסיקה ומדעי החלל

  במסלול חינוך מיוחדהשנה יסיים מחזור ראשון של תלמידי בית הספר . 

 השנה  נפתח בבית הספר מרכז ייחודי וחדשני לטיפול בתלמידים לקויי למידה . 

  לומדים במסגרת המגמות הייחודיות של בית , מספר שיא, 200מעל  תלמידים

משפטים ויהדות , מערכות צילום, תקשורת, מוזיקה ואמנויות העיצוב: הספר 

 .כתרבות

 

  :היכל הספורט העירוני. ב

כמו כן . זהו המקום ברעננה בו ניתן לערוך אירוע לכמות גדולה מאוד של אנשים

 (יש מטבח במקום)איש  100-בלובי ניתן לערוך ארוחה ללמעלה מ

היכל הספורט כולל אולם ספורט ברמת ליגה לאומית ואף ניתן להגדיל אותו : הסבר

 . כמו כן יש בו מגרשי ספורט חיצוניים. במידת הצורך

 

 :גדי נוטס גן. ג

 'גדל והתחנך בבית ספר ממלכתי ב, ערב מלחמת ששת הימים, 26.5.1967-נולד ב

 . רעננה" אוסטרובסקי"ובתיכון ( ברטוב)

 בבית " החייל המצטיין"את שרותו הצבאי סיים גדי בהצטיינות וזכה לאות 

 . נשיא המדינה

 שנות  בכל שלוש. בפקולטה לכלכלה וניהול,אביב-גדי למד באוניברסיטת תל

 לימודיו זכה ברציפות בתעודת הצטיינות ממטעם רקטור האוניברסיטה ובסוף 

 . לימודיו הוענק לו פרס על הצטיינותו מטעם ועדת החינוך של הכנסת

 יורק במינהל-בניו" קולומביה"גדי למד לימודי תואר שני באוניברסיטת 

 רת ההשקעותהצטיינות הצטרף לחבבועם סיום לימודיו , עסקים וראיית חשבון

 .ב"מהגדולות והחשובות בתחומה בשוק ההון בארה, D.L.Jהבנקאית 

  TWAבהתרסקות מטוס , יורק לפריז-נהרג במהלך טיסת עסקים מניו, ל"גדי ז

 .היה במותו 29בן . 800.בטיסה מסמעל האוקיינוס האטלנטי 



יריית י משפחת נוטס וע"ע 1997ל הוקם בשנת "ש גדי נוטס ז"הגן המרהיב ביופיו ע

 .רעננה

 

 :משכן לאמנויות. ד 

המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות שוכן בלב גן פסלים מרהיב ומשלים במבנהו את 

 ". ווסט-ליד תיכון מור מטרו, ש רבין"קומפלקס קריית החינוך ע

האגף הצפון מזרחי והאגף הדרום , המבנה הארכיטקטוני המפואר מורכב משני אגפים

אולם , (מקומות 342)קומת כניסה אשר בו אולם מופעים , תלמשכן שתי קומו. מערבי

 .את המבנה תכנן האדריכל רפי לרמן,מעבדות וסדנאות , כתות לימוד, פטיו, תצוגה

 80)כולה אקוסטית מיועדת לתחום העשייה המוסיקלית ובה אולם קנטבילה ' קומה א

רי לימוד בגדלים חד. קונצרטים ומחול,הרצאות , בו ניתן לקיים ימי עיון, (מקומות

חדר מחשבים , מעבדת מחשבי מוסיקה, כתה רגילה לקווארטטים ושישיות, שונים

 .וכן ספריה המיועדת לתחום המוסיקה והאומנות, להלחנה

המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות מזמין את תושבי רעננה והסביבה ליהנות ממגוון 

 .ן תחומים מוסיקה ופנאי במגוו, אמנות, רחב של פעילויות תרבות

בשאיפה להוות בית מעשיר , המשכן פותח שעריו לכל האוכלוסייה מלידה עד בגרות

 .ואיכותי לכל המשפחה 

מופעי : קונצרטים ומופעי מוסיקה שונים ומגוונים ,הצגות ,המשכן מציע מופעי תרבות

, מוסיקה פופולארית ועכשווית, מוסיקה קלאסית וקאמרית, מוסיקת עולם, אז ובלוז'ג

 .קורסים וסדנאות, הרצאות, אטרוןתי

הצגות :בנוסף קיימים במשכן מופעים ומפגשים ייחודיים לילדים מלידה עד בגרות

 .חוגים ופעילויות בתחומים שונים, מפגשי אופרה ומוסיקה לילדים, ילדים

המשכן מקיים לאורך כל השנה תערוכות עם דגש קהילתי חברתי שמטרתן לתת מענה 

 .ומיים וכן לתערוכות עם אמירה חברתית לאומנות ואמנים  מק

תזמורת סימפונט רעננה שוכנת במשכן ומקיימת לאורך כל השנה קונצרטים 

 .הרצאות מוסיקליות וכן קונצרטים מוסברים לילדים, קאמריים, סימפוניים



 

 :בית איזי שפירא .9

 .סיור במקום מתקיים רק אם יש דרישה מטעם האורחים

תומך נאמן , לזכרו של איזי שפירא המנוח 1980ד בשנת בית איזי שפירא נוס: הסבר

לכל אדם הזכות לחיות "הפילוסופיה שלו הייתה ש. ברווחתם של אנשים עם פיגור שכלי

שפירא הנו ארגון ארצי מוביל בעל שם  בית איזי ".בכבוד ובהתאם למלוא היכולות שלו

 ילדים ובוגרים עם אלפי לשהמשפחה  ושירותי תמיכה לבניהמעניק תקווה , בינלאומי

 ...,תסמונת דאון, שיתוק מוחין, פיגור שכלי, נכויות התפתחותיות כמו

 .תקציבו מגיע מתרומות הארגון נסמך על תמיכת הקהילה ועיקר


