
בימים אלה יוצא לדרך מיזם משולב במתחם בית הספר חביב – בית הספר העברי הראשון בארץ ובעולם.
המיזם כולל בניית מבנה חדש לבית הספר והקמת בית לעברית – מרכז לעברית כשפה וכתרבות.

המיזם ייבנה בשני שלבים:
בשלב הראשון - הקמת מבנה חדש לבית הספר בחלקו המזרחי של המתחם )קרוב לרחוב הגדוד העברי(.

בשלב השני - הקמת מבנה בית לעברית בחלקו המערבי של המתחם )קרוב לרחוב אחד העם(.

לוחות זמנים
שלב

מרץ 2017
תחילת העבודות להקמת המבנה החדש של בית הספר חביב

שלב

מרץ 2019
סיום משוער של בניית בית הספר ומעבר התלמידים למבנה החדש

2019
צפי לתחילת עבודות להקמת מבנה בית לעברית

2021
צפי לסיום בניית בית לעברית ופתיחת שערים לקהל

התחדשות בית ספר חביב
והקמת בית לעברית

הדמיה של מבנה בית ספר חביב החדש. מבט מרחוב הגדוד העברי
אפרת קובלסקי אדריכלים
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בימים הקרובים יחלו עבודות הבנייה וצפויים שינויים בסדרי התנועה סביב בית הספר
• שער זמני חדש לבית הספר

הכניסה מרחוב הגדוד העברי תחסם ובמקומה תיקבע כניסה לבית הספר מרחוב הרב סיבהי, ליד אולם הספורט.
תלמידים המגיעים מרחוב הגדוד העברי יוכלו ללכת במסלול בטוח עד לשער החדש. הכניסה מרחוב אחד העם תפעל כרגיל. 

• העלאה והורדה של תלמידים - "נשק וסע"
תתאפשר ברחוב אחד העם 9, מדרום לשער הכניסה לבית הספר )בין השעות 8:15-7:30(. 

• לימודים בסביבה בטוחה
ההיערכות לעבודות נעשית בשיתוף מינהל החינוך במטרה להבטיח המשך תקין של הלימודים.

אתר העבודות ייסגר הרמטית ויופרד משטח בית הספר.
הפעילות החינוכית והציבורית תימשך כרגיל במבנה בית הספר הראשי, בבית מדליה, במגרש הספורט המקורה וברחבת בית הספר.

אודות בית לעברית
130 שנים לאחר הקמת בית הספר העברי הראשון - המתחם ההיסטורי של בית הספר חביב משנה את פניו.

ברוח עקרונות השימור של לב המושבה ההיסטורית, יוקם מרכז ציבורי חדש המשלב בין שימור מבני המורשת ליצירה של מוקד תרבותי משמעותי 
בלב שכונה ותיקה. בית לעברית יהיה מרכז תרבות עולמי שיחגוג את השפה והתרבות העברית וישרת את תושבי האזור והעיר.

ממשיכים לעדכן לאורך כל הדרך 
• תלמידי בית הספר והוריהם מוזמנים לעקוב אחר התקדמות העבודות בפורטל החינוך,

   באתר בית הספר, בווטסאפ ו/או בטלפון 03-964-8533
• תושבי השכונה מוזמנים לפנות בכל שאלה למוקד העירוני 106

העבודות במתחם כוללות

בניית בית לעברית ראשון לציון:
מבנה ציבור ייחודי הכולל חללי 

תצוגה, אודיטוריום ומרחבי 
פעילות חינוכיים ותרבותיים 

שימור מבני בית הספר 
ההיסטוריים:

בית הספר ההיסטורי ו"בית מדליה" 
יעברו שימור אדריכלי ויהוו חלק 

מהמתחם הציבורי המתחדש

מבנה חדש לבית הספר חביב: 
מבנה הכולל 18 כיתות לימוד, 

חללי לימוד משותפים ופרטניים, 
ספריה, מעבדות טכנולוגיה ועוד 

חידוש המרחב הציבורי:
גן ציבורי יעטוף את המבנים, 

יאפשר תנועת הולכי רגל ומקום 
משחק ומפגש לתושבים

נוסד התרמ"זבי"ס יסודי ממלכתי

1

2

3

4

התחדשות ושימור מתחם חביב:

1. מבנה חביב ההסטורי -
    יהווה חלל תצוגה היסטורי

2. בית מדליה -
    יהווה בית קפה וחנות מזכרות

3. מבנה בית לעברית

4. מבנה חדש של בית הספר חביב

רחוב אחד העם

רחוב הגדוד העברי

רחוב הרב סיבהי

Обновление школы Хавив и создание "Дома иврита" – подробную информацию на русском языке можно 
найти на сайте муниципалитета по адресу www.rishonlezion.muni.il


