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אייר, סיון, תשע"ה
מאי, 2015 תושבים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-

עבודות פיתוח והחלפת תשתיות ובינוי מוסדות חינוך וציבור:
הסתיימו עבודות תשתית ברחובות: החלפת קו מים, החלפת מדרכות וריבוד הרחובות חנקין ונפתולסקי • החלפת מדרכות, תאורה, ריבוד 
והתקנת רמזור בצומת הרצל-בני משה • מעגל תנועה, מדרכות, מפרצי חניה, תאורה וריבוד בדרך פסטרנק • החלפת מדרכות ברחוב 
החלוץ • הסדרי בטיחות ומעגל תנועה ברחוב צאלון. עבודות בביצוע: פיתוח שדרות חן • החלפת קווי מים, ביוב וניקוז ופיתוח הרחובות 
סיני וגדוד 52 • החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחוב הזית. עבודות לקראת ביצוע: החלפת קווי מים, ביוב וניקוז ועבודות פיתוח ברחובות 

מורדי הגטאות ובורוכוב. 
מוסדות חינוך וציבור בבנייה: הקמת גני ילדים חדשים • בביצוע 4 כיתות גן ברחוב יובל נאמן • 2 כיתות גן ברחוב החרצית, ברחוב קאופמן-

שד' הקיבוצים וברחוב הורביץ • כיתת גן ברחוב האימהות • כיתת גן ומועדון נוער וקהילה ברחוב בצלאל לינדה • מעונות יום וכיתות גן 
ברחובות קלמן ביאלר, הר המוריה ויעקב מזרחי • נמשכות עבודות הקמת השוק העירוני, המתנ"ס והספרייה בשכונת רחובות החדשה, בית 

מורשת ליהדות תימן ושבטי ישראל, בריכה ציבורית, הקמת מחלף בכניסה המערבית לעיר, ועוד. 

פיתוח גנים ציבוריים
הסתיימו עבודות הסדרת שבילים והנגשת גינות הכלבים באחוזות הנשיא, ותיקים, נווה יהודה, הר הצופים ופארק גבעת אהבה • בוצעו 
עבודות פיתוח, הנגשה, תאורה וריהוט גן באנדרטת השואה ברחוב הרצל פינת שדרות הקיבוצים • שודרג מתקן המשחקים, הותקן משטח 
גומי ובוצעה הצללה בגן הבנים בקריית משה • הוחלפו הצללות במוסדות חינוך ופארקים ציבוריים • הותקנה תאורה בגנים ציבורים בשכונת 
גני דיזנגוף, גן ליאור, גן הרפתקאות, גן שקולניק, גן הדואר ועוד • בוצעו עבודות פיתוח, הסדרת מערכת הניקוז, הצללה משטח גומי, מתקני 

כושר ושבילים בגן שקולניק • ועוד. 

אירועי האביב, טקסים לאומיים וחגיגות העצמאות 
עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו בחגיגות האביב ברחובות, שנפתחו בפסטיבל ה-3 למחול וזמר "רוקדים אביב", נמשכו בצעדת 
האביב ונחתמו במימונה העירונית המסורתית • התקיימה עצרת מרכזית בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבית העם, ופעילות לציון יום 
הזיכרון באנדרטת השואה ובבית דרור • בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה נערכה עצרת מרכזית, טקסים 
בשכונות, ערב שירי לוחמים וטקס ממלכתי בבית העלמין הצבאי ביום הזיכרון • לרגל יום העצמאות ה-67 למדינה חולקו דגלי לאום לרכבי 
התושבים, על ידי פקחי אגף תנועה, שילוט ופיקוח, זאת במקום רישום קנסות בחנייה מוסדרת • כ-60 אלף תושבים ואורחים השתתפו 
באירועי ערב יום העצמאות, במסע האופניים 'רוכבים בעצמאות' ובקבלת פנים חגיגית, בה אירח ראש העיר את התושבים והעניק תעודות 

הוקרה לשבעה חיילים מצטיינים • במכון ויצמן למדע לראשונה מאז קום המדינה, נפתח בית הנשיא לקהל הרחב ביום העצמאות. 

חינוך וספורט
אייל יצחק מטס, תושב העיר בן 15, הוא חתן התנ"ך העולמי • קריית החינוך למדעים זכתה במקום הראשון בארץ בתחרות רובוקאפ ג'וניור 
• בבית הספר "בכור לוי" ברחובות נערך יום צילומים חגיגי לקראת פסטיבל "ילדות בראי הקולנוע" • דוד גורודצקי, זכה במקום הראשון 
באליפות הארץ בשחמט • ספורטאי מועדון האבקות רחובות זכו בהישגים בתחרות אליפות ישראל למצטיינים • קבוצת הכדוריד של הנוער 
"עירוני רחובות" לקחה את אליפות הארץ ואת גביע המדינה • כ-200 תלמידים מבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים הציגו את תוצרי תהליך 
החקר שלהם, בכנס מדעי טכנולוגי באשכול פיס רחובות • תלמידי המרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות זכו בתחרות הארצית שנערכה 
בשפה האנגלית וכללה למידה ודיבייטים • ויוי ליאופולד, תושבת רחובות, זכתה בפרס חינוך ארצי • במסגרת יחסי השותפות של העיר 

רחובות עם פדרציית ניו יורק, תורמת הקהילה היהודית בניו יורק תכנית לצמצום פערים בכתיבה וקריאה לבני העדה האתיופית • ועוד. 

חדשות
משלחת ראשונה של ועדת ההגוי לשותפות רחובות–מיניאפוליס, יצאה לביקור הבכורה בין שתי הקהילות • הוענקה מלגה בסך 1000 
שקלים ל-350 סטודנטים • אגף התנועה, שילוט ופיקוח השיק אפליקציה חדשה לתשלום דוחות חנייה • ייעוץ משפטי ראשוני חינם לתושבי 
רחובות מוענק על ידי עורכי דין תושבי העיר, המתנדבים למען הקהילה, בתאום מראש, בטלפון 9392231 • נפתחה קבוצת תמיכה לבני דור 
הביניים, המטפלים בהורים מזדקנים • נפתחה הרשמה לקייטנות הקיץ ול״בית הספר״ לחופש הגדול • רדיו קול השפלה FM103.6, המשדר 
מתיכון דה-שליט, עלה לאוויר בשידור אינטרנטי להאזנה ישירה מהפייסבוק והאתר • רחובות באינסטגרם #rehovotcity, בפייסבוק, ביוטיוב 

ובאפליקציה!

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


