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חשון, כסלו, תשע"ה
נובמבר, 2014 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-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות 
נפתח בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני • נמשכות עבודות הקמת ההפרדה המפלסית בכניסה המערבית לעיר, 

במסגרתן הסתיימה בניית הקיר האקוסטי ברחוב מרדכי בשיסט • הסתיימו עבודות הפיתוח והתשתית ברחובות גולדין, 

סטולבוב והגאונים • הסתיימו עבודות החלפת קווי מים, ביוב וניקוז והחלו עבודות פיתוח ברחוב השומרים ובשדרות ח"ן 

ביצוע  עבודות  הסתיימו   • תקוותנו  מרכז  ומתחם  ארלוזורוב  פינת  הרצל  ברחוב  בטיחות  להסדרי  העבודות  הסתיימו   •

מעגל תנועה ברחוב מדר-מרים מזרחי-תקווה • הסתיימו עבודות ביצוע כיכר ברחוב הגאון בן איש חי • הסתיים ביצוע 

פארק מרכזי בשכונת 'רחובות על הפארק' • לקראת ביצוע: עבודות להחלפת מדרכות ברחוב ארלוזורוב בקטע הרחובות 

טשרניחובסקי - הרב דוד ישראל • עבודות החלפת קווי מים, ביוב וניקוז ברחובות חממי ובגדוד 52 • החלפת קו מים ועבודות 

פיתוח ברחובות חנקין ונפתולסקי. מוסדות חינוך: הסתיימה בניית תוספת 6 כיתות ופיתוח בבי"ס המר • החלו העבודות 

לבניית בי"ס נתיבות משה • החלו עבודות בניית 2 כיתות גן ומועדון לגיל הזהב בשדרות חן. 

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
בוצע פיתוח נופי, גינון השקיה, תאורה דקורטיבית ב-11 כיכרות • שיקום ושדרוג גינון, השקיה ומעקות הפרדה באיי תנועה 

בעיר • עבודות גינון והשקיה ברחבי העיר ונטיעת עצים לאורך מסילת הרכבת • הקמת גן ציבורי חדש ברחוב וינר • בוצעו 

עבודות גינון והשקיה, מתקני משחק והצללות ב-24 גני ילדים חדשים • בביצוע פיתוח שטחים ירוקים בשכונת רחובות 

הצעירה, גן ברחוב הנוטר, שדרות חן שלב א', כיכר הבונים ועוד. 

חינוך ותרבות
רחובות רשמה עלייה מתמדת של כ-12 אחוז בזכאות לבגרות בתוך חמש שנים והזכאות לבגרות בשנת תשע"ג עומדת על 

70.22 אחוזים • 30 אלף תושבים ואורחים חגגו בפסטיבל ואירועי סוכות • החלה ההרשמה לתוכנית המלגות החברתיות 

לסטודנטים תושבי העיר, ניתן להרשם עד 6.11, באמצעות אתר מרכז עתידים • ההרשמה לקבלת מלגות לסטודנטים 

באמצעות האתר תפתח ב-30.11 • במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד" חולקו מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים 

תושבי העיר • אביב אטיב, זכתה במקום השני באליפות אירופה בסקי מים לנוער לשנת 2014 • מיכאל ופרינסקי מ"קציר", 

זכה כנציג הדרום באות ע"ש אילן ואסף רמון

חדשות 
פורסם דו"ח הלמ"ס לשנת 2013, לפיו ברחובות אחוז המועסקים הגבוה ביותר בהייטק ואחוזי אבטלה מהנמוכים בארץ. 

העיר דורגה במקום השני בארץ בהגירה חיובית ובמקומות הראשונים בהשקעה בספורט, קריאת ספרים וביטוחים רפואיים, 

לצד תוחלת חיים מהגבוהות בארץ • הנהלת אקי"ם רחובות העניקה תרומה בסך חצי מיליון שקל עבור בניית מרכז העבודה 

השיקומי החדש. יום ההתרמה השנתי לאקי"ם יחול ב-17.11 • הוצבו למעלה מ-60 פחים סגולים למיחזור אריזות זכוכית 

במרכזי המיחזור בעיר ועוד כ-600 פחים כתומים לאיסוף פסולת אריזות הוצבו במספר שכונות, כשלב א' בפרוייקט הרחבת 

המיחזור • החלה ההרשמה לתכנית 'חזרה לעבודה', להכשרת בני שישים פלוס לשוק העבודה • העיריה נערכה לעונת 

הגשמים, במטרה למנוע ולמזער את מפגעי מזג האוויר • רחובות הצטרפה למיזם "ישראל ניגלית לעין", במסגרתו יאספו 

תמונות מאלבומי התושבים, במטרה לתעד ולשמר את סיפורי העיר ותושביה, לדורותיהם • חלה חובה הדברת זחל תהלוכן 

האורן בחצרות פרטיים, בהם נטועים אורנים. ניתן להזמין הדברה פרטית בתשלום גם באמצעות העיריה, עד ליום 16.11 

• בחודשים נובמבר-דצמבר יתקיימו חודש הצעירים וחודש האזרחים המבוגרים עם מגוון אירועים ותוכניות • כל המידע 

והחדשות באתר העירוני ובעמוד "עיריית רחובות" בפייסבוק

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


