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העיריה בשעת חרום: "צוק איתן" יולי-אוגוסט 2014

התחלה חדשה, התרגשות, עתיד מבטיח

שנת לימודים מוצלחת לילדי רחובות

www.rehovot.muni.il עיריית רחובות ב-



אלול, תשע"ד- תשרי, תשע"ה
ספטמבר, 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-

שנת הלימודים תשע"ה נפתחה כסדרה
32077 תלמידים החלו את לימודים במערכת החינוך • נפתחו 329 מוסדות חינוך • כ-230 מיליון שקל מושקעים בתקציב 

החינוך • כ-114 מיליון שקל מושקעים בבניית מוסדות חינוך חדשים • 2300 ילדים עלו לכיתה א' • נפתחו 6 כיתות חדשות 

לחינוך המיוחד • נפתחה קריית חינוך חדשה צומחת במערב העיר • השנה יחנך מבנה מתנ"ס וספרייה חדש • ייבנו מועדוני 

נוער וקהילה בשכונות, מעונות יום • ועוד.

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות 
נמשכות עבודות הקמת ההפרדה המפלסית בכניסה המערבית לעיר • נמשכות העבודות להקמת השוק העירוני החדש • 

נמצאות לפני סיום העבודות ברחוב בנימין ונמשכות העבודות ברחוב יעקב • נמשכות עבודות הפיתוח והתשתית ברחובות 

גולדין, חס"ם, סטולבוב, הגאונים ושדרות ח" • החלו העבודות להקמת גן הבונים בשדרות ח"ן • הסתיימו עבודות שדרוג 

גנים ציבוריים ברחובות רש"י, מאור יוסף וטרייבוש • מבוצעות עבודות גיזום עצים במוסדות החינוך וברחבי העיר, עפ"י סקר 

עצים עירוני • ועוד. 

אירועי תרבות קרובים והרשמות לחוגים, צהרונים וקורסים תשע"ה 
לאור ביטול אירועי הקיץ, עקב המצב הביטחוני, יצאה תכנית חדשה לאירועי חודש ספטמבר, במסגרתה יתקיימו אירועי 

קיץ בשכונות וערבי זמר עברי ברחבת העיריה • "טועמים עולם"- יריד האוכל הבינלאומי, מתקיים בין התאריכים 11-9 

בספטמבר, גן המייסדים • ההרשמה למוסדות התרבות והספורט תשע"ה בעיצומה • צהרוני בתי הספר לכיתות א-ו יופעלו 

על ידי החברה העירונית לתרבות, בשיתוף מערכת החינוך, מורים ומדריכים מלווים 

6.10.2014 אירועי פתיחת היכל התרבות עם קונצרט "שירת המלאכים",
7.10.2014 אירועי פתיחת היכל התרבות עם מופע הבכורה "דהרמה" מאת גיל שוחט. 

חדשות
עיריית רחובות פתחה את המקלטים ומרכז החירום העירוני, בחודשי הקיץ בעקבות מבצע "צוק איתן" ונתנה שירותי ביטחון 

ומענה מלא לתושבים בשעת חירום, בכל תחומי החיים • ניידת תיקונים מהירים חדשה נכנסה לפעולה והיא עונה על פניות 

תושבים למוקד 106, בבקשה לתיקונים קלים • העיר משתתפת בתחרות 'קריה יפה בישראל יפה' • הוצבו 63 פחים סגולים 

למיחזור אריזות זכוכית • היכל התרבות יפתח בחודש אוקטובר, לפרטים ורכישת כרטיסים 08-9232200 • כל החדשות 

באתר העירוני ובעמוד "עיריית רחובות" בפייסבוק

שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה ומבורכת לתושבי רחובות ולכל בית ישראל! 

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


