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אייר-סיוון ,תשע"ד
מאי2014 ,

תושבים יקרים,
הריני מתכבד להגיש לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים
פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות:

נפתח לתנועה גשר הכניסה הצפונית לעיר והוא יקרא "גשר ה ,"44-לזכרם של  44הנספים באסון הכרמל • נחנך היכל הספורט
העירוני החדש בתיכון קציר • הסתיימו :הקמת גני ילדים ברחוב דהרי • עבודות להחלפת קו מים ברחוב השופטים • עבודות פיתוח
ברחוב כנרת • רחוב חנה אברך פינת מיכאל כהן • מעגל תנועה בצומת וייסבורג  -ההגנה ,כולל ריבוד רחוב ההגנה ,בקטע הרחובות
וייסבורג -סירני • בביצוע :עבודות בניית גני ילדים ברחובות מקס שיין ,פרופ' יובל נאמן ,דוד אלעזר ,בן גוריון ,הרצוג ,חרצית ,טוכמן •
מעגל תנועה בצומת הגאון האיש בן חי-אגמון • מתקדמות העבודות להקמת הגשר המערבי בצומת גד פינשטיין • עבודות לפיתוח
רחוב ארלוזרוב וסלילת כביש עוקף ממערב לדרום העיר ( )411נמצאות לקראת סיום.
העבודות הבאות • :החלפת מדרכות ברחובות לבקוביץ' (בצידו האחד בקטע השופטים  -הרצל) וטשרניחובסקי (בקטע בילו-רוז'נסקי
 ברנר) • החלפת קו ביוב וניקוז ועבודות פיתוח ברחוב השומרים • הקמת אנדרטת הבונים ברחוב שד' חן פינת רוז'נסקי ,כוללהחלפת קווי מים וביוב ועבודות פיתוח • ועוד.

גינון ,פארקים ועיצוב הסביבה
עבודות בביצוע :הסדרת בורות ניקוז וביצוע מסלעות והיערכות לגינון והשקיה בדרך הים • התקנת מתקני משחק בגן ציבורי
מקוב • שידרוג גן רש"י ,כולל מתקני משחק ,הנגשה לנכים והנגשת המקלט הציבורי • פארק מרכזי בשכונת רחובות על הפארק
הסתיימו :עבודות גינון ,שיפוץ והשקייה ברחובות מלצר ,אבן עזרא ,גן עינן ,גן ציבורי לב אבות ובוצעו תיקוני משטחי גומי והצללות
ברחבי העיר • עבודות גינון ברחוב מנוחה ונחלה ,בקטע הרחובות עזרא-בנימין.

פסטיבלים ,טקסים ואירועים
אירועי חודש האביב :נפתחו בפסטיבל מחול וזמר "רוקדים אביב ברחובות" ,צעדת אביב ,והמימונה המרכזית • בסוף חודש אפריל
נערכו טקסי זיכרון לשואה ולגבורה ובתחילת החודש ציינו בטקסים ממלכתיים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות
האיבה • ספרי זיכרון לנופלים אוגדו והוגשו לבני המשפחות השכולות על ידי בני הנוער • חגיגות ערב יום העצמאות התקיימו
בחמישה מוקדים ,בהשתתפות עשרות אלפי תושבים ואורחים • ביום העצמאות התקיים מסע אופניים מסורתי ונערכה קבלת פנים
חגיגית והענקת תעודות הוקרה לחיילים מצטייני נשיא ורמטכ"ל • לרגל יום העצמאות חילקו פקחי העיריה דגלי לאום ולא נרשמו
דוחות חנייה בכחול-לבן
אירועי מאי-יוני :יום תנועות הנוער ,20.5 ,גן המייסדים • מסע בעולם השחמט לגני הילדים ,20.5 ,אולם אוסי וזוהר • אירוע הצדעה
למתנדבים ,21.5 ,רחבת העיריה • ערב הצדעה לאנשי החינוך ,22.5 ,רחבת העיריה • "אמץ אתר" ,תלמידים מובילים סיור באתרים
ההיסטוריים של העיר • 23.5 ,אליפות רחובות הפתוחה בטניס ,משחק פתיחה  • 1.6לילה לבן ,לילה של אירועי תרבות ,ספורט ומרוץ
לילה • 5.6 ,טורניר סטרייט בול • 8.6 ,שבוע הספר העברי 16-18 ,ביוני ,בשדרות ח"ן • כנס מתגייסים  ,24.6רחבת העיריה • ריקודי
עם באולם אוסי וזוהר -בכל יום חמישי ,החל מהשעה  20:00ובמוצ"ש החל מהשעה  1-3 • 20:30ביולי יתקיים פסטיבל רחובות -
הפסטיבל הבינלאומי לפסלים חיים ,רחוב יעקב.

מבזקי חדשות
אות דב לאוטמן לראש העיר לשנת  2014הוענק לרחובות בגין העשייה לשילוב תחומי התעשייה בקרב בני הנוער ,תרומה למערכת
החינוך העירונית ,קידום והובלת ערכי התעשייה בבתי הספר בעיר • נבחרת רחובות זכתה במקום השני בארץ באולימפיאדה
הוירטואלית 'עכבר הזהב  • '2014תלמידי קריית החינוך למדעים זכו במקום הראשון בארץ בתחרות רובוקאפ וישתתפו בתחרות
העולמית בברזיל • החלה ההרשמה לעונת המנויים  2015-2014בית העם רחובות  -היכל התרבות העירוני ,פרטים • 08-9232200
מרכז הגישור חגג עשור • החלה ההרשמה לבתי הספר של החופש הגדול ,עבור כיתות א-ב • כל האירועים ,כל המידע ,כל החדשות
 -באתר העירוני ובעמוד הפייסבוק של עיריית רחובות.

שלכם,
ראש העיר,
רחמים מלול

המוקד העירוני ,106 ,זמין לפניותיכם  24שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-

