
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

"רוכבים בעצמאות" - מסע אופניים עירוני

ערב יום העצמאות ה-65 למדינה

מוצאי יום העצמאות - תעודות הוקרה למצטיינים

נפתח 
לתנועה 
חלקו 

המערבי 
של גשר 
הכניסה 

לעיר!

הדמייה: חתך סופי של הגשר



אייר-סיון, תשע"ג
מאי, 2013

חידוש תשתיות ופיתוח

פרוייקטים מרכזיים: כביש 411 ממערב לדרום העיר נמצא בביצוע � נפתח לתנועה חלקו המערבי של גשר 

ההפרדה המפלסית בכניסה הצפונית לעיר והחלו עבודות להקמת חלקו המזרחי, כולל ביצוע שביל אופניים 

גד  בצומת  לביצוע ההפרדה המפלסית  מכרז  יצא   � הרכבת  למתחם  הגשר  בין  רגל  להולכי  והקמת מעבר 

פינשטיין-דרך הים � עבודות הפיתוח לחידוש מתחם בנימין-יעקב בעיצומן � נמשכות עבודות חידוש רחובות 

בשכונות.

בנייה ציבורית: החלו העבודות לבניית גני ילדים חדשים ברחובות טוכמן, אפרים קציר, כצנלסון, מקס שיין � החלו 

עבודות הקמת מתנ"ס וספרייה ברחובות החדשה � החלו העבודות להקמת השוק החדש � העבודות להקמת 

היכל התרבות בעיצומן � נחנך מועדון קהילתי חדש בשכונת נאג'רה � נמצאות בעיצומן העבודות לשיחזור, 

שימור והקמת מרכז מבקרים בבית הבאר � ועוד

יום העצמאות ה- 65 למדינה

בחודש החולף התקיימו טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואלפי תושבים נטלו חלק בטקסי יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל, שהתקיימו בעצרת המרכזית בגן המגינים, בשכונות ובבית העלמין הצבאי.

כ-65 אלף איש השתתפו באירועי יום העצמאות, שנפתחו בחמישה מתחמים בעיר וכללו במות זמר בסגנונות 

האופניים  מסע  לדרכו  יצא  בבוקר  למחרת  המקומיים.  הכישרונות  ומיטב  אמנים  עשרות  בהשתתפות  שונים, 

לתושבים,  חגיגית  פנים  בקבלת  נחתמו  והאירועים  העיר  בשכונות  עבר  אשר  בעצמאות",  "רוכבים  המסורתי 

שהתקיימה ברחבת העיריה. באירוע הוענקו תעודות הוקרה לחיילים מצטייני נשיא, בהשתתפות אמנים מקומיים 

וזמר אורח, דודו פישר.

אירועי תרבות 

בחול המועד פסח נערך בעיר פסטיבל מחול וזמר "רוקדים אביב ברחובות", בהשתתפות עשרות אלפי רוקדים, 

אירוח  ומאהל  אורחים  זמרים  עם  המרכזית  המימונה  את  חגגה  ורחובות  הארץ  רחבי  מכל  ולהקות  מרקידים 

מסורתי בגן המייסדים � בחודש הקרוב יתקיים שבוע תרבות ישראלי בקתדרה העממית, 23-19 במאי � השקת 

תוכנית "עיר ללא אלימות" בכנס שיתקיים באשכול פיס, 19.5 � יום הסטודנט יתקיים בעיר ב-22.5 � הפורום 

לקידום מעמד האשה מזמין את נשות העיר לאירוע "אשה בריאה בגוף בריא", שיתקיים בגן המגינים, 26.5 � 

תערוכה בבית יד לבנים: "משפחות יקרות", נעילה 31.5 � ועוד

כל האירועים, כל המידע, כל החדשות - באתר העירוני ובעמוד הפייסבוק של עיריית רחובות

שלכם,
ראש העיר

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

המוקד העירוני, 1006, זמין לפניותכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-


