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כ- 200 תלמידים ו- 15 אנשי חינוך קיבלו תעודות הצטיינות

יולי-אוגוסט: אירועי לילה לבן, אירועים בשכונות, הופעות 
ושירה בציבור

כ- 1500 תלמידי העיר חגגו את בר ובת המצווה
ביום סיורים בירושלים



תמוז-אב, תשע"ג
יולי, 2013

חידוש תשתיות ופיתוח
בונים את החינוך: עיריית רחובות, באמצעות החברה לפיתוח רחובות, בונה 17 כיתות גן חדשות � בתכנון נמצאות עוד כ-12 כיתות גן חדשות � 
בבתי הספר היסודיים נבנות 6 כיתות ב"פרחי המדע", 6 כיתות וספרייה בבי"ס ע"ש אילן ואסף רמון, 8 כיתות במבנה כיתות חדש ב"שיטה" ותוספת 

כיתות בבי"ס שז"ר. 

פרוייקטים מרכזיים: כביש 411 ממערב לדרום העיר נמצא בביצוע � העבודות להקמת חלקו המזרחי של גשר ההפרדה המפלסית בכניסה הצפונית 
לעיר בעיצומן, כולל ביצוע שביל אופניים והקמת מעבר להולכי רגל בין הגשר למתחם הרכבת � החלו ההכנות לביצוע ההפרדה המפלסית בצומת 

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

פיתוח ובנייה ציבורית : החלו העבודות להקמת מתנ"ס וספרייה ברחובות החדשה � החלו העבודות להקמת השוק החדש � העבודות להקמת היכל 
התרבות בעיצומן � נמצאות בעיצומן העבודות לשחזור, שימור והקמת מרכז מבקרים בבית הבאר ועוד. � בוצע כנס שיתוף תושבי רחוב ארלוזורוב 

לקראת יציאה לביצוע עבודות נרחבות ברחוב � עבודות פיתוח ברחובות פינסקר, מלצר, הרצוג, יהודה הלוי ויוסף חובשי.

גינון, פארקים ועיצוב הסביבה: אגף גנים ועיצוב הסביבה ממשיך בביצוע עבודות גינון ופיתוח נופי, כיכרות, ריהוט גן והתקנת מצלמות � הסתיים 
שלב א' בפארק "רחובות מערב" יתווספו מתקנים לפעוטות בשלב הבא � מבוצע מתחם כלבים נוסף ברחוב האמהות � נמצאים לקראת שידרוג גן 

ההרפתקאות, גן משה מזרחי, תוספת מתקני כושר ומשטח גומי בגן חשמונאים � ועוד. 

חדשות החינוך: הישגים ופעילות 
15 אנשי חינוך מצטיינים קיבלו תעודות הוקרה � 220 תלמידים מצטיינים קיבלו תעודות הוקרה בכנס מצטיינים, בגין פרסים ארציים ובינלאומיים 
שגרפו � תעודת הוקרה לאפרת צוקרמן, מנהלת קריית החינוך למדעים ברחובות, זוכת הפרס ע"ש דב לאוטמן בקטגורית מנהלת בית ספר על יסודי 
ולראש העיר, זוכה אות הוקרה בגין "עשייה לשילוב תחומי התעשייה בקרב בני הנוער, על תרומה משמעותית למערכת החינוך ועל קידום והובלת 
ערכי התעשייה" � בתחרות "הממציא הצעיר לעולם ירוק", זכתה קציר ב' במקום שלישי ארצי � כ-1500 תלמידי חטיבות הביניים השתתפו באירוע 
בני ובנות מצווה ביום סיורים בירושלים ובטקס מרגש בלטרון � תלמידי בית הספר בגין זכו במקום הראשון בכנס תוצרת "כחול-לבן" � לקראת 
חופשת הקיץ, נפגשו מתנדבי סיירת הורים ברחובות עם תלמידי קריית החינוך למדעים, שוחחו והסבירו על פועלם במהלך השנה ובקיץ בפרט 
ונתנו לבני הנוער עצות לבילוי אחראי � תלמידי קציר ב' זכו במקום הראשון בתחרות לבניית מוצרים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים � הוקרנו 
31 סרטי ילידי רחובות, שהופקו במסגרת התכנית העירונית "ילדות בראי הקולנוע" � הסתיים מחזור ג' של תכנית "הזדמנות נוספת", במסגרתה 
קיבלו 13 בני נוער מסיימי התכנית תעודה וזכו לסגירת התיק שנפתח להם במשטרה � נערכו מפגשי ילדים בבתי הספר במסגרת תכנית רצפים � 
ב"בן צבי" נערך טקס לזכרו של עמנואל סונינו ז"ל, במלאת 20 שנה לנפילתו ולציון פעילות המרכז הטיפולי הייחודי על שמו � תלמידי בתי הספר 
"בן צבי" ו"הרצוג" הצטרפו לעשרות מגשרים צעירים בבתי ספר יסודיים בעיר, אשר עברו בשנת הלימודים הנוכחית הכשרה בגישור � בי"ס אולפנת 
צביה זכה במקום הראשון בחידון מורשת ה-13 � תלמידי בית הספר יבניאלי, זכו במקום הראשון ובפרס היוקרתי מטעם אונסקו בפסטיבל הבינלאומי 
"צאק ג'וניור" עם הסרט "תסתכלו עלי" � באולימפיאדת חשיבה ארצית ע"ש יובל בנטל ז"ל, זכו תלמידי בית הספר הרצוג במקום הראשון � ראש 

העיר קיבל את אות יקיר מינהל, חברה ונוער, משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ג

אירועי תרבות ופנאי יולי-אוגוסט 2013
במהלך חודש יוני השתתפו אלפים באירוע המרכזי של שבוע הספר העירוני בשדרות ח"ן � נערך אירוע "בירה, מדע ומצב רוח" ה-4, בהשתתפות 
עשרות מדעני מכון ויצמן למדע, ששוחחו עם התושבים במקומות הבילוי בעיר � התקיים יום הסטודנט בפקולטה � התקיים כנס מתגייסים ומופע 

פתיחת הקיץ לנוער, נפתחה ההרשמה למנוי התיאטרון � ועוד.
יולי -אוגוסט 2013: בגן המייסדים נפתח את הקיץ עם פסטיבל הנייר רחובות, מופעים, מייצגים, סדנאות ואטרקציות לכל המשפחה, 2-4 ביולי �  
עשרות פעילויות לנוער עד השעות הקטנות במסגרת "קיץ בטוח לנוער", במתנ"סים ובעירונוער, המציעים אלטרנטיבה איכותית לבילוי שעות הפנאי, 
החל מסוף יוני � אירועי קיץ בשכונות יתקיימו במהלך חודשי הקיץ � תערוכת דינוזאורים ייחודית תפתח בגן המדע, עם הנחת כרטיס מיוחדת לתושבי 
העיר � ערבי זמר ושירה בציבור בכל יום חמישי ברחבת העיריה עם מיטב זמרי הארץ � אירועי לילה לבן ומרוץ לילה יתקיימוב- 1.8 � הקיץ ייסגר 
בפסטיבל אקולוגי � יולי -אוגוסט עם ישי לוי, ברי סחרוף, ליאור אלמליח, מאור אדרי, עידן עמדי, שלום אסייג, הכל עובר חביבי, הדודאים ואוהד חיטמן, 

שוואקי, מירי מסיקה, האולטרס, יגאל בשן, ועוד. 

מבזקים
יחידת חילוץ והצלה עירונית ביצעה אימון ראשון כיחידה מוסמכת, בהשתתפות עשרות מתדנבי היחידה � הושקה תוכנית "עיר ללא אלימות" � עיריית 
רחובות הציבה שומרים בפארקים ותיגברה את האכיפה והסיורים במוקדים מרכזיים בעיר, במטרה להגביר את תחושת הביטחון, לשמור על הסדר 
הציבורי ועל איכות החיים גם בחופש הגדול � כל המידע, כל האירועים, כל החדשות באתר העירוני ובעמוד "עיריית רחובות" בפייסבוק, היכנסו, 

ליחצו "לייק" לעמוד ותישארו מחוברים!
חופשת קיץ נעימה ובטוחה! 

תושבים יקרים,
עיריית רחובות מגישה לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים

המוקד העירוני, 1006, זמין לפניותכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-


