
FLL רחובות אירחה את תחרות הרובוטיקה האיזורית

הנגשת סככות אוטובוסים ברחבי העיר 25 אנשי חינוך מצטיינים קיבלו תעודות הוקרה

טקס חלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר



אדר א'- אדר ב', תשע"ו 
מרץ, 2016 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
פרוייקט ההפרדה המפלסית בכניסה המערבית לעיר הגיע ליישורת האחרונה, לקראת סיום עבודות שלב א' לפיתוח השוק העירוני 
החדש והקמת ספרייה ומרכז קהילתי ברחובות החדשה • נמשכות העבודות להקמת מוזיאון מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל, ועוד.
נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: ברחובות - גדוד 52, דרך יבנה, משה חרש, בורוכוב, אהרונוביץ וז"ס, שלמה לוי והרצל בצומת 
ונחלה-יעקב-גורודסקי, דרך  - משה מזרחי-טשרניחובסקי, מנוחה  • מעגלי תנועה בצומת הרחובות  ביל"ו  הרחובות לבקוביץ 
ירושלים- מגיני הגליל. לקראת ביצוע: עבודות תשתית ופיתוח ברחוב דרך ששת הימים בקטע הרחובות גבריאלוב - אמנון ותמר 
• העתקת קו מים ראשי ברחוב אלוף פרי • ביצוע קו מים ראשי ברחוב בשיסט • מעגל תנועה בדרך ירושלים-אורי כהן. לקראת 
סיום: שני מגרשי אימונים תקניים במתחם 'וייסגל' הסתיימו העבודות: עבודות פיתוח ותשתית ברחוב מורדי הגטאות • מעגל 
תנועה בצומת הרחובות לוין אפשטיין-פינס-רמז • קירצוף וריבוד מתחם החנייה בדרך יום הכיפורים • החלפת קווי מים ברחובות 
שניר, גולן וגלעד • עבודות פיתוח והחלפת קו מים ברחוב הגפן • קו ניקוז ברחוב המלכים • החלפת מדרכות ברחוב בתיה מקוב. 
מוסדות חינוך: לקראת ביצוע הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בשכונת רחובות החדשה, בביצוע שלב ב' בבית הספר ניצני המדע, 

תוספת מבנה כיתות בבית הספר צביה.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: בוצעו עבודות פיתוח, גינון, השקיה, מתקני משחק, משטח גומי, הצללה, מצלמות ותאורה 
בגן ציבורי ברחוב ויצמן • עבודות פיתוח, גינון, השקיה ושתילה- לאורך כביש 411, בין מערב כפר גבירול לעיינות • לרגל חגיגות 
ט"ו בשבט, חולקו במוסדות החינוך עשרות אלפי צמחים, פרחי עונה, וצמחי תבלין ובוצעו שתילות נרחבות ברחבי העיר • בביצוע: 
עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, מתקני כושר ומשחק, הצללה, תאורה ומצלמות בגן ציבורי בשצ"פ 50 בשכונת רחובות 

הצעירה • המשך עבודות לשתילה נרחבת של עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה בכל רחבי העיר.

האירועים הבאים
8.3, יום האישה הבינלאומי וחלוקת תעודות הוקרה לנשים מצטיינות, בית העם - היכל התרבות העירוני • 15.3 יום מעשים טובים 
• 18.3, 'הבתים מספרים', סיורים תיאטרליים היסטוריים ברחוב יעקב הרחוב הראשון של העיר • 18.3 פתיחת התערוכה של 
הגלריה העירונית: סיפורי בדים, בבית דונדיקוב • 24.3, אירועי פורים, 10:00 - 15:00 בגן המייסדים • 1-16.4, אליפות רחובות 
הפתוחה בטניס • 8-9.4, אמני רחובות פותחים את בתיהם • 25-26.4, פסטיבל המחולות 'רוקדים אביב' בגן המייסדים • 28.4, 

צעדת רחובות • 30.4, מימונה עירונית, ועוד.

חדשות
אושר תקציב 2016 בסך 859,200,599 מיליון שקל והשנה הושם דגש על תקציב החינוך אשר גדל בכ-50 מיליון שקל, ויהווה 35 
אחוז מהתקציב • השנה יוקם תאגיד מים עירוני "הבאר השלישית", כפי שקיים ברוב הרשויות בארץ • העיריה משיכה במימון 
קורסי הכשרה מקצועית עבור צעירי העיר • משטרת ישראל בשיתוף עיריית רחובות פועלים לשיפור איכות החיים ברחוב הרצל, 
להגברת הסדר והביטחון ברחוב • ממשיכים להילחם בתופעת השלכת פסולת בשטחים ציבוריים ובנוסף יצאה במבצע אכיפה 
ונרשמים דוחו"ת לבעלי כלבים שאינם אוספים אחר צואת הכלבים • תעודת הוקרה הוענקו ל-15 אנשי חינוך מצטיינים בטקס 
חגיגי שנערך לכובדם • לרגל יום האישה הבינלאומי הוענקו 11 תעודות לנשים מצטיינות ומובילות בכל תחומי החיים • שחר 
ארד, מבית הספר הרצוג זכתה במקום הראשון בתחרות הנואם הצעיר האזורית, יוזמת ארגון רוטרי בשיתוף אגף החינוך ותייצג 
את העיר רחובות בתחרות הארצית • תלמידי הרדיו קול השפלה FM 103.6 המשדרים מתיכון דה שליט נבחרו מבין כל בתי 
הספר בארץ להיות בין 10 התחנות שישדרו מהכנסת ביום רדיו חינוכי לציון 50 שנה למשכן הכנסת • 'רחובות נגלית לעין' - 
עלו האלבומים המשפחתיים של העיר רחובות בארכיון המקומי וברשת ארכיוני ישראל במסגרת 'ישראל נגלית לעין' • התקיימו 

אירועי חורף לנוער, ועוד.
כל המידע והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובאפליקציה.

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


