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סיון - תמוז, תשע"ו 
יולי, 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
נמשכות העבודות לסיום ההפרדה המפלסית בכניסה המערבית לעיר ושלב א' בבניית השוק העירוני החדש. לצד זה נמשכות העבודות להקמת 
מרכז מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל, ועוד. נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: ברחובות - רופין, משה מזרחי, דרך יבנה, בקטע הרחובות 
מוסקוביץ - הרצל, טשרניחובסקי, בקטע הרחובות הגאונים - לוי אשכול, ששת הימים, בקטע הרחובות גבריאלוב - אמנון ותמר ובורוכוב • מעגל 
תנועה בצומת הרחובות דרך ירושלים - לח"י. לקראת ביצוע: • עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז בשכונת חבצלת • החלפת קווי מים וביוב ברחוב 
בן ציון פוגל • החלפת קווי מים ברחובות - אוסישקין, אהרוני, מרטון וסיטקוב • עבודות פיתוח ברחובות - פרוג, שד"ל וקלישר • חיבור קו מים 
חדש מכביש 40 לשכונות הדרום מזרחיות • עבודות פיתוח ברחובות - אחד העם, גבריאלוב, דובנוב • מעגל תנועה בצומת הרחובות דרך ירושלים 
- אורי כהן • קו מים ראשי ברחוב בשיסט. לקראת סיום: 2 מגרשי אימונים תקניים במתחם 'וייסגל'. הסתיימו העבודות: מעגלי תנועה בצומת 
הרחובות, מנוחה ונחלה - גורודסקי - יעקב ובצומת הרחובות, דרך ירושלים -מגיני הגליל. מוסדות חינוך וציבור בבניה: הונחה אבן הפינה להקמת 
בית על"ה, המרכז הרב תכליתי למבוגרי העיר. נמשכות העבודות: הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בשכונת רחובות החדשה • שלב ב' בבית הספר 
ניצני המדע • תוספת מבנה כיתות בתיכון עמיחי • שלב א' להקמת תיכון בשכונת רחובות ההולנדית • עבודות להקמת גני ילדים ברחוב מדר 
והקמת גני ילדים ומועדון קהילתי ברחוב משה זכריה • עבודות פיתוח בקריית החינוך למדעים. לקראת ביצוע: הריסה ובניית 18 כיתות בביה"ס 

סיני. לקראת סיום: מועדון וגן ילדים ברחוב בצלאל לינדה • מעון יום וגני ילדים ברחוב קלמן ביאלר בשכונת רחובות החדשה. 

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: שלב ב' בשדרות ח"ן - גינון השקיה ושתילה. בביצוע: עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, מתקני כושר 
ומשחק, הצללה, תאורה ומצלמות בגן ציבורי בשצ"פ 50 בשכונת רחובות הצעירה • עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, מתקני כושר ומשחק, 
הצללה, ריהוט גן ותאורה בגנים הציבוריים - דקל שיזף, דקל שיקמה ותר"ן • עבודות פיתוח, הנגשה גינון, השקיה, מתקני משחק, מתקני כושר, 
משטח גומי, הצללה, תאורה, ריהוט גן ומצלמות בגן הבנים בשכונת אושיות • המשך עבודות לשתילה נרחבת של עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי 
עונה בכל רחבי העיר. במהלך חופשת הקיץ ייערכו עבודות גיזום, דילול, עבודות אורתופדיה, כריתות עצים מסוכנים ועוד, עפ"י סקר עצים עירוני 

שנערך במוסדות החינוך. 

חדשות, חינוך
"אמץ אתר": כל תלמידי כיתות ח' השתתפו והדריכו בסיורי אתרי מורשת בעיר • חידון מורשת נערך בקרב תלמידי כיתות ח' בנושא תולדות העיר 
רחובות • לאחר שלוש שנים של פעילות, נערך טקס חנוכה רשמי לבית החינוך המשותף על שם יצחק נבון ברחובות • כ-2500 תושבים וחניכי 
תנועות הנוער השתתפו בצעדת ה-'ריקוד דגלים' המסורתית • דריה אברמוב, תלמידת כיתה ו' מבית הספר שריד ברחובות זכתה בתחרות האיות 
המחוזית באנגלית • יום אקדמיה חגיגי נערך בבית הספר תחכמוני עם מגוון סדנאות אקדמיות • תלמידי יבניאלי זכו במקום הראשון בתחרות 
רומי פוקס, תלמידת   • ליום חילופי שלטון  והנוער הגיעו לעיריית רחובות  הארצית לרובוטיקה בטכניון • כ-25 תלמידים ממועצת התלמידים 
שפרינצק זכתה במקום הראשון בחידון התנ"ך העירוני לבתי ספר יסודיים ממלכתיים • תלמידי תיכון עמל זיו זכו במקום הראשון בגמר הארצי 
בתחרות יזמות • תלמידי כיתות ח' מקריית החינוך למדעים זכו במקום הראשון בפיתוח "Shield", מוצר המיועד לבעלי כיסא גלגלים לנסיעה 
בטוחה • תלמידי כיתות ז' מבית הספר קציר א' ערכו ניסוי חקר ייחודי בצמחים ובנו חללית הנישאת על בלון הליום, אותה שיגרו אל האטמוספרה 
במטרה לבחון את ההשפעה על הצמחים • פרס חינוך מחוזי למצוינות הוענק לקריית החינוך קציר על פעילות ייחודית, איכותית והובלת העשייה 

החינוכית למצוינות.

פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים
אירועי חודש יוני: נפתחו השנה עם מיזם משותף, ראשון מסוגו בארץ, של עיריית רחובות והמרכז הרפואי קפלן, "רופא על הבר", במקומות הבילוי 
ברחבי העיר. האירוע התקיים בהנחיית רופאים בכירים מהמרכז הרפואי קפלן, שהביאו לציבור הרחב חדשות בתחום הרפואה • כ-1500 בני נוער 
מרחובות וראשון לציון השתתפו בכנס מתגייסים שנערך בסופרלנד • אלפי תושבים ואורחים השתתפו במרוץ לילה, סיורים, ועוד • עשרות אירועים 
התקיימו בחודש הספר העברי במוסדות התרבות והקהילה בעיר ואירוע מרכזי התקיים בשדרות ח"ן, ועוד. אירועי יולי-אוגוסט: הקיץ נפתח עם 
פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-7 לפסלים חיים, עם כ-170 מיצגים, אמנים ופסלי רחוב, בהשתתפות מאות אלפי תושבים ואורחים שגדשו את רחוב 
יעקב במשך שלושה ימים • תכנית 'קיץ בטוח לנוער' תופעל במתכונת מורחבת גם השנה, המתנ"סים יהיו פתוחים עד שעות הערב, בעירונוער 
יערכו פעילויות איכותיות לנוער. • ערבי זמר ושירה בציבור, 'שרים לך רחובות' בימי חמישי, 20:30, ברחבת העיריה • אירועי קיץ בשכונות יתקיימו 

בפארקים • חגיגת סוף הקיץ תנעל את אירועי הקיץ, 23 - 25 באוגוסט )23, 25 - גן המייסדים ו- 24 - רחבת העיריה(.

מבזקי חדשות לקיץ
בחודשי הקיץ יוצבו שומרים בפארקים ציבוריים ברחבי העיר • ניידות השיטור העירוני יתוגברו ויפעלו במוקדי הבילוי בשיתוף שוטרי תחנת רחובות 
• סיירת הורים עירונית מתגברת פעילותה ויופעלו קווי הלילה • ניידת נוער "עיר ללא אלימות" תסייר בשעות הלילה בעיר • במגרשי הספורט 

יתקיימו פעילויות ספורט לנוער בליווי מדריכים.

כל המידע והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובאפליקציה.

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


