
פתיחת דרך גד פיינשטיין - ששת הימים,
הפרדה מפלסית 141

חגיגת סוף הקיץ אירועי קיץ - שרים לך רחובות

מוסדות חינוך חדשים
נפתחו בשנת הלימודים תשע"ז



אב - אלול, תשע"ו 
ספטמבר, 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-

שנת הלימודים תשע"ז נפתחה כסדרה 
35 אלף תלמידים החלו את לימודים במערכת החינוך• 2545 ילדים עלו לכיתה א' • נפתחו 421 מוסדות חינוך• כ- 298 מיליון 
שקל מושקעים בתקציב החינוך• כ-200 מיליון שקל מושקעים בבינוי מוסדות חינוך חדשים ומוסדות נוספים נמצאים בשלבי 

תכנון • השנה יפתחו 33 כיתות לימוד חדשות בבתי הספר, 5 כיתות גן, ומעון יום. 

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות 
נפתחה לתנועה דרך גד פיינשטיין - ששת הימים במסגרת עבודות ההפרדה המפלסית 141 • נמשכות העבודות בבניית השוק 
העירוני החדש, שלב א' ולצד זה נמשכות העבודות להקמת מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל, ועוד. נמשכות העבודות 
לפיתוח תשתית: ברחובות - ששת הימים • בורוכוב • בן ציון פוגל, בקטע הרחובות דובנוב-שמשון צור • מעגל תנועה בצומת 
דרך ירושלים - לח"י. לקראת ביצוע: החלפת קווי ביוב וניקוז בשכונת חבצלת • חיבור קו מים מכביש 40 • החלפת קווי מים 
ברחובות - אוסישקין, מרטון, אהרוני וסיטקוב • עבודות פיתוח ברחובות פרוג, שד"ל וקלישר. הסתיימו: רחוב רופין - החלפת קו 
מים ועבודות פיתוח • משה מזרחי - החלפת קווי מים, ביוב וניקוז • דרך יבנה )בקטע הרימון - הרצל( - החלפת קווי מים, ביוב 
וניקוז • דרך הים )בקטע רוז'נסקי - דוד כוכבי( - החלפת קו מים. נמשכות העבודות במוסדות חינוך וציבור: הקמת בית ספר 
לחינוך מיוחד בשכונת רחובות החדשה • תוספת מבנה כיתות בתיכון עמיחי • עבודות להקמת גני ילדים ברחוב מדר והקמת 
גני ילדים ומועדון קהילתי ברחוב משה זכריה. לקראת ביצוע: הריסה ובניית 18 כיתות בביה"ס סיני • הריסה ובניית מבנה כיתות 

חדש בביה"ס בנות יעקב • הקמת בי"ס יסודי, 24 כיתות ברחובות החדשה • הקמת מבנה כיתות נוסף בביה"ס אור לציון. 

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: במהלך חופשת הקיץ נערכו עבודות להכשרת כל מוסדות החינוך לקראת שנה"ל, בוצע 
סקר עצים שנתי במוסדות חינוך ע"י אגרונום ובוצעו המלצות הסקר הכוללים: גיזום, דילול, עבודות אורתופדיה, כריתות עצים 
מסוכנים, ועוד. בנוסף טופלו שטחי גינון ומערכות השקיה ובוצעו תיקוני הצללות פגומות. בביצוע: עבודות פיתוח, הנגשה, גינון 
והשקיה, מתקני משחק, הצללה, תאורה וריהוט גן בגנים הציבוריים - דקל שיזף, דקל שיקמה, תר"ן וגן הבנים בשכונת אושיות. 
עבודות שיקום, גינון והשקיה, תאורה והנגשה בגן שושי, שתילות עצים ברחובות לח"י וש. בן ציון, עבודות גינון, השקיה ושתלה 

ברחובות - ההגנה, בני משה, נווה אלון, טרומפלדור ורוטרי. נמשכות עבודות שתילה של פרחים ועצים ברחבי העיר.

אירועי תרבות ופסטיבל סוכות
במהלך חודשי הקיץ נערכו עשרות אירועי תרבות ופעילויות לכל המשפחה: פסטיבל רחובות הבינלאומי לפסלים חיים • קיץ 
בטוח לנוער עם מגוון אירועי תרבות ופנאי לנוער • אירועי קיץ בשכונות • ערבי שירה זמר "שרים לך רחובות" • חגיגת סוף 

הקיץ • 19 - 20 באוקטובר, חול המועד סוכות, יתקיים "פסטיבל שרים בסוכות".
 

מבזקי חדשות
למעלה מ- 2.2 מיליון שקל יחולקו השנה כמלגות לסטודנטים תושבי העיר רחובות • העיר רחובות זכתה בפרס החינוך המחוזי 
ומועמדת גם לפרס הארצי • תלמידי תיכון טכנולוגי 'זיו' זכו במקום הראשון בתחרות ארצית ליזמות על פיתוח בר מים לרכב, 
והם ייצגו את ישראל בניו יורק • תלמידי המרכז למחוננים ומצטיינים ברחובות זכו בגביעי זהב בתחרות הבינלאומית בבנגקוק • 
נבחרו הבניינים המנצחים בתחרות הבניין היפה לשנת 2016 • תאגיד המים והביוב "הבאר השלישית בע"מ" יצא לדרך • החלה 
פעילות צהרונים, חוגים וסדנאות למבוגרים וילדים במוסדות התרבות והספורט בעיר- ההרשמה בחברה העירונית לתרבות • 

היכל התרבות פותח את עונת המנויים לשנת 2016 - 2017, לפרטים: 08-9232200

כל המידע והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובאפליקציה.
שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה ומבורכת לתושבי רחובות ולכל בית ישראל!

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


