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תשרי - חשון, תשע"ז 
נובמבר, 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 שלב א' בבניית השוק העירוני החדש. לצד זה נמשכות העבודות להקמת מרכז מורשת יהדות תימן 
וקהילות ישראל, ועוד. נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: ששת הימים, בורוכוב, בן ציון פוגל -בקטע הרחובות דובנוב – שמשון 
צור ובדרך אצ"ל. לקראת ביצוע: קו מים חדש ברחוב מרדכי בשיסט, החלפת קווי מים ברחוב גורדון ובית הפועלים, החלפת 
קווי מים ומדרכות ברחוב אוסישקין, משה הס, מרטון- אהרוני – סיטקוב, החלפת קווי ביוב בשכונת חבצלת, השלמת עבודות 
ביוב וניקוז ברחוב טשרניחובסקי, בקטע הרחובות לוי אשכול – אבן עזרא, עבודות פיתוח והחלפת קו מים ומדרכות ברחוב 
שלום עותמי. הסתיימו העבודות: חיבור קו מים מכביש 40, מעגל תנועה בצומת הרחובות דרך ירושלים – לח"י. מוסדות חינוך 
וציבור בבניה: נמשכות העבודות: הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בשכונת רחובות החדשה, תוספת מבנה כיתות לתיכון עמיחי, 
מבנה כיתות נוסף, בניית מגרש ספורט ופיתוח בבית הספר ניצני המדע – שלב ג', הריסה ובניית 18 כיתות בבית הספר סיני, 
הריסה ובניית מבנה כיתות חדש בבית הספר בנות יעקב, הקמת מבנה כיתות בבית הספר אור לציון, הקמת בית ספר יסודי, 

24 כיתות' בשכונת רחובות הצעירה. הסתיימו העבודות: הקמת גני ילדים ברחוב משה זכריה.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, מתקני משחק ע"ג משטח גומי, תאורה וריהוט גן 
בגן דקל שיזף ובגן דקל שיקמה • שיקום וביצוע עבודות גינון והשקיה, תאורה והנגשה בגן ע"ש שוש אוריאל • עבודות גינון, 
השקיה ושתילות ברחוב סיני, ההגנה, בני משה, טרומפלדור ורוטרי. בביצוע: עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, מתקני משחק 
משטח גומי, הצללה, ריהוט גן ותאורה בגן תר"ן • המשך עבודות לשתילות עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה בכל רחבי העיר.

חינוך ותרבות
תודה לעשרות אלפי תושבים ואורחים שהשתתפו באירועי ספטמבר אוקטובר בעיר, בראשם אירועי "שרים בסוכות" ופסטיבל 
'אוקטוברפסט' • בחופשת החנוכה תעלה בימת הנוער העירונית את המחזמר 'משחקים בלב' • עיר רחובות השתתפה בתחרות 
'קריה יפה' מטעם המועצה לישראל יפה, לאחר שזכתה לפני כשנתיים בדגל היופי ובחמישה כוכבי יופי שש פעמים ברציפות 
• רחובות ציינה את יום ההליכה העולמי בפעילות גופנית מודרכת • בטקס חגיגי הוענק לעיר רחובות פרס החינוך המחוזי 
לרשויות מקומיות - מחוז מרכז לשנת תשע"ו • מיזם ייחודי חדש 'כיתת ותיקים' נפתח בקריית החינוך למדעים, ללימודי העשרה 
בהיסטוריה, אזרחות, ספרות ומקרא • נערך טקס חנוכת גשר הרעות לזכר 54 חללי אסון המסוק בבקעת הירדן, חמישה מהם 
תושבי העיר • טקס חנוכת כיכר הגיבורים נערך לזכרם של אנשי המודיעין הישראלי, שהקדישו את חייהם לפעילות חשאית 

במדינות אויב • בית הבאר ההיסטורי נחנך מחדש כאתר מורשת לאומי, לאחר שעבר עבודות שימור ושחזור. 

מבזקי חדשות
העיריה נערכה לעונת הגשמים למניעת ומזעור מפגעי מזג האוויר • חלה חובה להדברת זחל תהלוכן האורן בחצרות פרטיים, בהם 
נטועים אורנים. ניתן להזמין הדברה פרטית בתשלום גם באמצעות העיריה, עד ליום 24.11 • ממשיכים במבצע אכיפה בשכונות 
וברחבי העיר, כנגד בעלי כלבים שאינם אוספים את צואת כלביהם • החברה העירונית השיקה אתר אינטרנט חדש • החלה 
ההרשמה לתוכנית המלגות הקהילתיות לסטודנטים תושבי העיר, ניתן להגיש בקשות החל מ- 1 עד 15 בדצמבר, באמצעות אתר 

מרכז עתידים • בחודש נובמבר יתקיים חודש ההצדעה לאזרח המבוגר עם מגוון אירועים ותוכניות.

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

רחמים מלול
ראש העיר


