
חגיגת סוף הקיץ אירועי קיץ – שרים לך רחובות

נפתחו עשרות מוסדות חינוך חדשים בשנה"ל תשע"ח



אלול, תשע"ז - תשרי, תשע"ח
ספטמבר, 2017 תושבים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה
ניתן לדווח למוקד בשידור חי באמצעות אפליקציית ריפורטי בחינם. 

http://bit.ly/ireporty

חפשו "עיריית רחובות" ב-

שנת הלימודים תשע”ח נפתחה כסדרה 
37 אלף תלמידים החלו את לימודים במערכת החינוך • 2700 ילדים עלו לכיתה א’ • נפתחו 435 מוסדות חינוך • כ- 319 מיליון שקל 
מושקעים בתקציב החינוך • כ-200 מיליון שקל מושקעים בבינוי מוסדות חינוך חדשים ומוסדות נוספים נמצאים בשלבי תכנון • השנה 

ייפתחו 20 כיתות לימוד חדשות בבתי הספר ו- 9 כיתות גן.

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: החלפת קו ביוב בשכונת חבצלת • עבודות פיתוח והחלפת קו ביוב בדרך אצ"ל • עבודות פיתוח 
והחלפת קווי ביוב ומים ברחובות – בוסל ואחד העם • עבודות פיתוח בשכונת רחובות הצעירה וברחוב דובנוב. הסתיימו העבודות: 
החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחובות – גורדון, נווה אלון וקיבוביץ )רמז – ש. בן ציון(. לקראת ביצוע: עבודות לביצוע קו ביוב חדש 
ברחוב דרך הים • עבודות פיתוח והחלפת קו מים ברחובות – שער הגיא ובארי )רופין – קק"ל( • החלפת קו ניקוז ברחוב השקד • הקמת 
תחנת מי קיץ בהפרדה מפלסית בכפר גבירול. מוסדות חינוך בבניה: תוספת מבנה 6 כיתות בבית הספר נעם בנות • הריסה ובניית 
מבנה כיתות חדש, 18 כיתות בבית הספר סיני • תוספת 6 כיתות בבית הספר ניצני המדע- שלב ד’ • הקמת אולם ספורט בקריית 

החינוך למדעים • הקמת מבנה המרפ”ד )המרכז הפדגוגי( הקמת מגרש ספורט בסמוך לבית הספר הדרים בשכונת קריית משה.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
וגינת  גן  גינון, השקיה, מתקני משחק, הצללה, מצלמות, רהוט  הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: הסתיימו עבודות הפיתוח )שלב א’(, 
כלבים בשצ”פ 312 בשכונת רחובות המדע • במוסדות החינוך: תיקוני הצללות, החלפת מתקני חצר בגני ילדים וותיקים, טיפול בגינון ומערכות 
השקיה, התקנת מתקני חצר בגני ילדים חדשים בשיתוף חברת ה.ל.ר • בוצע סקר בטיחות בעצים ויישומו בכל מוסדות החינוך וברחבי העיר. 

בביצוע: • עבודות פיתוח, גינון והשקיה בדרך הים • המשך העבודות לשתילות עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה ברחבי העיר.

אירועי תרבות ופסטיבלים
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 כיף בשכונות • ‘סיפורים בחוץ’ לילדים ולמבוגרים • ערבי שירה 
וזמר “שרים לך רחובות” • חגיגת סוף הקיץ • אירועי חודש ספטמבר: 13 - 14, פסטיבל בינלאומי אוקטוברפסט  • 18 - 19, 
פתיחת מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל • 24 – 28, פסטיבל פיוט • אירועי חודש אוקטובר: 8 - 10, סיורים ופעילויות 

במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל • 9 - 10, חול המועד סוכות, יתקיים “פסטיבל שרים בסוכות”. 

מבזקי חדשות
מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את תכנית ההתחדשות העירונית בשכונת קריית משה - תכנית פינוי בינוי הגדולה בישראל 
• העיר רחובות הצטרפה לתכנית הצהרונים 'ניצנים' לכיתות א', ב' והתאימה את מחירי צהרוני גני הילדים לתכנית ניצנים • נערך מבצע 
אכיפה משולב למיגור מטרדים הנגרמים משוטטות כלבים בגינות ציבוריות • פרוייקט ראש העיר להכשרה מקצועית והשכלה לצעירים 
ממשיך לפעול גם השנה להשלמת 12 שנות לימוד וקבלת מלגת סלפ"י עבור סטודנטים תושבי העיר • טקס הענקת פרס החינוך הארצי 
הוענק לקריית החינוך 'אורט רחובות' על עשייה חינוכית במיטבה • נחנכו שלושה מרכזי פיס בעיר • החלה פעילות צהרונים, חוגים וסדנאות 
למבוגרים וילדים במוסדות התרבות והספורט בעיר - ההרשמה באתר החברה העירונית רחובות • ברשת חוויות נפתחה ההרשמה לחוגים 
לילדים והחלה פעילות צהרונים בגנים הילדים ברחבי העיר – ההרשמה באתר רשת חוויות • היכל התרבות פותח את עונת המנויים לשנת 

2017 - 2018, 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


