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אייר – סיון ,תשע"ח
מאי2018 ,

תושבים יקרים,
הריני מתכבד להגיש לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים
פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות

עבודות פיתוח ותשתית :הסתיימו העבודות :פיתוח והחלפת קו מים ברחוב בארי (רופין קק"ל) • פיתוח והחלפת קווי ביוב ומים
ברחוב אחד העם • החלפת קו ביוב בשכונת חבצלת • פיתוח בשכונת רחובות הצעירה וברחוב דובנוב .לקראת ביצוע :קרצוף
וריבוד דרך אצ"ל ודרך הים • עבודות פיתוח בשכונת חבצלת • מעגלי תנועה בצמתי הרחובות :דרך ירושלים – מדר – אברבנאל,
דרך ירושלים  -אורי כהן ,גורודסקי – סירני ,הבעש"ט  -סירני • הקמת רמזורים בצמתי הרחובות :הרצל – ויצמן ,ששת הימים –
דובנוב ,ששת הימים – פריד – סטולבוב ,טשרניחובסקי – דוד ישראל • החלפת קווי מים :ברנר (טשרניחובסקי – האחים טרבס),
דוד ישראל (טשרניחובסקי – אברהם שימחי) ,בארי (קק"ל – המעפיל) • מוסדות חינוך וציבור בבניה :גן ילדים ברחוב שוהם •
תוספת כיתות בבתי הספר רמון ותחכמוני • גן ילדים ברחוב טלר • כיתות גן :רחוב הברוש ,יהודית בירק ,כצנלסון ,שלום פרץ ,בן
איש חי ,יעקב מזרחי • תוספת קומה בבית הספר מעלות משולם ,מבנה כיתות חדש בבית הספר קציר ,בית ספר יסודי רחובות
הצעירה (שלב ב') ,תוספת מבנה כיתות בתיכון הייטק היי 10 ,כיתות גן "רננים" .בתכנון :תוספת מבנה כיתות בביה״ס פרחי המדע.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה :התקנת מתקני כושר בפינת הנצחה ע"ש אורן כהן • הקמת בריכה אקולוגית ,תוספת מתקני משחק
ומתקנים לפעוטות על גבי משטח גומי ,הצללות תאורה וגינון בפארק ברחובות ההולנדית • טיפול והכנת אנדרטאות לקראת טקסי הזיכרון
הממלכתיים .עבודות בביצוע :המשך העבודות לשתילת עצים ,צמחיה רב שנתית ופרחי עונה במוסדות חינוך ,ציבור ובכל רחבי העיר.

אירועי האביב ,טקסים לאומיים וחגיגות העצמאות
עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו בחגיגות האביב ברחובות ,שנפתחו בפסטיבל ה 6 -למחול וזמר "רוקדים אביב",
נמשכו בצעדת האביב ונחתמו במימונה העירונית המסורתית • התקיימה עצרת מרכזית בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בבית העם -היכל התרבות העירוני ופעילות לציון יום הזיכרון באנדרטת השואה והקראת שמות בבית דרור • בערב יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה נערכה עצרת מרכזית ,טקסים בשכונות ,ערב שירי לוחמים וטקס ממלכתי בבית
העלמין הצבאי ביום הזיכרון • לרגל יום העצמאות ה  70-למדינה חולקו דגלי לאום במקום רישום קנסות בחנייה מוסדרת על
ידי השיטור העירוני המשולב ופקחים מאגף התנועה • עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו באירועי ערב יום העצמאות,
במסע האופניים 'רוכבים בעצמאות' ובקבלת פנים חגיגית ,בה אירח ראש העיר את התושבים והעניק תעודות הוקרה לחיילים
מצטיינים ולזוכים בתחרות הבניין היפה בעיר.

מבזקי חדשות
בית הספר אמי"ת המר זכה בפרס החינוך הארצי • נסללה והוסדרה החנייה בחניון פקריס בפארק המדע • כנס לשיתוף הציבור נערך
בשכונת אושיות להתחדשות עירונית בגינות השכונה • תוקם מנהלת לקידום אזורי תעסוקה ועסקים בעיר להגדלת שטחי המסחר
והעסקים • העיר רחובות מדורגת במקום הראשון במדד איכות החיים • בתחרות הבניין היפה נבחרו הבניינים ברחוב גורודסקי 33
וברחוב ויצמן  33לבניינים היפים ביותר השנה ובנוסף נבחרו זוכים נוספים בקטגוריות שונות • הוצגה התוכנית להתחדשות עירונית
בקריית משה ,בכנס לשיתוף הציבור שנערך בשכונה • 'תושבים משפיעים' – עיריית רחובות ורשת חוויות קוראות לכם להשפיע
ולהצביע בסקר הגדול שיצא לדרך ויקבע את עיצוב דמותו של מרכז רחובות החדשה .כל הפרטים בפייסבוק עיריית רחובות ורשת
חוויות • החלו ההרשמות לקייטנות :קייטנות הקיץ של החברה העירונית ו'בית הספר' לחופש הגדול  -פרטים באתר החברה • קייטנות
רשת חוויות  -פרטים באתר הרשת • נפתחה עונת הרחצה במרכז פיס לספורט ונופש וייסגל ,לפרטים • 08-6586585 :נפתחה
ההרשמה לעונת המנויים לבית העם  -היכל התרבות העירוני ,לפרטים.08-923220 :

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

שלכם,
עיריית רחובות
המוקד העירוני  ,106זמין לפניותיכם  24/7גם ב , -במס׳ 050-8806106
ניתן לדווח למוקד בשידור חי באמצעות אפליקציית ריפורטי
בחינם http://bit.ly/ireporty
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