


אלול, תשע"ז - תשרי, תשע"ח
ספטמבר, 2018 תושבים יקרים,

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

, במס׳ 050-8806106 המוקד העירוני 106, זמין לפניותיכם 24/7 גם ב- 
ניתן לדווח למוקד בשידור חי באמצעות אפליקציית ריפורטי 

http://bit.ly/ireporty בחינם

חפשו "עיריית רחובות" ב-

שנת הלימודים תשע“ט נפתחה כסדרה 
כ- 37 אלף תלמידים החלו את לימודים במערכת החינוך • 2600 ילדים עלו לכיתה א‘ • נפתחו 404 מוסדות חינוך • כ- 370 מיליון 
שקל מושקעים בתקציב החינוך • כ-200 מיליון שקל מושקעים בבינוי מוסדות חינוך חדשים ומוסדות נוספים נמצאים בשלבי תכנון 

• השנה ייפתחו 79 כיתות לימוד חדשות בבתי הספר, 19 כיתות גן ו- 10 כיתות "רננים" לחינוך מיוחד.

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
ברחוב  פיתוח  ועבודות  מים  קו  החלפת   * ישראל  דוד   – טשרניחובסקי  הרחובות  בצומת  תנועה  מעגל  ותשתית:  לפיתוח  העבודות  נמשכות 
טשרניחובסקי )דוד ישראל-ברנר( * החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחובות – המעפיל, האדמו"ר, דמשק אליעזר ובאר מים חיים * עבודות פיתוח 
ברחוב סירני )הבעש"ט – השומרים( * החלפת קווי ביוב, ניקוז ומים ברחוב אנילביץ. הסתיימו העבודות: קרצוף וריבוד ברחובות - עמוס דניאלי, דוד 
כוכבי, חנה אברך )בורגין-משה פריד(, שדרות וולקני, חזית הדרום )גדסי-המשך בן ציון פוגל(, גדסי, לוי אשכול, נורדאו, י.ל. פרץ, גולדין, בן יהודה, 
)גולומב – ההסתדרות(, צומת  )שד' הקיבוצים-ההסתדרות(, החבורה  דולינסקי  לב,  גור, בר  הנוטר, מוטה  יהודה(, הבריגדה,  בן  )גורדון-  בוסתנאי 
הרחובות הרצל-שד' הקיבוצים-יעקובי, טלר, הירדן, הרותם, שער הגיא, דרך הים * החלפת קו מים ברחוב דוד ישראל )טשרניחובסקי-דוד ישראל(, 
החלפת קו ביוב ברחוב בורגין * החלפת קו ביוב ועבודות פיתוח ברחובות - הכלניות, הסיגליות והירדן )הדגניות-הרקפת( * מעגל תנועה בצומת 
הרחובות הבעש"ט – סירני * ביצוע נתיב פניה ימינה מרחוב בלקינד לדרך ירושלים. לקראת ביצוע: החלפת קו ביוב ברחוב ה' באייר ונגבה. החלפת 
קו מים ועבודות פיתוח ברחוב מדר )בקטע אברבנאל-אמוראים( הקמת מעגלי תנועה בצמתים – סירני-גורודסקי, דרך ירושלים-מדר-אברבנאל. 
הקמת רמזורים בצמתים דובנוב-ששת הימים, ששת הימים- פריד והרצל- אברבנאל – יהודה הלוי. קרצוף וריבוד רחובות אחים טרבס ובילו. מוסדות 
חינוך וציבור בבניה: כיתות גן ברחוב הברוש * תוספת קומה בבית הספר מעלות משולם * מבנה כיתות חדש בקריית החינוך קציר * תוספת מבנה 
כיתות בבית הספר פרחי המדע ובבית הספר הרצוג. הסתיימו העבודות: כיתת גן בשוהם * תוספת כיתות בבית הספר רמון ותחכמוני * גן ילדים 
בטלר * כיתות גן יהודית בירק * כיתות גן בכצנלסון * שלום פרץ, בן איש חי, יעקב מזרחי, ביס יסודי רחובות הצעירה שלב א+ ב * תוספת מבנה 
כיתות תיכון הייטק היי * 10 כיתות גן " רננים" * מבנה כיתות חדש בית יעקב * אולם ספורט מדעים לקראת ביצוע: אולם ספורט בבית הספר 'בגין'.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה 
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: עבודות שדרוג בפארק רחובות ההולנדית - תוספת מתקני משחק אתגריים, מתקנים לפעוטות, משטח גומי, 
הצללות ובריכה אקולוגית * עבודות פיתוח נופי בכיכר דרך ירושלים – אורי כהן. בביצוע: עבודות פיתוח נופי - פארק הדקלים, שד' וולקני צפון, גן 
ציזיק, גן המגינים, סטרומה, ספריה עירונית וטיפות חלב - בשכונת אושיות וברחוב פרשני ושבזי * עבודות גינון ופתוח בכיכר קיבוביץ-שדרות ח"ן * 
שדרוג פארקים – מתקני משחק, גומי והצללה בשצ"פ 410 שמחה הולצברג ובבעל התניא בכפר גבירול * הכנת מוסדות חינוך לשנת הלימודים 
תשע"ט – ביצוע סקר עצים שנתי בכל מוסדות החינוך בעיר ויישום המלצותיו במהלך חופשת הקיץ * עבודות להחלפת מתקני משחק, משטחי 
גומי והצללות בכ- 29 גני ילדים ותיקים, התקנת מתקני חצר, גומי והצללות ב- 10 גני ילדים חדשים * שתילת 200 אלף פרחי עונה ועשרות עצים 

חדשים ברחבי העיר.

אירועי תרבות ופסטיבלים 
עשרות פעילויות לכל המשפחה נערכו במהלך חודשי הקיץ, יולי אוגוסט: פסטיבל רחובות הבינלאומי לפסלים חיים • קיץ בטוח לנוער עם מגוון אירועי 
תרבות ופנאי לבני נוער • אירועי קיץ כיף בשכונות • ערבי שירה וזמר "שרים לך רחובות" • חגיגת סוף הקיץ • אירועי חודש ספטמבר: 26–27, חול המועד 
סוכות, יתקיים "פסטיבל שרים בסוכות" • 5, 13, 17, "פסטיבל פיוט", במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל • 27-25, חול המועד סוכות, סיורים 
מודרכים במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל • 13, סיור סליחות בשכונת שערים • 26-25, סיורים היסטוריים ברחבי העיר, 'סובו רחובות והקיפוה'.

מבזקי חדשות 
העיר רחובות נמצאת בתכנית הצהרונים 'ניצנים' לכיתות א', ב' והשנה שיפרנו את מתווה משרד החינוך עם תוספת של 4 ימי פעילות 
בצהרונים • רשת חוויות העמידה מוקד טלפוני לפניות ופתחה שני מרכזים קהילתיים חדשים, כיתת מחשבים, כיתות מעון חדשות, ועוד 
• המכללה העירונית משיקה מסלולים חדשים בשיתוף המכללה האקדמית אחווה • הוכנה תכנית אסטרטגית לנושא הספורט בעיר • 
החלה פעילות צהרונים, חוגים וסדנאות למבוגרים וילדים במוסדות התרבות והספורט בעיר - ההרשמה באתר החברה העירונית רחובות 
• ברשת חוויות נפתחה ההרשמה לחוגים לילדים עם מערכת הרשמה מתקדמת וחדשנית והחלה פעילות צהרונים בגני הילדים ברחבי 
העיר – ההרשמה באתר רשת חוויות • היכל התרבות פתח את עונת המנויים לשנת 2018 – 2019, לפרטים: 08-9232200. כל המידע 

והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובאפליקציה.

שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה ומבורכת לתושבי רחובות ולכל בית ישראל!

שלכם,
עיריית רחובות


