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הציבור מוזמן להמליץ על עובדים במערכת
החינוך העירונית שתרמו תרומה מיוחדת

לקידום החינוך בעיר רחובות
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חשון, כסלו, תשע"ט
נובמבר, 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-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
נמשכות העבודות לפיתוח ותשתית: החלפת קווי ביוב וניקוז ברחוב נגבה ו-ה' באייר • השלמת ביצוע קווי ביוב, 
ניקוז ועבודות פיתוח ברחוב אנילביץ )פינקלשטיין - חנה אברך( • מעגל תנועה בצומת הרחובות טשרניחובסקי 
- דוד ישראל וסירני - גורודסקי • החלפת קו מים ברחוב המעפיל וברחוב ברנר )דוד ישראל - טשרנחובסקי( •  
עבודות פיתוח ברחוב סירני והמעפיל. הסתיימו העבודות: החלפת קווי מים + עבודות פיתוח ברחובות האדמו"ר, 
דמשק אליעזר, באר מים חיים ובארי • ביצוע קו מים בצומת הרחובות הרצל - הנשיא הראשון עד שדרות ח"ן. 
לקראת ביצוע: עבודות פיתוח והסטת קווי ביוב, ניקוז ומים  ברחוב זכריה חתוכה • עבודות פיתוח והחלפת קו 
מים ברחוב מדאר )נג'ארה - דרך ירושלים( • הקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות דרך ירושלים - מדאר - 
אברבנאל • עבודות פיתוח והקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות דובנוב - בן ציון פוגל • עבודות להקמת רמזור 
בצמתי הרחובות: הרצל - אברבנאל - יהודה הלוי, דובנוב - ששת הימים, משה פריד - ששת הימים. 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. לקראת ביצוע: אולם 

ספורט בבית הספר 'בגין' • תוספת מבנה 6 כיתות בבי"ס ע"ש יצחק נבון. 

גינון פארקים ועיצוב הסביבה 
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: עבודות פיתוח נופי, גינון והשקיה בכיכר שד' ח"ן • שיקום הערוגות ברחוב 
- בעל התניא  בגנים  ותאורה  ושדרוג מתקנים  נופי  פיתוח  נמשכות העבודות: עבודות  יעקב סעדיה.  שרעבי 
ושמחה הולצברג • עבודות נרחבות להקמת פארק ראול וולנברג • שיקום אי תנועה בשדרות הקיבוצים – הרצל 
ובבן ציון פוגל - דובנוב • עבודות פיתוח נופי ושיקום יסודי של גן הבנים באושיות • עבודות גינון והשקיה בכיכר 
הרחובות שדרות ח"ן - קיבוביץ • עריכת סקר אגרונומי בכל שטחי הציבור ברחבי העיר וביצוע המלצות הסקר  
• טיפול וגיזומי עצים, ופתיחת מערכות הניקוז בעיר לקראת החורף • התקנת אשפתונים, ספסלים וברזיות, 

נטיעת מאות עצים ושתילת פרחי העונה ברחבי העיר.

חינוך ותרבות 
 • "שרים בסוכות"  אירועי  ואורחים השתתפו באירועי ספטמבר אוקטובר בעיר, בראשם  עשרות אלפי תושבים 
בחופשת החנוכה תעלה בימת הנוער העירונית את המחזמר 'משחקי הקסם' • העיר רחובות זכתה בחמישה כוכבי 
יופי בתחרות 'קריה יפה' ודגל היופי מטעם המועצה לישראל יפה • נערך טקס חגיגי לפתיחת מינהלת ההתחדשות 
העירונית בקריית משה • גם השנה נערכו אירועי "אוהל זכור" לציון 23 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון 
יצחק רבין ז"ל • תוכנית עירונית חדשה 'מקדמי בריאות' תופסת תאוצה במוסדות החינוך בעיר, לקידום בריאות 
וחינוך לאורח חיים בריא • נחנך המבנה החדש של קריית החינוך ע"ש רון ארד • בבחירות דמוקרטיות שנערכו, 
נבחרו נציגים למועצות התלמידים והנוער הבית סיפריות, מתוכם ייבחרו נציגים למועצת הילדים והנוער העירונית.

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 
30.11 • ממשיכים במבצע אכיפה בשכונות וברחבי העיר, כנגד בעלי כלבים שאינם אוספים את צואת כלביהם 
המלגות  לתכנית  ההרשמה  החלה   • הפינוי  במועדי  שלא  פסולת  שמוציאים  וגרוטאות  גזם  משליכי  וכנגד 
הקהילתיות לסטודנטים תושבי העיר. ניתן להגיש בקשות בין 21-29.11 באמצעות אתר הפלטפורמה • בחודש 

נובמבר יתקיים חודש ההצדעה לאזרח המבוגר עם מגוון אירועים ותוכניות. 

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

עיריית רחובות


