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 נפתחה ההרשמה לפעילויות
רשת חוויות רחובות

באתר רשת חוויות

בוחריםבוחרים



אלול, תשע"ט - תשרי, תש"פ
ספטמבר, 2019 תושבים יקרים,

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

עיריית רחובות ממשיכה באכיפה לשמירה על עיר נקיה ויפה 
, 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 תש"פ נפתחה כסדרה
מעל ל- 37 אלף תלמידים החלו את הלימודים במערכת החינוך ב- 409 מוסדות חינוך • כ- 2800 יעלו לכיתה א' • כ- 
380 מיליון שקל מופנים לחינוך • כ- 200 מיליון שקל מושקעים בבינוי מוסדות חינוך חדשים ומוסדות נוספים נמצאים 

בשלבי תכנון • השנה ייפתחו 90 כיתות לימוד חדשות בבתי הספר, 12 כיתות גן ו- 3 כיתות גני "עולל" לחינוך מיוחד.

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
נמשכות העבודות לפיתוח ותשתית: עבודות פיתוח והחלפת קווי מים ברחובות – השרון והעמק • עבודות פיתוח והחלפת 
קווי ביוב וניקוז ברחוב יד ושם. הסתיימו העבודות: עבודות פיתוח והחלפת קווי מים, ביוב וניקוז ברחוב פינקלשטיין • 
עבודות פיתוח והחלפת קווי מים ברחובות – הפרטיזנים, התקומה, סטרומה, החיטה והשעורה • עבודות פיתוח ברחוב 
התאנה. לקראת ביצוע: החלפת קווי מים ברחובות – שוהם, יהלום, ברקת, ספיר, הגר"א, הרא"ז, גורודסקי )מנוחה ונחלה 
– סירני( והברוש. מוסדות חינוך וציבור בבניה: הריסה ובניית מבנה כיתות בקריית החינוך דה שליט • עבודות להקמת 
אצטדיון עירוני )שלב א'( • 2 כיתות גן ומעליהן 4 כיתות לימוד ברחוב ההגנה • בי"ס חדש 18 כיתות ברחוב טשרניחובסקי. 

לקראת ביצוע: בניית בי"ס יסודי 24 כיתות, מנהלה ופיתוח בשכונת חצרות המושבה.

חדשות סביבה
הסתיימו העבודות לשיפור חזות העיר ועיצוב הסביבה: שיקום כיכר מבצע משה, רחוב בן ציון פוגל וגינת משחקים ברחוב 
ישעיהו. נמשכות העבודות: התקנת מאות פחים חדשים ייחודיים מפלסטיק ממוחזר לשמירה על הסביבה • שיפור חזות 
שדרות מנחם בגין – התקנת ספסלים חדשים, ברזיות מותאמות לבעלי צרכים מיוחדים וברזיות ייעודיות לכלבים, מתקני 

ספורט TRX, מדשאות ועוד • התקנת עשרות פחים מוטמנים חדשים ברחבי העיר • נטיעות מאות עצים, שיקום ושתילת 
צמחיה עונתית ורב שנתית ברחבי העיר • הקמת גינה ציבורית – גלוסקין, השקד, דובנוב, צמתי הרחובות ששת הימים – 
דובנוב, מעגלי התנועה זכריה מדאר – דרך ירושלים ודוד ישראל - טשרניחובסקי • הכנת מוסדות חינוך לשנת הלימודים 

תש"פ – ביצוע סקר עצים שנתי בכל מוסדות החינוך בעיר ויישום המלצותיו לקראת פתיחת שנה"ל.

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 ופעילויות לנוער • אירועי קיץ בשכונות – נפלאות ליד הבית • ערבי שירה וזמר "שרים לך רחובות" • חגיגת 
סוף. אירועי ספטמבר: 19, הרצאות ושיח בבתי התושבים - מדברים הורות בסלון. אירועי אוקטובר: 3, פסטיבל פיוט "שירת הבקשות" • 
15 -17, חול המועד סוכות יתקיים, פסטיבל "שרים בסוכות" • 15 – 17, סיורים ופעילויות במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל.

מבזקי חדשות
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 בגני הילדים ברחבי העיר – 
ההרשמה באתר רשת חוויות • היכל התרבות פתח את עונת המנויים לשנת 2019 – 2020 - לפרטים בטל': 08-9232200.

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

שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה ומבורכת לתושבי רחובות! 
שלכם,

רחמים מלול
ראש העיר


