
עבודות פיתוח והחלפת תשתיות ברחבי העיר

חדש! רחובות גם ברדיו בתדר 290103.6 תלמידים מצטיינים קיבלו מדליות בערב הוקרה עירוני

בריכות וייסגל נבנו מחדש ויפתחו הקיץ לציבור

שדרות חן



תמוז, אב, תשע"ה
יולי, 2015 תושבים יקרים,

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

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-

עבודות פיתוח וחידוש תשתיות ובינוי מוסדות חינוך וציבור:
הקיץ יפתחו לראשונה בריכות וייסגל המחודשות, שנבנו בעלות של למעלה מ-20 מיליון שקל!

מוסדות חינוך וציבור בבנייה: גן חד כתתי ושתי כיתות גן במבנה דו קומתי ברחוב מדר • הקמת כיתות גן ברחובות יובל נאמן, החרצית, 
קאופמן-שד' הקיבוצים, הורביץ, האימהות, בצלאל לינדה • מעונות יום וכיתות גן נבנים ברחובות קלמן ביאלר, הר המוריה ויעקב מזרחי 
• נמשכות עבודות הקמת השוק העירוני, המתנ"ס והספרייה בשכונת רחובות החדשה, בית מורשת ליהדות תימן ושבטי ישראל,  מחלף 
בכניסה המערבית לעיר, ועוד • הונחה אבן פינה לפרויקט דיור לצעירים • נחנך המבנה המשופץ לקידום נוער בשכונת קריית משה • 
הסתיימו עבודות תשתית בשדרות ח"ן, נחנכה דרך יהודית ואברהם פסטרנק בכניסה הראשית לקפלן והחלו העבודות ברחובות הזית, 
מורדי הגטאות וגדוד 52. לקראת ביצוע: עבודות פיתוח, ניקוז, מים וביוב ברחוב בורוכוב, בדרך יבנה, בקטע הרחובות הרצל - מוסקוביץ 
וברחוב משה חרש • מעגלי תנועה לקראת ביצוע: בצומת הרחובות לוין אפשטיין-רמז-פינס • יעקב-גורודסקי-מנוחה ונחלה • דרך 
ירושלים- לח"י • דרך ירושלים - המשך מגיני הגליל • דרך ירושלים - אורי כהן • הסתיימו עבודות לשדרוג גנים ציבוריים: עבודות 
פיתוח, שבילים, הנגשה, התקנת תאורה, הצללה וריהוט גן בגינות כלבים ברחבי העיר • בוצעו עבודות פיתוח, הנגשה, התקנת תאורה, 

מתקני משחק, מתקני כושר, רהוט גן ומצלמות בשכונת "רחובות הצעירה" ובגן הציבורי ברחוב ויצמן • ועוד. 

חדשות חינוך, תרבות וספורט
"אמץ אתר": כל תלמידי כיתות ח' השתתפו והדריכו בסיורי אתרי מורשת בעיר • כ-1600 בני ובנות מצווה סיירו בירושלים וערכו טקס 
סיום בגבעת התחמושת • חידון מורשת נערך בקרב תלמידי כיתות ח' בנושא תולדות העיר רחובות • חולקו כ-200 מחשבים לבתי 
תלמידים • אירוע חגיגי נערך לציון 25 שנה לעלייה ממדינות חבר העמים • מאות ילדים השתתפו באולימפיאדת גני הילדים לחינוך 
גופני • פרס חינוך מחוזי הוענק לגן ממלכתי 'איריס', המקיים אורח חיים משותף לחינוך המיוחד ולחינוך הממלכתי • בית הספר נועם 
בנים זכה בפרס חינוך ארצי לזהירות בדרכים • בתחרות אליפות ישראל בהיאבקות זכה מועדון היאבקות רחובות ב-6 מדליות זהב 

לגילאי 12 - 15 • ספורטאי הקארטה i.s.k.a של רחובות, זכו במקומות ראשונים בתחרות ארצית בקארטה • תושבת העיר אנסטסיה 
קיריליוק גרפה את המקום הראשון באליפות אירופה באו-שו • אמהות בית הספר שז"ר אלופות ליגת המאמאנט • מורי בתי הספר 
היסודיים סיני, הדרים ובן - צבי יקבלו מחשבים ניידים וקורסי הדרכה בפרויקט "מחשב נייד לכל מורה של קרן אתנה" • לראשונה 
11 תלמידים עם צרכים מיוחדים מבתי הספר לוטם ועידוד נבחנו בבגרות מעשית בחקלאות בחווה החקלאית ע"ש שולמית פרליס • 

בכנס עירוני "מצטיינים בחינוך", הוענקו תעודות הוקרה ל-290 תלמידים מצטיינים מכל בתי הספר בעיר.

פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים
הקיץ נפתח עם פסטיבל רחובות - הפסטיבל הבינלאומי ה-6 לפסלים חיים, עם כ-150 מייצגים, אמנים ופסלי רחוב, בהשתתפות 
מאות אלפי תושבים ואורחים, שגדשו את רחוב יעקב המחודש במשך שלושה ימים • לראשונה נפתח שוק איכרים אקסקלוסיבי 
גם השנה,  מורחבת  לנוער' תופעל במתכונת  בטוח  'קיץ  • תכנית   15:00  -  9:00 שישי,  יום  מדי  דונדיקוב המחודשת,  בית  ברחבת 
המתנ"סים יהיו פתוחים עד שעות הערב המאוחרות, בעירונוער יערכו פעילויות ומופעי שיא לנוער • "שרים לך רחובות"- ערבי זמר 
ושירה בציבור, יתקיימו בימי חמישי, 20:30, ברחבת העיריה • במהלך חודשי הקיץ יתקיימו הרקדות בספורטק רחובות, ימי ראשון, 
בשעה 20:00, כניסה חופשית • פסטיבל האוכל "טועמים עולם" יתקיים בין התאריכים 25-27 באוגוסט • "אמני רחובות פותחים את 

בתיהם" יתקיים בין התאריכים 28 - 29 באוגוסט.

מבזקי חדשות לקיץ
בחודשי הקיץ יוצבו שומרים בפארקים ציבוריים ברחבי העיר • ניידות השיטור העירוני יתוגברו ויפעלו במוקדי הבילוי בשיתוף שוטרי 
תחנת רחובות • סיירת הורים עירונית מתגברת פעילותה ויופעלו קווי הלילה • ניידת נוער "עיר ללא אלימות" תסייר בשעות הלילה 
בעיר, במגרשי הספורט יתקיימו פעילויות ספורט לנוער בליווי מדריכים • כל האירועים, כל המידע, כל החדשות - באתר העירוני, 

בעמוד הפייסבוק, באינסטגרם #rehovotcity, ביוטיוב ובאפליקציה! חופשה נעימה ובטוחה!

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


