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עיריית רחובות ומכון ויצמן למדע מזמינים
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לציבור הרחב חדשות מחזית המדע, בשיחות שיתקיימו 

במקומות הבילוי בעיר.



תמוז-אב, תשע"ד
יולי, 2014 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-

פיתוח וחידוש תשתיות:
נפתח לתנועה כביש 411, על שם יצחק כץ, המחבר בין כביש 42 )ת"א-יבנה( לכביש 40 )ביל"ו-רמלה(. דרשתי הסדרת אמצעי בטיחות, למעבר בטוח בין שכונת 

קריית משה למגרש הכדורגל של מכבי רחובות. העבודות להשלמת הפרוייקט ימשכו בתקופה הקרובה ואושר המשך תכנון חיבור הכביש לרחוב הגלגל. 

בביצוע: במסגרת עבודות הקמת מחלף גד-פינשטיין, ייסגר לתנועה הכביש המחבר בין רחובות ההולנדית לכפר גבירול, למשך כחודשיים • מעגל תנועה בצומת 

הגאון האיש בן חי-אגמון • שדרות ח"ן, בקטע קיבוביץ-רוז'נסקי, ביצוע החלפת קווי ביוב ניקוז, מים ואנדרטת הבונים • רחוב השומרים, החלפת קווי ביוב וניקוז 

ועבודות פיתוח • לבקוביץ', החלפת מדרכה בצד אחד, בקטע השופטים- הרצל והחלפת סככות המתנה • הגאונים, החלפת קווי ביוב וניקוז ועבודות פיתוח • 

בניית גני ילדים בשכונות רחובות הצעירה ורחובות ההולנדית • בניית בי"ס יסודי שני ברחובות המדע • ביצוע עבודות למעגל תנועה ושינויים גאומטריים בצומת 

הרחובות מדר-מרים מזרחי • לקראת ביצוע: רחוב חסם, החלפת קווי ניקוז וביוב ועבודות פיתוח • הקמת חניון ברחוב נווה אלון • ועוד.

גינון, פארקים ועיצוב הסביבה
בביצוע: גינון הפרדה מפלסית כפר גבירול, בביצוע מדרכה דרומית דרך הים, פיתוח, גינון, השקיה, מתקני כושר, ריהוט רחוב, תאורה, הצללות, שביל אופניים 

והתקנת מצלמות • בביצוע רחוב הרצל אי-תנועה, שד' הקיבוצים- כפר בילו • כיכרות בשכונת רחובות החדשה • אי תנועה ברחוב פנחס בן דוד • בביצוע 

שידרוג גנים ציבוריים ברחובות טריבוש ומאור יוסף • פיתוח נופי כיכר רחוב אגמון בשכונת כפר גבירול • בביצוע עבודות גינון והשקיה ברחובות סירני, תר"ן, אלוף 

פרי, יגאל יחיא וברזילי • הסתיימו: בשכונת מקוב הסתיימו עבודות שלב א' לפיתוח גן ציבורי בשכונה • בשכונת רחובות על הפארק, הסתיימו העבודות להקמת 

הפארק המרכזי • שכונת רמת אהרון הסתיימו עבודות השדרוג של גן רש"י • בשכונת רחובות החדשה נחנכה "כיכר רוטרי", לזכרו של פישל ויינטרוב ז"ל • 

בוצעה שתילה של כ-130,000 פרחי עונה ו כ-25,000 צמחים רב שנתיים ברחבי העיר • בשכונת מילצ'ן הסתיימו העבודות לשידרוג גן משה מזרחי • בשכונת 

אושיות הסתיימו עבודות גינון באי-תנועה בשדרות הקיבוצים • בוצעו עבודות גינון בשכונת נווה אבנית • בכיכר הניצחון הוצב שילוט הנצחה לזכרם של הלוחמים 

היהודים במלחמת העולם השנייה • בפארק הדקלים הוצב אלמנט פיסולי לזכרו של סרן יעקב )קובי( מואטי ז"ל • בגן הפרטיזנים הוצבה אנדרטת זיכרון.

חדשות החינוך 
"אמץ אתר": כל תלמידי כיתות ח' השתתפו והדריכו בסיור אתרי מורשת בעיר • כ-1500 בני ובנות מצווה סיירו בירושלים וערכו טקס סיום שנת בר המצווה 

בגבעת התחמושת • 24 תלמידים מכיתות ה'-ט', בני העדה האתיופית, סיימו לימודי הצטיינות במרכז למחוננים ומצטיינים • בבית הספר הדרים נחנכה כיתה 

ירוקה ראשונה להעצמת מנהיגות צעירה, תרומת קק"ל • באתר הפרדסנות הוקמה גינה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, המטפחים גידולים חקלאיים • תלמידי 

העיר יצאו לחופשת הקיץ ונפתחו קייטנות החופש הגדול בבתי הספר לכיתות א-ב • לראשונה ניתנו הנחות גם לקייטנות הגנים • יצאה לדרך תכנית "קיץ בטוח 

לנוער", המספקת פעילות תרבות, מופעים והעשרה בחופש הגדול • מוסדות התרבות והקהילה יהיו פתוחים לנוער עד השעות המאוחרות וניידת מועדון נוער 

תסייר בשכונות • במגרשי הספורט בשכונות יתקיימו פעילויות ספורט לנוער, בליווי מדריכים בכל חופשת הקיץ • קיץ בטוח ונעים!

פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים
נמשכת ההרשמה לעונת המנויים 2015-2014 בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני, פרטים 08-9232200

נפתחו עם "לילה לבן רחובות", במסגרתו התקיימו אירועי תרבות וספורט ברחבי העיר ובמוסדות התרבות והפנאי. עשרות אלפי תושבים  יוני:  אירועי חודש 

השתתפו בהופעות, מרוץ לילה, סיורים ועוד • עשרות אירועים התקיימו בחודש הספר העברי במוסדות התרבות והקהילה בעיר ואירועי מרכזי התקיים בשדרות 

ח"ן • חגיגה אנדלוסית התקיימה באולם ויקס • זוכי תחרות הבין-לאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין, הופיעו ברחובות • התקיים יום הילד בגן המגינים • ועוד 

אירועי יולי-אוגוסט: הקיץ נפתח עם פסטיבל רחובות- הפסטיבל הבינלאומי לפסלים חיים, 3-1 ביולי, גן המייסדים • תכנית 'קיץ בטוח לנוער' תופעל במתכונת 

מורחבת גם השנה • המתנ"סים יהיו פתוחים עד שעות הערב, בעירונוער יערכו פעילויות איכותיות לנוער, מופעי שיא יתקיימו באולם מופת וברחבת העיריה • 

אירוע "בירה, מדע ומצב רוח ה-5" יתקיים ב-23.7, 20:30, במקומות הבילוי בעיר, בהנחיית מדעני מכון ויצמן למדע, שיביאו לציבור הרחב חדשות מחזית המדע 

העולמי • ערבי זמר ושירה בציבור, בימי חמישי, 20:30, ברחבת העיריה • אירועי קיץ בשכונות יתקיימו בפארקים מרכזיים • תערוכת המח האינטראקטיבית 

תפתח ב-9.7 בגן המדע, מכון ויצמן למדע • פסטיבל האוכל "טועמים עולם" ינעל את אירועי הקיץ, 28-26 באוגוסט, גן המייסדים.

מבזקי חדשות
בחודשי הקיץ יוצבו שומרים בפארקים ציבוריים ברחבי העיר • ניידות השיטור העירוני יתוגברו ויפעלו בשיתוף שוטרי תחנת רחובות • סיירת הורים עירונית מגייסת 

מתנדבים, להצטרפות חייגו: 052-4840547 • ניידת שטח "עיר ללא אלימות", תסייר בשעות הלילה בעיר ותיתן מענה לנוער • החלה ההרשמה לצהרונים לילדי 

כיתות א-ו, תשע"ה, והם יופעלו לראשונה על ידי החברה העירונית לתרבות ומערכת החינוך • בחודשים יולי-אוגוסט יערך טורניר גביע ראש העיר בקט רגל • 

נפתחו קורסי הכשרה מקצועית במחיר סמלי לצעירי העיר • מלגות בסך כ-300 אלף שקל הוענקו לסטודנטים • כל האירועים, כל המידע, כל החדשות - באתר 

העירוני ובעמוד הפייסבוק של עיריית רחובות.

הילדים בחופשה, סעו בזהירות ותנו להם זכות קדימה!

שלכם,
ראש העיר,

רחמים מלול


