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סונטת "אור הירח" מאת בטהובן, וולס מאת שופן, 
פגניני  מאת  נושא  על  רפסודיה  מתוך  רחמנינוב: 
כמו כן תנוגן הסונטה לצ'לו ופסנתר מאת ברהמס.

 
23.3.14 | יום ראשון | שעה 20:30

אולם ויקס | כרטיס 90 ₪

10% הנחה למביא מודעה זו



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-

תקציב עירוני לשנת 2014
אושר תקציב 2014 בסך 820 מיליון שקל • עומס המלוות, שעמד על סך 261 מיליון לפני כחמש שנים, ירד ל-168 מיליון שקל עד 
שנת 2013 • גידול של כ-11 אחוז בחינוך ובפעולות חינוך ב-20 אחוז, תקציב התרבות ב-26 אחוז והרווחה ב-6 אחוז • תקציבי 
הפיתוח, המשתמשים לבנייה, פיתוח תשתיות, פארקים ציבוריים, הקמת מוסדות חינוך ותרבות, יעמדו בשנים 2014-2015 על סך של 
כ-371 מיליון • אושר תקציב של כ-64 מיליון שקל עבור סיום מוסדות ציבור והקמת חדשים, ביניהם השוק העירוני, היכל התרבות, 
ארכיון עירוני, מועדוני נוער בשכונות, שיפוץ בית התרבות ועוד • כ-17 מיליון שקל לשיפוץ ובינוי מתקני ספורט במוסדות החינוך, 
בריכת וייסגל, מגרשי ספורט ועוד • עבור פרויקטים תחבורתיים ותנועתיים אושרו כ-70 מיליון שקל, ביניהם שיקום ושיפוץ רחובות 
בשכונות העיר, הקמת כיכרות תנועה, תכנון שבילי אופניים, שיפורי בטיחות, ריבוד כבישים, אחזקת מים וביוב, נגישות לנכים ועוד • 
אושרו עבור פיתוח שכונות חדשות ואזורי תעסוקה כ-83 מיליון שקל, ביניהם פיתוח שכונות מקוב, רחובות המדע, רחובות על הפארק, 
גבעת האהבה, הורוביץ, ועוד • עבור פיתוח פארקים וגינון אושרו כ-17.5 מיליון שקל, כולל שידרוג תאורת רחוב וגינון בכל רחבי העיר 

• כ-6 מיליון שקל אושרו עבור צרכי ביטחון, הצטיידות לשעת חירום, שידרוג מערכות החירום, ציוד ביטחון במוסדות החינוך, ועוד.

חידוש תשתיות ובינוי מוסדות ציבור
חידוש תשתיות: מסתיים שלב א' בפרויקט הפרדה מפלסית 141, בכניסה המערבית לרחובות, בצומת הרחובות גד פיינשטיין ודרך 
ונחלה, בקטע  ואמרי חיים, עבודות סלילת רחוב מנוחה  הסתיימו עבודות פיתוח ברחובות הסיגליות   • ביוב  היום, הכולל עבודות 
הרחובות עזרא - בנימין, דרך ששת הימים, רחוב עלומות, עבודות ביוב וניקוז בששת הימים, דובנוב ופריד • בביצוע עבודות פיתוח 
ברחובות ארלוזורוב, שדרות הקיבוצים, תר"ן, פינסקר, כיכר בן איש ח"י, בנימין ויעקב, א.ת. הורביץ, אייזנר, ז'בוטינסקי, גולדין, כנרת, 
כיכר ויסבורג, ההגנה, בשארי והגאונים ובשכונת גבעת האהבה • בביצוע החלפת פנסים ועמודי תאורה בשכונת אושיות והחלפת 

קו מים ברחוב השומרים • בביצוע עבודות כביש 411, שמחבר בין מערב לדרום העיר • לקראת סיום גשר הכניסה הצפונית לעיר.
 

מוסדות ציבור: מתקדמות העבודות לשיקום וחידוש בריכת וייסגל • בביצוע בניית מוזיאון למורשת יהדות תימן ושבטי ישראל, מועדון 
קהילה ונוער באושיות, מתנ"ס וסיפרייה ברחובות החדשה, גן לחינוך מיוחד ברחוב דהרי, בית ספר יסודי נוסף ברחובות ההולנדית 
ולקראת בניית תיכון חדש בשכונה • הסתיימו העבודות למבנה המעבדות בתיכון למדעים ונכנסנו לביצוע עבודות שלב ד' ו-ה' • בית 

העם - היכל התרבות נמצא לקראת סיום • נמשכות העבודות להקמת השוק העירוני • בתכנון כיתות גן ברחבי העיר.

גינון, פארקים ועיצוב הסביבה 
בוצעו עבודות גינון, השקיה ושדרוג ברחובות שעובי, ברזילי, פרופ' הרשקו ופרופ' קציר • בוצעו העבודות לשתילת דשא בפארק 
החרובים • החלפת מערכת השקיה, שתילים, צמחיה וגידור באי התנועה בשדרות הקיבוצים • הסתיימו עבודות שלב א' לשדרוג 
פארק משה מזרחי • הסתיימו העבודות בגן ההרפתקאות ובוצע שביל גישה בין הרחובות כובשי החרמון - משה זכריה • נמשכות 
עבודות פיתוח, גינון והשקיה בדרך הים • בגן הנשיא הראשון הוסדרה התאורה • תוגברה תאורה בפארק היובל • תאורה סולארית 

תותקן ברחוב הבוסתן • בביצוע פארק מרכזי בשכונת רחובות על הפארק.

האירועים הבאים
4.3 יום האשה הבינלאומי וחלוקת תעודות הוקרה לנשים מצטיינות, ויקס • 10.3 ערב הצדעה לוותיקי העיר, ויקס • 11.3 יום מעשים 
טובים • תערוכה: "זכרונות מעכשיו"/ורדית בן משולם-קורש וערבי "שיח אמנות מספרת היסטוריה", בית דונדיקוב, נעילה: 13.3•  
16.3, אירועי פורים, 10:00 - 15:00 בגן המייסדים • אליפות רחובות הפתוחה בטניס 21.3 - 5.4 • 22.3 פתיחת התערוכה של הגלריה 
העירונית: "הכל זהב"/ שחר מרקוס, בית דונדיקוב • 29 במרץ עשור לאירוע "אמני רחובות פותחים את בתיהם" • 6.4 חנוכת אולם 

הספורט החדש בקציר • 17-16 באפריל פסטיבל המחולות בגן המייסדים • 18.4 צעדת רחובות • 21.4 מימונה עירונית • ועוד.

חדשות 
פעילותנו המאומצת בכנסת הביאה למניעת פתיחת תאגיד מים בעיר והפעלתו נדחתה • נרכש חפ"ק נייד מהמתקדמים בארץ, 
הכולל ציוד טכנולוגי חדיש למענה בשטח האירוע במצבי חירום • יחידת החילוץ וההצלה העירונית השתתפה בתרגיל לשעת חירום 
• העיריה יוצאת במימון קורסי הכשרה מקצועית, בתחומים נדרשים במשק, עבור צעירי העיר שידם אינה משגת • הותקנה מערכת 
חכמה לחיסכון בחשמל במגרשי הספורט • מועצת הנוער העירונית ערכה יום חילופי שלטון והתקיימו אירועי חורף לנוער • העיריה 
תממן גם השנה את הריביות על הלוואות סטודנטים • העיריה יצאה במבצע אכיפה נרחב ונרשמים דוחו"ת לבעלי כלבים שאינם 

אוספים אחר צואת הכלבים • כל החדשות והמידע באתר העירוני ובעמוד "עיריית רחובות" בפייסבוק.

שלכם,
ראש העיר,

רחמים מלול


