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פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-4 לפסלים חיים



אלול-תשרי, תשע"ג-תשע"ד
ספטמבר, 2013

חידוש תשתיות ופיתוח
בונים את החינוך: 75 מיליון שקל מושקעים בבניית מוסדות חינוך • 17 גני ילדים חדשים • בניית 6 כיתות נוספות, 

ספריה וחדרי אופק חדש ברחובות המדע, ברחובות החדשה ובשז"ר • הרחבת בית ספר השיטה ובניית 9 כיתות לימוד 

• תוספת כיתות ומעבדות בתיכון למדעים בשכונת היובל • הקמת אולם ספורט חדש בקציר • הקמת מבנה מע"ש - 

מרכז עבודה שיקומי חדש לחניכים בוגרים עם צרכים מיוחדים • כ-15 מיליון שקל הושקעו בחידוש ושיפוץ מוסדות 

חינוך ותיקים, תוספת מתקני משחק, שיפוץ מגרשי הספורט, הצללות חדשות ורכישת מחשבים חדשים • בבנייה: בית 

ספר יסודי ותיכון במערב העיר • בתכנון 12 כיתות גן נוספות ומרכז ללימודי המדע בשיתוף מכון דוידסון, מכון ויצמן 

למדע

חלקו  להקמת  העבודות   • בביצוע  נמצא  העיר  לדרום  כביש 411 ממערב  וחידוש תשתיות:  פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר 

המזרחי של גשר ההפרדה המפלסית בכניסה הצפונית לעיר בעיצומן ולקראת ביצוע גשר הפרדה מפלסית בצומת גד פינשטיין-

דרך הים • עבודות הפיתוח לחידוש מתחם בנימין-יעקב בעיצומן • בביצוע השוק העירוני • בביצוע שיקום וחידוש בריכת וייגסל • 

הקמת מתנ"ס וספרייה ברחובות החדשה • העבודות להקמת היכל התרבות בעיצומן • שימור והקמת מרכז מבקרים בבית הבאר 

• בביצוע עבודות פיתוח ברחובות תר"ן, מנוחה ונחלה, ז'בוטינסקי • הסתיימו העבודות ברחובות מלצר, הרצוג, אבן עזרא, הסדרת 

גישה לאתר הפרדסנות, החלפת צנרת המים בבית הספר רמת אלון • נחנך מרכז לקהילת יוצאי אתיופיה בגבעת הקיבוצים • ועוד

והתקנת  גן  ריהוט  כיכרות,  נופי,  ופיתוח  גינון  עבודות  בביצוע  ועיצוב הסביבה ממשיך  גנים  אגף  ועיצוב הסביבה:  גינון, פארקים 

מצלמות • בוצעה תוספת מתקני משחק לפעוטות והצללה בפארק "רחובות מערב" • הוקמה גינת כלבים ברחוב האמהות • הוקם 

פארק 5 דונם בשדרות הקיבוצים • בוצעה תוספת מתקני כושר בגן חשמונאים • בוצעו עבודות פתוח, מתקני משחק, משטח גומי, 

הצללות, רהוט גן, מצלמות, הנגשה, גינון ומערכת השקיה בגן ההרפתקאות וגן משה מזרחי • הותקנו כ-40 מתקני משחק במוסדות 

החינוך, הצללות ועבודות גינון נרחבות • בוצעו גינון ושתילה ברחוב ברמן • ועוד.

תרבות ופנאי יולי-אוגוסט
עשרות פעילויות לכל המשפחה נערכו במהלך חודשי הקיץ, יולי אוגוסט: האירועים נפתחו בפסטיבל הנייר • אירועי קיץ בשכונות 

• קיץ בטוח לנוער שנערך עד השעות הקטנות של הלילה • ערבי שירה וזמר "שרים לך רחובות" • אירועי לילה לבן ומרוץ לילה • 

פסטיבל סוף הקיץ • החברה העירונית לתרבות החלה את ההרשמה לחוגים ופעילויות למבוגרים וילדים, במוסדות התרבות בעיר 

• החלה ההרשמה למנוי התיאטרון • ועוד

הפסטיבלים הבאים
פסטיבל סוכות: פעילויות לילדים והופעות שיא עם שלומי שבת, ירדנה ארזי, כוכבי הילדים וישי לפידות וגד אלבז. 24-22 בספטמבר, 

החל מהשעה 16:00, גן המייסדים.

פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-4 לפסלים חיים, 10-8 באוקטובר, 22:00-17:00, גן המייסדים.

הפסטיבל הבינלאומי ה-10 לסרטי נשים רחובות, 29-21 באוקטובר

חדש! יריד אמנים, כל ימי שני ורביעי, בין השעות 22:00-17:00, ברחוב הרצל פינת הרשנזון )רחבת מטעמי תימן המחודשת(.

כל החדשות באתר העירוני ובעמוד "עיריית רחובות" בפייסבוק, היכנסו, לחצו "לייק" לעמוד ותישארו מחוברים!

שנה טובה ומבורכת לתושבי רחובות ולכל בית ישראל! 

תושבים יקרים,
עיריית רחובות מגישה לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-


