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חנוכת בריכות וייסגל החדשות פסטיבל טועמים עולם

נפתחו עשרות מוסדות חינוך חדשים בשנת הלימודים תשע״ו



אלול, תשע"ה - תשרי, תשע"ו
ספטמבר, 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-

שנת הלימודים תשע"ו נפתחה כסדרה
34 אלף תלמידים החלו את לימודיהם במערכת החינוך • 2550 ילדים עלו לכיתה א' • נפתחו 420 מוסדות חינוך • כ-248 
מיליון שקל מושקעים בתקציב החינוך • כ-200 מיליון שקל מושקעים בבינוי מוסדות חינוך חדשים ועשרות מוסדות 
נוספים נמצאים בשלבי תכנון • השנה יפתחו 46 כיתות לימוד חדשות בבתי הספר, 18 כיתות גן, 8 כיתות מעונות יום. 

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות 
בהשקעה של כ-22 מיליון שקל נבנו ונפתחו הקיץ בריכות וייסגל החדשות • נמשכות עבודות הקמת ההפרדה המפלסית 
בכניסה המערבית לעיר, השוק העירוני החדש, מתנ"ס וספרייה חדשים, מוזיאון מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל, ועוד 
תנועה בצומת  בורוכוב, מעגל  פריד,  52, משה  גדוד  מורדי הגטאות,  והתשתית: ברחובות  נמשכות עבודות הפיתוח   •
הרחובות לוין אפשטיין-רמז-פינס. לקראת ביצוע: החלפת קווי מים, ביוב וניקוז ברחובות דרך יבנה, בקטע הרחובות הרצל 
מוסקוביץ • משה חרש • דרך ששת הימים, בקטע הרחובות אמנון ותמר - גבריאלוב • החלפת קו מים ברחובות - גולן 
• שניר • הגלעד • הגפן • הקמת מעגלי תנועה - בצומת הרחובות יעקב - מנוחה ונחלה- גורודסקי • דרך ירושלים 
בצמתי הרחובות לח"י, מגיני הגליל ואורי כהן • הסתיימו העבודות: ביצוע קו מים ופיתוח ברחוב הזית • עבודות קרצוף 
הסתיימו  וריבוד בפנחס בן דוד קפרא.  יום הכיפורים • עבודות קרצוף  וריבוד בחניונים ברחובות - מרבד הקסמים • 
עבודות גנים ועיצוב הסביבה: בוצעו עבודות להרחבת גינת כלבים, פיתוח שבילים, הנגשה, ריהוט גן, ברזיות, גידור הצללה 
ותאורה בפארק היובל • הסתיימו עבודות הקיץ במוסדות החינוך, ביניהם טיפול במערכות השקיה, טיפול וגיזום עצים 

עפ"י המלצות סקר עצים שנתי • בוצעו עבודות פיתוח, גינון והשקיה, מתקני משחק והצללה בכ-24 כיתות גן חדשות.

אירועי תרבות ופסטיבל סוכות 
במהלך הקיץ נערכו שפע של אירועי תרבות, התקיימו הופעות זמר ושירה בציבור בסדרת "שרים לך רחובות", מופע 
סיום הקיץ לנוער, פסטיבל האוכל הבינלאומי "טועמים עולם", אירוע "אמני רחובות פותחים את בתיהם", הופעת פתיחת 

הבריכות החדשות ושבוע אירועי מים למשפחה, נפתח שוק איכרים, ועוד.
במספר  בינלאומי,  ומוסיקה  גרוב  פסטיבל  העולם",  "קול  פסטיבל  יתקיים  סוכות,  המועד  חול  בספטמבר,   30-29
והכוויתים, אישתאר  דודו טסה  יופיעו  בין האמנים  ומהעולם.  והרכבים מהארץ  זמרים  בעיר, בהשתתפות  מוקדים 
והג'יפסים, מארק אליהו מארח את לירז צ'רכי וריף כהן, זוהר פרסקו, יונתן רזאל, דוקנדה, ועוד. הכניסה חופשית. 

ההופעות בהיכל התרבות בתשלום. 

מבזקי חדשות
וקורסי  השכלה  השלמת  במלגות,  יושקעו  שקל  מיליון  מחצי  ולמעלה  מתרחב  צעירים  והשכלת  להכשרה  פרויקט 
הכשרה לצעירי העיר- ההרשמה במרכז עתידים לצעירים • החלה פעילות צהרונים, חוגים וסדנאות במוסדות התרבות 
והספורט- ההרשמה בחברה העירונית לתרבות • עיריית רחובות השיקה אתר אינטרנט חדש המונגש לבעלי מוגבלויות 
והחלה בהקמת אפליקציה חדשה שתאפשר לראשונה רישום לשירות אישי וקבלת הודעות לנייד • החברה העירונית 
עונת המנויים לשנת 2016-2015, לפרטים • היכל התרבות פותח את  ייעודי  ועמוד פייסבוק   השיקה אתר אינטרנט 

תנועת הצופים בשכונת רחובות החדשה 052-6440939 • כל האירועים,   08-9232200 • נפתחה ההרשמה לסניף 
המידע והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב. 

שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה ומבורכת לתושבי רחובות ולכל בית ישראל! 

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


