
צעדת האביב

פסטיבל 'רוקדים אביב' ה-4 חנוכת חוויות שוויץ רחובות החדשה

חגיגות המימונה



ניסן- אייר, תשע"ו 
מאי, 2016 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-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
בהשקעה של כ-25 מיליון ש״ח נחנך מתנ"ס חוויות שוויץ בשכונת רחובות החדשה, מרכז קהילה ונוער לתרבות, פנאי וספורט • לקראת סיום 
עבודות הקמת ההפרדה המפלסית בכניסה המערבית לעיר ושלב א' בבניית השוק העירוני החדש • נמשכות העבודות להקמת מוזיאון מורשת יהדות תימן 
ושבטי ישראל, ועוד. נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: ברחובות - משה חרש, בורוכוב, שלמה לוי, אלוף פרי, דרך ששת הימים, דרך יבנה - 
בקטע הרחובות הרימון - הרצל • מעגלי תנועה בצומת הרחובות - מנוחה ונחלה - יעקב - גורדסקי, ודרך ירושלים - מגיני הגליל • לקראת 
ביצוע: עבודות פיתוח והחלפת קווי מים, ביוב וניקוז ברחוב משה מזרחי • עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז בשכונת חבצלת • עבודות פיתוח 
ברחובות - אחד העם, גבריאלוב, דובנוב • מעגל תנועה בצומת הרחובות דרך ירושלים - אורי כהן • החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחוב 
'וייסגל'. הסתיימו העבודות: מעגל תנועה בצומת  רופין • קו מים ראשי ברחוב בשיסט. לקראת סיום: 2 מגרשי אימונים תקניים במתחם 
הרחובות משה מזרחי - טשרניחובסקי • החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחוב אהרונוביץ וז"ס • החלפת קווי מים, ביוב וניקוז ברחוב גדוד 
52 • החלפת קווי ביוב וניקוז ועבודות קרצוף וריבוד בדרך יבנה בקטע הרחובות - מוסקוביץ - הרצל • החלפת קו ביוב ברחוב לוין אפשטיין 
בקטע הרחובות טלר - בית הפועלים • עבודות ניקוז ופיתוח במרכז השיקום ברחוב הסדנא • קרצוף וריבוד ברחוב הרצל בקטע הרחובות 
בנימין - אייזנברג • החלפת מדרכות ברחוב בתיה מקוב • הנגשת כל סככות ההמתנה לאוטובוסים ברחבי העיר. מוסדות חינוך וציבור 
בבניה: נמשכות העבודות: הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בשכונת רחובות החדשה • שלב ב' בבית הספר ניצני המדע • תוספת מבנה כיתות 
בתיכון עמיחי • שלב א' להקמת תיכון בשכונת רחובות ההולנדית • עבודות להקמת גני ילדים ברחוב מדר • עבודות פיתוח בקריית החינוך 
למדעים. לקראת ביצוע: גני ילדים ומועדון קהילתי ברחוב משה זכריה. לקראת סיום: מועדון וגן ילדים ברחוב בצלאל לינדה • מעון יום וגני 

ילדים ברחוב קלמן ביאלר בשכונת רחובות החדשה. 

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: שתילת צמחיה מעוצבת 'טופיארי' ותאורה דקורטיבית בדרך בגין )כביש 40( ובחזית היקב. בביצוע: 
עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, מתקני כושר ומשחק, הצללה, תאורה ומצלמות בגן ציבורי בשצ"פ 50 בשכונת רחובות הצעירה• 
שלב ב' בשדרות ח"ן - גינון, השקיה ושתילה • המשך עבודות לשתילה נרחבת של עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה בכל רחבי העיר. 

תרבות: פסטיבלים, אירועים וטקסים מרכזיים 
אירועי חודש האביב: נפתחו בפסטיבל ה-4 למחול וזמר "רוקדים אביב" ברחובות נמשכו בצעדת האביב, ונחתמו במימונה העירונית המסורתית. 
אירועי מאי: טקסי זיכרון לשואה ולגבורה - בבית העם - היכל התרבות העירוני, פעילות באנדרטת השואה ובבית דרור וטקסי זיכרון ממלכתיים 
יום  חגיגות   • הצבאי  העלמין  ובבית  בשכונות  המגינים,  בגן  מרכזית  עצרת   - ונפגעי פעולות האיבה  ישראל  לחללי מערכות  הזיכרון  ליום 
העצמאות ה-68 למדינה, בהשתתפות עשרות אמנים ומיטב הכישרונות המקומיים, מסע אופניים המסורתי "רוכבים בעצמאות" • האירועים 
יום  ורמטכ"ל, בהשתתפות אמנים, ברחבת העיריה • לרגל  בקבלת פנים חגיגית והענקת תעודות הוקרה לחיילים מצטייני נשיא  נחתמים 
העצמאות מחלקים פקחי העיריה דגלי לאום ולא נרשמים דוחות חנייה בכחול-לבן. "אמץ אתר", תלמידים מובילים סיור באתרים ההיסטוריים 
של העיר. אירועי יוני: חידון מורשת בנושא תולדות העיר רחובות, 5.6 • מרוץ לילה רחובות, 23.6 • שבוע הספר העברי, 14 - 16 ביוני, בשדרות 
ח"ן • אירוע "רופא על הבר" יתקיים, זו השנה הראשונה, 8.6 בשעה 20:30, במקומות הבילוי בעיר, בהנחיית רופאים מהמרכז הרפואי קפלן, 
שיביאו לציבור הרחב חדשות מעולם הרפואה • 5 - 7 ביולי יתקיים פסטיבל רחובות - הפסטיבל הבינלאומי לפסלים חיים ברחוב יעקב, ועוד. 

חדשות
תלמידי קריית החינוך למדעים זכו במקום הראשון בארץ בתחרות רובוקאפ ג'וניור וישתתפו בתחרות העולמית בגרמניה • תלמידי דה שליט 
זכו לפרס מנשיא המדינה, על הפרויקט "היסטוריונים צעירים" • תלמידי קריית החינוך 'קציר' אירחו משלחת של בני נוער מהיידלברג, 
גרמניה, במסגרת ברית ערים תאומות • בסבב הארצי של התחרות הבינלאומית גביע המלומדים העולמי, זכו תלמידי המרכז למחוננים 
אירופה  באליפות  מקום שלישי   • ה'עבריאדה'  בתחרות  רביב  לגלי  ראשון  מקום   • גביעים  ועשרות  מדליות  במאות  ברחובות  ומצטיינים 
למתאבק, אנדריי צריוק ממועדון קידום היאבקות רחובות, בתחרות שהתקיימה בבולגריה • עשרות נשים תושבות רחובות, נרשמו לפרויקט 
לקידום תעסוקתי 'הזדמנות שניה להשכלה גבוהה' • נפתח מחדש סניף הדואר בשכונת קריית משה • כנס שיתוף הציבור נערך במתנ"ס 
קריית משה, במסגרת הליך תכנוני של פינוי בינוי • חמישה פסלים סביבתיים שעוצבו מצמחים בצורות ודמויות הקשורות להווי ולהיסטוריה 
הגדול,  לחופש  ו'בית הספר'  קייטנות הקיץ של החברה העירונית  לקייטנות:  החלו ההרשמות   • העיר  ברחבי  הוצבו  רחובות,  של 
לפרטים: 08-6683890 • קייטנות רשת חוויות, לפרטים: 5253*. נפתחה ההרשמה לעונת המנויים לבית העם - היכל התרבות העירוני, 

לפרטים: 08-9232200. נפתחה עונת הרחצה במרכז פיס לספורט ונופש וייסגל, לפרטים: 08-6586585.

כל המידע והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובאפליקציה.

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


