
נמשכות עבודות הפיתוח והתשתית ברחבי העיר

חגיגות ט"ו בשבט, פברואר 2017 17 אנשי חינוך וצוותים מצטיינים קיבלו תעודות הוקרה 

ערב הוקרה לנשים מצטיינות

תתחדשו! אפליקציית ריפורטי 
הגיעה לרחובות

הדרך היעילה לדווח למוקד 106
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לפרטים והזמנות: 08-9232200

בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

יהודים רעים התאטרון הקאמרי



שבט – אדר, תשע"ז
מרץ, 2017 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 
נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: החלפת קווי ביוב וניקוז בשדרות הקיבוצים • עבודות פיתוח ברחובות - ירמיהו, 
יחזקאל )משה מזרחי-ירמיהו( וישעיהו )משה מזרחי-ירמיהו( • החלפת קווי ביוב וניקוז + פיתוח בדרך אצ"ל • קו ביוב 
החלפת קו ביוב,  לקראת סיום:  • החלפת קו ביוב בשכונת חבצלת.  ניקוז ומים + פיתוח ברחוב בן ציון פוגל  חדש, 
ניקוז ומים + פיתוח ברחוב ששת הימים )גבריאלוב – אמנון ותמר( • הנחת קו מים ראשי וריבוד הכביש ברחוב מרדכי 
בשיסט • עבודות פיתוח ברחוב טשרניחובסקי • קו ביוב חדש, ניקוז ומים, בדרך יבנה )מוסקוביץ-הרצל( • החלפת קו 
מים וריבוד בדרך הים )דוד כוכבי -עמיאל רוז'נסקי( • החלפת קו מים + פיתוח ברחובות מרטון – אהרוני – סיטקוב • 
החלפת קו מים ופיתוח ברחוב אוסישקין • החלפת קו מים וריבוד הכביש ברחוב בית הפועלים • עבודות פיתוח ברחוב 
משה מזרחי • החלפת קו ביוב, ניקוז ומים + פיתוח ברחוב בורוכוב • עבודות פיתוח ברחוב הרקפת • החלפת קו מים 
גן לחינוך מיוחד בשכונת  כיתות  וציבור בבניה: החלו העבודות לבניית 10  מוסדות חינוך  ורחוב הס.  ופיתוח ברחוב 
רחובות החדשה • הקמת 3 כיתות גן ברחוב יובל נאמן בשכונת רחובות המדע • לקראת ביצוע: בניית מבנה מרפד 

חדש בשכונת קריית משה • מועדון ובית כנסת בשכונת רחובות הצעירה.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: עבודות פיתוח, הנגשה, גינון והשקיה, מתקני משחק ע"ג משטח גומי, הצללה, 
ריהוט גן ותאורה בגן תר"ן • החלפת מתקני משחק והצללה בגן השניים • תוספת מתקני משחק, הצללה והנגשה 
בגן המגינים • לרגל חגיגות ט"ו בשבט, חולקו במוסדות החינוך עשרות אלפי צמחים וערכות שתילה. בביצוע: עבודות 
• המשך העבודות  וטשרנחובסקי – משה מזרחי  ירושלים – לח"י  והשקיה במעגלי התנועה: שדרות  גינון  פיתוח, 

לשתילות עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה במוסדות חינוך, ציבור ובכל רחבי העיר.

תרבות: פסטיבלים, אירועים וטקסים מרכזיים
24.3, אליפות רחובות הפתוחה בטניס • 28.3, יום מעשים טובים • 30.3, פתיחת התערוכה של הגלריה העירונית: בין 
השורות/ תמי נוצני, בית דונדיקוב • 12-13.4, פסטיבל מחולות רוקדים אביב בגן המייסדים • 14.4, צעדת רחובות 
• 17.4, מימונה עירונית • 23.4, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה • 30.4, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה וערב שירי לוחמים • 1.5, חגיגות ערב יום עצמאות • 2.5, מסע אופניים "רוכבים בעצמאות" • 
2.5, מוצאי יום העצמאות - קבלת פנים חגיגית • פרטים ועדכונים יעלו לאתר העירוני ולפייסבוק "עיריית רחובות".

חדשות 
המקום השני בפרס שרת התרבות והספורט בגין השקעות בתרבות, הוענק לרחובות וסכום הזכייה בסך 40 אלף שקל, 
יועבר לפעילויות במוסדות התרבות, לרווחת הציבור • מתוך עשרות קבוצות שהתמודדו בתחרות הרובוטיקה האזורית 
FLL שהתקיימה בב"ש, זכו שבע קבוצות מרחובות בגביעים וקבוצת ישיבת הדרום עלתה לגמר • שירות חדש ומתקדם 
וידאו בזמן אמת למוקד העירוני,  שידורי  יאפשר לראשונה לתושבי רחובות לדווח בלחיצת כפתור,  של עיריית רחובות 
באמצעות אפליקציית ריפורטי, הניתנת להורדה בחינם • שולמית שוורץ מתיכון אמי"ת המר ורחל מליק מאולפנת צביה 
נכנסו לנבחרת "מורי המאה" לשנת תשע"ז של מנהל החינוך הדתי במחוז מרכז • תעודת הוקרה הוענקה ל- 17 אנשי 
חינוך וצוותים מצטיינים בטקס חגיגי שנערך לכבודם • לרגל יום האישה הבינלאומי הוענקו 8 תעודות לנשים מצטיינות 
ומובילות בכל תחומי החיים • פרויקט ההכשרות המקצועיות של ראש העיר ממשיך לפעול זו השנה הרביעית ברציפות 

• התקיימו אירועי חורף לנוער, ועוד

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

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


