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אירועי שבוע הספר רופא על הבר, יוני 2017

בני ובנות מצווה בסיור בירושלים



תמוז – אב, תשע"ז
יולי, 2017 תושבים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה
ניתן לדווח למוקד בשידור חי באמצעות אפליקציית ריפורטי בחינם. 

http://bit.ly/ireporty

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: עבודות פיתוח והחלפת קו ביוב בשכונת חבצלת וברחובות - בוסל, דרך אצ"ל ובן ציון פוגל * עבודות 
פיתוח והחלפת קו מים ברחובות - גורדון, קק"ל נוה אלון, אחים קיבוביץ. הסתיימו העבודות: עבודות פיתוח ברחובות - פרוג, קלישר, שד"ל, 
דוד מזרחי, ירמיהו, ישעיהו ויחזקאל * החלפת קו מים ברחובות - הסדנא, הגלגל ונחושתן * שביל להולכי רגל ברחוב החוחית * חיבור רחוב 
חזון איש לבן ציון פוגל. לקראת ביצוע: עבודות פיתוח בשכונת 'רחובות הצעירה' וברחוב דובנוב * עבודות פיתוח והחלפת קווי ביוב וניקוז 
ברחוב אחד העם. מוסדות חינוך וציבור בבניה: נמשכות עבודות הפיתוח - להקמת שצ"פ מרכזי )שלב א'( בשכונת רחובות המדע • 2כיתות 
גן ברחוב יעקב מזרחי בשכונת רחובות הצעירה • 2 כיתות גן בשכונת חצרות המושבה • 2 כיתות גן בשכונת אבן גבירול • תוספת מבנה 6 
כיתות בבית הספר נעם בנות • 3 כיתות גן ברחוב יובל נאמן ברחובות המדע • תוספת מבנה כיתות בתיכון עמיחי • תוספת מבנה כיתות 
בבית הספר אור לציון • הריסה ובניית מבנה כיתות חדש, 18 כיתות בבית הספר סיני. לקראת ביצוע: הקמת אולם ספורט בקריית החינוך 

למדעים • הקמת מבנה המרפ"ד )המרכז הפדגוגי( והקמת מגרש ספורט בסמוך לבית הספר הדרים בשכונת קריית משה.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: עבודות גינון, השקיה ופיתוח - במעגלי תנועה בעיר ובגנים ציבוריים ברחובות - תר"ן, נג'ארה • תיקוני 
• המשך  גינון והשקיה - דרך הים, שצ"פ מנשה קפרא ושצ"פ רחובות המדע  הצללות בפארקים ובמוסדות החינוך. בביצוע: עבודות פיתוח, 

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

חדשות החינוך 
"אמץ אתר" כל תלמידי כיתות ח' השתתפו והדריכו בסיורי אתרי מורשת בעיר • בחידון התנ"ך העירוני לבתי הספר היסודיים ממלכתיים זכה 
במקום הראשון אלעד בוסקילה, מביה"ס בן צבי * יריד תעסוקה לנוער נערך ברחבת העיריה * 42 סרטי ילדים הוקרנו במסגרת הפסטיבל 
'ילדות בראי הקולנוע'  * תלמידי כיתות ז' מבתי הספר בעיר השתתפו בסיור בירושלים לסיום שנת בר המצווה * הפנינג לציון תכנית השחמט 
קיץ בטוח לנוער  יצאה לדרך תוכנית   * וצהרוני קיץ  קייטנות  ונפתחו  יצאו לחופשת הקיץ  * תלמידי העיר  לילדי הגנים  נערך  העירונית 

המספקת פעילות, תרבות ופנאי בחופש הגדול.

פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים
אירועי חודש יוני: נפתחו עם עשרות אירועים אשר נערכו בחודש הספר העברי במוסדות התרבות והקהילה בעיר ואירוע מרכזי התקיים בגן 

המגינים * אלפים הגיעו לאירוע 'רופא על הבר', לשוחח עם מיטב הרופאים מהמרכז הרפואי 'קפלן', במקומות הבילוי בעיר.
אירועי יולי - אוגוסט: הקיץ נפתח עם פסטיבל רחובות הבינלאומי ה- 8 לפסלים חיים, עם כ- 150 מיצגים, אמנים ופסלי רחוב מהארץ ומחו"ל, 
בהשתתפות מאות אלפי תושבים ואורחים שגדשו את רחוב יעקב במשך שלושה ימים * תכנית 'קיץ בטוח לנוער' יופעל במתוכנת מורחבת 
גם השנה, המתנ"סים יהיו פתוחים עד שעות הערב המאוחרות עם פעילויות מגוונות, בעירונוער יערכו פעילויות איכותיות ומופעי שיא לנוער 
* אירועי 'קיץ כיף בשכונות' ייערכו בפארקים * מפגשי שכונה לילדים 'סיפורים בחוץ' יתקיימו בימי חמישי, 18:00 בשכונות העיר * ערבי זמר 
ושירה בציבור 'שרים לך רחובות'  יתקיימו בימי חמישי, 20:30, ברחבת העיריה * חגיגות סוף הקיץ ינעלו את אירועי הקיץ ) 28.8, חגיגה לנוער 

ו 29.8, חגיגה לכל המשפחה ו 30.8, מופע עם רמי קליינשטיין(. מיקומי האירועים יפורסמו בהמשך.

מבזקי חדשות
בחודשי הקיץ יתוגברו ניידות השיטור העירוני ויפעלו בפארקים ובמוקדי הבילוי בעיר * סיירת הורים עירונית מתגברת פעילותה ויופעלו קווי 

הלילה * ניידת נוער 'עיר ללא אלימות' תסייר בשעות הלילה בעיר * במגרשי הספורט יתקיימו פעילויות ספורט לנוער בליווי מדריכים. 

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

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


