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חשון - כסלו, תשע"ח
נובמבר, 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
בהשקעה של כ- 27 מיליון שקל נפתח מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל • נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: החלפת 
קו ביוב בשכונת חבצלת • עבודות פיתוח והחלפת קו ביוב בדרך אצ"ל • עבודות פיתוח והחלפת קווי ביוב ומים ברחובות – בוסל 
ואחד העם • עבודות פיתוח בשכונת רחובות הצעירה וברחוב דובנוב. • החלפת קו ניקוז ברחוב השקד • הקמת תחנת מי קיץ 
בהפרדה מפלסית בכפר גבירול. לקראת ביצוע: עבודות פיתוח והחלפת קו מים ברחובות – שער הגיא, בארי )רופין – קק"ל( 
וטלר, )חרל"פ הרצל( • מוסדות חינוך בבניה: תוספת מבנה 6 כיתות בבית הספר נעם בנות • הריסה ובניית מבנה כיתות חדש, 
18 כיתות בבית הספר סיני • תוספת 6 כיתות בבית הספר ניצני המדע- שלב ד’ • אולם ספורט בקריית החינוך למדעים • 
מבנה מרפ”ד )מרכז פדגוגי( • מגרש ספורט בסמוך לבית הספר הדרים בשכונת קריית משה • בית ספר לחינוך מיוחד ברחובות 
החדשה • מתחם 10 כיתות גן "רננים" • הריסה ובניית מבנה כיתות חדש בקריית החינוך קציר • גן ילדים ושתי קומות משרדים 

ברחוב טלר. לקראת ביצוע: גן ילדים ברחוב שוהם • תוספת 6 כיתות בבתי הספר רמון ותחכמוני.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: עבודות גינון, השקיה ונטיעת עצים באי התנועה בשדרות הקיבוצים • עבודות 
גינון והשקיה במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל • עבודות פיתוח, גינון והשקיה במעגל התנועה אפרים קציר – 
ישראל אומן. בביצוע: • עבודות פיתוח, גינון, השקיה, תאורה ונטיעת עצים בדרך הים • תיקוני הצללות במוסדות החינוך 

ובפארקים ברחבי העיר • המשך העבודות לשתילות עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה ברחבי העיר.

חינוך ותרבות
עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו באירועי ספטמבר - אוקטובר בעיר, בראשם "שרים בסוכות", פסטיבל הפיוט 
ופסטיבל 'אוקטוברפסט' • בחופשת החנוכה תעלה בימת הנוער העירונית את המחזמר 'פרפקט' • העיר רחובות השתתפה 
בתחרות 'קריה יפה' מטעם המועצה לישראל יפה, לאחר שזכתה לפני כשלוש שנים בדגל היופי ובחמישה כוכבי יופי שבע 
פעמים ברציפות  •  פרויקט לצמצום השטחים החוליים  וביצוע דשא סינטטי בחצרות גני הילדים יצא לדרך ויכלול את כל 
הגנים בעיר • עשרות פעילי ציבור ומתנדבים הגיעו לאירוע הוקרה ושיתוף ציבור לפעילי ומתנדבי השכונות והעיר • 300 
תלמידי רחובות, בני הקהילה האתיופית משתמשים בתכנית SPACE לסיוע לימודי, הפועלת בחטיבות הביניים ובחטיבה 
העליונה באורט, קציר, דה שליט, מדעים ואמי"ת המר •  40 מגשרים חדשים הוכשרו השנה בעיר רחובות, ביניהם חברי 
מועצה ובעלי תפקידים בכירים בעיריה •  תלמידים מתיכון טכנולוגי בפולין התארחו בעיר רחובות במסגרת הפרויקט 

חילופי נוער עם קריית החינוך דה שליט.

מבזקי חדשות
הותקנה תאורת רחוב דקורטיבית ומשודרגת בכניסה הצפונית לעיר לאורך רחוב הרצל • העיריה נערכה לעונת הגשמים 
למניעת ומזעור מפגעי מזג האוויר • חלה חובה להדברת זחל תהלוכן האורן בחצרות פרטיים בהם נטועים אורנים. ניתן 
להזמין הדברה פרטית בתשלום גם באמצעות העיריה, עד ליום 23.11  • ממשיכים במבצע אכיפה בשכונות וברחבי 
העיר, כנגד בעלי כלבים שאינם אוספים את צואת כלביהם • החלה ההרשמה לתוכנית המלגות הקהילתיות לסטודנטים 
תושבי העיר, ניתן להגיש בקשות החל מ- 15 עד 23 בדצמבר, באמצעות אתר מרכז עתידים • בחודש נובמבר יתקיים 

חודש ההצדעה לאזרח המבוגר עם מגוון אירועים ותוכניות. 

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

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


