
חגיגות ט"ו בשבט, פברואר 2018

עבודות תשתית ופיתוח ברחוב אחד העם

24 אנשי חינוך מצטיינים קיבלו תעודות הוקרה

גן לולב זכה בפרס חינוך ארצי

הפסטיבל הארצי ה-6 למחול וזמר

רוקדים

אביב
ברחובות

הכניסה חופשית

3-2 באפריל | 17:30 | גן המייסדים

תודה לילדים ולהורים שנרשמו 
לשנת הלימודים תשע”ח ברשת 
המעונות המתחדשת של חוויות

מרכזים חינוכיים לגיל הרך



אדר – ניסן, תשע"ח
מרץ, 2018 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: החלפת קו ביוב בשכונת חבצלת • עבודות פיתוח והחלפת קו ביוב בדרך אצ"ל • 
עבודות פיתוח והחלפת קווי ביוב ומים ברחוב אחד העם • עבודות פיתוח בשכונת רחובות הצעירה וברחוב דובנוב. • 
לקראת ביצוע: עבודות פיתוח והחלפת קו מים ברחוב שער הגיא. מוסדות חינוך וציבור בבניה: גן ילדים ברחוב שוהם • 

תוספת 6 כיתות בבתי הספר רמון ותחכמוני • בתכנון: 16 כיתות גן ברחבי העיר.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
עבודות גנים ועיצוב הסביבה: לרגל חגיגות ט"ו בשבט, נערך טקס עירוני וחולקו במוסדות החינוך עשרות אלפי צמחים וערכות 
שתילה. בנוסף נשתלו מאות אלפי צמחים בערוגות ומאות עצים ברחבי העיר. בביצוע: עבודות להקמת פינת הנצחה ע"ש אורן 
כהן ז"ל • הקמת בריכה אקולוגית בשכונת רחובות ההולנדית ותוספת מתקני משחק לפעוטות, משטחי גומי, הצללות, תאורה, גינון 
והשקיה בפארק המרכזי • המשך העבודות לשתילות עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה במוסדות חינוך, ציבור ובכל רחבי העיר.

אירועים קרובים
13.3, יום מעשים טובים • 2-3.4, פסטיבל מחולות - רוקדים אביב בגן המייסדים וסיורים 'סובו רחובות' • 4.4 צעדת רחובות • 
8.4, מימונה עירונית • 11.4, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה • 17.4, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות 
האיבה וערב שירי לוחמים • 18.4, חגיגות ערב יום עצמאות • 19.4, מסע אופניים "רוכבים בעצמאות" וסיורים 'רחובות במלחמת 
העצמאות' • 19.4, מוצאי יום העצמאות - קבלת פנים חגיגית. פרטים ועדכונים יעלו לאתר העירוני ולפייסבוק "עיריית רחובות".

חדשות
אושר תקציב 2018 בסך 959 מיליון שקל והשנה הושם דגש על תקציב החינוך אשר גדל בכ- 45 מיליון שקל • ממשיכים להילחם 
בתופעת השלכת פסולת בשטחים ציבוריים ובנוסף יצאנו במבצע אכיפה ונרשמים דו"חות לבעלי כלבים שאינם אוספים אחר צואת 
כלביהם • תעודות הוקרה הוענקו ל- 24 אנשי חינוך מצטיינים בטקס חגיגי שנערך לכבודם • לרגל יום האישה הבינלאומי הוענקו שבע 
תעודות לנשים מובילות בכל תחומי החיים • גן לולב זכה בפרס חינוך ארצי •  שרת התרבות והספורט וראש העיר חנכו את הספריה 
במרכז חוויות שוויץ – רחובות החדשה • נפתחו ההרשמות לצהרוני ומעונות רשת חוויות • החל פיילוט ארצי לטיפוס הרים עם אנשים 
בעלי צרכים מיוחדים • נערכה תחרות שירה עירונית 'קול העיר לנוער' • בני נוער ערכו ימי הולדת לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, 
במסגרת פרויקט 'מלאכי יומולדת' • מקודמת תכנית להתחדשות עירונית בשכונת אושיות • יושמה תכנית חדשה לבחירה מבוקרת 
בסמים  יום המאבק  צויין   • "הפלטפורמה"  ייקרא  ומעתה  מיתוג מחדש  תהליך  עבר  עתידים  הצעירים  מרכז   • א'  לכיתות  ברישום 
ובאלכוהול • קבוצת השחמט העירונית לנוער זכתה באליפות המדינה זו הפעם השניה • נערכו ערבי הסברה וחשיפה לכיתות ו' לקראת 
הרישום לחטיבות הביניים בעיר • התכנית להתחדשות עירונית בקריית משה הפכה לתכנית דגל • בית הספר ניצני המדע זכה במקום 
השני בתחרות הארצית למצוינות במתמטיקה • הופקדה תכנית להתחדשות עירונית בקריית משה לבניית 9,500 יחידות דיור נוספות 
• הבית החם חילק לנזקקים חבילות מוצרים לחורף • צויין חודש הגישור במגוון רחב של אירועים • פרויקט "הזדמנות שניה" ללימוד 

תואר אקדמי ראשון נפתח לנשים רחובותיות בגילאי 35 ומעלה • שיתוף פעולה בין עיריית רחובות לחברת waza תאפשר לאתר מסלול 
עוקף משאיות אשפה וגזם באמצעות אפליקציה ולבחור מסלול נוח ומהיר יותר  • מרתון מפגשים מיוחד נערך במקומות הבילוי בעיר, 

עם מיטב מרצים מהאקדמיה ששוחחו בנושא הורות, זוגיות, חינוך ופיננסים, במסגרת אירוע משפחה על הבר, ועוד

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

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


