
חגיגת הספר העברי, רחובות 2018

הענקת פרס החינוך המחוזי לבית הספר סמילנסקיהענקת פרס החינוך הארצי לקריית החינוך אמי"ת המר 

חידון התנ"ך העירוני



תמוז – אב, תשע"ח
יולי, 2018 תושבים יקרים,

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

, במס׳ 050-8806106 המוקד העירוני 106, זמין לפניותיכם 24/7 גם ב- 
ניתן לדווח למוקד בשידור חי באמצעות אפליקציית ריפורטי 

http://bit.ly/ireporty בחינם

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
עבודות פיתוח ותשתית: נמשכות העבודות: עבודות פיתוח בשכונות: חבצלת )הכלניות, הסיגליות(, רחובות המדע )שלב א'( • החלפת קו מים ברחוב דוד 
ישראל )טשרניחובסקי – אברהם שמחי( • החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחוב מדר )אברבנאל – אמוראים( • החלפת קווי ביוב, ניקוז ומים ברחוב אנילביץ 
• עבודות קרצוף וריבוד בדרך הים • הקמת תחנת מי קיץ במובל הניקוז של העיר. הסתיימו העבודות: קירצוף וריבוד בדרך אצ"ל ובדרך ירושלים )דרך בגין 
– המשך מגיני הגליל( • החלפת קו מים ברחוב ברנר )טשרניחובסקי – אחים טרבס( • החלפת קו מים + עבודות פיתוח ברחוב בארי )קק"ל – המעפיל( • 
מעגל תנועה בדרך ירושלים - אורי כהן • הקמת רמזור בצומת הרחובות הרצל – ויצמן. לקראת ביצוע: החלפת קו מים ברחוב טשרניחובסקי )דוד ישראל – 
ברנר( • החלפת קו ביוב ברחוב ה' באייר ונגבה – עד רחוב המלכים • החלפת קווי מים ועבודות פיתוח ברחובות: האדמו"ר, דמשק אליעזר ובאר מים חיים • 
מעגלי תנועה בצמתי הרחובות: גורודסקי – סירני, הבעש"ט – סירני, דוד ישראל – טשרניחובסקי • עבודות קרצוף וריבוד ב- 32 רחובות ברחבי העיר • עבודות 
פיתוח וביוב ברחוב דובנוב ובן ציון פוגל • הקמת רמזורים בצמתי הרחובות: אברבנאל – הרצל – יהודה הלוי, דובנוב – ששת הימים – פריד • מוסדות חינוך 
וציבור בבניה: גן ילדים ברחוב שוהם • תוספת  כיתות בבתי הספר רמון ותחכמוני • גן ילדים ברחוב טלר • כיתות גן: רחוב הברוש, יהודית בירק, כצנלסון, 
שלום פרץ, בן איש חי, יעקב מזרחי • תוספת קומה בבית הספר מעלות משולם, מבנה כיתות חדש בבית הספר קציר, בית ספר יסודי רחובות הצעירה )שלב 
ב'(, תוספת מבנה כיתות בתיכון הייטק  היי, 10 כיתות גן "רננים".  לקראת ביצוע: תוספת מבנה כיתות חדש: בבית הספר פרחי המדע ובבית הספר הרצוג.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: עבודות גינון ושתילה ברחבי העיר. בביצוע: במהלך חופשת הקיץ נעשות עבודות גיזום, דילול, עבודות אורתופדיה, 

כריתות עצים מסוכנים במוסדות החינוך בעיר • המשך העבודות לשתילת עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה ברחבי העיר.

חדשות חינוך, תרבות וספורט 
פרס החינוך הארצי הוענק לקריית החינוך אמי"ת המר • בחידון מורשת שנערך בקרב תלמידי כיתות ח' בנושא תולדות העיר רחובות, זכו במקום 
הראשון גבריאל דובין ויאיר אורן מישיבת עמיחי • בית הספר ניצני המדע זכה במקום הראשון בתחרות הארצית לרובוטיקה ובמקום השני בתחרות 
הארצית של התעשיידע • פרס רקנאטי – קופ – רש"י הוענק למורות -רונית אברהם וקרן שגיא מבית הספר השיטה • עידו לנדאו, תלמיד שפרינצק 
זכה השנה במקום הראשון בחידון התנ"ך העירוני לבתי הספר היסודיים ממלכתיים • באליפות השחמט העירונית הראשונה לבתי הספר היסודיים זכו 
במקום הראשון בית הספר ניצני המדע • פרס החינוך המחוזי הוענק לבית הספר סמילנסקי • 47 סרטים הוקרנו במסגרת ילדות בראי הקולנוע, ועוד.

פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים
אירועי חודש יוני: נפתחו עם עשרות אירועים שנערכו במסגרת חגיגת הספר העברי במוסדות התרבות והקהילה בעיר ואירוע מרכזי התקיים ברחוב 
יעקב • שבוע מדע וסביבה 'אקו – לוגיקה' נערך עם מגוון מפגשים ופעילויות ברחבי העיר לילדים ומבוגרים • אלפים הגיעו לאירוע 'רפואה על הבר',  
לשוחח עם מיטב הרופאים וצוות פרא רפואי מהמרכז הרפואי 'קפלן'. אירועי יולי – אוגוסט: הקיץ נפתח עם פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-9 לפסלים 
חיים, עם מעל ל- 100 מיצגים, 150 אמנים ופסלי רחוב מהארץ ומחו"ל, בהשתתפות מאות אלפי תושבים ואורחים שגדשו את רחוב יעקב במשך שלושה 
ימים • תכנית 'קיץ בטוח לנוער' תופעל עם עשרות אירועים לבני נוער ברחובות ופעילויות איכותיות, בעירונוער וברחבי העיר * במרכזי חוויות ייערכו 
מגוון פעילויות ואירועים לקיץ לכל המשפחה • ערבי זמר ושירה בציבור, 'שרים לך רחובות' יתקיימו בימי חמישי, 20:30, ברחבת העיריה • אירועי קיץ 
בשכונות יתקיימו בפארקים • חגיגת סוף הקיץ תנעל את אירועי הקיץ בגן המייסדים: 27.8 - חגיגה לכל המשפחה I 28.8 - חגיגה לנוער I 29.8 - מופע 

עם אהוד בנאי ושירה בציבור עם הטיש הגדול.

מבזקי חדשות לקיץ
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.  

נמשכת ההרשמה לעונת המנויים 2018 – 2019 בבית העם רחובות – היכל התרבות העירוני, טל': 08-9232200

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

שלכם,
עיריית רחובות


