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ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע"מ, הינה תאגיד עירוני אשר הוקם בשנת 1990.

כזרוע ביצועית של עיריית רחובות, מקדמת ויוזמת החברה תכנון ביצוע של פרויקטים עירוניים וכלכליים 

בניהם: פיתוח שכונות, פיתוח אזורי תעסוקה, עבודות תשתית, ריבוד כבישים, מדרכות, בניית מוסדות 

חינוך וציבור, פארקים, גינות ציבוריות ועוד, תוך עמידה בלוחות זמנים, בתאום ובשיתוף פעולה עם 

העירייה, יזמים פרטיים וגורמים ממשלתיים כגון: משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, התמ"ת, 

מינהל מקרקעי ישראל ואחרים, כל זאת לטובת ורווחת תושבי העיר ואורחיה.

במקביל לעיסוקה המרכזי של החברה בביצוע עבודות פיתוח ובניה ברחבי העיר, ממשיכה החברה 

בפעילות כלכלית בתחומים אחרים: ניהול פארק תמר, ניהול מעון יום, השכרת מבנים למעונות יום/

מרפאה, ניהול אדמינסטרטיבי של רשות החניה וכן הפעלת מגרשי חניה ברחבי העיר.

פיתוחה המואץ של העיר, ניכר במקומות רבים לאורכה ולרוחבה וכמובן שבאים לידי ביטוי בהיקפים 

הכספיים של הפרויקטים אשר על ניהולם מופקדת החברה. היקף כספי גבוה זה, מהווה ביטוי ישיר 

לאמון, לקשרי העבודה והערכה של קברניטי העירייה וראש העיר בראשם בחברה ויכולותיה.

תנופת פיתוח ותשתיות

פיתוח שכונות
פיתוח שכונות מגורים חדשות ברחבי העיר:

רחובות המדע  מקוב  קרית משה  נאות כרמים  רחובות הצעירה  רחובות מערב  גבעת האהבה  חצרות המושבה

רחובות המדענאות כרמיםגבעת האהבה - הדמייה

פיתוח אזור התעסוקה הורביץחידוש מתחם בנימין-יעקב

עבודות  מבוצעות  העירונית  השימור  תוכנית  במסגרת 
לשדרוג המחתם. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת 
ריהוט  תאורה,  משולב,  כביש  מדרכות,  ביצוע  קרקעיות, 

רחוב גינון והשקיה. עלות הפרויקט כ-30 מליון ₪.

פיתוח והקמה אזור תעסוקה על שם הורביץ בשטח של 
כ-650 דונם. העבודות כוללות פיתוח תשתיות, ביצוע מדרכות, 

כבישים, תאורה ופיתוח נופי.

פארק ת.מ.ר
החברה משמשת כמנהלת הפארק הדואגת לפיתוח ולתחזוקה הפארק כמו גם כתובת 
ליזמים, מיזמים להעצמת הפארק ושיווקו. מנהלת הפארק שומרת על קשר רציף עם הדיירים 
ומהווה כתובת לפניות, הסברה והדרכה לבעלי המבנים בנושאי גינון, עיצוב הסביבה וכיוצ"ב.

במהלך השנה צפויה התב"ע של ת.מ.ר ב' )שלב ב' של הפארק( לקבל תוקף ולהגדיל את 
שטחו של הפארק באלפי מטרים נוספים.

פרויקטים נוספים בפיתוח, בבניה ובתכנון

הרצל / אייזנברג / גורדון  רחוב בר כוכבא  רח' זכריה מדר קטע עזרא כובשי החרמון  
צומת סירני מילר מעגל תנועה  כיכר מנוחה ונחלה / אליעזר יעקובסון / הבעל שם טוב 
 רח' זכריה מדר קטע שד' י-ם מוטה גור  תחנת שאיבה גן רווה  ששת הימים / דובנוב  
כיכר הגאון / בן איש חי / אגמון )כפר גבירול(  כיכר הבעש"ט  רח' פוגל  רח' הס  2 בתי 
ספר יסודיים - 18 כיתות  בי"ס תיכון - 36 כיתות  3 בתי כנסת בגודל 180-350 מ"ר  3 
מועדוני נוער בגודל 250 מ"ר  מתחם העמותות – הקמת מבנה עבור העמותות הפועלות 
בעיר בגודל של 1,000 מ"ר   מרכז לצעירים - הקמת מרכז פעילות לצעירים בגיל 35-21 בגודל של 1,500 מ"ר  הקמת 

מגרשי קט-רגל  הקמת מגרשי טניס במתחם הספורטק  בית על"ה - הקמת בית על"ה ברחוב השופטים
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חזיתצד אחורי



בונים עתיד לחינוךבין הפרויקטים המרכזיים

פרויקט הדגל - היכל התרבות העירוני
הקמת היכל תרבות עירוני בשטח של 3,700 מ"ר הכולל: אולם מופעים ובו 780 מושבים עם במה מקצועית, חדרי ציוד 

והלבשה, מתחם לבימת הנוער העירונית הכולל אולם ובו כ-150 מושבים וחדרי סטודיו והקמת חניון ובו כ-300 מקומות 

חניה. בעלות של כ-60 מליון ₪.

מוזיאון בית מורשת יהדות תימן ושבטי ישראלמתנ"ס וספרייה בשכונת "רחובות החדשה"

הקמת מתנ"ס בשטח של 1,780 מ"ר+ ספרייה בשטח 

500 מ"ר בעלות של כ-25 מליון ₪.

הקמת מבנה ייחודי ברח' אברבנל שישמש למחקר ופעילות ארצית 

להעצמת העדה התימנית, שיוקם לצד פרויקט דיור לצעירים בשטח 

בנוי של 2927 מ"ר בעלות של כ- 17 מליון ₪.

שוק עירוני
הקמת מבנה מקורה חדש לשוק העירוני בשטח של 5,286 מ"ר הכולל 

140 דוכנים, חזית מסחרית לרחוב בילו, אזור תפעולי וקומת חניון 

בשטח של כ-4,000 מ"ר בעלות של כ-40 מליון ₪.

הקמת מבני ציבור, תרבות וחינוך

בית הווטרינר - הקמת מבנה לווטרינר העירוני בשטח 

של 150 מ"ר כולל חניות בעלות של כ-2 מליון ₪.

מע"ש - מרכז עבודה שיקומי למען אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים 

- הקמת מבנה בשטח של 1,640 מ"ר במימון העירייה, ביטוח לאומי, 

קרן שלם, אקי"ם בעלות של כ-12 מליון ₪.

בניית 47 כיתות גן ברחבי העיר  

לקראת שנה"ל תשע"ד יבנו עוד 20 כיתות גן ו-45 כיתות לימוד נוספות.  

אצטדיון עירוני
הקמת איצטדיון עירוני עם 2,500 מקומות ישיבה בשלב א' ואפשרות 

לעד 5,000 מושבים, הכולל מקומות לאחמים, קומה תפעולית, מזנון, 

חדרי הלבשה ומלתחות, חדרי שופטים ועוד.

ynet מתוך אתר

הקמת מועדונים לנוער בשכונות השונות

חידוש הספרייה העירונית, בית יד לבנים ומרכז התרבות העירונימועדון נוער בשכונת רחובות ההולדנית

חידוש מבני תרבות וחינוך

פנים


