
נמשכות עבודות החלפת ופיתוח תשתיות

FLL 103.6 החל את שידוריו באינטרנטרחובות אירחה את תחרות הרובוטיקה האזורית FM רדיו קול השפלה

פרס תרבות ארצי לרחובות

צילום לירן קמינר

צילום ג'ני גפטר

חִדש!

נחנך מתחם ראשית המושבה, בין הרחובות יעקב ובנימין,

לציון 125 שנה להיווסדה של העיר

5.3.2015, י"ד באדר תשע"ה

רחוב השומרים



אדר, ניסן, תשע"ה
מרץ, 2015 תושבים יקרים,

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

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות 
חנוכת מתחם ראשית המושבה )יעקב-בנימין(

העבודות לחידוש, שיפוץ ושימור מתחם ראשית המושבה החלו בשנת 2013, בהצגת התכנית לציבור, על פי מדיוניות שימור מבנים 
ומרקמים היסטוריים והחייאת מרכז העיר. במתחם הרחובות יעקב-בנימין בוצעו, באמצעות מינהל ההנדסה וחברת ה.ל.ר, שימור ושחזור 
המדרכות  חידוש  ישנות,  קרקעיות  תת  תשתיות  החלפת  תשתיות,  ושדרוג  פיתוח  עבודות  היסטוריים,  ואלמנטים  מבנים  של  אדריכלי 

והכבישים, הצבת ריהוט רחוב, תאורה ועוד. הפרוייקט נחנך בי"ד באדר, לרגל 125 שנה לרחובות.

עבודות פיתוח, החלפת תשתיות ובינוי מוסדות חינוך וציבור
הסתיימו עבודות תשתית ברחובות: חממי - החלפת קו מים ועבודות פיתוח • השומרים וחס"ם- עבודות פיתוח, החלפת קווי מים, ביוב 
וניקוז • החלפת מדרכות ברחוב ארלוזורוב, בקטע הרחובות טשרניחובסקי- דוד ישראל ורחוב הבעש"ט, בקטע הרחובות וייסבורג- 
סירני • רחוב המלכים- ביצוע קו ניקוז • הסדרת קו ניקוז ברחוב אופנהיימר ומרכז "חוסן". בביצוע: החלו העבודות לשידרוג מערכת 
המים בשכונת נווה יהודה ובשלב הראשון יבוצעו עבודות להחלפת קו מים ומדרכות ברחובות חנקין ונפתולסקי • ביצוע התקני בטיחות 
בביה"ס "בגין" • התקנת רמזור וביצוע אי תנועה בצומת הרצל פינת בני משה, והחלפת מדרכות בקטע הרחובות בנימין - בני משה 
• עבודות פיתוח מדרכות, חניות וביצוע מעגל תנועה להסדרת תחבורה ציבורית ברחוב פסטרנק • עבודות פיתוח ותשתית, החלפת 
קו מים ביוב וניקוז ברחובות גדוד 52, סיני וטשרנחובסקי, בקטע הרחובות הרשנזון – ברנר. עבודות פיתוח ותשתית, החלפת קו מים 
ביוב וניקוז וביצוע מעגל תנועה בצומת שדרות ח"ן- אחים קיבוביץ. עבודות לקראת ביצוע: עבודות פיתוח ותשתית והחלפת קווי מים, 
ביוב וניקוז ברחובות הזית ומורדי הגטאות. מוסדות חינוך וציבור בבנייה: תיכון 36 כיתות בשכונת רחובות ההולנדית • בית ספר יסודי 
שני בשכונת רחובות המדע • מבנה כיתות חדש בבית ספר אולפנת צבייה • שוק עירוני חדש • מתנ"ס וספרייה • בריכה עירונית. 
גנים ציבוריים: הסתיימו עבודות שידרוג הגנים וינר, הנוטר, פארק שכונת רחובות הצעירה • נמשכות עבודות הפיתוח בשדרות חן ובגן 
שקולניק, כולל הסדרת שביל מעבר והנגשה • ברחוב הנוטר מבוצעת הסדרת רמפה נגישה למעבר, בין רחוב סירני לרחוב הבריגדה. 

תרבות: פסטיבלים, אירועים וטקסים מרכזיים 
24.3 יום מעשים טובים • 6-7.4 פסטיבל מחולות- רוקדים אביב ברחובות • 8.4 צעדת רחובות • 11.4 מימונה עירונית • 15.4 ערב יום 
הזיכרון לשואה ולגבורה • 21.4 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה וערב שירי לוחמים • 22.4 חגיגות ערב 
יום עצמאות • 23.4 מסע אופניים "רוכבים בעצמאות" • 24.4 מוצאי יום העצמאות- קבלת פנים חגיגית • פרטים ועדכונים יעלו לאתר 

העירוני ולפייסבוק "עיריית רחובות". 

חדשות 
המקום שני בפרס שרת התרבות והספורט בגין השקעות בתרבות, הוענק לרחובות וסכום הזכייה בסך 40 אלף שקל, יועבר לפעילויות 
במוסדות התרבות, לרווחת הציבור • החל מחודש ינואר 2015 מתאפשרת כניסה חינם לתושבי העיר לאתר הפרדסנות ומוזיאון מכון 
איילון, סיורים יש לתאם מראש, בחגים ובמועדים כניסה כניסה חינם למבוגרים ובחצי מחיר לילדים • ספריות רשת חוויות תשאיל 
ספרים לאנשים בעלי מוגבלות המונעת את הגעתם לספרייה, על ידי מתנדבים שיגיעו לביתם • מתוך 25 קבוצות שהתמודדו בתחרות 

הרובוטיקה האזורית FLL שהתקיימה בעיר, ארבע קבוצות מרחובות זכו בגביעים וקבוצת אמית בנות עלתה לגמר הארצי • רחובות 
ממשיכה במהפכת המיחזור והציבה 1,450 פחים כתומים נוספים לאיסוף פסולת אריזות למחזור • אושרו פרוגרמה עירונית לשטחי 
ציבור ומסמך עקרונות לתמ"א 38 לחיזוק מבנים וניתן לעיין בהם באתר העירוני • תעודות הוקרה הוענקו ל-12 אנשי חינוך מצטיינים, 
בטקס חגיגי שנערך לכבודם • לרגל יום האשה הבינלאומי הוענקו 11 תעודות לנשים מצטיינות ומובילות בכל תחומי החיים בעיר • בת 
חן ונדמגן מבית ספר 'הדרים' זכתה במקום הראשון בתחרות העירונית הנואם הצעיר, יוזמת אירגון רוטרי בשיתוף אגף החינוך • הסתיים 
בהצלחה המחזור השישי של פרוייקט מיל"ה, שנועד לאפשר לבני נוער, שמעדו ועברו על החוק לנקות את עברם ולחזור למסלול 

התנהגות תקין • רדיו קול השפלה FM 103.6, המשדר מתיכון דה-שליט, עלה לאוויר בשידור אינטרנטי להאזנה ישירה מהפייסבוק 

והאתר • רחובות באינסטגרם rehovotcity#, בפייסבוק, ביוטיוב ובאפליקציה!

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


