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פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות:
גד-פיינשטיין  יוצאים לביצוע פרויקט הפרדה מפלסית 141, בכניסה המערבית לרחובות, בצומת הרחובות 

ודרך הים, בעלות של כ-150 מיליון שקל • החלו עבודות פיתוח ברחובות הסיגליות ואמרי חיים • מתקדמות 

העבודות לשיקום וחידוש בריכת וייסגל • החל ביצוע עבודות פיתוח ברחובות תר"ן, פינסקר וז'בוטינסקי • 

ריבוד  עבודות  הסתיימו   • ופלמ"ח  חי"ש  הרחובות  ופיתוח  הפרדסנות  אתר  דרך  סלילת  עבודות  הסתיימו 

ברחוב הרצל, בקטע שבין בנימין לאברבנאל • מבוצעות עבודות פיתוח ברחוב מנוחה ונחלה, בקטע הרחובות 

הבעש"ט - בנימין • יוצאים לביצוע עבודות פיתוח ברחובות גולדין, כנרת, מורדי הגטאות, כיכר ויסבורג-ההגנה, 

בשארי, הגאונים • עבודות ביוב וניקוז בדרך ששת הימים • החלפת פנסים ועמודי תאורה בשכונת אושיות • 

החלפת קו מים ברחוב השומרים, ועוד.

גינון, פארקים ועיצוב הסביבה:
עבודות פיתוח נופי בדרך הים במחלף כפר גבירול • החל שלב א' בעבודות לפיתוח נופי בשכונת מקוב • 

החלו עבודות להקמת פארק בשכונת "רחובות על הפארק" • בביצוע עבודות לפיתוח נופי פארק מערבי 

נאות כרמים • הסתיימו העבודות לפיתוח נופי בחזית מתנ"ס קריית משה • נזרעו פרחי בר בשטחים פתוחים 

• בוצעו עבודות גינון, השקיה ושיקום בגן המלכים • בוצעו עבודות פיתוח נופי במבצע ליטני • שתילת דקלים 

בפארק הדקלים • ועוד.

תרבות:
סוכות,  פסטיבל  בראשם  בעיר,  ספטמבר-אוקטובר  באירועי  שהשתתפו  התושבים  אלפי  לעשרות  תודה 

פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-4 לפסלים חיים ופסטיבל סרטי נשים רחובות.

המלצות תרבות: בחופשת החנוכה תעלה בימת הנוער את המחזמר "יוסף" • נפתחה תערוכת מיצב - ציור 

)Site specific( / שושן דרומי, קרן ענבי. בית דונדיקוב, נעילה: 10.12 • רחובות מצדיעה לאזרח המבוגר: 

בחודש נובמבר יתקיימו אירועי חודש הזקן בעיר, כרטיסים: 08-9392682 • קרן פלס פוגשת את גיל שוחט, 

טלפון  נשיפה,  כלי  תזמורת  מקימה  למוסיקה  המחלקה   •  9390390 העירונית  בקתדרה  כרטיסים   ,17.11

להרשמה 08-9415500

מבזקים:
המרכז לקידום התעסוקה של האגף לשירותים חברתיים פתח מוקד חדש הנותן מענה וסיוע בהשתלבות 

החלה   • חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי העיר  • החל הליך  והתקדמות בתעסוקה, טלפון 08-9392719 

פעילות תנועות הנוער • העיריה נערכה לקראת החורף ונקטה פעולות לגיזום עצים, ניקוי קולטנים ועוד • כל 

החדשות והמידע באתר העירוני ובעמוד "עיריית רחובות" בפייסבוק.

שלכם,

ראש העיר,

רחמים מלול

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-


