
עיריית רחובות
באפליקצייה

בפייסבוק
ובאינסטגרם

לפרטים: מנהלת פניות הציבור 
באגף לשיפור פני העיר,
טלפון: 08-9392388/7

המוקד העירוני - 106
זמין לפניותכם 24 שעות ביממה

פסולת  למחזור  מתקנים  כ-16  מוצבים  בעיר   
אלקטרונית  כ-320 קומפוסטרים פועלים בבתים 
פרטיים בסבסוד העירייה  מוצבים כ-27 מתקנים 
למחזור  מתקנים  כ-2,500  קרטונים   למחזור 
כ-300 מתקנים  בבניינים משותפים   הוצבו  נייר 
למחזור בקבוקים מוצבים ברחבי העיר  כ-2,150 
פחים כתומים הוצבו בבניינים משותפים למחזור 
זכוכית  למחזור  סגולים  מתקנים   67 אריזות  
הסביבה  פיקוח  מחלקת  העיר   ברחבי  מוצבים 
ל-650  מעל  ורשמה  סביבתית  אכיפה  ביצעה 
דו"חות כנגד העוברים על חוקי העזר הסביבתיים.

ניקיון יש להשליך אשפה רק בתוך כלי אשפה המיועד לכך, בהתאם להוראות החוק ואין להשליך אשפת בית 
או צמחים בכלי אשפה המותקנים במקום ציבורי.  פינוי גזם וגרוטאות גזם )אשפת צמחים( וגרוטאות יש 
להוציא ערב לפני יום הפינוי )החל מהשעה 15:00 ועד 6:00(, בהתאם למועדי הפינוי שנקבעו בכל אזור. 
יש להקפיד שאורך הגזם לא יעלה על מטר אחד. פסולת דשא ושלכת, יש לארוז בתוך שקיות ניילון סגורות 
וקופסאות כבלים.   ולא בסמוך לעמודי חשמל, טלפון  ליד שפת המדרכה  ולרכזם במועדים שנקבעו לכך, 
פסולת בניין בעל נכס, מחזיק ומי שמבצע עבודות בניה, חייב בפינוי פסולת הבניין לאתר הטמנה כחוק. 
חל איסור מוחלט על הוצאת פסולת בנין והשלכתה, אלא לתוך מכולה המיועדת לכך, בתיאום מראש עם 
מחלקת הפיקוח.  מניעת מפגעים וצמחייה פולשת בעל נכס ו/או מחזיק חייבים להחזיק את הנכס באופן 
שלא יתקיים בו מפגע, לדאוג לניקיונו ולמנוע התפשטות צמחים וענפי עצים לשטחים ציבוריים.  ניקוי וגידור 
לדרישות  בהתאם  ולגדרו  המגרש  ניקיון  על  לשמור  חייבים  בהם  המחזיקים  ו/או  מגרשים  בעלי  מגרשים 
ומבצעת  התושבים  לרווחת  העיר  ברחבי  ציבוריים  גנים  הקימה  העירייה  ציבוריים  גנים  ניקיון  המפקח.  
עבודות גינון וניקיון שוטפות. הציבור מתבקש לשמור על ניקיון הגנים ועל שלמות הצמחים והמתקנים.  פיקוח 
על כלבים אין להתיר לכלב לעשות צרכים במקום ציבורי )לרבות שטחים פתוחים( או במקום פרטי שאינו 
וללא דיחוי.   בהחזקתו הבלעדית של בעל הכלב. אם הטיל הכלב גללים במקום כאמור, יש לאספם מיד 
איסור פיזור והדבקת מודעות אין להדביק מודעות ודברי פרסומת על קירות, עמודים, עצים וכו' ואין לפזר 
ולחלק מודעות במקום ציבורי.  חובות בעלי עסקים בעל עסק חייב לנקות את המדרכה הגובלת בעסק, 
לאסוף את האשפה לתוך כלי אשפה ולרכז את הקרטונים רק במקומות ובמועדים שנקבעו לכך ומפורסמים 
אין להשאיר במקום ציבורי רכב בלוי, מקולקל או שרישיונו פקע, לפרק זמן  רכב נטוש  באתר העירוני.  

העולה על 72 שעות.

הנחיות נוספות על פי תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג – 1992:
ציוד גינון חל איסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 בערב עד 7:00 
בבוקר למחרת, בערב יום מנוחה, החל מהשעה 17:00 ועד 9:00 בבוקר למחרת וביום מנוחה, בין השעות 
14:00 עד 16:00 אחה"צ.  איסור שימוש במפוחי עלים חל איסור מוחלט להפעיל מפוח עלים הגורם 

לרעש באזור מגורים.

להלן מספר הנחיות מתוך חוקי העזר העירוניים:*

הנכם מתבקשים למלא אחר הוראות חוקי העזר ולהישמע להוראות המפקחים. העוברים על הוראות חוקי 
העזר צפויים לקנסות. *הנוסח המלא והמחייב של חוקי העזר מפורסם באתר העירוני ובאתר משרד הפנים.

תושבים יקרים, 
רחובות זכתה, זו השנה השישית ברציפות, ב- 5 כוכבי יופי מטעם “המועצה לישראל יפה”, לאחר שנבחנה 
רמת השירות הניתנת לכם בכל תחומי החיים בעיר. משאבים רבים הושקעו בניקיון העיר, שיפור חזותה, 

פיתוח התשתיות והפארקים והקמת פרוייקטים חדשים לצד שידרוג השכונות הוותיקות.
השנה חנכנו את מתחם ראשית המושבה )בנימין יעקב( ואת מרכז הספורט והנופש ויסגל ואנו צפויים לחנוך 
את השוק העירוני החדש, מתנ”ס וסיפריה בשכונת רחובות החדשה ואת מרכז מורשת יהדות תימן ושבטי 
ישראל. זאת ועוד, נמשכות העבודות לבניית מוסדות חינוך, ציבור וקהילה חדשים לכלל האוכלוסיות, לצד 
העבודות להקמת גשר נוסף בכניסה המערבית לעיר, אשר צפויות להסתיים במהלך המחצית הראשונה 

של שנת 2016.
פיתוח בר קיימא חל על כל הפרוייקטים העירוניים והמדיניות הירוקה הכוללת גם פעולות שוטפות, הסברה 
ואכיפה. בעיר מוצבים פחים סגולים וכתומים למיחזור אריזות, לצד מכלים למיחזור פסולת אלקטרונית, 

פחים למיחזור נייר, מתקני מחזור בקבוקים, ועוד.
לנוחיותכם, מוגש לכם עלון מידע זה ובו הוראות פינוי פסולת, ימי הפינוי והנחיות החוק, אשר ייסעו בידכם 

לשמור על סביבה נקייה ונעימה. 
אנא הקפידו על הוראות החוק והצטרפו למאמץ העירוני לשמירה על ניקיון הסביבה.

שלכם,
רחמים מלול

ראש העיר

רחובות זכתה ב-5 כוכבי יופי 
זו השנה שישית ברציפות

בתחרות קריה יפה בישראל יפה 2015

הנחיות לפינוי פסולת, 
2016 תשע"ו - תשע"ז

גזם וגרוטאות



יום ראשון
אתר הפרדסנות ע”ש מינקוב, בתי עלמין, גבעת 
הקיבוצים, דרך בגין, דרך גד פינשטיין, דרך יעקב 
פארק  הרכבת,  מתחם  איילון,  מכון  מוזיאון  פרי, 

תעשיות אפריקה ישראל.
רחוב הרצל מפונה מידי יום, בימים א’ - ו’.

יום שני
א. בן יהודה, אגמיה, אהרוני, אודם, אידלבוים משה, 
אנילביץ  אלקלעי,  אלמוג,  אינשטיין,  אייזנברג, 
אשד  זאב,  ארצי  ארלוזורוב,  ארגמן,  מרדכי, 
שמעון, באר מים חיים, בוסתנאי, בכר מיכאל, בן 
ציון פוגל, בתיה מקוב, גדוד 52, גולדשטיין, גורדון, 
אליעזר,  דמשק  דוכיפת,  קינד,  דוד  סביון,  גינות 
דרור, דרך הים, דרך יבנה, דרך פניג’ר, ה’ באייר, 
האדמור מקרעטשנייף, הדר, היקב, הכרם, המנוף, 
הנשיא הראשון, הרב יוסף קפח, הרב מאיר, הרב 
משה צבי נריה, הרב שאולי, הרב שיבר, הירשנזון, 
זאב וידר, חוגלה, חוחית, חושן, חנה אברך, חסידה, 
חפץ חיים, יאיר ושרה קפרא, יד ושם, יהודה גור, 
יהודה דור, יוסף משולם, יוספזון, יעקב הילל, יצחק 
יוסף,  יקינטון, כרמל, ליפקין, לשם, מאור  בן-ארי, 
מנשה  מוהליבר,  יצחק,  מוגזח  מרדכי,  מאמר 
קפרא, מצדה, מקס שיין, מרדכי בשיסט, מרטון, 
נגבה,  ישראל,  נג’ארה  סנה,  משה  מלמד,  משה 
מאיר,  סיקו  סיני,  סיטקוב,  יזהר,  ס.  נחליאלי, 
סירקין, סעדיה גאון, סעדיה הכהן, ענבר, פינסקר, 
קציר,  אפרים  פרופ’  פרוג,  פנקס,  פינקלשטיין, 
רוברט,  ישראל  אומן  פרופ’  דניאל,  כהנמן  פרופ’ 
פרופ’ בירק יהודית, פרופ’ הרשקו אברהם, פרופ’ 
צ’חנובר אהרון, פרופ’ רבל מישל, פרופ’ אלימלך 
יהודה  פרופ’  ריבלין,  יואל  יוסף  פרופ’  אורבך, 
ארנסט  פרופ’  ברמן,  הוגו  שמואל  פרופ’  רצאבי, 
סימון, פרופ’ נאמן יובל, פרופ’ אורי צבי גרינברג, 

פריגוזין,  עזרא,  מני  פרופ'  פיימנטה משה,  פרופ' 
פשוש, צופית, קוסובר משה, קיפניס, קלישר, קלמן 
שמואל  רופמן  ולנברג,  ראול  קרוננברג,  ביאלר, 
ושרה, רמב”ם, שד’ חן, ש. בן ציון, שבזי, שבתאי, 
מלמד,  שלום  משה,  שטיין  שד”ל,  וולקני,  שד’ 
האביב,  תור  שפינוזה,  שני,  הולצברג,  שמחה 

תרשיש.

יום שלישי
אברהם שמחי, אהרון גדסי, אוסישקין, אחד העם, 
אחים טרבס, אחים קיבוביץ, אריה דולצ’ין, ביל”ו, 
בית הפועלים, בני משה, בר אילן, בר שאול, ברנר, 
גיבורי  עציון,  גוש  מאיר,  גולדה  גולדברג,  גאולה, 
הגולן,  האמהות,  האגוז,  גלזר,  גלוסקין,  ישראל, 
החלוץ,  הזוהר,  ההגנה,  הגר”א,  הגלעד,  הגורן, 
העליה,  העבודה,  הנביאים,  המרד,  המלכים, 
הפרטיזנים, הראז, הראל מרדכי, הרב דוד ישראל, 
הרב מימון, הרבבסקי, הרצוג, השופטים, התחיה, 
יוסף,  וינר  שמחה,  וילקומיץ  התקומה,  התקווה, 
גינזבורג,  זלמן  חתוכה,  זכריה  ז’בוטינסקי,  ויצמן, 
זרח שעובי, חב”ד, חוה לוצקי, חזית הדרום, חיים 
ילין, חט”ם, חרל”פ, טלר ישראל, טרייבוש, יאנוש 
קורצ’ק, יגאל ידין, יגאל יחיא, יהואש, יהודה המכבי, 
שחר,  ישראל  יוסף,  ישעיהו  ברמן,  יעקב  יעבץ, 
לבקוביץ,  כנרת,  שבזי,  כיכר  החשמונאים,  כיכר 
מורדי  מוסקוביץ,  לח”י,  אפשטיין,  לוין  אשכול,  לוי 
מרשוב,  מששוילי,  מנחם  מלצר,  מילר,  הגטאות, 
נפתלי  נילי,  אלון,  נווה  ברזילי, משה שרת,  משה 
סטרומה,  סוקולוב,  הל”ה,  נתיב  גדסי,  אפרים  בן 
התמר,  סמטת  השלום,  סמטת  המוכתר,  סמטת 
קובנר,  פינס,  ישראל,  עוקשי  משה,  סמילנסקי 
קליבנר, רוז’נסקי עמיאל, רמז, שטיינברג, שטיינמן 
שמוליאן,  צעידי,  שלום  עותמי,  שלום  שי,  צבי, 
שמעון דיין, שניר, שער הגיא, שרעבי יעקב סעדיה.

יום רביעי
הורביץ,  אלי  אלה,  אורבך,  אגמון,  אברבנאל, 
בעל  בנימין,  בורוכוב,  בורגין,  בוסל,  אמוראים, 
התניא, בצלאל לינדה, בר כוכבא, גאון בן איש חי, 
זכאי, גרץ, דב קליין, דובדבן,  בן  גולדין, גמליאל 
דובנבוים, דובנוב, דוד אלעזר, דוד בן גוריון, דוד 
האשל,  הארז,  בגין,  דרך  דונדיקוב,  דולב,  כוכבי, 
ארבל,  הר  אביטל,  הר  המרגנית,  הדקל,  הבנים, 
הר הזיתים, הר מוריה, הר הנגב, הר הצופים, הר 
חרמון, הרי יהודה, הר כנען, הר מירון, הר נבו, הר 
הרדוף,  תבור,  הר  שלמה,  הר  השומרון,  הר  ציון, 
הרואה, הרי אדום, הרי הגלבוע, השיזף, התנאים, 
י.ל.פרץ,  קאופמן,  חיים  מורי,  חיים  מדאר,  זכריה 
יהונתן נתניהו, יהושוע בן חנניה, יל”ג, יעקב, יעקב 
ילין, יעקב מדהלה, יעקובסון, יצחק מדהלה, יצחק 
מודעי, יצחק משקה, כהן מיכאל, כהנוב, כהנוביץ 
גרשון, כובשי החרמון, לוטם, לוסטיג, לילך, מאפו, 
משה  מזרחי,  מרים  ספרים,  מוכר  מנדלי  מורן, 
זכריה, משה חרש, משה פריד, נופר, נורדאו מקס, 
נח בקמן, נח קרומר, סחלב, סמטת חביבי, סמטת 
פומרנץ,  פדובה,  דניאלי,  עמוס  עזרא,  נחמני, 
פקיעין, פנחס ספיר, פרישמן, צאלון, צבי ארליך, 
צבר, צייכנר, קהילת טורונטו, קורנית, קינד מוטי, 
שוסיוב,  מנחם,  רפאל  שד’  עקיבא,  רבי  קנדלר, 
תאשור,  שקמה,  פרס,  שמעון  מלבינה,  שיטה 

תדהר.

יום חמישי
רכטמן,  תעשיה  אזור  אשרוב,  עזרא,  אבן 
אמנון  צבי,  יוסף  אלקס  מילצ’ן,  אליעזר  אלומות, 
בן  בוסתן,  זק”ס,  אפרים  חיים,  אמרי  ותמר,  
דהרי,  הוז,  דב  גולומוב,  ישראל, בשארי, בשמת, 
האירוסים,  דפנה,  דליה,  דולינסקי,  מזרחי,  דוד 
ההסתדרות,  הגאונים,  האתרוג,  האשכוליות, 
הפועל  הסמדר,  הסיתוונית,  הלימון,  החבורה, 
הרב  נדב,  הרב  הצנחנים,  הפרדס,  הצעיר, 

יעקב מזרחי, השומרים, השקד,  זבולון גרז, הרב 
טוכמן,  חורש,  ורד,  וייסבורג,  איש,  החזון  התפוז, 
הלוי,  יהודה  טשרניחובסקי,  טרומפלדור,  טפר, 
יוסף  אהרון,  בן  יוסף  הכיפורים,  יום  פורר,  יהושע 
כהן  ישיעהו,  ירמיהו,  רייפן,  יעקב  יחזקאל,  כובשי, 
ונחלה,  מנוחה  ליטני,  מבצע  לדיז’נסקי,  יחזקאל, 
מנחם בן יהודה, מנשה בן ישראל, מרבד הקסמים, 
אלתרמן,  נתן  ניצן,  סרנגה,  משולם  מזרחי,  משה 
עומר,  רחל,  סמטת  סירני,  סייפן,  סטולבוב, 
אפל,  צבי  פלדי,  פינשטיין,  תמיר,  עקיבא  עינב, 
קנטרוביץ,  גבריאולוב,  קלמן  קארו,  הורוביץ,  צבי 
רמח”ל, רש”י, שד’ יצחק יעקובי, שדרות הקיבוצים, 
שקולניק,  צור,  שמשון  שמעוני,  שיבולים,  שושן, 

ששת הימים, תר”ן.

יום שישי
כהן,  אורי  אברמסון,  פרשני,  ישראל  אברהם 
בנארי,  ואברהם  אסתר  אייזנר,  מנוחין,  אוריאל 
טוב,  שם  בעל  גרא,  בן  ארי,  בן  בלקינד,  בארי, 
הרמן  ד”ר  בקר,  ד”ר  גורודיסקי,  ברקת,  לב,  בר 
דרך  האצ”ל,  דרך  דרויאן,  קלסדי,  דוד  מאאס, 
הבושם,  הארי,  האורן,  פסטרנק,  דרך  ירושלים, 
הברוש, הבריגדה, הגליל, הגפן, הדגניות, ההדס, 
הזית, החיטה, החיננית, החצב, החרוב, החרצית, 
היסמין, הירדן, הכלניות, המעפיל, הנוטר, הנורית, 
העמק,  העירית,  הסיגליות,  הסביון,  הנרקיסים, 
הרותם,  הצבעוני,  הפרג,  הפלמ”ח,  הערבה, 
זילברמן  ז”ס,  התאנה,  השרון,  השעורה,  הרימון, 
שאול, זכריה גלוסקא, חי”ש, יהושע חנקין, יהלום, 
יוסף אהרונוביץ, ישראל, קצנלסון, לסקוב, לבונה, 
מור, מרגולין, משה הס,  גור,  מוטה  מגיני הגליל, 
משה פורר, מתתיהו לוסטרניק, נוטמן, נפתולסקי, 
התכלת,  עין  ספיר,  הכרכום,  סוחובולסקי, סמטת 
עמי, עפג’ין, פנחס, מוקסיי, ציפורה טוב, קסלמן, 
העמקים,  שושנת  שוהם,  רקפת,  רופין,  קק”ל, 

שלמה לוי.

לנוחיותכם, רשימת הרחובות לפי ימי הפינוי:


