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 החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים
 

 מכוח סמכותי לפי סעיף 2 לחוק עזר לרחובות (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"א-2010, ניתנת בזה הודעה
  על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים (להלן "שצ"פים) כדלהלן :

 
  לצרכי קביעה זו, חולק תחום שיפוט עיריית רחובות לששה רובעים, אשר יסומנו באותיות א' עד ו'.1.
 הוכנה מפת חלוקת תחום שיפוט לרובעים, והיא מצויה לעיון הציבור יחד עם החלטה זו בלשכת2.

  מהנדסת העיר רחובות, בשעות קבלת קהל המקובלות.
 קבעתי את השצ"פים המפורטים בטבלה מטה, מכאן כששצ"פים המיועדים לשמש את הנכסים3.

  המצויים ברובעים השונים:
 

 חלקה או חלק  גוש  רובע
 מחלקה

  ביצוע  שם השצ"פ / מיקום

 2011-2012 גן דוד אלעזר 187 3779 א
 2016 גן הדקל / שקמה 87 4760 א
 2016 גן הדקל / שיזף 99 4760 א
 ,3733-3735 א

3769, 3779 
 מגרש 103 תכנית

 רח/2001/8/ב
 2012 פארק רחובות מערב

 2014-2015 פארק אביסרור (דרך בן גוריון)     א
 2011-2012 גן הבנים - נווה יהודה 144 3648 ב
 2012-2013 חורשת ותיקים 407 3655 ב
 2012-2013 גן דורלם   3655 ב
 2014-2016 שד' חן     ב
 2011  פארק המדע 20-22 3688 ג
 2013-2014 שצ"פ 312 (רח' דניאל כהנמן) 27 3694 ג
 2013-2014 שצ"פ 306 254 3694 ג
 2013-2014 שצ"פ 305 254 3694 ג
 2017 כיכר אפרים קציר 283 3694 ג
 2011  גן סמילנסקי 1200 3703 ג
 2016 גן תר"ן 944 3703 ג
 2011 גן בר שאול 1079 ,1139-1141 3703 ג
 2011 גן מוהליבר 1289 3703 ג
 2012 גן האקליפטוס 1259 3703 ג
 2011-2012 אחוזת הנשיא 14 5908 ג
 2011 שביל שצ"פ מנחם בגין 18 5908 ג
 2014  גן טרייבוש 1240 ,293 ,299 3703 ,3694 ג
 2013-2014  גן הפקאן     ג
 2013-2014 שד' הקיבוצים 2 460 3698 ד
 2012-2013 פארק שרונה (שד' ירושלים)   3698 ד
 2017 גן נג'ארה 121 3698 ד
 2014-2015 פארק מקוב 36 ,35 ,79 ,13 3699 ד
 2016 רמפת הנוטר 350 3700 ד
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 ,2013-2014 גן המגינים 565 ,495 3704 ד

2016 
 2017 גן המייסדים 509 3704 ד
 2012-2013 גן שטיינברג 575 3705 ד
 2013-2014 גן הרפתקאות 487 3705 ד
 2017 שצ"פ מנשה קפרא 671 ,55-60 3705 ד
 2014-2015 גן רש"י     ד
 2014-2015 גן שקולניק     ד
 2012-2013 פארק גבעת האהבה 470 3697 ה
 2013-2014 גן עין תכלת 206 3816 ה
 2012-2013 גינות שילר     ה
 2014-2015  פארק משה מזרחי     ה
 2017 גן החשמונאים 205,206 3658  ה
 2011-2012 גן הבנים - קרית משה   3653 ו
 2014-2015  פארק צרפתי 88 3679 ו
 2014-2015 שצ"פ 53 41 5478 ו
 2014-2015 שצ"פ 50 38 5478 ו
 2014-2015 שצ"פ 51 39 5478 ו
 2013-2014 שד' וולקני (חלק דרומי)     ו

 
 
 

 אדר' דלית הראל
 מהנדסת העיר וראש מנהל הנדסה
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