
בגן המייסדים

14:00 - 10:00
י״ד באדר ב׳



אדר א', אדר ב', תשע"ט
מרץ, 2019 תושבים יקרים,

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

, במס׳ 050-8806106 המוקד העירוני 106, זמין לפניותיכם 24/7 גם ב- 
ניתן לדווח למוקד בשידור חי באמצעות אפליקציית ריפורטי 

http://bit.ly/ireporty בחינם

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
נמשכות העבודות לפיתוח ותשתית: עבודות פיתוח ברחובות - נגבה, ה' באייר, אנילביץ, הילל, טשרניחובסקי )בילו – ברנר(, 
ששת הימים )גבריאלוב – משה יתום( • החלפת קווי ביוב, ניקוז ומים ברחוב זכריה חתוכה • עבודות להקמת מעגלי תנועה 
בצמתי הרחובות: מדאר – דרך ירושלים – אברבנאל, גורודסקי – סירני )כולל עבודות פיתוח בסירני( • הקמת רמזורים 
באייר,  ו-ה'  נגבה  ברחוב  וניקוז  ביוב  קווי  העבודות: החלפת  פריד הסתיימו   – דובנוב   – הימים  הרחובות ששת  בצומת 
אנילביץ והילל • החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחובות - המעפיל, חפץ חיים, מדאר )נג'ארה – דרך ירושלים( • ביצוע 
מעגל תנועה בצמתי הרחובות בן ציון פוגל – דובנוב, עזרא – סימטת נחמני. לקראת ביצוע: החלפת קו ביוב ברחוב פריד 
)תמרי – עמוס דניאלי( • החלפת קווי ביוב, ניקוז ומים בשכונת "חצרות המושבה" וברחובות פינקלשטיין ויד ושם • החלפת 
קווי מים ברחובות - החיטה, השעורה, יהלום, שוהם, ברקת, ספיר והפרטיזנים. מוסדות חינוך וציבור בבניה: תוספת מבנה 

6 כיתות בבית הספר ע"ש יצחק נבון. לקראת ביצוע: מבנה מנהלה חדש ועבודות פיתוח בקריית החינוך קציר )שלב ב'(.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה 
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: לרגל חגיגות ט"ו בשבט, נערך טקס עירוני וחולקו במוסדות החינוך עשרות אלפי 
צמחים וערכות שתילה. בנוסף נשתלו מאות אלפי צמחים ונטעו עצים ברחבי העיר. הסתיימו העבודות: שדרוג מתחם 
קיים ברחוב בעל התניא, הכולל החלפת מתקני משחק וביצוע משטח גומי והצללה • הקמת פארק ברחוב ראול ולנברג 
בשכונת רחובות החדשה. נמשכות העבודות: נטיעת מאות עצים ברחבי העיר, שיקום ושתילת צמחיה עונתית ורב שנתית 
בערוגות ברחבי העיר • עבודות ריצוף והסדרת גבהים בשדרות וולקני • עבודות לשדרוג גן הבנים בשכונת אושיות • 

הסדרת מטרוקות וגישה למתחם שלולית החורף • פיתוח נופי ברחובות המדע, ששת הימים, דובנוב ובן ציון פוגל.

אירועים קרובים 
21.3, חגיגת פורים, 10:00 – 14:00, רייב פורים, 20:00, בגן המייסדים • 29.3 – 13.4, אליפות רחובות הפתוחה בטניס 
• 2.4, יום מעשים טובים • 23-24.4 , פסטיבל מחולות "רוקדים אביב" בגן המייסדים • 25.4 צעדת רחובות • 28.4 , 

מימונה עירונית • פרטים ועדכונים יעלו לאתר העירוני ולפייסבוק "עיריית רחובות".

מבזקי חדשות 
העיר רחובות זכתה במקום השני בישראל במדד איכות החיים בסקר שנערך באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
• אושר תקציב 2019 בסך מיליארד שקל והשנה הושם דגש על תקציב החינוך אשר גדל בכ- 17 מיליון שקל, חזות העיר 
גדל בכ- 9 מיליון שקל ובתחום הרווחה גידול של כ- 6 מיליון שקל • מאות מקומות חניה חדשים בפארק ת.מ.ר )המדע( 
ועדה ציבורית שתגבש פתרונות מוסכמים להפעלת השוק העירוני  • הוקמה  יעמדו לרשות התושבים המגיעים לפארק 
וניקיון הסביבה • במסגרת שיפור הנראות של  החדש • לראשונה ברחובות נערך כנס שיתוף ציבור בתחום חזות העיר 
המרחב הציבורי, נערך מבצע רחב היקף לניקיון יסודי בדרך בגין והשטחים הפתוחים הסמוכים לו, בין היתר יוצבו פחי אשפה 
חדשים, שילוט, שלטי הכוונה לצועדים, ברזיות חדשות ועוד • נערך כנס תושבים בקריית משה לקבלת מימון לאיטום גגות 
• נפתח מועדון אזרחים ותיקים לקהילה האתיופית בשכונת אושיות • תעודות הוקרה חולקו ל -23 אנשי חינוך מצטיינים 
בטקס חגיגי שנערך לכבודם • במסגרת יום האישה הבינלאומי הוענקו 70 תעודות לנשים משפיעות לרגל 70 שנה למדינה 
• פרויקט "הזדמנות שניה" ללימוד תואר אקדמי ראשון נפתח לנשים רחובותיות בגילאי 35 ומעלה • המחלקה לקליטת 
עליה עברה למשכנה החדש ברחוב הנביאים • מרכז הגישור והדיאלוג העירוני עבר למשכנו החדש ברחוב טלר יחד עם 
מחלקות אגף החינוך והנוער – שח"ר )שרותי חינוך ורווחה( – ביקור סדיר ומחלקת היסעים • נערך טקס חגיגי לחנוכת בית 
התרבות ע"ש סמילנסקי • חדש ברחובות –ליגת כדורגל מיוחדת לבני נוער "ליגת שחבק" במרכז וייסגל רחובות • החברה 
העירונית רחובות ורשת חוויות יפעילו את 'בית הספר של החגים' בצהרוני גני הילדים ובתי הספר במהלך חופשת הפסח. 

כל המידע והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובאפליקציה
שלכם,

עיריית רחובות


