


סיון, תמוז, תשע"ט
יולי, 2019 תושבים יקרים,

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

עיריית רחובות ממשיכה באכיפה לשמירה על עיר נקיה ויפה 
, 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: החלפת קווי ביוב וניקוז ברחובות - גולדשטיין ויד ושם • החלפת קו מים ברחוב 
הפרטיזנים • עבודות פיתוח והחלפת קווי מים ברחובות - החיטה והשעורה • עבודות פיתוח והחלפת קווי ביוב, ניקוז 
ומים בשכונת חצרות המושבה. הסתיימו העבודות: החלפת קווי מים, ביוב וניקוז ברחובות אנילביץ והלל • הקמת מעגלי 
תנועה בצמתים – גורודסקי – סירני, דרך ירושלים – מדר – אברבנאל • החלפת קו מים ברחוב מדר )שדרות הקיבוצים 
-אברבנאל( • החלפת קו מים ברחוב ששת הימים )סטולבוב – גבריאלוב( • קרצוף וריבוד ברחובות – בילו , אחים טרבס, 
הבעש"ט, בלקינד, שבזי, חפץ חיים. לקראת ביצוע: קווי מים ברחובות – שוהם, יהלום , ספיר, ברקת • עבודות פיתוח 
ברחובות – השרון והעמק • עבודות פיתוח ברחוב התאנה. מוסדות חינוך וציבור בבניה: בית ספר חדש 18 כיתות ברחוב 
טשרניחובסקי • מבנה מעבדות ומנהלה בקריית החינוך קציר )שלב ב'( • אולם ספורט בבית הספר בגין. לקראת ביצוע: 

הריסה ובניית מבנה כיתות בקריית החינוך דה שליט • עבודות להקמת אצטדיון עירוני )שלב א'(.

חושבים סביבה 
עבודות לשיפור חזות העיר ועיצוב הסביבה: הוצבו מעל 20 מכלי איסוף בגדים למחזור בחמישה מתחמי מחזור בעיר • 
פיילוט: נרכשו שתי מכונות שטיפה בלחץ קיטור לניקיון הכבישים והמדרכות • במסגרת קמפיין הסברה מתמשך בנושא 
ניקיון, סביבה וחזות העיר, להעלאת המודעות והחשיבות לשמירה על הניקיון והסביבה, הוקם עמוד ייחודי באתר העירוני, 
ובאינסטגרם.  בפייסבוק  פעילות   - ובהמשך  והמודפסת,  אינטרנטית  הדיגיטלית,  ובמדיה  חוצות,  בשלטי  פרסום  עלה 

נמשכות העבודות: שיקום ושתילת צמחייה עונתית ורב שנתית בערוגות ברחבי העיר.

פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים
אירועי חודש יוני: נפתחו עם עשרות אירועים שנערכו במסגרת חגיגת הספר העברי במוסדות התרבות והקהילה בעיר, 
כאשר האירוע מרכזי התקיים בגן המגינים ולראשונה השנה נערך פסטיבל "פסטיבוק" ביקב עם מגוון פעילויות ומתחמים 
בתחום קהילה וסביבה • אלפים הגיעו לאירוע 'רפואה על הבר', לשוחח עם מיטב הרופאים מהמרכז הרפואי 'קפלן' 
וכללית. אירועי יולי – אוגוסט: הקיץ נפתח עם פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-10 לפסלים חיים, עם מעל ל- 100 מיצגים, 
150 אמנים ופסלי רחוב מהארץ ומחו"ל, בהשתתפות מאות אלפי תושבים ואורחים שגדשו את רחוב יעקב במשך שלושה 
ימים • תכנית 'קיץ בטוח לנוער' תופעל עם עשרות אירועים לבני נוער ברחובות ופעילויות איכותיות, בעירונוער, במרכזי 
חוויות וברחבי העיר וייערכו מגוון פעילויות ואירועים לקיץ לכל המשפחה • ערבי זמר ושירה בציבור, 'שרים לך רחובות' 
יתקיימו בימי חמישי, 20:30 ,ברחבת העיריה • אירועי קיץ כיף בשכונות יתקיימו בפארקים • חגיגת סוף הקיץ תנעל את 
אירועי הקיץ בגן המייסדים: 28.8 - חגיגה לנוער עם שפיטה ועדן חסון - 29.8 - מופע עם מוש בן ארי ולהקת אומה גומה 

לציון 50 שנה לפסטיבל וודסטוק.

מבזקי חדשות לקיץ
בחודשי הקיץ יתוגברו ניידות השיטור העירוני ויפעלו בפארקים ובמוקדי הבילוי בעיר • סיירת הורים עירונית מתגברת 
פעילותה ויופעלו קווי הלילה • ניידת נוער של הרשות העירונית למאבק באלימות, סמים ואלכוהול תסייר בשעות הלילה 
בעיר • במגרשי הספורט יתקיימו פעילויות ספורט לנוער בליווי מדריכים. נמשכת ההרשמה לעונת המנויים 2019 – 2020 

בבית העם רחובות – היכל התרבות העירוני, טל': 9232200-08.

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

רחמים מלול
ראש העיר


