
בקרוב: תחילת עבודות להקמת השוק העירוני החדש!

התקיימו נטיעות ט"ו בשבט עם ילדי העיר

החלה סלילת כביש 411 ממערב לדרום העיר

נחנך "גן טופז", לזכרה של טופז אבן חן-קליין ז"ל
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אדר-ניסן, תשע"ג
מרץ, 2013 תושבים יקרים,

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

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פיתוח תשתיות 
שכונות חדשות: בחודש יחלו עבודות פיתוח הגינה הציבורית בשכונת "רחובות על הפארק" ועבודות פיתוח ותשתית ברחוב פקיעין בשכונת "רחובות 
מערב" � החלו עבודות עפר ותשתית בשכונת "גבעת האהבה" � הקמת קיר אקוסטי בין מסילת הרכבת לשכונת "נאות כרמים" לקראת סיום � 

מבוצעות עבודות תאורה בשכונת "רחובות המדע"

פרוייקטים מרכזיים: החלו העבודות לסלילת כביש 411 ממערב לדרום העיר � ממשיכות עבודות תשתית ופיתוח לשדרוג מתחם בנימין יעקב � 
נערכות הכנות לפתיחת חלקו הראשון של גשר ההפרדה המפלסית בכניסה הצפונית לרחובות � בשכונת רחובות החדשה הושלם פארק חדש 

כולל מדרכות, חניות ושבילי אופניים 
חידוש ופיתוח תשתיות: נסללים רחובות בשכונת מקוב � עבודות פיתוח וחניות ברחוב דב קליין בחזית בי"ס קציר בשלבי ביצוע אחרונים � מגרש 
חנייה למעל מ-40 רכבים ברחוב ברנר-בני משה לקראת סיום � עבודות פיתוח ברחוב אורבך לקראת סיום � בוצעו שיפורי בטיחות ונגישות בתחנות 
אוטובוס ובצמתים ברחבי העיר � עבודות ריבוד וסלילת מדרכות ברחובות אבן עזרא, אפרים זקס, ישעיהו, יחזקאל הנביא, דוד מזרחי � מבוצעות 
עבודות שיקום ושידרוג מערכת הניקוז � הוסדרה הכניסה לבי"ס דה שליט מרחוב שמעוני והמשך העבודות פיתוח ברחוב לקראת סיום � בביצוע 
רחבה חדשה בצומת הרצל הרשנזון � עבודות פיתוח ברחובות הרצוג ומלצר נמצאות בעיצומן � עבודות פיתוח ברחוב הצנחנים הסתיימו � הושלמו 
עבודות הפיתוח ברחוב בן גרא � מבוצעות עבודות להרחבת רחוב ברמן לשני נתיבים וכיכר סירני-מילר � מבוצעות עבודות כיכר תנועה ברחוב 

מנוחה ונחלה-הבעש"ט � הושלמו עבודות תיעול ברחוב שלום עותמי

גינון, פארקים ועיצוב הסביבה 
עבודות גינון ופיתוח נופי, ריהוט גן והתקנת מצלמות. הסתיימו: אחוזות הנשיא � גן דורלם � גן מרדכי גרוסמן � מעלות משולם � גידור ברחבי העיר 
� הרצל, בין רחוב גורדון לאייזנברג. בביצוע: גן דרימר � גינה ברחוב עין התכלת � שד' הקיבוצים-הרצל שלב א' � שד' וולקני � גן גולדה  � גן מבנן 
� מתחם משחקים פארק היובל. גינון ברחובות: האמהות � דוד ישראל � מבצע ליטני � העליה-קובנר � חשמונאים � פלמ"ח � חי"ש  � יעבץ � 

סמילנסקי � היסמין � גלוסקין � במסגרת חגיגות ט"ו בשבט ניטעו מאות עצים ושתילים עם תושבי העיר 

תרבות, חינוך ופנאי
 � והתנדבותיות  ביום מעשים טובים בעשרות פעילויות חברתיות  � רחובות השתתפה  בחגיגות הפורים בגן המייסדים  עשרות אלפים השתתפו 
התקיימו אירועים עירוניים לציון יום האשה הבינלאומי ונערך טקס הוקרה לנשים מצטיינות, יוזמת הפורום לקידום מעמד האשה � התקיים אירוע 
חורף לנוער עם דודו טסה � 26 מדליות לילדי מועדון הג'ודו "עירוני רחובות" בתחרות ארצית � אליפות ישראל בהאבקות בסגנון יווני רומי נערכה 
בעיר ורחובות דורגה בחמשת המקומות הראשונים � נחנך מרכז ה"עירונוער" המשופץ ויחידת הנוער של העיריה הומלצה לקבלת פרס הצטיינות 
ארצי � כ-6000 הורים רשמו את ילדיהם לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ג בימי הרישום, כמחציתם נרשמו באמצעות אתר האינטרנט העירוני

אירועי החודש!
15-16 במרץ: אמני רחובות פותחים את בתיהם ותערוכות פתוחות בגלריות העירוניות 
14 במרץ: יום המדע הבינלאומי ותערוכה "הכל זורם"/ מכון ויצמן למדע, בית האמנים 

27-28 במרץ: לראשונה בעיר- פסטיבל מחול וזמר ארצי חול המועד פסח, גן המייסדים

מבזקי חדשות
� נחנך גן טופז, לזכרה של טופז אבן חן-קליין ז"ל � ביוזמת עמותת "עמך" חגגו כ-100 ניצולי שואה מרחובות את חגיגת בר המצווה בכותל המערבי 
לראשונה בחייהם � התקיים אירוע ההתרמה השנתי של מרכז "תאיר", שציין 15 שנות פעילות למען נפגעי ונפגעות תקיפה מינית � נערך טקס 
חנוכת סמטה ע"ש יחיא חיים משה ז"ל � הוקם מרכז משפח"ה לנשים חד הוריות בסניף ויצ"ו רחובות � נחנך בית הווטרינר העירוני החדש � 
התקיים "מצעד הפרוטות" הארצי של איל"ן � יוצא לדרך פרוייקט הקמת השוק העירוני החדש והמודרני של רחובות � כ-50 עובדי העיריה סיימו 

קורס בשיפור השירות לתושב, אותו עתידים לעבור כל עובדי העיריה בשנה הקרובה. 

היכנסו לפייסבוק "עיריית רחובות" לקבלת עידכונים שוטפים, דווחו לנו על כל מפגע באמצעות האפליקציה החדשה 
לסמרטפונים ושיהיה לכולם חודש אביבי, פורח ושמח! 

שלכם,
רחמים מלול,
ראש העיר


