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אייר-סיוון, תשע"ז
מאי, 2017 תושבים יקרים,

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

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
נמשכות העבודות לפיתוח תשתית: עבודות פיתוח ברחובות - ירמיהו, יחזקאל )משה מזרחי-ירמיהו( וישעיהו )משה מזרחי-

ירמיהו( • החלפת קווי ביוב וניקוז + עבודות פיתוח בדרך אצל • עבודות ביוב, ניקוז ומים + עבודות פיתוח ברחוב בן ציון פוגל 
• החלפת קווי ביוב בשכונת חבצלת. לקראת סיום: עבודות פיתוח ברחוב משה מזרחי. הסתיימו העבודות: החלפת קו ביוב, 
ניקוז ומים + פיתוח ברחוב ששת הימים )בקטע הרחובות גבריאלוב - אמנון ותמר( • הנחת קו מים ראשי וריבוד הכביש ברחוב 
מרדכי בשיסט • עבודות פיתוח ברחוב טשרניחובסקי • קו ביוב חדש, ניקוז ומים, בדרך יבנה )בקטע הרחובות מוסקוביץ-
הרצל( • החלפת קו מים וריבוד בדרך הים )בקטע הרחובות דוד כוכבי -עמיאל רוז'נסקי( • החלפת קו מים + פיתוח ברחובות 
מרטון - אהרוני - סיטקוב • החלפת קו מים ופיתוח ברחוב אוסישקין • החלפת קו מים וריבוד הכביש ברחוב בית הפועלים 
• החלפת קו ביוב, ניקוז ומים + פיתוח ברחוב בורוכוב • עבודות פיתוח ברחוב הרקפת • החלפת קו מים ופיתוח ברחוב הס. 
לקראת ביצוע: החלפת קו מים + עבודות פיתוח ברחוב גורדון, ביצוע קווי ביוב וניקוז + עבודות פיתוח ברחוב אחד העם, 
החלפת קו מים + עבודת פיתוח ברחוב קק"ל, ביצוע מעגל תנועה בצומת דרך ירושלים - אורי כהן. מוסדות חינוך וציבור 
בבניה: נמשכות עבודות הפיתוח להקמת שצ"פ מרכזי )שלב א'( בשכונת רחובות המדע • החלו העבודות להקמת 2 כיתות 
גן ברחוב יעקב מזרחי בשכונת רחובות הצעירה • 2 כיתות גן בשכונת חצרות המושבה • 2 כיתות גן בשכונת אבן גבירול • 

תוספת מבנה 6 כיתות בבית הספר נעם בנות. לקראת ביצוע: הקמת אולם ספורט בקריית החינוך למדעים.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
הסתיימו עבודות גנים ועיצוב הסביבה: שתילת צמחיה, גינון והשקיה: במעגלי התנועה - שדרות ירושלים - לח"י וטשרניחובסקי 
- משה מזרחי • ברחובות העיר - פנחס בן דוד פינת דוד ישראל, ההדס, הבוסתן, משה חרש • בגנים ציבוריים - טלר, פינס, 
הטייס, הבנים במרמורק, דיזינגוף ופארק רחובות ההולנדית. בביצוע: עבודות פיתוח, גינון והשקיה בשצ"פ מנשה קפרא 
ובכיכר מנוחה ונחלה • עבודות פיתוח נופי ברחוב גורודסקי • טיפול והכנת אנדרטאות לקראת הטקסים הממלכתיים • 

המשך העבודות לשתילות עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה במוסדות חינוך, ציבור ובכל רחבי העיר.

אירועי האביב, טקסים לאומיים וחגיגות העצמאות 
עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו בחגיגות האביב ברחובות, שנפתחו בפסטיבל ה- 5 למחול וזמר "רוקדים אביב", נמשכו 
בצעדת האביב ונחתמו במימונה העירונית המסורתית • התקיימה עצרת מרכזית בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבית העם - 
היכל התרבות העירוני ופעילות לציון יום הזיכרון באנדרטת השואה והקראת שמות בבית דרור • בערב יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי פעולות האיבה נערכה עצרת מרכזית, טקסים בשכונות, ערב שירי לוחמים וטקס ממלכתי בבית העלמין הצבאי 
ביום הזיכרון • לרגל יום העצמאות ה -69 למדינה חולקו דגלי לאום במקום רישום קנסות בחנייה מוסדרת, על ידי השיטור העירוני 
המשולב ופקחים מאגף התנועה • עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו באירועי ערב יום העצמאות, במסע האופניים 'רוכבים 

בעצמאות' ובקבלת פנים חגיגית, בה אירח ראש העיר את התושבים והעניק תעודות הוקרה לחיילים מצטיינים.

מבזקי חדשות 
קריית החינוך אורט רחובות זכתה בפרס חינוך ארצי • קריית החינוך למדעים זכתה בשבעה פרסים בתחרות רובוקאפ ג'וניור 
הארצית • בית הספר שפרינצק זכה במקום הראשון באליפות הסייבר הלאומית בתחום התכנות • נחנך מבנה חדש ליחידת 
השיטור העירוני המשולב • החלה ההרשמה לצהרונים של החברה העירונית: לפרטים: 08-6683896/0 • נפתחה ההרשמה לעונת 

המנויים לבית העם - היכל התרבות העירוני, לפרטים: 08-9232200. 

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

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


