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ניסן, אייר, תשע"ט
מאי, 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
פיתוח  העבודות:  הסתיימו  וגולדשטיין.  קינד  דוד  שטיין,  בכר,   – ברחובות  פיתוח  עבודות  ותשתית:  לפיתוח  העבודות  נמשכות 
ברחובות - נגבה, ה' באייר, אנילביץ, הילל, טשרניחובסקי )בילו – ברנר(, ששת הימים )גבריאלוב – משה יתום( • עבודות להקמת 
מעגלי תנועה בצמתי הרחובות: מדאר – דרך ירושלים – אברבנאל, גורודסקי – סירני )כולל עבודות פיתוח בסירני( • קרצוף וריבוד 
אספלט: לוין אפשטיין )בית הפועלים-טלר(, בלקינד, שבזי, אחים טרבס, בילו )גבורי ישראל- חרל"פ(, חפץ חיים )מאור יוסף-לחי(. 
לקראת ביצוע: החלפת קווי מים ברחובות – יהלום, שוהם, ברקת, ספיר, הפרטיזנים, השעורה והחיטה • החלפת קווי ביוב וניקוז 
ברחובות – פינקלשטיין ויד ושם • עבודות פיתוח ברחובות העמק והשרון. מוסדות חינוך וציבור בבניה: 4 כיתות גן בה' באייר • 

2 כיתות גן ברחוב מייקל לוויט • 2 כיתות גן ברחוב דב לאוטמן. לקראת ביצוע: בית ספר חדש 18 כיתות ברחוב טשרניחובסקי.

חושבים סביבה 
הטיאוט,  ומכונות  המנופים  הטיאוט,  מערך  הוגבר  הפסח,  לחג  ההערכות  במסגרת  הסביבה:  ועיצוב  העיר  חזות  לשיפור  עבודות 
הטנדרים עבדו במשמרות כפולות והתווספה משמרת למכונת הדחס. הוקצו מגרשים לשריפת החמץ והוצבו כ- 11 מכולות בשכונות 

העיר להשלכת גזם ופסולת יבשה. נמשכות העבודות: שיקום ושתילת צמחייה עונתית ורב שנתית בערוגות ברחבי העיר ועוד.

אירועי האביב, טקסים לאומיים וחגיגות העצמאות
עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו בחגיגות האביב ברחובות, שנפתחו בפסטיבל ה- 7 למחול וזמר "רוקדים אביב, נמשכו 
בצעדת האביב ונחתמו במימונה העירונית המסורתית • התקיימה עצרת מרכזית בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבית העם 
יום הזיכרון לחללי  יום הזיכרון באנדרטת השואה והקראת שמות בבית דרור • בערב  ופעילות לציון  -היכל התרבות העירוני 
מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה נערכה עצרת מרכזית, טקסים בשכונות, ערב שירי לוחמים וטקס ממלכתי בבית העלמין 
הצבאי ביום הזיכרון • לרגל יום העצמאות ה 71- 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 למצטיינים עירוניים.

מבזקי חדשות 
חטיבת הביניים ב' של קריית החינוך דה שליט זכתה בפרס המצוינות החברתית לקידום ערכים • תלמידי כיתה ט' בקריית החינוך 
למדעים זכו במקום הראשון בתחרות מצוינות מדעית • נבחרת הפיסיקה של קריית החינוך דה שליט זכתה במקום הראשון בתחרות 
הארצית לפיצוח כספות • בית הספר פרחי המדע זכה במקום השלישי בתחרות הארצית לחקר החלל לזכרו של אילן רמון • נבחרת 
המחוננים זכתה בתחרות היוקרתית הארצית למחוננים • מיזם חדש ליזמי טכנולוגיה בתחום "ערים חכמות" החל לפעול, למימוש 
פרויקטים או פתרונות טכנולוגיים עירוניים • רחובות נבחרה לפיילוט ארצי להגדרת "קהילה נגישה" • בטקסים חגיגיים נחנכו מבנה 
המרכז הקהילתי החדש "מהות" ומבנה המרכז הקהילתי החדש בשכונת רחובות הצעירה • הוצגה תכנית עבודה אסטרטגית לאיכות 
הסביבה וקיימות • נבחר יועץ משפטי מלווה למנהלת התחדשות עירונית בקריית משה • בתחרות סלוגנים "מעצבים ניקיון", שנערכה 
בקרב בתי הספר בעיר, נבחרו ארבעה סלוגנים שיפורסמו על צי משאיות האשפה בשירות העירוני • נערך מבצע לתיקון והחלפת 
מוטמנים פגומים בעיר ונרכשו מאות עגלות אשפה. בימים אלה נערכים למכרז לרכישת פחים מוטמנים חכמים בעלי חיישני שליטה 
ובקרה • פונו רוב מיכלי הבגדים ברחבי העיר והוצבו מחדש בחמישה מתחמי מיחזור מרכזיים בעיר • החלה ההרשמה לצהרוני גני 
הילדים של רשת חוויות • בקרוב ייחלו ההרשמות לקייטנות: קייטנות הקיץ של החברה העירונית ו'בית הספר' לחופש הגדול - פרטים 
באתר החברה • קייטנות רשת חוויות - פרטים באתר הרשת • נפתחה עונת הרחצה במרכז פיס לספורט ונופש וייסגל, לפרטים: 

6586585-08 • 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


