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חשון – כסלו, תש"פ
נובמבר, 2019 תושבים יקרים,

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

חושבים סביבה, ביחד נשמור על רחובות נקייה
, במס׳ 050-8806106 המוקד העירוני 106, זמין לפניותיכם 24/7 גם ב- 

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות
קינד,  דוד  שטיין,  העמק,  השרון,   – ברחובות  פיתוח  ועבודות  מים  קווי  החלפת  ותשתית:  לפיתוח  העבודות  הסתיימו 
גולדשטיין וארצי • החלפת קווי ביוב וניקוז ועבודות פיתוח ברחוב יד ושם לקראת ביצוע: החלפת קווי מים ברחובות 
הגר"א, הרא"ז, ספיר, ברקת, שוהם ויהלום • החלפת קו ניקוז ברחוב ארצי. מוסדות חינוך וציבור בבניה: תוספת מבנה 
כיתות בקריית החינוך דה שליט •  עבודות להקמת אצטדיון עירוני )שלב א'( • 2 כיתות גן ומעליהן 4 כיתות לימוד ברחוב 
ההגנה • בי"ס חדש 18 כיתות ברחוב טשרניחובסקי • הקמת 49 מקומות חניה ציבורית בפארק תמר. לקראת ביצוע: 24 

כיתות, מנהלה ופיתוח בשכונת חצרות המושבה.

חדשות סביבה
פחים  וטיפוח הסביבה. הסתיימו העבודות: התקנת מאות  העיר  חזות  לשיפור  ובעבודות  בפעולות הסברה  ממשיכים 
חדשים מפלסטיק ממוחזר ועשרות פחים מוטמנים חדשים בעיר • עבודות לשיפור חזות שדרות מנחם בגין • הקמת 
גינה ציבורית בגלוסקין • עבודות גינון באיי התנועה ברחוב דובנוב • פיתוח נופי במעגל התנועה ואיי תנועה ברחוב זכריה 
מדאר – דרך ירושלים • נטיעת עצים ברחבת יד לבנים • הריסת המזרקה ושתילת צמחייה טרופית בפארק רחובות 
ההולנדית. לקראת ביצוע: פיתוח נופי במעגל התנועה ואיי התנועה ברחוב דוד ישראל – טשרנחובסקי • עבודות גינון 
והשקיה בצמתי הרחובות ששת הימים – דובנוב. נמשכות העבודות: גינון והשקיה ברחוב השקד • התקנת מתקני כושר 
בגינה ברחוב סטרומה • החלפת משטח גומי בגן נדב בקריית משה • עבודות פיתוח נופי וסביבתי בפסאז' השקם • 
עבודות לפרוק ערוגות פרחים ברחוב הרצל • טיפול וגיזומי עצים, ופתיחת מערכות הניקוז בעיר לקראת החורף • שתילת 

מאות צמחים רב שנתיים בערוגות ברחבי העיר.

חינוך ותרבות 
עשרות אלפי תושבים ואורחים השתתפו באירועי ספטמבר אוקטובר בעיר, בראשם אירועי "שרים בסוכות", שמחת בית 
השואבה והקפות שניות • בחופשת החנוכה תעלה בימת הנוער העירונית את המחזמר 'הנסיכה של אנדרסן' • גם השנה 
נערכו אירועי "אוהל זכור" לציון  רצח יצחק רבין ז"ל • לראשונה ברחובות התקיים אירוע עירוני "הורות בסלון" שהוקדש 

להורים • גם השנה התקיים יום הרפואה הסינית עם מגוון הרצאות וסדנאות.

מבזקי חדשות
במסגרת הפעולות לשיפור חזות העיר והסביבה נרכשו משאיות אשפה חדשות, שופל ובובקאט לתגבור מערך הניקיון 
בעיר, הוחלפו עמדות מחזור בקבוקים, פחים ישנים הוחלפו בחדשים והוגדל מספר הפחים בכל העיר • מועצת העיר 
אישרה תכנית עבודה אסטרטגית לאיכות סביבה וקיימות • החל מהלך להחלפת עשרות אלפי גופי תאורת רחוב בנורות 

LED • העיריה נערכה לעונת הגשמים למניעת ומזעור מפגעי מזג האוויר • חלה חובה להדברת זחל תהלוכן האורן 
  •  24.11 ה-  עד  העיריה,  באמצעות  גם  בתשלום  פרטית  הדברה  להזמין  ניתן  אורנים.  נטועים  בהם  פרטיים,  בחצרות 
החלה ההרשמה לתכנית המלגות הקהילתיות לסטודנטים תושבי העיר, ניתן להגיש בקשות החל מ- 24 בנובמבר ועד 3 
בדצמבר, באמצעות אתר הפלטפורמה • בחודש נובמבר ייערך חודש ההצדעה לאזרח הוותיק עם מגוון אירועים ותוכניות.  

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

רחמים מלול
ראש העיר


