
10.3 | יום ג' | 14:00-10:00
גן המייסדים | הכניסה חופשית

חוגגים

רחובות 
חוגגת

בחג הפורים



אדר א' – אדר ב', תש"פ
מרץ, 2020 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
נמשכות העבודות לפיתוח ותשתית: עבודות פיתוח והחלפת קווי מים ברחובות - שוהם ויהלום * החלפת קווי 
מים וביוב ברחובות – הגר"א, הרא"ז ושטיינמן * החלפת קו ביוב ברחוב ארלוזורוב )שמעון דיין – טרניחובסקי( 
* עבודות פיתוח והחלפת קו מים ברחוב הדגניות * עבודות להקמת חניון ברחוב ששת הימים. לקראת ביצוע: 
עבודות פיתוח והחלפת קווי מים ברחובות – ברקת וספיר * עבודות פיתוח החלפת קווי ביוב וניקוז ברחוב ארצי 
* עבודות פיתוח והחלפת קווי מים, ביוב וניקוז ברחוב משקה. מוסדות חינוך וציבור בבניה: בית ספר יסודי 24 
כיתות, מנהלה ופיתוח בשכונת חצרות המושבה * תוספת 3 כיתות גן בגני ילדים לחינוך מיוחד ברחוב דהרי. 

לקראת ביצוע: 2 כיתות גן ברחוב יצחק בן ארי * הקמת אולם ספורט בסמוך לתיכון רון ארד. 

אירועים קרובים
10.3 חגיגת פורים בגן המייסדים: רחובות חוגגת 130, 10:00 – 14:00, רייב פורים לנוער – 20:00 – 23:00 * 
13.3, מירוץ ניווט, 8:00 – 10:00, זינוק מגן הפלסטיק * 20.3 – 4.4, אליפות רחובות הפתוחה בטניס, * 24.3, 
יום מעשים טובים *  12-13.4 פסטיבל מחולות "רוקדים אביב", 20:00 – 23:00, גן המייסדים ובאולמות ספורט 
* 13.4, צעדת ה- 130 לרחובות, 8:00 – 13:00 * 16.4, מימונה עירונית * פרטים ועדכונים יעלו לאתר העירוני 

ולפייסבוק "עיריית רחובות".

מבזקי חדשות 
העיר רחובות זכתה במקום השני בישראל במדד איכות החיים בסקר שנערך באמצעות הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה * אושר תקציב 2020 בסך 1,0887,900 ₪, בדגש על תקציב החינוך עם תוספת בהיקף של 47 
מיליון שקל, וכן תוספת לתקציב בתחום איכות הסביבה וחזות העיר, בהיקף של כ- 12 מיליון שקל  * זכינו 
בפרס רמת המוכנות לשעת חירום הטובה ביותר בישראל בתחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי" * החל 
תהליך להחלפת 11 אלף גופי תאורת לדים ברחובות העיר, עוצמה הגבוהה ב- 30 אחוז מהתאורה הרגילה 
ושיעור החיסכון בעלויות הוא כ- 60 אחוז * חדש במוקד: בתום תהליך אפיון ארוך, הוטמעה מערכת חדשנית 
לניהול פניות תושבים, המקצרת את זמן הטיפול. * נרכשו עגלות חשמליות וחדשניות לניקוי רחובות העיר * 

הושק מרכז חדשנות עירוני "INNOVISION" ברחובות * בית הספר מעלות משולם זכה בפרס החינוך הארצי 
של החינוך הממ"ד בישראל * נערכים להקמת מרכז צעירים, אשר יכלול מעונות סטודנטים ומסחר * נערך 
כנס ייחודי "תנו לגדול על שקט" שמטרתו לדחות את השימוש בניידים חכמים בגיל צעיר * נמשכות העבודות 
להכשרת חניון חדש בסמוך למכון איילון בפארק המדע ת.מ.ר * נערך לראשונה ברחובות  ערב 'דיאלוג בסלון' 
בבתי התושבים, לציון חודש הגישור העירוני * החל לפעול שרות חדש לקבלת תו דייר אמצעות שליח עד הבית, 
המיועד למי שמחדש את תו החנייה האזורי באמצעות אתר האינטרנט * החל לפעול פרויקט חדש לשיפור 
חזות העיר במסגרתו מותקנת תאורה דקורטיבית המאירה ומשווה מראה מיוחד לעצים בעיר * נערך טקס 

חנוכת סניף אנוש לתשושי נפש ברחובות. 

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

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


