
מנהל ההנדסה- טבלת עדכון שבועית בעבודות ציבוריות

תאריך סיוםתאריך התחלההנחיות לדיירי האזורפרסוםמפגעים אפשרייםכתובות דיירים שיושפעומיקוםקבלןמהות העבודהשם הפרוייקטד"מסשבוע

בניין העירייה1
סגירת הכביש ברחוב משה 

שרת לכיוון מערב
18משה שרת רם אדרת

מרכז , 85-83משה שרת 

, גני אור אבנר, קליטה

צ"משתמשי התח

, הסדרי תנועה, רעש

צמצום ציר משה שרת

קיים שילוט בשטח 

ועדכון אגד

תנועת קווי האוטובוס 

 תעבור 12,11,89

ל "לרחובות בן צבי וצה

למשך כחצי שנה

25.10.2020

סגירת . כשנתיים

מקטע מרחוב משה 

שרת למשך כחצי שנה

רחוב לכיש2

, עבודות פיתוח בלכיש

וביצוע קו ניקוז ברחוב לכיש 

2-10

21-אפרבביצועעדכון מוקדכלים כבדים ברחוב, רעשרחוב לכיש ותבוררחוב לכישרעם.ג

קטע צפוני- רחוב ביאליק 3

מדרכה - עבודות פיתוח 

ס "סמוך לבי)מערבית 

(אורים

ז חקלאות.א.ר
הסדרי תנועה , כל רחוב ביאליק

בוטינסקי'ברחובות הנוטרים וז

ס "ביה, דיירי ביאליק

גן עינב, אורים

שינוי הסדרי תנועה 

התנועה תעבור  - (קבועים)

לנתיב השמאלי

07.06.202030.04.2021עדכון מוקד

יוספטל4
+ השלמת תיקונים סופיים 

מסתורי אשפה
D&Dשוטףעדכון מוקדיוספטליוספטל

5
רחוב - מעונות וגני ילדים 

חבצלת

הקמת מבני מעונות וגני 

ילדים
21-מאי21.06.2020עדכון מוקדכלים כבדים ברחוב, רעשרחוב חבצלתרחוב חבצלתאלהאדי

30.04.2021שוטףעדכון מוקדאיןרחוב גולן תבור ומגידורחוב גולן תבור ומגידורעם. געבודות פיתוחפארק תבור6

גינון ועבודות הנדסיותפנחס לבון7

אילן גינון במגביל 

לעבודות פיתוח של 

די.אנד.הקבלן די

ממתיןממתיןעדכון מוקדהפסקות מים קצרות, רעשהבתים הסמוכים לצומתגולדה מאיר/ צומת פנחס לבון

טיילת דרומית8
הקמת טיילת דרומית לכיוון 

חיפה
15.04.2021עדכון מוקדאיןחוף ימית לכיוון דרוםראז חקלאות

9
פרוייקט מגורים במזרח 

סביוני ים ברחוב אילנות
בסמוך לאולם הספורטכפירבניית שלד

החלק הדרומי של רחוב 

אילנות

, כלים הנדסיים רועשים

גידור השטח
22-אפר20-אפרעדכון מוקד

10
פרוייקט מגורים במרכז 

("בוטיק")השכונה 
דיירי רחוב אגוזיםבין רחוב צאלון לאגוזיםכפירבניית שלד

, כלים הנדסיים רועשים

גידור השטח
22-אפר20-מאיעדכון מוקד

22-דצמ20-אוקעדכון מוקדגידור השטח, כלים הנדסיים רועשיםאיןרחוב פינת ספיר פינת רחוב שרתהאחים אבו עיאששאיבת מי תהום, עבודות חפירההקמת הקונסרבטוריון11

12

עבודות תשתית בסמטת 

נתיב בליטי

הקמת מדרכה וסלילת דרך 

כל רחוב נתיב בליתידי אנד דילתנועה מוטורית

מחסור זמני , אבק, רעש

חניות

הועברה הודעה לאגף 

08.11.202030.04.2021חינוך והורי הגנים

07.02.2130.04.2021אין איןאין4-6קוממיות ' רחD&Dחניון קוממיות15

עדכון מוקד ואתר 

עירייה

28.01.202130.06.2021איןראז חקלאותיציקת משטח בטון מוחלקטיילת צפונית14 איןאיןצפונית- טיילת חדשה 

עדכון מוקד ואתר 

עירייה

1שלב 

1326.01.21 איןאיןבית ספר רביןע הנסה.יהנגשת כיתות אקוסטיותהנגשת כיתות אקוסטיות

משרד הנדסה ואתר 

עירייה

עדכון מוקד ואתר 

14.04.202130.02.2023איןעירייה

סמוך לסביוני יםגלבוע קומות3- מבני מגורים פרויקט מגורים16

סמוך - לכיש ומורן ' רח

רעשלסביוני ים

עדכון מוקד ואתר 

עדיין לא ידועעדיין לא ידועאיןעירייה

אודיטוריום רבין17

+  כיתות 12הקמת מבנה 

רעש64-72ירושלים ' שדקן התוראודיטוריום

07.03.202128.03.2021אין ש"אגראז חקלאותפיתוח רחבת בית כנסתפיתוח שטח בית הכנסת18

עדכון מוקד ואתר 

עירייה

20.03.202127.07.2021 מתחם נווה חוף- תשתית 19

ניקוז , ביוב, עבודות פיתוח

חורי איברהיםוכבישים

מתחם נווה חוף צפונית לכיכר 

איןאיןספיר-מח"פל
- עדכון מוקד ואתר עירייה 

יהיה שילוט בהמשך

21-יול21.03.2021אין ביצוע קו סניקה לביוב20

ש תמר "שדרוג קו סניקה ת

עד לשוחה בפנחס ספיר

עפר + שלמה חביב 

עדכון מוקד ואתר עירייהאיןאיןפנחס ספירצנרת

עדכון מוקד ואתר עירייה

אזור התעשייה לגיש21

, תשתיות- שדרוג מלא 

רחוב שומרוןרעם. גאספלט ותאורה

25.04.21-02.05.21

25.04.202129.04.2021אין

עדכון מוקד ואתר עירייהאין22-26רוברט סולד 22רוברט סולד ראז חקלאותגינון+ הקמת חניון 22פיתוח חניון רוברט סולד 23

בתיאום עם דיירי רוברט 

לא ידוע22סולד 

איןאיןל"צה' רח- אלמוגים ' שכראז חקלאותהחלפה של עמודי תאורההחלפת עמודי תאורה22


