
מנהל ההנדסה- טבלת עדכון שבועית בעבודות ציבוריות

תאריך סיוםתאריך התחלההנחיות לדיירי האזורמפגעים 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

צמצום , הסדרי תנועה, רעש
ציר משה שרת

תנועת קווי האוטובוס 
 תעבור לרחובות 12,11,89

ל למשך "בן צבי וצה
כחצי שנה

22-מאי25.10.2020

2
רחוב - מעונות וגני ילדים 

חבצלת
הקמת מבני מעונות וגני 

ילדים
בהשלמותתומר21.06.2020רחוב חבצלתרחוב חבצלתאלהאדי

אודיטוריום רבין5
+  כיתות 12הקמת מבנה 

14.04.202130.02.2023איןרעש64-72ירושלים ' שדס רבין"ביקן התוראודיטוריום

איןרחוב פינת ספיר פינת רחוב שרתהאחים אבו עיאש"שלד"עבודות הקמת הקונסרבטוריון7
, כלים הנדסיים רועשים

22-דצמ20-אוקגידור השטח

פרוייקטי בינוי 
פרטיים

1
פרוייקט מגורים במרכז 

("בוטיק")השכונה 
פרוייקט מגורים במזרח 
סביוני ים ברחוב אילנות

דיירי רחוב אגוזיםבין רחוב צאלון לאגוזיםכפיר
, כלים הנדסיים רועשים

גידור השטח
22-אפר20-מאי

גלבוע- אור הים 2
 3- הקמת מבנה מגורים 

קומות
01.08.2130.09.22צפון לכיש/ שיקמים' רחגלבוע

30.09.21

–  פרוייקטי תשתיות 
תאגיד המים

שיפור תשתית והסדרי 
תנועה ובטיחות

זלמן ארן' רחשלמה חביב 1
ביצוע שדרוג תשתיות מים 

וביוב רחוב זלמן ארן
+ שדרוג תשתיות מים וביוב 

גינון

27.06.2130.09.21אין

שינויים בתנועהאיןל"צהראז חקלאותמעבר חצייהל"צה' רח4

1שלב 

מתחם נווה חוף- תשתית 12
ניקוז , ביוב, עבודות פיתוח

חורי איברהיםוכבישים
מתחם נווה חוף צפונית לכיכר 

איןאיןספיר-מח"פל

צפון העיר- גבול רפאל ראז חקלאותעבודות תשתיות ואספלטחניון רכב כבד3

01.08.2130.08.22

4
יגאל אלון'  רחגלי ים- יגאל אלון ' רחאלראמזהקמת מעונות יום"גלי ים"מעונות 

18.10.2130.08.22יגאל אלון'  רחגלי ים- יגאל אלון ' רח הקמת גני ילדים"גלי ים"גני ילדים 

01.10.2130.08.22

פרוייקטי בינויי 
עירוניים

6

יגאל אלון'  רחגלי ים- יגאל אלון ' רחבן שטריתס יסודי"הקמת בי"גלי ים" בית ספר 3

6
השלמת פס + פנחס ספיר 

האטה שי עגנון
הוספת במפרים ומעבר 

הסדרי תנועהאיןפנחס ספיר מדרום לצפוןראז חקלאותחצייה

פרץ - ' הסדרי תנועה רח
פרץ' שבזי ורח' רחראז חקלאותושבזי

21-ספט06.06.21

ביצוע קו סניקה לביוב2
ש תמר "שדרוג קו סניקה ת

עד לשוחה בפנחס ספיר
עפר + שלמה חביב 
21-יול21.03.2021איןאיןאיןפנחס ספירצנרת

30.09.21

אין

01.06.2130.10.21אין

3
שדרוג תשתיות מים וביוב 

שמעון' ראובן ורח' רחשלמה חביבשדרוג תשתיות מים וביוברחובות שמעון וראובן

30.08.2021 28.01.2021אין

01.02.22 27.05.21אין

אין

איןאיןצפונית- טיילת חדשה  2

01.06.2130.03.22

4
שביל אופניים ועבודות פיתוח 

22-פבראיןמצדה' גן סולד ורחD&Dעבודות פיתוח והרחבת כבישגן סולד

ראז חקלאותהקמת  חניון באזור העסקיםחניון ויצמן5
סמוך ללכת )סוקולוב - ויצמן 

21-אוק07.06.21איןלכלוך, רעשאזור העסקים(הרווחה

'תשתיות שלב ב"ים- גלי "' שכ6

13.06.2130.12.21

אין22-26רוברט סולד 22רוברט סולד ראז חקלאותהשלמת גינון ותאורה22פיתוח חניון רוברט סולד 
בתיאום עם דיירי רוברט 

2203.05.202118.09.21סולד 

06.06.2113.06.21אין

01.10.2130.02.22

פיתוח חצרות בשכונה ד 
(פים"שפ)

ריהוט חצר , חידוש גינון
אין12 ותבור 48לכיש D&Dוהתקנת מערכות השקייה

ממתיןאין

18.09.2101.02.22ראז חקלאותרפאל- קיר הפרדה 7

11

חווה חקלאית- הפוך על הפוך 9
- הקמת גינה קהילתית 

איןאין"הפוך על הפוך"סמוך למועדנות גינה עירונית- סוג חקלאית

5

פרוייקטי פיתוח 
ותשתית עירוניים

D&D"נתיב ים"פיתוח פרויקט 10

8
 30-34, 80-84, 48לכיש 

פסולות בניין וגזם, אבק14-16 , 12תבור 

אזור התעשייה לכיש1
, תשתיות- שדרוג מלא 

רחוב שומרוןרעם. גאספלט ותאורה

ראז חקלאותיציקת משטח בטון מוחלקטיילת צפונית


