
ועד השכונה -שכונת נווה זמר
2020מפגש תושבים בנובמבר 



נכון לחודש נובמבר2020סטטוס תכנית עבודה 

סוג התשתית 
מועד  

התחלה
סטטוס ביצועהערותמועד סיום

סטטוס עבודות שנותרו לביצוע מאז ישיבה אחרונה

השלמת מדרכה מול מגרש  
2073

1.6.202015.7.2020
הושלם כשבועיים לפני  

הזמן
בוצע

השלמת מדרכה במגרש 
(35וילנסקי )2050

בוצעטרם הושלמו עבודות יזם1.4.202015.5.2020

השלמת מדרכה מול  
2049-ו 2047מגרשים 

1.8.202015.10.2020

.בלבד2047מגרש 
יכנס לביצוע  2049מגרש 

השבוע לאחר השלמת  
עבודות יזם

בוצע

השלמת מדרכה מול גן  
3013ילדים 

בוצע1.9.2020

השלמת מדרכה מול מגרש  
2058

בביצוע בימים אלה15.10.202029.12.2020

2033השלמת מדרכה מגרש 
(גרציאני/אהוד מנור)

29.12.2020
העבודה בתכניתלא נכלל 

במקור
בביצוע בימים אלה



סכמת מדרכות בשכונה נכון להיום

מדרכה מרוצפות  

מדרכה זמנית  

מאספלט

מדרכות לביצוע

עד סוף השנה  



השלמת אי תנועה עופרה חזה ותאורת רחוב



ביצוע גינון באי תנועה נעמי שמר



ביצוע גינון באי תנועה וכיכר באהוד מנור צפון



ביצוע גינון באי תנועה וכיכר באהוד מנור צפון



ביצוע אי תנועה אהוד מנור  
אחרילפני



התקנת עמודי תאורה משולשים וכפולים



התקנת עמודי תאורה משולשים וכפולים



(צמוד למשעול הממטרה)ריצוף מדרכה מול הספורטק 



אהוד מנור \השלמת ביצוע מדרכה סשה ארגוב



משה וילנסקי  \השלמת ביצוע מדרכה אלכסנדר פן



(  2050מגרש )35-37השלמת ביצוע מדרכה משה וילנסקי 



(2058מגרש )41-43ביצוע מדרכה משה וילנסקי 



(2033מגרש )יצחק גרציאני /ביצוע מדרכה אהוד מנור



שתילת עצים ברחבי השכונה

עצים ברחבי 80-בחודשיים האחרונים נשתלו למעלה מ
:השכונה ברחובות הבאים

יאיר רוזנבלום •
יהודה עמיחי•
נעמי שמר•
משה וילנסקי •
סשה ארגוב•

עצים נוספים 30בחודש הקרוב צפויות השלמות של 
.השתילה השנתיתלתכניתבמוקדי פיתוח ובהתאם 



:השלמת צביעה ותמרור בכלל השכונה•

עבודות נוספות



(אריק לביא)4014-פ"שצ
:עבודות שבוצעו עד כה

.השלמת עבודות עפר והתווית שבילים•
השלמת תשתית תת קרקעיות •

(.והשקייהניקוז , חשמל)
.parkwaysהכנות לשביל בטון •



(אריק לביא)4014-פ"שצ



פ יפה ירקוני"שצ

לפני



פ יפה ירקוני"שצ

:עבודות שבוצעו עד כה
.מבנה שבילים וחניון, השלמת עבודות עפר•
השלמת תשתית תת קרקעיות •

(.והשקייהניקוז , חשמל)

יחלו ( ריצוף ואבני שפה)תחילת עבודות פיתוח •
.בשבועיים הקרובים

במקביל הושלמו עבודות עפר ותשתית חשמל  •
(.יאיר רוזנבלום)4007פ"בשצ



.של השכונה' השבוע תושלם בחירת קבלן לביצוע שלב ד: הודעת זכיה •
כולל כיכרות  )השלמת כלל המדרכות והכבישים בשכונה : תכולת עבודה •

(.וגינון באזורים המאוכלסים
.מ"לפני מע₪ 17,500,000:  היקף ביצוע•
.1.12.2020-צפוי להינתן לקבלן הזוכה בתאריך ה:  צו התחלת עבודה•
חודשים24: משך ביצוע •

'שלב ד–המשך פיתוח השכונה 



2021תכנית עבודה כללית לשנת 
הערות(רבעון)מועד השלמה מוקד עבודה

השלמת כיכר בצומת הרחובות 1

יאיר רוזנבלום/נעמי שמר

.איי תנועה רציפים לכל הרחוב•2021/1

.השלמת תאורה וגינון בכיכר ובאיי תנועה•

.השלמת אספלט ברחוב בהתאם לתכנון•

השלמת כיכר בצומת הרחובות 2

גרציאנייצחק /אהוד מנור

.איי תנועה רציפים לכל הרחוב•2021/2

.השלמת תאורה וגינון בכיכר ובאיי תנועה•

.השלמת אספלט ברחוב בהתאם לתכנון•

השלמת כיכר בצומת הרחובות 3

יהודה עמיחי/ו עמר'ג

2021/2

השלמת כיכר בצומת הרחובות 4

יאיר רוזנבלום/יהודה עמיחי

.השלמת מבנה כביש באזור הכיכר•2020/2

.השלמת מדרכה בגמר האספלט באזור הכיכר•

.תלוי בהשלמת פינוי פולש בשטח הכיכר•

-44וילנסקי ' השלמת פיתוח רח5

52

ע.ה.צחודשים ממועד 9

(31.8.2021-ולא מאוחר מ)

.הרחובשלהצפוניבצדתאורהתשתיתהשלמת•

.הצפוניהצדבכלתכנוןלפיחניהמפרציהשלמת•

הרחובמקטעריצוף/וסלילהכבישמבנההשלמת•

.כולו

6

השלמת מדרכה וכביש רחוב 

אלכסנדר פן
ע.ה.צחודשים ממועד 11

קיימתלמדרכהמהתחברותמדרכההשלמת•

.ארגובלסשההתחברותעדבוילנסקי

.מתוכנןלגובהאספלטהשלמת•

השלמת מדרכה דרומית ברחוב  7

עוזי חיטמן ומדרכה מערבית 

.ע.ה.צחודשים ממועד 12



עדכון תכנון רחובות נעמי שמר ואהוד מנור

'רחוב דליה רביקוביץרחוב יאיר רוזנבלום

'רחוב דליה רביקוביץרחוב יאיר רוזנבלום



עדכון תכנון רחובות נעמי שמר ואהוד מנור

גרציאנירחוב יצחק  רחוב תרצה אתר

רחוב תרצה אתר
גרציאנירחוב יצחק 



2021פים"שצ–המשך פיתוח השכונה 

4012פ"שצ

4003פ"שצ

4008פ"שצ

זרוע צפונית–4014פ"שצ

4004פ"שצ

4009פ"שצ

3012פ"שצ


