
1

שלכם,

 צבי גוב-ארי
ראש העיר

תושבים יקרים, 
אבקש לחלוק עמכם את תוכניות הפיתוח הנוגעות לשכונה כולל המבנים הציבוריים, 

הדרכים והשטחים הפתוחים לשנים 2021-2023.

תאריכי היעד לסיום הפרויקטים נקבעו בהתאם ללוחות הזמנים שקבעה העירייה.
יחד עם זאת ייתכנו שינויים הנובעים מסיבות שאינן תלויות ברשות המקומית. 

אכלוס השכונה נמשך כל העת, אנו מקדמים אתכם בברכה עם כניסתכם למשכנכם 
החדש ומאחלים לכם הצלחה, הנאה וקליטה קלה ונעימה.

מרץ 2021

שכונת נאות שמיר יבנה
תכנית הפיתוח 2021-2023
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ייעוד קרקע

מגורים

פארק/גינת משחקים

בניין ציבור

מסחר ותעסוקה

מגורים ומסחר

מקרא מפה
צבע

פיתוח ציבורי בנאות שמיר

במהלך השנים 2021-2023 יבוצעו עבודות פיתוח ובנייה בשכונה,
להלן רשימת העבודות המתוכננת:  

א. עבודות בניית מבני חינוך:

תאריך יעד לסיוםסטטוסכתובתיעודמס' מגרש
ספט-22בתכנון יהודה הלוי 8גן ילדים 2 כיתות3031
ספט-22בתכנון יהודה הלוי 10גן ילדים 2 כיתות3031
ספט-23בתכנוןעוזי חיטמן 5גן ילדים 8 כיתות3061
ספט-22במכרזשד' הרצל 21בית ספר יסודי3070
ספט-21בביצוענעמי שמר 5גן ילדים 2 כיתות3080
ספט-21בביצוענעמי שמר 7גן ילדים 2 כיתות3090
ספט-21בביצוערחל המשוררת 5גן ילדים 2 כיתות3100
ספט-21בביצוערחל המשוררת 7גן ילדים 2 כיתות3110
אוג-21בביצועדבורה עומר 3גן ילדים 2 כיתות3120
דצמ-21בביצועהדוגית 10בית ספר יסודי211

בוצעשדרות הציונות 16בית ספר מרחבים3050
בוצעשדרות הציונות 16בית ספר דמוקרטי 3050
בוצעיהודה הלוי 6גן ילדים 4 כיתות3010

ב. עבודות בניית מבני ציבור:

תאריך יעד לסיוםסטטוסכתובתיעודמס' מגרש
אוק-21בביצועדבורה עומר 5בית כנסת3130

3171
מבנה משולב מתנ"ס, 

מקווה ובית כנסת
דצמ-21בביצועיהודה הלוי 14

אוג-21בביצועהדוגית 8אולם ספורט בית סיפרי211
לתכנון עתידישד' הרצל  21אולם ספורט בית סיפרי3070
לתכנון עתידישד' הרצל  31מעון יום3140
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שם רחובמס' 
תאריך יעד 

לסיום
נוב-22חטיבת גבעתי1.

.2
 הרצל מקטע 1: מהרצל 2 )נתן אלתרמן(

עד הרצל 20 )כיכר הציונות(
ספט-21

ספט-21יהודה הלוי3.

ספט-21נתן אלתרמן4.

ספט-21ש"י עגנון5.

יולי-22מעגל תנועה הרצל הדוגית6.

יולי-22מעגל תנועה הרצל-נתן אלתרמן7.

.8
הרצל מקטע 2: מהרצל 22 )כיכר הציונות( 

עד הרצל 34 )אהובה עוזרי(
מאי-22

נוב-21עוזי חיטמן9.
דצמ-21דליה רביקוביץ10.
ינו-22נעמי שמר11.
ינו-22שדרות הציונות12.

.13
הרצל מקטע 3: מהרצל 36 )אהובה עוזרי( 

עד הרצל 54 )חטיבת גבעתי(
אוג-22

נוב-21רחל המשוררת14.

יולי-22אהובה עוזרי15.

מאי-22דבורה עומר16.

פבר-22עוזי חיטמן17.

בשלב ב' מבוצעות העבודות הבאות:

1. החלפת אבני שפה פגומות.

2. פירוק אספלט במדרכות.

3. קרצוף וביצוע שכבת אספלט שנייה.

4. ריצוף המדרכות וחניות באבנים משתלבות.

5. הכנת גומחות ופתחי עצים.

6. שתילה של עצים ופרחים.

7. הצבת ריהוט רחוב.

8. עבודות השלמה שונות.

שלב ב' הקמת גינות משחק וצל   

1. עבודות עפר.

2. סלילת שבילים.

3. הכנת מערכות תאורה.

4. שתילת עצים, פרחים ומדשאות.

5. הצבת ריהוט רחוב.

6. הצבת מתקני משחקים.

7. עבודות השלמה אחרות.

ליד כתובתמגרש
תאריך יעד 

לסיום
אוק-21הרצל 50110
אוק-21יהודה הלוי 5036
אוק-21יהודה הלוי 50410
ספט-21הרצל 50822-24
אוק-21הרצל 50930-32
אוק-21הרצל 51018
ספט-21הרצל 5125-7
מרץ-22לאורך נחל יבנה515
אוק-21הרצל 52338-40
מרץ-22הרצל 52446-48
בתכנוןחטיבת גבעתי מול הקאנטרי העתידי*505
נוב-21ליד בית ספר הדמוקרטי652

בתכנוןחטיבת גבעתי מול ש"י עגנון*5020
בתכנוןמול הרצל 54*5210

הקאנטרי561
בדיון בועדות 
לתכנון ובניה

* עבודות בפארקים עירוניים הנמצאים במרכז השכונה 
ומעבר לכביש חטיבת גבעתי יתוכננו למכרז במהלך 

שנת 2021 ויבוצעו במהלך שנת 2022. 

ג. שלב ב' של עבודות הדרכים:

ד. עבודות פיתוח פארקים וגינות ציבור:


