שכונת נאות שמיר

תכנית פיתוח 2022
תושבי שכונת נאות-שמיר יקרים,

יבנה נמצאת בתנופת התחדשות ועשייה משמעותית בכל תחומי החיים .למאמצים הרבים
לקדם את העיר התווספו אתגרי משבר הקורונה אשר הובילו לשינויים רבים באורחות
החיים .חרף האתגרים אנו ממשיכים בפיתוח העיר ומספקים שירותים עירוניים בהתאם
למצב המשתנה.
שכונת נאות-שמיר מונה כ 2,684-משפחות ונמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים .במידעון
זה אנו ממשיכים לעדכנכם בתכניות ובלוח הזמנים של שלבי התכנון והפיתוח השונים.
אנו עושים כל מאמץ לקדם את העבודות ,יחד עם זאת ייתכנו שינויים הנובעים מסיבות
שאינן תלויות בעירייה.
יבנה היא עיר של קהילה החיה יחדיו ,בערבות הדדית ,אכפתיות וסבלנות.
אני מאחל לכולכם הנאה ממשכנכם החדש ,קליטה מהירה ונעימה.
שלכם,

דצמבר 2021
צבי גוב-ארי
ראש העיר
1

במהלך שנת  2022יבוצעו עבודות פיתוח ובנייה בשכונה,
להלן רשימת העבודות המתוכננת:
מוסדות חינוך:
מס' מגרש
3080
3090
3100
3110
3120
3050
3050
3010
3140
211
3070
3031
3031
3061

כתובת
נעמי שמר 5
נעמי שמר 7
רחל המשוררת 5
רחל המשוררת 7
דבורה עומר 3
שדרות הציונות 16
שדרות הציונות 16
יהודה הלוי 6
שד' הרצל 31
הדוגית 10
שד' הרצל 21
יהודה הלוי 8
יהודה הלוי 10
עוזי חיטמן 5

יעוד
גן ילדים  2כיתות
גן ילדים  2כיתות
גן ילדים  2כיתות
גן ילדים  2כיתות
גן ילדים  2כיתות
בית ספר מרחבים
בית ספר דמוקרטי
גן ילדים  4כיתות
גן ילדים  4כיתות
בית ספר ״עתידים״
בית ספר ״ניצנים״
גן ילדים  2כיתות
גן ילדים  2כיתות
גן ילדים  8כיתות

תאריך יעד לסיום
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
דצמבר 2021
אוגוסט 2022
ספטמבר 2022
ספטמבר 2022
ספטמבר 2022

מבני ציבור:
מס' מגרש
3130
3171
211
3070

יעוד
בית כנסת
מבנה משולב מתנ"ס ,מקווה
ובית כנסת
אולם ספורט תיכון נבון
אולם ספורט בית סיפרי
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כתובת
דבורה עומר 5

תאריך יעד לסיום
מאי 2022

יהודה הלוי 14

ינואר 2022

הדוגית 8
שד' הרצל 21

פברואר 2022
לתכנון עתידי

פיתוח ציבורי בנאות שמיר

מקרא מפה
ייעוד קרקע

צבע

מגורים
פארק/גינת משחקים
בניין ציבור
מסחר ותעסוקה
מגורים ומסחר
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פיתוח דרכים:
תאריך יעד
לסיום

מס'

שם רחוב

1

הרצל  2עד הרצל 20

2

הרצל  22עד הרצל 34

3

יהודה הלוי

בוצע
דצמבר 2021

4

נתן אלתרמן

דצמבר 2021

5

ש"י עגנון

דצמבר 2021

6

עוזי חיטמן

ינואר 2022

7

רחל המשוררת

ינואר 2022

8

שדרות הציונות

מאי 2022

9

דבורה עומר

מאי 2022

10

מעגל תנועה הרצל הדוגית

יולי 2022

11

מעגל תנועה הרצל-נתן אלתרמן

יולי 2022

12

אהובה עוזרי

יולי 2022

13

חטיבת גבעתי

דצמבר 2022

14

דליה רביקוביץ

דצמבר 2022

15

נעמי שמר

דצמבר 2022

16

הרצל  36עד הרצל 54

אוקטובר 2022

בוצע

פיתוח פארקים וגינות ציבוריות:

501
510
523
652
503
508
509
512
515
524
504
505
5020
5210

הרצל 10
הרצל 18
הרצל 38-40
ליד בית ספר הדמוקרטי
יהודה הלוי 6
הרצל 22-24
הרצל 30-32
הרצל 5-7
לאורך נחל יבנה
הרצל 46-48
יהודה הלוי 10
חטיבת גבעתי מול הקאנטרי העתידי
חטיבת גבעתי מול ש"י עגנון
מול הרצל 54

561

מתחם ״הקאנטרי״

בוצע
בוצע
פברואר 2022
פברואר 2022
פברואר 2022
פברואר 2022
מרץ 2022
פברואר 2022
מרץ 2022
יוני 2022
דצמבר 2022
טרום מכרז
טרום מכרז
טרום מכרז
טרום דיון בועדה
המחוזית

ביצוע העבודות הבאות:
 .1עבודות עפר.
 .2סלילת שבילים.
 .3הכנת מערכות תאורה.
 .4שתילת עצים ,פרחים ומדשאות.
 .5הצבת ריהוט רחוב.
 .6הצבת מתקני משחקים.
 .7עבודות השלמה אחרות.

* המועדים עשויים להשתנות בהתאם לסדרי עדיפויות או נסיבות שאינן תלויות בעירייה.
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281121

מגרש

ליד כתובת

תאריך יעד
לסיום

ביצוע העבודות הבאות:
 .1החלפת אבני שפה פגומות.
 .2פירוק אספלט במדרכות.
 .3קרצוף וביצוע שכבת אספלט שנייה.
 .4ריצוף המדרכות וחניות באבנים משתלבות.
 .5הכנת גומחות ופתחי עצים.
 .6שתילה של עצים ופרחים.
 .7הצבת ריהוט רחוב.
 .8עבודות השלמה שונות.
 .9תאורת רחוב.

