
 

עלויות ביצוע 
(₪) 

 קטפרוי סטטוס / ז"לו תוצאות /יעדים/ מטרות

500,000 ₪ 
 

עם הצבת תחנות האוטובוס החדשות 
 בוצע מבצע הנגשת התחנות באופן נרחב.

 הנגשת תחנות אוטובוס תחנות ברחבי העיר 107הונגשו 

400,000 ₪ 
 

 הנגשת דרכים
בוצעו ברחובות שדרות גת, קוממיות ורחוב 

 הגפן
 מדרכות הנמכת

200,000 ₪ 
 

 הנגשת דרכים
 20צמתים ובסה"כ  חמישהבוצע. הונמכו 

 מדרכות הונמכו

 הנמכת מדרכות

 
2,000 ₪ 
 

 4הנמכת שביל הסייפן  בוצע הנגשת דרכים

32,800 ₪ 
 

 רמפה מבוא חרמון בוצע הנגשת דרכים

50,000 ₪ 
 

 35השופטים  -מדרכה בוצע הנגשת דרכים

35,000 ₪ 
 

 רמפה רחוב אדוריים בוצע הנגשת דרכים



500,000 ₪ 
 

 בוצע הרחבת חניות, שיפוץ וסימון
 רחבת מוריה -חניות 

 

500,000 ₪ 
 

 מרכז מסחרי +מבוא קדם –חניות  בוצע                    שיפוץ חניות

150,000 ₪ 
 

מיזם נשק וסע  להורדה בטוחה ומהירה 
 של תלמידים במוסדות החינוך

 ביה"ס חב"ד -מיזם "נשק וסע" בוצע

 רחבת רימונית –חניות  בוצע סימון חניות 

 רחבת התמרים -חניות בוצע סימון חניות 

 רחוב המחתרות -חניות בוצע סימון חניות 

50,000 ₪ 
 

 בוצע מסוף אוטובוסים בסמוך לרכבתהקמת 

 -הקמת מסוף אוטובוסים תחנת קצה

 חשוון ברחוב 

 

50,000 ₪ 
 

הרגל בשל י כהתקנת רמזור לשירות הול
 ריבוי התאונות במקום

 הוקם מעבר חציה מרומזר להולכי רגל
הקמת מעבר חצייה מרומזר להולכי 

 הגפן מול השוק' רגל רח

 

חניה בתשלום ברחוב חשוון על מנת 
לעודד נגישות לעסקים שבאזור אשר סבלו 

ממחסור חמור בחניות בשל הקרבה 
 לרכבת.

 חשוון' רח -הסדרת חנייה בתשלום בוצע

 בוצע הסדרת בטיחות 1,000,000
-הקמת מעגל תנועה: השופטים

 קוממיות

 לכיש-הקמת מעגל תנועה: השופטים בוצע הסדרת בטיחות 1,000,000



  

 נערך סיור למיקום התחנות.
 תהליך שיתוף ציבוריש לבצע 

יועבר לוועדת תכנון ובנייה לאישור לאחר מכן 
 .והמשך טיפול

ברחבי הסדרת תחום תחנות מוניות 
 העיר

  עלות תכנון:
20,000 ₪ 

  

 הסדרת תנועה
 אושר בוועדת תעבורה.

כעת נמצא בשלב הזמנה לתכנון רמזור, דרישה 
 לספירת רמזור ומדידה.

 אבץ -הקמת רמזור רח' ישראל פולק 

 

 הסדרת תנועה
 אושר בוועדת תעבורה.

כעת נמצא בשלב הזמנה לתכנון רמזור, דרישה 
 לספירת רמזור ומדידה.

דרך  - הקמת רמזור ישראל פולק
 יה(יהחרושת )גשר פארק התעש

2,000,000 ₪ 
 

 הרחבת חניון הרכבת בוצע מקומות חנייה 133הוספת 

 הרימון-הקמת מעגל תנועה הגפן אושר תקציב  

 הקמת מעגל תנועה אדוריים המעפיל אושר תקציב  

  
 בביצוע. 

 21.5.18החלו עבודות הכנה בתאריך 

 הקמת מעגל תנועה 

 שלמה המלך - השופטים

1,300,000 ₪ 
 )מוערך(

 הפיכת הרחוב מרחוב משולב לרח' רגיל

 

 .בוצעה מדידה של הרחוב

נדרש פתרון הנדסי זמני למעבר כתחליף לכביש 
 יסגר מהרימון לפרדס.יש

+ פתיחת מעבר  הסדרת רח' הפרדס
 חדש לרח' הרימון

22,000 ₪ 
 

 יהודהפסי האטה רחוב  בוצע 

50,000 ₪ 
הסדרת בטיחות בסמוך לתיכון, מרכזי 

 הטניס ומרכז מריאן.
 בוצע

 עצמאות –מעבר חצייה מוגבה כרמל 



 

 

 

30,000 ₪ 
 

 הנגשת דרכים
בוצע שביל גישה מרחוב ציקלג לבית הכנסת 

 אדרת אליהו בשד' גת

 הקמת שביל גישה בשד' גת

 

500,000 ₪ 
 

 בוצע. הנגשת דרכים
 המרכז המסחרישיפוץ חניית 

 )בביצוע החכ"ל(


