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 30,000-כ
 ש"ח

 בוצע חיבור שביל בין בתי כנסת וגן ילדים

 שדרוג מדרכות -קלגיצ

 

 20,000-כ
 ש"ח

 124שביל גישה חצר אחורית משד' גת 
מתן פתרון להצפות וזליגת -לרח' ציקלג 

עירוני, אדמה בשיתוף עם תאגיד מים 
 .התקנת נקז מים והוספת שביל ודשא

 

יבוצע במהלך השבועיים הקרובים )עד  -שביל
 (2018תחילת יוני 

 הצעת מחיר לתכנון וביצוע ע"י תאגיד -נקז
 124שד' גת  -שדרוג כבישים ומדרכות

 30,000 -כ
 ש"ח

במשתלבות,  45החלפת מרצפות 
 .הוספת מעקות בטיחות לאורך השביל

 במהלך השבועיים הקרובים.שביל יבוצע 
 ממתינים לאבנים משתלבות לביצוע

  –שדרוג מדרכות ושבילים 
 ("מיקיאןחנות הצילום "מרכז העיר )בסמוך ל

 
 
 

 60,000-כ
 ש"ח
 
 
 

 

פיזור  -כניסה לרכב חרום קלאב האוס
והידוק מצעים הרחבת שביל גישה 

 והסדר כניסה לרכב חירום.
 בוצע

 
 קלאב האוס -הסדרת כניסה
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 80,000 -כ
 ש"ח

 בוצע Cהקמת אתר התארגנות בשטח 

 
 C אתר התארגנות שטח 

 

 

 70,000-כ
 ש"ח

 300 -פירוק משתלבות והנחתן מחדש כ
מתן פתרון להצפות בכניסות  -מ"ר

 לבתים.
 בוצע

 
 רחבת גרופית

 
 

עובדי אגף 
 שפ"ע

 
 
 

הסדרת כלל החניות ברחבי העיר 
 באמצעות מבצע סימון חניות נרחב.

 בוצעו סימוני חניות ב:
 

 גדעון בן יואש, 44הרימון 
 22עד  2שופטים , 1אשר 

 שמשון, בצןירחבת הא
 רחבת גד, רחבת יששכר

 65שדרות השופטים 
 כולל 20עד  4השופטים  'שד

 גדעון בן יואש, המחתרות
 שמגר בן ענת, עתניאל בן קנז

 
 סימון חניות ברחבי העיר
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 יפתח הגלעדי
 כולל 106עד  90שדרות גת 

 הירדן, גאון רחבת ישעיהו
 כולל 19ועד  17מלכי ישראל 

 9ועד  3מלכי ישראל 
 52,69,71,65לכיש 

 רוגוזין( ב"ס)רחבת  10 - 8אהוד בן גרא 
 96, 104, 88שדרות גת 

 "ח(חנייה מול קופ) 163שדרות גת 
 כולל החנייה 145מלכי ישראל 

 רחבת הר הצופים מבוא בנימין
 אשר/יוסף, נפתלי

 גבעתי, גולני
 )חנייה פנימית( 2פז , רהאוויחיל 

 15עד  1התמרים 
 

 חניות בתוך חודש 1,000צפי לסימון של עוד 

 

 
הסדרת נגישות לתחנות אוטובוס )כולל 

מדרכה, מעברי חציה ושביל גישה 
 לתחנה(

מוקפא עד לקבלת החלטה בדבר הקמת 
 תחנות חדשות.

 הנגשת מדרכות לתחנות אוטובוס

 
תחנות התחבורה הציבורית שדרוג מערך 

 ת גת.יברחבי קרי

תחנות ברחבי העיר.  48הוקמו  -בוצע
ממתינים לתקציב נוסף ממשרד התחבורה 

 להקמת תחנות נוספות.
 תחנות אוטובוס ברחבי העיר

 100,000-כ
 ש"ח

הנגשת מבנה באמצעות כבש גישה 
 לנכים.

 בית הכנסת האדומה -הנגשת מבנים בוצע
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 10,000-כ
 ש"ח

ביצוע רמפה לבעלי מוגבלויות בשדרות 
 בנין מגורים. 149גת 

 בוצע

 149שד' גת  -הנגשת מבנים

 

עובדי אגף 
 שפ"ע

 
 הקמת כלביה עירונית חדשה

 תה העירוניישיפוץ הכלבי בוצע

  
 

1,500,000 ₪ 
 

פנסי תאורה לתאורת לד  500החלפת 
 יהיחסכונית ברחבי פארק התעש

 מכרז מול משרד האנרגיה
 חודשים מרגע זכייה במכרז  -ביצוע לו"ז

 
החלפת תאורה לתאורת לד  -חסכון באנרגיה

 בפארק התעשייה
 

 

 
פירוק עמודי תאורה והעברתם לרחוב 

 25הגבורה, העבודה כוללת פירוק 
עמודים קיימים, ישודרג קילומטר של 

 הדרום פירוק עמודי תאורה בדרך בוצע
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כבישים ישנים ברחובות הגבורה, 
 ע."תותחנים, גדנ

2,500,000 ₪ 
 

 -מתקני משחקים וכושר  20שדרוג של כ 
 .החלפת חול לרצפת גומי וקירוי

 מתקני משחקים לפעוטות 10הקמת 
 
 

 אחרי מכרז, בדיקה מול זכיינים
 חודשים 3-4לו"ז לביצוע: 

 שדרוג מתקני משחקים
 הקמת מתקנים יעודים לפעוטות

 220,000-כ
 ש"ח

ברחבי ברזיות חדשות  25התקנת כ 
 העיר

 בוצע

 התקנת ברזיות מים ברחבי העיר

  

900,000 ₪ 
 

נגישים התקנת מתקני משחק וכושר 
 לבעלי מוגבלויות

 כתובות:ב בוצע
 גן יהושפט
 גן נינווה

 פארק אגוז
 Cמתחם 

 גן מולדת

 מתקני משחק לבעלי מוגבלויות
 בסרטון גני משחקים מונגשים בקרית גתצפו 

 200,000-כ
 ש"ח

הקמת גן משחקים במשעול אשר 
 והסדרת שביל גישה

 בוצע

 שדרוג גן אשר

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQDqn_0O5yk
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