ט.ל.ח מאי 2015

ראש העין מתחדשת
חוברת פרוייקטים 2015-2017

דבר ראש העיר
תושבים יקרים,
אני שמח להציג בפניכם את חוברת הפרוייקטים לשנים  .2015-2017בהכנת
הפרוייקטים הושקע עמל רב ע"י צוותי תכנון מהטובים בארץ וצוותי תכנון
וביצוע של אגף הנדסה ,תאגיד המים והחברה הכלכלית.
ראש העין נמצאת בימים אלה על סף פריצת דרך משמעותית לעתידה
ולחוסנה הכלכלי .וזאת לאור האכלוס הצפוי של תושבי השכונות החדשות
שיחלו להתאכלס החל מהשנה .אנו נערכים בכל המישורים כדי לקלוט בצורה
המיטבית ביותר את התושבים החדשים.
במקביל ,אנו מקדמים את פיתוח השכונות הקיימות כדי לשמר את יופייה של
העיר הקיימת ולשדרג את העיר הוותיקה.
בחוברת זו ,ריכזנו עבורכם את הפרוייקטים המתוכננים לשנים הקרובות תוך
הערכת לוחות זמנים לתחילת העבודות וסיומן .מרבית הפרוייקטים יוקמו
בשכונות הקיימות ,בפיתוח והקמת מבני ציבור ,בשדרוג ופיתוח רחובות
ועבודות תשתית ,גנים ומרחבים ציבוריים ,בנייה ושדרוג של מבנים לפעילות
תרבותית וחברתית ,הנגשת מוסדות חינוך ומבני ציבור לבעלי מוגבלויות,
פיתוח "הגן הלאומי מגדל צדק ראש העין" ובהתנעת בניית מרכז העסקים "לב
ישראל" בצומת קסם .כל זאת במקביל לטיפוח חזות העיר ופיתוחה.
ראש העין כיום הינה עיר איתנה כלכלית ובשנים  2013-2014זכתה בפרס ניהול
תקין של שר הפנים .גם בתחום החינוך אנו קוצרים פירות ,וראש העין ממוקמת
בעשירייה המובילה בארץ בהישגים בחינוך .ארגון ה OECD-האירופאי ,בחר
בראש העין לביצוע פיילוט להתייעלות אנרגטית שהחל בשנת  .2014השנה
זכתה העיר באות העיר הירוקה לשנת  2015יחד עם עוד עשר רשויות מטעם
קלינטק ,המועצה לישראל יפה ומשרד האנרגיה .זאת ,על ההישגים בפעילות

צילום :ישראל גרוס
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בתחום איכות הסביבה שבוצעה בעיר.
בתחום התחבורה ,פעלנו כדי לתת מענה לצרכי התחבורה לעיר ,ובימים אלה
נבנה מחלף מעל כביש  5שיקשר בין השכונות החדשות לכביש מספר  5לכביש
 .444בנוסף ,נמצא בתכנון מחלף מעל כביש  444צומת יהודה הלוי ,שגם הוא
יורחב במספר נתיבים כולל נתיב ייעודי לתחבורה הציבורית .בשלבי תכנון
מתקדמים ,נמצא כביש כניסה ויציאה נוסף לפארק אפק .בתחום התחבורה
הציבורית יתבצע שדרוג משמעותי נוסף כחלק מהמכרז שיצא לדרך ובתוך
מספר חודשים ייבחר מפעיל חדש ,זאת בנוסף לקוים החדשים שאושרו
ב .2014-בין השינויים שיתבצעו :תגבור הקווים הקיימים ,הוספת קווי תחבורה
למוקדי תעסוקה כמו רעננה וקריית אתגרים ,קו לחוף הים בהרצליה ,קו חדש
לסינמה סיטי ,קו חדש לפארק עתידים ולאוניברסיטת תל אביב ועוד.
החוברת המוצגת בפניכם משקפת את הפרוייקטים המרכזיים וללא הפרוייקטים
המבוצעים בשכונות העתידיות והפרוייקטים המבוצעים באופן שוטף ברחבי
העיר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לשותפים התורמים לפיתוח העיר .לחבריי
למועצת העיר ,לעובדי העירייה ,לחברה הכלכלית ולתאגיד המים "עין אפק".
לחברי מנהלות השכונות על שיתוף הפעולה בגיבוש תוכנית העבודה בשכונתם,
ולתושבי העיר היקרים.
ראש העין היא עיר של כולנו ואני מאחל לנו המשך הצלחה בקידום העיר
ובפיתוחה.

שלכם,
שלום בן משה ראש העיר

מתחם בילוי פנאי ומגורים "לב ישראל"
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מתחם בילוי פנאי ומגורים "לב ישראל"

המתחם יכלול  300אלף מ"ר למסחר (בשלב א' ייבנו  60אלף מ"ר ) ו 1300-יחידות דיור ..המתחם מוקם בצומת קסם ויהווה את מרכז הסחר של גוש דן וישמש כעוגן כלכלי
חשוב לפיתוח העיר ותושביה .המקום יכלול מתחמי בידור ,מרכז קונגרסים ,בתי קולנוע ורשתות מובילות בתחום השיווק והמיתוג .
תחילת עבודות תשתית .2015 :סיום עבודות משוער.2018 :
4

מרחב ציבורי

ב ישראל"

מפת הפרו

ייקט " -ל

תמונות הדמייה

מרחבים ירוקים

מרכזי קניות

5

הגן הלאומי מגדל צדק ראש העין
הגן הלאומי מגדל צדק ראש העין ,יהפוך בתוך מספר שנים לפארק ענק וריאה ירוקה בשטח של כ 2000-דונם.
במצודה יתקיימו פעילויות תרבותיות ויופעל שטח מסחרי הכולל בתי קפה ,גלריות ,פינות הדרכה וסיורים,
ומתחם הופעות אמנותיות לכ 300-איש ,מתוך כוונה להפוך את המקום למרכז תיירותי מרכזי בלב המדינה
שייתן מענה לאירועי פנאי ובילוי לתושבי העיר ולכל תושבי המדינה.

תוכנית הגן הלאומי
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מגדל צדק ראש העין

במדרון המצודה לכיוון מערב ינטעו בוסתנים של עצי פרי ובהם,
רימונים ,עצי זית ,תאנה ,תמרים ,חרובים ועוד .כן תוקם טיילת ירוקה
כולל תחנות לפעילות ספורט שתתחבר עם רחוב יהודה הלוי והשכונות
החדשות .בצד הדרומי מזרחי של המצודה ,יוקמו  2אמפיתיאטרון:
האחד לאירועים לכ 5,000-איש והשני לכ 10,000-איש.

כמו כן ,תתקיים בצד הדרומי של הגן פעילות של ספורט אתגרי
הכוללת סנפלינג ,אומגה ועוד .בכל הפארק מתוכננים שבילים היקפיים
וחניונים לרווחת התושבים .עפ"י הערכות רשות הטבע והגנים ,מספר
המבקרים בגן מתוכנן לכ 400,000-מבקרים מדי שנה והוא עומד בקנה
אחד עם גנים לאומיים כגון קיסריה ,בית שאן ומצדה.
שלב א' של הפרוייקט מבוצע מתקציב של משרדי האוצר והבינוי,
שבמסגרת הסכם הגג העבירו  45מיליון  ₪לפיתוח  200דונם הראשונים.
בתחילת  ,2015החלו עבודות השימור לשיקום המצודה ,המתוכננת
להיפתח לפעילות לקהל הרחב בסתיו .2016

ראש העיר ש
לום בן משה בטקס תחילת עבודות
השיקום במצודה

ס

פורט אתגרי

בגן הלאומי

האמפיתיאטרון המתוכנן לכ 5,000-איש
7

רחוב שבזי-

הלב הפועם של העיר
רחוב שבזי יקבל מתיחת פנים משמעותית ,תוך חיזוק אופיו של
הרחוב ,שיציג עבר והווה.
הרחוב מתוכנן באחידות עיצובית לאורכו ,שתדגיש את זיקתו
ההיסטורית של הרחוב.
ברחוב מתוכננים צירי הליכה נוחים ומוצלים ,שילוב המבנים
ההיסטוריים כחלק מהרחוב ,אזכור בית מורשת יהדות תימן,
אריחי קרמיקה עם צילומים מהיסטוריית הרחוב ,הסדרת אזורי
בוסתן בחזית המבנים ההיסטוריים והצגת צילומי תמונות
מההיסטוריה של העיר שיוצגו בשילוט דקורטיבי לאורך הרחוב.

בית
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מורשת יהדות תי

מן  -מוקד תיירותי

שדרוג ,פיתוח רחובות ועבודות תשתית
מיקום הפרוייקט

תיאור הפרוייקט

סטטוס הפרוייקט

עלות משוערת

לוחות זמנים
תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

 20מיליון ש"ח

3.2016

6.2017

11.2015

3.2017

10.2015

5.2016

2015
תחילת תכנון

2016
סיום תכנון

רחוב שבזי

פיתוח נופי ושדרוג הרחוב והפיכתו
לרחוב מרכזי כולל אלמנטים
המשקפים את ההיסטוריה של
העיר .במסגרת העבודות ,יתבצעו
ברחוב עבודות תשתית ,מים ,ביוב,
מדרכות ,ניקוז ,גינון ,תאורה ,סלילת
כביש ובניית כיכר בצומת הרחובות
שלמה המלך שבזי.

בתכנון

רחוב אצ"ל

סלילת הרחוב ,עבודות ניקוז,
תשתיות קווי מים ,תקשורת ,ביוב,
גינון ופיתוח נופי.

בתכנון

 15מיליון ש"ח

רחוב חג'בי

סלילת הרחוב ,עבודות ניקוז,
תשתיות קווי מים ,תקשורת ,ביוב,
גינון ופיתוח נופי.

השלמת תכנון

 4מיליון ש"ח

שדרוג רחוב חג'בי

פרויקט פינוי בינוי
ג'ון קנדי

בתכנון

חיבור רחוב מלאכי סלילת הרחוב ,עבודות ניקוז,
תאורה ,מדרכות גינון ופיתוח נופי
לרחוב המסילה

בביצוע

 1מיליון ש"ח

5.2015

12.2015

רחוב המעפיל

תכנון וביצוע רחוב משולב
(הולנדי) .תאורה ,גינון ופיתוח נופי.

בתכנון

 800,000ש"ח

2016

2017

רחוב מנצורה

קרצוף וריבוד הרחוב לכל אורכו

לקראת ביצוע

 600,000ש"ח

6.2015

7.2015

רחוב החלוץ

סלילת הרחוב ,עבודות ניקוז,
תאורה ,מדרכות גינון ופיתוח נופי

בתכנון

 600,000ש"ח

רחוב אצ"ל  -לפני

2016
סיום תכנון

רחוב אצ"ל  -הדמיה  -אחרי
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שדרוג ,פיתוח רחובות ועבודות תשתית
מיקום הפרוייקט
עבודות תשתית
ופיתוח בפסגת טל

כי לרחוב המסילה

חיבור רחוב מלא

ביצוע מ
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שי

דרוג רחוב החמישה

שלב א' :סלילת כבישים ,מדרכות
אספלט זמניות ,מעגלי תנועה
ותאורה ושטחי ציבור פתוחים
שלב ב :עבודות גמר הכוללות
פירוק מדרכות אספלט זמניות,
ביצוע מדרכות בריצוף משתלב,
השלמת עבודות גינון
שלב א :הרחבת המדרכות להגברת
הבטיחות של תלמידי בתי הספר,
התקנת מעקות בטיחות ותאורה.
שלב ב':
הרחבה וסלילת המשך רחוב
החמישה כולל תאורה ,מדרכות
ופיתוח נופי

בביצוע

עלות משוערת

₪ 7,600,000

תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

שלב ב':
4.2016

שלב ב:
1.2016

בתכנון

 660,000ש"ח

9.2015

4.2016

רחובות ה' באייר
ומבצע דני

הוספת כ 100 -מקומות חנייה
לאורך הרחובות.

בתכנון

 600,000ש"ח

8.2015

2016

רחוב קשת

הוספת כ 50 -מקומות חנייה
לאורך הרחוב

בתכנון

 50,000ש"ח

7.2015

9.2015

רחוב ג'ון קנדי

הסדרת צומת ג'ון קנדי/דוד
המלך כולל עבודות ניקוז

בתכנון

 150,000ש"ח

5.2015

11.2015

כיכר בגין/דן

ביצוע והקמת מעגל תנועה ,גינון
ותאורה

בתכנון

 700,000ש"ח

6.2015

10.2015

כיכר גיבורי ישראל /ביצוע והקמת מעגל תנועה ,גינון
ותאורה
צהל

בתכנון

 350,000ש"ח

6.2015

8.2015

כיכר ז'בוטינסקי/
שילה

ביצוע והקמת מעגל תנועה ,גינון
ותאורה

בתכנון

 1מיליון ש"ח

8.2015

5.2016

כיכר ז'בוטינסקי
כרמל

ביצוע והקמת מעגל תנועה ,גינון
ותאורה

בתכנון

 1,200,000ש"ח

2015

12.2015

רחוב רמת הגולן

הוספת כ 50-מקומות חנייה

השלמת תכנון

 250,000ש"ח

6.2015

8.2015

רחוב החמישה

עגל תנועה ז'בוטינסקי כרמל

תיאור הפרוייקט

סטטוס הפרוייקט

לוחות זמנים

שימור ופיתוח בית הקולנוע הישן

במבנה בית הקולנוע הישן יתבצעו עבודות שימור ופיתוח סביבתי .מבנה בית הקולנוע ישמש כמרכז קהילתי לרווחת התושבים ,לפעילות תרבות ופנאי ,בית קפה ,תערוכות,
הקרנת סרטים ועוד...
שלב א  -תכנון אדריכלי לשימור המבנה ותכנון המתחם
שלב ב  -ביצוע עבודות שימור ופיתוח סביבתי

מבט על חוץ המבנה
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מבני תרבות ,פנאי וקהילה
מיקום הפרוייקט

עבודות גמ

ר-היכל התרבות לב העיר-קימרלינג

תיאור הפרוייקט

סטטוס הפרוייקט

עלות משוערת

לוחות זמנים
תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

לקראת סיום תכנון
עבודות גמר

 34מיליון ש"ח

10.2015

5.2017

כ 1-מליון ש"ח

5.2015

10.2015

היכל התרבות
"לב העיר"

שדרוג היכל התרבות:
הכשרת ההיכל ל 600-מקומות
ישיבה ,חיפוי פנים וחוץ ,ריצוף
מערכות במה והצטיידות.

מרכז המוזיקה
"סימפוניה"
שלב ב'

הסבת אולם נוסף למרכז
המוזיקה לפעילות מוזיקלית
ותרבותית

בתכנון

מועדון נוער ברחוב
מעודה

שיפוץ ושדרוג המועדון לפעילות
בני הנוער ,העבודות כוללות:
ריצוף וחיפוי ,תקרה אקוסטית,
תשתיות מים ,פיתוח נופי וגינון.

הסתיים

 830,000ש"ח

6.2015

מרכז צעירים נווה
אפק

התאמת מרכז נוסף לפעילות
נוער מתחת למגרש הספורט

בביצוע

 1מליון ש"ח

6.2015

2.2016

מועדון רב תכליתי
בגבעת הסלעים

הקמת מבנה רב תכליתי המיועד
לאזרחים ותיקים.

בביצוע

 1מליון ש"ח

5.2015

12.2015

בית הקולנוע הישן

שלב א'-תכנון אדריכלי לשימור
המבנה ותכנון המתחם

בתכנון

 300,000ש"ח

2017

2018

מועדון נוער-רחוב מעודה

מועדון נוער ברחוב ביצוע שיפוץ כללי והתאמת
ג'ון קנדי (מעון נעמת המבנה לפעילות לנוער

בביצוע

 1.2מיליון ש"ח

7.2015

3.2016

לשעבר)

סף במבנה לפעילות

12
12

ניה-הסבת אולם נו
כז סימפו
מרזיקלית ותרבותית
מו

מרכז ספורט
קאנטרי בנווה אפק

עבודות סלילה ותאורה לחניון
לבאי הקאנטרי שמתוכנן
להיפתח ביוני .2015

בריכה עירונית
רחוב אצל

הקמת  2בריכות עירוניות

בביצוע
לקראת מכרז

 2.8מיליון ש"ח

5.2015

6.2015

הנגשת מוסדות חינוך ומבני ציבור
מיקום הפרוייקט

תיאור הפרוייקט

סטטוס הפרוייקט

עלות משוערת

לוחות זמנים
תחילת עבודות

הנגשת מבני ציבור התקנת רמפות נגישות לנכים
בעשרה מבני ציבור עירוניים
לנכים

בתכנון

עד סוף  ,2016יונגשו כל בתי
הספר בעיר לבעלי מוגבלויות.
כולל :הכנת תשתית למעליות,
שירותי נכים ,מעקות בטיחות,
התקנת רמפות ועוד.

בתכנון

 500,000ש"ח

סיום עבודות
משוער

2018

10.2015

הנגשת מוסדות

הנגשת בתי ספר

 5,700,000ש"ח

ציבור לבעלי מוגבלויות

2016

7.2015

מבנים לשירותי דת
מיקום הפרוייקט

תיאור הפרוייקט

בית הכנסת
"אפיקי תימן"
בגבעת הסלעים

בניית שלד במימון העירייה ומשרד
הדתות .עבודות הגמר יבוצעו ע"י
עמותת בית הכנסת.

סטטוס הפרוייקט
בביצוע

עלות משוערת
 500,000ש"ח

לוחות זמנים
תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

5.2015

12.2015

בית הכנסת "פעמי
משה" -רחוב אבן
גבירול
הרחבת בית העלמין
המקומי

הנגשת מוסדות ציבור לבעלי מוגבלויות

הסתיים

תוספת  400קברים

לקראת ביצוע

 750,000ש"ח

5.2015

1.2016
הרחבת בית העלמין

13
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אולם ספורט משולב לתיכון עתיד ואולפנת זבולון

אולם ספורט חדשני משולב לתיכון עתיד ואולפנת זבולון המכיל  200מקומות ישיבה .נמצא עדיין בתכנון ,עלות השקעה משוערת  7,500,000 -ש"ח.
תאריך תחילת עבודה 6.2015 :תאריך סיום משוער7.2016 :
14

מבני ציבור
מיקום הפרוייקט

תיאור הפרוייקט

"יד שרה" -רחוב
יהודה הלוי

הסתיימה הקמת מבנה רב
תכליתי לארגון "יד שרה" ,כולל
פיתוח סביבתי

סטטוס הפרוייקט

עלות משוערת

בביצוע

 1,000,000ש"ח

בית ספר "בית יעקב" תוספת  4כיתות לימוד.

בתכנון

 1,600,000ש"ח

אולם ספורט משולב אולם ספורט חדשני משולב
לתיכון עתיד
לתיכון עתיד ואולפנת זבולון
ואולפנת זבולון
המכיל  200מקומות ישיבה

2.2015

5.2015

שידרוג ו

בתכנון

 7,500,000ש"ח

6.2015

7.2016

לקראת ביצוע

 2,000,000ש"ח

7.2015

12.2015

 2,000,000ש"ח

בוצע

בוצע

7.2015

8.2015

מרכז יום לקשיש-
רחוב שבזי
רחוב רמת הגולן

בניית  2גני ילדים

הסתיימה הבנייה

גן ילדים ברחוב
חזון איש

בניית  2כיתות גן

בתכנון

 2,400,000ש"ח

שדרוג בנייני
העירייה

 2בנייני העירייה יעברו שדרוג
משמעותי הכולל הנגשת
המבנה לבעלי מוגבלויות.

השלמת תכנון

 1,800,000ש"ח

מרכז לאזרחים
ותיקים-רחוב
החמישה (בבית

שיפוץ והתאמת המבנה לפעילות
כולל נגישות לבעלי מוגבלויות
ותוספת מקומות חנייה.

שכונת רמב"ם

שיפוץ ביתני אשפה-ריצוף
וחיפוי התקנת שערים

שדרוג ושימור המבנה ומתחם
מבנה המועצה
הבניין ופתיחת שלוחת מס
הראשון -רחוב שבזי הכנסה ומשרד הפנים במבנה.
פיתוח חיצוני סביבתי

תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

שימור מבנה המועצה הראשון

תוספת מבנה ושיפוץ המרכז
הקיים

המוזיקה הישן)

לוחות זמנים

12.2015
מרכז יום לקשיש  -תוספת מבנה ושיפוץ הקיים

בתכנון
בתכנון

בביצוע

 750,000ש"ח
 350,000ש"ח

 350,000ש"ח

9.2015
6.2015

4.2015

11.2016
8.2015

5.2015

מב

נה חדש ל"יד שרה"

 -רחוב יהודה הלוי

15
15

שדרוג ופיתוח גנים ומרחבים ציבוריים

הדמיה  -שצ"פ
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תורי זהב ומגדלי דוד

שדרוג ופיתוח גנים ומרחבים ציבוריים
מיקום הפרוייקט
פארק ז'בוטינסקי-
מתחילת רחוב
ז'בוטינסקי עד
לרחוב בגין.

תיאור הפרוייקט

סטטוס הפרוייקט

עלות משוערת

לוחות זמנים

פיתוח הפארק ,כולל :צמחיה
וגינון ,פינות ישיבה ,שבילי
אופניים ,מגרש ספורט ,מתקני
משחק חדשניים.
פיתוח נופי בשטח של  30דונם
כולל נקודות תצפית ,שבילי
הליכה ,ושימור מבנה המחצבה.
פיתוח נופי
ריהוט הגן ,הצללה ,תאורה,
ריבוד ומתקני משחקים
ריבוד הגן

תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

בתכנון

 4,000,000ש"ח

10.2015

10.2016

בביצוע

 6מיליון ש"ח

4.2015

8.2016

 3מיליון ש"ח

2015

2016

 400,000ש"ח

5.2015

10.2015

 15,000ש"ח

5.2015

10.2015

ריהוט הגן ,הצללה ,תאורה,
ריבוד ומתקני משחקים

 200,000ש"ח

5.2016

10.2016

ריהוט הגן וריבוד

 100,000ש"ח

5.2016

10.2016

גן משה דיין
בגבעת טל

הצללה ,תאורה ,ריבוד
ומתקני משחקים

 250,000ש"ח

8.2015

11.2015

גן חרצית
בגבעת טל

הצללה ותאורה

 100,000ש"ח

8.2015

11.2015

גן כרמל בגבעת טל

הצללה ותאורה

 50,000ש"ח

8.2015

11.2015

גן בזלת
בגבעת הסלעים
גן הדרור
בגבעת הסלעים

ריהוט הגן ,ריבוד ומתקני
משחקים

 150,000ש"ח

6.2015

10.2015

הצללה ותאורה

 30,000ש"ח

6.2015

10.2015

גן משעול היונה
בגבעת הסלעים

הצללה ותאורה

 50,000ש"ח

6.2015

10.2015

גן נחליאלי ברבור
בגבעת הסלעים

ריהוט הגן ,הצללה ותאורה,
תיקון שבילים

 150,000ש"ח

6.2015

10.2015

 30,000ש"ח

5.2015

10.2015

פארק מגדלי דוד
פארק תורי זהב
גן פיסגה נווה אפק
גן ברקן בנווה אפק
גן קשת פעמון
בנווה אפק
פארק מרכזי
חורשה בנווה אפק

גן עין גדי-תורי זהב הצללה ותאורה
במצפה אפק

דרוג גן שעשועים בגבעת הסלעים

ש

שדרוג גן שמעון

הצל

לה בגן מרים  -אחרי
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שדרוג ופיתוח גנים ומרחבים ציבוריים
מיקום הפרוייקט

תיאור הפרוייקט

פארק מצפה אפק

הצללה ומתקני משחק

תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

 100,000ש"ח

6.2015

10.2015

 30,000ש"ח

6.2015

10.2015

גן רמת הגולן שילה
במצפה אפק

הצללה ,תאורה וריבוד

 90,000ש"ח

6.2015

10.2015

גן הטייס
בשכונת אביב

הצללה ותאורה

 50,000ש"ח

7.2015

10.2015

 400,000ש"ח

7.2015

10.2015

 250,000ש"ח

7.2015

10.2015

 100,000ש"ח

6.2015

10.2015

 100,000ש"ח

5.2015

10.2015

גן עין גדי (בית
הכנסת) במצפה אפק הצללה
שדרוג גן ג'ון קנדי

שדרוג גן אבן גבירול

ריהוט הגן ,ספסלים ואשפתונים,
גן ג'ון קנדי בשכונת הצללה ותאורה ,ריבוד  ,תיקון
אביב
שבילים
ריהוט הגן ,ספסלים,
גן אבן גבירול
אשפתונים ,ריבוד ,מתקני
בשכונת ירקון
משחק לפעוטות
ריהוט הגן :ספסלים ,פרגולות,
גן רמב"ם בשכונת
מתקני כושר
רמב"ם
הצללה ותאורה ,ריבוד ,מתקן
גן הסופר בשכונת
נדנדות
אפרידר
גן יצחק הלוי
בשכונת צה"ל

תיקון מדרכות ,הצללה
ותאורה ,ריבוד

 90,000ש"ח

8.2015

11.2015

גן מרגלית

הצללה ותאורה

 30,000ש"ח

7.2015

10.2015

אמפיתיאטרון
עירוני

התקנת ספסלים

 100,000ש"ח

6.2015

10.2015

גן שמעון בשכונת
הרקפות
גן השריון בשכונת
צה"ל

ריהוט הגן ,הצללה ,תאורה,
ריבוד ומתקני משחקים

 900,000ש"ח

6.2016

11.2016

 500,000ש"ח

6.2017

11.2017

מיליון ש"ח

5.2017

10.2017

גן לב העיר
18
18

שדרוג גן בזלת

סטטוס הפרוייקט

עלות משוערת

לוחות זמנים

הצללה ,תאורה ,ריבוד ומתקני
משחק
ריהוט הגן ,הצללה ,תאורה,
ריבוד ומתקני משחקים

תנועה ותחבורה
מיקום הפרוייקט

תיאור הפרוייקט

סטטוס הפרוייקט

עלות משוערת

לוחות זמנים
תחילת עבודות
משוער

סיום עבודות
משוער

 300מיליון ש"ח

1.2015

6.2016

2018

2017

פיתוח כביש עורקי סלילת כביש טבעתי המקיף את
העיר הקיימת ומחבר בין כביש 5
ומחלף חדש על
לכביש  444כולל הקמת מחלף על
כביש 5
כביש . 5

בביצוע

פיתוח רשת כבישים
ותשתיות במתחם
"לב ישראל" (צומת
קסם)

בביצוע

 220מיליון ש"ח,
פיתוח ע"י היזם

2015

כביש יציאה אחורי כביש דו סטרי שייצא מפארק אפק
לכיוון מזרח ,יתחבר לכביש  5ויקל
"פארק אפק"
על עומסי התנועה.

בתכנון

 50מיליון ש"ח

2016

כביש 444

הרחבת כביש  ,444מסלולים לכלי
רכב פרטיים ומסלול נת"צ לכל
כיוון.

מחלף על כביש  444הקמת מחלף על כביש 444
יהודה הלוי
צומת יהודה הלוי

בתכנון

 30מיליון ש"ח

2016

2017

בתכנון

 500מיליון ש"ח

2017

2019

תחבורה ציבורית

מחלף כביש 444

צומת יהודה הלוי  -הדמייה

מחלף כביש 5

התחבורה הציבורית בעיר תשודרג משמעותית.
לאחרונה יצא מכרז למפעיל לתחבורה הציבורית ובתוך מספר
חודשים יבחר מפעיל חדש .במסגרת המכרז יופעלו קווים חדשים
ויתוגברו הקווים הקיימים.
קו  27לפ"ת יתוגבר ,קו  472לת"א יעבור שינוי מסלול בתוך
העיר במטרה ליעל ולקצר זמנים .קו חדש  252למוקדי תעסוקה
רעננה וקרית אתגרים 2 .קווים חדשים  217לחוף הרצליה בקיץ,
 218לסינמה סיטי בשעות הערב .קו  58חדש לקרית עתידים

ואוניברסיטת תל אביב .בתוך העיר יתווספו קווים פנימיים חדשים.
 3קווים מהעיר לתחנת הרכבת בצומת קסם .קו  272לאלעד שיפעל
במקביל למסלול קו  276שיתוגבר בשעות הבוקר ובמוצ"ש .בשלבי
תכנון מתקדמים נמצא נת"צ על כביש  5עד גלילות .נת"צ על כביש
 .444כן יתווסף קו  453בינעירוני ראש העין ירושלים .יש לציין
כי במידת הצורך ועפ"י הביקוש יתווספו קווים חדשים בשכונות
החדשות.
שידרוג הת

חבורה הציבורית בראש העין
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מרכז נופש וספורט ראש העין

י והנופש.
שבים בתחום הפנאחדר כושר
תן מענה לצרכי התו פנימית מחוממת ,מלתחות
יבשה,
בריכה
עין ,י
ספורט ופנאי ראש ה צי אולימפית לצד ספינינג ,סאונה קיץ .2015
לם
וח
תח לקראת
ש
מרכז נופ לול בריכה חיצוניתטודיו מרווחים ,או וכנן להיפ
המרכז מת
כ
ס
המרכז ימשוכלל ,אולמות ם ירוקים.
ה ,ומרחבי
גדול ו ת ,בית קפ
מפנקו
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