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 מתחדשים בשבילכם
 מול הראשון בישראל יוצא לדרך-הסטריט

 מיליון שקל  30סך ההשקעה: 

 
עיריית נתניה יוצאת ביום ראשון הקרוב לעבודות נרחבות להפיכתו של רחוב הרצל 

רחוב חדשני, צעיר ורענן, עם מגוון פעילויות  -ל"סטריט מול" הראשון בישראל 

 רה, לטובת בעלי העסקים, תושבי העיר ואורחיה.וחזות צעי

 

במסגרת הפעילות העירונית להתחדשות מרכז העיר, אותה מובילה ראש העיר, מרים 

לעבודות שדרוג מקיפות ברחוב הרצל. את  1.1.17תצא העירייה ביום ראשון,  –איכר -פיירברג

כלכלית של -הביצועית החברה לפיתוח ותיירות נתניה, שהינה הזרוע -העבודות תבצע ח.ל.ת

העירייה. זאת בהמשך לעבודות שהשלימה במרכז העיר ובהן: הפיכתה של כיכר העצמאות 

לכיכר האינטראקטיבית הראשונה בישראל וכן ביצוע עבודות שדרוג ברחובות הנוטע, תל חי 

 וקראוזה ושדרוג כיכר גורדון וכיכר ציון.

חילת ויתמקדו במספר מקטעים החל מת מיליון שקל  30 –העבודות יבוצעו בהשקעה של כ 

 צומת שדרות ויצמן/שדרות בנימין.  המדרחוב ברחוב דיזנגוף ועד 

מערכת החשמל העילית הקיימת   -בתיאום עם חברת החשמל  –במסגרת העבודות, תפורק 

קרקעית שתוזן מחדרי הטרפו החדשים שנבנו בכיכר ציון וכן  -ותונח מערכת חדשה תת

תוקם תאורת רחוב חדשה, תונח צנרת  -בנוסף מל נוספות באזור. שלמו תשתיות חשיו

ותשתית לתקשורת לכל החברות וכן באופן חדשני יונחו תשתיות של עיר "חכמה" הכוללות 

, תשתית של סיבים אופטים למצלמות, שילוט אלקטרוני, בקרת רמזורים ותחנות WIFIרשת 

 הסעה אלקטרוניות. 

 בשיתוף תאגיד מי נתניה., רכת ניקוז, מים וביובהקמת מעהעבודות יכללו בנוסף 



 
                                                    

 

 

יש לציין כי עבודות אלה הן המשך לעבודות שדרוג של תשתיות הניקוז והביוב שנעשו כבר 

מטרים של צינורות ביוב ברחובות המרכזיים  1,450 -לפני כשנתיים, אשר במסגרתן הונחו כ

 הרצל, ויצמן ודיזנגוף. 

 

המייסדים/ שטמפפר הכולל פיתוח סביבתי -ומת הרצליוקם מעגל תנועה בצזאת ועוד: 

יועתקו העצים הקיימים  –ויסללו מדרכות וכבישים חדשים, תוך הגדלת המדרכות. כמו כן

 ובמקומם ישתלו עצים חדשים. 

 העבודות ייארכו כשנה וחצי.

בשיקום חזיתות העסקים ברחוב והתקנת תמקד שלב נוסף ומשמעותי בביצוע הפרוייקט י

לחנויות בכל קטע הרחוב המשודרג. התקנת הגגונים תתבצע בשיתוף בעלי העסקים גגונים 

ברחוב וחברת החשמל ובסופו תתקבל שדרת חנויות עם גגונים ושילוט אחיד, אשר יקנו 

 לרחוב מראה של "קניון רחוב" ויהפכו אותו למרכז קניות אטרקטיבי.  

לאורך השנים, פעלה ופועלת עיריית נתניה בכל תחומי : "איכר-ראש העיר, מרים פיירברג

משקיעה  -פעילותה, במטרה להגביר את איכות חיי התושב ואת איכות הסביבה ובתוך כך 

משאבים רבים בפיתוח תשתיות חדשות, בהקמת פרוייקטי דגל, מרכזי מורשת, תרבות ופנאי 

ית חדשנית ומענה הולם וראוי מוסדות חינוך מתקדמים, אשר מעניקים סביבה חינוכ –וכמובן 

ישלימו את  –לכל ילדי העיר. אני מאמינה ששדרוג רחוב הרצל והפיכתו למול, ראשון מסוגו 

 המהפך שעוברת העיר בשנים האחרונות."

: " העיר נתניה סיידון-סגנית ראש העיר ויו"ר דירקטוריון ח.ל.ת., עו"ד שירי חגואל

לות בארץ וזאת תודות לתהליכים שהובילה ממשיכה למצב את עצמה כאחת הערים המובי

העירייה, בשיתוף החברה הכלכלית של נתניה, במרחב הציבורי לטובת הגברת איכות החיים 

של התושבים וכמובן, לטובת הפעילות המסחרית במרכז העיר. העבודות המתוכננות ברח' 

יר למרכז העיר נועדו להעניק לרחוב המרכזי תשתיות מפותחות ומראה עדכני ולהחז –הרצל 

 את הלב הפועם שלו."

רחוב הרצל לרחוב מקורה איכותי  "הפיכת : עלוית פרויינד, ראש מינהלת מרכז העיר

ימשיך את תהליך השדרוג שעובר מרכז העיר. זאת בהמשך להתחדשות  ובעל חזות מושכת 



 
                                                    

 

 

יקט פרוי כיכר העצמאות ופעילות התוכן והפעילות העניפה שמשלימה את השינוי התדמיתי.

מרכז הצעירים שעבר למרכז העיר, מסיבות הרחוב, ציורי הגרפיטי, פסטיבלי יין ובירה, 

של הגעת  כל אלה מביאים למגמה  הארועים והפעילויות המתרחשות במרחב הציבורי, 

  והשלמת המהפך שעובר מרכז העיר. צעירים 

להצלחת "שותפות בעלי העסקים ומעורבותם במהלך ביצוע העבודות מהווה ערובה 

במהלך התכנון והביצוע, כאשר  משותפיםהעסקים והתושבים הפרויקט ולפיכך, בעלי 

 מינהלת מרכז העיר מקיימת דיאלוג מתמיד איתם."

  .יודגש כי העבודות ברחוב יתבצעו במקטעים ורח' הרצל ישאר פתוח לתנועה דו סיטרית

 

 וילסון ארכיטקטורה -ישי -מצ"ב הדמיות, קרדיט: עדנה 
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