בס"ד

פירוט השקעות
הסכם אסטרטגי לפיתוח העיר לוד  - 2017הסכם גג
תשתיות על
פרויקט
תשתיות תומכות פיתוח מתחמי מגורים
רשת שבילי אופניים עירונית
פיתוח שצ"פים לפי תכנית האב העירונית
פיתוח פארק -עירוניים (המסילה ,המשולש והכניסות לעיר)
שדרוג כבישים פ.ת .צפוני קיים
שדרוג רחובות ראשיים במרכז העיר
שדרוג תשתיות בעיר העתיקה ובמתחמי התיירות
שיקום תשתיות בשכונות הותיקות (צמודות דופן)
שיפוץ חזיתות בניינים ומרחב משותף בשכונות ותיקות
סה"כ תשתיות על

סכום
₪ 100,000,000
₪ 30,000,000
₪ 140,000,000
₪ 100,000,000
₪ 48,000,000
₪ 170,000,000
₪ 117,000,000
₪ 98,000,000
₪ 70,000,000
₪

873,000,000
מבני ציבור
סכום
₪ 131,000,000
₪ 669,000,000
₪ 238,000,000
₪ 171,500,000
₪ 35,000,000
₪ 65,000,000
₪ 150,000,000
₪ 82,000,000
₪ 50,000,000
₪ 75,000,000

פרויקט
מרכז העיר -מבני ציבור חובה  +רשות
ניר צבי -מבני ציבור חובה  +רשות
בן שמן -מבני ציבור חובה  +רשות
מבני ציבור רשות כלל העיר
מרכז אקדמי למוזיקה ואומנויות
שדרוג קריית הספורט העירונית
בינוי על פי תכנית אב למבני ציבור
הקמת היכל תרבות עירוני חדש ( 800מקומות)
מרכזים קהילתיים
מבני ציבור אחיסמך
סה"כ מבני ציבור

₪

1,666,500,000
פיתוח צמוד
סכום
₪ 1,578,000,000
₪ 312,000,000
₪ 394,000,000
₪ 191,500,000

פרויקט
פיתוח צמוד שכונות חדשות
פיתוח צמוד מגורים מרכז העיר
פיתוח צמוד בשכונות ותיקות (צמודות דופן)
פיתוח צמוד פארק התעסוקה
סה"כ פיתוח צמוד

₪

2,475,500,000
פרויקטים תחבורתיים

פרויקט
מרכז תחבורה משולב סמוך לתחנה הרכבת לוד מרכז
כביש  200קטע דרומי (כביש  - 44פ.ת .צפוני)  +קטע צפוני (פ.ת .צפוני  +חיבורים לכביש  1ו-
)40
הפרדה מפלסית  125פארק התעסוקה הצפוני
הפרדה מפלסית  129דוד המלך  -מיכה רייסר
תחנת רכבת חדשה בפארק התעסוקה הצפוני
סה"כ פרויקטים תחבורתיים
שונות
פרויקט
שווי קרקעות להשלמה לטובת כדאיות כלכלית לתוכניות פינוי -בינוי
מנהלת ומיתוג
פרויקטים נלווים (מעבר גל"צ  +תשתיות עיר חכמה ומצלמות)
סה"כ שונות
סה"כ השקעות
ריכוז השקעות לפי עבר  -הווה  -עתיד
השקעות בשכונות ותיקות
השקעות בפתרונות תחבורה
השקעות בשכונות חדשות
סה"כ

סכום
₪ 80,000,000
₪ 780,000,000
₪ 150,000,000
₪ 157,000,000
₪ 130,000,000
₪

1,297,000,000
סכום
₪ 400,000,000
₪ 44,000,000
₪ 107,000,000

₪
₪

551,000,000
6,863,000,000
סכום
₪ 2,810,500,000
₪ 1,297,000,000
₪ 2,755,500,000
₪ 6,863,000,000

