
כותרת: ראשון לציון מעיר שינה לעיר תוססת וחיה    

 ראשון לציון במגמת תנופה קהילה ירוקה אמנות ותרבות במרכז הארץ

 
בעיקר למגורים, ללא   ראשון לציון הייתה עיר שינה, אחת הערים הקרובות לתל אביב המשמשת

אביב העיר הגדולה סיפקה עבור התושבים את צרכי העבודה  מרכזי תרבות ומסחר משמעותיים. תל 

בנייה והפנאי. היום המצב שונה לחלוטין, העיר הרביעית בגודלה בישראל נמצאת בתהליך מואץ של 

ונית מעולה, מוזיאון וגן  ויש בה מרכזי תרבות ופנאי, פארקים ירוקים לרווחת התושבים, תזמורת סימפ

חיות, מרכז אמנים, אמפי להופעות חיות בפארק, מרכזי ספורט וחופי ים מעולים. העיר פועלת במרץ  

בתמיכה בעסקים והיא נמצאת בעיצומו של תהליך פיתוח ובנייה מואץ. אם אתם מחפשים איכות חיים  

ת הבית עבורכם. במרכז באחת הערים המתפתחות של ישראל, ראשון לציון יכולה להיו  

 מתחם האלף

  1.7באזור מערב ראשון לציון מתוכננים  אחד המקומות המתפתחים ביותר בעיר הוא מתחם האלף. 

-יחידות דיור ו 5600 תופארקים. במקום מתוכננו מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר, בניית יחידות דיור

שלב חדשנות עירונית מה ,כזדונם של פארקים. זהו אחד הפרויקטים הגדולים ביותר באזור המר  101

עם הגדלה משמעותית של מקומות התעסוקה. המרכז אמור להיות המטרופולין החדש של העיר עם 

המשלב באופן אורגני  מתחמי עסקים מגורים ופנאי. זהו מודל חלוצי בתחום ההתחדשות העירונית 

בין תעסוקה, מסחר ומגורים. המתחם אמור להגדיל באופן משמעותי את אפשרויות התעסוקה עבור 

תושבי העיר ולספק מרכז תרבות ופנאי עבור כל שכבות האוכלוסייה. הדיור במקום משתלב ביחד עם  

העיר. המגורים   באחד האזורים התוססים שלהתוכנית ומספק לדיירים סביבת מגורים אטרקטיבית  

בצורה רגועה עם פארקים רחבי ידיים, ריאות ירוקות  מתוכננים בצורה שתאפשר לתושבים לחיות 

 במרכז העיר. 

38פרויקט תמ"א   

המתאר  וכניותמתקיימים בשכונות מרכזיות בראשון לציון. בהתאם לת 38פרויקטים במסגרת תמ"א  

השכונה המרכזית שבה   ם מרכזיים בעיר. באזורי נוספו דירות חדשות למגורים  ,של כל פרויקט

ת השכונות המבוקשות ביותר בראשון לציון.  חא, שכונת רמזהיא  38מתבצעים פרויקטים של תמ"א 

ישנן  אחד הרחובות המרכזיים באזור בעולי הגרדום במערב הוותיק של העיר.השכונה שוכנת 

במסלול של חיזוק ותוספת עם הגדלת היקף הבנייה של דירות   38פרויקטים של תמ"א עשרות 

. במקום בשכונת גני ראשוןממוקם בראשון לציון  38א אחד הפרויקטים המעניינים של תמ" חדשות. 

  דירות חדשות. 52מתוכם  וריחידות די  116עה בניינים כל אחד בן שבע קומות ועוד  ארב וכנניםמת

   רות פנטהאוז.ודי חדרים 3,4,5מקום הן  הדירות ב



ת שכונות מרכזיו  

העיר ראשון לציון פונה בשנים האחרונות לאלפי משפחות חדשות באמצעות תנופת בנייה של שכונות 

חדשות ואטרקטיביות. בהתאם לתנופת הבנייה העירייה משקיעה בבניית מוסדות חינוך מרכזיים  

האחרונות הן, שכונת רקפות, נרקיסים,  עבור האוכלוסייה החדשה. השכונות המרכזיות שנבנו בשנים 

לצד השכונות החדשות קיימות השכונות הישנות בהן  האירוס, נוריות ושכונת נחלת יהודה מערב.

 מתרחשת תנופת פיתוח ובנייה בשנים האחרונות. 

אחת השכונות המקסימות בעיר עם  , שכונת רמב"םהשכונות המרכזיות של ראשון לציון כוללות את 

באזור נעשה פרויקט שיקום  , בשכונה ניתן למצוא את בית היקב של רוטשילדשירה. היסטוריה ע

, "בית התבשיל" הידוע בשמו "בית פקידי היקב" שנמצא ברחוב הכרמל מול היקבמיוחד במסגרתו 

בשכונת רמב"ם נמצא בית הכנסת הגדול  , משרדים וגלריות. הפך למרכז תוסס עם בתי קפה וחנויות

העירייה וגן העיר.  לצד בניין  ששופץ  

וזוגות צעירים יכולים למצוא שם כל מה שהם צריכים במרחק   בבשכונה ניתן להתנייד בקלות ללא רכ

כמו גם לערים  דרך רחוב הרצל  ותל אביב  מהשכונה ניתן להגיע במהירות לאזור הצפוןנגיעה. 

לצד קניון  בשכונת רמב"ם נמצא מדרחוב רוטשילד המחודש דרומיות יותר כגון רחובות ונס ציונה. 

והמרכז המסחרי ברחוב הרצל. רוטשילד   

השכונה היא שילוב מיוחד של אוכלוסייה וותיקה עם  , אחת השכונות הכי מבוקשות בעיר. שכונת רמז

פרויקטים   בעיקר של רונות. השכונה נמצאת בתנופת בנייהזוגות צעירים שעברו לשכונה בשנים האח

ברחוב הרצל וז'בוטינסקי ויש  השכונה נמצאת בסמוך לעורקי תחבורה מרכזיים . 38רבים של תמ"א 

בית ספר על יסודי ומכללה עם   ,בשכונת רמז נמצאת הגימנסיה הריאליתבה תחבורה ציבורית יעילה. 

   . מסלולי לימוד מקצועייםוחטיבות ביניים, תיכון 

נהנית בשנים האחרונות . ראשון לציוןב אחת השכונות הוותיקות ביותרהיא שכונת אברמוביץ 

והגישה הנוחה  הקרבה למקומות העבודהגלל ב  .חיובית של זוגות צעירים עם ילדיםהשכונה מהגירה 

  ,קרובה לכבישים מרכזיים שכונת אברמוביץ עברו משפחות רבות לגור בשכונה. לתל אביב ולמרכז,

בשכונה מתבצעים פרויקטים רבים לבנייה כחלק מתוכנית  מדרום.  431 וכביש 4 מספר כביש

בעיקר פרויקטים של פינוי בינוי. כתוצאה מכך מחירי הנדל"ן בשכונה צפויים  התחדשות עירונית. 

 לעלות בשנים הקרובות. 

  950, שכונה חדשה המהווה חלק משכונת נחלת יהודה הישנה, הצפי הוא בניית  נחלת יהודה מערב

חופשי. בשכונה הוקמו כל   יחידות דיור חדשות, מתוכם דיור למשתכן, פינוי בינוי, דיור בר השגה ושוק

ור  התשתיות הנדרשות עבור האוכלוסייה כולל מעונות וגני ילדים, בית כנסת ושטחים ירוקים עב

ספורט ומשחקים. השכונה ממוקמת בסמוך לכבישים מרכזיים וניתן להגיע ממנה בקלות לקניונים  

 מרכזיים באזור. 

השכונה היא אחת  השכונה ממוקמת במזרח העיר סמוך למחנה הצבאי צריפין. שכונת הרקפות, 

וגות  מארבעה שכונות מרכזיות שעתידות להיבנות בשנים האחרונות. הבנייה מיועדת בעיקר לז



במקום מתכננים  יחידות דיור. חלק גדול מהדירות הוא במחיר למשתכן.  1400צעירים. במתחם יבנו 

דונם לרווחת   60קומות. במקום מתוכנן פארק של   23מגדלים כל מאחד מהם בגובה של  8לבנות 

יחידות   250בשכונת הרקפות עוד  נניםהתושבים בארבעת השכונות החדשות. בנוסף למגדלים מתכ

השכונות האחרות שאמורות להיבנות בעתיד גם שטחים מסחריים ומוסדות חינוך.  יבנויור. במקום ד

, בה מתוכננים בניינים רבי קומות לאכלוס שכונת האירוסבמסגרת פרויקטים דומים באותו אזור הם, 

בסיס  מיקום השכונה הוא , הנרקיסיםשכונת קבוצת עזריאלי. שנבנה על ידי  יומרכז מסחר מהיר

  שדרות ירושליםהשכונה היא המשך ישיר של דרומה. המתפנה בהדרגה עד למעבר הסופי  צריפין

  שכונת הנוריות,בשכונה עתיד לעבור הקו החום של הרכבת הקלה.  והיא מחוברת למרכז העיר. 

השכונה היא חלק ממאמץ הפיתוח המואץ של עיריית ראשון  תבנה גם היא על שטח מחנה צריפין. 

מחברת בין שטח מחנה צריפין לשטחי   שכונת החצבים .לציון והיא מיועדת בעיקר למעמד הביניים

דירות עתידיות.   900שכונה קטנה יחסית עם , שכונת הרקפות  

ינות ציבוריות סביבה ירוקה פארקים וג  

הדברים המאפיינים ביותר  גינות ופארקים הם אחד  ראשון לציון פועלת במרץ לקידום סביבה ירוקה. 

בעיר יש עשרות את הנוף העירוני. ההשקעה בגינות בעיר נמצאת בראש סדר העדיפויות הסביבתי. 

פינות מוצלות לישיבה בפארקים, למעלה פינות ירוקות, גנים ציבוריים חדשים, מתקני משחק לילדים, 

מתקני כושר וגינות לכלבים.  100-מ  

: הגנים המרכזיים בעיר הם  

. דונם ברחוב הכרמל בדרום למדרחוב רוטשילד בצפון 40המשתרע על שטח של גן המושבה,  -  

בגן יש  שבו נלמדת ההיסטוריה של הציונות וחלק ממנהיגיה, גן המנהיגים, מוזיאון פתוח ומרשים  - 

.  שבילים נוחים, מתקנים ונדנדות, מזרקות ומדשאות, זהו גן מטופח ונקי   

שהיו פעם מחנה צריפין. בגן  דונם,  70ולו לשפה העברית בשטח של ש כדגן בעברית, גן המוק  -

רגל. -דגי נוי, מזרקות ומגרשי כדורגל, כדורסל וקט בעברית ישנן בריכות ביולוגיות מרהיבות עם 

  ישנם מתחמים המיועדים לפיקניק, מתקני כושרקפי, במקום יש שבילי אופניים נוחים עם מסלול הי

במקום ישנם מסלולי ריצה והליכה ובעיקר המון שקט  מקורים לפעוטות,  ומדשאות, מתחמים מיוחדים

 ושלווה.  

 חוף ראשון לציון ופארק האגמים

עם  חוף ראשון לציון הוא אחד ממקומות הנופש המרכזיים ביותר בתקופת הקיץ באזור. משפחות 

מכל שכבות בשבתות ובימים פנויים ובימות השבוע החוף מלא במבקרים  בעיקר ילדים מבלים שם

תחנות הצלה,   6על פני החוף ישנם האוכלוסייה. החוף נקי, מטופל ומאובזר ובעיקר בטוח לרחצה. 

במקום יש מתקני כושר ולרשות המתרחצים עומדים שירותים ומקלחות יטור ועזרה ראשונה. תחנת ש

ישנו חוף מיוחד שמוגדר אזור לספורט ימי שאינו מנועי.מסודרים.   

טבע בעיר, מקום קסום שבו תוכלו  אחד המקומות המיוחדים ביותר בראשון לציון הוא פארק האגמים. 



האזור נמצא במערב ראשון לציון, קרוב לחוף  פניים או בחורשה. לשבת בשלווה מול האגם, לטייל באו

ומסביבו פארק טבעי. המקום האידאלי לטיול בטבע עם כל המשפחה. הים. במקום ישנו אגם גדול   

ת תרבות ואמנו  

מרכזי מחול ותנועה, מרכזי  בשנים האחרונות העיר נמצאת בתנופה תרבותית. בראשון לציון ישנן 

ישנן להקות ייצוגיות ותיאטרון פעיל. תיאטרון ענתות  מוזיקה עם דגש מיוחד על שירה ופיתוח קול, 

ללמוד  נותן מענה לילדים, בני נוער ומבוגרים, המעוניינים בהיכל התרבות בהנהלתה של ענת זוהר, 

או כתחביב. במקום מתקיימות סדנאות תיאטרון לכל הגילאים ומועלות  תיאטרון בצורה מקצועית 

בהיכל התרבות בעיר ובמקומות נוספים ברחבי הארץ.   פרי צוות התיאטרון  הצגות  

 סיכום 

אשון לציון מתעוררת לחיים עם אפשרויות תעסוקה ומקומות מגורים למשפחות וזוגות צעירים. העיר  ר

במרכז   מספקת עבורכם את כל הנדרש לחיים איכותיים ברמת חיים גבוהה. ,מצאת בתנופת בנייההנ

רמת אליהו, נווה ים,  ראשון לציון תוכלו למצוא דירות במחירים אטרקטיביים בשכונות המרכזיות, 

בשכונות החדשות יבנו בעתיד מקומות מגורים אטרקטיביים  נאות שקמה ושכונות אחרות באזור. 

בעיקר למשפחות טריות ולזוגות צעירים.  למעמד הביניים   

ישמח לסייע לכם, לייעץ וללוות אתכם, ברכישה או מכירה של משרדנו, "אופיר פדידה שמאות", 

 נכסים בעיר ראשון לציון.  

  

 


