
 

 
 

 

 

 

 

28.8.19 

 ט"תשע אב ז"כ 

 :לכבוד

 טל מגרה

 חבר מועצת העיר

 הנדון: פיתוח שכונת רמת שקד

 19.8.19מכתבך שבסימוכין מתאריך 

 

רמת שקד החלה שכונת י לענות לך על מכתבך שבסימוכין ועל כך אשיב כי הסמיך אותראש העיר 

יחידות דיור והינה שכונה גדולה ומשמעותית  2,000להיבנות באופקים לפני מספר שנים, השכונה בת 

 .בפיתוח העיר

מהיחידות בשכונה תחל  80%עם אכלוס של  ,ע"פ הסכם הפיתוח של הדיירים מול משרד השיכון

בות הברורות שהשכונה זאת כמובן מהסי החברה המפתחת בעבודות הפיתוח המתקדמות עד לסיומן.

נמצאת עדיין בשלבי בניה, ופיתוח שצ"פים, הנחת ריהוט רחוב ואף ריצוף מדרכות יהיה בזבוז כספי 

 ציבור שכן, יהיה הכרח להחליף את הפיתוח שנהרס.      

עוד אוסיף כי פועלות בשכונה חברות תשתית גדולות ביניהן חברת חשמל, הוט, בזק ואחרות 

ן מבני השכונה וחוצות כבישים ומדרכות לבקרים, ברור לכול שאין אפשרות שמחברות תשתיות בי

 למנוע זאת, אך ישנה פעילות קבועה לתיקון והשלמת המפגעים שנוצרים.

נסללו כבישים והוצבו עמודי כלוס השכונה אהראשוני של לשמחתנו כבר בשלב בעניין הפיתוח, 

החלו עבודות פיתוח  50% -ד על פחות מתאורה ויותר מזה, כיום על אף שאכלוס השכונה עומ

בות המשולבים ופיתוח שצ"פים וזאת עד לסיום עבודות הפיתוח מתקדמות כדוגמת ריצוף הרחו

 .2020בכללותן כשהצפי לכך הוא אוגוסט 

קה אולם ספורט ומגרש אתלטי בית כנסת, , נבנו בשכונה מעונות יום, גני ילדים,לפיתוח שהחל בנוסף

, ובתי כנסת נוספים ונוסיף לזה את התחבורה בית הספר "רגבים"ובקרוב יבנה בשכונה בית קק"ל, 

 .1.9.19הציבורית שתחל לפעול בשכונה החל מ 

אין בה , שכןבעניין ההצעה לסדר היום, ראש העיר ממליץ להוריד אותה מסדר היום של המועצה 

 סמכות מול משרד השיכון.תכלית מעשית וכל החלטה שתתקבל אין בה כוח או 

אגפי העירייה ביניהם אגף ההנדסה, שפ"ע ולשכת ראש העיר פועלים במרץ ובקשב רב לעומת זאת, 

ואתה יותר ממוזמן להעלות צרכים ולהיווכח באופן  לפתירת כל התלונות שעולות מצד התושבים

 .טיפולם מול כל הגורמים



 

 
 

 

 

 

 

העת לצמצם את המטרדים, לראיה קידום שלבי  אנו מבינים את סבלם של התושבים ופועלים כל

 הפיתוח.

 

 בברכה,

 נאור רוהקר

 אש עיריית אופקיםרעוזר 

 

 העתק: 

 ראש עיריית אופקים -איציק דנינו


