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 ראש העיר מר איציק דנינו

 מנכ"ל העירייה יורם נחמן

 חברי מועצת העיר

 

 ת רמת שקדשכונהצעה לסדר היום בנושא  הנידון:

 שלום רב, 

שבים רבים מבית וגם תושבים תה שכונת רמת שקד שלשמחתי משכה אליה תובנבשנים האחרונות נ

שכונת ת מתושבי נוניות חוזרות ונשפבחודשים האחרונים רבים מחוץ לעיר. לצערי הרב, אני מקבל 

סו בטיחותיות מסוכנות. תושבים רבים אוכלהן בעיות ות שחלקן על בעיות תשתיות קש רמת שקד

מסביבת מגוריהם. אני מודע לכך שקיימת אחריות על כבר לפני כשנתיים ואינם מקבלים מענה ראוי 

אחריות לקדם את אך יחד עם זאת על העירייה ה, ד הבינוי והשיכוןרהקבלן המבצע שעובד תחת מש

ם פנו מספר רב של פעמים גם ציינו בפניי שהושבים הנושא באופן משמעותי למול המשרד. הת

ראוי. לצערי הרב, מספר תושבים כבר שוקלים  לא קיבלו מענהלעירייה וגם למשרד הבינוי והשיכון ו

. חמור מכך, קיימות בעיות בטיחותיות ומפרסמים את דירותיהם למכירה ב את השכונה ואת העירלעזו

 וד. אטה ועבנגישות לנכים ועגלות ילדים, חוסר בפסי הר וסכמו בורות חשופים, ח

 )מצורפים מספר תמונות להמחשה(.

ך גם להעביר את ערים אחרות, ניתן ללחוץ על הקבלנים, ניתן במידת הצוראני מכיר את הסוגייה מ

אני מבקש להעלות את הנושא לסדר  ישיבת המועצה הקרובהחזרה לעירייה ועוד. בת האתר אחריו

 ות. במהרה וביעיל פיתוח השכונההיום על מנת לקדם את 

 

 

 בברכה, 

 חבר מועצהטל מגרה, 

 העתק: 

 רינת מסד סמולניק, יועצת משפטית

 

 

 

 

 

 



 

 חלק ממכתב שקיבלתי בנושא ותמונות

לפיתוח התשתית  נוקטת בצעדים ממשייםקיימת תחושה כי העירייה לא  .1

 ביבתיים.מפגעים הסהלהפסקת ו הסביבתית

התשתית ברחובות שכונת רמת שקד לא מפותחות והעבודה מתנהלת נכון להיום,  .2

כגון, בורות חשופים,  מתמשכים קיימים מפגעים סביבתייםבקצב מאוד מאוד איטי ו

 חוסר בפסי האטה. , כבישים רעועיםמדרכות מלאות באבנים ופסולת בנייה

 (1פתוח )ראה תמונה האשפה קיים ביוב בסמוך לפח  – בורות חשופים .א

לא קיימת נגישות לעגלות ילדים,  – מדרכות מלאות באבנים ופסולת בנייה .ב

קיימות מדרגות  )מכל קומפלקס( ביציאה לכיוון כביש הטייסים .נכים, אופניים

המובילות לכיוון הכביש דבר המקשה להוביל עגלות ילדים, כסאות גלגלים, 

קוס קיימות מדרכות מלאות באבנים אופניים וכו׳ מצד שני לכיוון רחוב הפי

ולאפשרות חלילה להיפגע  חוסר נגישותדבר המוביל ל –ופסולת בנייה 

 (2)ראה תמונה  ולהיפצע!

פס האטה הינו אביזר בטיחותי הגורם  – פסי האטה, מעברי חצייה, תמרורים .ג

למנוע תאונות דרכים ופגיעה בבני אדם,  להפחתת מהירות הנסיעה ויכול

  יין שגם מעברי חצייה לא קיימים ותמרורים בפרט.חשוב מאוד לצ

לרוב ההליכה מתבצעת על הכביש מכיוון שעל המדרכות לא ניתן ללכת, דבר  .3

המהווה סכנת חיים ממשית וסיכון גבוה להיפגע ע״י מכוניות שנוסעות במהירויות 

 גבוהות ברחובות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעבר לכביש 

הטייסים/ גן 

 הידידות



 

  

 

 

 

 


