
 

 

 1/2022פרוטוקול ועדת הנהלה  

 2022במרץ  24ביום  שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה

 נוכחים:

 ראש המועצה, יו"ר ועדה  -יצחק רביץ

 חבר ועדה  - משה מילר

 חבר ועדה  -צבי רענן

 :ףמשתת

 מנכ"ל המועצה -אבי רוטנברג

 

רביץ יודעים    - יצחק  הגב'  כפי שאתם  רומן  המהנדסת  לעדכן את החברים  פורשת,  נעמי  לי  חשוב 
יבלנו מהנדס חדש למועצה ואני חייב לשתף  ק  ,שאתמול הייתה ועדת בחינה לבחירת מהנדס למועצה

יתה לנו ס"ד ומצאנו  יברוך ה' ה ,  קושי במציאת מהנדסעל ה  תייא  דברואתכם שהרבה ראשי רשויות  
 ,נציג השר  ,גדרה  יתעירי   השתתפו מהנדס. בועדת הבחינה  הוא עבר כמה וכמה מבדקים  ,  מהנדס

הלר,   ,לוי  אביבה עו"ד  יועמ"ש   דני  ציבור,  רומן  המנכ"ל,   נציג  ואני  , נעמי  שפירא  דן    .עמית  שמו 
  עבד בכמה משרדי אדריכלים  במנהל התכנון ויש לו ידע רב בתכנון ובניהבעבר  לד הוא עבד  שירוט

כל מחלקת הנדסה    כפי שידוע,  .במשרה מלאהיעבוד  הוא בעל ניסיון ו בנוסף בפרויקטים גדולים,  
בשם רות לופוליאנסקי ושושנה קרליבך, משה שטרק הוא רכז  הגיעו שתי עובדות חדשות ו הוחלפה 

פרויקטים. בנוסף, דפנה ואנסון עזבה עקב מעבר דירה ובמקומה נכנסה תושבת המקום בשם חיה  
   אנו מאחלים הצלחה מרובה לכל הצוות החדש שנכנס.  .הכסטר

 :ה של פרויקטים הולכים להסתיים החודש הקרוביש לנו שור

 

 עד פסח יהיה מוכן עם ריהוט גן חדש. ובעזרת ה'  נמצא בכיכר בעלזא ה -מצפה הרים

והרי"ף בלוך  ברחובות  בטיחותיים  מהריצוף   -הסדרים  חוץ  פסח,  עד  גם  מוכן  יהיה  בלוך    רחוב 
 ם את היישוב המדרכות.  וח לא ניתן לחססשבערב פ  מכיוון והריבוד

  ואטרקטיביים פארק חדש בשכונת חפץ חיים נפתח, הפארק עם מתקנים חדישים    -פארק חפץ חיים
 שבוצעו ע"י חברת שעשועים וספורט לאחר שזכו בהליך מכרז.

וילונות   האולם נצבע ואף הותקנו בו , וףהבא, הוחלף ריהוט, ריצשבוע ייפתח ב  -אולם פנינת יערים 
  80מקומות ואולם קטן המכיל    120  -אולם גדול המכיל כחם קיימים שני אולמות,  תבמ  חדשים.

 .  של המועצה טהאינטרנבאתר  יםמופיעדמי השימוש מקומות . 

"א ,  החשוכות ביישוב כגון הפינה ברחוב הגר  הנקודותכל   - במרחב הציבורי תאורהפרויקט שדרוג 
בכל המקומות האלה אנו נחדש את התאורה, זאת  וך,  חש   ם"דרך הרמבשביל    ,גורדון  ,הדרטהאנ

אושרה במסגרת  א וגורדון ומתוספת תקציב ש"ד מדרכות הגר בומתקציב של רי  יתרותבאמצעות  
 הפיתוח. 

במרחב הציבורי ועוברת על כל נקודה ונקודה שיש  ומטפלת במפגעים המועצה עושה עבודה מקיפה 
 .  בה מפגע

פרקש ש  -אחיעזר  הרבה  יש  יערים  טופלובאחוזת  שלא  רביץטחים  יצחק  של    .  תהליך  ויש  היות 
 פרצלציה והשטחים עדיין לא מוגדרים כציבוריים יש בעיה איתם.



 

  106למוקד    תגיעבוצעו עבודות באחוזת יערים ואני מבקש שכל פנייה לתיקון/ מפגע,    -יצחק רביץ
 לצורך מעקב אחר טיפול בפנייה. 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


