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משתכנים יקרים,

פעילות המנהלת בחודשים האחרונים הייתה מאומצת ורוויות אתגרים. בעלון זה מספר עדכונים חשובים

בנושאים בהם אנו פועלים.

ובקרהפיקוח.1

לאחר מספר עיכובים לא צפויים, ומתוך רצון למצוא את המועמד המתאים ביותר, אנו שמחים לבשר

שנחתם חוזה עבודה עם מפקח על ההרחבה - ג׳ואד מרעי מחורפש, הנדסאי בניין במקצועו. ג׳ואד יחל

את עבודתו בימים הקרובים.

במסגרת תפקידו יהיה אחראי על -

מניעת פגיעה בתשתיות הציבוריות, וזיהוי וטיפול מיידי בכול נזק שנגרם לתשתיות הציבוריות.●

זיהוי וטיפול מיידי בכול מפגע (שפיכת פסולת, שפיכת בטון, ושימוש בתשתיות הציבוריות באופן●

בלתי חוקי).

שמירה על בטיחות בהרחבה, בדגש על תנועת רכבים באזורים מאוכלסים.●

תקשורת ישירה מול נציגי המנהלת, המשתכנים והקבלנים העובדים בשטח.●

תיאום עם המשתכנים לפני התחלת עבודות, מעקב ורישום אנשי קשר לכל אתר●

(קבלנים/מפקחים וכו׳).

הכנת פרוגרמת בדיקות ומעקב.●

נוכחות יומיומית באתר.●

נוכחות המפקח מהווה שדרוג משמעותי על המצב הקיים, אך חשוב לזכור שהמפקח יוכל להצליח

בעבודתו רק אם נהיה כולנו מעורבים בנעשה, תוך הקפדה על הנהלים, שמירה על התשתיות, ותדרוך

הקבלנים שעובדים למעננו באתר.



גישהודרכישערים.2

כפי שהבטחנו בעדכון הקודם בנוגע לשיפור דרכי הגישה לאתר -

העבודות צפויות להסתיים.לשיפור כביש הגישה לבונים בהרחבההמועצה החלה בעבודות●

בימים הקרובים.

שני מחסומים חשמלייםבמקביל, הוסרה הגדר הקבועה בקצה דרך הים ודרך הנוף, והותקנו●
רק למשתכניםבמעבר להרחבה. בתיאום עם ועד האגודה, בשלב זה יתאפשר מעבר דרך הישוב

.אשר סיימו לבנות והגיעו לשלב האכלוס

במקביל, אנו ממשיכים בפריסת מצלמות אבטחה נוספות ברחבי ההרחבה.●

הרחובותשמות.3

קיבלנו עשרות הצעות שונות לשמות הרחובות בהרחבה החדשה. תודה לכולם על היצירתיות
וההתגייסות! הבחירה הייתה קשה, אך אנחנו מאמינים שהגענו לקונספט מנצח - שמשתלב היטב עם

שמות הרחובות הקיימים בישוב, עם הטבע העוטף אותנו, ועם אופי הישוב.

שמות הרחובות הפנימיים יהיו שמות עצי
החורש בגליל המערבי:

הדולב●
השקד●
החרוב●
התאנה●
האלה●
האלון●
הזית●

הרחובות המקשרים בין דרך הים ודרך הנוף
״ לרחוב המערבידרך החורשיקראו ״

דרך(התחתון) הגובל בחורש מחוץ לשוב, ו״
״ לרחוב המזרחי (העליון) הסמוךהפארק

בשטחים הציבוריים המיועדים לפיתוח
ציבורי.



אנו פועלים מול ועד האגודה והמועצה כדי לתקף את שמות הרחובות. בשבועות הקרובים נפרסם את
לנוחיותכם.מפת הרחובות עם מספרי הבתים

שוטפיםעדכונים.4

בבנייה מאז העדכון הקודם:ברכות ואיחולי הצלחה למשפחות שהחלועולים על הקרקע -●

מלכה),529(רוזנברג),501(מויאל),467(גבאי),460(איתן),456(מיוני),424(זהבי

)535.(

להלן נתוני ההיתרים והבניה המלאים, נכון למועד פרסום עדכון זה:

אחוז מכלל המגרשיםכמות

5851%בקשות להיתר

3732.5%היתרים שניתנו

2724%מגרשים בבניה

ולסיום

אנו שבים ומדגישים שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת והאפשרות לשמור ולסייע בפיתוח ההרחבה

בפרט והישוב בכלל. אנו כאן כדי לסייע!

צרו עימנו קשר

https://neve-ziv.org.ilבכתובתההרחבהאתרדרך●

.info@neve-ziv.org.ilהמיילבכתובת●

בברכת סוף שנה אזרחית טובה,

צוות מנהלת ההרחבה - נווה זיו

https://neve-ziv.org.il
mailto:info@neve-ziv.org.il

