
 

  

 

 

 תושבי נירית,לכל 

 שלמה והצלחה בכל אשר תעשו.  ועד האגודה מאחל לכל בית נירית שנה טובה, בריאות

אנו מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהודות לחברי האגודה על האמון שנתנו בנו מאז בחירתנו לתפקיד 

 :התושבים  תלביצוע לטובת שיפור הישוב ולרווח ם והפרוייקטים שאושרוגיבוי לתהליכיההסכמה וה ועל

 : תקשורת

הו פרוייקט המבוצע ופריסת סיבים בכלל היישוב. ז ולפת ביצענו שדרוג תשתית התקשורתבמהלך השנה הח

שנה, ומאפשר העברת מידע בקצבים מהירים. הכניסה של היישוב לפרויקט זה מוקדם יחסית,   25אחת ל 

אפשרה לנו להגיע לשלבי סיום של תהליך הפריסה, לפני הפקק הקיים היום בארץ בשל הדרישה הגוברת  

 אל מול מגבלות חברות התקשורת לפרוס סיבים בקצב הנדרש. 

ייקט במהלך החודש הקרוב יאפשר לכלל התושבים להנות מאינטרנט מהיר בבתים ובמרחב  סיום הפרו

 הציבורי. 

 : כלליות תשתיות

 יטב.ת ההתקנת מערכת סולארית על גג בית העם. המערכת הושלמה ומתפקד

ושופצה מערכת הביוב )שהסתבר שלא  בית העם נצבע מחדש, הוחלף מזגן   -מתיחת פנים לבית העם 

 . נהדר ואנו מזמינים את התושבים להנות ממנונראה ת לשום מקום וזרמה לגינה(. בית העם  הייתה מחובר

הוחלפו גגות האסבסט במרכז הישוב )מזכירות, ספריה, מכולת,   -החלפת גגות אסבסט במבנים הציבוריים 

שבים מחסן(. שמחים להודיע כי אין יותר גגות אסבסט במבנים בבעלות הישוב. בהזדמנות זו נבקש מתו

 סביבה.קדם, הם מהווים סכנה לדרי הבית ולבעלי גגות אסבסט להחליפם בה

 . הוקם פעוטון בחלק המערבי של הספריה לרווחת הילדים וההורים הזקוקים לו 

 הספריה גם היא עברה "מתיחת פנים". הנכם מוזמנים להנות מהספריה המחודשת.

רת הפרוייקט יוקם גג סולארי שייצל על  . במסגלקרוי מגרש הספורט נחתם הסכם עם חברה חיצונית 

וחלף הגידור  המשתמשים במגרש, תותקן מערכת תאורת לדים מתאימה, יוחלפו הסלים והשערים. י 

 .וכל הטוב הזה ללא עלות ליישוב ויישודרג משטח המגרש,

 :בריכה

לאורך כל העונה גם השנה למרות הקשיים הרבים הנובעים ממגיפת הקורונה, הצלחנו להפעיל את הבריכה 

 .לרווחת התושבים והשוחים 

 רותים במבנים חדשים. יהמלתחות והשהוחלפו 

בי  שהותקנה מערכת בקרת כניסה חדשה. אנו מקווים כי השינוי יוריד את העומס בבריכה ויאפשר לתו

 המקום ובני ביתם בריכה נעימה ומרווחת יותר. 

 .שנה 20מאז בניית הבריכה לפני הסתיים תהליך הרישוי של הבריכה, תהליך שלא הושלם 

 בפעילות הבריכה.  תרבות וותיקים ות לקידום ושילוב צוות הבריכה פעל רב

 



 

  

 

 

 

 : המים שקמ

 במהלך השנה תוקנו עשרות תקלות חדשות וישנות שהיו במערכת המים.  

כולו מכספים שיתקבלו   ממומןפרוייקט מכלי האיגום יצא לדרך ועומד להסתיים בקרוב. הפרוייקט צפוי להיות 

 ממס רכוש, ללא עלות נוספת לישוב.

 במהלך חודש אוקטובר. . הביצוע יעשההסתיים שלב הצעות המחירפרוייקט שדרוג המשעולים  

 י אוויר גם הוא יצא לדרך ויסתיים אחרי החגים. רפרוייקט החלפת משחר

נשאר לבצע את  . לכל אורכו עד גדר הישוב קו המים ליישוב שודרג משישה צ'ול לשמונה צ'ול ונטמן באדמה

קו המים מתקדם, אושר בדיון   השלמתושא נ" מקורות נמסר כי מהקטע מהגדר ועד מכלי האיגום החדשים. 

 קרוב.ב שיצא לפועל בתקווה ",ראשון

צח"י להקמה של קו הזנה  הוצגה ותומחרה הצעה עקרונית לצוות לאור גל השריפות שפוקד את המדינה 

לכיבוי אש "סובב נירית" והיער. וועד האגודה בשילוב הוועד המקומי מחפשים תקציב חיצוני למימון פרוייקט 

 חשוב זה.

 

בהזדמנות זו נבקש להודות לשלומי מזכיר הישוב על העזרה הרבה בקידום הנושאים הרבים ומירי על  

 התמיכה הרחבה והעזרה בניהול השוטף. 

 

 מאחלים שנה טובה 

 

 054-4525942 צחי פרימק יו"ר ועד אגודה

 050-4474463 גיל ברנע בריכה ותקשורת

 050-5510561 רמי חדד  ותקשורתבריכה 

 054-4954494 נעם הדר גזבר האגודה

 054-6819332 איציק רונן  משק המים

 

 

 


