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 דברי ראש העיר:

 הציג את הצוות המקצועי מהעיריה שהגיע למפגש אשר מעיד על הרצינות שאנו מייחסים למפגשים אלו

מציגים שאלות/בקשות/טענות, בסוף המפגש הצוות המקצועי מתייחס ומה שלא ניתן לתת הסביר את מהלך המפגש בו התושבים 

 מענה במקום יבחן. בכל מקרה סיכום והתייחסות לכל הנושאים שעלו במפגש יופץ לתושבים.

 

 השכונה הציג תוצאות סקר שנערך בקרב תושבי השכונה. תושבאפי מגדסי 

 בתי אב. 107בשכונה מתגוררים 

 שתושבי השכונה חושבים שטעוני שיפור:הנושאים 

 נקיון הרחובות 72%

 תחזוקת הפארק וגינת המשחקים 64%

 רעשים סביבתיים 56%

 עצים נוטים ליפול/מדרכות מורמות   45%

 יתושים/מצפה הפרשים 39%

 מזרקות 30%

 שיטור/פריצות 20%
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בוצעה בדיקה  -אנו מנקים את רחובות השכונה יום כן ויום לא  ורחוב הארזיםלא מנקים את רחוב החיטה   .1

וברחובות הללו מנקה הרחובות נכנס לנקות. לא נמצאה הלימה בין 

 הטענה לחוסר נקיון לנראות הרחובות.

בעקרון, בתפיסת העירייה עלים אינם לכלוך ואנו מודעים לכך שהשנה 

 היתה נשירת עלים גדולה. 

 יפעלראש העיר מכיר הסוגיה וביקש ליצור קשר עם הלישכה והוא  גים מעל השכונה בתדירות גבוההמסוקים ח  .2

 .להקטנת המטרד לשוחח עם מפקד בסיס פלמחים

מבקשים שישתלו עצי פרי במדרכות במקום   .3

 .עצים שנעקרים

 עצים שנכרתו ולא נשתל עץ במקומם.

 רוצים עצים גבוהים ומצילים.

עירוני שיבוצע על ידי אגרונום שיהווה בסיס אנו לקראת סקר עצים 

 לתוכנית עירונית לטיפול בעצים.

 לעצי צל גדולים יש גם חסרונות כגון "הרמת מדרכות".

העירייה כורתת עצים רק לאחר אישור פקיד היערות שהשתכנע שמצבו 

של העץ מחייב זאת והוא מהווה סכנה למרחב הציבורי ולעוברים 

 ושבים.

 ונגיע לבדוק. 106עץ שמהווה סכנה אנא פנו למוקד  ככל שאתם מזהים

סוג העץ  –ישתלו עצים בהתאם לצורך בסיור בשטח ובקרבה לבתים 

 יבחר בצורה המקצועית ביותר.

 מרכז המחזור מהווה מפגע תברואתי  .4

 מדוע אין מיכל למחזור אלקטרוניקה

 מהפיכת המחזור העירונית התחילה השנה.

 שילמווגם על ההטמנה הפינוי מחזוריות קרטונים. על  8קיבלנו עיר עם 

 התושבים ולא תאגיד תמיר. 

מרכזי מחזור  25הספקנו להכנס למכרז תאגיד תמיר, הקמנו עד כה 

one stop shop תקווה שעד סוף שנה יהיו גם כתומים בפינות רחוב ב

נסיים הנגשה ונעבור לאכיפה ותוכנית ורים. ובחדרי אשפה בבנייני מג

 חנוכית מגן ועד כיתה יב.
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הנושא נמצא בתהליך, בקרוב נצא במכרז  -לגבי פסולת אלקטרונית 

 .ונפרוס מכלים יעודיים ברחבי העירמתאים 

המרכז נועד לרווחת התושבים, בכדי לוודא שלא יהיה מפגע תברואתי 

 מישורים: 2-אנו פועלים ב

המטפל בכל מרכזי המחזור ברמה היומית  הוקצה צוות יעודי .1

 וקריאות מוקד.

 משימה בעדיפות גבוהה לפיקוח העירוני. .2

ככל שיש בעיה שתושבים משליכים אשפה שלא במתקנים הנכונים, 

אנו עושים מאמץ  הנכם מוזמנים לפתוח פניה במוקד שתטופל תוך יום.

ו שאנ מרכזיםבמצלמות ואכיפתי ממוקד בנושא זה, לרבות דוחות 

 .מזהים צורך

 האם בית ספר בן צבי ישופץ ?  .5

 האם יש תוכנית לשפץ את בי"ס גולדה ?

 עד כה בקשות מנהלת בית הספר לשיפוץ נענו.

אנו מבצעים שיפוצים במוסדות חינוך לאורך השנה ומשקיעים 

)מותנה בשינויי בתשתיות מחשוב לצורכי חינוך. החל משנת התקציב 

הבאה נשפץ את בתי הספר לפי תוכנית פעולה שתהיה תקציב קורונה( 

 שקופה לתושבים.

בשנה האחרונה אנו מרכזים מאמץ באחזקת גני הילדים שהוזנחו 

צוותי אחזקה יעודיים לגני  2הרבה שנים וזאת באמצעות הקמת 

 הילדים אחד למזרח ואחד למערב.

מבקשים שיוחזר קו הרכבת מראשונים לתל   .6

 אביב

שהגיש בקשה יחד עם ראש עיריית ראשון לציון ורכבת ראש העיר עדכן 

 ישראל טרם נענתה לבקשה.

בפגישה שתקיימה בלשכת שרת התחבורה יחד עם ראש מועצת באר 

יעקב הועלתה בקשה משותפת לחבר את נס ציונה לתחנת הרכבת 
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 בבאר יעקב במדרכה מסודרת להולכי רגל ושביל אפניים.

 ......אושרה לנו תוכנית מהיר לעיר אבל

האם ישנה תכנית לשיפוץ ושיפור רחוב ויצמן   .7

 ?ופיתוח אזור התחנה המרכזית כמרכז בילוי

תוכנית התחבורה משרד התחבורה אישר את ראש העיר הסביר ש

ונית החדשה שנבנתה בשיתוף הציבור ואנו מחכים הציבורית העיר

 לאישור התקציבי.

לאחרונה לתנועה הינו העוקף המזרחי שנפתח  423שכביש עוד הסביר 

 ואנו כבר רואים ירידה בהיקף התנועה.

העוקף המערבי הוא הכביש הבא שישלים את התוכנית של הסתת 

 תנועה עוברת מרחוב ויצמן לעוקפי העיר וכבר החלה הקמתו.

שרחוב ויצמן יהיה רת"צ )רחוב תחבורה ציבורית( ואנו נערכים תכנונית 

. ן ויטופחו בו המסחר והבילויבמקטע שבין רחוב הבנים לרחוב בן גוריו

ביתר המקטעים ברחוב ויצמן מרחובות ועד ראשון יבוצע מסלול 

לתחבורה ציבורית,שבילי אופניים, פיתוח המדרכות , נגישות ופיתוח 

 נופי.

מקווים הצומת המרומזר החדש ויצמן/צדק   .8

שמתכנן הצומת ייתן שם אור ירוק תמיד ואור 

ידי לחיצת  ירוק להולכי רגל רק בדרישה על

כפתור, מאחר ובקושי עשרה אנשים עוברים שם 

 ביום.

הצומת המרומזר החדש ויצמן/צדק )בכניסה לשעבר לבסיס פיקוד 

 יפתח בספטמבר.תוכנן על ידי מהנדסי תנועה והעורף( 

פורמליות הם -הפעילויות לבני הנוער במסגרות האמאחר ובוטלו  מה התוכניות לבני הנוער  .9

המגורים בשעות הערב המאוחרות ואנו מודעים לקושי מבלים בשכונות 

שזה יוצר. לשם כך אנו מקימים את סיירת הנוער שתעבור בשכונות 

ותאתר ריכוז נוער מבלה בערב ותסייע בהסברה למניעת מטרדי רעש 

http://www.nzc.org.il/


ס נ ת  י י ר י הצ-ע נ ו  י

Municipality of Ness Ziona 
  לשכת ראש העיר

 

  www.nzc.org.ilאתר. , 1644039-08, פקס. 2938382-08טל.  ,74071 ציונה-נס 9הבנים 

 מענה לתושבים שאלות להתייחסות העירייה מס"ד

ומגרש  החדש שהקמנו "הזולה" ולהזמינם לבלות במתחם הנוער

 .שמוקם כעת )כדורעף חופים( יוולי'הפוצ

 .הנו סקר בקרב שכבת הצעירים ואנו מנתחים אותו בימים אלקיימ

קיימת בעיר מצוקה של מבנים עירוניים שניתן לספק בהם מענים לכל 

 שכבות האוכלוסיה.

בעוד כשנה וחצי נסיים את הקמתו של מרכז שירות לאזרח אליו יעברו 

יחידות שירות רבות של העירייה ובכך יתפנו מבנים שנוכל להסב אותם 

 למתן שירותי קהילה.

מה התכנון הקרוב לגבי בניית שכונה חדשה   .10

 שתוקם בצמוד לטוסקנה

שכונות חדשות אחת ממזרח  2ראש העיר הסביר שמתוכננות לקום 

יח"ד ואחת ממערב  400-קומות סה"כ כ 13מגדלים בני  4לטוסקנה עם 

 יח"ד. 1,500-לה עם כ

בשלב זה ראש העיר לא דוחף הקמתן עד שתאושר יציאה נוספת לכיוון 

 .)ויצמן( 412כביש 

עוד הסביר שקו המטרו מצומת חולון ועד צומת בילו יעבור בנס ציונה 

הנפת -/ויצמן, הבנים/ויצמן ו101תחנות בעיר, אחת בצומת  3ויהיו לו 

 כרגע נמצא בשלבי תכנון. -הדגל/ויצמן 

בחודש הקרוב מתוכנן שיתוף ציבור בו יוכלו  -פרויקט פארק הספורט  לוי לכל הגילאיםחוסר במקומות בי  .11

 להשתתף כל תושבי העיר.

באזור הצפוני של פארק המדע שנמצא כעת בפיתוח אינטנסיבי 

 מתוכננים מקומות בילוי נוספים.

 בשכונה החדשה שתקום ב"פיקוד העורף" מתוכנן מתחם בילוי נוסף.

וקה לעיר כדי שנוכל לעבוד להביא הרבה תעס  .12

 בעיר וכדי שיכנס כסף לעירייה

יתקיים טקס חניכת רחוב הנפת הדגל  2.8.20ב –פארק המדע 

רחובות חדשים  5והרמזורים החדשים בו יחלו לעבוד, עוד יחנכו 
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 בפארק המדע.

מטרת ההשקעה בתשתיות בפארק המדע היא לעודד יזמים לבנות 

 מבני תעסוקה לתושבי העיר.

 מ"ר של מבני תעסוקה.  70,000נבנו  2008-2018בשנים 

 מ"ר  100,000החלו להבנות  – 2019-ב

 מ"ר 100,000עוד מתוכננת בניה של  – 2020-ב

מ"ר של מבני תעסוקה מדובר בשינוי  600,000כשבכל נס ציונה יש 

 משמעותי.

אנו משקיעים משאבים רבים בפיתוח תעסוקה ומעודדים יזמים רבים 

 .מסחר ומשרדים בעיר ,ולהשקיע בתעסוקהלהיכנס 

שלא הוחלפו בהחלפה/שיפוץ ספסלי רחוב בכל העיר אנו מזהים צורך  תחזוקת פארק המחול  .13

 ופועלים לביצוע פרויקט רוחבי.שנה  20מעל 

בשנים  –הגינות הציבוריות בעיר עוברות שדרוג בתוכנית מסודרת 

שודרגו רק  2016-2018גינות בעוד שבשנים  26שודרגו  2019-2020

4. 

גם בשכונת טוסקנה מתוכנן שדרוג אותו נעלה בפניכם בשיתוף ציבור 

בו תוכלו להיות שותפים בבחירת החלופה שנבצע במקום המזרקות 

 ובמקום גינת מתקני המשחק לקטנטנים.

ודלקו הלא  12.8.20ביום רביעי שתכם ואגף שפ"ע פעל להיענות לבק מבקשים להחשיך את הפארק בליל המטראורים  .14

(  20:00האורות ברחבי השכונה )אמורים לפעול החל מהשעה 

 מקווים שנהניתם. המרכזת מחדש. הופעלהולמחרת 

ים והן מגוננות כעת עם פרחי עונה ולכן פסלברחוב יש ככרות ה 2-ב מוזנחות ולא מוארות 101-הכיכרות ברחוב ה  .15

הקרקע לשתילה חדשה הכיכר נראתה  סביר בהחלט שבימים של הכנת
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 לא מטופחת.

הוכחה כמורכבת לתחזוקה ועל כן בשלב זה אנו תאורת ככרות כחולה 

 .בעירלא מתקינים אותן יותר בכיכרות נוספים 

גינת הכלבים מתחת למגרש הספורט מוזנחת   .16

 וללא תאורה

 .נטפל בתאורה אין תאורה יעודית, בעיר כלבים הת וגינ כלב

לדאוג לאסוף אחרי הכלבים את אנו רואים בבעלי הכלבים אחראים 

ככל שבעלי  מעת לעת צוות לנקות ולתחזק. שולחיםהצואה, אנו 

 הכלבים יקפידו לנקות בסיום השימוש בגינה כך תראה פחות מוזנחת.

מבקשים להוסיף בשביל הפרדס מכשירי ומתקני   .17

ומיני גולף  יםכושר כמו שולחן פינגפונג קבוע

לאורך השביל. בנוסף, לשדרג את גינת 

 הקטנטנים, ישנם מתקנים שבורים ומלוכלכים.

בשיתוף הציבור שיתקיים בקרוב בשכונה נושא זה מקבל ביטוי ותוכלו 

 להביע דעתכם.

 .טופל בריכת המים בראש גבעת התור לא יבשה  .18

 פרטי ולא ניתן לבצע בקשה זו.מדובר בשטח   .מבקשים להוסיף תאורה טובה בשביל השחור  .19

מבקשים שביל אופניים ברחוב ההסתדרות   .20

 המוביל לבית הספר, חשש לתאונות.

העירונית לשבילי אופניים מתוכנן שביל אופניים ברחוב בתוכנית האב 

ההסתדרות אשר יוסדר עם ההתחדשות העירונית המתוכננת בפרויקט 

 פינוי בינוי רחובות ההסתדרות והטייסים.

מבקשים לבחון הוספת במפרים ברחוב התור,   .21

נוסעים שם במהירות גבוהה. יש הרבה ילדים 

שחוצים שם את הכביש ומידי יום יש כמעט 

 תאונה.

בועדת התמרור האחרונה הוועדה אישרה הגבהת מעבר החציה 

 בחיבור בין רחוב התור לכיכר רחוב המאה ואחד.

על נחש במרחב הציבורי בהתאם לחוק, ככל שיש קריאות אנו פועלים  כיצד ניתן לטפל בנושא הנחשים  .22

אנו מגיעים עם לוכד נחשים מוסמך ומטפלים, הנחש הנו חיה מוגנת 
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 מענה לתושבים שאלות להתייחסות העירייה מס"ד

 משוחרר חזרה לטבע. ואשנלכד ה לאחרו

בחן כעת מחדש נ איסוף הגזםעמדות וזה לא ניתן, כל נושא  בשלב זה האם אפשר להוסיף יום איסוף גזם  .23

לטובת רווחת התושבים, ככל שתהינה תשובות בהמשך נביא לידיעת 

 ובשיתוף תושבי השכונה.
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