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 19.6.20 - נווה הדר - 8מפגש תושבים עם ראש העיר מס' 

 

 דברי ראש העיר:

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

התושבים מציגים ראש העיר והמנכ"לית מעדכנים את התושבים במהלכים עירוניים ובממוקדים לשכונה, לאחר מיכן הסביר את מהלך המפגש בו 

ו שאלות/בקשות/טענות, בסוף המפגש הצוות המקצועי מתייחס ומה שלא ניתן לתת מענה במקום יבחן. בכל מקרה סיכום והתייחסות לכל הנושאים שעל

 במפגש יופץ לתושבים.

 

כן רוחב הכביש והמדרכות צרים ואינם -החניה בשכונה מוכרת לנו והיא תולדה של תכנון היסטורי של הרחובות בתקופה שלא היה רכב בכל בית ועלמצוקת  .1

 מתאימים לזמננו.

לקראת  כנההועבודות תשתית תוצאה של  הןהשנה למרות שהיתה שנה גשומה מאד  שלא קרוהזכורה לכולם מהעבר ברחובות השכונה הצפות תופעת ה .2

 .החורף שביצענו גם השנה

 :בתי ספר 3בשכונה ישנם  .3

 אשר מגיעים אליהם תושבי השכונה. בתי הספר בינתחומי הדר ולב המושבה 

 לאחר שקיבלנו אישור  בית הספר שיבולים אליו מגיעים תלמידי החינוך האנתרופוסופי ובימים אלו אנו מתחילים לבנות משכן חדש ליד אולם צמרמן

 תקציבי ממשרד החינוך.  

 :פינוי בינויבשכונה זו קיימים מספר מתחמי  .4

 ביולי. מפגש הסברה לתושבים  - רחוב רחבעם זאבי 

  בספטמבר תושביםהסברה למפגש  -שמסופח לתוכנית משותפת עם רחוב מאיר הרמן ביד אליעזר רחוב האצ"ל . 

  ואנחנו נשמח לסייע להם.ברחוב הבנים הדיירים מתארגנים 

 .ברחוב העצמאות התוכנית הוגשה לועדה המחוזית 

נקים פארק ספורט גדול  ,עצרנו להפוך את הפארק לגן חיות גדול. במקום זההיתה תוכנית שבכל השצ"פ של פארק "הפגודה"  -ארק ספורט חדש פ .5

במפגש הוצגה  –שנקיים בקרוב  שיתוף ציבורזאת יובא להתייחסות התושבים ביכלול מענה לענפי ספורט רבים ומגוונים וכן בית קפה. כל שהתמהיל שלו 

 .טיוטאת תוכנית על קאפות גדולות להתרשמות כללים מהתכנון

 במסגרתו תוחלף תאורת הרחוב לתאורת לד ויותקנו פאנלים סולאריים על כל מוסדות העיר שניתן.מהלך עירוני חשוב מאד  -התייעלות אנרגטית  .6
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מדוע השיתוף ציבור לפארק הספורט יפתח לכל התושבים ולא  1

 רק לתושבי השכונה

 מה יקרה עם הפיתוח של השביל בין העצמאות לאצל. 

 הפארק מיועד לכל תושבי העיר על אף שממוקם בצד הזה.

שמאחורי רחוב העצמאות עד  הפיתוח כולל גם את רצועת השצ"פ

 רחוב רמב"ם במזרח.

 יבחן טיפול ביניים בספורטק.

נה נשאל אתכם התושבים לגבי תמהיל יכשנבוא לשדרג את הג

 המתקנים.

 .71מלין על צואת כלבים מרובה בסביבת רחוב הבנים  2

"כאן נתפס ונקנס תושב על צואת  –מציע בכל גינה לשים תמונה 

 כלבים".

 את גינות הכלבים והוספת פחים לצואה.לנקות יותר 

 

 צואת כלבים הינה תופעה ארצית כואבת. 

מופעי  10,000כלבים רשומים בעיר המשמעות של זה היא  3,500

 צואה ביום.

אכיפה לא תספיק גם אם נגדיל את כמות הפקחים. נדרשת כאן 
ידאג לכלב שלו, כולל אחריות אישית וציבורית של התושבים שכל אחד 

אחריות לאיסוף צואה בתוך גינת הכלבים )יש הנחיות התנהגות 
 ברורות בשלט בכניסה(

 
 על כן, אנו מבצעים מספר מהלכים במקביל למיגור התופעה:

 הסברה עירונית 

  :47, 2018 -דוחות ב 22אכיפה )בשכונת נווה הדר ניתנו 
 עד כה(. 2020-דוחות ב 192, 2019 -דוחות ב

 .מערכת החינוך 

תחזוקה לשמירה על הקיים. הגברת פיקוח לשמור על צוות  3

 הקיים.

 

הגברנו פיקוח והכפלנו את  2019לשנת  2018משנת  -מאמצי הפיקוח 

, 2018 -דוחות ב 77)בשכונת נווה הדר  2הדוחות בכל התחומים פי

 (.2019 -דוחות ב 130

 שנים. 7לא צבעו את הספסלים כבר  4

 .101ספסלים ברחוב הבנים, ברחוב 

בימים אלה אנו –זה נכון שהספסלים בעיר לא הוחלפו הרבה שנים 

מתחילים בתהליך של שיפוץ והחלפה במקומות הנדרשים כולל 

התאמת נגישות בגנים הציבוריים, פרוייקט שיתבצע במשך השנה. 

 בגינת המשחקים נחליף הספסלים במסגרת שדרוג הגינה.

 נבחן שדרוג הגינה בפעימה באה של שדרוג גינות. לחידוש. ישנה מאד וזקוקה 59הגינה מול אליהו מירון  5
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 תאורת רחוב מוסתרת על ידי עצים שלא נגזמים ואין אור ברחוב 6

 התאורה ברחובות הותיקים לא מאירה מספיק במיוחד בצמתים

 השביל מאחורי העצמאות חשוך מאד מבקשים תאורה

אנו מבינים את הבעיה וכפי שסיפרנו אנו מבצעים סקר תאורה ותכנון 

הזו גם ייבחן נושא עוצמת האור גרת סבמבמטרה לעבור לתאורת לד. 

 ברחובות השונים. 

אנו עובדים על פי תקן צבע מחמיר כולל פיקוח של משכ"ל, בכבישים  צביעת כבישים נמחקת מהר 7

בישים חדשים ובנוסף יש ישנים יותר האחיזה של הצבע שונה מכ

משמעות לכמות כלי הרכב בכל כביש,  לקראת שנת הלימודים יבוצע 

 .חידוש בכל רחבי העיר ובדגש על האזורים הסמוכים למוסדות החינוך

 מפגעי רעש: 8

 .הפניות לא מטופלות 

  בית הכנסת ברחוב רמב"ם מפרסם את המקום

להשכרה לטובת אירועים ומתקיימים בו אירועים 

כתוצאה מכך  –שמרעישים מאד עד השעות המאוחרות 

 2יש לנו מצוקת חניות, פחי אשפה גולשים, מוזיקה עד 

 בלילה בעוצמות גבוהות 

  מצוקת רעש בגינה מאחורי בית הנוער בשל תהודה

 ון זאת.שיש באזור וצריך לבח

 

 נעקוב  אחר אירועים בבית הכנסת ונטפל במטרדי רעש ככל שיהיו.

 

בהמשך פניות על מטרדי רעש מהגינה יטופלו על פי הפניות למוקד. 

אנו מקדמים מתחמי נוער מחוץ לשכונות המיושבות כדי לתת לנוער 

 מענה אך גם להקטין את המטרד לתושבים. 

גדל בעשר השנים הקרובות ואני מבקש  ריבוי האוכלוסיה 9

 להוסיף פעילויות לציבור המבוגר גם כאן בבית הנוער.

 חסר חוגים לילדים ונוער אנו נאלצים ללכת לסביונצר.

מבוצע בימים אלו מיפוי של כל מוסדות העיריה לצורכי ציבור. במטרה 

למקסם שימושים ולנתב אותם למיקומים נכונים. אנו בהחלט ערים 

 המבוגרים ומנסים לתת לזה מענים שונים.  לצרכי

 עץ שכרתו לא שותלים במקומו 10

משדרות אפריים עד גולי דמשק אין גינון כל האדניות מולאו 

 במלט

 בקשה לשתול עצים ברחוב רמב"ם

הנושא שונה ממקום למקום, ישנם עצים שנכרתו אחרי שגרמו נזק 

זה, שתילה למדרכות וכמות השורשים מתחת אינה מאפשרת בשלב 

של חדשים, ישנם מקומות בהם לא קיימת השקיה בקוו מים סדור, ככל 

הנושא יבחן מקצועית בסיור  –שנוכל נשתול עצים חדשים נוספים 

 נפרד במקום.

 מדרכות ישנות, צרות, אין עצים –קיבוץ גלויות  11

מבקשים להרחיב את המדרכה על ידי הפקעה של השטחים 

בימים אלו  ,מבוצע בכל מוסדות הציבור והחינוך –נגישות באופן כללי 

 .גם כן מסיימים ההנגשה. כשתשודרג הגינה הזו ילקח בחשבון
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 מכל דיירי הרחוב.

 יש לי ילדים קטנים ואין נגישות לעגלות נכים -העצמאות רחוב 

מצב שמאפיין רחובות  –רחוב קיבוץ גלויות הינו רחוב ותיק וצר מאד 

נו רוחבו של רחוב זה אינו מאפשר ותיקים ברשויות רבות. לצער

 מדרכות תקניות ברוחב שמחייבים חוקי התחבורה.

לא נפקיע שטחים מכל דיירי הרחוב, הדבר אינו אפשרי, מי שבונה 

 חדש אפשר להפקיע לו.

גינה ציבורית כאן בבית הנוער אין מספיק מתקנים ונאלצים  12

 ללכת לשכונות אחרות.

 גים את הגינהלמה לא משדר –הלב של השכונה 

 מבקשים שנשקול לשנות את סדרי העדיפות

 גינות מתקני כושר.  5-גינות ציבוריות ו 20שדרגנו  2019-2020-ב

לאחר בדיקת הצרכים העירוניים לא נוכל להקדים את הלוז שנקבע 

 .2021ולכן הגינה עתידה לעבור שיפוץ ברבעון הראשון של 

 נעים לנו.תנועה ברחוב רמב"ם גדלה מאד ולא  13

 במפרים בשדרות אפריים, נוסעים מהר מאד.

 מבקש גורם להאטת מהירות )פס האטה(. 22העצמאות 

, רח' רמב"ם היה חלק מציר תנועה מרחוב 423עד לפתיחת כביש 

, 423מרגולין לכיוון פארק המדע בשעות הבוקר. אחרי פתיחת כביש 

רחוב אנו רואים ירידה משמעותית בכמות כלי רכב המשתמשים ב

 הנ"ל.

פסי האטה. הוספת פסי האטה ברחוב זה נדונה  3בשד' אפרים קיימים 

בוועדת תנועה מקומית מספר פעמים ולא נמצא הצדק תנועתי להוספת 

 פסי האטה על הקיימים.

מטר  150 -נמצא אחרי עיכול בכביש  כ 22הבית ברחוב העצמאות 

 50-ם וכלפניו קיים פס האטה שמהווה גורם להאטת מהירות הרכבי

לפיכך, אין הצדקה להוספת פס מטר אחרי הבית קיים פס האטה נוסף. 

 האטה בינהם.

 להכניס תוכנית חינוכית בנושא המחזור החל מגני הילדים. 14

 אין מספיק מכלי אצירה למחזור כתומים.

 

 הסבר על המחזור 

 מהפיכת המחזור העירונית התחילה השנה

מחזוריות קרטונים. מי ששילם על המחזור  8קיבלנו עיר עם  –מחזור 

זה התושבים ולא תאגיד תמיר. תשלום גם על הפינוי וגם על ההטמנה. 

מרכזי מחזור  25מה שהספקנו זה להכנס למכרז תאגיד תמיר, הקמנו 

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

ייני מגורים. פסולת אלקטרונית. נסיים הנגשה ואז ובחדרי אשפה בבנ
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 נעבור לאכיפה ותוכנית חנוכית מגן ועד כיתה יב.

 4,000סיימה העיריה את השנה עם פער גדול של  2018בנובמבר  קיבלתי דו"ח וטרם התייחסתם לערעור שלי. 15

 ערעורים שנצבר מספר שנים אחורה.

מטפלים היום כבר יצאנו למבצע במאמץ לצמצם את הפער ואנו 

 .2020בערעורים של 

אנו עושים כל מאמץ להתייחס לערעורים בפרק זמן סביר. בכל מקרה, 

 מרגע הגשת הערעור נעצר כל מרוץ הזמן והגדלות הקנסות כמובן. 

ניתנת תוכנית תחבורה ציבורית חדשה שאנו עושים מאמץ להתניע אכן  האנשים והולכי הרגל בעדיפות גבוהה יותר מרכבים 16

עדיפות להולכי הרגל לאחר מכן שבילי אופניים, אחר כך תחבורה 

 ציבורית ובסוף הרכב הפרטי.

 אנו לא שותלים עצים בחצרות בתים פרטיים, רק במרחב הציבורי.  שתילת עצים בחצרות של בתים פרטיים כדי שיהיה צל ברחוב 17

 מסכות הינה של המשטרההאחריות על האכיפה של  מי אוכף שמירה על המסיכה 18

יש לנו מצוקת חניה גדולה והפקחים נותנים דוחות למרות שאין  19

 חניה ואין לנו פתרון.

 במיוחד בתחילת וסוף יום לימודים בבית הספר בינתחומי הדר.

בתי הספר תבקש, נחסום את שדרות אפריים  2במידה וקהילת 

 בשעות אלו.

ליו רוב התלמידים מגיעים בשנה הבאה יועבר בית ספר "שיבולים" שא

 .ירד משמעותית העומסנו צופים שבהסעה, וא

ילדים שנרשמים לגן ילדים רק כי כתוב בת"ז שכתובת המגורים  20

של ההורים בנס ציונה למרות שבמציאות לא גרים בעיר, ותופס 

 מקום בגן

 כל מקרה נקודתי כזה שמגיע אלינו מטופל. רישום לגן מחייב הצגת תז

של שני ההורים, אם בפועל אינם גרים בעיר ולא שינוי כתובת לא תוכל 

 העירייה למנוע רישום. 

לא ניתן לאכוף אי חנייה במרחב ציבורי. יש פה עניין של אחריות  תושבים לא מכניסים את הרכבים לחניה הפרטית שלהם.  21

 והדדיות קהילתית

ניה ופינה מילה טובה על פקח שהגיע כשחסמו לנו את הח 22

 אותם.

 מילה טובה על המפגש עם התושבים כמו זה.

חודשים ולמה  3.5מילה טובה שדאגתם לנו הקשישים בקורונה 

 לא פתחתם לנו עדיין את המועדון בקרית התרבות.

אנו מכירים בחשיבות הגדולה של המפגשים הללו עם התושבים ולכן 

אחת לחודש וחצי כל פעם עם שכונה אחרת. מודים  מקפידים לקיימם

על המילים החמות וההערכה לפועלה של העירייה למען תושבי העיר 

 על פי מדיניות ראש העיר.

 3 -פעמים בשבוע ב 3מועדון הקשישים בקרית התרבות פעיל 

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 מספר

קפסולות בשל הנחיות הקורונה ולכן חברות המועדון יכולות להגיע רק  מילה טובה על עבודת העירייה היום.

הנחיות משרד הבריאות יאפשרו, נאפשר הגעה פעם בשבוע. ככל ש

 ליותר חברי מועדון ביותר פעמים.
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