
 ציונה-עיריית נס

 30.9.20 - לאחר שיתוף הציבור בשכונהעם ראש העיר  שכונת טוסקנה תושביבזום של מפגש 

 

 דברי ראש העיר:

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

 אנו נפעל על פיהן:שהוצגו לתושבים תוצאו שיתוף הציבור 

 ענו על השאלות. 288 -

( מעדיפים שגינת המשחקים תוסב למתחם אימוני כושר 243מהמשיבים ) 89% -על השאלה הראשונה  -

  .םפונקציונלי

 ( מעדיפים ספסלי מנוחה לאורך הטיילת.168מהמשיבים ) 63% -על השאלה השנייה  -

למעט  ( מעדיפים להשאיר המזרקות בפארק המחול155מהמשיבים ) 57% - על השאלה השלישית -

 .העגולה שתוסב לבמה קבועה

 ( מעדיפים "טוסקנה".162מהמשיבים ) 56% -על השאלה על השם של השכונה  -

  



 ציונה-עיריית נס

 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מס"ד 

השביל הכחול עובר בגובה שמעל הבתים ומציץ   .1

ברחוב צפצפה. מקדם חשש לשריפה. לחצרות הבתים 

מעדיפים שהשביל יעבור דרך הגבעה בשבילים 

קיימים. גם ברחוב האלה השביל המתוכנן לעבור ממש 

 בצמוד לבתים זו פגיעה קשה בפרטיות

בסיור שקיימו ראש מנהלת התחדשות עירונית וראש המטה של ראש העיר 

שהציגה העירייה, ולאחר בעקבות ההערות שהועלו ביחס למתווה המסלול ההיקפי 

בדיקה יסודית של הנושא המסקנה העולה היא כי בשלב זה אנו נערך להסדרת 

 מטר.  1.2השביל האדום בלבד. מסלול באורך של 

שאמור היה לעבור בסמוך לבתים פרטיים ועל כן עלה החשש  –השביל הכחול 
 .יבוצעלא  –לפגיעה בפרטיותם 

אפשרויות נוספות שעלו כמו הסדרת השביל השחור או הרחבת שביל לכביש או 
בשלב זה אינן ישימות היות ומדובר בשטח מנהל  -134לתוכנית העתידית של נס/

 אשר הרשות לא יכולה להכנס אליו.
המשך השביל ילקח  –יחד עם זאת, עם התקדמות התכנון והפיתוח של התוכנית 

ן וכזה העולה בקנה אחד עם הרצון לשמירה על מרחק בחשבון ליצירת מתווה נכו

 מבתים פרטיים.

 



 ציונה-עיריית נס

 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מס"ד 

 מדובר בשביל שעובר בשטח פרטי, למעט ניקיון, לא נוכל למקם בו מתקנים. .רוצים בו תאורה ופחים -"שביל שחור"   .2

קיימת שלולית בבריכה שבגבעה, וסובלים מעקיצות   .3

 יתושים.

 היתושים.נשלח צוות לטיפול בשלולית וריסוס נגד 

 .ונמשיך לעקוב אחר הנושא

ברחוב ארזים חשוך ברחוב. יודעים שמדובר בשטח   .4

 פרטי.

אסף אריאל שהודה לנו על התושב בתיאום מול  14/10/2020טופל בתאריך 

 .הטיפול המהיר

מבקשים תחזוקה של מכשירי הכושר בשביל ותחזוקה   .5

 של ספסלים בפארק המחול.

 .פונקציונלי גדוליוקם מתחם אימון כושר 

האשפתונים . נושא קיימיםחודשו ספסלים וספסלים חדשים נגישים בפארק הותקנו 

 בפארק כמו גם בגינות בכל העיר בבחינה.

מבקשים מתחם כושר "נינג'ה" דומה לזה שעשו בחוף   .6

 .הים תל אביב

 .בפארק המחול בחירת התושבים הינה להמשיך תפקודן של המזרקות

בוצע סיור בשכונה לבדיקת העצים. צמיחת השורשים לאורך השנים פגעה  תור.רחוב ב הורידואחרים במקום אלה שנשמח לעצים   .7

במערכת ההשקיה ולכן נבחנת חלופה ליצירת נתיב השקיה שיאפשר חידוש 

הערוגות ושתילת עצים חדשים במקום אלו שנעקרו. יבוצע ניקיון "חזירים" מהעצים 

 עצים מסוכנים.בשכונה ובשביל. לא נמצאו 

 

 


