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 30.9.20 - ונציגי וועד שכונת האירוסים - 11עם ראש העיר מס' בזום מפגש תושבים 

 הפגישה התקיימה עם נציגי התושבים.

 דברי ראש העיר:

 שאנו מייחסים למפגשים אלו יה שהגיע למפגש אשר מעיד על הרצינותיהציג את הצוות המקצועי מהעיר

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

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

 עדכונים:

פאנלים סולאריים על כל  ויותקנו תאורת הרחוב לתאורת לד מאד במסגרתו תוחלףמהלך עירוני חשוב  -התייעלות אנרגטית  -

 .מוסדות העיר שניתן

שעצרנו להפוך את הפארק לגן חיות גדול. במקום זה, נקים  בכל השצ"פ של פארק "הפגודה" היתה תוכנית -פארק ספורט חדש  -

פארק ספורט גדול שהתמהיל שלו יכלול מענה לענפי ספורט רבים ומגוונים וכן בית קפה. כל זאת יובא להתייחסות התושבים 

 בשיתוף ציבור שנקיים בקרוב.

 פארק המדע.רית החינוך העל יסודי בחדש אנתרופוסופי ליד אולם צימרמן ובנית הבניין השלישי בקבניית בית ספר  -

 .הרווחה ושירותים חברתייםבניית מבנה לאגף  -

 .אליו יעברו משרדי הגביה, שפ"ע, בטחון, מד"א, משטרה, חכ"ל ומי ציונהאחרי מתחם הישפרו  בניית מבנה מרכז שירות לאזרח -

כבר  וובשנה האחרונה נבנלמסחר ותעשיה עתירת ידע אלף מטר  70השנים האחרונות נבנו  10-: בהנס ציונה פיתוח פארק המדע -

 אלף. 200עוד מתוכננים אלף ו 100

המתחבר לדרך הנפת הדגל, החלה סלילת  423ציונה, לאחר שנפתח כביש -מנסתנועה עוברת להסתת במסגרת תוכנית עירונית  -

 ת"צ ויצמן כולל מדרחוב.רשישלים את הטבעת מכיוון דרום העיר ואנו נמצאים כבר בשלבי תכנון מתקדם ל מערביהעוקף ה
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תוספת ודיור מוגן. ו, מרכז בילוי בנייני מגורים ובניה פרטית בה מתוכננים, (פיקוד העורף) 130נס/סיימנו הקמת התשתיות בשכונת  -

 .תושבי העיר במחיר מוזלזכאים דירות ל 36של 

 גינות בלבד. 4לפני שודרגו  םשניה 3-ציבוריות בעוד שבגינות  28 תיים האחרונות שודרגובשנ -

עם כל מה שאפשר לנו להתחיל את השנה הזו  המחשוב בכל בתי הספר והגנים כל מערך בשנת הלימודים הקודמת שודרג -

 .ההתאמות לקורונה בצורה מיטבית

ענו על  ,משיבים בלבד 22בתי אב.  350וזאת על אף שמתגוררים בשכונה תושבים  81בשיתוף ציבור שקיימנו בשכונה השתתפו 

 השאלה לגבי מיקום עמדות גזם.

 

 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מס"ד

 -מרגישים הרעה בשירות לתושב בגינון ובערוגות   .1

מראה כללי של השכונה. המראה של השכונה לא 

מספיק פורח, מבקשים טיפול בצמחייה קיימת. וכן 

עצים ששתולים לאורך טיפול באריחים שנפלו בחומות. 

נראים כמו באותו רגע  ,רחוב משה לוי לא התפתחו

בים וגם יוזמות של שתילה עצמאית של תוש. שנשתלו

השקיה עצמאית עם דלי, העירייה עקרה הכל ומה 

 שנשתל במקום לא גדל ממש.

תבוצע בחינה לביטול חלק מהערוגות בשינוי תב"ע. לאחר 

שדרגנו את בגינת סביון מכן נקיים מפגש עם כל התושבים. 

 פסל. חידשנו עם כיכר את המתקני הכושר ו מתחם

. ההשקיה עובדת שנים 4לפני נשתלו העצים לאורך משה לוי 

  בשכונה ולא ידועה בעיה.

 תבוצע השלמה חוזרת של שתילים בערוגות בשכונה. 

 החלופות לגבי פינוי הגזם לא מקובלות.   .2

מסכימים שלא צריך לשים בערוגה, אלא ליד, ואם 

 .סמישהו שם בערוגה שייקנ

העירייה מקבלת את בחירת התושבים בהתייחס לחלופות 

 שהעירייה הציעה לעמדות פינוי גזם. 

נדרש שיתוף הפעולה של התושבים על הערוגות בכדי לשמור 

 לא לשים גזם בערוגות. 

 יוצב שילוט המתריע בפני השלכת פסולת בערוגה.
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 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מס"ד

 לא תאסף. ערוגהונח בפסולת שת

 ככל שניתן. תבוצע אכיפה 

 בעניין צואת כלבים, זו חובתנו התושבים.  .3

ישנם פחים שבורים שלא נסגרים. המפנים מאחדים 

 פחים וגורמים ללכלוך ברחוב. 

התקיימה פגישה בשכונה בהובלת  16.10.2020ביום שישי 

איציק פרנקו מנהל מחלקת תברואה וניקיון בהשתתפות כל 

 הצוות האחראי מטעמו ומטעם הקבלנים )אייל ברוך, דני

סהלו, ויקטור ארביב, לירון מלכה, עזרא מבורך( במסגרתה 

פינוי האשפה תואמו ציפיות לטיוב הטיפול בתחום הניקיון ו

 בשכונה.

מגיע בכל יום פינוי . מדיניות העירייה מתנגדת לצמצום פחים

לשכונה פיקוח שעוקב אחר המשאית ועובדים נקנסו על 

 פסולת שהושלכה. 

שפ"ע ומנהל מחלקת תברואה מנהל אגף בפגישה שקיימו 

 הקבלן הונחה והתחייב שלא יבוצע יותר צמצום פחים.

 משאית לא יכולה לעבוריש לקחת בחשבון מצבים בהם 

נאלצים  הפינויעובדי , פינוי אשפהובכדי להימנע מאי  ברחוב

 לאחד פחים. 

  .עקוב אחר האיסוף ונשפר ככל הניתןמשיך לנ

 בשכונה.ניטור קרינה בכבלי החשמל   .4

 .חדרי טרפו שלא קיבלו על זה אינדיקציה שאין קרינה 2

של חוזרות הועברה בקשה לחברת חשמל לבדיקות קרינה 

 חדרי הטרפו. כאשר נקבל הדוחות, נשלח לתושבים.

 .טופל מבקשים להוסיף פח בגינת הכלבים.  .5
 


