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 22.9.20 - עצמון/כרמל - 10עם ראש העיר מס' בזום מפגש תושבים 

 
 נציגי הוועד של השכונה עצמון וכרמל. -השתתפו בפגישה 

 
 דברי ראש העיר:

הרצינות יה שהגיע למפגש אשר מעיד על יהציג את הצוות המקצועי מהעיר
 .שאנו מייחסים למפגשים אלו

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.
 

שאלות להתייחסות  מס"ד
 העירייה

 ראש העירהתייחסות 

השלמת בניית החומה  1
 המפרידה

מהנדס העיר הציג שהחומה בוצעה 
במגרשים שניתן היה לבצע לאחר 

שהסתיימו ההליכים שנדרשו להסדרת 
החומה מול התושבים. בכל מגרש  
שיסתיימו בו ההליכים ניכנס לביצוע 

 החומה ללא דיחוי.

ערוגות לא מטופחות,  2
הצמחייה באדניות ללא 

בעיקר עשבים  השקיה ויש
שוטים. מבקשים לשקם 
ולהשלים את הצמחייה 

בערוגות הפגועות 
 והחסרות צמחייה.

הוסבר שמערכת ההשקיה עובדת בכל 
הערוגות. "הקרחות" שנראות בערוגות 

הן תוצר של הנחת פסולת שנאספת ביום 
 איסוף גזם ונהרסת מעצם האיסוף. 

סוכם שוועד השכונה יפנה לתושבים 
 להשליך בערוגות. ויבקש מהם שלא 

תתקיים פגישה עם נציגי  28.10.20-ב
עמדות מרכזיות  3-4התושבים לתיאום 

 לפינוי גזם ולהצגת בעיות בערוגות.
 תבוצע השלמה של שתילה בערוגות.

הרגשה של שכונה מוזנחת  3
מבקשים לנקות באופן 

כללי. מנקה הרחוב מבוגר 
 מבקשים לפקח עליו יותר.

בסיס קבוע את השכונה מנקים על 
 .ובמקביל יוכנס רכב טיאוט קטן לתגבור

שם השכונה הוא גני הדר  4
או גני הדרים? לא מכירים 

 את השכונה.

שם השכונה יקרא "גני הדר" ויוצב שלט 
 .רחוב בכניסה לשכונה

עמוד בזק מוטה שיש לישר  5
 .ולקבע אותו

 והעמוד טופל.בוצעה פנייה לבזק 

הצבת מראות, פסי האטה,  6
אדום לבן, ושלט "נא 

להחנות בהתאם לסימוני 

מדובר ברחוב משולב ועל כן לא ניתן 
לסמן בו סימוני תנועה ולהוסיף פסי 
האטה. מראות קעורות מהוות גורם 



 ציונה-עיריית נס

שאלות להתייחסות  מס"ד
 העירייה

 ראש העירהתייחסות 

מטעה בהבנת התנועה ועל כן משטרת  .החניה"
 ישראל הנחתה שלא להתקינן.

ניקיון השביל מעצמון  7
 .לשדרות אפרים

יל ויישור השטח עד יבוצע ניקיון של השב
 סוף השנה.

 


