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 2021פברואר  14  

 4.1.21 -מערב ותיק עם ראש העיר  של נציגי תושבימפגש סיכום 
 

 :השתתפו בפגישה

 כהן, ראש מטה ראש העיר אפרת דמארי, מנהל אגף שפ"ע רפאל קריספיל, מנהל אגף-ראש העיר שמואל בוקסר, מנכ"לית העירייה דפנה קירו -עיריית נס ציונה 
 הביטחון ירון לוי, מנהלת לשכת ראש העיר ברית גופר, מנהל מחלקת ניקיון ותברואה איציק פרנקו, גל הפקח האזורי.

 אייל רודה, גלעד עוזיאל, רון ארקין, אייל אורון, מיכאל קוסלנסקי. -ונה נציגי תושבי השכ

 
 מענה לתושבים נושאים שעלו בפגישה 

מבצעי אכיפה סמויים לאיתור כלבים משוטטים  -העירייה פועלת בנושא בכמה מישורים  צואת כלבים ברחובות השכונה  .1
ללא בעלים ולתפיסת בעלי כלבים שלא אוספים צואת הכלב שלהם, הסברה כלל עירונית 

 במדיות השונות ובאמצעות סיירת "אביב" של הנוער בגינות הציבוריות.
 נצליח הרבה יותר.  -שיתוף הפעולה של התושבים במיגור התופעה מחייב המציאות. יחד! 

וצמחייה"  עצמים בערים רחובות לתכנון אגף שפ"ע מתקין אשפתונים הן על פי "הנחיות הוספת אשפתונים ברחובות השכונה  .2
 רחובות ופינוי אשפה עירונית. ןלרשויות מקומיות והן על פי תכנית ניקיו

מנהל אגף שפ"ע קיים סיור עם נציגי התושבים ברחובות השכונה להבנת המקומות בהם 
 אשפתונים וספסל אחד. 6והותקנו להוסיף אשפתונים  ידרשנ

העירייה נדרשת לפעול בשיווי משקל עדין בין צורכי תושבים "מאכילי חתולים" לבין  עמדות האכלת חתולים  .3
 התושבים בכלל.

 השנה מתוכננת רכישת עמדות נוספות להאכלת חתולים ונדאג להציב גם בשכונה.
 והפיקוח העירוני יטפל. 106ככל שמדובר בגינה פרטית, ניתן לפנות למוקד  שימוש במפוחים לניקיון גינות   .4

ואנו מטפלים מול קבלן הגינון  106ככל שמדובר בגינות ציבוריות, ניתן לפנות למוקד 
 האזורי.

 העירייה מברכת על הצעת התושבים להיות נאמני ניקיון בשכונתם ונפעל לקיים הדרכה קיון מטעם השכונהינאמני נ  .5
. מועד להדרכה יתואם ברבעון השני השנה, לאחר חג הפסח למתנדבים תושבי השכונה

 עם נציגי השכונה.
גני ילדים חדשים ברחוב  2-הקמת מבנה ללקבלת אישור משרד החינוך להעירייה שוקדת  גני ילדים לילדי השכונה  .6

 עומד בו מבנה גן ילדים ישן סגור.תל אביב בשטח ש
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 מענה לתושבים נושאים שעלו בפגישה 
פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג יועתק גן חבצלת למשכנו ב 2022התכנון הוא שבספטמבר 

 הילדים שנמצא היום ברחוב העוגן. החדש במבנה זה ויוחזר לשכונה גן
 ובמקומו תקום גינה ציבורית לרווחת התושבים. סהמבנה הישן של גן חבצלת ייהר

חנית מורים לבית הספר ראשונים. הבקשה מובנת ועם זאת לא קיים שטח להסדרת  חניה למורי בית הספר ראשונים  .7
 הנושא יבחן ככל שימצא פתרון הולם.

עצירת רכבים להורדת ילדי גן בגני   .8
 הילדים זית ורותם )נוה ניר(

 הנושא יוגש לבחינת ועדת התנועה הרשותית.
את  לחנות נדרשיםהורים מפרץ "נשק וסע" נועד לעצירה בלבד ולא לחניה. בגילאי גן 

 את הילדים עד פתח הגן. ללוות כדירכבם 
שעות פינוי האשפה ברחובות העיר הן תוצאה של משך זמן פינוי, הצורך בריקון משאית  שעות פינוי אשפה בשכונה  .9

הפינוי באתר מורשה, כמות האשפה, יכולת התמרון ברחוב המפונה והגדרת רחובות 
 .7:30-8:15רים לפינוי בין השעות אסו

מהווה  7:30-8:15רחוב רוטשילד ברחובות האסורים לפינוי בעל כן, הבקשה להכליל את 
 פגיעה ביכולת לסיים פינוי האשפה ברחובות השכונה. המשאית כבר היום עומדת ומחכה

 .8:15עד שתגיע השעה חצי שעה 
 בשלב זה, לא ניתן להיענות לבקשה זו.

קיון רחוב רוטשילד בסמוך ינ  .10
 לפרויקט הבניה

קב יומיומי מול הקבלן שמבצע את פרויקט הבניה ברחוב הפיקוח העירוני נמצא במע
והקבלן ממלא אחר ההנחיות ומשתף פעולה. יחד עם זאת, הפיקוח העירוני לא מקל עליו 

 דוחות. 4וכבר נתן לו 
לצד זה, בשיתוף פעולה בין מחלקת ניקיון רחובות ותברואה לתושבי רחוב רוטשילד 

 חוב.בוצע ניקיון יסודי כולל שטיפה לאורך הר
העירייה שוקדת על פרויקט עירוני להחלפת כל תאורת הרחוב בעיר ללד. תאורת הרחוב  תאורת רחוב  .11

 ברחובות השכונה תשודרג במסגרת פרויקט זה.
 ספר ראשונים תוקנה.תאורת הרחוב בכניסה לבית 

התחדשות עירונית בבתים ישנים   .12
 בשכונה

ם צריך לבנות בניין בן היז ,ברחוב כמו מכביכדי שתהיה כדאיות לפרויקט "פינוי בינוי" 
המגבילה את  2040קומות, גובה שאינו מתאפשר במסגרת תכנית המתאר  12שגובה מעל 

הגובה והצפיפות באזור זה. כמו גם, אי היכולת של התשתיות באזור להכיל את הצרכים 
לקדם הרחוב על כן, העירייה מציעה לתושבי הציבוריים להיקף יחידות דיור שיתווספו. 

 תת חניה עם יהיה הבניין של התכנון עוד כל חיזוק או הריסה בלבד. 38הליכי תמ"א 
  .רובוטית בהתאם להחלטת מליאת בניין עיר קרקעית

אכן מדובר באזור ותיק בעיר ועל כן הוא תוכנן להכיל חניה ציבורית בהתאם לאותה  מצוקת חניה ציבורית בשכונה  .13
 להתרחב לצרכים של היום.התקופה ללא יכולת 

שנים למגרש הלא בנוי בתחילת רחוב ראובן לרר פינת  5-העירייה פרסמה צו חניה ל
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 מענה לתושבים נושאים שעלו בפגישה 
 הראשון בכדי לאפשר לתושבי השכונה מקום חניה חופשית. ןהמניי

מבנה שירות לאזרח עירוני יחל להיבנות השנה במורדות בית החולים הממשלתי  תחנת מעבר של מד"א  .14
ככל  ואליו תועבר תחנת מד"א למשכן קבע. צפי מעבר בעוד כשנה וחצי.לבריאות הנפש 

 שנמצא חלופה מהירה יותר העירייה תפעל לממשה.
מניעת תנועת משאיות בטון ברחוב   .15

 ן הראשוןיהמני
 .הנושא יועלה לבחינת ועדת תנועה הרשותית

בסיור שיקבע עם אגף שפ"ע יצביעו נציגי השכונה גם על המקומות בהם לדעתם נדרשים  הוספת פסי האטה ברחובות השכונה  .16
 .אמצעי ריסון תנועה וכל מקום יבחן לגופו על ידי מהנדסת התנועה

 ועדת התנועה הרשותית תבן דרכים למניעת חניה על מעבר החציה. מעבר החציה ברחוב ראובן לרר  .17
גינה ציבורית ברחוב תל אביב פינת   .18

 כבימ
במענה לבקשת נציגי התושבים למתקן עבור פעוטות, תוחלף אחת הנדנדות בנדנדת מושב 

 פעוטות עד סוף הרבעון הבא.
הנגשת מתקני המשחק בגן הילדים   .19

הראשון לתושבי  ןהישן ברחוב המניי
 השכונה

לחצר הגן וליהנות מהמתקנים הקיימים לפעוטות  סאגף שפ"ע בחן מתן אפשרות להיכנ
רנו המתקנים והמקום הינם ללא אישור או העתקת המתקנים למקום אחר בשכונה ולצע

 תקן ועל כן לא ניתן להיענות לבקשה זו.
אגף שפ"ע יבחן בקשת התושבים  למיקום גינת כלבים מאחורי מרכז המחזור ברחוב  גינת כלבים שכונתית  .20

במיקום אחר בשכונה במסגרת תכנית שנתית להקמת גינות כלבים ברחבי  ראובן לרר או
 העיר שטרם גובשה.

בצלע  החידוש הצמחייגם  םבפגישה הוצגו שלבי הפיתוח לשיקום גבעת האהבה וביניה שיקום גבעת האהבה  .21
 .שתבוצע עד חג הפסח הדרומית של גבעת האהבה )חזית לרחוב מכבי(

את המקלט הישן בבית הספר ₪ בעלות של כחצי מיליון בשנה האחרונה שיפצה העירייה  ראשוניםשיפוץ מקלט בית הספר   .22
ראשונים לתת מענה לתוספת מרחבי למידה הנדרשת בבית הספר על פי תכנית הצמיחה 

 הדמוגרפית בשכונה.
ידון  שם השכונה לשכונת גבעת האהבההחלפת ראש העיר נענה לבקשת נציגי התושבים ו שם השכונה  .23

 סיום הפיתוח של גבעת האהבה. לקראת בוועדת שמות
 


