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 6.5.21 – וואליבשכונת המפגש תושבים עם ראש העיר 
 

 דברי ראש העיר:

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

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

 .השכונה נציגי תושבידרך  במקום יבחן. בכל מקרה סיכום והתייחסות לכל הנושאים שעלו במפגש יופץ לתושבים

 

 מהלכים עירוניים חשובים:

 " בחצר  מסלול אתלטיקה מקצועימקימים שלישי, הבניין מסיימים הקמתו של ה בימים אלו אנו – "פארק המדעבית הספר העל יסודי

 בראיה לשלבו במערכת שעות הלימוד  מתחם נינג'הפתחנו בשנת הלימודים הזו כיתת אמנות ואנו מקימים , בית הספר

  עיר.החינוך והציבור בהתקנת פאנלים סולאריים על כל מוסדות 

 עיבוד המידע משיתוף הציבור. לאחרנמצא בשלבי תכנון  פארק הספורט 

  הקמתו של בית הספרנמצאים בשלב ביצוע מתקדם לסיום בית ספר אנתרופוסופי אנו.  

  .החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד 

 .פרויקט פיזור עשרות עמדות מחזור בכל העיר 

 דיור בר השגה עדיפות לתושבי העיר.מתחם ראשון יוצא לדרך בשכונת בן צבי ועובדים על עוד שניים,  – מתחמי התחדשות עירונית 

 פיתוח פארק תעשיה ומסחר. – פארק המדע 

  מתחם חדש משותף לאגף הרווחה והחינוך בכדי לספק  בשדרות עמק השושנים פינת ז'בוטינסקי, אנו מקימים –בניין רווחה וחינוך

 .לתושבים שירותים אלו ברמה גבוהה
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  את אגף שפ"ע, בטחון להקמת מרכז שירות לאזרח שירכז אנו נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים  –מרכז שירות לאזרח

  ומחסני עירייה.

  תאגיד  .מגורים בשכונה בבנייניפחים בחדרי האשפה פוזרו פריסת הפחים הכתומי בעיר החלה לפני פסח ובשבוע שעבר  –פרויקט המחזור

תמיר שאוסף את הפחים לריקון מבצע דגימות של איכות המחזור בפחים אלו וקיבלנו תשבוחות על כך שאיכות המחזור בעיר גבוהה מאד 

 (. 87%יחסית לכך שמדובר בתחילת הפרויקט )

 במרכז כרמים נגנן וננטע עץ זית גדולכיכר הב. 

  דרומית לשכונה., חל בתכנון למבנה חדשובסוף שנה הבאה נגם לכך המבנה הקיים לא מספיק, יש לנו תוכנית  –מרכז קהילתי 

 בית  שמירבמקום בית החולים לבריאות הנפש שיעבור למרכז הרפואי  מוגן יח"ד 350  המכיל דיור מוגןמה עם רמ"י הקמת מתחם סוכ"

יחידות  800זה במקום תוכנית לבנות  .עירייה לפעילות, חלק מהמבנה יוקצה לשירות הציבורבמקום הינו מבנה לשימור והוגדר הבק" 

 מגורים שסוכמו בין רמ"י לעירייה בקדנציה הקודמת.

  תוכנית תחבורה ציבורית לאחר שיתוף ציבור אושרה במשרד התחבורה וברגע שיאושר תקציב אנו הראשונים  –תחבורה ציבורית

 לקבלו ולהפעילה.
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 מענה העירייה שאלות להתייחסות העירייה מספר

במדרכות הראשיות יש תופעה של מדרכה מורמת  
 מהשורשים המהווה מפגע בטיחותי

במקרים כאלו מומלץ ליצור קשר עם המוקד ואנחנו מגיעים לטפל. 
במקרים מסויימים שכשהעץ גדול לא ניתן להוריד שורש אלא לבצע 

 עם המשתלבות גל שעולה מעל השורש.
 

יה ישנות בעיר ויצאנו לסקר מערכות השקיה שימפה מערכות ההשק הטפטפות לא מחוברות/מחוזקות 
 היכן יש צורך בהחלפה של הצנרת ועל פי תעדוף נטפל במערכות.

אנו מבצעים תיקונים נקודתיים, כל השכונה מקבלת מים ובמקרה 
 .106של תקלה נקודתית, אנא דווחו למוקד 

 
 הגינון לא מספיק מטופל 

בנקיון ובגינון שנה בשכונה ומרגישה הזנחה  12גרה 
 בשנתיים האחרונות

בשנה האחרונה היו הרבה מאד פיצוצים באזורים המגוננים ולוקח 
 זמן לאתר את המקור לפיצוץ, ולתקנו ועקב כך גם השיקום מתארך.

שנים ודרך אותו קבלן  5עובד נקיון הרחובות בשכונה עובד בה כבר 
 ניקיון. 

 ו לבד.אין רחוב שמלכלך את עצמו לבד או שמנקה אות
 אנו חייבים את שיתוף הפעולה שלכם כדי לשמור על הנקיון.

תגברנו את מערך הנקיון בציוד יעודי ובצוות עבודה לשבתות וחגים 
כמו כן, יצא מכרז חדש לקבלן הגינון לכל צד  בגינות הציבוריות.

 ., שמתנהל בימים אלהמערב
דים. אנחנו מזמינים אתכם לקיים פעם בחודש מבצע ניקיון עם היל

 אנחנו לשירותכם. איכות החיים שלכם יקרה לנו.
במפגש שהתקיים למחרת בו השתתפו איציק מנהל מחלקת תברואה 
וניקיון רחובות, מנקה הרחובות של השכונה וקרין נציגת התושבים, 

הסתבר שהטענה מכוונת יותר לניקיון בגינות ציבוריות. הניקיון 

http://www.nzc.org.il/


ס נ ת  י י ר י הצ-ע נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
   לשכת ראש העיר         

 

ים  ונה-נס 9הבנ   www.nzc.org.ilאתר. , 1644039-08, פקס. 2938382-08טל.  ,74071 צי

רת הטיפול השבועי בגינות ציבוריות מתבצע אחת לשבוע במסג
 השכונתי של צוות גנים ונוף.

אושרה הצללה מעל הספסלים בגינה והיא הוכנסה לתוכנית העבודה  גינת הכלבים ללא צל 
 של השנה.

 מבקשים גשר עילי –בצומת רבין/שדרות העמק  
 4בשלושה נתיבים מהירות הנסיעה גבוהה מאד )
 תאונות דרכים(, רמזורים הוחלפו בגלל תאונות

 ילדים הולכים לתנועת המופים ולבריכה.
 קיים גשר מקניון ראשונים לשכונה הסמוכה.

לבדוק פתרונות לאזהרת נוסעים שילדים חוצים את 
 הכביש.

לטענתם הולכי רגל  –משרד התחבורה אינו דוגל בהקמת גשר עילי 
 ממשיכים לחצות את הכביש דבר שמסכן אותם עוד יותר.

וני, אין ביכולתה של העירייה לבצע מאחר ומדובר בכביש בין עיר
 פתרונות האטת תנועה.

 תבחן האפשרות להצבת שלטים זהירות ילדים חוצים.

נכון, הפסקנו הפעלתן במכוון לאחר שיועץ הבטיחות בחשמל דיווח  המזרקות לא עובדות כבר זמן רב. 
 לנו שהמזרקות אינן עומדות בתקינה חדשה שיצאה. 

השכונה, נבצע את ההתאמות תושבי נציגי בהחלטה משותפת עם 
 הבאות:

  גינת הנחל תפורק ובמקומה יוקם מתקן משחקים למתבגרים בצד
 דרומי ומגרש דשא קטן בצד הצפוני.

 .המזרקה בפינת רחוב היוגב תגונן וישתלו בה עצים 

 .המזרקה בפינת רחוב הקציר תגונן 

 .המזרקה בכיכר האמפי תגונן 
 רוצים את המזרקותבגינה הציבורית "הנחל" לא  

 ולא רוצים את הנחל.
במהלך החודש הקרוב נוציא לכם שאלון קצר בו נסביר לכם מה נבצע 

אופציות של מתקן משחקים  3-בגינה ונציע לבחירתכם אחת מ
 לבוגרים, אחת האפשרויות זו אומגה.
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איסוף אשפה ירוקה נעשה רק בימי שני והפחים  
 מפוצצים והאשפה נופלת לכביש.

 פעמים בשבוע )שני, רביעי ושישי(. 3אשפה בשכונה מתבצע  פינוי
-ככל שיש צורך וניתן להכניס לחדרי האשפה, נוסיף פחים ירוקים

 לדווח למוקד.
במתחם הגנים מול בית הספר כאשר מפנים את  

 הפחים יש הרבה מאד פסולת על הרצפה
אכן, הפיקוח על פינוי האשפה זיהה זאת והחזיר את קבלן פינוי 

האשפה פעמיים למקום לטפל בזה ואם לא נראה שינוי הצוות הזה 
 לא יעבוד יותר בעיר.

ביצענו באזור זה קו אש על פי הנחית כב"א מאחר ומדובר בשטחים  חישוף עשביה בתרמ"ג ובעונות השנה 
 שאינם בבעלות העירייה.

השלמנו חישוף העשבייה באזור זה וככל שיש עוד צורך, דווחו למוקד 
106. 

 אין מענה לגילאי הביניים בגינות הציבוריות 
 לבני נוער אין מספיק פעילויות

 הילדים משחקים בצורה לא אחראית מהשעמום

רגע לפני שנכנסנו למשבר הקורונה הקמנו מועדון נוער שכונתי בגן 
אשכולית, עם כל הציוד הדרוש. הספקנו לקיים מספר פעיולויות בודד 

 בני נוער. 50-בנוכחות של כ
בני נוער וזה היה גורר  20עד כה יכולנו להכניס, תחת המגבלות, רק 

אי נעימות עם בני נוער שהיו רוצים להכנס ולא היינו יכולים לאפשר 
 להם ולכן לא פתחנו המועדון בתקופת הקורונה.

 בתקופה הקרובה נחדש את פעילות המועדון.
י נוער על לפני מספר חודשים, לאחר ארוע סוער שהיה בשכונה, עם בנ

אופניים חשמליים )לא כולם תושבי השכונה( מחלקת הנוער קיימה 
עימם שיחה והבנו שהם גורשו מתחנת הדלק בה נהגו להפגש. הנושא 
הוסדר עם תחנת הדלק ומחלקת הנוער שומרת עם הקבוצה על קשר 

 ישיר. חלקם אף גוייסו לעבודות בעיר.
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ונה. התארגנו אנו מזמינים אתכם להקים סיירת הורים של השכ
-והתגייסו, אנו נעזור לכם. להקמת הסיירת, צרו קשר עם ורד צברי

 מזרחי, מנהלת הרשות לבטחון קהילתי בעיר.
 יוקם רק על פי היתר הבניה שתאשר לו הוועדה המקומית לבנין עיר. בניין מגורים חדש 
תלונה לגבי אירועים המוניים עם מוזיקה רועשת  

עשה להם כלום למרות  בבית הכנסת. השיטור לא
 שחנו האורחים על המדרכה.

פעלנו בשיתוף פעולה עם רב העיר וגבאי לאחרונה האירוע מוכר לנו ו
ניתן לקיים אירועים שהינם  בבית הכנסת ,בית הכנסת להבנות

 .טקסים דתיים בלבד, ללא מוזיקה וקייטרינג
 העירייה.לא בסמכותה של  האם ניתן להשפיע על מה שיהיה במרכז המסחרי 
 בעיה מוכרת בכל העיר וגם בשכונת הוואלי. מצוקת חניה ברחוב העומרים 

זו הסיבה שביטלנו נתיב בשדרות העמק בכיוון הנסיעה ממזרח 
למערב לטובת חניה והכשרנו בצו חניה חניון גדול בעונות השנה פינת 

 היוגב. הפתרון ארוך טווח הוא תחבורה ציבורית.
מדובר בשטח פרטי שאינו בבעלות העירייה ועל כן לא נוכל להכשירו  ברחוב היוגבלהקים מגרש משחקים  

 למגרש משחקים.
אנו שמחים שהפחים מתמלאים מהר, זה מעיד על כך שתושבי העיר  הפח הכתום כבר מלא תוך שבוע  

 רוצים למחזר. 
אנו עוקבים אחר נושא הפחים הכתומים ונתאים את קצב הפינוי 

תושבי העיר. עד סוף החודש נסיים הפריסה של לקצב המחזור של 
 הכתומים בעיר ותדירות הפינוי תתקצר בהתאמה.
מרכזי מחזור  20מהפיכת המחזור בעיר החלה לפני שנה עם פריסת 

ברחבי העיר, שניים מהם בשכונת הוואלי, בהם מוקמו מיכלים 
 למחזור זכוכית, קרטון, נייר ובקבוקי פלסטיק.

פנו גם פח כתום ובשלב הבא נוסיף גם מחזור כאמור, לפני פסח הוס
 אלקטרוניקה ובהמשך טקסטיל.
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 (. 87%זה המקום להודות לתושבי נס ציונה שממחזרים איכותי )
על נקיון מרכזי המחזור אחראי צוות מאגף שפ"ע שמגיע כל יום לכל 

 מרכזי המחזור ומוודא שאין פסולת מחוץ למיכלים.
בלבד: רחבי העיר, פארק 3-לפני חצי שנה צמצמנו את אזורי החניה ל סימון כחול לבן במדרכות בעיר 

 המדע )כולל חניון גולדה( ואזורי התעשיה.
באזורי התעשיה החניה בשעה הראשונה חינם, בפארק המדע החניה 

 .19:00חינם מהשעה 
בהזדמנות זו אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית ההטבות בקליק 

ותוכלו להנות מהטבות החניה  ולהרשם במאגר הרכבים החדש.
 האזוריות ללא צורך בתעודת תושב.

 שמחים לשמוע שאתם מרוצים. המוקד עובד מצוין 
בבדיקות שעשינו, אנו רואים ששביעות הרצון של התושבים מהמענה 

 .90%במוקד עומד על מעל 
כלבים המתגוררים בבתים  3,500העירוני רשומים  אצל הוטרינר יש בעיה של צואת כלבים 

 בעיר.
המשמעות היא מופעי קקי רבים שלא ניתן להשתלט רק באכיפה 

 עירונית חייבים את שיתוף הפעולה שלכם.
לצד אכיפה ונקיון אנו מבצעים הסברה בגני ילדים עם ערכת פעילות 

 יעודית. בהמשך נרחיב ההסברה גם לבתי הספר.
יר חומה לירוקה" אנו מגיעים בכל פעם לשכונה במסגרת מבצע "מע

אחרת ומרכזים מאמץ. בתחילת אפריל הגענו לשכונת הוואלי ונתנו 
 דוחות על שוטטות כלבים. 19במסגרת המבצע 

http://www.nzc.org.il/
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   לשכת ראש העיר         
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ולתאם עצמאית פגישה  My visitאתם מוזמנים להכנס לאפליקצית  יש לי עניין לטיפול מול אגף הנדסה 
ם בפגישה פרונטלית, שיחת וידאו או עם נציג שירות בזמן שנוח לכ

 שיחת טלפון.
העדר שדה ראיה ביציאה מחנית בנין המגורים  אולי  

 ניתן להתקין מראה פנורמית.
המשטרה לא מאשרת התקנת מראה פנורמית במרחב הציבורי ולא 

נוכל להתקין. מראה פנורמית אינה פתרון משום שהיא גורמת לעיוות 
 שדה הראייה.
  וועד הבניין יכול להציב מראה באופן עצמאי. בשטח הבניין,

הנושא נבדק ונמצאה הצדקה להוסיף תאורה בשביל. הוכנס לתוכנית  המעבר דרך גני הילדים לרחוב תרמ"ג חשוך 
 עבודה.

תודה לדרור וקרין נציגכם. הקשר הישיר עימם מאפשר לנו לדעת מה  השכונה נציגי תושבי 
 דרוש טיפול ולטפל מהר.
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