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 199.6. – יד אליעזר מפגש תושבים עם ראש העיר
 

 ם העתידיים שישליכו גם על השכונה, ביניהם הפרויקט של סרוגוראש העיר סקר בתחילת המפגש את כל התכניות המתוכננות בשכונה ואת הפרויקטי
 טבלה עם השאלות שהתושבים שאלו והמענים להן.להלן 

 
 מענה לתושבים בקשות להתייחסות מענה העירייה 

 –בעיה בטיחותית מסכנת חיים בכביש שממוקם בצומת מרגולין   .1
 נחשון:

רובם של התושבים הביעו את זעמם על כך שלא נמצא פתרון בטיחותי 
, לא קיים שדה ראייה לכביש הנמצא בסמוך לבית הספר הדר. לטנתם

בכביש זה, בין היתר בגלל העצים שמסתירים ותנועת משאיות רבה 
שעוברת שם. טוענים שיש שם סכנה ממשית לחיי אדם ודורשים למצוא 

 פתרון מידי לנושא. 

בוצע גיזום להרחבת שדה הראיה ביציאה מרחוב נחשון לרחוב 
 מרגולין.

 
 

 –בעיה בטיחותית מסכנת חיים בכביש שממוקם בצומת מרגולין   .2
 נחשון:

התושבים לא מוכנים לחכות עד לפתרון של הרמזור וטוענים שכבר היו 
שני מקרים של דריסה באזור זה. מבקשים פתרו מידי כגון: פסי האטה, 

 כיכר או גשר להולכי רגל

 ית כנראש העיר הסביר שקיימת תכנית להקמת רמזור בצומת. הת
לביצוע תוך כשנה, בכפוף  אושרה בוועדת התמרור של הרשות. צפי

לקבלת אישור משרד התחבורה. ראש העיר הבטיח לקדם את הנושא 
 מול משרד התחבורה.

  :ראש העיר הסביר לתושבים כי לא יתאפשר פתרון זמני מסוג
 .כיכר/פסי האטה/גשר להולכי רגל

  בחודש שתתחיל לפעול יחידת מתנדבים  פועל לגיוסאגף בטחון
 חצייה בטוחה. לטובתמעבר החצייה ותתן מענה ב הקרוב

 מה הצפי לביצוע התכנית?  :תכנית פינוי בינוי  .3
 

 . בתושביםראש העיר הסביר שהכל תלוי 
לצאת לביצוע. בשלב זה לא כולם  ניתן יהיההדיירים יחתמו  רבברגע ש

 חתמו ולכן זה לא מתקדם.
אלי כהן, מתלוננת על כך שישנו  –דיירת הגרה באזור פינת שאול המלך   .4

. נהגים הבאים מכיוון ברחוב אלי כהן תמרור האוסר על פניית פרסה
באר יעקב ולב המושבה מבצעים שם פניית פרסה, על אף האיסור. 

הדיירת נוהגת להתקשר לשיטור של העירייה ומבקשת לשלוח ניידת וזה 
 לא קורה.

לתת דוחות השיטור העירוני אין זו בסמכותו של ר הסביר שראש העי
 על עבירות תנועה. זה בסמכות המשטרה בלבד. 

 אגף הבטחון תיאם עם המשטרה וניידת משטרה תבצע במקום אכיפה.

התלוננה על כך שאזור המגורים שבו היא  דיירת הגרה ברחוב מרגולין  .5
גרה ואזור רחבת הקניות מוזנח מאוד. מלא בעכברים וחולדות ומלא 

נוי ושבעתיד זה ראש העיר הסביר שמדובר באזור שמיועד לפינוי בי
 ישתנה.
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בלכלוך ושהגינות מוזנחות והפחים שבורים. מתלוננת על כך שהרשות 
  מטפלת רק בגינות המטופחות כמו גן האימהות ואותם מזניחים.

שבועות היו צוותים של שפ"ע אשר  3לפני  –לגבי העכברים והלכלוך 
 ניקו את כל רחבת הקניות. 

 העיר לא מתלכלכת מעצמה ויש אחריות לתושבים על הניקיון. 
נמצאות  הגינותבתוכנית העירונית לשדרוג  –לגבי הטיפול בגינות 

 הגינות הבאות: 
 יבוצע חידוש מתקנים, הצללות, משטחי  בגינה ברחוב שאול המלך

 בלימה, צמחיה וטיפול במגרש הספורט.  
  בגינה בתחילת רחוב מאיר הרמן תוחלף כל מערכת ההשקיה

 ותחודש ותשודרג כל הצמחיה מסביב לגינה.
 טיפלנו בגינה זו בהתאם להנחיות מכון התקנים. –לגבי גינת האימהות 

 בעיית חנייה ברחוב ביאליק:  .6
התלונן כי בקופת חולים ביאליק קיימת דייר הגר ברחוב שאול המלך, 

נותנים שם כל הזמן דוחות  וכןחניות נכים  2רק מצוקת חניה, ישנן 
 חנייה. הוא מתקשה ללכת ומבקש לדאוג למקומות חנייה באזור. 

 מצוקת חניה בסביבת קופת חולים.אכן קיימת 
חניות  מסומנותביאליק/ הפלמ"ח  ות הסמוכים להברחובלכן 

 תחלופת הרכבים בחניות במקום. לשםכחול/לבן ב
 חניות בסמיכות לקופת החולים. 4 -עוד כ אנו בוחנים הוספת

7.   מתגוררת ברחוב האצ"ל טוענת שבחלק האחורי של הרחוב ש תושבת
ישנו אזור מוזנח לחלוטין, שבו יש שדה קוצים ומזבלה ומכה של 

 .וקד כמה פעמים בנושא זהתקשרה למחולדות ועכברים. טוענת שה

  פתחה קריאה  12.8ברחוב האצל היה פנס שבור. לטענתה בתאריך
 בנושא זה במוקד ועד כה לא טופל.

  ברז נוזל בסמיכות לבית הספר לב המושבה: ישנו ברז מסוג מז"ח
 )מונע זרימה חוזרת( אשר מטפטף ונוזל. ממוקם מול לב המושבה. 

  ראש העיר ציין כי בקרוב יהיה שינוי באזור. אחרי החגים תיבנה
החומה, מאזור הרמב"ם עד הספורטק ויהיה שם פארק. צפי 

 חודשים 3לביצוע: תוך 

  ת כי היו כמה תקלו מנהל אגף שפ"ע הסביר –לגבי בעיית התאורה
היעדר תאורה  בתקופת הקיץ עם תאורת הרחובות בין היתר

ברחוב ירושלים בשל תקלה של הקבלן שעבד בפינוי בינוי. קבלן 
 הפנס הבודד טופלה. גם תקלתהכבל מחדש. את  סללשלנו 

  ,העירייה הולכת לקראת מהלך של החלפת כל מערך התאורה בעיר
 לרבות החלפה לתאורת לדים ברחובות החדשים שייסללו.

 ם:תושבת השכונה התלוננה על שני נושאי  .8

  עצים אשר שניים מהם נהרסו. הייתה בקשר מלפני  6היו בשכונה
שנה עם אלה לשם, אשר הבטיחה לה לטענתה להביא עץ חדש. עד 
כה לא הביאו עץ חדש בשל טענה שאין משאית שיכולה להביא את 

 העץ. מבקשת לטפל.

  נושא חניות בגבעת הצבר: בימי שישי אין חניות בכלל בשכונה
 ב.וכולם מחנים מסבי

 

  האגף לשירותים מתוכננת במקום גינה קהילתית בשיתוף
 ובהתאם יוחלט האם לשתול שם עצים. בבחינה. הנושא חברתיים

  ראש העיר הסביר שאין מה לעשות בנושא –בעניין מצוקת החנייה 
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ספסלים להורים  בגינה בתחילת רחוב מאיר הרמן מבקשים להוסיף  .9
 שיהיו מכולות קרובות עבור בקבוקי מחזור וביגוד. ו

 במסגרת הטיפול בגינה נוסיף ספסלים.
לגבי עמדות מחזור יבחן במסגרת מכרז המחזור שיוצא לדרך 

 בחודשיים הקרובים.
 

 בעיית מקלטים בשכונה:  .10
 מקלטים בשכונה ובמצב חירום אין מספיק מקלטים.  3ישנם רק 

למקלט של בית הכנסת כי המפתח נמצא אצל מי בנוסף, לא ניתן להיכנס 
 שמחזיק בבית הכנסת

 מקלטים בשכונה. אחד  3הסביר שאכן ישנם  מנהל אגף הבטחון
מיועד לבתי הספר והוא במצב תקין וטוב. השני שאלי כהן ב

ממוקם בשאול המלך וגם הוא תקין ומסודר. והמקלט השלישי 
הוא אכן לא במצב ממוקם ליד המרכז וצריך לדאוג לסדר אותו כי 

 טוב.

  עבור הקהילה  יבחן חלופה מתאימהראש העיר ציין כי הוא
 האתיופית

 תפתר בקרובמקלט של בית הכנסת סוגית המפתח ל. 
תושב רחוב האצל מתלונן שיש בעיה קשה של כניסה ויציאה של רכבים   .11

 איפה שיש פינוי ובינוי ואיפה שיבנו את הבניינים החדשים
במסגרת פרויקט היו מתחת לאדמה וששכל החניות יהסביר ראש העיר 

החניה והנגישות לרבות הכניסות  ,פינוי בינוי ינתן פתרון לנושא התנועה
 .והיציאות בהתאם לנדרש

תושב השכונה מתלונן שברחבי העיר יש רק מדחנים ואם יש אפשרות רק   .12
 לחצי שעה של חנייה ללא תשלום

במרכז העיר ושברחוב ראש העיר הסביר שהמדחנים קיימים רק 
 סוקולוב ישנה שעה שלמה של חנייה בחינם.

 יחד עם זאת, בימים אלה מבוצעת בחינה של כל החניות בתשלום.
תושב השכונה שגר במעוז דניאל, מול אתר הבנייה של סרוגו, מתלונן על   .13

 כמה נושאים:

  אין שדה ראייה ביציאה מהרחוב. קיימת שם תנועת משאיות
 שמסכנות את משתמשי הדרך. 

  היתה בעבר מדרכה ברחוב. המדרכה הפכה להיות חנייה ואי אפשר
 לעבור שם. מבקש להציב שם שלט אוסר על חנייה על המדרכה.

  אתר הבנייה של סרוגו פולש לכל הכיוונים ואי אפשר לצאת מהבית
 עם עגלה.  

 חד סטרי. יהיהש העיר ציין כי הוחלט שרחוב שאול המלך רא 
  ראש העיר ציין שכרגע יש אישור לקבלן לחפור  –בעניין המדרכות

הקבלן יסיים עם החפירה הרשות תבצע כששם באזור המדרכות. 
לרווחת התושבים. זאת בנוסף לשביל הולכי רגל מדרכה זמנית 

 מיוחד שהוכשר לכיוון רחוב ירושלים.
 

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

כל השכונה תהיה  בעיה של תשתיות הביוב. עם הגשם הראשוןיש   .14
 .מוצפת

וז, ביוב ומים קמיד אחרי החגים תחל עבודת שדרוג לתשתיות ני
ברחובות שכונת יד אליעזר. הודעה מפורטת על שלבי הפרויקט תצא 

בתנועת תושבי מינימלית פגיעה נעשה מאמץ ל. בהקדםלתושבים 
 השכונה.

 רחוב שבטי ישראל:  .15
שב הרחוב מתלונן על כך שישנו גן פרטי ברחוב ובאים אנשים שמחנים תו

בחניות של הדיירים. ומחנים בחנייה שלו בחצר. יש למצוא פתרון חנייה 
לדיירי הרחוב. בנוסף, מבקש לפתוח את הכביש בצידו השני, כי כדי 

 לצאת מהרחוב הוא נאלץ לנסוע את כל הרחוב ברוורס. 

 חד מהמגרשים הסמוכים למתנ"ס בתוכניות העירייה לאשר א
 ברחוב הנ"ל לשם תוספת חנייה זמנית 

  מתוכננים שינויים גיאומטריים בצומת , לאחר סיום הפרוייקט
העירייה תשקול מחדש את פתיחת רחוב שבטי ישראל לכוון רחוב 

  אלי כהן
דיירת עתידית של פרויקט סרוגו שואלת האם מתוכנן פיתוח סביבתי   .16

 תאורה, פארק, מרכז מסחרי וכדומה(לסרוגו? )עמודי 
ראש העיר הסביר שהוא נמצא במשא ומתן עם סרוגו ואמר שהוא מוכן 

 כדי שייבנה שם מרכז מסחרי ושירותים נוספים. ללכת לקראתו
 תהיה שם גינה, לרבות מגרש כדורסל.  –לגבי הגינה 

הסביר שתוך שנה וחצי תהיה יציאה מפיקוד העורף ותהיה גם יציאה 
בכל החלק המערבי יהיה  –עם הקמת הרמזור. בגבעת הכורכר  – נוספת

 פארק. 
תושבת השכונה שואלת לגבי מחזור. מתלוננת שאין מחזור ופחים   .17

 כתומים. 
למחזור מספק מנכ"לית העירייה הסבירה שכרגע אין עדיין פתרון 

ברשות אבל הרשות נערכת בימים אלה לקראת מכרז של מחזור 
  קרטונים, עיתונים ועוד.שבעתיד יכלול פחי מחזור לבקבוקים, 

 ראש העיר אמר שהולכים לשפץ את בית הכנסת. תושב השכונה מבקש לשפץ הגגות של בית הכנסת  .18
מבקשת מעל מחסן.  1. בקומה 4על  3תושבת הגרה ברחוב מאיר הרמן   .19

 לבדוק את המחסן, אשר מלא בחולדות ועכברים, סיגריות וריח של שתן
 .מחסן שייך לבנייןהבביקורת הנדסה שבוצעה במקום נמצא כי 

 .באחריות הדיירים לפנות את האשפה ולדאוג לניקיון המחסן
 .קראוון לא משמש למגוריםהש נמצאהנדסה במקום בביקורת  ישנו קרוואן שעומד שם קבוע ומפריע – 5ברחוב מאיר הרמן   .20

 הפיקוח נתן התראה לבעל הקראוון להזיזו.
תושבת השכונה ביקשה להוריד את העשבייה בשטח של השוליים של   .21

 .431מכיוון של סרוגו ועד לכיוון  431
 בוצע טיפול בעשבייה על פי הנחיות כיבוי אש.
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