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 7.2.20 - ארגמן -מפגש תושבים עם ראש העיר 
 

 דברי ראש העיר:
 

הסביר את מהלך המפגש בו התושבים , הציג את הצוות המקצועי מהעיריה שהגיע למפגש אשר מעיד על הרצינות שאנו מייחסים למפגשים אלו
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.
פה ובאותה הנשימה אנו רואים שהיקף הפניות מהשכונה למוקד גדל עם פתיחת המרכז המסחרי שמגיעים אליו בני נוער וציבור קונים כמצו

 מזמן אתגרים משותפים לקהילה ולנו הרשות לרווחת תושבי השכונה.
אנו מבצעים מספר  –הבנינים בשטח שצמוד למרכז המסחרי  2אנו מודעים למצוקת החניה בשכונה וצופים שתתגבר עם תחילת הבניה של 

 (.2018משנת  2019 דוחות בשנת 2-פעולות למציאת שטחי חניה נוספים וכן מגבירים אכיפה )פי
בתי ספר ואנו שואפים בהסתכלות קדימה על הצמיחה הדמוגרפית לשנות את איזורי הרישום  2ידוע לנו שתלמידים המתגוררים בשכונה מזינים 

 כך שכל התלמידים שמתגוררים בשכונה ילמדו בבית הספר ארגמן.
 

 אנו מתכננים שלושה מהלכים עירוניים חשובים:
  .החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד 
 עד סוף השנה הזו נס ציונה תהיה מרושתת במרכזי מחזור - פרויקט פיזור עשרות עמדות מחזור בכל העיר 
 .התקנת פאנלים סולאריים על כל מוסדות העיר שניתן 
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 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מספר
 .בקשתכם התקבלה ותבוצע ברבעון הקרוב חניה ציבורייםמבקשים שילוט הכוונה בשכונה למגרשי  1
פינת השורק אישה מבוגרת מאכילה  34משה לרר  2

 חתולים באחת בלילה.
סובלים מריבוי חתולים וזוהמה, עורבים וחולדות ליד 

 בית הספר. 
 מבקשים להעבירה למקום אחר.

פינת ההאכלה שהוצבה בצמוד לגדר בית הספר לשם הסדרה, 
פורקה לפני כשנתיים ואין במקום פינת האכלה מוסדרת מטעם 

העירייה, אנו נבחן מיקום אחר וככל שידרש תוצב בשכונה 
במיקום אחר פינת האכלה אחרת. אין ביכולתנו עפ"י חוק 

למנוע מתושבים האכלת חתולים במרחב הציבורי, הווטרינר 
עירוני ישמח להיפגש עם נציגות התושבים לבחירה והסדרת ה

פינת האכלת חתולים ואם תוצב כזאת ינחה את הגברת 
 המבוגרת על המיקום החדש.

כאשר מגיעים מרחוב שורק לרחוב לרר אין אפשרות  3
לפנות ימינה רק שמאלה ותושבים מעדיפה לפנות שמאלה 

וזה מסכן ולנסוע אחורה חזרה לפניה ימינה לרחוב לרר 
 את התושבים.

 קב"ט העירייה נתן תשובה במקום לפנות למשטרה בנושא.
נוסף על זאת, העביר קב"ט העיריה עדכון על כך ליחידת 

 .התנועה ולניידת המשולבת עם המשטרה

מלינים על אי אכיפת חניה על המדרכות ובחניה בצמוד  4
 למדרכות המסומנות באדום לבן.

 שבוע.מבקשים שנאכוף גם בסופי 

אנו מודעים לבעית החניה הקיימת ראש העיר הסביר ש
 בשכונות. 

אנו מנסים לאזן בין החוסר בשטחי חניה לאורח החיים בשכונה 
 לאכוףזו הסיבה שהפיקוח הונחה שלא בערב ובסופי שבוע ו

 לבן בשכונות בערב ובלילה.חניה לחונים באדום 
מדרכה אנו גלגלים על  4יחד עם זאת, כאשר מדובר בחניה עם 

 אוכפים באופן יזום.
מנכ"לית העירייה הסבירה  שהגדלנו את מספר הפקחים השנה 

מספר הדוחות בשכונה גם בפיקוח וגם  -ומקדנו מאמץ באכיפה 
 .2-בחניה גדל פי
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 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מספר
 2015עוד ציינה המנכ"לית שטיפלנו בכל הערעורים שהיו משנת 

. ובכך 2019, וכעת התובעת מטפלת בערעורים של 2018עד 
למעשה חיזקנו את היבט אכיפת הגביה אשר בהכרח מגביר את 

 ההתייחסות של הציבור לדו"ח.
מבקשים שהמרכז המסחרי ישאיר החניון התת קרקעי  5

 פתוח בסופי שבוע
בנוסף לפנית העיריה החניון התת קרקעי הינו שטח פרטי, 

אנו ממליצים לנציגות התושבים לפנות להנהלת המרכז, 
 המסחרי ולבקש זאת.להנהלת המרכז 

מבקשים שרכבים שעוצרים בכיכר של המרכז המסחרי  6
 יקבלו דו"ח. 

 מבקשים שלט איסור עצירה בכיכר.

ראש העיר הסביר שאנו מבקשים מרכבים אלו לזוז ומי שלא זז 
 מקבל דו"ח.

מנכ"לית העירייה הסבירה שאנו בוחנים פיילוט הצבת מצלמה 
ולאחר הפיילוט נשקול הצבת ברחוב ויצמן לאכיפת חניה כפולה 

 מצלמות נוספות.
הצבנו עמודונים בקרבת סף המדרכה בחזית  2019בדצמבר 

המרכז המסחרי אשר גובלת עם הכיכר וזה בהחלט השיג את 
 המטרה למנוע חנית רכבים עם הגלגלים על המדרכה. 

מלינים על כך שבכניסה ימינה מרחוב רפאל איתן לרחוב  7
כיוון גני הילדים בניגוד לכיוון לרר הנהגים ממשכים ל

 התנועה.

הנושא בתחום אחריותה של משטרת ישראל ומנהל אגף 
 הבטחון הביא לידיעתה את התלונה וביקש הגברת אכיפה.

 יתריעיזוהה מקרה כזה הפיקוח העירוני ימשיך לעקוב וככל ש
 למשטרה מידית.

מלינים על כך שכאשר אוטובוס תלמידים לבית הספר  8
אירוס רוצה לפנות שמאלה מרחוב לרר לרחוב שורק הוא 

לא יכול לעבור בשל רכבים שחונים באדום לבן בסמוך 

לא נמצאו לאחר המפגש ברחוב שורק בתצפיות שביצע הפיקוח 
 ות.דו"ח נוניתלו, על כן לא מקרים כא

דוחו"ת  9ניתנו נמצאו מקרים כאלו וכינרת בפניה לכיוון רחוב 
 .בשבועיים האחרונים
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 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מספר
למעבר החציה והוא מצפצף שבעלי הרכבים ירדו להזיז 

 את הרכב.
 הפיקוח ימשיך לעקוב ולאכוף.

 6בקירבת מוסדות חינוך בית ספר וגנ"י קיימים ברחוב לרר  מבקשים להוסיף ברחוב לרר במפרים 9
 פסי האטה.

בועדת תנועה  נהנדו ברחוב זההוספת פסי האטה בקשה ל
 . הפעמים ולא נמצא הצדק תנועתי להוספ פרמקומית מס

רחוב זה נמצא ברשימת רחובות שאנו בוחנים מענים שונים 
 להאטת מהירות נסיעה.

בסופי שבוע הפחים לא מספיקים בגינה הציבורית  10
הפעילות המרכז המסחרי הגבירה לכלוך בגינה במיוחד 

 בקיץ 
נקיות בגלל בילוי של מתבגרים גינות ציבוריות לא 

מבקשת פיקוח או תחזוקה למניעת לכלוך וונדליזם של 
 נערים.

 בקבוקים שבורים מהלילה.
 מבקשים לחדש את המתקנים בגינת הילדים.

 נמלי אש שלא מצליחים להיפטר מהן.
בימי הולדת אוספים לשקית אבל משאירים לצד הפח 

 ולא בתוכו והחתולים מפרקים את השקיות.
 בקשים הסברה של פקחים ברחבי הגינה.מ

מבקשים להחזיר את שלט איסורי כניסה לרכב לגינה 
 מהחניה הציבורית להחזירו.

המנכ"לית הסבירה שהעיריה עושה ככל יכולתה לשמור על 
רמת נקיון גבוהה ברחובות העיר ובגינות הציבוריות ופועלת 
וזו  לשיפור מתמיד. יחד עם זאת, העיר אינה מתלכלכת מעצמה

 לשמור על הנקיון.  םתושביהחובתנו 
באשר לחוסר מקום בפחים תיארה המנכ"לית כיצד נפתרה 
בעיה דומה בגן נווה שבמזרח העיר וכי ניתן מענה דומה גם 

 בגינה הציבורית בארגמן.
 בגינה זו יש מנקה קבוע ופעם בשבוע צוות גינון מגיע לטפל בה.

גינות ציבוריות בנס  22בתוכנית רב שנתית עירונית סוכמו 
מהן.  11כבר טופלו  2019-. ב2020ציונה שעוברות שדרוג עד סוף 

ארגמן הינה גינה ציבורית שאינה בעדיפות בשלב זה. לפניה יש 
 .ומאז הקמתן לא חודשו גינות רבות שמצבן הרבה יותר קשה

 

מריחים לא טוב  8הפחים של גני הילדים ברחוב לרר  11
 של הפילרים מכוערת. ונראים מטונף, הסגירה

דק ביחד עם בתום המפגש ניגש מנהל אגף שפ"ע למקום וב
 נמצאו פחיםהפחים לא במעמד זה  את התלונה. התושבת
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 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מספר
אינן אשר חלק מהגומחות וכן נמצא ש מטונפים או עם ריח רע

 פסולת.זורקים תושבים  על גביה איסכוריתבבשימוש ומקורות 
מבקשים מהתושבים להמנע אנו בוחנים דרכי טיפול ועד אז אנו 

 מזריקת פסולת על האיסכוריות. 
מלינים שהמדרכות לא נקיות והשוליים לא מגוזמים,  12

הרכב הקטן מנקה המדרכות כבר לא מגיע והגיזום 
 בנראות לא אסטטית.

המנכ"לית ציינה שמנהל מחלקת ניקיון זמין לכל בעיה ויגיע 
 לטפל בה.

למקום עם התושבת ולא בתום המפגש ניגש מנהל אגף שפ"ע 
את בכל מקרה התושבת קיבלה  .נמצאה התאמה לתלונה

מנהל מחלקת נקיון רחובות ושל מנהל אגף מספרי הטלפון של 
 לטיפול מיידי בכל מפגע ניקיון.שפ"ע 

בימים אלה מוחלפים אשפתונים באופן נקודתי ברחבי העיר.  מבקשים להחליף אשפתונים ישנים ברחובות. 13
 ן החלפה גורפת.בהמשך תבח

 הבעיה מוכרת ונמצאת בטיפול. הדק יוחלף השנה. מבקשים להחליף הדק בגינה. 14
שליחים של העסקים מאחורי המרכז המסחרי נוסעים  15

 בתוך הגינה באופן שמסכן הולכי רגל בפארק. 
 מדובר בנושא בתחום אחריותה של המשטרה. 

 וביקש אכיפה.  את המשטרה בסוגיהקב"ט העיריה עדכן 
לצד זה, הפקח האזורי יבצע ביקורות ויתריע למשטרה ככל 

 שימצאו מקרים כאלו.
המנכ"לית הסבירה שאנו מבצעים מספר מהלכים מקבילים  מבקשים להגביר אכיפה לגבי צואת כלבים 16

למיגור התופעה: הגברת פיקוח על כלבים, הסברה במדיה, 
 נוער.קמפיין חינוכי דרך הילדים, סיירת 

עם זאת, אנו זקוקים לשיתוף פעולה ואחריות אישית של 
 תושבים.
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 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מספר
כמו בערים  "רואה"המנכ"לית הסבירה שאין בנס ציונה מוקד  מבקשים מצלמות מוקד רואה למתן דוחות 17

הגבוהות של הקמתו ואחזקתו בשל העלויות  .גדולות סמוכות
 השוטפת הקימה העיריה לפני מספר קדנציות מוקד רגיל.

יחד עם זאת, מהכרותנו את הנסיון של בערים שכן הקימו מוקד 
כזה יעילותו לא הוכחה כהצלחה ובמקרים רבים הצילומים 

 אינם עומדים במבחן בבית משפט.
 הנושא נבחן ונמצאה הצדקה להוספת תאורה בשבילים. שבילים חשוכים בסמטאות מלרר לגינות 18

 לד.יטופל במסגרת המעבר לתאורת רחוב בנורות 
ממתין כשנה וחצי לסיום  –הרחבת מרפסות בשכונה  19

 תב"ע בנושא.
התוכנית  םראש העיר בדק הנושא מול הנדסה וביקש לקד

 מתוך הכרה בצורך של התושבים.
כלבים מסתובבים חופשי בגינה והוא מפחד להגיע עם  20

 הכלבה שלו.
למיגור  בשכונה "מבצעי כלביםהפיקוח העירוני יגביר "

 התופעה.
 Xשפעילות מעל  -מבקשים להוסיף שילוט כמו ביבנה  21

 משתתפים מחייב אישור עיריה.
הבקשה נבחנה ולא נמצאה תמיכה חוקית ליישמה באופן 

 שהוצע על ידי התושבים. 
שרועש והשיטור בזמן  106התושבים מתבקשים לפנות למוקד  ויצ"ו מאפשרים ארועים עם מוזיקה בחוץ וזה רועש מידי 22

  יגיע למקום ויטפל בהתאם לצורך.
 לתיאום צפיות. פועלת הרשות מול ויצ"ובמקביל 

 שמחנו מאד לשמוע והעברנו המשוב למוקדנים. הודו על השירות המהיר והטוב במוקד 23
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