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 25.11.21 -בשכונת מליבו מפגש תושבים עם ראש העיר 

 

 שפ"ע,מנהל אגף -מנהל אגף הביטחון, רפאל קריספיל-מנכ"לית העירייה, אפרת דמארי רמ"ט רה"ע, ירון לוי-כהן-: ראש העיר, דפנה קירוהשתתפו במפגש
 אלה לשם, ריקי כהן, איציק פרנקו, בני מנשה, יאיר קוקו, הילה קרופסקי.

 
 :דברי ראש העיר

 הציג את הצוות המקצועי מהעירייה שהגיע למפגש אשר מעיד על הרצינות שאנו מייחסים למפגשים אלו.
ועי מתייחס ומה שלא ניתן לתת מענה במקום יבחן. בכל הסביר את מהלך המפגש בו התושבים מציגים שאלות/בקשות/טענות, בסוף המפגש הצוות המקצ

 מקרה סיכום והתייחסות לכל הנושאים שעלו במפגש יופץ לתושבים דרך נציגי תושבי השכונה.
 

 מהלכים עירוניים חשובים:

  בבית הספר העל יסודי "פארק המדע" וביה"ס שיבולים. 3בניין  -בתי ספר  2בניית 

  סולאריים על כל מוסדות החינוך והציבור בעיר.פרויקט התקנת פאנלים 

 .פארק הספורט נמצא בשלבי תכנון לאחר עיבוד המידע משיתוף הציבור 

  מכרז יצא. -פרויקט החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד 

  נתונים על רמת המחזור בעיר. -פרויקט מחזור בכל העיר 

 7  רך, שכונת נחמיה, רחוב העצמאות.מתחמים ברמת בן צבי יצאו לד 2 -מתחמי התחדשות עירונית 

  מ"ר לתעשיה ומסחר. 300,000פיתוח  -פארק המדע 

 הקמת מרכז שירות לאזרח., והקמת בניין רווחה וחינוך 

  נערכים למימוש תוכנית תחבורה ציבורית עם אגד ומשרד התחבורה. –תחבורה ציבורית 

 .שדרוג מערכות ההשקיה בכל העיר במהלך השנתיים הקרובות 

 סיירת נקיון יעודית לכל הערוגות בעיר. הקמוה 
 

 מהלכים שבוצעו/מתוכננים בשכונת מליבו:

  מעגל התנועה המרכזי שמחבר בין הרחובות בגין, לנדאו ובוקסרוברחובות המרכזיים )לנדאו ובגין( שדרוג אי התנועה. 

 למיקום חדש ת גינת הכלביםעתקה. 

  קום גינת הכלביםבמהקמת גינה חדשה. 

  בשכונה רחובהריהוט שדרוג וצביעת. 
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 מענה העירייה שאלות להתייחסות העירייה מספר

הטריאטלון, מרוץ הנשים ואולמות האירועים,   .1
 גורמים למטרדי רעש.

והתושבים  אנו נותנים מענה על פי החוק .הטריאטלון ומרוץ נשים מתקיימים פעם בשנה
 להקטנת ההפרעה. מוזמנים להתקשר למוקד בזמן אמת ונפעל בהתאם

 יש עליה בכמות המסיבות בבית שרועשות.  .2
 אסור להוציא רמקולים לחצר.

העריייה עושה עבודה מצויינת. לא מסיר 
אחריות אישית על הניקיון מסביבי. מבקש 

 להגביר אכיפה. 
מבקש לבחון שוב  -מסיבות מהוות מפגע רעש 

 את התקנות הקיימות.

רי, מחייב אותנו להפעיל שיקול דעת לצד מה שהחוק האיזון בין חופש הפרט לסדר ציבו
 מאפשר לנו.

בלילה, משטרת  23:00בלילה על פי החוק הפקח יכול לאכוף.  עד  23:00רק אחרי השעה 
 ישראל אוכפת. 

 אנחנו לא מכירים בעיה כזו קיצונית בשכונה.
מענה על פי  ותופעה זו גם לא עלתה מבדיקה של פניות המוקד )אין עלייה( אבל נמשיך לתת

 פניות למוקד.

מבקשים לנקות  - לא נקי בסניף של הצופים  .3
 אחרי פעילות בימי שלישי ושישי.

 אגף שפ"ע אחראי על הניקיון והגינון במרחב הציבורי באופן שוטף.
 כל השנה מתקיימות פגישות עם רכזי השבט להסדרת הנושא. 

  נמשיך לקיים שיחות אלו עימם. אלו הילדים של כולנו.
 לא יהיה שיתוף פעולה נאכוף.במידה ו

 ערוגות לא נקיות, צמחיה בלויה.  .4
 לא נעים לעין. -גינון ברחוב שמואל סלוביק 

 בשנה הקרובה יבוצעו בתחום הגינון בשכונה מספר פעולות. ביניהן:

 .הוצאת אשפתונים מהערוגות 

  המרכזי. מעגל התנועהאי התנועה ברחובות המרכזיים בשכונה ישודרג וכן 

 .הקמת סיירת ערוגות שתיתן מענה שוטף לניקיון ערוגות בעיר 

מבצעים העברה בין  -איסוף פסולת פח ירוק   .5
 הפחים, לא מחזירים למקום.

תופעת צמצום פחים ואי החזרת פחים למקום, אינה מקובלת על העירייה. אנו מפקחים על כך 
הקבלן למקום האירוע לתיקון  בצורה הדוקה ובלתי מתפשרת, כולל החזרת צוותים של

 הליקויים ומתן קנסות לקבלן בחשבונית החודשית.
 אנו מזמינים אתכם לדווח למוקד, אם נחשפתם לכך ונטפל.

פח זכוכית לא נאסף והכל שבור  -מרכז מחזור   .6
 בפנים. המרכז לא נקי מחוץ למיכלים.

מחזור פחים כתומים לא נאסף בקצב של מילוי. 
כי הצד השני חסום לזרוק צריך לסובב אותו 

 לתוכו.

מרכזי מחזור הוכיחו עצמם בכל קנה מידה. הוקם צוות יעודי לניקיון של מרכזי מחזור. שיתוף 
 פעולה מדהים מהתושבים.

 מנכ"ל תאגיד "תמיר" הגיע לעיר בעקבות זה, להכיר וללמוד.
ולת ממויינת, המסגרת בדיוק באה לתת מענה לנראות בפנים. כי בסוף מדובר באיזור של פס

 אבל פסולת. חלק מהתושבים מתעצלים לזרוק בתוך המכלים.
 מחזוריות בקבוקים הולכות להיאסף בשל שינוי חוק הפיקדון, כשתוצא המחזורית.

נכניס במקום זה עוד מיכל כתום. אנו נתגבר את הסיורים של צוות מרכזי מחזור באזור, ככל 
מוקד לצוות המחזור במחלקת תברואה ואנו נגיב שנתקלים בבעיות מסוג זה יש לפתוח פניית 

 במהירות.
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 מענה העירייה שאלות להתייחסות העירייה מספר

מופעי צואת כלבים בכל יום ברחבי העיר, ביצענו מספר פעולות  10,000בכדי להתמודד עם  צואת כלבים במדרכות  .7
 ונמשיך לבצע:

 קמפיין הסברה. -
 תכנית חינוכית בגנים ובתי ספר. -
 עם הפיקוח העירוני. יםיפה משולבפקחים וטרינריים לשעות אחרה"צ, ומבצעי אכ 3הוספנו  -

קשה מאוד לתפוס ברגע המעשה בלי שיתוף פעולה ואחריות ציבורית. ללא עזרתכם לא נוכל 
 למגר זאת. נמשיך לבצע מהלכי פיקוח ומבצעים, כולל של פקחי הערב של הווטרינר.

 קודמת.השנה המ 2פי בהיקף גדל  בנושא זהשנתנו קנסות מספר ה 2021בשנת 

תב"ע של מבנה ציבור. מדוע  -סחרי מרכז מ  .8
 אושרה בו מסעדה.

 תודה שבאתם.
 .המוקד עונה תמיד

שעות אספקת סחורה,  -המרכז עובר על החוק 
רעש שמעיר את הילדים. פוגע במרקם של 

 השכונה.
 הפקחים שמגיעים לא מכירים את החוקים.

 אסור להניח סחורה בחוץ עד הבוקר.
 בלילה. 11אסור להביא סחורה לאחר 

 .129נמצא בייעוד מסחר לפי תב"ע נס/במ/ 279מגרש מס' 
 מסעדה הינה בין יתר השימושים המותרים בו.

 
 מבוצעת אכיפה לזמני הגעת משאיות אספקת סחורה וניתנים דו"חות בהתאם.

 
 בכל מקרה, אנא פנו למוקד העירוני ונפעל במיידי.

ובראיה כלל עירונית, גם שכונת מליבו נמצאת בתכנית  עיקור וסירוס מתבצע בהתאם לתקציב עיקור חתולים  .9
 העבודה כחלק מהפעילות בתחום ברחבי העיר.

 לצד אלו שמבקשים לסרס ולעקר, יש את אלו שמאכילים ואנו מתייחסים ברגישות לכולם.
 .2022חתולים. תוכנית דומה מתוכננת גם לשנת  526עוקרו וסורסו  2021בשנת 

 .2022הנושא מוכר ואנו מתכננים לטפל במערכת ההשקייה ההרוסה ברחוב זה, בשנת  לא מטופחותברחוב נחמיאס הערוגות   .10
 נבצע סקר ונשדרג המערכת. לאחר מיכן נבצע שתילה חדשה בערוגות.
 במהלך השנתיים הקרובות נשלים שדרוג מערכות השקיה ברחבי העיר.

יצאנו למכרז  -גף שירות חדש. אנחנו עסוקים הרבה מאד בנושא שירות א 2022 -יוקם ב פותחת פניות והן נסגרות בטופל ולא טופל.  .11
למוקד ואנו מקיימים שיחות שביעות רצון ובקרת טיפול. במידה ויש חוסר  crmלמערכת 

 שביעות רצון מטיפול מוקד בפנייה, לפנות לפניות הציבור או ללשכה ונבדוק נקודתית.

 מצוקת חניה ברחובות.  .12
 הפרטיות.אכיפה לחנות בחניות 

 יש סימון בסיבוב. 22, 23ישראל היימן 

 עד כה, אין פתרון חוקי לאי שימוש בחניה פרטית, והחניית הרכב בחנייה הציבורית.
 סימון אדום לבן אומר שגם מי שגר בכתובת לא יוכל לחנות מול השער.

 רק כאשר מדובר בסכנה בטיחותית.לכן, אוכפים 
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 מענה העירייה שאלות להתייחסות העירייה מספר

נבדוק את כל הסיבובים במליבו ברחובות 
 משולבים לסימון אדום לבן.

ברחוב משולב לא ניתן לסמן ולתמרר. אם מבקשים אדום לבן מסביב לערוגה נסמן, צריך 
 לקחת בחשבון שפקח שיגיע למקום בעקבות תלונה, יאכוף.

מחזיק את התושבים ברחוב  -המרכז המסחרי   .13
בר לב כבני ערובה. לא משתמשים בחניון 

 שלהם וחונים ברחוב.
 היתר לחניה ברחוב רק לדיירי הרחוב. רוצים

 תקן החניה שאושר הינו למסחר.
 החניון אמור להיות פתוח ולשרת את הציבור המגיע למרכז המסחרי.

 אגף הנדסה ערך ביקורת בחניון והעניין נבדק על פי היתר ותקנות.
חיה לחברת יצחקי )בעלי המרכז( נשלחה התראה לפתוח את החניון לציבור. היישום של ההנ

 נכנס לתכנית מעקב.

 הנושא יטופל במסגרת פרוייקט שדרוג מערכות ההשקיה בעיר בשנתיים הקרובות. ערוגות לא מטופלות -בישראל היימן   .14

 .שנה בשכונה 15גר   .15
 .אוהב את השכונה ונהנה

גרים עשרות מטרים מהמכון הביולוגי והאם יש 
 לעירייה יכולת אכיפה על התשתיות שלהם?

 ממערכת הביוב שלהם נוראי.הריח 

 לצערנו, המכון לא בתחום אחריותינו.
 ציונה".-הביקורת על הביוב של תאגיד המים, יש להפנות לטיפול "מי

 .המכון יכולת אכיפה על התשתיות של לעיריית נס ציונה אין

לרחוב לנדאו רחוב שמואל סלוביק מבשביל   .16
 חלשה מאוד. ת הרחובתאור

המהווה נתיב גישה לחניה פרטית וככל מטר  30באורך וצר נבדק ומדובר בשביל קצר הנושא 
  שנמקם עמוד תאורה תפגע זכות זו. יתר על כן, קיימת תאורת רחוב בכניסה אליו משני צידיו.

ובסבירות גבוהה  לתאורת לדת הרחוב תחיל פרוייקט שדרוג תאורי 2022ת במהלך שנ
 .תהיה בפיזור רחב יותר שהחלפת התאורה בכניסות לשביל

 אין צל בגינה עם מתקני הטיפוס.  .17
 שטח חולי גדול ולא מנוצל.

בניין חדש יוקם בשטח ליד הכיכר ועל כן, גינת הכלבים תעבור משם למאחורי בית הכנסת, 
 באזור החולי של הגינה. במקום הקיים של גינת הכלבים, יקים הקבלן גינה חדשה. 

 .נעים לו ללכת בשכונה  .18
לשים משהו שימנע את הטיפוס על המגלשה. 

 המפקח שבודק אישור תקן אמר שזה תקין.
מנקה רחוב אוסף שקית אחרי שהמהפך עובר 

 והיא מחכה למחרת.

 בבדיקה. טרם נמצא פיתרון.
 

. נשפר את תהליך איסוף השקיות שבין ההוצאה על ידי המנקה לאיסוף על ידי הרכב המהפך
מזמינים אתכם לעדכן את המוקד ונגיע  – אנו מפעילים רכב מהפך במשמרת אחה"צ ,כמו כן
 לטפל.

בגינה הקטנה רוצים  -אהרון בוקסר/בגין   .19
 מתקנים.

 יבחן במסגרת תוכנית שיפור גינות ציבוריות. נעדכן בבוא העת.

במגרש כדורסל יש שוליים עם חול והספסלים   .20
 הקיימים מכוסים ברוזמרין.

 טופל.

 במקום הקרוסלה, הותקנו במקום נדנדות.נבדק ונמצא ש תה קרוסלה והיא נלקחהייה  .21

 הכביש תקין.נמצא שנבדק במקום ו לב שסלול לא טוב.-כביש ברחוב בר  .22
 


