
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

 3.5.19 –שכונת לב המושבה  – מפגש תושבים עם ראש העיר
 

 מענה לתושבים בקשות להתייחסות מענה העירייה סד'
שמשהו  106למוקד מתן דו"ח על פסולת שתושבת דיווחה  1

  ליד הבית שלה אחר זרק
והעתק ממנו ימסר לראש העיר לבחינה כשנקבל את הערעור שיגישו ערעור ראש העיר ביקש 

 .הפקח יתייחסנבדוק את עצמנו ו
פקחים נותנים דו"ח בלי לבדוק באמת שזה שלידו הפסולת  2

 הוא זה שזרק
כשהפקחים מגיעים למקום הם מנסים לאתר את מקור הפסולת בכדי לשייך לכתובת 

מקרים שמתקשים לזהות. ככל שהתלונה מתייחסת למקרה ספציפי נשמח ספציפית. יש 
 לקבל מקרה ספציפי ולבדוק.

 באדום לבן חניה ותדוח קבלת 3
 

 . במצוקת חניות בשכונות העיריה להתחשבמדניות במפגש הוסבר לתושבים ש
 ן דוחות.תה בטיחותית משתדלים להימנע ממנועל כן במקומות בהם אין סכ

לא מעיר לנהגים  השיטור - בי"ס לב המושבהועד הורים  4
 כיכר לב המושבהב

 .בולטות, נוכחות ואבטחהעל מנת ליצר במקום מאבטחים לבקשת ההורים מוצבים 
 מאבטחים אלו אינם שוטרים ועל כן אין להם סמכויות אכיפה.

צוות הפינוי של גניבת רכבים ברחוב דוד אלעזר כי טענה על  5
מתעדים  והם ממזרח ירושלים פחי האשפה בבתים הוא

 ומצלמים.
על קטים 'דיירים התקינו פרוזלהגברת תחושת בטחון ה

 תאורת רחוב בין הבניינים. כי איןחשבונם 
 .לבדוק פעולות שיטור להגנת התושביםנדרש 

 הפועלים עם תעודה כחולה.במפגש הוסבר לתושבים ש
בשנה  50%-נמוך ביותר מרכבים  10ציונה נגנבו -מתחילת השנה ועד היום בכל נסלידיעה, 
 שעברה. 

 !השיטור מסייר בכל רחבי העיר ומקיים מחסומים יזומים בכל יום
 18:00בשעה  25/6/19-ביקיים שמנהל אגף בטחון תושבי הרחוב מוזמנים למפגש עם 
 מחכים לכם! –במחלקת הנוער ברחוב דוד אלעזר 

מה ניתן לעשות עם מכוניות שעומדות למכירה ותופסות  6
 חניה ארוכת טווח בפניה מדוד אלעזר לישראל שמידט.

חניה אזור דוח בלו על פי חוק רכב שיש לו טסט לא ניתן לתת במפגש הוסבר לתושבים ש
 מותרת.

הרחובות מלאים בצואת כלבים. כלבים משוטטים ואין  7
 .אכיפה

שמתהלך בעיר עם כלב בלי שקית במודיעין כל מי ספרו ש
 מקבל דו"ח.

מתקופה  50%-כ, מדובר בעליה של כלביםבעלי דו"חות ל 109 השנה ניתנועד כה לידיעה, 
 .אשתקד מקבילה

העיריה תתגבר מערך אכיפה בנושא ויחד עם זאת שיתוף הפעולה מצד התושבים בעלי 
לספק מענה שלם, חינוך הכלבים חיונית. בשל העובדה שאכיפה בנושא זה אינה יכולה 

 והסברה הינם כלים חשובים לא פחות מהאכיפה.
בהתייחס להצעה שהועלתה לגבי מודיעין היועצת המשפטית בדקה מול עירית מודיעין לא 

 קיימת הנחיה כזו.
 ממזרח לשכונת סביוני נצר. רעש מאירועים 8

 אמצעים למניעת רעש. האם קיימים מבקשים לדעת
 

לכן יש לקחת בחשבון שיכולת  חוקיות שאינן בשטח המוניציפלי של נס ציונהמדובר בפעולות 
  האכיפה של נס ציונה בנושא מוגבלת.

משטרת המרחב של ראש העיר פנה בבקשה לראש עירית רחובות ולמפקד יחד עם זאת, 
וכן מתוכננת פגישה בין הגורמים המקצועיים בעירית  ישראל להגביר פיקוח בשעות הפעילות

 יונה ועירית רחובות בנושא.נס צ
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שירצו לחנות  רחובות המתוכנן חשש מהמגיעים לאצטדיון 9
 בשכונה.

על פי תקן חניה  באיצטדיון אמור לספק את צורכי הבאים למקום שאושרמענה החניה 
נוסף על זאת, האיצטדיון מרוחק כמה מאות מטרים מהשכונה ועדה המחוזית. ה השרישא

לבינו כך שהסבירות שהבאים לאיצטדיון יחנו קיימת מסילת רכבת שתפריד בין השכונה ו
 בשכונה נמוך מאד.

 מתי תפתח הגישה לפארק האופניים. 10
 

גישה לילדים עם אפנים תתאפר ה 2020 שבמחצית הראשונה שלבמפגש עודכנו התושבים 
 .ולהולכי רגל

 .בתום הקמת הכביש -ימינה וימינה  תתאפשר גישה לרכבה
שבילי אופניים  עירוניות שלתכניות מבקשים שיפורסמו  11

 ומסלולי הליכה
 שבילי האופניים המתוכננים בעיתונות. פורסמו  חודשיםלפני מספר 

מופיעים גם שבילי האופניים וגם שבילי ההליכה  2018של במפה התיירותית  ,בנוסף
 הקיימים והמתוכננים כולל דרך נופית.

  לאתר האינטרנטתועלה מפה תיירותית 
הקיר האקוסטי לבניית הכביש לא מדוע  מבקשים שנבדוק 12

  חוסם רעש
 הקיר תוכנן ע"י משרד אקוסטיקה ובוצע בהתאם.

 לאחר פתיחת הכביש לתנועה הנושא יבחן שוב.
 הנושא נמצא בבחינה גם של גורמים מקצועיים מאיכות הסביבה ונעדכן בהמשך.

לכיוון שהיתה אורכית הגינה את המאד רוצים שיחזירו  13
 .החדש בוטלה בגלל הכבישופארק האופניים 

 עם גמר ביצוע הכביש תשוקם גם הטיילת לרווחת התושבים.

 העדר פארק אמיתי באזור המזרח. 14

 פעילות ספורטיביתבעיר לעידוד חסרות תשתיות  15 ראש העיר לקדם מתחמי ספורט בעיר. אופציה זו נבחנת גם לגבי פארק הפגודה. תוכנית
 התכנון לא מעודד הליכה ופעילות ספורטיבית

 חסר ספורט אתגרי
יש כמה יזמים וכל אחד  רחבעם זאבירחוב פינוי בינוי ב 16

אומר שראש העיר אמר לו משהו אחר בפגישה עם ראש 
 העיר.

 ראש העיר לא מתערב בהחלטות כספיות קנייניות של תושבים.
 .העיריה מאפשרת גם תמ"א וגם פינוי בינוי

פרוגרמה עירונית ו צמיחה דמוגרפית כניתות עורכתבמפגש הוצג לתושבים שהעיריה  האם יבנו עוד כיתות בבית הספר לב המושבה? 17
לעשור  צורכי החינוך והציבורתדע לנתח את , תוכנית זו 2030-עד ללמוסדות חינוך וציבור 

 הקרוב.
 .ה חקלאיתגינמתוכננת בבית ספר לב המושבה עוד עדכן ראש העיר ש

 קיימת נגישות.  המוניציפלי של נס ציונהבתחום  אין דרכי גישה לתחנות הרכבת באר יעקב ורחובות 18
בבקשה להסדיר לנתיבי ישראל פנה ראש העיר לגבי הקטעים שבתחום נתיבי ישראל 

 .וכן מתוכננת פגישה עם ראש מועצת באר יעקב בה יועלה הנושא הנגישות
על פי הנחיות של משרד התחבורה יש להימנע מלהציב מעבר חציה בקטע דרך שאינו צומת.  ברחוב הגיא. אין מעבר חציה לגינה 19

ואחד הצמתים סמוך לגני  ,מטר בין שני מעברי חציה 250-מדובר בקטע שאורכו כ בנוסף,
 הילדים.

ני ילדים ברחוב הקשת להוסיף מעבר חציה ליד גמבקשים  20
 רחוב ארוך מידי.ה וגינת הגיא
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לבחון תו חניה עירוני שמאפשר חניה באדום לבן מבקשים  21
  בשעות שבע בערב עד שבע בבוקר.

ועל כן לא  לא בטיחותי לאפשר חניה באדום לבן לפי שעות על פי הנחיות משרד התחבורה
 .נוכל להיענות לבקשה זו

מבקשים במפרים ברחוב רחבעם זאבי בשל נסיעה במהירות  22
 גבוהה ברחוב בחלקו הדרומי.

מאחר פעמים ולא אושר  5תנועה מקומית  פסי האטה ברח' רחבעם זאבי נדון בוועדת נושא
 ולא נמצא הצדק תנועתי. 

קמ"ש בחלק זה של  30יחד עם זאת, יועלה לבחינת ועדת תמרור הצבת תמרור מהירות עד 
 הכביש.

מבקשים במפרים  - משאיות עוברות כאן וזה מפחיד 23
, מבקשים בוועדת תמרורלא אושר הככר הגדול ומביציאות 

 ישראל שמידט.ברחוב קמ"ש  30לבחון מגבלת מהירות 

רק תנועה מרכזי וככזה על פי הנחיות משרד התחבורה לא מומלץ ורחוב ישראל שמיד הינו ע
להגביל את מהירות הנסיעה בו. יחד עם זאת, תנועת הרכב הכבד צפויה להפסק עם סיום 

 העבודות להקמת הכביש.
 לב המושבה. הצללה בבית הספרבקשה ל 24

 
 .קרוישאין להם  בבתי הספרגג קבוע אנו מטפלים קודם  קיים

לברר מה המפעיל צהרון  -ניקיון של בית הספר בזמן צהרון  25
 .צריך לנקות

החללים ולהשיבו לבית  שמור על נקיוןות הצהרון, מפעיל הצהרון מחויב לבמסגרת פעיל
הספר נקי כפי שמקבלו. במידה ויש בעיה נקודתית יש לפנות למנהלת בית הספר וממפעיל 

 הצהרון.
בקשה לקיים מפגש של כל נציגי וועד ההורים של בית הספר  26

 עם ראש העיר
 .נקבעה פגישה של ראש העיר עם יו"ר ועד ההורים של בית הספר לב המושבה 17.6.19-ב

. לדוגמא 23ולא  22מדוע האור כבה במגרשי הספורט ב 27
 במגרש כדורגל הניו זילנדים.

הינה פועל יוצא של רצון לאפשר פעילות בשעות הערב  22:00ההחלטה על כיבוי אורות בשעה 
 מבלי לפגוע ברווחת התושבים הגרים בסמיכות למגרש. 

-הארכנו את שעת האור ל (יהודהבן ולב המושבה , בן גוריוןמגרשים בבתי ספר בעיר ) 3-ב
23:00. 

 לא מספיק טוב.  –טאטוא מדרכות ורחובות  28
לא מרוקנים את הפחים אלא רק את השקית העליונה. 

מעבירים שקיות מפח לפח ובתחתית הפח נשאר הלכלוך 
 )ראינו בלייב(.

 .לכל השכונה 80מנקה אחד בן רק יש 

בשכונות לב ומושבה וסביוני נצר. ניתן דגש על פינוי פחים ותחתית  עובדי נקיון 3קיימים 
נות בצידי פעמים בשבוע לרחובות השכונות וככל שמכוניות חו 3-4הפחים. רכב הטיאוט מגיע 

 בסמוך אליהן. הרחוב הרכב מתקשה לנקות

לוט בשכונת הוואלי בשיתוף ועד השכונה. נשמח למתנדבים רעיון מצוין שכבר מיושם כפי .נאמני נקיון מטעם העיריהלבחון רעיון של תושבים  29
 משכונת לב המושבה בכדי ליישם זאת גם בשכונה זו. 

 עיריית נס ציונה ומערך נאמני ניקיון במשרד להגנת הסביבהמוזמנים להצטרף להכשרה ש
 -לבנים , בבית יד 20:00-18:00| בין השעות  19.06.19ביום רביעי | מקיימים לתושבי נס ציונה 

 )פרטים נוספים באתר האינטרנט( , נס ציונה9רחוב הבנים 
לא מתוכננות נכון בהתאמה למנעד הגינות הציבוריות  30

אין מענה , ליקויי בטיחות, מתקנים לא מתאימים, גילאים
  .אטימות מלאהתחושה של על תלונות הגינות. 

בחודש על ידי בודק מוסמך מטעם מכון התקנים בעיר נבדקים פעם כל הגנים הציבוריים 
 ון.ופעם בשנה על מכון התקנים או מעבדה שמאושרת על ידי המכ

 .  נבדקת ומטופלת נקודתיתלגבי הגינות הציבוריות כל תלונה 
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 מבקשים להסירם. –מפגע בטיחותי  הסלעים בגינת החושן
 בגינות. הדשא צהוב

 
גיא מוזנחת, קטנה, אין הצללה, אין רחוב הגינת כלבים ב

 מתקנים. 
 

 .בגינות הציבוריות רוצים תאי שירותים
 
 
 

 .ברזיות סתומותטוענים שה
 

 פחי האשפה בגן רווה לא מספיקים לפסולת לדוגמא חג שני
 .של פסח

 ₪מיליון  5-כראש העיר קבע תוכנית פיתוח וחידוש לגנים הציבוריים בעיר בהשקעה של 
רחבעם זאבי )בית המתנדב( זו, יחודשו הגינות שברחוב  למשך שנתיים. במסגרת תוכנית

  .ברחוב האמהותו
ולכן בחלק  1/5-על פי חוק מותר לנו לפתוח ממטרות רק מהבמפגש הוסבר לתושבים ש

 ני.ומהמקומות עד למועד זה הדשא נראה פחות חי
 

 בצמחיה.  נושא נבחן והתקבלה החלטה להחליף חלוקי הנחלה –לגבי הסלעים בגינת החושן 
 

מתקני  2ונוספו בה בעקבות בקשות התושבים  2כלבים הורחבה בשנה האחרונה פיהגינת 
  .משחק חדשים. במהלך החודש הקרוב נוסיף הצללה לספסלים

 
תאי שירותים קיימים רק בגן נווה ובספורטק מתוך הנחה שהמבקרים בגנים אלו באים 

ציבוריות אלו לא יותקנו שירותים ציבוריים ות ואינם גרים בסמיכות. מעבר לגינ מרחוק
 קבועים.

 
 תקינות.נמצאו בבדיקה שנעשתה בשבוע האחרון כל הברזיות 

 
למדנו המקרה וגיבשנו נוהל מיוחד לחגים שיתן מענה לכמות הגדולה של מבקרים המאפיינת 

 את ימי החגים.
ההולדת ומסיבות  נוסף על זאת, כבר היום תוגברה כמות הפחים שתתן מענה לחגיגות ימי

 גן/כיתה האופייניות לחודש יוני וחודשי הקיץ.
הגינון בכניסה מצד צפון מצומת כפר הילדים לקניותר לא  31

 נקי ולא מטופח
באי התנועה לאורך ציר זה מבוצע נקיון ברמה יומית בשל השימוש האינטנסיבי בציר זה. 

 בו התחדשה עם פתיחת ההשקיה והוחלפו פרחי עונה.  בימים אלו כבר ניתן לראות שהצמחיה
גינה בצמוד ל 12,14,16אבנר בן נר הבניינים ברחוב חניה של ב 32

נמוכה מידי והיא על החומה גדר  קיימתבינם לבין האימהות 
מבקשים להגביה  – מאפשרת לילדים לקפוץ, לזרוק אבניםו

 .את הגדר

 מדובר בגדר בשטח פרטי של בניין מגורים.
 בניין המגורים לביצוע ההשלמה הנדרשת למניעת מפגע בטיחותי.בוצעה פניה ל

 ובימים אלו תחל אכיפה. בוצע עסימון חנה וסע אדום ליד מחלקת הנוער טרם בוצ 33
 פינוי חתול מת.  34

 
מבצע עיקור ב יםצאויאנחנו ו מפנים חתול מתחת לבניין המגורים אנחנו לאהוסבר ש
 חתולים.

 בארנונה למילואים 5%מבקשים הנחה  35
מה עושים שואלים  –יום למען חיילי המילואים זה  23/5

 בנס ציונה למענם

 הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים. 5%קיימת 
 כניסה יומית בחינם לבריכה העירונית "נס גלים" במהלך חודש יוני. ראש העיר אישר
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