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 19.20.12 – סביוני הפארקמפגש 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 במקום יבחן. בכל מקרה הסביר את מהלך המפגש בו 
 סיכום והתייחסות לכל הנושאים שעלו במפגש יופץ לתושבים.

גינות  20 את במסגרת פרויקט שדרוג עירוני שכוללבחלק מהמתחמים בה וזהגינה הציבורית בשכונה תשודרג כולל נגישות למתקנים ושבירת התחימה של הגרנוליט 
 ולאחר סיור שלי בגינה ביקשתי להרחיב את השיפוץ ועל כן ידחה בכחודש. 2020בחודש מרץ הגינה שדרוג . תכננו לסיים 2020נסיים עד סוף שהתחלנו לשדרג השנה ו

 אנו מתכננים שלושה מהלכים עירוניים חשובים:

 ד. החלפת תאורת הרחוב לתאורת ל 
 .פרויקט פיזור עשרות עמדות מחזור בכל העיר 
 .התקנת פאנלים סולאריים על כל מוסדות העיר שניתן 

 
 

 התייחסות ראש העיר שאלות להתייחסות העירייה מספר

 כמה זמן יקח עד לשיתוף על התכנון של הספורטק. 1
 אם מתכננים פארק חדש חשוב שיהיו מגרשי חניה בהתאם.

 ספורט. להוסיף מתקנימבקשים 
אחרי כל גשם במרחב של הפארק הצמוד וחייב ביצה נוצרת 

 הגשם. לטפל בזה לפני

 כייף. -בוטלה התוכנית של הגדלת החי
 לחילופין, נבחנות חלופות שמותאמות יותר לצורכי הציבור ולמיקום. 

 נערוך שיתוף ציבור ונשמע את דעתכם על החלופות. 
 גדר.הברגע שנסיים לבנות את מוביל המים נוריד את 

הוצבו עשרה פחים בכניסה לפארק אשר חוסמים את הגישה  2
עולה צחנה , ולא כייף להיכנס לא נעיםריח ה ,לגינת הכלבים

 משאריות של "על האש".
 הגדר של גינת הכלבים לא תקינה.

 הציבורית. גינההפחים הוצבו כדי למנוע פסולת שמתפזרת ב
בשלב זה הפחים הורחקו מהכניסה לגינת הכלבים. בהמשך נפנה את המכולה ונבנה 

 עבורם פילר.

 נקיון של הכניסות לפארק מרחוב שדרות אפריים. 3
 גיזום עצים לוקח חודש לפנות.

 ערימות לא מחכות. ,כאשר מדובר בפינוי שבועי של גזם
)החורשה מדרום לשכונה( הקשה על פינוי מאחר ומשאית לא יכלה  הגיזום של השצ"פ

 להיכנס. אנו מתנצלים שלקח לנו הרבה זמן לפנות. נפעל לצמצם הזמנים.
אדום לבן כי אנשים חונים ומונעים את סימון לחדש את ה 4

 הכניסה לחניות שלנו.
 ב. ונבצע סקר תושבים בשכונה בנושא ונפעל על פי רצון הר

 תודה לשמי עזרן שהתנדב לעבור בין הבתים.
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 מבקשים לאכוף את האדום לבן.
רטק מבקשים ביום העצמאות ובארועים עירוניים בספו

לחסום את הכניסה לשכונה מאחר ונכנסים להחנות רכבים 
 בשכונה וחוסמים כניסות פרטיות לחניה.

מבקשים לפזר שלטים של שמירה על השקט לכבד את  5
 התושבים

  .שלטים מסוג זה ברחבי העיר בההרשות אינה מצי

מבקשים לגזום עצים שגולשים לחצרות כמו שהעיריה דורשת  6
 מאיתנו.

מבקשים לגזם מהגובה את עץ הפיקוס הגדול בגינה הציבורית 
מכיוון שהוא מסתיר את השמש לקולטי שמש בבתים 

 הסמוכים והעטלפים מלכלכים את הקירות.
 בצורה עגולה יותר.מבקשים לגזום את העצים הבוגרים 

 למה גזמתם את העצים באגרסיביות.

ואם היה תלוי ולא לנטיעה במדרכות ראש העיר הסביר שהעצים לא מתאימים לשכונה 
 בו היה עוקר אותם ושותל חדשים אולם קק"ל לא מאשרים זאת. 

 על כן, כפעולת מנע לפני החורף אנו מבצעים גיזום זה.
 .ויטפל בהן לשכונה יבחן את כל הטענותצוות הגינון יגיע במהלך ינואר, 

 
 

יש בשכונה הרבה מאד עטלפים וידוע שהפרשות עטלפים  7
 מביאות כלבת.

 מבקשים שנרסס נגד נחשים, חולדות ויתושים.
מאד קשה לצאת החוצה בגלל היתושים ואנו מפתחים אלרגיה 

 מהם.
פנינו למוקד שיגיעו לטפל בעכברים וחולדות ואמרו שטיפלו 

 ון.ולא נכ
 נראה שהעכבים בורחים מהשטח שעובר פיתוח מצפון לשכונה.

מדוע צריך שכל אחד יפנה למוקד על היתושים ולא מבצעים 
 תוכנית מסודרת של ריסוס בשכונה.

 מבקשים לבצע עיקור חתולים.
הילדים מפחדים מהחתולים בגינה הציבורית ולא עוברים 

אותם כל דרכה מכיוון שהם תוקפניים ויש תושבת שמאכילה 
 שעה.

העטלף הינה בעל חיים נודד  – גיע לביקור בשכונה ובחן את סוגית העטלפיםהוטרינר ה
( שמגיע לשכונה לאכול פירות מעצי פרי בחצרות הפרטיות 2018ומוגן )מאוקטובר 

ובשטחים הציבוריים. בכדי למנוע הגעת עטלפים לשכונה נדרש גיזום ענפים ופירות 
 אינו אפשרי.מכל העצים, בשכונה דבר ש

הגורם מספר אחת להתרבות עכברים, חולדות וחתולים ולא נוכל  ,האכלת החתולים
 למנוע זאת.

הגורם העיקרי ליתושים בשכונה הוא מובל המים אשר אנו מבצעים עבודות תשתית 
 להסתרתו. 

נוסף על זאת, אנו ממליצים לבדוק האם קיימים מאגרי מים קטנים בגינות אשר לרב 
 ד התרבות.מהווים מוק

ומבדיקה עימם  ציונה"-הגורם שאחרי בעיר על תשתיות ביוב ומים זה תאגיד המים "מי  האם יש תוכניות להחלפת תיעול מים וביוב?  8
 . החלפת מערכות תיעול בשכונהלכניות ות עולה כי לא קיימות כרגע
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הפחים בבניינים המשותפים אינם מתאימים לגיל השלישי כי  9
 רגל.אין מנוף 

יש בלאי גבוה והרגליות נשברות בתדירות גבוהה. עגלות עם רגליות מנסיון העיריה, ל
 לא לתקן רגליות ולרכוש עגלות ללא רגלית.החלטה עירונית  על כן, התקבלה

שמונע נסיעה רחובות השכונה הינם "רחוב משולב" והערוגות משמשות גורם האטה  ערוגות כדי לאפשר מסלול להולכי רגל. לצמצם היקף 10
 קמ"ש בשכונה. 25 -במהירות גבוהה מ

 סקר שיבחן יחד עם תושבי השכונה ביטול חלק מהערוגות.נקיים 
 בקשה זו אינה בתחום אחריותה של עיריה. לשים שלט חניה פרטית בכניסה לחניות בנייני מגורים. 11
החניה הציבורית בסוף רחוב התבור נחסמת על ידי הבאים  12

 סמים את החניות הפרטיות שלנו.לכדורגל וחו
 הכניסה לשכונה בעייתית מבקשת פתרון אולי כיכר.

בתכנון השכונה לא תכננו את רוחב הכניסות טוב ואי אפשר 
 לחנות ברחוב ואם חונים חוסמים.

 לתכנן חניות ציבוריות נוספות.

 הנושא יבחן ע"י ועדת התמרור העירונית.

לאליהו מירון בצד ימין  מבקשים למנוע חניה בפניה מהארבל 13
 צמוד לחומה

 הנושא יבחן ע"י ועדת התמרור העירונית.

בעלי בתים פרטיים לא חונים בחניות שלהם וחוסמים את  14
 שבים הללו לחנות בחניה שלהםולהכריח את הת –הכביש 

 .א נכוןתכנון לבעיקרה מ שכונות. היא נובעתבאנו מודעים לבעית החניה הקיימת 
יקוח הונחה שלא לתת דוחות חניה לחונים באדום לבן בשכונות בערב זו הסיבה שהפ

 ובלילה.
סקר שיבחן יחד עם תושבי השכונה מה החלופה המועדפת והנכונה להתמודדות נקיים 

 .עם מצוקת החניה בשכונה. נפעל על פי דעת הרב
 התמרורים הותקנו. מודים על הפיכת רחוב התבור לרחוב חד סטרי. 15
או  בלילה 11חה אחרי ואנו יכולים לאכוף כלב נובח / מטרד רעש על פי חוק שעות מנ כלבים בשכונה מטרידות מאד.נביחות  16

 . אחר הצהריים בלבד 14-16בין 
הפסקות חשמל בשכונה ונגרם נזק  30בשנה האחרונה היו מעל  17

 למעליות.
חברת ראש העיר בדיון עם אנו מודעים לקושי של חברת חשמל לתמוך בחשמל בעיר ו

שנים תחנת חשמל קבועה אשר אמורה לתת  3חשמל עדכנה שמתכננת להקים בעוד 
 מענה לצריכת החשמל בנס ציונה.

המהירות ברחוב מרגולין גבוהה וצריך להוסיף תמרורי  18
 .במפריםאו מהירות 

 .פסי האטהמאחר ומדובר בדרך ראשית ולא פנימית לא ניתן לשים 
בצומת נחשון  –רמזורים  2יתווספו ברחוב מרגולין רובה יחד עם זאת, בשנה הק

 אשר יאטו את המהירות בצורה משמעותית. 130ובכניסה לנס 
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מבקשים פתרון לגדר היקפית מסביב לחורשת הפיקוסים  19
 שנפרצת כל הזמן 

 הטיפול בנושא זה אינו בתוכנית העבודה.
 בטרם ינחה כיצד לפעול. ראש העיר הנחה את הגורמים המקצועיים לבחון את הנושא

 השכונה מוזנחת ולא מטופלת.תושב אחד מרגיש ש 20
 המנקה רב הזמן מדבר בטלפון ולא עובד.תושב אחר ציין ש

 יאוטהטרכב תושב אחר סיפר על מקרה מסוים בו נראה ש
שואב מהריצפה והכל עולה כאבק מהיציאה העליונה של 

 הרכב. 
בחניות הציבוריות כל כמה זמן מנקים ותושב אחר שאל 

 בשכונה?
 

 מחלקת הנקיון העירונית מנקה את רחובות השכונה מידי יום. 
 .שאינן בשטחים הפרטיים של התושבים תוציבוריה ותנגביר נקיון גם בחני

 יכול למגר לבד.  אינוצואת כלבים זו בעיה ארצית ותופעה מכוערת שהפיקוח 
 כלבים.  3,500בנס ציונה רשומים 

והגברת אכיפה אך נדרשת גם בה במסגרת קמפיין רחב של הסברה אנו מטפלים 
 אחריות ומעורבות של התושבים.

כאשר יש חול בכביש רכב הטיאוט חייב להעיף אותו מהפתח העליון כדי שלא יגעו בו 
 מים ויהפך לבוץ. 

קמינים של בתים פרטים שמעשנים ריח מדורות לא נעים  21
 שצריך לסגור חלונות.

 העיריה מופיע הסבר בנושא על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.באתר 
אנו בודקים כל פניה כזו גם מול התקנות של המשרד לאיכות הסביבה וגם מול ההיתר 

 שניתן לבית.
 במקרה הצורך מגיעה נציגת המשרד לאיכות הסביבה לחוו"ד מקצועית.

ים מתלונן שלשכן שלו יש מספר כלב 39תושב אליהו מירון  22
שהנביחות שלהם מטרידות וכאשר השכן שוטף את החצר 

 המים המזוהמים חוזרים אליו לחצר.

 קיבל כבר דוחות. נמשיך לטפל. מדובר בתושב ש
 

לחייב דיירים לנקות את החצרות שלהם מפסולת ביתית  23
 גושית שמכערת את הרחוב.

וחצרות  העיריה רשאית לפעול רק במסגרת שטחים ציבוריים ולא בתוך שטחים
 פרטיים.

זאת למעט מקרים בהם קיים מפגע המפריע או מסכן את הציבור. במקרה כזה אנו 
 בפניה ממוקדת. 106ממליצים לעדכן את מוקד 

 הצפיה של התושבים שננקהמצד אחד החוק ומצד שני  .סוגיה מורכבתהינו מפוח  הגנן עובד עם מפוח 24
 באופן יסודי.

על שימוש במפוח אנו דואגים לרענן נהלים מול קבלן  106ככל שמתקבלת פניה במוקד 
 הגינון.

אחרי גשם קליטת המים בעייתית הקולטנים  23-25התבור בין  25
 לא נקיים מעלים וזה בעייתי לחורף

 מראה שבורה

 ניקיון הקולטנים יבוצע בימים הקרובים.
 לגבי מראה שבורה, יבדק ויוחלף במידת הצורך.
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