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סיכום סיור בשכונת שרונה – ועד השכונה  ,אגף שפ"ע
תאריך הסיור :יום ראשון  23 ,בפברואר 2020
על סדר היום:

 .1ניקיון שכונת שרונה  ,סיום הצבת תשתיות  ,פיתוח תשתיות שהובטחו וטרם
בוצעו  ,גינון .

מקום הסיור :

שכונת שרונה

בהשתתפות:

יניב מנצור יו"ר ועד שכונת שרונה  ,עופר ישראל חבר ועד שכונת שרונה  ,יריב ממן
מנהל אגף שפ"ע  ,גינאדי  -אגף שפ"ע  ,ברק  -גינון ופיתוח .

סיכום :

יניב מנצור

מס'

סיכום

נושאים
.1
 .1דרום מערב לאולם הספורט יש שוב אבנים משתלבות וציוד של
קבלנים .
יריב ידאג לפינוי הציוד עוד היום .
 .2ערוגות העצים בכל רחבי השכונה – מלאות כולן במצעים ולא בחול
 .כולן עולות על גדותיהן והמצעים נשפכים על המדרכה.
יש לפנות את כל המצעים מהערוגות ולהחליף בחול .
 .3עצים שנשתלו על ידי יזמים – ברק העיר שיש לפנות לאותם יזמי
פרוייקטים ולדרוש את החלפתם של העצים  .לאורך זמן העצים
האלו יפגעו בכל המדרכות והתשתיות בקרבתם .
 .4פחי אשפה – הנושא עולה שוב בסיור הזה כמו בקודמיו בשנת 2019
– יש כחמישה פחי אשפה בכל שכונת שרונה  .קיים צורך לפיזור
כמות גדולה יותר ולאפשר לתושבים להשתמש בהם .
ברחובות המשאלות  ,אהבת אדם והאושר יש  2פחים סה"כ.
 .5צואת כלבים פזורה ברחובות – ניכר כי ניקיון השכונה לוקה בחסר
 .רחוב אריאל שרון ליד לוינשטיין מלא צואת כלבים וכן רחוב
המשאלות .
לצד אחריות התושבים ואכיפה כנגד אותם "מלכלכים" יש לנקות
בתדירות גבוהה יותר את הרחובות והמדרכות .
 .6אי תנועה רחובות אהבת אדם – להבנתי מהסיור יוצאים לדרך
בפיתוחו.
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 .7שתילת עצים ברחוב האושר ליד פרויקט גינדי – ברק הסביר
שהותקנה מערכת המים ולכן ניתן להתחיל בשתילת העצים .
 .8רחוב העוצמה כדוגמה לרחובות הפרטיים – לא נכנסים לנקות את
הרחובות אלא לאחר קריאות תושבים למוקד  .רחוב העוצמה פשוט
מלוכלך ולמעט פינוי פסולת אין כל השקעה מצד העירייה בניקיונו .
כמו כן רחוב השפע  .בשבוע שעבר הגיעו לנקות רק לאחר קריאות
חוזרות ונשנות של תושב הרחוב .
 .9ביצוע סופי של פיתוח רחובות  -נאמר שבאחריות החברה הכלכלית.
 .10פיתוח כיכרות – נעביר בימים הקרובים את הרעיון לעיצוב הכיכרות
שיהיו ברוח שמות הרחובות בשכונה  .ברק הסביר שאין בעיה לבצע
את כולן .
 .11מסוף אוטובוסים בכניסה מ  – 562סביב המסוף יש צורך בניקיון
והנגשת המעבר  .בנוסף  -לאותם נהגים את מקום לעשות את
צרכיהם כפי שראוי שיהיה ולכן יש לזרז את הקמת תחנת
ההתרעננות .
 .12מכולות הפזורות ברחבי השכונה – עוזרות המון לשמירה על ניקיון
וסדר וזאת לאור האכלוס המסיבי הקיים בשכונה .
 .13פינות גזם – לא ידועות מיקומן בשכונה ולכן קשה לשמור על סדר .
יש לדאוג להגדרה ולתיחום פינות גזם והוועד ידאג לתקשר את זה
עד לאחרון התושבים בשכונה .
 .14נוסף חשוב נוסף שלא עלה בסיור – פיזור עמדות מחזור כפי
שסוכם בשנת .2019
סוכם שיפוזרו עמדות של מחזור בסמיכות למוסדות החינוך
( מנהל אגף שפ"ע הקודם התחייב שיבוצע ולצערי לא
בשכונה
קרה ) .

העתקים:
משתתפי הסיור .
ועד שכונת שרונה .
תושבי שכונת שרונה .
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