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סיכום
ששי מספר שלמרות שלא נפתחו כל משרדי העירייה לקבלת קהל
בשל מגיפת הקורונה (הגם שהתחילו לקבל קהל באופן חלקי בחינוך,
בגבייה) ,ולבקשת יניב ,מתקיימת היום הפגישה החשובה.
יניב מציין שהפגישה האחרונה התקיימה בשנה שעברה ,כאשר ששי
הסכים ,בתמיכת ראש העירייה ,שתהיה לנו פגישה אחת לרבעון,
ויניב מוסיף שזה טוב ,יפה ומכבד.
יניב מעיר שראוי לומר שיש רצון ונכונות יפים מאוד מצד העירייה,
אבל בפועל שכונת שרונה לא התקדמה במטר מאיפה שהיינו לפני
שנה .לדוגמה:
 .3.1חמשת פחי האשפה השחורים שמפוזרים בשכונה נשארו אותם
 5פחים ,לא משנה עם מי סיירנו וכמה סיכומים היו.
 .3.2רחוב השלווה – הרחוב הדרומי ביותר ליד הפאמפטרק – אין
בו ולו פח אחד.
 .3.3רכב הניקיון היפה ששלחה העירייה – לא באמת מנקה ,אלא
רק עובר ברחוב ומקים הרבה רעש.
יניב מוסיף שצריך לציין לחיוב את יריב ,שכשהוא ראה בזמנו איך
רחוב העוצמה נראה (במצב גרוע) – יום למחרת הרחוב טופל ונוקה.
הציפייה היא שלאור ההצלחה כאן ,יפעלו לנקות כך את כל הרחובות
הדומים בשכונה – יישור קו ,ושימור המצב על ידי ניקיון תקופתי.
התושבים משלמים סכומי ארנונה מטורפים ומצפים לקבל שירותים
בסיסיים ,ויותר מכך.
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יניב מעיר שכל הרחובות בשכונה ,ככלל ,נראים רע .יש את החברות
הקבלניות שמקימות מבנים בשכונה ,שפשוט עורמות ערימות של
פסולת בנייה באמצע הרחוב.
עוברים לשוחח על פארק שרונה.
חני מציינת שבנקודת הזמן הזו ,הפארק הומה אדם .גרגורי מצטרף
ואומר שכבר חודש וחצי זה ככה .גרגורי מעיר שלפני זמן מה חברת
חשמל ביצעה עבודה בפארק ,ובמסגרת העבודה היא נדרשה להיכנס
ולצאת לעתים קרובות ,מה שהצדיק לפחות בזמנו שלא לסגור את
הפארק בשערים ובגדרות.
יניב מציין שיש תושבים שרוצים שהפארק ייסגר ומצד שני יש
תושבים ששמחים שיש מקום לאפשר לתת לילדים להשתחרר.
ששי מדגיש שהפארק לא פתוח .הפארק לא נמסר לעירייה ,לא נפתח
לקהל ,ומבחינת העירייה – אין לעשות בו שימוש .העירייה אינה
מתכוונת לסגור את הפארק פיזית ,וגם לא בטוח שהדבר אפשרי.
יניב מספר איך התגלה לו שהפארק לא מחובר לחשמל :יניב מקבל
המון פניות לטלפון הנייד שלו מתושבים בשכונה .אחד התושבים
שלח צילום מסך של התכתבות בפייסבוק עם ראש העירייה ,ששם
צוינה אותה עובדה .יניב מעיר שאנו מצפים לשמוע על הדברים
ממקור ראשון ,ולא מכלי שני או שלישי.
ששי מדבר על הפארק .הפארק מציף כמעט כל יום הפתעות חדשות.
בכל פעם שמתחילים טיפול בנושא מסוים ,צץ פתאום נושא חדש
שמחייב התייחסות ,למשל – בעיות הקשורות בגינון ,בביוב ,בחדר
טרפו שאמור לספק חשמל לפארק ושעדיין לא בנוי (מתוכנן להיות
מוקם בפרויקט של לאטי) .בכל פעם יש איזושהי המצאה חדשה
שצריך להתמודד איתה.
ששי מעיר שיש בפארק תשתית מוכנה למצלמות .זה פארק ענק ולא
גן שעשועים קטן ,ולא ברור איך הייתה בעבר כוונה לנהל אותו בלי
מצלמות .כעת יש הכנה ל 20-מצלמות.
ששי לא רוצה להלאות בישיבה כעת ,ומציין שיש סיפורים בלי סוף.
ששי מעיר שאנחנו ,התושבים ,צריכים לקבל פארק מוכן ,בלי כל מיני
סיפורים .ששי מוסיף שהקבלן מתנהל בסה"כ בסדר .העירייה מאוד
רצתה לקבל את המפתח לפארק ,לעשות טקס חניכה ,ולפתוח אותו
לתושבים ,אבל ישבו עם צוות התכנון לפני שבועיים ,וגילו שם דברים
חדשים שמצריכים טיפול .ששי מציין שראש העיר יכולה הייתה
לומר שפותחים את הפארק חצי-מוכן ,אבל זה לא רציני ,ולכן היא
לא עושה זאת.
יניב מעיר שזה נעשה בפועל .ששי מדגיש שברגע שהוא חותם שהוא
קיבל את הפארק מהקבלן ,כל הבעיות שיתגלו רגע לאחר מכן וכל
האחזקה – יהיו באחריות העירייה ולא באחריות הקבלן.
יניב מעיר שבקרוב מגיעים חודשים יולי-אוגוסט ,חופש גדול ,ואין
מה לעשות בשכונת שרונה .אפילו מגרש הכדורסל סגור.

פארק שרונה צפוי להיפתח בתוך
שבועיים עד שלושה שבועות
מהיום ,כלומר – סוף חודש יוני
 2020או השבוע הראשון של
חודש יולי  ,2020לאחר שיושלמו
"זנבות" אחרונים
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 .17גרגורי מפרט על הפארק .לפארק יש חיבור משני חדרי טרפו .חדר
טרפו אחד ברחוב האושר סמוך לבניין מס'  – 7אחראי על מרכזיית
תאורה של הפארק ,תאורה כללי ,תאורה של המתקנים ובריכה
אקולוגית .החיבור השני עדיין לא מוכן ,צפוי כאמור לקום בפרויקט
של לאטי .מדובר במגרש שנמצא מאחורי הבמה ומיועד לספק
חשמל ,בין היתר ,לבמה.
 .18גרגורי מעיר שאתמול חברת חשמל טיפלה בתקלה בחדר טרפו
שלהם .הקבלן מזמין בודק של חברת החשמל ,ובדיקה תהיה כנראה
בשבוע הבא .יתקינו שעון חשמל ,ואח"כ מתחילים בדיקה של
המתקנים ,של הבריכה (חשמל ,משאבות .יש דברים שלא הוצבו כדי
שלא יהיה ונדליזם .הכל תת-קרקעי ,יהיה מסודר) .גרגורי מעיר שעד
סוף החודש הוא רוצה לגמור את הפארק פחות או יותר.
 .19חיבורים בין הבניינים לבין הפארק:
 .19.1אלי מעיר שגדרות האסכורית שנמצאות מסביב יפורקו
כשהעבודה תסתיים .אם אחד הקבלנים של הבניינים הסובבים
את הפארק חייב להקים גדר על פי ההיתר שלו (בין מאחר שיש
הפרשי מפלסים ובין מכל סיבה אחרת) – זה באחריות הקבלן,
בשטח הפרטי .בהקשר לכך ,גרגורי ממשיך ואומר ,שבבניין 58
(שיכון ובינוי) הקבלן לא סיים ביצוע של קיר ,ולכן העירייה
הקימה רמפה.
 .19.2אלי מדגיש באופן כללי שבתב"ע של השכונה אין שום דרישה
לחיבור בין המבנים לבין הפארק .גם בתכניות בינוי ופיתוח
שנערכו לאחר אישור התב"ע אין שום דרישה כזו .בזמן שנתנו
היתרי בנייה במגרשים מסביב לפארק ,החברות הקבלניות
סימנו חיבור בין הבניינים לבין הפארק ,כלומר גישה ישירה
מתוך המגרש אל הפארק .על חלק מההיתרים כתוב במפורש
שזו כניסה עתידית לתיאום בעתיד ,ואילו על חלק מההיתרים
לא כתוב שום דבר ,אלא פשוט סימנו שער ,ללא שום תיאום.
בזמנו ,הוועדה המקומית שרונים אישרה את זה בצורה הזו
משום מה .אלי מדגיש שאין שום תיאום בין החברה הכלכלית
לבין חברות הבנייה שהקימו מגרשים בבנייה רוויה מסביב
לפארק ,ולכן גם אין התאמה במפלסי הגובה ויש הפרשי
גבהים .לא היה גם תיאום כזה בין הקבלן שמקים עכשיו את
הפארק לבין אותן חברות בנייה .אלי מדגיש שאם היה תיאום,
העירייה לא הייתה צריכה להוציא כל כך הרבה כספים ולבצע
רמפה מכוערת .במקום זה ,הקבלנים היו מקבלים מהעירייה
את מפלס הפיתוח של הפארק ,והיו מבצעים מדרגות בתוך
המגרש הפרטי.
 .19.3אלי שב ומדגיש שאף יציאה שמסומנת בהיתרים של המגרשים
השונים – לא תואמה עם החברה הכלכלית .יניב מעיר שאולי
לא תואם ,אך התקבל היתר .אלי אומר שמבחינתו היה צריך
לשנות את ההיתרים לכולם .זה אפשרי במישור העקרוני ,אבל
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מנסים למצוא פתרונות ראויים אחרים .אלי אומר שיש
מגרשים שקיימת בהם יותר מאפשרות אחת לחבר בין המגרש
לבין הפארק ,ולא בטוח שהחיבור ,אם יהיה ,יבוצע בדיוק
במקום ספציפי שדייר כזה או אחר רוצה.
אלי מציין שהוא יבצע בדיקה לגבי השאלה אם צריך או לא צריך גדר
בבריכה האקולוגית (לבטיחות ,להפחתת מוטיבציה לכניסה לבריכה
וכד').
לשאלת ירום גרגורי משיב ,שעד סוף החודש הוא רוצה לסיים את כל
"הזנבות" של הפארק .יש להשלים חיבור תאורה של הפארק ,הקבלן
ייכנס לבריכה ,ואמור לקחת לו שבועיים שלושה להשלים את כל
הציוד ,למלא מים ולהפעיל .לאחר מכן אפשר יהיה לפתוח את
הפארק.
ששי מעיר שהוא היה שמח לפתוח את הפארק עם מצלמות ועם
קרוסלות (אותם שערים שבשעה מסוימת ננעלים ,ומאפשרים רק
לצאת מהפארק אך לא להיכנס אליו) ,אבל זה לא צפוי לקרות.
לשאלת ירום ששי משיב שזה לא נמצא כעת בתכנית עבודה.
לשאלת יניב ששי מדגיש שהפארק ייפתח גם ללא המצלמות
והקרוסלות.
אלי מדבר על מבני הציבור .יש לנו את המבנים ברחוב האושר – 3
גני ילדים שנבנים עכשיו .לשאלת חני משיב אלי ש"סוחטים את
כולם" ועושים הכל כדי שהגנים ייפתחו בשנת הלימודים הקרובה.
אלי חוזר ואומר שמבחינתם פתיחת  3הגנים היא לשנת הלימודים
הקרובה.
לגבי שלב ב' ו-ג' של בית הספר – מבצעים פעולות כדי שכל הבנייה
תסתיים ממש בתחילת אוגוסט ,כולל פיתוח של החלק שפונה לבית
הספר ,לרחבה המשותפת .עד לתחילת שנת הלימודים בפועל ,הקבלן
אמור להשלים את הפיתוח מאחורה – טריבונות ודברים נוספים
שצריך לעשות תוך כדי .בכל מקרה ,זה לא יעכב את הפתיחה.
יניב מעיר שעם גני הילדים בעבר (השישייה הקיימת כיום) סבלנו
מאוד בתחילת הדרך :הכל היה אמנם מוכן ,אבל לא היה טופס .4
מבקש שלא יחזרו על טעויות העבר ,למרות שאף אחד מהנוכחים פה
מהעירייה לא היה בתפקיד בעת ההיא.
חני שואלת מדוע מגרש הכדורסל/כדורגל סגור .ששי משיב שיש
רשויות שפתחו את המגרשים ויש רשויות ששמו שלט ואמרו שזו
אחריות התושבים .עיריית כפר יונה בחרה לנהוג בדיוק על פי כללי
"התו הסגול" :לפתוח  4מגרשים בעיר ,להציב אדם שיתשאל את
הילדים ,ולסגור בסוף היום.
יניב מקשה ושואל למה לא פתחו מגרש אחד בשרונה .מציין שאתמול
הוא הלך למגרש בעמל ,בעתיד וכולם שיחקו כדורסל ,אבל רק
בשרונה סגור .יניב מבקש שייפתחו מגרשים בשרונה.
יניב שואל לגבי תכנון ארוך טווח של מוסדות החינוך בשכונה .יש
שטח מיועד לחטיבת ביניים ,ומבקשים לדעת אם חטיבת הביניים

בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו
 3גני ילדים חדשים ברחוב
האושר
בשנת הלימודים הקרובה ייפתח
אגף חדש בבית הספר
איתור מיקום לגינת הכלבים,
ביצוע מדידה ,השלמת תכנון –
תוך חודשיים ,כלומר עד לחודש
אוגוסט 2020
הקמת גינת הכלבים תבוצע בתוך
זמן קצר מאוד לאחר השלמת
האיתור ,המדידה והתכנון
בית הכנסת צפוי להיות מוקם
תוך שנתיים (סדרי גודל)
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בתכנון או לא בתכנון .אלי משיב שהחטיבה והחטיבה העליונה
שתהיה לצדה – הן פרויקט צומח .כרגע זה נמצא בשלב של התנעה
מול משרד החינוך ,והוגשה בקשה להגדלת מספר הכיתות מ 36-ל-
 .42ברגע שיתקבלו האישורים האלה ,יוצאים לתכנון של כל המגרש
שנמצא ליד הכניסה מכביש ( 562חלקה  ,)334ואפילו מתוכנן שם גם
מבנה ציבור נוסף – מועדון נוער או מתנ"ס.

.31
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.33

.34

יניב שואל לגבי גינת כלבים .ששי משיב שלפי עמדת אלי ,אין בעיה
למצוא מקום עבור גינת הכלבים במעטפת של השכונה (כלומר באחד
המגרשים שקרובים לכביש  ,)562אבל ששי סבור שיש מקום לתכנן
את הגינה במרכז השכונה ,במרחק הליכה אידיאלי למרבית
התושבים.
אלי מוסיף שנבחנות כעת שתי חלופות עיקריות – אחת ליד אולם
הספורט בסמוך לכביש  ,562ואחת ליד בית הספר .גודל הגינה עדיין
לא סגור ,אבל כרגע מדברים על סדר גודל של  20מ' על  10מ' ,ואולי
לכיוון ה 400-מ"ר.
לשאלת ירום אלי השיב שטרם פתיחת הגינה צריך קודם כל לאתר
את השטח (כלומר לבחור באחד המגרשים) ,לבצע מדידה ,תכנון
פשוט יחסית ולהקים את הגינה .מדובר בסדרי גודל של תכנון תוך
חודשיים .צריך לבדוק את הנושא התקציבי ,אם עושים תאורה
בגינה או לא עושים תאורה ,ואם עושים – מאיפה מקבלים חשמל
(אם הגינה תוקם ליד אולם הספורט – אפשר יהיה למשוך חשמל
מהאולם) .אין מניעה עקרונית להשתמש בשטח הסמוך לאולם
הספורט לשם הקמת גינת כלבים לשנים הקרובות.
לשאלת ירום משיב ששי שיש לעירייה קבלן שיבצע את העבודה הזו,
ואין צורך לצאת למכרז.
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פיתוח
השכונה

 .35אלי מדבר על בית הכנסת ,שהקמתו מתוכננת סמוך לגני הילדים
ולבית הספר .שטח בית הכנסת יהיה בסדרי גודל של  750 – 700מ"ר,
והוא נמצא כעת בתכנון .מדובר בבית כנסת שהוא מעט גדול יותר
מהרגיל .בעיקרו של דבר בוחנים שתי חלופות ,עזרת נשים למעלה,
עזרת נשים למטה .הכל בהתאם לתקציב .לשאלת יניב ,ששי משיב
שהם בקשר עם התורם.
 .36ששי מדגיש שבית הכנסת יהיה של העירייה ולא של השכונה.
העירייה תפרסם קול קורא להקצאת בית הכנסת לעמותה ,בהתאם
לכל הכללים ,אבל צריך להבין שיש מספר עמותות שכבר לוטשות
אליו עיניים.
 .37לשאלת ירום אלי השיב שהוא מקווה שבית הכנסת יושלם תוך
שנתיים – שנתיים וקצת .גם העניין עם התורם מסבך קצת את
התהליך ,היות שהכל צריך להיות מתואם איתו ,בהתאם לשחרור
כספי התרומה .ששי מבהיר שאין קושי מיוחד עם התורם ,והם
כמובן שמחים על קיומו ועזרתו.
 .38חני שואלת מה ייעשה בתקופת הביניים עד להשלמת בית הכנסת,
ואם תהיה ספרייה בבית הספר .אלי משיב ששלב ב' ושלב ג' צפויים
להיפתח ,ומדובר בעוד  18כיתות שיהיו מוכנות לקראת השנה הבאה,
ובין היתר ניתן יהיה למצוא פתרונות מתאימים.
 .39יניב מציין שיש קושי גדול מאוד עם העובדה שקיים מידע כלשהו
בעירייה (ספציפית – לגבי החינוך והרשמה לגנים) ,וכשאנחנו פונים
ומבקשים לקבל אותו ,מסרבים למסור לנו אותו ,ומפנים אותנו
לקבל תשובות ישירות מראש העירייה.
עדכון לאחר הפגישה :ששי יצר קשר עם יניב ועדכן שהשיבוצים לגנים
יפורסמו ביום ראשון הקרוב.
 .40יניב שואל לגבי פיתוח הכיכרות – מה מתוכנן ,מתי יושלם .אלי משיב תוך פרק זמן של  3חודשים (סדרי
שהיה תכנון ראשוני של הכיכרות באיזשהו שלב ,על ידי אותו גודל) יוצבו פחים כתומים למחזור
אדריכל נוף שביצע את כל התכנון של השכונה ,דרך החברה אריזות
הכלכלית .יזמו פגישה עם אותו אדריכל ,כדי שהוא יציג את התכנון
הראשוני של מה שהוא עשה קודם ,וכדי לראות איך מתניעים את
הכל .התכנון הראשוני היה משהו מאוד מצומצם ,והפגישה הצפויה
היא פגישת התנעה ,כדי להתחיל מחדש.
 .41ששי שואל למה צריך להתניע הכל מחדש ,ואלי מבהיר שהתכנון היה
מאוד ראשוני ,לא היה תכנון לביצוע.
 .42יניב תוהה ,בלי להיות חוצפן מדי ,מה כל מסובך בתכנון של כיכר.
אלי מציין שצריך לתכנן לפי מפלסי הפיתוח של הכבישים .אלי
מוסיף שהכוונה היא לבצע תכנון פשוט של הכיכר ,משהו שאפשר
יהיה לתחזק אותו ולעצב אותו באופן לא מורכב על ידי אגף שפ"ע.
 .43לבקשת אלי – יניב ישלח אליו ואל ששי את הדוגמאות של עיצוב
הכיכרות שיניב שלח בעבר .כיכר צריכה להיות מרשימה .יניב ישלח
דוגמאות של כיכרות מקדימה-צורן .אלי מדגיש שצריך לעשות את
זה משהו פשוט ,שיהיה גם קל לתחזק.
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יניב מבהיר ממה אנחנו מפחדים .אנחנו שנתיים בתוך הסיפור הזה,
ושנתיים כבר מתכננים ושומעים סיפורים על תכנון .אנחנו מודעים
לכך שהיו מגבלות ולא היו אנשים ,אבל זה לא סביר .אלי מעיר שהוא
מבין ,וכולם בעירייה רוצים לסיים את הפיתוח של כל השכונה ,לא
סתם לקדם אותו ,אלא לסיים.
יניב מעיר לגבי המפרדות שבין הנתיבים בכביש ("איי התנועה"),
שעדיין ללא צמחים ,ועם ליקויים בגומות של העצים .הובטח
שהנושא יטופל בחודש פברואר השנה ,אך הדברים נותרו כשהיו.
יניב מעלה את נושא פארק האופניים ,וליתר דיוק – החלק הדרומי
שלו (הסוללה כלפי כביש  .)562יניב מעיר שהוא פנה לחברת נתיבי
ישראל ,והם השיבו לו שהם לא אחראים על האחזקה של הגינון
בסוללה .יניב מוסיף שכל מה שנשתל על הסוללה ,כל מה שהיה מאוד
יפה בעת הפתיחה של הפאמפטרק – כבר לא שם .ששי ציין שיבדקו
את הנושא מול נת"י ,הגם שגרגורי ויריב מציינים שלדעתם אין מה
לבדוק .העירייה תעשה שם עבודה ,ותתחזק.
יניב מציין שיש בכל הבניינים בפרויקטים השונים – חדרי מחזור
שבתוכם יש מתקנים לאיסוף בקבוקים ,נייר .ששי מציין שיכול
להיות שהקבלן שהקים את הבניין פתח את חדר המחזור ,אבל לא
היה שום סיכום מול העירייה לגבי הפינוי של הדבר הזה .כיום
העירייה מתכננת מרכזי מחזור בדרכים הציבוריות .לגבי כל מרכזי
המחזור שהוקמו בתוך הבניינים – מאחר שלא היו הסכמים עם
העירייה ,התושבים צריכים לדאוג לפינוי שלהם.
ששי מציין שלפני פרוץ הקורונה העירייה הייתה בהליכי מכרז עם
תאגיד תמיר להכניס סוף סוף פחים כתומים למחזור אריזות .קיבלו
את הטיוטה שלהם ביום חמישי האחרון .לקחו יועצת לכתיבת
מכרז ,וייצאו בקרוב למכרז להציב פחים כתומים בכל הבניינים
ולפנות את הכל.
לשאלת ירום משיב ששי ,שכשיהיה מרכז מחזור יהיה בו הכל –
פלסטיק ,זכוכית ,קרטון ,נייר .מחזור טקסטיל – בסימן שאלה כעת.
לשאלת ירום משיב ששי שהעירייה מאוד מאוד מאוד רוצה להכניס
מחזור של פסולת אלקטרונית לעיר .יש שני תאגידים במדינה
שמטפלים בנושא הזה ,והם ייצאו למכרז.
לשאלת יניב ששי השיב שאין כרגע לוחות זמנים מפורטים לנושא,
אבל העירייה "על זה" בכל הכח ובפול גז.
 .51.1עם תאגיד תמיר – סדר גודל של  3חודשים (אחרי כתיבת מכרז,
הערות ,הפצה של מכרז).
 .51.2לגבי פסולת אלקטרונית – יש סוגי מכרזים שונים ,וזה מצריך
מחשבה מאוד רצינית .ששי נתן דוגמה שברעננה אין דבר כזה
שתושב מוציא מקרר החוצה באמצע היום .אם תושב שם רוצה
לפנות מקרר – הוא צריך להתקשר ,ומגיעים אליו לפנות תוך 5
ימים .צריך לחשוב על סוג מכרז הפינוי של הפסולת
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האלקטרונית שמתאים לכפר יונה ,וזה רק היבט אחד של
הנושא.
לשאלת יניב ,אלי משיב שראה את הפנייה שלנו בנושא המיגון
האקוסטי .אלי מספר לששי בקצרה מה הרקע לנושא הזה .החברה
הכלכלית הייתה צריכה לבצע את הפיתוח אבל הוא לא נעשה .בני
אמר בזמנו שבתיאומים שלו עם נת"י ,הם ביקשו לא לעשות את
המיגון האקוסטי הזה ,כי במסגרת העבודות על המחלף יצטרכו
להיכנס לשם .אותו מהנדס בנת"י כבר לא עובד בחברה .ועד שכונת
שרונה פנה לאחרונה בנושא הזה לוועדה המחוזית ,ואלי מציין שהוא
קיבל את הפנייה מהוועדה המחוזית והוא ילמד את הנושא וישיב לה
בהתאם למועדים שנקבעו לו על ידי הוועדה המחוזית (כרגע – 10
ימים).
יריב מציין ,שבהקשר של הניקיון ,הוסיפו לאחרונה עובדי ניקיון
נוספים לקבלן שמנקה בתוך השכונה ,ומנהל העבודה קיבל הערה
להפנות יותר תשומת לב לשכונה .יש מקומות שאפשר לנקות בקלות,
ומצד שני יש מקומות שהם אתר בנייה וגם אם ננקה עכשיו – זה לא
ייראה .יניב לא מסכים לאמירה העקרונית הזו.
בנושא פחי אשפה ,יריב ביצע סיור לפני שבוע ,והושלם ניתוח של
המקומות שצריך להציב בהם פחי אשפה .לפי החלטת ראש העירייה
הוזמנו פחים בצבע מסוים – טורקיז .מדובר ב 35-פחים שיוצבו
בקרוב בשכונה .הפחים השחורים יוחלפו .לשאלת ירום משיב יריב
שיש תכנית מסודרת של מיקום הפחים.
לשאלת יניב ,משיב יריב שפוזרו עוד  20עמדות של שקי-קקי (לאיסוף
צואת כלבים) .יריב מבקש שנפנה אליו אם יש צורך בעמדות נוספות.
יש כוונה לערוך מכרז גינון לפארק ולשכונה באופן נפרד .העירייה
מכירה בכך שהשכונה נושאת מאפיינים מיוחדים ,שמצדיקים
התייחסות מיוחדת .יריב מעיר שהצעות המחיר של הקבלנים עבור
הפארק – מאוד מאוד גבוהות ,וצריך עוד לבחון איך מתקדמים
במישור הזה.
לשאלת חני משיב יריב ,שבוצע ריסוס בכל השכונה בנוגע לעשבים.
אם יש מקומות שהם יותר "קשים" ,יכניסו חרמשים כדי להוריד את
העשבים היבשים ,כדי שלא יראו אותם.
יריב מעיר שיש לא מעט דברים שהיו צריכים להיות בתכולת העבודה
של הפארק ונשמטו ,וצריך כעת לבצע השלמות.
לגבי הקמת גינת כלבים – יריב מעיר שברגע שיאותר מיקום ותבוצע
מדידה ,הוא יודע להקים את הגינה בזמן מאוד קצר .יריב לא יודע
לנקוב בזמן מדויק ,אבל אין צורך בזמן רב לשם ביצוע ההקמה
בפועל .יש להבין מתי יוחלט על המיקום ומתי תושלם מדידת השטח.
יריב מציין שבאותו סיור שנעשה לפני שבוע – התגלו כמה נזילות של
מים מהבניינים .באחד מהבניינים יש נביעה מתוך הקיר וצריך לטפל
בזה .בבניין אחר יש גם נזילה שיוצרת נזק .יניב הציע לסייע ביצירת
הקשר מול ועדי הבניינים השונים.

הוזמנו  35פחים חדשים לפיזור
ברחבי השכונה
הוצבו  20עמדות חדשות של
שקיות לאיסוף צואת כלבים
בתוך חודש עד חודש ורבע יתחילו
להציב שילוט חדש ברחובות
השכונה

8
vaad@sharona-ky.co.il

ועד שכונת שרונה
כפר יונה

https://www.sharona-ky.co.il

.61
.62

.63

.64

.65

.66

.67

.68

יריב מציין שלמרות שהפארק לא פעיל עדיין באופן פורמלי ,הוא
מורה לקבלן להחליף שקיות אשפה.
נושא רכבי הטאטוא עלה שוב .יניב מעיר שחוץ מכמה רחובות
קטנים ,הרכב לא נכנס לשום מקום .יש צורך להביא רכב מתאים
יותר לניקיון הרחובות ,ולו בשל כך שבזמנו העירייה טענה שהרכב
אינו מצליח להיכנס לרחוב בגלל מדרגה קטנה ,ומרווח גחון קטן
מאוד של הרכב הספציפי הזה .ששי ביקש מיריב ללכת ולראות
בעיניים את הנושא ,ואם יש קושי לרכב להיכנס לרחובות מסוימים.
יריב מעיר באופן כללי ,שבכל הרחובות יש עמודי חשמל שנפלו או
עמודים עקומים .באחד מהרחובות משאית נסעה רוורס והפילה
עמוד  12מ' שיש צורך לטפל בו .אין פרטים של גורם הנזק ולא נרשם
מספר הרכב.
יניב מדגיש שאנחנו מדברים על המהות .אנחנו לא עומדים על ביצוע
ניקיון כל יום וגם לא כל  3ימים – לא נוקבים במספר ספציפי .אנחנו
רוצים לדעת שהעירייה מתייחסת לשכונת שרונה כשכונה מאוכלסת
ולא כאתר בנייה.
יניב מציין לדוגמה את הכניסה לפאמפטרק :שם המצב הוא מאוד
קיצוני ,ואין מה לדבר על השאלה אם הפאמפטרק נקי או לא נקי
(הוא לא) ,פשוט – כי אי אפשר להיכנס לשם מרוב אי-הסדר ואי-
הטיפוח .צמחיית פרא.
ששי מציין שהם יבדקו בחיוב את נושא הניקיון "אחת ל( "...כלומר
קביעת מרווחים קבועים לניקיון ולטיפול באופן שוטף) ,וכן יבדקו
את נושא האכיפה בשכונה (אכיפה של השלכת פסולת ברחוב,
למשל).
יריב מעיר שבוצע סקר השבוע בנוגע לשילוט רחובות .אין כוונה
להקים את השילוט על עמוד חדש נוסף שיוצב על המדרכה ,אלא
שהשילוט יוקם על עמודי החשמל .חילקו את שכונת שרונה ל3-
פעימות ,לפי קצב סיום הרחובות .תוך חודש עד חודש ושבוע ייצאו
לפעימה הראשונה לרחובות הראשיים וניתן יהיה להציב גם שילוט
לרחובות.
יניב מסכם לגבי המהות – אנחנו שמחים ומודים על הפגישות עם
העירייה ,אבל הן חייבות להיות יותר אפקטיביות והעירייה חייבת
לעזור לנו .ששי מתקן ואומר שאנחנו ,כוועד ,צריכים לעזור לעירייה,
ויניב מדגיש שאנחנו לרשותם.

העתקים :משתתפי הישיבה; תושבי השכונה.
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ועד שכונת שרונה
כפר יונה
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