
26/11/2020              סכום פגישת מעקב רבעונית עם ועד נווה זמר

' מס
'סד

ז"לועדכוןנושאים שהועלו על ידי הועדנושא
אחריות 

ביצוע
בקרת ביצוע

עתיד מהנדסים וסגנית מהנדס העיר- הנדסה 

1
תכנית 
עבודה

4 רבעון 2020תכנית עבודה 
הציג " עתיד מהנדסים"חיים זריהן מ

ועדכן , 2020סטטוס ביצוע תוכנית העבודה 
כי התכנית בוצעה במלואה ומעבר לכך

2020 4רבעון 

עדכון סטטוס יציאה מכרז רבעונית
.יצאנו למכרז ונבחר קבלן חדש'והתחלת עבודות שלב ד

 2020סוף 
2021תחילת 

2

תכנית 
עבודה  
שנתית

הועד ביקש להציג בפניות את 
תוכנית הפיתוח המעודכנת 

.לשנתיים הקרובות

ב " הוצגה לפורום ומצ2021תכנית עבודה 
.במצגת

2021

מדרכות3
ז להסרת מדרכות "עדכון לו

האספלט וסלילת מדרכות 
.במתכונת סופית

סגנית מהנדס העיר עדכנה כי לפנים משורת 
הדין בוצעו מדרכות בכלל השכונה בהתאם 
למדיניות ראש העיר כפי שהוצגה בישיבה 

עם זאת הוסבר כי במקום שאין . הקודמת
כלל אכלוס יהיו מדרכות אספלט

שוטף
עתיד 

מהנדסים
סגנית 

מהנדס העיר

4
פיתוח 

פים"שצ

ז לפיתוח "עדכון תכנית ולו
.פים"השצ

מהנדס העיר עדכנה כי התכנית מבוצעת  . ס
 2021פים "תכנית שצ. כמתוכנן ללא פערים

הוצגה  במהלך הישיבה
בהתאם לתכנית 

האב לפיתוח 
.פים"השצ

הצגת תכניות הפיתוח 
פים בנווה "המעודכנות לשצ
.זמר

הוצג תכנון עקרוני אך טרם הושלם התכנון 
.2021המפורט לשנת 

5
שבילי 
אפניים

ז לפיתוח שביל "הצגת לו
האופניים והצמתים לאורך 

מיפה ירקוני עד .רחוב ויצמן
דרך כפר נחמן

סגנית מהנדס העיר עדכנה כי מסדובר 
במכרז משותף לשבילי אופניים ולהרחבת 

חומר המכרז הוכן והועבר לפרסום, .צמתים

תחילת ביצוע 
2021 1רבעון 

סגנית 
מהנדס 

העיר

6
דרך כפר 

נחמן
ז לפיתוח רחוב כפר "הצגת לו

.נחמן
אנו נמצאים בשלבי תכנון מוקדם

- השלמת תכנון 
  תחילת 2021/3
2022/1ביצוע 

7
מרכז 

מסחרי

ז צפוי לסיום הקמת "לו
וצפי ,  המרכז המסחרי

והאם ידוע אילו , איכלוס
עסקים צפויים להיפתח במרכז

צפי סיום . מדובר ביזם פרטי ולא עירייה
הועד עודכן כי טרם , 2021הקמה סוף 

התקבלה ברישוי עסקים בקשה קונקרטית 
.בעניין

יזם פרטי2021/4



משה פישמן, ט העירייה"קב-  ביטחון וקורונה 

ונדליזם8

תופעת ונדליזם ליד קפה סשה 
תוגברו הסיורים , הנושא מוכר לביטחון.בספורטק

בהתאם למשימות העירוניות
שוטף יזום

9
מטרדי 

רעש

התגודדות קולנית של בני נוער 
בשעות , בגינות השכונה

.הקטנות של הלילה
יש לפתוח פניה במוקד וצוות יחידת האכיפה 

יגיע
שוטף

10

 תגבור 
סיורים 
נוכחות 
ונראות

בקשה  להגביר את נוכחות 
השוטרים והפקחים בשכונה 

במקומות בהם ידוע 
שמתרחשים האירועים האלה 

.(Hot Spotsגישת )
שוטףבמסגרת היכולות והבעיות בכל העיר

יחידת . מ
אכיפה

ט "קב
העירייה

11
אכיפת 
עטיית 
מסכות

בקשה  להגביר את האכיפה 
על עטיית מסכות ברחבי 

תוך שימת דגש על , השכונה
והורים , קבוצות של צעירים

.לילדים בגני השעשועים

אנו פועלים בעניין זה על פי מדיניות האכיפה 
הוקמה סיירת קורונה שפועלת גם . והתקנות

אנו קוראים למנהיגות . היא בשכונה
כמובילי דעה , המקומית לסייע בהסברה

מוכרים בשכונה

שוטף

12

פעילויות 
ועידוד 

התנדבות 
בני נוער

בני הנוער נמצאים תקופה 
ארוכה בבית בחוסר מעש 

אנחנו . וללא פעילות תרבותית
מבקשים מהעירייה ליזום 

פעילויות לטובת בני הנוער על 
מנת לרתום אותם לפעילות 

, במיגור מחלת הקורונה
שמירת המארג החברתי 

שלהם ומניעת דכדוך בתקופה 

העירייה מפעילה מגוון פעילויות התנדבות 
סיירת נוער פועלת בלילות בריכוזי , לנוער

.הפעלות רק בהתאם לתקנות, בני הנוער
שוטף

מחלקת 
נוער 

וצעירים

האגף . מ
לתרבות 

נוער ופנאי

עישון13
תופעה של עישון בקרב ילדים 

יש לפנות להורים של הילדים.10בני , צעירים
אחריות 
הורית

14
פעילות 

קהילתית
 בחנוכה

אנחנו מבקשים את עזרת 
העירייה למצוא דרך לאפשר 

לתושבי השכונה לחגוג את חג 
תוך שמירה על , החנוכה ביחד

כללי הזהירות מפני מחלת 
.הקורונה

העירייה יוזמת פעילות מגוונת מותאמת אך 
ורק בהתאם לתקנות ולרמת התחלואה

האגף 
לתרבות 

נוער ופנאי

יונתן יוסטמן-מנהל מחלקת בניה ציבורית -                        סטטוס בנית מוסדות חינוך 

15
בניה 

ציבורית

עדכון סטאטוס לתכנון בית 
ספר יסודי נוסף בשכונת נווה 
זמר לאור האכלוס המהיר של 

.השכונה

ל העירייה ומנהלת אגף החינוך עדכנו "מנכ
את הפורום בכך שיסודי נוסף מתוכנן 

ייבנה בהתאם לצרכי וגידול , בשכונה
.השכונה בצפון מזרח השכונה

בהתאם לצורך

16
אולם 

התעמלות

ז מעודכן להקמת אולם "לו
ההתעמלות בבית הספר 

2021לקראת פרסום מכרז ביצוע.היסודי
מח בניה . מ

ציבורית
מהנדס . ס

העיר



מנהלת אגף החינוך  רויטל שפירא- חינוך 

17
ספרית 

ס"ביה

תיפתח בתחילת השנה 
אגף החינוך . מ, כמתוכנן

עדכנה כי אוישה משרת 
הספרנית לשעות פעילות 

.ס"ביה

1.9.2020אוישה משרת הספרנית כמובטח- בוצע 
' מח. מ

חינוך יסודי
אגף . מ

החינוך

18
מרכז 
למידה

- בקשה להקמת מרכז למידה
הועד עודכן כי הנושא 

.באחריות מנהלת בית הספר

, ס"לא ניתן כרגע להפעיל ולהכניס זרים לבי
עם סיום הקורונה נפעיל את מרכז הלמידה

ס"ביה.מ1.9.2020
' מח. מ

חינוך יסודי

19
תכנית 

אב 
לחינוך

הועד מבקש הצגת  תוך שימת 
דגש על שיוך תלמידי השכונה 
לחטיבות הביניים ולבתי ספר 

.תיכון
מנהלת אגף החינוך עדכנה בסטטוס תכנית 

ב "מדיניות משרד החינוך להוספת חט, האב 
.ותיכונים כצורך עירוני

20
הסעות 

ס"בתי

הסעות בגמר הלימודים 
ההסעות – מחטיבות הביניים 

. בשעות הבוקר עובדות כשורה
מאחר ואין תחבורה ציבורית 

אנחנו מבקשים , ראויה
מהעירייה להפעיל שירות 

הסעות שיחזיר את 
התלמידים מחטיבות הביניים 

.עם גמר הלימודים

קווי :עדכון הסעות תלמידי נווה זמר
לכולם יש הסעות בנווה זמר על ידי : הבוקר

שאטלים של דברת שמגיעים לבתי הספר 
השרון ואוסטרובסקי , אביב, רימון, אלון

שאטלים של דברת עוצרים  :קווי הצהריים.
, ויצמן לתלמידי אלון/בתחנת הנשיאים

מאחוזה -  של מטרופולין51קו .  אביב, רימון
, אמית רננים, יכול לסייע לתלמידי מטרו

עוצר בתחנת - השרון, אוסטרובסקי
.מגדל/ויצמן+ יפה ירקוני /ויצמן

' מנהלת מח
אמרכלות אגף 

החינוך

שני קידר, מהנדס העיר. ס- תנועה 

21
עומסי 
תנועה

הועד הציג את בעיית הפקקים 
בשעות הבאת ואיסוף 

התלמידים ומצוקות החניה 
מבקשים . ס"בקרבת ביה

שהעירייה תפעל לפתרון 
.הבעיה

אנו לקראת פרסום מכרז להרחבת שלושת 
וכן לקראת פתיחה של , צמתי השכונה

שינויים אלה ודאי יתרמו . העוקף הצפוני
להפחתת העומס על היציאות הקיימות 

אך סוכם שתיבדו ...לא ניתן. מהשכונה
חלופות להקלה מקודתית בשעות הגעת 

לא ניתן להגדיל .ס"ואיסוף התלמידים מביה
.את מכסת החניות הקיימת

2021 1רבעון 
ועדת 

תנמועה
מנהל . ס

אגף הנדסה



ערן רובין, אגף חזות העיר. מ- חזות העיר 

22
נקיון 

מגרשים 
ריקים

בקשה לניקיון וחישוף 
ציבוריים ,מגרשים ריקים

.ופרטיים

מתן התראות ,  באחריות אגף חזות העיר
.ואכיפת ניקיון המגרשים הפרטיים

שוטף

'  מח. מ
. ע ומ"שפ
פיקוח ' מח

ובקרה

אגף . מ
חזות העיר

אכיפה23
התופעה של בעלי כלבים 
שאינם מנקים אחר חיות 
.המחמד שלהם ממשיכה

אגף חזות העיר הציג . מ, אכיפה מוגברת
נתוני אכיפה

שוטף
' מח. מ

פיקוח 
ובקרה

אגף . מ
חזות העיר

ערן רובין ,  אגף חזות העיר. מ-מערכת פניאומטית 

24

תקלה 
רוחבית

האם יש נוהל מסודר להפעלת 
איסוף אשפה בשעה שיש 

והאם יש , תקלה רוחבית
בעירייה מלאי פחים זמין 

.למקרה כזה

ונותן פתרון , חזות העיר פועל מול החברה. א
עד היום הייתה תקלה . לפינוי אשפה

ניתן מענה על בסיס - מערכתית אחת כזאת 
י קבלן האשפה של "פיזור פחים ופינוי ע

הוצע לועד כי העירייה תרכוש פחים . העיר
ותפזרם בבניינים למקרה חרום

טיפול  מיידי 
מרגע ההודעה 

לאגף

25
איך מתפעלים את המחסומים 
בכניסה לחניונים של מתחמי 

?המגורים

את הפחים מוציאים מהבניין לקצה 
, יתכן ויידרש תאום למול הבניין, המדרכה

.איש קשר- ועד הבניין 

במקרה של 
תקלה רוחבית

' מח. מ
ע"שפ

אגף . מ
חזות העיר

26
ח "דו

תקלות

ח תקלות "האם ניתן לקבל דו
בדומה לדווחים , חדשי

המתקבלים מאגף הפיקוח 
?וחזות העיר

כיום יש מספר חד ספרתי של פניות בשבוע 
 מהפניות הן בקשה לבצע 90%, בנושא

ח "אין הצדק לדו. (לא תקלות)שאיבה 
.חודשי קבוע

27
תשתית   
פניאומטי

ת

ז "הועדמבקש עדכון לגבי לו
המתוכנן להשלמת התשתית 

הפניאומאטית במקום 
והשלמת התשתיות האחרות 

.במקום

דיון מול ריקטק לגבי עמדות ציבוריות 
התקשרות . בשטחים ציבוריים ברחוב בלבד

.  לא במקום ועדי בתים, מאקרו מול הקבלן
: 18/11/20סטטוס מריקטק 

ריקטק   . על הפרק כרגע עמדות הרחוב
ממתינים לציוד שהוזמן , נערכים לביצוע

ונכנסים לעבודה

ריקטק' חב2020   דצמבר 
מהנדס . ס

העיר



ערן רובין,  אגף חזות העיר. מ– נקודות מחזור 

28
נקודות 
מחזור

נקודות המחזור במגרש 
, החניה המערבי של הספורטק

, הלל טובות מאד. וברחוב ע
מאחר וכל המתקנים קרובים 

יש מתקנים לכל , אחד לשני
סוגי הפסולת ויש חניה קרובה 

.למקום

בוצעה הסדרה במסגרת תהליך הסדרת 
במהלך , שלב א - עמדות המחזור בשכונה 

 יוסדרו נקודות מחזור נוספות בתאום 2021
עם אגף ההנדסה ובהתאם לתכניחת הפיתוח 

.של השכונה

2021

מהנדס . ס
. העיר מ

אגף חזות 
העיר

29
נק איסוף 

גזם

בכל פינות המחזור יש ערמה 
של פסולת כללית שאין לה 

מקום ייעודי באף אחד 
מבקשים פתרון . מהמתקנים

.לנושא

ניתן לבחון שילוב של חניית גזם בסמוך לכל 
/ עמדת מחזור בהתאם לקביעת התצורה 

.המיקום הסופי  במידת האפשר
2021

אגף . מ
חזות העיר

30
שמירת 

נקיון

מבקשים להקפיד יותר על 
שמירת הנקיון סביב פינות 

המחזור

מטופל בשוטף ינתן דגש ססביב עמדות 
המחזור בשכונה

שוטף
' מח. מ

ע"שפ
אגף . מ

חזות העיר

31

צמצום 
מרכזי 
מחזור 
בשכונה

הועד מבקש לבטל את פינוות 
מחזור חלקיות ולהשאיר רק 

גם , פינות מחזור מלאות
במחיר הפחתת פינות מחזור 

.בשכונה

לא בכל מקום , צריך לבחון כל מקרה לגופו
ניתן לפרוס עמדה בתצורה מלאה ולמרות 

.הכרחי/ זאת המיקום משמעותי 
שוטף

אגף . מ
חזות העיר

אורן תבור, היחידה האיזורית לאיכות הסביבה.   איכות הסביבה מ

32
גינה 

קהילתית

הנושא תקוע בשל התנגדות 
של מספר מצומצם של 

נדרשת התערבות . תושבים
ל העירייה על מנת "של מנכ

לפתור את הנושא ולאפשר 
הקמת הגינה הקהילתית 

.הראשונה בנווה זמר

 לאחר בחינת הנושא  הוחלט כי הגינה 
הקהילתית תמוקם בסמיכות לחורשת 

החקלאים

היחידה . מ
האיזורית 
לאיכות 
הסביבה



לוח תפוצה

נציגי ועד השכונה

גיל קלמפרר

שמרית שלום  

אבישי וצלר

ענת קסוי                  

מורן שמר                         

פז רוטנברג                                   

עינת ויקס                                      

טל ברזילי                                        

אלי שובע

אפי שפיצר

עירייה

ל העירייה"מנכ- אריאל הילדסהיימר 

מנהלת אגף החינוך-רויטל שפירא 

נציבת פניות הציבור- מירי נוימן 

מנהל אגף חזות העיר- ערן רובין 

סגנית מהנדס העיר וסגנית מנהל אגף הנדסה לפיתוח ולתשתיות- שני קידר

מנהל היחידה האיזורית לאיכות הסביבה- אורן תבור 

ט העירייה"קב-משה פישמן

מנהל פרויקטים חברת עתיד מהנדסים- חיים זריהן 

מנהל פרויקטים חברת עתיד מהנדסים. ע- עומר חבושה 

נוספים

ראש העיר-מר חיים ברוידא 

ראשת מטה ראש העיר- מיכל טל בידאני 

מהנדס העיר-פרץ אוסנברג

מנהל אגף הנדסה- עמית גופר 

.הסברה ופרוייקטים, מנהל אגף אסטרטגיה- קובי אלנבוגן 

מנהל מחלקת פיקוח ובקרה- מירון רביץ 

ע"מנהל מחלקת שפ-רפאל כהן

מנהל יחידת האכיפה העירונית-רועי ולפיש

לשכת ראש העיר, מנהלת מחלקת תאום ובקרה- רחלי איריץ 

מנהלת לשכת ראש העיר– אורנה הראובני 

ל העירייה"עוזרת מנכ– הודיה אורן 

מזכירת נציבות פניותה צביור-ינט טולדו'ג

בטיחות וחירום אגף החינוך, מנהלת מחלקת אמרכלות בטחון-צליל בכר

אמרכלות אגף החינוך' אחראית נושא מינהלה מח-שני ארוך


