
 61.1.61                                      שלום לתושבי שכונת נאות עידן

נציגי וועד העמותה ונציגי ארגון  נפגשוהשבוע  -עדכונים מפגישה עם ראש העיר 
 תושבי השכונה, עם ראש העיר וצוותו ולהלן עיקרי העדכונים מהפגישה: אור ירוק,

העיר פרצו השבוע בפעם הרביעית והוא לביתו של ראש  -שיפור הביטחון האישי  -
האחרון לטעמנו שצריך להבהיר לו את התחושה של מרבית מתושבי השכונה 

בנושא זה. אומנם צפויה בקרוב פגישה עם מפקד מחוז המרכז של המשטרה אולם 
ראש העיר לא צופה לשיפור משמעותי של כוח משטרתי שיוקצה ליבנה ולפיכך 

ניידות שקיימות כיום  1-עירוני מוגדלת )מעבר למתכוון להקים מערכת שיטור 
 ומאוישות בעיקר ע"י פקחי העירייה ולעיתים רחוקות גם ע"י שוטר מתחנת יבנה (.

הובטח לנו שיעשה מאמץ מיוחד שכל גני השעשועים  -גני השעשועים  שדרוג-
בשכונה שהתשתית שלהם היא חול יוחלפו בגנים חדשים שהתשתית שלהם דשא 

 זו תבוצע לקראת הקיץ הקרוב. תעילוסינטטי. פ

מפגעי בטיחות בשכונה )צומת הגולן השפלה,  1הוצגו  -שיפורים במפגעי בטיחות -
מעברי חציה ברחוב השפלה ומעבר בטוח להולכי רגל לכיוון ביה"ס רמות וייצמן ( 

ובהתאם להמלצותיהם  מקצועייםהובטח לנו שהפתרונות שהצענו יבחנו ע"י צוותים 
 יבוצעו השיפורים במפגעים הנ"ל.

והגינון ברחבי השכונה ובעיקר בפסי הירק.  ןהניקיוביקשנו לשפר את  -וגינון  ןניקיו-
הובטח לנו שיעשה שיפור גם בתחום זה . יחד עם זה ראש העיר ביקש להתריע 

צואה של לאכוף את התקנה שמחייבת בעלי כלבים לאסוף את ה ההעירייעל כוונת 
 כלביהם.

ביקשנו מראש העיר  -מרחוב הגולן לדיונות םוג'יפימניעת מעבר טרקטורונים -
שמתרחשת מידי יום שישי. לדבריו  םהטרקטורונילמנוע את ההשתוללות של רוכבי 

. העירייה תבחן םטרקטורוניהמשטרה הודיעה שהיא אינה מבצעת מרדף אחרי 
לחולות במעבר פינת הגולן  םג'יפיו םטרקטורונידרכים כדי למנוע מעבר של 

 השומרון.

 עדכונים שוטפים

גזם כמקובל בשכונה  ףייאסלא  31.1.61ביום א'  -איסוף גזם לקראת חג הפסח 
נא הימנעו  -שלנו מידי יום א'. זאת לאור היערכות העירייה לקראת חג הפסח 

 מהשלכת גזם במועד זה.

עברה "חגגו" הגנבים בבתים בליל הסדר בשנה ש -עירנות מוגברת בליל הסדר 
של תושבים שנעדרו לרגל החג. הובטח לנו ע"י המשטרה שיעשה מאמץ מיוחד 

למנוע הישנות התופעה בחג הקרוב. יחד עם זה תושבי השכונה שיחגגו את החג 
או למוקד  601 -מיוחדת ולדווח למוקד העירוני  ערנותבבית מתבקשים לגלות 

 .  על כל תנועה חשודה 600 -המשטרה 

העבודות מתקדמות בקצב מואץ ופתיחת  -השלמת מסילת הרכבת לכיוון דרום 
אשדוד צפוי לחודש אוגוסט השנה . המבנים מעל המנהרה  -הקטע יבנה מערב

. בזמן הקרוב תוקם חומת מגן אקוסטית מזרחית אוורורנועדו לשמש כפתחי 
המגן מטר דרומית לקצה המנהרה. מעל חומת  650-למנהרה ותגיע עד כ

האקוסטית ישתלו צמחים במתכונת שהייתה בשעתו על חומת המגן שהוסרה עם 
 תחילת העבודות .

 1000-יאכלסו את השכונה הירוקה כ 3061עד סוף  -איכלוס השכונה הירוקה
משפחות . הקמת החלף הדרומי טרם אושרה. ראש העיר מתנה היתרי בנייה 

טרך להמתין לבשורות טובות נצ -חדשים בשכונה הירוקה באישור הקמת המחלף 
 לאחר הקמת הממשלה החדשה.



השכונה. לאור הצלחת  לאכלוסשנה  10השנה ימלאו  - שנה לשכונה 03חגיגות 
אירוע ט"ו בשבט החליט וועד העמותה לקיים אירוע בסגנון הפנינג שיתקיים 

 במהלך הקיץ .פרטים יפורסמו בקרוב.
 

 חג פסח שמח וכשר

 וועד העמותה


