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  א"תשע'תמוז ה' ד

  
 ,ת גני תקווהל המועצ"מנכ � מר שרו� עזריאל 

  
  

  ,בהמש� לשיחתנו הטלפונית
  : בהמש�, )תמונות מהיו! 22 �ו(הערות ופרטי! , תיאור+ אנא ראה להל� תרשי! האזור עליו אני מדבר 

  ) שדיברנולפניחלק מהכתוב רשמתי (
  

פסולת , )היו!( בערב 7 �אבל נכו� ל... ! הספקת לדבר ע! הקבל� שעושה את העבודות בגינהאני לא יודע א, אגב** 
ג! ככה , שכמו שאמרתי ל�... ברחוב) לילדי!( שוכבי! בערימה מסוכנת עדיי�... הבניי� והגזעי! ששורשו מהגינה
  .יש בו מחסור במקומות חנייה
  !ביקשתי שיפנו את הפסולת

  .576 � ו553ראה תמונות >>> 
  

  ).576תמונה (והוש! בערימת הפסולת ... הע- הזה נעקר. 561ראה תמונה ... אגב עקירת העצי!>> 
  ?מדוע זה יוצא דופ�, א! כ�. נאמר לנו שהעצי! נעקרי! כדי להישתל במקו! אחר>> 
  . עצי! זה איכות חיי!>> 
  

  
  

  
1 .  

  . למעבר להולכי רג... משמאל, הקו האדו! המסומ� בתו� העיגול הכחול
כמו , אני כבר לא מדבר על פיתוח וטיפוח... שיהיה רק נקי.. .מרחוב הרי יהודה לרחבת עי� גני!, שני צידי השביל

  .בשאר האזורי! של גני תקווה
  .568, 566, 565, 564ראה תמונות 

  
2 .  

   .)562ראה תמונה  (ל" בשביל הנאולי תיקו� המדרגות
  .ועבור הצעירי! ע! עגלות התינוקות, ר המבוגרי! בשכונהעבו... נוח ובטוח, אולי לסדר מעלה משופע

  !)?(תק�אני מניח שיש , לגבי המדרגות
לעלות ) וג! הצעירי!(קל על המבוגרי! בסביבה לה. ה� מעט רחבות ומעט גבוהות יותר... נדמה לי שמדרגות היו!

  .ולרדת בבטחה
   



3.  
  .כלו�אשפה ול)... הגינה במרכז(במעגל החנויות והכביש ההיקפי 

  !?!?לאור� המדרכה ובי� המכוניות! ?!? ולא במכונהלא טאטוא ידני
  .575 � ו559ראה תמונות 

  
4.  

  ...מכלאת הקרטוני! מתמלאת לעיתי! קרובות ונשפכת החוצה
  .כדאי להוסי3 תזמוני ריקו� תדירי! יותר

  .552 � ו551ראה תמונות >>> 
  
5.  

  ":נ- דוד "תסת הכנליד בי

  ?לא שוטפי! ומחטאי! את הפחי! מידי פע!.  מגעילי! ומסריחי!–איזור פחי האשפה  �

 .כאילו יש נבלה בשטח, מלוכלכת ומסריחה. ליד מקווה הכלי!, נ"הרחבה מדרו! לביהכ �
  558, 557, 556, 555, 554ראה תמונות >>> 

  
6.  

א� ... ע! צמחי!ש! שלוש אדניות , ביוזמה אישית, מישהו... )73הרי יהודה  (ר"ברחבה ליד החדרי! של האדמו
  .וחבל, נראה שאי� מי שיטפל בזה

כמו (אולי פשוט כדאי להוסי3 לרשימת עציצי הרחוב ... זה אינטרס ג! של המועצה שיהיה יפה ומטופח, בעיקרו�
  !?י המועצה"ע, שמידי פע! יושקו ויטופחו... 73ג! את אלו ליד הרי יהודה , )אלו הפזורי! ברחוב הגליל

  .569ראה תמונה >>> 
  
7.  

  .יש ספה ישנה וקרועה ועוד כלמיני קרטוני! ואשפה... ל"הסמוכה למדרגות ומעבר הנ" בית אליהו"בחצר ישיבת 
  ? ולדאוג שהמקו! יפונה וישמרו ש! על הניקיו�... אולי כדאי לברר מי אחראי לזה

  .573, )ג! בקדמת התמונה (572, 571, 570: ראה תמונות
  
  

   –בעניי� ג� המשחקי! ושאר הסביבה , לידרוג שאמרת לגבי השינויי! והש
אולי (בו יפורט , אולי כדאי להדפיס איזה ד3 מידע... אולי בעבור הקשר בי� התושב למועצה... א! אני יכול להציע
ולשי! בתיבות הדואר של דיירי הבנייני! הסובבי! את ... מה התכנו� ומה מנסי! להשיג, )ע! תרשי! ממוחשב

  ?!?מתח! עי� גני!
  

  .ח להתעדכ� ולהיות מעורבאשמ
  

  ... אחרי שכרתו את העצי! והעבירו אות! למקו! אחר
  ,כבר מהימי! הקרובי!, הלוואי שנראה שינויי! לטובה ולבריאות

  ,הקרובהכבר לפני שבת , בשאיפה)... פעמי� ולא באופ� חד(במיוחד בניקיו� 
  
  
 

 


