
 
 

 

 

 08:02 ,22.05.11 :  פורסם  (דבול)נועם דביר    מכת חולדות, בגלל הזבל: גבעתיים

אנו משלמים : כתב לראש העירייה, אחד התושבים, שחר פלג. ח מתלוננים שחולדות פשטו על הרחוב"תושבי הפלמ
זבל ועירייה שאינה חושבת שמתפקידה לתת שירות , מחיר ארנונה מהגבוהים בארץ ומקבלים בתמורה חולדות

 ? האם לכך התכוון ראובן בן שחר כשדיבר על מהפכה ירוקה בעיר. ושביםלת
   

סכנה תברואתית לילדי  —תיים חולדות וזבל ברחובות גבע: "וכותרתוגבעתיים מכתב שנשלח לראש עיריית 
 . מקפל בתוכו טענות קשות של תושבים כלפי ראובן בן שחר והמוקד העירוני, "ולתושבי העיר

  
ח ונמצאות בגני המשחקים ואף בגני "חולדות ופגרי חולדות הם מכה אמיתית באזור רחוב הפלמ: "במכתב נטען כי

ולם פניות חוזרות ונשנות למוקד העירייה ואף הדברות הבעיה קיימת מזה תקופה ארוכה א. הילדים העירוניים
 ". שבוצעו על ידי העירייה לא פתרו את הבעיה

  
טוען כי לאחר שמצא פגר חולדה נוסף בסמוך לכניסה לגינת הבנים הוא התקשר שוב , תושב השכונה, שחר פלג

אלא שלא קיבל , התברואתית למוקד בדרישה לקבל תשובות מהעירייה מתי בכוונתה להתמודד ולפתור את הבעיה
, בשלב מסוים בשיחה הסביר לי המוקדן את טעותי בכך שאני מצפה שהעירייה תיתן שירות לנו האזרחים. "מענה

 ". '!העירייה אינה צריכה לתת לך שירות'תושבי העיר וטען ש
  

, נו בעיריית גבעתייםאנח': האם אתה עומד מאחורי אמירתך הכתובה באתר העירייה. "פלג החליט לכתוב לבן שחר
המותאם לכל אחת ואחד , ונעניק לכם את סל השירותים האיכותי והמגוון ביותר, תושבי העיר, נמשיך ונשקוד למענכם

זבל , משלמים ארנונה מהגבוהה בארץ ומקבלים בתמורה חולדות, תושבי גבעתיים, אנו. "שאל במכתבו, "?'מכם
אני דורש לקבל הסברים ותשובות על איך ומתי בכוונת . לתושביםועירייה שאינה חושבת שמתפקידה לתת שירות 

 ".העירייה לפתור את בעיית החולדות והזבל
  

לא ניתן להתעלם מכך שבעיית החולדות החמירה בחודש : "בנוסף הזכיר פלג במכתבו את מצב פינוי האשפה בעיר
לכן . אשר מובילה להצטברות הררי זבל ברחובות, האחרון בסמוך להחלטה לצמצם את איסוף הזבל לפעמיים בשבוע

על ידי צמצום תדירות איסוף הזבל  אני תוהה אם מודעות הענק המודיעות שהמהפכה הירוקה בגבעתיים ממשיכה
 ". משלוש פעמים לפעמיים הן לא יותר מספין תקשורתי שנועד להוות עלה תאנה למחדלים הכלכליים של העירייה

  
 התושבים טוענים שמדובר בסכנה תברואתית

  
לם לא הייתה גבעתיים מעו. בן למייסדי ומקימי העיר, אני דור רביעי בגבעתיים: "את המכתב מסיים פלג במלים

רן ". מגעיל לנו לגור בעיר עם חולדות והררי זבל ברחובות, ראובן בן שחר, ראש העירייה. במצב תברואתי גרוע כל כך
המהפכה 'כנראה גם החולדות מרחבי גוש דן שמעו על : "הצטרף לדברי פלג ואמר, יושב ראש האופוזיציה, קוניק

מיטב מאכלי המטבח , זבל ברחובות? מה רע להן. בעתייםשל בן שחר והתחילו להגר בהמוניהן לג' הירוקה
שלא יהיה איסוף אשפה בכלל וכך נחסוך , אני מציע להמשיך במהפכה .ואיסוף אשפה רק פעמיים בשבועהגבעתיימי 

העירייה מדבירה נגד מכרסמים בשטחים . יריית גבעתייםהבעיה ברחוב מוכרת לע: "מהעירייה נמסר ".עוד כסף
מנהל מחלקת התברואה פנה , כיוון שהתושב גר בסמוך לבית הקברות. הציבוריים באופן יזום ובמיוחד במקום זה

משמיעת הקלטת השיחה עולה כי , לגבי טיפול המוקד. לחברה קדישא בעקבות הפנייה וביקש מהם לעשות הדברה
אך מכיוון שהפנייה נעשתה בשבת הוא ידאג , המוקדן השיב כי הוא יכול לשלוח הדברה. ת יסודכל הטענות משוללו

צר לנו על הניסיון להכניס פוליטיקה לנושא שהוא בבירור . שלמחרת בבוקר יפנו את פגר החולדה וניסה לסייע לתושב
מתבטא באופן פופוליסטי ולא וצר לנו על דבריו של מר קוניק אשר מנסה לתפוס כותרת על גב תושב ו, מקצועי
 ". מדויק

  
 
 

 

javascript:;
javascript:;
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-7059,00.html
http://www.facebook.com/yedtelaviv
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5419,00.html

