 מענה להצעה לסדר מס' - 1מענה להצעה לסדר היום  -פינוי פחי אשפה המוטמנים יבוצע בין
השעות  – 0:11-00:11יניב שחר מסיעת "כח לשנות"

גורמי המקצוע במועצה ציינו כי השעה  0077המוצעת לפינוי בהצעה זו,
הינה שעת שיא בעומס התחבורתי ביישוב עקב נסיעה למקום העבודה,
הורדת ילדים בגני הילדים ותלמידים בבתי הספר .פינוי בשעה זו יהווה
פגיעה ממשית בזמן הקצר העומד לרשות התושבים המשתמשים בכלי
רכב.
חוק העזר פינוי אשפה קבע כי הפינוי יעשה החל מהשעה  70077בבוקר,
יחד עם זאת המועצה חייבה את הקבלן לא להתחיל בפינוי לפני השעה
 70067בבוקר.
קיים קושי רב בפינוי מוטמנים בשכונת ישמח משה עקב הצפיפות במקום
וסמיכותו למרכז המסחרי ,לכן שעות הבוקר הן קריטיות לפינוי במתחם זה.
על פי חוזה ההתקשרות ,הקבלן מחויב ל 8-שעות עבודה ביום ואין
אפשרות לבצע פינוי אשפה בשעות הערב ,בין השאר מכיוון שבשעות אלו
עמוס מאד וברוב המקרים הפינוי מצריך גם פקח צמוד עקב חסימת הגישה
למוטמן.

 מענה להצעה לסדר מס' - 2מענה להצעה לסדר היום  -שימוש בכספים שיתקבלו בגין נתב"ג
מעבר ל 2-מיליון  -₪יניב שחר מסיעת "כח לשנות"

מדיניות הקצאת כספים והשימוש שיעשה בסכום הנ"ל נקבעים על ידי ראש
המועצה והנהלת המועצה בהתאם למנדט אשר קיבלו מהציבור.
 הדיון לפיכך ייעשה בהנהלה.
החלטה תעבור כחוק לאישור מליאת המועצה.
אחת המטרות לתקציב זה הוא תיקון העיוות בצו הארנונה ,כפי שהובטח
לציבור והגברת נושא האכיפה ביישוב.

 מענה להצעה לסדר מס' - 6מענה להצעה לסדר היום מיום בעניין עדכון לתושב/ת ע"י המועצה
בדבר שינוי מספר נפשות בתאגיד המים בהולדת ילד/ילדה -מיכאל לוין
מסיעת "מי"

 .1הגורם אשר אמון על פי חוק בעדכון התאגיד בדבר ילודה הוא רשות
האוכלוסין של מדינת ישראל ובהתאם לכך ,כל חודשיים מועבר
לתאגיד קובץ מעודכן מרשות האוכלוסין עם מספר נפשות עדכני-
הדו"ח כולל יילודים ,נפטרים ,תושבים שעזבו ולחלופין תושבים
חדשים שעברו לגור ביישוב ,על פי הרישום במרשם האוכלוסין
(עדכוני כתובת במשרד הפנים).
 .2על פי הנחיות רשות המים ,התאגיד מעדכן אוטומטית את בסיס
הנתונים שלו על פי הקובץ שהתקבל מרשם האוכלוסין.
 .6בהתאם להנחיות רשות המים ,התאגיד מעדכן עד  0תקופות אחורה
(שנה) את מספר הנפשות בנכס לצורכי זיכוי כמות מוכרת ,וזאת ככל
שהתושב הפונה מציג אסמכתאות המוכיחות כי בנכס מתגוררים
מספר צרכנים שאינו תואם את הרישום של מרשם האוכלוסין.

 .4התאגיד מבקש מתושב לעדכן כמות נפשות כמה שיותר צמוד לשינוי,
מכיוון שהעדכון של רשם האוכלוסין אינו תואם את תאריך החיוב של
התאגיד.
הנהלים הם של רשות המים .תאגיד המים כפוף עפ"י חוק לרשות
המים והוא נפרד מהמועצה מתוקף חוק.

 -מענה להצעה לסדר מס' - 4

מענה להצעה לסדר היום  -הקמת גינות כלבים ברחבי היישוב – מיכאל
לוין מסיעת "מי" ,אשרת פרימו מסיעת "כח לשנות"

המועצה פועלת להקמת מתחמי כלבים באזורים בהם ישנה דרישה לכך.
במפגשי תושבים ובמענה לפניות בנושא בעבר ,נאמר והוסבר לתושבים כי
כל מי שמעוניין בהקמת גינת כלבים ליד ביתו מוזמן להחתים את דיירי
הבניינים הסמוכים למקום המוצע לגינה ובהתאם לכך ולאחר בדיקה מול
כלל הצרכים בשכונה ,המועצה תדאג להקמת גינת כלבים.
זה הנוהל שהמועצה קבעה ולפיו היא פועלת.
זו לא חוכמה לקבל החלטה כללית על הקמת גינות כלבים מבלי להבין שיש
צורך ורצון לכך מצד הציבור.

