מענה לשאילתות
 .1מענה לשאילתא בעניין הקצאת מבנה ציבור בשטח המועצה (הידוע כגוש
 6717חלקה  )65ברחוב דרך המשי -חברת המועצה נעמה ברון מסיעת כח
לשנות:
 .1בניג וד למשתמע מנוסח השאלה ,טענות המתנגדים להקצאה נשמעו ארוכות
בדיוני ועדת ההקצאות מיום  3.10.2018ומיום  14.10.2018ונמסר להם כי
הועדה תשוב ותדון בבקשת ההקצאה לאחר הבחירות.
 .2לשאלה כיצד יתכן כי בונים מבנה מבלי לדעת מה השימוש שיעשה בחלק ניכר
ממנו אשיב ,כי מוטב היה לו שאלה זו לא היתה נשאלת שכן למרבה הצער ,לא
זו בלבד שגם בשאלה זו מובלעת הנחה שגויה ,אלא שהיא מעידה על חוסר
הבנה בסיסי של פעולות המועצה ושל הליך ההקצאה.
 .3לידיעת חברת המועצה ותושביה מובהר ,כי המועצה החליטה זה מכבר כי
המבנה ישמש הן כמרכז יום לתושבים הוותיקים והן כבית כנסת והיתר הבניה
למבנה יצא בהתאם .הליך ההקצאה נועד לאפשר הקצאה של המבנה לעמותה
שתפעיל את בית הכנסת ואין בו כדי לקבוע את השימוש במבנה כבית כנסת,
שימוש שלגביו התקבלה החלטה זה מכבר.

 .2מענה לשאילתא בנושא מכרז לבית ספר למחול במכרז הבמה -חבר
המועצה יניב שחר מסיעת כל לשנות:

 האם יש חובת מכרז להפעלה של חוג ריקוד?תשובה :יש חובה לפרסם מכרז להפעלה של בית ספר למחול.
 מדוע עורכים את מכרז עכשיו?תשובה :בהמשך לסקר שביעות הרצון שנערך ביוני  2018ולאור תוצאותיו,
ובהמשך לבקשת מחולה שלא להתנהל בהתאם להסכמות הקבועות בחוזה
עליו חתמו ולדרישתם לקבל עד לסוף חודש פברואר הודעה בדבר המשך
הפעילות ,הוחלט לפרסם מכרז במועד הנ"ל.
-

 מתי התקיים המכרז האחרון?תשובה  :המכרז האחרון התקיים בשנת .2015
 האם התקבלה פניה מגורם חיצוני לערוך את המכרז?תשובה  :לא התקבלה פניה מגורם חיצוני לערוך את המכרז.
 כמה תלמידות/ים רשומים כיום לבית הספר למחול מרכז הבמה?תשובה  354 :תלמידים/תלמידות
 מה סך ההכנסה החודשית הממוצעת למרכז הבמה מהפעילות הנ"לתשובה  :אם מחשבים לפי שנת עבודה ( 12חודשים)הסכום הוא .₪ 21,750
 כמה כסף ,מתוך סך ההכנסות ,מועבר כל חודש בממוצע למחולה לקיוםהפעילות?
תשובה  79% :מסך ההכנסות מועברים בכל חודש למחולה.
 כמה תלמידות/ים רשומים כיום לפעילות שמרוכזת ע"י ?DANCEUPתשובה :פעילות  Danceupהינה פרטית ולמועצה אין כל מידע בנושא.
 האם גם  DANCEUPעברו מכרז על מנת להפעיל את החוג במקום?תשובה:
 DANCEUPלא מפעילים מטעם המועצה או העמותה אלא מפעילים חוג פרטי
תוך שהם שוכרים את חלל הריקוד מהמועצה במחירי השכירות אשר קבעה
המועצה ואשר מפורסמים על ידה באתר האינטרנט שלה ומתעדכנים מעת
לעת.

 .3מענה לשאילתה בנושא שקיפות בהליכי תכנון -חבר המועצה מיכאל לוין
מסיעת מי:
שאלה  -1תכניות בקשר לשטח שהוקצה/יינתן למועצה במסגרת פרויקט
המרכז המסחרי "לב גני תקווה"
תשובה :טרם נקבע.

שאלה  -2מהן התוכניות/כוונות בקשר לשטח החום שצמוד לדרך
התקווה/גבול קרית אונו (חלקות  47-49בגוש ?) 6717
תשובה -גני ילדים ומבנה לצופים

