מענה להצעות לסדר יום ולשאילתות מישיבה מס' :31

מענה להצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר – גישה לחניון משאיות ארעי
יש להוריד הנושא מסדר היום כי הוא בכל מקרה נמצא על סדר היום של המועצה
ונבדק ונבחן באופן תדיר.
באשר לחניון המוצע – לא ניתן להכשיר אותו כחניון קבוע לכלי רכב כבדים מכיוון
שמדובר בקרקע בבעלות פרטית.
נכון להיום בעלי רכבים כבדים יכולים לחנות ברחבי היישוב במקומות בהם אין איסור.

מענה להצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר – הקמת קירוי מעל שביל
הולכי הרגל בפארק התבור
אנחנו סבורים שאין צורך להעלות את ההצעה לסדר היום.
לא ניתן ליישם פתרון של קירוי אטום באזור המבוקש מאחר שאין זכויות בניה במקום.
בנוסף" ,נשק וסע" הינו בשעות הבוקר ,אשר בהן בכל מקרה בדר"כ אין שמש
קופחת ולכן הדבר לא יהווה תמריץ לאי כניסה לרחוב התבור.
יוער כי גם אם הייתה מבוצעת הצללה ,היא לא הייתה אפקטיבית ,משום שבשעות
הבוקר השמש נמוכה וגם ניתן לראות שבימי החורף בהם אין שמש קופחת ,אנשים
עדיין נכנסים לרחוב התבור.

מענה להצעה לסדר יום של חברת המועצה אושרת פרימו – הקמת עמדות הטענה
לפלאפונים ומילוי אוויר בגלגלים וכדורים
אין צורך להעלות ההצעה לסדר היום מאחר שהיא כבר מצויה על סדר יומה של
המועצה.
המועצה כבר מצויה בתהליך של למידת הנושא .נקבעו פגישות ונבחנות מספר
אופציות.
נזכיר כי יש לנושא השלכות שיש לבחון אותן ביסודיות ,בין היתר ,השלכות סביבתיות
כגון רעש ,עלויות כספיות ,היבטים טכניים וכו'.

מענה לשאילתה מטעם סיעת "כח לשנות" בעניין הכנסות והוצאות קייטנות בלידר
במהלך החודשים יולי-אוגוסט הפעילה החברה לפיתוח גני תקווה מגוון קייטנות קיץ:
 3 oמחזורי קייטנות גני הילדים (עד השעה  )00:11ובתוכן קייטנות ממשלתיות
במחיר מפוקח (עד השעה )03:11
 oבי"ס של החופש הגדול והשלמת צהרון
 oמחנות קיץ בספורט
 oקייטנת מחזור ב' לבתי הספר בקאנטרי גלים
 2 oמחזורי קייטנת סל מדע
בסה"כ נהנו מקייטנות החברה לפיתוח גני תקווה כ 3,202 -ילדים בשנת 2102
לעומת כ 2,100 -בשנת  ,2102המהווים גידול של 022%
סך הכנסות – ₪ 0,222,212
סך הוצאות – ₪ 0,0,2,103
כ"כ ,יש לקחת בחשבון עלויות שימוש במבנה ותקורה.

