
 
 

 

 

 

 

 לכבוד 

 נעמה ברון

 סיעת כוח לשנות –חברת מועצה 

 
 

 9102יעדי תכנית העבודה לשנת לשאילתה בעניין מענה 

 

 התשובה היא חיובית. ,לשאלה האם גובשה רשימת מבנים לשיפוץ

התשובה היא  ,מבנה לשיפוץ עם מסגרת תקציבלשאלה האם הוכנה פרוגרמה לכל 

 חיובית.

באחת  ראש המועצה דיווחיפרטים אודות המבנים הנכללים בפרוגרמה ימסרו ב

 הישיבות הקרובות.



 
 

 

 

 

 

 לכבוד 

 נעמה ברון

 סיעת כוח לשנות –חברת מועצה 

 
 

 לשאילתה בעניין הפעלת מגרש הכדורגל התקני בקרית החינוךמענה 

 

 שאילתות. 2ע לך, בהתאם להוראות החוק כל חבר מועצה רשאי להגיש ונעמה, כיד

 

בעניין  השאלות וכן שאילת 2העבודה הכוללת את הגשת שאילתה בעניין יעדי תוכנית 

 שאלות. 4מגרש הכדורגל הכוללת 

בחרתי מתוך  ,מאחר וכוונת המחוקק היתה לאפשר שאלה קצרה ותשובה קצרה בלבד

 ב על אלה שחשבתי שהכי יעניינו אותך.יהשאלות ששלחת להש

 ועל כיום שייך ללידר תשובתי היא:לשאלה: האם מפעיל חוג הכדורגל הפ 

"אין לי מושג מה זה "שייך ללידר" ככל שהשאלה היתה האם ההתקשרות עם מפעיל 

 חוג הכדורגל היא דרך החברה לפיתוח גני תקווה אז התשובה היא חיובית.

 .2102ההתקשרות עתידה להסתיים בסוף חודש יולי 

  

לא מתוכננת  -יום שבת לגבי שאלתך האם בכוונת המועצה לאפשר משחקים ב

 במסגרת פעילויות המועצה. מי שבת במגרשי הכדורגל של היישובפעילות בי
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 לכבוד 

 יניב שחר

 סיעת כוח לשנות –מועצה  חבר

 
 

 כספים המועברים ממועצת גני תקווה למרכז השלטון המקומילשאילתה בעניין מענה 

 ן. כ .1

)כולל הסכום . הסכום המתוכנן להעברה ₪אלפי  46עד כה  9112הסכום שהועבר בשנת  .2

 אש"ח. 57-01שהועבר( 

 :9116-9110הסכום שהועבר בשנים  .3

9110 -  557541 ₪ 7 

9115 – 547757 ₪ 7 

9114 – 747679 ₪ 7 

9117 – 047551 ₪7   

9116 – 417211 ₪ . 

 

 דמי חבר בארגונים7  – 1414111791בעיקר  –הסעיפים התקציביים מהם יוצא הכסף  .4

 או"ש והדרכה השתלמויות.  – 1414111791 –ו 

 –מזכירות וספרות מקצועית ו  – 1411111799סכומים נמוכים יצאו גם מסעיפים 

 הנהלה ומועצה הוצאות אחרות. – 141111501

 

המקור החוקי להתקשרות עם מש"מ הוא בשל היות מש"מ הספק היחידי לעניין ועל כן קיים  .5

המכרזים. מש"מ הינו הגוף היחידי המהווה את הגוף היציג  פטור מהתקשרות עימו לפי דיני

של הרשויות המקומיות בישראל )למעט מועצות אזוריות( והוא היחידי שיכול לפעול בשם 

המועצה וכלל הרשויות המקומיות ברמה הארצית מול גורמים בממשלה וגורמים רלווונטיים 

 אחרים במשק.

טון המקומי הוא גוף המהווה את הארגון היציג באם מגיש השאילתא אינו יודע7 מרכז השל .6

היחידי של עיריות ומועצות מקומיות בישראל7 בכל הנוגע לייצוג האינטרס של השלטון 

 המקומי מול הכנסת7 משרדי הממשלה וכן בעניין הסכמי עבודה של עובדי השלטון המקומי. 

מכפיל כוח של כל  הוא זה שמרכז את הידע המקצועי בנושא המוניציפלי בישראל ומהווה

הערים בישראל בבואן לפעול יחד למען האינטרסים של התושבים מול גזרות כלכליות של 

המדינה כמו למשל במאבק להוספת סייעת שנייה בגנים7 רפורמת הצהרונים המסובסדים7 

 בית הספר של החופש הגדול ועוד נושאים רבים שלא היו קורים ללא מש"מ. 

בימים אלו מש"מ פועל לשנות את ההתייחסות  -מ של מש" אלית לפעילותדוגמא אקטו

למדד הסוציו אקונומי במתן מענקי איזון וקולות קוראים ולהוסיף גם חוסן רשותי7 מה שיעזור 

 ליישוב כמו גני תקווה בעתיד ליהנות מעוד תקציבים.
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מיות במקביל7 מש"מ מאפשר גם לאגם משאבים כדי להציע שירותים לעיריות ומועצות מקו

במחיר נמוך משמעותית מכל אופציה אחרת )תשתיות7 התייעלות אנרגטית7 מכרזים וכו' 

וזאת בין היתר7 באמצעות החברה למשק וכלכלה שהיא חברה בבעלות מרכז השלטון 

 המקומי(. 

כל שקל שרשות מקומית כלשהי משלמת כדמי חבר למרכז השלטון המקומי7 חוזר אליה 

מאבק ציבורי משותף המנוהל ומלווה באמצעות מש"מ ובכל  ברווח של פי כמה וכמה בכל

חיסכון בהוצאת משאבים ציבוריים כתוצאה מהתקשרות עם מש"מ. מי שרוצה לפגוע 

 וחבל. -בחברות במש"מ פוגע קודם כל בתושבי עירו 

 



 

 

צביעת חניות בסביבת המרכז המסחרי בכחול לבן  -מענה להצעה לסדר יום של יניב שחר 

 וחלוקת תו תושב

 

סביון הינה שטח פרטי של חברת גבעת תחילה יובהר כי החניה מסביב למרכז המסחרי ב .1

 סטאר סיטי. 

 , מתוךהגרים בסמיכות למרכז המסחרי החברה ביקשה לאחרונה מתושביםידוע למועצה כי  .2

ימנעו מחניה בשטח המרכז המסחרי במועדים כי , לקוחות המרכז המסחריהתחשבות ב

 מסויימים. 

והיא , ר זה וכן באזורים נוספים ברחבי הישובהמועצה מודעת למצוקת החניה שקיימת באזו .3

והקצאת מקומות לחניה מתוך סמכות  במסגרת הניתןבעניינם אפשריים שוקדת על פתרונות 

 המועצה המקומית.

וזאת , אלא ההיפךאינו יביא להקלה שחר למצוקה זו חד עם זאת, הפיתרון המוצע על ידי יניב י .4

 נוכח הסיבות הבאות:

בכחול לבן כאמור וחלוקת תו ברחובות הסמוכים למרכז המסחרי צביעת החניות  .א

תביא לכך שתושבי גני תקווה אשר לא גרים ברחובות אלו לתושבי רחובות אלו תושב 

באיזור,  רכלומר, אם יש לי חבר או קרוב משפחה אשר ג .ת בהן כלללא יוכלו לחנו

 לא אוכל לבקר אותו כי לא יהיה לי מקום חניה ברחוב.

באי המרכז המסחרי ויתר תושבי גני תקווה המבקשים לבקר באזור, אשר עד בנוסף,  .ב

יאלצו לחנות רק במרכז כה חנו גם במרכז המסחרי וגם ברחובות הסמוכים, 

דבר זה יכול להוביל למצוקת חניה בחניון ולגרום לחברה לשקול סגירת  .המסחרי

החניון באמצעות מחסום )דבר שנשקל על ידה בעבר(. בכך למעשה תימנע החניה 

בחניון מתושבי הרחובות הסמוכים ומתושבי גני תקווה או מבקרים )שאינם באי 

הסמוכים למרכז נזכיר כי תושבי הרחובות  .בכל שעות היממההמרכז המסחרי(, 

 המסחרי "נהנים" למעשה מחניה בחניון בשעות הלילה.

אינו מצדיק מעבר עם אווירה משפחתית אשר מדובר בישוב קטן נזכיר כי על כל זה  .ג

  .של חניה בתשלום אשר לא היה קיים עד כה ביישובלמערך 

בכל נקודה ברחבי הישוב יש מוקדי עניין לציבור הרחב. פתרון כזה צריך להשקל  .ד

בראייה רוחבית ובישוב קטן שרוצה לעודד עסקים, זו גזירה שלא ניתן לעמוד בה ולא 

 תביא תועלת.

 


