שאילתה מאת חבר המועצה יניב שחר מסיעת כח לשנות ,בעניין מיקום פעילות
שלוחת הצופים:

תנועת הצופים בגני תקווה פתחה שלוחה שבה יש מעל ל  400 -תלמידים
הלומדים בבתי ספר אילות ורביבים .המועצה החליטה כי הפעילות של שלוחה זו
תתבצע" ,זמנית" עד להקמת הקן החדש בדרך המשי (דבר הצפוי להמשך כשנה)
בבית ספר רביבים .בית ספר רביבים ממוקם בסוף רחוב התבור ,רחוב ללא מוצא
שסובל מבעיות חניה ועומסי תנועה רבים .הפעלת שלוחת הצופים בבית ספר
רביבים גורמת לעומסי תנועה אדירים ברחוב ,צפירות ופקקים וסבל לתושבי הרחוב.
לפיכך ,נבקש מענה מאת ראשת המועצה לשאלה הבאה:
 .1מדוע החליטה המועצה לקיים את פעילות שלוחת הצופים בבית ספר רביבים ,למרות
הבעיות התחבורתיות החמורות מהם סובלים תושבי הרחוב?
 .2מדוע המועצה לא מעבירה את פעילות השלוחה של הצופים למתחם קרית החינוך ,שהוא
מקום גדול ומואר ורבים מתלמידי השלוחה לומדים בקרבתו?

מענה לשאילתה בעניין מיקום פעילות שלוחת הצופים
 .1לפני שנבחרה שלוחת הצופים ברביבים ,נבחנו כל האופציות האפשריות במרחב ,בית ספר רביבים
נבחר כיוון שהוא בעל השטח הגדול ביותר שמתאים לכמות הילדים ,יש לו שטח של מגרש
כדורסל +משטח חול גדול המאפשר מגוון רחב של פעילות לכל הקבוצות.
 .2הוא המתחם היחידי שיש בו שירותים חיצונים ,אשר לא מצריכים כניסה פיזית לשטח המבנה של
בית הספר ,להבדיל משאר בתי הספר בישוב.
 .3לאחר הפעם הראשונה שבה היו בעיות של תחבורה ,יצאה המועצה למהלך משותף עם התנועה
ושונו הכללים כיצד יש להגיע לימי הפעילות ,מאז ההגעה של החניכים מתבצעת רגלית ,מנקודות
איסוף השונות ,החניכים מלווים רגלית לפעילות ומוחזרים על ידי המדריכים בסוף יום הפעילות
לאותם נקודות איסוף ,מהלך אשר פתר את בעיית התחבורה.

שאילתא מאת חבר המועצה יניב שחר מסיעת כח לשנות ,בעניין כספים שהועברו
מהטוטו למגרש הכדורגל התקני
במהלך בניית מגרש הכדורגל התקני בקרית החינוך הוצג ע"י המועצה שהטוטו יעביר כ - 2
מיליון  ₪לטובת הקמתו .לפיכך ,נבקש מענה מאת ראשת המועצה לשאלה הבאה:
.1מה היה סך השתתפות הטוטו במימון הקמת מגרש הכדורגל התקני?
.2מה היתה העלות הקמת מגרש הכדורגל התקני?

מענה לשאילתא:
בנוגע לחלק הראשון של שאלתך  -במהלך התכנון והקמת המגרש ,המועצה הייתה במגעים עם
הטוטו לצורך קבלת מימון .מאחר שהוגשה עתירה בעניין מגרש הכדורגל ולא היה ברור מה יפסק
במסגרתה בנוגע לגודל המגרש ,השימוש בו וכיו"ב ,המועצה עצרה ההליכים מול הטוטו עד להכרעה
בעתירה .לאחר סיום הדיון בעתירה ,המועצה נמצאת במגעים מול רשות הספורט לבדיקת אפשרות
קבלת המימון והגישה את המסמכים.
בנוגע לחלק השני של שאלתך – עלות המגרש כ 5 -מיליון .₪

