מענה לשאילתה בעניין השפעת פתיחת המע"ר על התנועה והחניה ברחוב דרך הים
נעמה ברון חברת המועצה סיעת כוח לשנות
הכניסות למע"ר נקבעו בתכניות התקפות (תב"ע) בהתאם לנספחי התנועה בתכניות ,הכניסה למע"ר
תהיה מרח' ההדרים המשוקע.
רחוב זה יפתח לתנועה בסמוך לפתיחת המרכז המסחרי.
דרך הים תוכננה תוך שנלקחו בחשבון השימושים המתוכננים לאורכה.

מענה לשאילתה בעניין מימון עמוד פייסבוק יניב שחר חבר מועצה סיעת כוח לשנות
העמוד של ליזי לא מומן מעולם על חשבון המועצה ,אך ורק מחשבונה הפרטי.

מענה לשאילתה בעניין הבהרה לגבי עלויות הקמת מגרש הכדורגל יניב שחר חבר
מועצה סיעת כוח לשנות
בתשובה לשאילתה הקודמת הועברה תשובה.
מהשאילתה החדשה לא ברור לאילו נתונים הפונים מתכוונים שכן לא צורפו לשאילתה הסבר לגבי
הנתונים המתוארים שנמצאו ומה הקשר ביניהם לבין המגרש.
לפיכך ,בכדי שניתן יהיה לענות על השאילתה ,ראוי היה להציג את הנתונים בצורה מפורטת כך שניתן
יהיה לענות עליה כדבעי.
ההפרש נובע מעלויות פיתוח סביבתי-קירות תמך בעיקר.

מענה לשאילתה בעניין שימוש בשטחי המועצה במע"ר יניב שחר חבר מועצה סיעת
כוח לשנות
צפוי להתפרסם מכרז להשכרת השטח .המכרז יפרט את מגוון השימושים האפשריים ,בהתאם לתכנית
החלה במקום.

מענה להצעה לסדר יום של יניב שחר – הקמת צוות חשיבה ,בשיתוף תושבים ובעלי הכלבים,
למציאת פתרון גינות הכלבים ולשחרור הכלבים בגינות הציבוריות
הנושא כבר נבחן ע"י המועצה מספר פעמים ואף הועלה בישיבת מליאה מס'  6מתאריך .12/2/2019

כפי שכבר השבנו ,כל בקשה שתוגש עם הצעה להקמת גינת כלבים במקום מסויים בישוב ,בצירוף חתימות
רוב תושבי הבניינים הסמוכים למיקום המוצע ,תבחן לגופה.
המועצה נמצאת בקשר רציף עם קהילת אוהבי חיות גני-תקווה ואף נבחנו עמם מספר הצעות לגינות כלבים
ונעשו שיתופי פעולה.

מענה להצעה לסדר יום של יניב שחר – בעקבות משבר הקורונה-דחיית תשלומי קנסות
העלית פוסט בפייסבוק וקיבלת תשובה בפייסבוק.
בכל מקרה הנושא לא בסמכות המועצה ,והוסדר בחקיקה שקודמה בטרם הגשת פנייתך.

מענה להצעה לסדר יום של מיכאל לוין – הקמת מתקנים פוטו וולטאים על גגות מבנים ציבוריים
חדשים
אחרי שיציג את ההצעה שלו ,מציע לדייק אותו תוך כדי לגבי הנושאים הבאים:

.1
.2
.3
.4

להבין מאיזה כיוון ההצעה מגיעה ,האם מהכיוון הירוק או מכיוון ההכנסות למועצה?
על איזה גגות הוא מציע להתקין ,מבני המועצה? האם גם על גגות בתי הספר ואולמות הספורט?
במידה ויעלה על ידו נושא ההתקנה בבתי הספר ,האם הוא חושב שהתושבים יהיו בעד המהלך?
מציע לא להדגיש את נושא הקרינה.

אחרי שיסיים:
המועצה התקשרה עם יועץ קרינה ובדעתה לצאת לדרך בהתקנה של מערכות סולאריות על מבני הציבור
במועצה ,המהלך יתבצע בשיתוף הציבור.
כחלק מהמהלך ולכשיתאפשר ,נקיים כנס לתושבים לקידום התקנת מערכות סולאריות בבתים הפרטיים.

מענה להצעה לסדר יום של מיכאל לוין – הקמת קרן הלוואות לשיפוץ בתים משותפים

המועצה מודעת לכל האפשרויות הקיימות בנושא.
יחד עם זאת ,מאחר שלא קיבלתי פניה קונקרטית מתושבים וגם לא דרשנו מהתושבים לשפץ חזיתות בהתאם לחוק
העזר ,אני לא רואה סיבה לדון או לקבל החלטות בנושא.

מענה לשאילתה בעניין פיתוח מעגל התנועה בדרך המשי יניב שחר חבר מועצה
סיעת כוח לשנות

לפני מס' חודשים החלו עבודות פיתוח במעגל התנועה על ידי המועצה ,כחלק מתכנית העבודה של
המועצה של שנת .2019
העבודות הופסקו מכיוון שהפיתוח נפגע באופן תדיר על ידי הקבלנים העובדים במקום בבניית המבנים
מסביב.
קוטר מעגל התנועה קטן ולכן כל משאית שעוברת במקום ,עוברת על מעגל התנועה.
לאחרונה ,עם אכלוס המבנים של שבירו ,אנו נערכים להמשך הטיפול במעגל התנועה.

