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 לכבוד  

 יניב שחר 

 סיעת כוח לשנות   –חבר מועצה 

 של בית ספר אמירים ומתי עתידה להסתיים   מתי אמורה להתחיל הבניהמענה לשאילתה בעניין 

 המפורסמת , לוחות הזמנים להקמת בית ספר אמירים מצויינים בתכנית העבודה של אגף ההנדסה

 .באתר המועצה

 22ספטמבר   פתיחת בית הספר:, 21יולי  :תחילת ביצוע

 לכבוד 
 אושרת פרימו 

 סיעת כח לשנות  –חברת המועצה 

 קווה תמענה לשאילתא בעניין הבסיס החוקי לאיסור הדלקת המדורות בגני  

המקומיות,    146ס'  לפי   המועצות  ולחייב  לצו  באמצעים  לאחוז  והגבלות,  איסורים  להטיל  סדרים,  לקבוע  המועצה  בסמכות 

 היתר, על מנת להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון, למנוע דליקות ולכבותן, לסלק מפגעים ועוד. תושבים בין 

לגרימת  , נקבע איסור גורף  2000- התש"ס  )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(,    לחוק העזר לגני תקווה  2בס'    כמו כן,

הנחיות על מנת לסלק מפגעים או למנוע הישנותם, כולל ביצוע עבודות  מאפשר לראש הרשות להוציא    5מפגעים כאשר ס'  

 במקום התושבים וחיובם בעלות העבודות.

 – "מפגע" על פי חוק העזר כוללת בין היתר  תהגדר

דבר, שלדעת ראש המועצה או המפקח עלול לסכן את חייו, ביטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או "

 " מנוע אותו מלהשתמש בזכויותיו או העלול, לדעת המפקח, להיות מטרד לשכנים או לסביבהל

במועד בו נפל החג צפוי היה מהווה מפגע כמשמעות המונח בחוק העזר בין היתר מאחר שמאחר שהדלקת מדורות בלג בעומר  

 ובהתאמה הציבה שילוט מתאים ביישוב.המועצה לעשות שימוש בסמכותה החליטה , גל חום קיצוני המקים חשש לשריפות

של נציב כבאות והצלה לישראל בדבר איסור הדלקת מדורות    22.4.2021צו מיום  לתמיכה בהחלטת המועצה, ניתן לראות את ה

 נוכח צפי לתנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות. ,ימיםיבמועד ובאזורים מסו

 

 

 

 



 

 

 

 לכבוד  

 יניב שחר 

 סיעת כוח לשנות   –חבר מועצה 

הקלה שעל פי תוכנית המועצה היה אמור   האם יש חדש בנוגע לתוואי הרכבתמענה לשאילתה בעניין 

 ר בדרך המשי לעבו

ואי קו ומדובר בהתנגדות אותה הגישה המועצה לת  אאל ,אי של הרכבת הקלהוי אין מדובר בתוכראשית יש לציין 

m3  של המטרו . 

נו בנדון ואת ההתכנות להגשת ערר יהמועצה הארצית דחתה את ההתנגדות, אנו שוקלים את המשך צעד , לצערנו

 . על ההחלטה לבג"ץ 

 

כוח לשנות  מינוי חבר מועצה מסיעת האופוזיציה – נעמה ברוןשל מענה להצעה לסדר יום 

 כדירקטור בחברה לפיתוח גני תקווה 

 אני לא רואה סיבה להעלות את הנושא לסדר היום. 

 המינויים בתאגידים העירוניים נעשו על פי הדין. 

 סיעתי וכך פעלנו. בפסק הדין נקבע שהמפתח למינוי הוא 

 )ואגב, האם ראית שהונח הסכם קואליציוני עם סיעת מי?(

 

 

 

 


