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 מדיניות חניית קורקינטים חשמליים – יניב שחר שלמענה להצעה לסדר יום 

 

  בתחילת השנה ניתן היתר ראשון על פי חוק העזר להעמדת קורקינטים במרחב הציבורי, לחברת ווינד.

פגע, תוך באופן שלא יביא למהקורקינטים במסגרת ההיתר שניתן לה, התחייבה החברה לדאוג להעמדת 

להעמיד סדרן מטעמה שייתן מענה מהיר לכל פניה בנוגע להעמדת הקורקינטים באופן  אף התחייבהש

נשלח דיווח לסדרן החברה פועלת לפי התחייבויותיה וככל שמזוהה הפרה  המהווה מכשול במרחב הציבורי.

 במסגרת הזמנים שנקבעו.והדבר מטופל 

כן התחייבה החברה להעביר למועצה מידע בנוגע לשימושים שנעשים בקורקינטים ברחבי היישוב, לצורך 

  ולמידה. ניתוח

מאחר שמדובר בשנת פיילוט, המועצה בחרה שלא לסמן מיקומי חניות לקורקינטים במרחב הציבורי 

ואו על חשבון מקומות חניה , שכן סימון חניות אלו יבוחיוב בהעמדת סדרן ולהסתפק ברשימת איסורי חניה

  לרכבים או על חשבון מעברים לציבור.

לקראת תום שנת הפיילוט ועל בסיס ניתוח נתוני שימוש, תשקול המועצה סימונים ייעודיים למיקומי הצבת 

  קורקינטים במרחב הציבורי.
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סימון שביל היציאה מהחניון החדש בדרך המשי  – יניב שחר שלמענה להצעה לסדר יום 

 הצמוד לבית ספר אמירים

 

נקבע בעצה אחת עם  ,בהתאם לסיור עם מתכנן התנועה ולצורך הגברת הבטיחות מעבר לנדרש

בדיוק כפי  ,מחסומים בין המדרכה למעבר כלי הרכב מתכנן התנועה אריה הוכברג כי יותקנו 

 .נים בכניסה הקיימת לחניהשמותק

 .12/9/2022בתאריך ותקנו האלו הוזמנו ו
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 לכבוד 

 יניב שחר

 סיעת כוח לשנות –חבר מועצה 

 

 

 "מחירי הקייטנות בלידר"מענה לשאילתה בעניין 

 

 המועצה והחברה ענו לשאלות הללו מספר פעמים באמצעים שונים.
 גם אליך.אני בטוחה שהתשובות הללו הגיעו 

 החברה אף פרסמה אגרת להורים, במסגרתה הובהרו הדברים הבאים:
 

 בתחומי תקווה גני לפיתוח החברה של המציעים מאגר את להגדיל נועד והקייטנות החוגים מכרז .1
 .הספר ובבתי ים/הילדות בגני הקייטנות ובתחום המשלים החינוך ובמסגרות החוגים בצהרונים

יובהר כי לחברה היו קיימים במאגר זכיינים להפעלת קייטנות אך היא מצאה לנכון לרענן המאגר 
 ולאפשר לזוכים נוספים להירשם אליו.

 קפדניים קריטריונים הצבת תוך ,קייטנה ליום לילד ₪ 123 הציע לספק המכרז הקייטנות בתחום .2
 בנוסף, החברה .ומסגרת מסגרת בכל וההפעלות הצוותים איכות את לוודא במטרה ,לספק

 את לכסות שאמורה ד/ליל ₪ 20 ס"ע ניהול תקורת במכרז ביקשה לגבות תקווה גני לפיתוח
 מחויב שהספק האדם כח על הנוסף האדם והתפעול של החברה הכוללים: כח הוצאות הניהול

 תגבור ,גנים חמישה כל על מסתובבת סייעת ,טרום חובה .ט במסגרות נוספת )סייעת לתת
אדמיניסטרטיבי,  אדם כח ,קייטנה מנהלת ,שטח רכזות הצורך(, שתי לפי צעירות במדריכות

 .ותחזוקה שוטפת ניקיון, בלאי של עלויות וכן בגביה וטיפול אשראי עמלות

 ₪. 143 על עמדה הפעלה ליום ה/לילד המכרז על פי הסופית העלות .3

המחיר לתושב תוך שהיא מחקה לחלוטין  את החברה ניהלה התמחרות מול הזוכים על מנת להוזיל .4
 .לילד ליום₪  120שלה והעלות החדשה עמדה על  הניהול את תקורת

 . 16:30 לשעה עד הפעילות כן, החברה האריכה את יום כמו .5

 . 10% בגובה ת/נוספ ה/ילד החברה אפשרה הנחת –באשר להנחות ילדים נוספים  .6
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 לכבוד 

 אושרת פרימו

 סיעת כוח לשנות –מועצה  תחבר

 

 

 "סטטוס המעילה בלידר"מענה לשאילתה בעניין 

 

, במסגרת הדיון בסעיף 26.7.2022שאלתך בנושא נענתה במלואה בישיבת מליאה הקודמת, מיום 

 .2021לשנת  לפיתוח אישור דוחות כספיים של החברה

 בדוח. 7בנוסף, לאמור בביאור  יתהינך מופנ
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 לכבוד 

 יניב שחר

 סיעת כוח לשנות –חבר מועצה 

 

 

 "מועד סיום פיתוח הפארק שבין דרך אילות לדרך המשי"מענה לשאילתה בעניין 

 

 .יותקנו מתקני המשחק בשצ"פ אוקטובר ספטמבר יםחודש במהלך

     .טהישנת השמ עקב  מיד לאחר החגים יחלו עבודות הגינון

 2022סוף שנת  צפי סיום בפועל, 

 

 


