
 
 

 14ישיבה מס'  –מענה להצעות לסדר יום 
 
  

 הכשרת גישה לרחוב האורנים – יניב שחרמענה להצעה לסדר יום של 

שהצעת כבר במסגרת העתירה שהגישה כנגד דרום השרון וכפר מעש  מועצה העלתה את הפיתרוןה
 סוכם שהנושא יבחן מול דרום השרון. 7.11.19ובפגישה שהתקיימה במשרד התחבורה ביום 

 
 אין בכך צורך, לסדר בעניינים שכבר על סדר היום לא מבינה למה אתה מגיש הצעות

 
 

הסדרת מקומות בילוי בשעות הערב והלילה במוסדות  –של מיכאל לוין מענה להצעה לסדר יום 

 הציבוריים לבני הנוער

 
 נשמח אם תגיש הצעה מסודרת כולל בחינת ההיבטים הכספיים כדי שנוכל לדון בה.

 
 פועלת לאורך ימות השבוע ומציעה מגוון רחב של פעילות לנוער בשעות הערב: מחלקת הנוער -ללא קשר 

ומציע מגוון רחב של פעילות, אירועים וערבי נושא  19:00-21:00מועדון הנוער פועל בין השעות  •

 .המופעלים על ידי צוות המועדון

 19:30-21:00  לאורך השבוע בין השעות  פעילות לפי שכבות גיל -מגרש הכדורגל •

בשעות  מגוון רחב של קורסים/ סדנאות/ תוכניות שנתיות שמפעילה המחלקה לאורך השנה •

ביי סטייל, כושר קרבי,   אחה"צ והערב: הספוקנוער, חוק וסדר, שגרירים צעירים, תוכנית צהלה,

 .ב"וקבוצת איגי לנוער להט  הרכבי מוסיקה ופיתוח קול

 בקיץ ובחופשות יש תגבור של הפעילות הן ברמת השעות והן ברמת התכנים •

 

 צהרוני לידרהתקנת מצלמות ב –מענה להצעה לסדר יום של יניב שחר 

 חוק אליו אתה מתייחס מכוון למעונות יום ושם אכן המועצה התקינה מצלמות.ה

החוק לא מתייחס לחינוך הפורמלי לגביו חל חוזר מנכ"ל משרד החינוך אשר אוסר על צילום בתוך הגן 

ים ומאפשר התקנת מצלמות המכוונות לשער הגן לשביל הגישה לגן ולגדרות המקיפות את הגן כלפי השטח

 שמחוץ לגן הילדים.

עוד נקבע בחוזר כי המצלמות יוצבו באופן שיצלמו תלמידים לכל היותר באופן אגבי )ולא מתוך כוונה לצלם 

 את התלמידים(, וזאת לצורך הצפייה לצורכי ביטחון.

 מאחר שהצהרונים מתקיימים במבני גני הילדים לא ניתן להתקין מצלמות כפי שהצעת. 

 

 



 
 

 

 מינוי דירקטור מסיעת כוח לשנות לתאגיד לפיתוח גני תקווה –של יניב שחר יום  מענה להצעה לסדר

 

לאור פנייתך שלא לכהן כדירקטור בעמותת תרבות ואומנות, וכיוון שמיכאל לא מונה כחבר בועדה 

 המקומית, חשבתי שיש מקום למנות כנציג האופוזיציה בתאגידים העירוניים את מיכאל.

 היחס הנדרש של דירקטורים מהאופוזיציה מול הקואליציה בתאגידים העירוניים.מינוי זה שומר על 

( במקום החלק היחסי שלו 3/8) 37% –המשמעות של ההצעה שלך היא שלאופוזיציה יהיה ייצוג יתר 

–  30% (4/13) 

 לכן אני לא מוצאת לנכון להעלות לסדר את ההצעה שלך למנות את נעמה כדירקטורית בחברה לפיתוח.

 .(2/8)  25%כרגע נמצאים על 

 

 מטעם יניב שחר –מענה לשאילתה בעניין היתרי בניה במרכז הבמה 

שאלתך האם יש היתרי בניה לחנויות במרכז המסחרי התשובה היא חיובית. כל ההיתרים מצויים באתר ל

 והתשלומים הנדרשים כדין.הועדה וניתן לעיין בהם. במועד הוצאת ההיתרים שולמו כמובן כל ההיטלים 

לשאלתך האם המועצה קיבלה דמי שכירות חודשיים על השטחים התשובה היא שהמתחם מחולק כך 

שמרכז הבמה בבעלות המועצה והשטח המסחרי הוא בבעלות פרטית. לפיכך, מטבע הדברים המועצה לא 

 מקבלת שכירות בגין החנויות במתחם.

 

 

 

 


