יום חמישי ח' כסלו תשע"ג
 22נובמבר 2012
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  137מיום 22.11.2012
נוכחים :דוד יוסף ,עופר בוזי ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אברהם בורוכוב ,יובל
דוידוביץ ,שלום ימין ,עו"ד ליאת שוחט ,חנן בנימינוב ,שאול סאלם.
חסרים :שקד יחזקאל ,עו"ד עוזי אהרון ,ננה חן ,אפי גוטמן ,טל אשכנזי.
משתתפים :עו"ד הלל קרונפלד ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1אישור הסכם עם "צמרות אוויה" לפיתוח מגרש ברחוב דוד אלעזר  /הבנים.
 .2קול קורא סיוע לרשויות מקומיות להפרדה במקור של פסולת עירונית לשני
זרמים.
 .3החלפת חבר בוועדת ערר בארנונה.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:11
סעיף מס'  - 1אישור הסכם עם "צמרות אוויה" לפיתוח מגרש ברחוב דוד אלעזר /
הבנים
ראש העירייה:
מבקש לאשר הסכם עם "צמרות אוויה" לפיתוח מגרש ברחוב דוד אלעזר  /הבנים.
ההסכם נשלח אליכם מבעוד מועד ונדון בועדת הכספים.
עו"ד קרונפלד:
החלטת המועצה כפופה לאישור משרד הפנים .המחירים והתוכניות נבדקו ואישרו על
ידי חברת הרקום ,מאיר הרשקוביץ .ההסכם נוסח על ידי מול עו"ד של הצד השני.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההסכם עם "צמרות אוויה" לפיתוח מגרש ברחוב דוד אלעזר  /הבנים,
מאושר.
)חנן עזב את הישיבה בשעה (19:14
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סעיף מס'  - 2קול קורא סיוע לרשויות מקומיות להפרדה במקור של פסולת עירונית
לשני זרמים
ראש העירייה:
מבקש לאשר קול קורא סיוע לרשויות מקומיות להפרדה במקור של פסולת עירונית
לשני זרמים.
רקע
המשרד להגנת הסביבה )להלן " -המשרד"( פועל למניעה וצמצום הטמנת פסולת
ביתית ,אשר צורכת משאבי קרקע רבים ,גורמת למפגעים סביבתיים הנגרמים בעיקר
מהטמנת החומר הפריק ביולוגית )שאריות מזון( .מדיניות המשרד הינה לפעול
להפרדת הפסולת הביתית במקור לשני זרמים לפחות  -זרם רטוב אשר מכיל אך ורק
פסולת פריקה ביולוגית וזרם יבש )אחד או יותר( המכיל את כל יתר מרכיבי הפסולת.
להאצת התהליך ,החליטה הקרן לשמירת הניקיון )להלן " -הקרן"( שבמשרד ,על מתן
חבילת סיוע שתינתן לרשויות אשר יכנסו למערך ההפרדה במקור לשני זרמים של
הפסולת הביתית בלוחות זמנים מוגדרים ובתנאים המפורטים במסמך זה.
מטרת מסמך זה ,הינה להגדיר את התנאים לקבלת הסיוע )תמיכה( ,מנגנון הבחירה
של הרשויות שיזכו לסיוע ופירוט חבילת התמריצים שיינתנו לרשויות מקומיות שיזכו
בהליך.
נושאי התמיכה
במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש בקשות עבור יישום הפרדה של הפסולת הביתית
במקור לשני זרמים.
הנושאים בעבורם ניתן לבקש סיוע הם:
רכישת כלי אצירה.
רכישת רכבים לאיסוף פסולת מופרדת במקור.
בינוי.
פעילויות מקומיות לחינוך ,פרסום והסברה במסגרת פרויקט הפרדה במקור לשני
זרמים ברשות.
ליווי תפעולי וארגוני של המעבר להפרדת הפסולת במקור לשני זרמים ברשות.
סיוע לכניסת משקי בית לפרויקט ההפרדה במקור לשני זרמים שיינתן עבור
הוצאות תפעוליות נוספות של הפרויקט )להלן "תקורות פנים עירוניות"(.
הקול הקורא דורש ,שמועצת העיר תקבל החלטה לפי הפירוט הבא:
קבלת החלטה במועצת הרשות המקומית הרלוונטית ,עד למועד הגשת הבקשה,
שתכיל את כל ההחלטות הבאות:
א .להתחיל ולהשלים את תהליך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים בשטח הרשות
בהתאם לתוכנית אשר הוגשה למשרד וזאת בהתאם לתנאים וללוחות הזמנים
המוגדרים במסמך זה.
ב .להפריד את הפסולת במקור לשני זרמים בשטח הרשות בהתאם לתוכנית שהוגשה
במשך שש שנים לפחות מיום קבלת ההתחייבות ולפנותה כדין.

3

ג .להעביר את הפסולת המופרדת במקור ,באופן נפרד ומבלי שתתערבב עם פסולת
למיחזור או סוגי אשפה אחרים ,למפעל מיחזור ישירות או באמצעות תחנת
מעבר/מיון הזמינים לקליטת פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במקור.
ד .להקצות את התקציבים הדרושים להשלמת מימון הפעילויות הנתמכות במסגרת
קול קורא זה מעבר לסיוע שיינתן על ידי המשרד ,ולהמשיך לאחר מכן לממן את
מלוא העלות של קיום /תפעול מערך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים.
ה .ליישם את כל מרכיבי התוכנית המפורטת להפרדה במקור לשני זרמים ברשות
שאושרה על ידי המשרד ,על עדכוניה מעת לעת שיאושרו על ידי המשרד.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :סעיפים א' עד ה' להפרדה במקור של פסולת עירונית לשני זרמים,
מאושרים.
סעיף מס'  - 3החלפת חבר בוועדת ערר בארנונה
ראש העירייה:
בשל הודעתו של מר חן בריל כי נבצר ממנו להשתתף בישיבות וועדת ערר בארנונה,
מבוקש לאשר החלפתו .במקומו יבוא מר יהודה סינואני.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :חברתו של מר יהודה סינואני בוועדת ערר בארנונה במקום מר חן בריל,
מאושרת.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:15

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

