
  ב" תשעטבת' רביעי ב יום 
  2011 דצמבר 28  

  28.12.2011 מיום 101' פרוטוקול מועצה לא מן המניין מס

שלום , אברהם בורוכוב, יובל דוידוביץ, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף: נוכחים
  . ימין

, אפי גוטמן, חנן בנימינוב, ננה חן, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט" עו  :חסרים
  . טל אשכנזי, סבח יוסף, שאול סאלם, קאל שקדיחז

  .  חמאני דוד, י'בנצי אזאצ, רמי בן סעדון, מזל זרחיה :משתתפים

  :על סדר היום

 .אישור תכנית מפורטת לפסולת .1

  .ר לוועדת תכנון ובנייה"בחירת יו .2

  )18:36הישיבה נפתחה בשעה (

   אישור תכנית מפורטת לפסולת- 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . לאשר תכנית מפורטת לפסולתמבקש

  :בנצי

כל הרשויות בתהליך מזורז צריכים לעבור להפרדת פסולת בין , על פי החלטת המדינה
משלמות קנסות גבוהים , ותהאו שמתמהמ, רשויות שלא עושות את זה. רטוב ליבש

אחרי , גם העירייה, לכן. מדובר בקנסות בסדר גודל של כל שנה כמיליון שקל. מדובר
שמבטיחה חיסכון מאוד , הוגשה תוכנית מפורטת,  תוכנית אב לפסולתאישור

בתוכנית המפורטת . ההפרדה בין פסולת אורגנית לבין פסולת יבשה. משמעותי לעיר
  . אנו נספק פחים לבתים

  :ראש העירייה

  . אנו נצטרך להסביר לאוכלוסייה וכן להוסיף פחים

  :בנצי

  .  הבינויהעירייה תיקח על עצמה את הוצאות הטמעות

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  .    פה אחד:בעד

  .תמאושר התכנית המפורטת לפסולת: החלטה



 2 

  ר לוועדת תכנון ובנייה" בחירת יו- 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

ביקש להתפטר , חבר המועצה טל אשכנזי, ר הועדה לתכנון ובניה"יו, כידוע לכם
 מבקש מהמועצה למנות את עופר אני, מפאת חוסר זמן ולכן, ר הועדה"מתפקידו כיו

מאחר ועל הפרק יש לנו המון בקשות וזה מעכב בניה של , ר הועדה לבניין עיר"בוזי ליו
  . אנשים או פניה לבנקים להלוואות ומשבש לאנשים את התוכניות

אנו מאחלים , בכל מקרה. ידוע לנו שהבחירה צריכה להיות גם במליאה של הועדה
  . לעופר הצלחה בתפקיד

  ?  בעדמי

  . פה אחד: בעד

  .  תמאושרר הועדה לתכנון ובנייה "עופר בוזי ליו בחירתו של:החלטה

  )18:40הישיבה ננעלה בשעה  (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

   מרכז ישיבות המועצה


