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פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ המניי מס'  48מיו 5.8.2010
נוכחי :דוד יוס ,עו"ד יעקב נחו ,אפי גוטמ ,אברה בורוכוב ,טל אשכנזי ,יובל
דוידובי  ,עופר בוזי ,שאול ימי ,סבח יוס.
חסרי :יחזקאל שקד ,עו"ד עוזי אהרו ,חנ בינימינוב ,ננה ח ,ליאת שוחט ,שאול
סאל.
משתתפי :עו"ד שלומית שפינדל ,מזל זרחיה ,בנצי אזאצי ,שוש צאיג ,חמאני דוד.
על סדר היו:

 .1אישור תכנית אב לפינוי אשפה.
 .2אישור נוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה ברחבי העיר.
 .3אישור לתיקו חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התש"ע&
.2010
)הישבה נפתחה בשעה (18:17
סעי! מס'  " 1אישור תכנית אב לפינוי אשפה
ראש העירייה:
מבקש לאשר אישור תכנית אב לפינוי אשפה.
בנצי אזאצ'י:
המשרד להגנת הסביבה ,כמדיניות יוצרת וג כמדיניות מעשית ,מבקש מהרשויות באר
לעשות הפרדה באשפה .כיו ,כל הבתי הפרטיי זורקי יחד את כל האשפה ,ג את
הרטובה וג את היבשה .צרי* לעשות מחזור לאשפה .כשהאשפה מגיעה באופ מעורבב,
זה מקשה על המהל* וכתוצאה מכ* ,משרד הבריאות יחד ע המדינה פועלי בשני
מישורי .האחד ,ה דורשי הרבה כס מהרשויות שלא פועלות להפרדה בי האשפה
הרטובה לאשפה היבשה וזה עלול לעלות לעירייה ,כבר בשנה הבאה ,במספר מיליוני,
אלא א כ נער* להפרדה במקור .במקביל המשרד לאיכות הסביבה בוחר ומתכוו לתת
מענקי מאוד גדולי לרשויות שיתארגנו וייקחו על עצמ מהר מאוד ויערכו כבר ברמת
התשתיות להפרדה במקור.
לטובת העניי ,הוכנה תוכנית אב לאשפה בעירייה .זה אמור לעבור למשרד הפני .יש
סיכוי טוב שהמשרד לאיכות הסביבה יית לנו מענק מאוד גדול כדי לשנות את התשתיות
ואת ההסברה העירונית להפרדה במקור ,בזכות פניית ראש העיר.
הלח והזמ הוא קריטי ,לכ חשוב שנקבל והרשות תיכנס לתו* המהל* כמה שיותר
מהר.
אפי גוטמ:
מה המשמעות של זה?
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בנצי אזאצ'י:
מדובר על הפרדת נייר ,פלסטיק ,זכוכית וכל מה שיבש וכל מה שרטוב זה האורגני .מדובר
בחלוקה לשני זרמי .הרטוב הול* לקומפוסט והיבש למחזור אחר.
מדובר על כל המכולות המפוזרות בעיר .לא יהיו יותר את "הצפרדעי" ,אלא מכולות
שנראות הרבה יותר אסתטיות ונגישות .תהיינה מכולות להפרדת האשפה הרטובה
והיבשה .ג בבתי משותפי תהיה היערכות להפרדת האשפה.
בסביו כבר יש פיילוט בבתי הפרטיי .היו לא מעט בעיות ,אבל פותרי אות .זה כרו*
ג בהשקעות ,ג באכיפה וג בעבודה משותפת בי משרדי הממשלה.
אפי גוטמ:
בבית פרטי יש מקו לפח אחד של מספר ליטרי ,היכ יכניסו עוד פח אחד?
בנצי אזאצ'י:
בעוד מספר שני כל האר  ,כל המדינה תצטר* לעבור להפרדה במקור .לכ אני אומר,
הפרדה במקור תהיה ,ג א זה יהיה כרו* בהשקעות בתשתיות ושינויי פיזיי וזה ג
יהיה כרו* באכיפה באמצעות חוק עזר .זה עובד בכל הרשויות בעול ,זה התחיל לעבוד
בשכונות בתל אביב ,סביו ורעננה .את עניי הדברי האופרטיביי עוד לא הבאנו לכ
לאישור.
אפי גוטמ:
אני רוצה לדעת מה הפתרונות שינתנו בבתי הפרטיי.
עופר:
האכיפה תהא כפופה לחוק עזר עירוני.
בנצי אזאצ'י:
עדיי אי החלטות אופרטיביות אי* עושי את זה ואי* זה יראה .כרגע יש אפיו בתוכנית
האב מה המצב היו ,מה ההשלכות א לא עושי הפרדה במקו על תקציב העירייה
במשמעויות של פינוי אשפה ומה ההשלכות במידה וניכנס להפרדה במקור ,ג כספיות
וג לטווח הבינוני והארו* .לנושאי האופרטיביי לא נכנסנו אי* זה הול* להיות ,אבל
יצטרכו לתת את הדעת לגבי הבתי המשותפי והפרטיי.
אפי גוטמ:
על כתפי מי זה ייפול ,על התושבי?
בנצי אזאצ'י:
עדיי אי לנו מענה.
יובל דוידובי:%
בשאלות הללו אנו נתמקד כאשר נדו בחוק העזר העירוני .התוכנית היא נכונה לכדור
האר  ,לרשות ולקופת העירייה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תכנית אב לפינוי אשפה ,מאושרת.
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סעי! מס'  " 2אישור נוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה ברחבי העיר
ראש העירייה:
מבקש לאשר נוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה ברחבי העיר .הנוהל מונח על שולח
המועצה ומצ"ב לפרוטוקול.
עו"ד שלומית שפינדל:
האגרה היא רק כשמציבי מכולות בשטח ציבורי .תופסי מקומות חניה .החל מהיו
השמיני ישלמו אגרה בס*  500שקל לשבוע .עד היו השמיני זה פטור .בשטחי פרטיי
לא ישלמו דמי שימוש ,כי זה שטח פרטי ,אבל ה ישלמו פיקדו ,שא יהיו נזקי ,יהיה
מי שישל.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :הנוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה ברחבי העיר ,מאושר.
סעי! מס'  " 3אישור לתיקו חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(,
התש"ע" 2010
ראש העירייה:
מבקש לאשר תיקו חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התש"ע &
.2010
חוו"ד של עו"ד שלומית שפינדל ומכתבו של דוד מאר ממשרד "אופיר בוכניק ושות' &
רואי חשבו" ,מצורפי לפרוטוקול ומהווי חלק בלתי נפרד ממנו.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התיקו חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התש"ע& ,2010
מאושר.
)הישיבה ננעלה (18:32

דוד חמאני
מתא פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוס!
ראש העירייה

