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 . מינוי חברים בוועדת משנה לחינוך ותרבות בתרשיחא2
 

 סדר הדיון:

 
 ראש העיר:

ערב טוב, אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה, אך קודם אברך את הזוג הצעיר, 
דרוזדובסקי  מיכאל וקריסטינה, הבת של חברת המועצה נינה קרפוב, שהצטרפו 

  לרגל חתונתם. 120לישיבה היום,  בברכת מזל טוב עד 

 

 : אישור הסכם להטמנת פסולת מעורבת במסגרת אשכול גליל מערבי1סעיף מספר 

 
 מנכ"ל העירייה: 

 טיוטת ההסכם צורפה להזמנה לישיבה. 
אשכול גליל מערבי מקדם מהלך גדול במסגרת שיפור איכות הסביבה שיוצר שיתוף 

עברון, דבר שיוביל פעולה בין הרשויות החברות באשכול בהסכם אחד עם מטמנת 
. מדובר בהרבה מאוד כסף 15% -להוזלת עלויות ההטמנה לרשויות בשיעור של כ

ביחס לעלות ההטמנה השנתית. מבקשים לאשר הסכם זה כדי שהאשכול יוכל לצאת 
 למכרז. אבקש התייחסותכם.

 
 מקסים בריינין: 

 כמה פסולת מפנים בשנה?
 

 מאיר וקנין: 

 טון פסולת גושית ורגילה. 10,000 -אנו מפנים כל שנה כ
 

 מקסים בריינין: 

 האם זה מפונה לאותו אתר?
 

 מאיר וקנין: 

לכניסה. מהלך זה יוזיל את  ₪ 147זה מפונה לאותו אתר, וכיום אנו משלמים 
 העלויות באופן משמעותי כפי שציין המנכ"ל.

 
 מקסים בריינין: 

 ומה בנוגע להפרדת הפסולת?
 

 מאיר וקנין: 

פסולת שאנחנו מפנים למטמנה הולכת להטמנה ומה שאנחנו ממחזרים הולך 
למתקני המחזור. בפסולת ממוחזרת אנו חוסכים את עלות השינוע וההובלה. השנה 

 קרטוניות, דבר שחוסך לנו הרבה מאוד כסף בהטמנה. 12הוספנו עוד 
 

 מנכ"ל העירייה: 

קורא שהוגש, האשכול קיבל  מהלך זה הוא פרי יוזמתו של ראש העיר שבמסגרת קול
מלש"ח לטובת כל נושא איכות הסביבה. חלק מסכום זה מיועד להקמת מפעל  50
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מחזור פסולת מוצקה ומחזור פסולת ביתית. אנחנו מתכננים ורואים כמה שנים 
 קדימה גם כלכלית וגם לטובת שיפור איכות הסביבה. אנו מבקשים לאשר ההסכם.

 
 חליל אבו חסאן: 

ות הוא חשוב ביותר, הבעיה שלנו היא שלא הצלחנו מעולם עם נושא נושא הבריא
השותפויות. ניסינו פעם לקיים שותפות באגם עם מועצה איזורית מעלה יוסף, 

 וכנראה שגם עכשיו לא כדאי לעשות שותפות. 
 בנוסף, העלות של כל הנושא אינה ברורה.

 
 ראש העיר: 

 ומהמשרד לאיכות הסביבה.מלש"ח מהמדינה  4עלות של מה? אתה מקבל פה 
 

 חליל אבו חסאן: 

 וסכום זה מספיק לכל ההשקעה הזו?
 

 ראש העיר: 

נציג הנושא. אנו מתכוונים לרכוש כלים  2018במסגרת תוכנית עבודה ותקציב 
כלי אצירה נוספים, כלומר אנו  400נוספים כמו: שופל, משאית פינוי אשפה נוספת, 

איכות הסביבה. האשכול הוא שמגייס את הכסף מקבלים תוצאה יפה מאוד לשיפור 
 ולעירייה זה לא עולה כסף.

 
 חליל אבו חסאן: 

 אני נגד.
 

 ראש העיר: 

 אתה מתנגד לקבל כסף?
 

 חליל אבו חסאן: 

 פעם היו הרבה כלים לעירייה, היום אין לעירייה כלים.
 

 ראש העיר: 

 חברים מי בעד אישור ההסכם?
 
 

 הצבעה:

ראש העיר, שמעון בן נעים, איימן שנאתי, ליאור לסרי, יורי קוצ'ר,  הצביעו בעד:
 שלמה סויסה ונינה קרפוב.

 ארקדי פומרנץ, מקסים בריינין, חליל אבו חסאן וטנוס נחלה. הצביעו נגד:
 

 ( 035)החלטה מס' : 1החלטה בסעיף מספר 

 בהתאם להערות החברים ועפ"י הצבעת הרוב מאשרים חתימה על הסכם להטמנת
 גליל מערבי, ויציאה למכרז לסילוק פסולת. פסולת מעורבת במסגרת אשכול
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 : מינוי חברים בוועדת משנה לחינוך ותרבות בתרשיחא2סעיף מספר 

 
 מנכ"ל העירייה: 

בישיבת מועצה הקודמת אישור הקמת ועדה זו, היום אנו מבקשים לאשר את שמות 

 החברים בוועדה:

 יו"ר הוועדה: איימן שנאתי, 

 מרכז הוועדה : ואג'די דקואר

פאוזי מוסא, מאזן נחאס, עאטף נעים, מאזן נעים,עבד מוסא ,אבראהים :  חברים

 סויטאת ,יונס חורשיד, ודיע חורי, בשיר דקוואר, פאדי נאחס, נהאי דאוד, 

 ד"ר אליאס חדאד , הוואני מעיקי, אחמד שריח, ודיע דקוואר, מוג'נה בשארה, 

 ני, עו"ד פיראס גרזוזי ואיברהים הווארי.לורן חדאד, רימון עבלי

  
 בנוסף, אנו מסמיכים את ראש העיר והסגן למנות חברים  נוספים.

 
 טנוס נחלה: 

 האם אין צורך לדבר על הנושא הזה?
 

 ליאור לסרי: 

 באם יש חברים נוספים, אתה מוזמן להציע.
 

 מקסים בריינין: 

 הנושא אינו על סדר היום?
 

 מנכ"ל העירייה: 

 אישרנו הנושא בישיבת מועצה הקודמת כעת אנו מאשרים את שמות החברים בוועדה.
 

 חליל אבו חסאן: 

 מי בחר בחברים?
 

 ראש העיר: 

 מי בעד?
 

 הצבעה:
ראש העיר, שמעון בן נעים, איימן שנאתי, ליאור לסרי, יורי קוצ'ר,  הצביעו בעד:

 שלמה סויסה ונינה קרפוב.
 קסים בריינין, חליל אבו חסאן וטנוס נחלה.ארקדי פומרנץ, מ הצביעו נגד:
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 (036)החלטה מס' : 2החלטה בסעיף מספר 

בהתאם להערות החברים ועפ"י הצבעת הרוב מאשרים   מינוי חברים בוועדת משנה 
 לחינוך ותרבות בתרשיחא: 
 יו"ר הוועדה: איימן שנאתי 

 מרכז הוועדה: ואג'די דכואר
 :חברים 
עאטף נעים, מאזן נעים, עבד מוסא ,אבראהים סויטאת פאוזי מוסא, מאזן נחאס,  

דקוואר, פאדי נאחס, נהאי דאוד, ד"ר אליאס חדאד ,  ,יונס חורשיד, ודיע חורי, בשיר
מעיקי, אחמד שריח,ודיע דקוואר, מוג'נה בשארה, לורן חדאד, רימון עבליני,  הוואני

 עו"ד פיראס גרזוזי ואיברהים הווארי.
 ואת איימן שנאתי לצרף חברים נוספים. מסמיכים את ראש העיר  
  

 ראש העיר: 

 דקות. 5  -תודה רבה, יוצאים להפסקה 
  

 רושמת הפרוטוקול: כלפון יהודית
 מזכירת מנכ"ל העירייה

 
 

______________________ 
 שלמה בוחבוט, ראש העיר

 
______________________ 

 סילס לבילייה, מנכ"ל העיר
 


