
 

 

 

 

 2018מאי  06, ישיבת מליאה שאילתה יואל בן ברוך

 תב"ר פחים כתומים

 

 ;)שגיא וייץ( המועצהלהלן תשובת 

  .עד היום 2014בניגוד לדברי יואל חל שיפור משמעותי וחסכון בפינוי האשפה משנת 

 

 73%מיליון שקל )לא  0.25 -להבנתי תמיר מסרבים לממן את הפחים הכתומים מעבר ל שאלת יואל:

 האם נכון. -שהיו לנו ביד במשך שנה אלא אפס( 

 :)שגיא וייץ( המועצה תשובת

אינו מוכן להשיב החזרים בגין התאגיד ר הסכם מול המשרד להגנת הסביבה, .י.מ.מאחר ונחתם עם ת

  אלש"ח. 250למועצה הוחזרו  רכש הפחים.

כל הרשויות שחתמו על נספח השינויים החדש )נספח יג'(, יקבלו בעתיד את השיפוי ממשרד להגנת 

 הסביבה בגין האשפה שאיננה אריזות אך מתמחזרת.

 

מה עלות רכישת הפחים הכתומים עד כה והעלות נטו מכספי המועצה )בניכוי השתתפות  שאלת יואל:

 תמיר(?

 :)שגיא וייץ( המועצה תשובת

 ש"ח.לא 1,150העלות נטו למועצה של רכישת הפחים הכתומים הינה כ 

תאגיד בגין פינוי הפחים הכתומים כבר השתלמה למועצה והחזירה למעשה את עלות הההחזרים של 

 .רכש הפחים על חשבון המועצה

 ש"ח לשנה.לא 600 –ר מחזיר למועצה בשנה בגין פינוי הפחים הכתומים סך של כ .י.מ.ת

 

 

האם ההנהלה והמליאה אישרו למועצה רכישת פחים כתומים מכספי המועצה בניגוד  שאלת יואל:

 2014לאישור התב"ר משנת 

 :)שגיא וייץ( המועצה תשובת

מיליון שקל לרכישת פחים כתומים כאשר החזר  2אישרה המליאה הלוואה בסך  2014בתחילת שנת 

 .1755בתב"ר  ר.י.מ.ההלוואה יבוא מהחזרים של ת

 1755בדקתי הרגע בשנית או בשלישית )עם ליאת( ורכישות הפחים הכתומים אכן נרשמות בתב"ר 

 ולא בשוטף.( 2014פברואר  09שאושר במליאה מיום )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

From: Joel Ben-Baruch <joel-bb@inter.net.il>  
Sent: Wednesday, April 11, 2018 6:52 PM 
To:  אייל בצר<EyalB@emekyizrael.org.il>;  דן תנחומא<dantan@emekyizrael.org.il> 
Subject: Fw:  1שאילתה מספר  
  
  

 
This email's attachments were cleaned of potential threats by Check Point Gateway. 
Click here if the original attachments are required (justification needed).  

 
  

  
מיליון שקל לרכישת פחים כתומים כאשר  2אישרה המליאה הלוואה בסך  1753בתב"ר  2014בתחילת שנת 

 החזר ההלוואה יבוא מהחזרים של תאגיד תמיר.
בתשובה לשאילתה שלי ) מצורפת ( מסרה המועצה כי נרכשו פחים כתומים  2/4/17 -מ 34במליאה מספר 

מיליון שקל נטו מכספי המועצה (  1מיליון שקל )  0.25שקל מזה תמיר החזירו ויחזירו מיליון  1.25בסכום של 
 .100%מעלות הרכישה אבל המועצה רוצה  73%אבל הם מוכנים לממן 

שהיו לנו ביד במשך שנה  73%לא מיליון שקל ) 0.25 -תומים מעבר ללהבנתי תמיר מסרבים לממן את הפחים הכ
 האם נכון. -אלא אפס( 

 בניכוי השתתפות תמיר(?המועצה )מה עלות רכישת הפחים הכתומים עד כה והעלות נטו מכספי 

האם ההנהלה והמליאה אישרו למועצה רכישת פחים כתומים מכספי המועצה בניגוד לאישור התב"ר משנת 
2014? 
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