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  ט"תשס, אלול ז"כ  
  2009, ספטמבר 16 

  
   8/2009' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  13.9.09ט "אלול  תשסב ד"כמתאריך 
  
  
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    פיני דנינוד "עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה -    אסי לוי מר

  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי -  ד ברוך חייקין"עו

  מנהל הלשכה -    אריק זורגר
  
  

  הרצל
  

מ שם מתקיימת הפגנה של ראשי "מול בית רה, 23.9מבקש לזמן ישיבת מליאה מיוחדת ביום 
  .ש"ות ביוהרש

  
  האלון' חזיזות הבתים ברח –נושא לדיון 

  הרצל
על בסיס וולנטרי בשיתוף תרבות הדיור וזה לא , בעבר היה נסיון לבצע שדרוג של חזיתות הבתים

  .הצליח
ביצענו עבודת הכנה עם חברת נירלט לראות אתה בתים ולהציע הצעה לשיפוץ החזיתות בטיח 

  .לוןהא' כדי לשפר את המראה של רח, חדש
  ).מצגת הוצגה עם הדמיית הרחוב הנוכחי והמתוקן(

החוק קיים כבר היום ואני , אני מבקש את תמיכת המועצה במהלך של אכיפת חוק חזיתות הבתים
  .'ניתן את המעטפת של מחירים מוזלים דרך הקבלן וכו

  
  אבי

לראות האם יש חשוב . נתן הצעה מסויימת אל לא כוללת את הכל. אני סיירתי עם קבלן ברחוב
  .יכולת חוקית לבצע את המהלך
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  ד חייקין"עו
י "עפ, כי יש פרק העוסק בצביעת חזיתות הבתים, חוק העזר שמירת סדר ונקיון מאפשר אכיפה

  :סדר הפעולות הבא

  .פ מפרטים וקריטריונים שהמועצה קבעה וגוונים"הוצאת דרישה לתושבים ע -

 .המועצה תבצע ותחייב את התושב י התושב"במידה והדרישה לא בוצעה ע -
 .ניתן לתבוע בבית משפט –במידה ותושב לא שילם  -
  

  הרצל
  ?השאלה המרכזית היא האם הולכים על המהלך באופן עקרוני

  
    :הצעה להחלטה

  .לאור הבסיס המשפטי הקיים, הרצל מבקש את תמיכת מליאת המועצה במהלך הזה
  .המליאה רואה את המהלך בחיוב  :החלטה
  )טפלו, בני(מתנגדים    – 2    בעד 6  :הצבעה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  הרצל בן ארי        
  ראש המועצה        

  
  
  

 אריק זורגר: רשם 


