
הגברת הניקיון ברחוב דרך המשי, דרך המלך :  מענה להצעה לסדר היום בנושא

 סיעת "כח לשנות" – ודרך הים

 7ישיבה מס' 

 

בנקודת המפגש של רחובות דרך הים ודרך המשי מתבצעות כיום עבודות לסלילת 

 המשך הכביש לדרך התקווה.

 ויוניק(.בניינים חדשים )שבירו  4-במקביל, בימים אלה מוקמים כ

 על כן, השטח הזה מהווה אתר בנייה.

אגף התפעול במועצה פועל ככל שניתן למול הקבלנים ודורש מהם לבצע ניקוי 

 מאסיבי של הכביש ושל השטח בהתאם לחוקי העזר בנושא.

 .לפחות פעמיים בשבועמכונת הטיאוט של המועצה עוברת ברחובות 

מכונת הטיאוט אינה מסוגלת לשאוב יש לקחת בחשבון שעקב כמויות החול הרבות, 

את כמויות החול הרבות אשר מצטברות במקום ולעתים אנו נעזרים גם בשירותי 

 ניקיון חיצוניים אשר מסוגלים לתת את המענה.

 

 מכיוון שהצעה זאת מיושמת ממילא, ההצעה יורדת מסדר היום

 

 

 

 

 

 



 

גל  )סיעת הצעה לסדר היום מטעם חבר המועצה וסגן ראש המועצה יניב אנ

 "את"(                           

 

הצעת החלטה לאשר הצבת מיכלי מיחזור לבקבוקים ופסולת אלקטרונית בכל בתי 

הספר היסודיים ולקיים תערוכה במסגרתה ידרשו בתי הספר להכין מיצגים 

 מחומרים ממוחזרים.

 

מתוכנן ההצעה באה כמהלך חינוכי מקדים אצל בני הדור הצעיר כחלק ממהלך  .1

 גדול יותר ביישוב.

המטרה : חינוך הילדים לנושא מיחזור ובמקביל הכנסות שיתקבלו יועברו לתקציב  .2

 השוטף של בתי הספר למטרותיהם.

 

 הצעת החלטה:

 כל בתי הספר, תדאג המועצה להצבת מיכלי מיחזור לטובת בקבוקים ב

 ופסולת אלקטרונית. תישקל הרחבה לסוגי פסולת נוספים.

 בת המתקנים, תדאג המועצה לקשר בין בית הספר לבין חברות בנוסף להצ

המיחזור בנושא הנחיות איסוף, נושא פינוי והתגמול הכספי בגין הפסולת 

 אשר יועבר אל חשבון בית הספר.

  במהלך שנת הלימודים תתקיים תערוכת מיחזור בכל בית ספר יסודי ובכלל

למידים כיד הדמיון ויוצגו זה, תערך תחרות בין מיצגים אשר יוכנו על ידי הת

 לקהל הרחב.

 

 

 בברכה ובהצלחה                                                                                            

 יניב אנגל                                                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

הצעה לסדר היום מטעם חבר המועצה וסגן ראש המועצה עומר שלומוביץ' )סיעת 

 "את"(

 

"ספרי המועצה,  קובע כי 8991-)א( לצו המועצות המקומיות, תשי"א 891סעיף 

מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה לפני כל חבר מועצה, והוא רשאי להכין 

ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרדי המועצה  העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוצא

  ".בלי הסכמתו בכתב של ראש המועצה

ועדות המועצה תהיה להן בזמן ישיבתן גישה לספרי ": )ב( לצו נקבע כי 891בסעיף 

 .המועצה, מסמכיה וניירותיה הנוגעים לעבודתן"

יחד עם זאת, כשנמסר מידע לחבר המועצה, וזאת בשונה ממידע שנמסר ליתר הציבור, 

לצורך מילוי מדובר במידע הנמסר  -עליו חלים המנגנונים הקבועים בחוק חופש המידע 

 , ואין הוא רשאי לעשות במידע זה כל שימוש אחר. תפקידו של חבר המועצה בלבד

 

 הצעת החלטה: 

פי דין שלא לעשות -עגן בהתחייבות בכתב של חברי המועצה את חובתם עלל

 שימוש במסמכים ומידע שנמסרים להם אלא לצורך תפקידם. 

 

 

 


