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הנדון :סיכום ישיבת ועד מיום 18.11.12
.1

ביום ב 18.11.12 ,התכנס ישיבת ועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :אורי מנשהאוף ,בני כהן ,ליזה טולדנו ,עמירם בריט ,חנה טייכר ,שמעון דבוש ומנהל
הרובע.
נעדרו :מאיר מוסאי)ללא הודעה מוקדמת( ,שוקה הראל )הודעה מוקדמת( ,יעקב ניב )הודעה
מוקדמת(.
כמו כן השתתפו :מנהל אגף הרווחה בעירייה – יעקב אלמוג

.2
.3

סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב6.11.12 -
להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
)א( אורי מנשהאוף – יו"ר הוועד  -פתיחה
ועד הרובע מחזק את ידי צה"ל במלחמתו בחמאס.
)(1
משפחות הרובע ישמחו לארח משפחות מהדרום.
)(2
חב' הוועד מאיר מוסאי לא מגיע באופן שיטתי לישיבות הוועד ובכך אינו מממש
)(3
את אחריותו לבוחרים ופוגע בעבודה השוטפת של ועד הרובע.
)ב(

הקצאת מקלט לאלו"ט
מנהל אגף הרווחה הציג את הבקשה והנימוקים להקצאת מקלט לאלו"ט )ברח'
)(1
יובלים -מתחת לגשר(.
התקיים דיון פתוח בנושא בו הוצגו שאלות ע"י הפורום וניתנה התייחסות ע"י יעקב
)(2
אלמוג.
סיכום יו"ר – אגף הרווחה מבצע עבודה חשובה מאד בטיפול באוכלוסיות חלשות.
)(3
באחריות מנהל הרובע בדיקה והצגת הנתונים הבאים:
* התפלגות גילאים במודיעין מכבים רעות תוך השוואה בין מודיעין לרובע.
* האם אלו"ט משלמת כסף לעירייה?
* אם שוכרים כיצד ועד הרובע מתוגמל?
לאחר קבלת הנתונים החסרים הנושא יעלה בישיבת הרובע הבאה בה תתקבל
ההחלטה.

)ג(

אישור הפרוטוקול מ15.8.12-
התקיימה הצבעה בעד  -אורי מנשהאוף ,בני כהן ,ליזה טולדנו ,עמירם בריט
)(1
וחנה טייכר.
הפרוטוקול אושר פה אחד.
)(2

)ד(

מחסומים
יו"ר הוועד – לאור טיפול היועצת המשפטית של העירייה ,עו"ד דנה טכלר חפץ,
)(1
בסוגיית המחסומים מול משרד הפנים) ,מצ"ב עדכון היוע"מ בנושא( .בשלב זה יש
למצות התקציב ללא חיסכון בכסף ולאחר שתתקבל פסיקת משרד הפנים תתקבל
החלטה בהתאם.
נערך סבב התייחסויות של הפורום כדלקמן:
)(2
עמירם בריט – יש לנו שנה שאנו יכולים להשפיע ולהשתמש בכסף .בעוד שנה גם
זה לא יהיה .בכסף זה צריך להשתמש וכן בשיטה לחסוך שעות שמירה ולהשתמש
לחשמל ומצלמות .כל העולם הולך על מצלמות
ליזה טולדנו  -אני מתנגדת לכך כי אנו ייחודיים כמו נווה מונסון.חבל לזרוק כסף.
לא מאמינה במצלמות )כן מאמינה במחסומים( .יש לדאוג לשומר אחד לכל 24
השעות ,למעט שעות העומס.
חנה טייכר – תומכת בשינוי שעות השמירה ולא בעיסוק בחסכון בכסף.
בני כהן – תומך בדעתה של חנה טייכר.
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)(3

.4

שמעון דבוש – היה אישור ספר תקציב .ואיני יודע מה אושר ומה לא? העמדה
שלנו בבסיס  24/7לא השתנתה ,אך יש רצוי ויש מצוי ,כלומר ,בשוטף העסק ביום
מתמוסס .נוסף עוד נתון חשוב של ריבוי פריצות .נחסוך כ 4 -שעות ובכסף נוכל
לרכוש מצלמות.
סיכום יו"ר הוועד – לאור הסכמת חברי הוועד לשנות את שעות פעילות
המחסומים על מנת לטייב את משימות האבטחה ,מבקש משמעון דבוש ,יו"ר
ועדת הביטחון של הרובע ,מקסום תוכנית האבטחה באילוצים הקיימים והצגתה
בישיבה הוועד הבאה.

)ה( הנצחה
) (1יו"ר הוועד פתיחה– ההנצחה הינו נושא רגיש ביותר שהתחיל טיפול ע"י ועד
הרובע בוועדת הנצחה בראשות חבר הוועד שמעון דבוש ,לפני כשנה.
יש לקחת פסק זמן ולבחון הנהלים והקריטריונים על מנת לוודא כי התהליך נכון
ועומד במבחן המציאות ובמבחנים אחרים.
התנהל דיון מעמיק בנושא:
)(2
ליזה טולדנו – חיילים שעוטרו בעיטור ייחודי כמו עיטור הגבורה או עיטור העוז,
המביעים ערכים גבוהים ,יש להנציח באלמנטים ייחודיים .אם הוחלט להנציח
חיילים בשבילים ,בעלי עיטורים ניתן להנציח בדרכים או מבנים.
בנוסף לנושא העיתוי בו יידונו בוועד הרובע וייבחנו שנית את הקריטריונים והנהלים
עליהם הוחלט .לדעתי  -לגבי החלטות של ועדת הנצחה עד כה ,אשר עלו להצבעה
בוועד הרובע על פי הקריטריונים והנהלים הקיימים  -יש להצביע כעת .לאחר מכן
יש לתת את הדעת ולבחון שוב את הקריטריונים שנקבעו ואת מידת התאמתם וכן
לקבוע נהלים ברורים שיהוו אבן הבוחן של ועדת הנצחה בהמשך.
שמעון דבוש – עלו והוצגו  4בקשות הנצחה .הוועדה אישרה פה אחד .כעת
הוועדה מבקשת לאשר ההמלצות .קבענו קריטריונים.
סיכום יו"ר – לאור רגישות הנושא ,יפגשו יו"ר הוועד ויו"ר ועדת הנצחה )טרם
)(3
ישיבת הוועד הקרובה( ויגבשו קריטריונים ונהלים על בסיס הלקחים עד כה.
הנושא יעלה בפני פורום חברי הוועד בנוסף יעלו המלצות ועדת ההנצחה לאישור
ועד הרובע..
בכל מקרה ,המלצות ועדת ההנצחה יבחנו על פי הקריטריונים הקודמים לגבי
ארבעת המקרים/בקשות ורק לאחר דיון בנושא הקריטריונים בוועד הרובע.
נושא ועדות העירייה לא עלה לדיון.
)ו(
צפי לישיבת ועד הבאה,יום א'  23.12.12שעה .19:00

