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   6.5.12סיכום ישיבת ועד מיום 
  
 .החודשית רובעההתקיימה ישיבת ועד , 6.5.2012', איום ב  .1

, בריט עמירם,  שוקה הראל, ליזה טולדנו,  ני כהןב ,שמעון דבוש, אורי מנשהאוף: נוכחים
  .ומנהל הרובע עודד בן שלמה ניב ) וקי'ג( יעקב

       ויקי יצחקי  - נציגת עמותת נאות רעות ,  צביקה לוין - נציג עמותת מכבים
  ,)תומוקדמ ותללא הודע(  - וחנה טייכר   מאיר מוסאי: נעדרו

   ,חנן ברנשטיין –חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות : פוכמו כן השתת
 –רכזת היחידה  ,אייל שני -סביבתית היחידה המנהל , בלאיש חיים –ע "שפ מנהל אגף

  .יליה
    

  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם  .2
   -ברובעבמקור הפרדה   .א

  .נתן רקע כללי בנושאע חיים בלאיש הציג את אנשיו ו"שפמנהל אגף  )1(
  על התהליך ועיים סקירה מקצרקע ונתן שני אייל מנהל היחידה הסביבתית ) 2(  

  תחילה תטופל ערכת החינוך מ כאשר ,לערך תוכננים לעוד שנה וחציוהביצוע המ            
  מטרה לתת ב התושבים תוך כדי הסברה מבית לבית וכל זאתיטופלו כ "ואח            
  .שירות הטוב ביותר            

   .יםפחהלגבש את עמדתו בנושא מיקום ודגם  ךועד הועד יצטר       
  .ב מסמכים רלוונטיים בנושא"מצ) 3(  
    

  : 201218.3.הפרוטוקול מיום אישור .      ב
   - הצבעה  )1( 

  ושוקה  ליזה ,דבוש, עמירם, וקי'ג, בני, מ"הח –בעד אישור הפרוטוקול 
  החלטה  )2(    

  .      חברי ועד בעד 7כ "סה -פה אחד  הפרוטוקול אושר
      

  "הוט"  .ג
  ".הוט"' מ עם חב"י כהן הציג סטאטוס המוחבר הוועד בנ) 1(  

  יועברו הערות הפורום להסכם עם הוט 16.5.12- עד הכם כי יסר הוועד "יו)  א(     
   – עמותת נאות רעות ר"בין בני כהן ליו ושבוע אחרי כן יתואם הנושא           
  .שמעון שריד           

  .ום על ההסכםחתלועד בני כהן של חבר הוהפורום ייפה את כוחו סוכם כי ) ב(     
  ,  שוקה הראל, ליזה טולדנו ,שמעון דבוש, מ"הח – כולם –בעד  – הצבעה) 2(

  .ניב יעקב, עמירם בריט     
  ".הוט"מ עם "סיים המולבני כהן ום מייפה את כוחו של רהפו: החלטה) 3(

    
  גז   .ד

  , הדגיש כי אפי מלרו בני כהן הציג סטאטוס הנושאמ "ר צוות המו"ויוחבר הוועד ) 1(
פגישות שתוכננו כולל זאת לחלק מה  לא הגיע ,"נאות רעות עמותת"נציג      

  .שבוע האחרונה שנקבעה לפני
  את מעוניין לייפה והפורום מ "וביל המומ בני. לדעת בני כהן ההסכם סביר )2(
  .לסיימו וחוכ                           
   הערותקבלת טובת ל לעיון ועבר פעם נוספתסכם תר הוועד סיכם כי טיוטת הה"יו) 3(
  –שריד  שמעון כ בני כהן יאשרר הטיוטא מול "ואח 16.5.שיתקבלו עד  הפורום     

  ."עמותת נאות רעות"ר "יו      
  , שוקה הראל, ליזה טולדנו ,שמעון דבוש, מ"הח : כולם –בעד  –הצבעה ) 3(  

  .ניב יעקב, עמירם בריט     
  'מ עם חב"ו של בני כהן לסיים המוהפורום מייפה את כוח –החלטה ) 4(

  ".אמישראגז     
  .במכבים" סופרגז"נציג עמותת מודיעין העלה נושא , צביקה לוין) 5(  
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  .2012פעל להארכת ההסכם שהסתיים באפריל מנהל הרובע י            
  
   – מחסומים  .ה

על ההחלטה של הוועד  זכר את הפורוםית  - ר ועדת הביטחון "יו – דבוש מעוןש
, שהציעו פשרה בישיבה מלפני שבועיים, י  הגורמים המבצעים"ע ונעצרשמימושה 

  . 'וכו,  מצלמות, ציוד תומך: כגון
אין אפשרות להוריד ולהעלות מחסומים , כלומר, מחסומים לא מחוברים לחשמל  

  .י חוליה אחת"היו פריצות ע .במהלך היום
י ועדת הביטחון העירונית ואנשי המקצוע "ומשת עכרגע ההחלטה קיימת אך לא ממ  

  ).לא משטרה(
  .'י מערכות של מצלמות וכו"י תמיכה יומית ע"חשבתי שאפשר להתגמש ע  
  ההתנגדות הנחרצת לשינוי הייתה שלי ומי שהחליט על פיילוט בניגוד לדעתי  

אני . גם ביום שמירה לא אפקטיבית. צריך לראות איך מסתדרים. ועד הרובעזה 
  .השמירה העמידו סיירים במקום שומרים כי השומרים ברחו' מזכיר כי חב

, 24/7אנחנו עוברים למודל הפעלה  1.3.12-נקבע שב .יש לי בעיה עקרונית – שוקה
  .  כפי שהוחלט בוועד אך זה לא יושם בשטח

  .לקח קצת זמן לגנבים להבין  שאין  שמירה ביום !כפיילוטאני מזכיר שזה הוגדר 
  .ןיבעני תנועתםסוכם כי שוקה וליזה ידברו עם חברי   -  חנן  

עם  שנערכה פגישה( שנערכה לא ראוי שחבר ועד לא מעודכן על הפגישה  - ליזה
  ).של העירייהטחון יהבצוות 

 וושוקה וליזה ייטפל יצחקיטחון ימחזיק תיק הבחשבנו שהבעיה היא  – בריטעמירם 
  .בכך

  .יעקב וצוותו הם שכירים. לת העירועד הרובע הוא כמו הנה – צביקה לוין
יש בעיה אמיתי לתפעל בלילה עם שומר . בהיבט המקצועי קשה רק שומר אחד

  .אחד
לדעתי בנושא המחסומים  .ראש העיר יעלה לפגישה אצלנושא המחסומים  – מ"הח

מים צריכה כיוון שתפיסת המחסו, הוא פתרון לא טוב, "אוחזים בקרנות המזבח"אנו 
מוכן  .את כלל הכוחות הפועלים ברובע המכילהלהיות כחלק מתפיסת בטחון כוללת  

  .לפתוח מחדש מודל הפעלת האבטחה ברובע
    חנן

  מינוס אגרת שמירה עירונית .ח"ש 106שמשלמים תושבי הרובע הוא התשלום  ) 1(
  . 24*1או  12*2ק באופן כללי לאייש את המחסומים דו חודשי שמספי₪  75=       

  וגרים סאם  ל התושבים כאשריש ניגודי אינטרסים ש. ברעות יותר במכבים פחות ) 2(
  .יש פקק ארוך אזי  צ"אחה 1-4שעות בין  24הרמטי       

  אם רוצים שזה יעבוד צריך . היום עובד על קו התאורה שעות 24חשמל חי -קו  )3(
  הולקו חשמל שעמערכת שעובדת על מצברים חזקים או חיבור ל      

  .לא ניתן להעביר זאת במועצה. ₪ K90–80 -כ      
  לראש העיר בפגישה המתוכננת השבוע ולאחריו יגבש ועד  הנושא יעלה: סיכום    

  .הרובע החלטה בנושא
  

 מעמדו של ועד הרובע  .ו  
ינו כמו דירקטוריון הממליץ בפני מועצת העיר לגבי כיוון בטיפול הועד הרובע  –חנן 

המציאות בשנים . אף פעם לא עלה כאן וצריך לדון בכך, למשל נושא חינוך .ברובע
  .שיאוכלסו בתלמידי מודיעין יסודיים ס"בתיה 2הקרובות היא שיש לתת הדעת לגבי 

  .בלבד 40%מהווים כעת תלמידי הרובע " מור"ב
. זוהי מכה רצינית. אין שיתוף עם התושבים, אין ועדות, בודת שטחעאין  – דבוש
נושא ? "עמית"- ו" מעוז המכבים"אנו מסוגלים להשפיע על איחוד האם 

  .טופלו דברים בזמנו? רחובות/תשתיות
  .כשחנן היה סגן ראש העיר היה מידע וכוח אדיר מול העירייה

אם יש פעולות של חברי . ר ועד הרובע חייב להיות ולנאום"יו, טקסים, יש חגיגות
. ר חייב להיות נוכח"בישיבות מועצה יו. ר הוועד צריך להיות מוזמן"מועצה אזי יו

  .כמו כן נדרש פרסום
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  .גם שחנן היה שם לא זזו דברים – ליזה
פגש יצריכים לה. לא יודעים שאנו קיימים? מהי המהות שלנולשאלה ס "הגענו סו

  .חברי ועד צריכים להיות בוועדות בעירייה. מפעם בחודש יותר
  ..א המחסומיםצריך להעלות לראש העיר מיידית את נוש    

  .י גורמי העירייה ולעדכן אותנו"ל מועברים ע"כל נושאים שקשורים לרובע צ
  ?אפשרי. צריך כל שבוע להיפגש כדי להתניע תהליך עבודה

  ?מי מציג הדברים לראש העיר
  שעות 3אני נמצא גם כעת כל יום במשך ! לא נכון, בהתייחס להערות ליזה – חנן

אני נציג נאמן שלכם בכל הישיבות .  בעירייהומעורה היטב בנעשה בכל תחום 
  .והוועדות בעירייה

אם תדברו כללית חיובית מול ראש העיר תקבלו , לגבי הפגישה עם ראש העיר
ר "דוגמא שריפה בתיכון מו(? אם הנושא הינו מעמד ועד הרובע. תשובה חיובית

  ).בעלי תפקידים לא מעודכנים
 יםנושא אלו' וכוציבורית גינה /חניהומדבר על " דלת פתוחה"אם תושב נכנס ל

אם יש החלטה פה אחד אזי צריך . קודם על שולחן ועד הרובע םלהעלות כיםשצרי
  .קולות כמו לדוגמא בנושא חינוך 2להעלות כדיעה ברורה וחלוטה ולא 

  .ר הוועד"לדעתי חשוב שראש העיר יישמע את כולם ולא רק את יו
  .ראש העיר שמעון דבוש יעלה נושא ייצוגיות בפני

חשוב שאסביר כיצד לעשות . איך ומה מעלים לראש העיר,  כיצדישנה חשיבות 
כסף שלא נגבה מאתנו והוא רוצה , ביבס מכניס מיליונים לרובע באופן מובהק. זאת

, ריבוד יאיר פרג מחדש, תוך חודש נכנסים פרויקטים כמו כיכר במכבים. עוד להכניס
ל "השיחה צ. המייסדים במכבים ועוד' רחהשלמת ריבוד , עומרים' ריבוד שד

  . יש למצות המקסימום בשיחה. פוזיטיבית בלבד ולא כזו שנצטער על השיחה
  .חנן עדכן הפורום בסטאטוס מצב הרחבת המרכז מסחרי ברעות

מהנדס . סי מירב "יבדוק אפשרות הצגת נושא המרכז המסחרי בפני הוועד עעודד 
  .באחת מישיבת הוועד הבאותהעיר 

לקבוע תכניות עבודה ולעדכן , לקבוע יעדים, פגש כל שבועיאנו צריכים לה – וקהש
  .ביבס ראש עיר מצוין ואני תומך בו ושהוא יתמוך בנו. את  ראש העיר

לומר להעביר ו אך צריכים, פגישת היכרותפגישה עם ראש העיר היא אמנם  – וקי'ג
: יה כמויים ושותפים לעששהשתנו כללי המשחק ואנו רוצים להיות מעורבברור מסר 
  .'תשתיות וכו, גינון
  .מוכן להיות בועדת תכנון – בריט
שלא מן המניין בנושא  ייקבע תוך שבועיים מועד לישיבת ועד נוספת – אורי

  ."י עבודהכתהלי"
  

   העצמאות/שואה/הערות טקסי יום הזיכרון  .ז  
  ).11/5/12(וב עד יום שישי הקרהפורום מתבקש להעביר למנהל הרובע הערותיו     

  
  .19:00שעה , 3.6.12', יום א, צפי לישיבת ועד הבאה הינו  .ח  

  
  

  ב ב ר כ ה                                                                                                  
  אורי מנשהאוף                                                                                              

  ר ועד הרובע"יו                                                                        
  


