סיכום ישיבת ועד מיום 4.6.12
.1

ביום א' ,4.6.2012 ,התקיימה ישיבת ועד הרובע החודשית .
נוכחים :אורי מנשהאוף ,שמעון דבוש ,בני כהן ,ליזה טולדנו ,שוקה הראל ,עמירם בריט,
מאיר מוסאי ,יעקב ניב ומנהל הרובע עודד בן שלמה.
נעדרו :חנה טייכר ) -הודעה מוקדמות( ונציג עמותת נאות רעות.
כמו כן השתתפו :חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות – חנן ברנשטיין
ונציג עמותת מכבים – צביקה לוין

.2

סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב29.5.12-

.3

ועד הרובע מביע תנחומים ליפה מזכירת הרובע על מות אחותה.

.4

להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם
)א( אישור הפרוטוקול מיום :18.3.2012
) (1
) (2

הצבעה
בעד אישור הפרוטוקול – הח"מ ,בני ,ג'וקי ,עמירם  ,דבוש ,ליזה ,שוקה ומוסאי.
החלטה
הפרוטוקול אושר פה אחד  8 -חברים בעד.
באחריות מ .הרובע הפצת סיכום ישיבה מעודכן.

)ב( מעקב החלטות
מנהל הרובע הציג טבלת מעקב החלטות ועד הרובע ,תוך דגש על החלטות שלא
מומשו עד כה במהלך שנ"ע .2012- 2011
סיכום יו"ר :מעקב על החלטות הוועד יימשך במתכונת הזו .בכל ישיבת ועד תוצג
טבלה מעודכנת.
באחריות מנהל הרובע הפצת המשימות באופן שוטף בטבלה המרכזת.
באחריות בני כהן ,סיום התחייבויותיו בנושאים הוט וגז עד .30.7.12
)ג(

רח' עצמון
שמעון דבוש  -הציג הרקע ,הסוגיה ,כולל העלאת חלופות לפתרון הבעיה.
חבר המועצה חנן ברנשטיין  -הציג לפורום בעזרת מפה את מהות הבעיה
והפתרונות האפשריים .לדבריו ועד הרובע צריך להחליט ברמה עקרונית  -לפתוח או
לא לפתוח?
אם פותחים מהנדס התנועה יקבל הנחיה להציג תוכניתו.
הח"מ  (1) -ברמה האסטרטגית ועד הרובע צריך להחליט בעד לפתוח? כן או לא?
) (2התניה – תכנית הבטיחות תוצג לוועד הרובע טרם הביצוע.
הצבעה – בעד :בני ,ג'וקי ,עמירם ,ליזה ,שוקה ומוסאי.
נעדר מההצבעה – שמעון דבוש שבדיון מקדים התנגד לפתיחת רחוב עצמון.
החלטה – ועד הרובע החליט בחיוב על פתיחת צומת רח' עצמון לתנועה ,על מנת להקל על
תנועה דיירי האזור ,זאת לאחר שתגובש תוכנית תנועה שתוצג בפני ועד הרובע )טרם ביצוע
העבודות(.

)ד( תוכנית עבודה 2013
הח"מ הציג ברמה העקרונית ההכנות הנדרשות לקראת ת"ע .2013
מתכונת לגיבוש התוכנית תסוכם בישיבה שלא מן המניין הקרובה.

)ה(

עדכונים שוטפים:
) (1הוט
בני כהן ,יו"ר צוות המו"מ -עדכן כי הערות הוועד הועברו לחברת "הוט" להתייחסותם.
באחריות מנהל הרובע העברת טיוטת החוזה ליועה"ש לאחר אישורו של בני.
החלטה  -באחריות בני כהן ביצוע בדיקה יסודית של מחירי השוק בתחום התקשורת
לאור השינויים האחרונים החלים בתחום זה .במידה וישנה ירידת מחירים באחריות בני
לוודא שתושבי הרובע מקבלים אותה .סיום כל התהליך עד ל30.7.12-
) (2גז
בני כהן יו"ר צוות המו"מ  -עדכן כי הורדת סעיף הצמדות הינו היחיד שנותר במו"מ.
סוכם בין בני כהן ליו"ר עמותת נאות רעות שמעון שריד כי חוב לכאורה של K700
לא יהווה תנאי לחתימה.
באחריות מנהל הרובע להעביר ליועה"ש טיוטת החוזה.
הח"מ מקווה להוריד ההתניה של הצמדה למדדים השונים ולסיים תוך שבועיים
הסוגיה .צפי תוך חודש וחצי לחתימה על החוזה.
החלטה  -באחריות בני כהן סיום כל התהליך עד .30.7.12
) (3

)ו(

.4

מחסומים
הנושא לא נדון בישיבה ונדחתה לסיום ישיבת הוועד המתוכננת ליום ג' 12.6.12
שעה  20:30בהשתתפות חן יצחקי – )בהמשך לישיבה שלא מן המניין(

סיכום יו"ר ועד הרובע ועדכונים
) (1צופים – מכבי צעיר.
לאור האלימות המחריפה בין תנועות הנוער תתקיים פגישה בנושא ביום ד' השבוע עם
הגורמים הרלוונטיים כולל מפקד תחנת משטרת מודיעין ,סנ"צ יורם ברינה,
ועד הרובע מגנה כל פעילות של בריונות ואלימות בכלל ובין תנועות הנוער בפרט וקורא
להן לפעול תוך שמירה על החוק והכבוד ההדדי ויפעל למיגור התופעה.
) (2מדי מים
הח"מ הציג עניין החלפת מדי המים ברובע .חברי הוועד מתבקשים לבדוק
חשבונותיהם.
החלטה  -מנהל הרובע יציג סטאטוס תוכנית מי מודיעין בישיבה הבאה.
) (3חלוקת דואר במכבים
לאור פניית תושב המבקש שהדואר יחולק לבתים ולא במרכז חלוקה כפי שמתנהל
היום ,נערך סיור במקום ע"י הח"מ ומנהל הרובע ובהשתתפות מנהל התפעול של
מרכז רננים ונעשתה פניה לשדרוג סביבת מרכז החלוקה כגון שיפור ציר הגישה ,ניוד
פח האשפה וקירוי המקום.
באחריות מנהל הרובע עדכון סטאטוס התקדמות הנושא.

צפי לישיבת ועדה הבאה  ,1.7.12שעה .19:00

