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   1.7.12סיכום ישיבת ועד מיום       
  
  רובע החודשית .ה, התקיימה ישיבת ועד 1.7.2012יום א', ב.     1

  יב נ יעקב מאיר מוסאי, : אורי מנשהאוף, בני כהן, ליזה טולדנו, שוקה הראל,  עמירם בריט, נוכחים
  .הח"מ.

  , שמעון דבוש (ללא הודעה מוקדמת)מוקדמת) הודע(החנה טייכר  :נעדרו       
  ,  חנן ברנשטיין –חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות  :פוכמו כן השתת       
  גלית ירושלמי. –מירב אדמור ואדריכלית הנוף העירונית  - ס. מהנדס העיר       

  
  .25.6.12 - סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב.     2
  
  :שאים שהועלו והסיכומים לגביהם.     להלן הנו3

  :הרחבת מרכז מסחרי ברעות    (א)       
  , בשיתוף חבר המועצה חנןגלית ירושלמי - ואדריכלית הנוףמירב אדמור  - סגנית מהנדס העיר              
  ). כולל היבטי אדריכלות הנוף(הרחבת המרכז המסחרי נושא לפורום הציגו  ,ברנשטיין              

  נשאלו שאלות הבהרה ע"י חברי הוועד וניתן מענה.              
  ועד הרובע אישר את מודל הפעילות כפי שהוצג ע"י הצוות המקצועי העירוני וברך על קידום              
  פרויקט זה.              

  נדחה לישיבה הבאה. – 4.6.12(ב)    אישור פרוטוקול מיום        
  

     בבית הכנסת הספרדי "ארון הקודש"בת הרח    )ג(       
  להרחבת ארון את הבקשה בפני הפורום דוד בצלאל הציג יו"ר עמותת בית הכנסת הספרדי,               

  .)8*3( הקודש              
  אם יש הרחבהן כ כמוחרד לשינוי היחסים המצוינים בין חילונים ודתיים. אני  –ברנשטייןחנן               

  .הבצלאל יציגדוד ש בקשא נוספת              
  דתיות.  משפחותעשרות ומשפחות חילוניות רוב ל. יש קהילהבית הכנסת שייך ל – בצלאלדוד               
  מ"ר 100וכניות לבניית בית מדרש של ת יש בתפקיד.שנים  7להתחרדות, אני  אין חשש              
  . הרצון להרחיב את ביהכ"נ נובע מחוסר מקומות למתפלליםוסר תקציבח בוצע עקב אך לא               

  מתפילות אמצע שבוע אשר מצריכות מקום קטן יותר (מטעמי חיסכון) לתפילות ולימוד תורה              
  ולכן עלה נושא בית המדרש.              
  את חנן שעלה  העדין ואני מברך רקםול להרוס את המיכחנן שזה תומך בדעת  – הראל שוקה              

  מ' בלבד. כמו כן, נדרש  8*3אני תומך בהרחבה של  יש הבדל בין כולל לבית כנסת.  על זה.              
  על פי העירייה פרסום מוקדם להתנגדויות.              
  א בתנאי שביהכ"נ) הו8*3ון הקודש (רשאישור הרחבת א צריכה להיות התניה – טולדנו ליזה              

  . לא יורחב מעבר לכך              
  אי אפשר להפריד 8*3אם לא חנן לא היינו יודעים את כל הדברים. כולם בעד הרחבה של               
  מתכניות עתידיות קיימות.              
  חושב . גם אנילומדים תורה רעות שעות ותושבי 24פועל ברעות ביכנ"ס  –מנשהאוף אורי              
  לטובתאני תומך בהרחבה ולדעתי בית הכנסת יורחב . אסטרטגית לא לשנות המצבה  מהרב              
  וחוסר מקומות למתפללים. צרכי הקהילה              
  בלבד. 3*8של הרחבה באני תומך .– יעקב ניב              
  רוב השירותים ניתנים לאוכלוסיהו רעות. ל תושביבית הכנסת נותן שירות לכ .– בני כהן               
  ע"י בית הכנסת הספרדי. החילונית              

  יינים. בימי שישי המקום צפוף מאד ולא יהיהמנ 2איש בשבתות ויש  270לגבי ההרחבה יש               
  מנוס מהרחבת בית הכנסת.              

  ה שירצו הגדלה לכאן ומשם ומכלולהיות עם היד על הדופק במקר לראות יש. – בריטעמירם               
  משהו "גדול". ומתברר כי יש "קטן"הציגו לנו דבר  .צד             
  בית כנסת בעומרים, בית כנסת ספרדי, אשכנזי, :ברעות מוקדי תפילה 6ישנם  – ברנשטיין חנן             
  בנוסף יש מקום תפילה למשמרת ב' בבית  ,בגבעת הלבונה ד במקלטקשת, חב" תימני ברח'             
  בזמני שעון קיץ.  הכנסת ספרדי             
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אנו ברעות מכירים את ההתנהלות הדתית                  בשבת בכלל והגעת תושבי מוריה ושבטים לרעות

  במציאות לתימנים יש את חלקת האלוהים שניתנה להם במקלט של רח' קשת בפרט.             
  ז רעות בצמוד רכהקמת בית הכנסת במ הפרסונאלית הנוכחית לא נראה לי כי הם יממשו את             
  לבתי הכנסת הספרדי והאשכנזי.             
  המציאות שלנו ברובע זו דוגמא ומופת לשיתוף פעולה ולסובלנות ואסור לנו להרוס מציאות זו              
  ע"י גחמות של בודדים.             
  ראוי להדגיש כי במהלך חגי תשרי מתקיים בית תפילה ענק של מאות תושבי רעות בפארק              
 המים זו הוכחה נוספת למרקם המצוין שנוצר ברובע.             
 .מאחורי בקשתו של דוד בצלאל קיים מהלך שיוביל להקמת כולל / בית מדרש בלב רעות             
  ברעות אין צורך לכולל ותפקידו של ועד הרובע לטפל באופן נחרץ במגמה לא ראויה זו.              
 זה נשמע לי מוגזם. מ"ר 24-גם להגדיל את ארון הקודש ב             
  אני מבקש מכל חברי הוועד לעמוד על המשמר ולמנוע יצירת מציאות חדשה שתערער את              
 המרקם הנפלא בו אנו חיים היום.             

              
  חבר עמותת בית  - מנשהאוף אורייו"ר הוועד  חבר ועד ביהכ"נ, – כהןבני  – הצבעה)   1(              

  ניגוד עניינים. עקב נמנעו –הכנסת הספרדי                      
  יעקב ניב ,רםעמי שוקה, מוסאי, ליזה, - :כולם –בעד                      

  
  ועד הרובע מאשר בקשת עמותת בית הכנסת להרחיב את ארון הקודש בשטח  - החלטה)    2(              

  ברוטו, אך מאחר והובא לידיעת הוועד כי יש תכניות וכוונה לביצוע בנית 3*8של                      
  התניה שלא יקום בעתיד בבית כנסת כוללהוועד מאשר בקשה זאת ב כולל/בית מדרש                     
  .(בי"ס לתלמידים וכו')                     

  
   מינוי פרוייקטור – הפרדה במקור   ) ד(       

  נבחרו יו"ר הוועדהוצע ע"י  ניב יעקב .ברובע "הפרדה במקור"קטור לנושא יישנו צורך לפרוי              
   .אחד פה              
  
  ישיבות שלא מן המניין    )ה(       

  !לפני חודשיים דיברנו על ישיבות שלא מן המניין ואז הן נדחות. אני נעלבת אישית – ליזה              
  הקרובים, פעם בשבוע. שבועותה 4יתקיימו במשך ישיבות שלא מן המניין  – אורי              

                
   
  עידכונים   )ו(      

  גז )   1(                
  "אמישראגז "בפגישות האחרונות מול  והח"מ שוקה, ע"י בני  הפורום עודכן                       

  טיוטת חוזה הועברה ע"י מנהל הרובע ליועצת המשפטית של העירייה. ."סופרגז"ו                       
  באחריות בני  .עם תשובותותחזור אלינו נתבקשה לבדוק את הנתונים "אמישראגז"                        

  כהן.                      
   הוט    )2(              

  והח"מ.בני  עקב צפי לשינויים בעולם התקשורת. באחריות מעקב התפתחויותיש לבצע                       
                                        

  "הסרט הטוב מועדון"    )ז(     
  נקבע כי הח"מ אחראי   א הקרנת סרטים במתחם הרובע בחדר הקולנוע.העלה נושיו"ר הוועד               

  הסוגיה וקביעת אחראי חדש.עד לסגירת  לנושא              
  
  אורי מנשהאוף – רסיכום יו"  .    4

  קשר לבעלי תפקיד כזה או .   ועד הרובע חייב לשמור  על סטאטוס קוו חברתי חילוני דתי ללא )א(        
  ן שישבמרקם המצויה דתית חילונית מבלי לפגוע יאחר ומצד שני לדאוג לצרכי כל האוכלוסי               
  כעת.               

  .   רובע מכבים רעות יפעל ליישום החלטות בנושא ההפרדה במקור מתוך הבנה וצורך של עולם)ב(       
  ירוק ונקי.              
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.   כל מי שיש לו השגות בהקשר להתקנת )ג(         כשירויות וכד'מדי המים ברובע כגון: השגות טכניות,

  יציגם בפני ועד הרובע.              
  .   ועד הרובע מתבקש להאיץ החוזים מול חברות הגז והוט תוך שימת דגש על הזעזועים הקורים)ד(       

  בעולם התקשורת.              
  קטים וכל יוזמה ברוכה .פוסי עבודה וקידום פרוידך שינוי הרובע נמצא בתהלי  . )ה(       

  נמשיך לקדם נושאים לטובת רווחת תושבי הרובע (הפעלת מועדון הסרט הטוב במתחם              
   ).וכו' הוועד              

  רות הודעות מראש), אינה מקובלתהיעדרותה של חב' הוועד חנה טייכר באופן שיטתי (למ    )ו(       
  והנושא מחייב טיפול כזה או אחר.              
  להשתתף בישיבות הוועד  ונדרשיםחברי הוועד מכירים את לוחות הזמנים והנושאים                

  המתוכננות.              
  
  
  .19:00שעה  5.8.12יום א' צפי לישיבת ועד הבאה,      .5
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  


