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   51 8.12.סיכום ישיבת ועד מיום   

  
  החודשית .רובע ה, התקיימה ישיבת ועד 15.8.2012', דיום ב  .1

  הח"מ.ו, שמעון דבוש יבנ יעקב : אורי מנשהאוף, ליזה טולדנו, שוקה הראל,  עמירם בריט, נוכחים
  (ללא הודעה מוקדמת) מאיר מוסאי בני כהן (אבל), ,)חולה(חנה טייכר  :נעדרו  

  ,  חנן ברנשטיין –חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות  :פוכמו כן השתת        
  גלית ירושלמי. –אדריכלית הנוף העירונית ו         

  .8.8.12.3 - סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב  .2
  יו"ר   .3

ועד בני כהן במות אחיו מרדכי ז"ל ושולח תנחומים ועד הרובע משתתף באבלו של חבר הו   א.
  למשפחה.

ע וער הרובגינה חוסר רצינות, תוך התעלמות מהיעדרותו של חבר הוועד מאיר מוסאי מפ  ב.
  הלים.ו תמשכנה הנושא יטופל עפ"י הנעדרויות אליוללא עדכון מוקדם. באם ה

  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם  .4
  :כיכר מכביםשיפוץ   א.        

  .חלופות 2 בש יגהוקם צוות עירוני + מתכנן נוף מקצועי מאד ש – גלית ירושלמי  )1(                
      החלופות תוך מתן הסברים  2 אתבאמצעות תוכנית סקרה גלית                      
   לכל חלופה.                    

  נושא שדרוג הכיכר במכבים עלה בפני ועד הרובע במהלך כל  -   חנן ברנשטיין )2(
  הקדנציה ומטופל כעת בשלביו הסופיים.                             
  מופנים ברובע על פי הצורך ולא על פי עדיפות כזו או      התקציבים                              
  אחרת, פר יישוב תוך הגדרת העדיפויות שמתבצעת ע"י הועד.                                                
  .2013כיכר רעות תשולב בתוכנית העבודה                                                

טוען שרוב התקציב מופנה למכבים ולראיה שדרוג הכיכר במכבים.                                 – שמעון דבוש  )3(    
  \אי לכך דורש חלוקה הוגנת של התקציב ובעדיפות שדרוג הכיכר                                                 
  ברעות.                                                

   – יו"ר  )4(    
  .2013בת"ע  כנסיהכיכר ברעות דרוג ש  (א)
 :תוכניתללהכניס חברי הוועד ביקשו  ,כיכר במכביםלאור הצגת שיפוץ   (ב)

  "אלמוגן".עץ תאורה, פרחים עונתיים כחלק מהנוף והעץ המועדף הוא 
הדפ"א המועדפת על חברי הוועד היא כיכר מלאה בעצים עם מיקום של   (ג)

  א ימנית").שלט בכניסה. ("דפ"
   יםאישור פרוטוקול  ב.

  .1.7.12- ו  4.6.12מיום  ים פרוטוקולפה אחד  אושרו
  

  הצגה ע"י שמעון דבוש– מחסומים     ג.        
  (מצ"ב) .טעמוהציג והקריא מסמך הצעת החלטה ל - שמעון דבוש  )1(         
  בעקבות הצעת דבוש התקיים דיון בנושא בהשתתפות על חברי הוועד.      

במחסומים אנו יוצרים בידול והתנשאות  המשק הוא משק סגור. – ברנשטייןחנן 
אני חושב שבעיתוי זה לא הייתי עושה  מול העיר. אפשר לחסוך עבור טכנולוגיות.

  .2013בינואר  1שינוי, אלא אחרי 
  י , כגון בוקר וערב לא הייתיםלא יהיה פעילם מיהמחסוהייתי מסכם אילו שעות                       

  , כאשר תשומת לב ללילה יהיה יותר גבוה.מאזןואז הייתי המחסום  מפעיל
           

  הניוד בין השעות יעשה הרתעה יותר טובה.
בשורה התחתונה יש להביא המוצר למיצוי פרקטית כפול שעות, עם עדיפות לילה 

  מספר שעות ואני עם יצחקי נכנס לביבס לסגור את הנושא. וביום
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ם את יעקב מעדכני 1.1.13ב.                  כהן, כך וכך וחוסכים אמצעים שיתממשו במאי 

  תחליטו ותציגו מודל תפעולי לאגף האבטחה העירוני. .2013
  

יוצג מודל תפעול המחסומים  לאור התייחסות חברי הוועד והצעת דבוש,– יו"ר
            המציג חסכון והפעלת משאבים ושיפורים טכנולוגיים במחסומים

  .  2013- ו  2012יבה הבאה אגיש עם דבוש הצעה לשנת העבודה ליש
  כל שיכול ומעוניין מחברי  להשיג כסף ממקורות חיצוניים שאינם  – החלטה  )2(

   מכספי האגרה ועל חשבון משימות אחרות של הרובע יבורך.          
         

  ועדת הנצחה  (ד)  
  שמעון דבוש. יו"ר ועדת הנצחה מצ"ב סיכום ישיבה שהוצג ע"י  
  נערך סבב התייחסויות חברי הוועד  כולם מקבלים ההמלצות למעט נושא אחד. חיילי צה"ל.  

  בנושא.
  יו"ר – סיכום  )1(

לאפשר הנצחה לחללי מכבים רעות לעדכן את המסמך ולהוסיף כי יש יש סוכם כי 
בנוסף להנצחה ביד לבנים. ההנצחה תהיה חלל פעולות איבה ו/או  חייל צה"ל -
  .עץ , כגון: ספסלנועה, מכובדת ושוויונית צ

  אושר פה אחד. – הצבעה  )2(
  

  הצגה ע"י ליזה טולדנו – 2013תוכנית עבודה   (ה)
  מנהל הרובע יתאם פגישות עבודה בין חברי הוועד ומקבליהם בעירייה, כאשר השאיפה    

  נית , מועד ישיבת ועד שלא מן המניין בנושא תכ9/9/12היא לערוך פגישות אלו עד 
  , לפי החלוקה הבאה:2013העבודה 
  ס. מהנדס העיר :אדמור מירב –בריט עמירם יו"ר + 

  מנהל אגף התשתיות :וויצמןמנחם  –הראל שוקה יו"ר+     
  )26/8-(נקבע ל מנהל תחום תרבות ואירועים –שמידט  אלון -  טולדנו +ליזה יו"ר    
  בעלי התפקידים בעירייה לכל  יתאם מנהל הרובע פ"ע עם תחילת ספטמבר -עד שבוע שני     
  יו"ר ועדה מוועדות הרובע. כמו כן מקבע כי יערכו ישיבות כמפורט:                  
  (לא נערכה)מן המניין ישיבת ועד ,  3/9יום ב',     

  (נערכה)2013 תוכנית עבודהבנושא  –ישיבה שלא מן המניין  , 9/9יום א',            
בות בעקהערותיו תוכניתו בתחום עליו הוא מופקד וזו  בישיבהציג לה ל חבר ועד כעל 

  עם נציג העירייה איתו הוא נפגש. ההישיב
    

  מנהל הרובע: שוטפים דכוניםע  (ו)
  טרם התייחסו לשאלות ההבהרה. ביקשו ארכה נוספת. – הוט               

 נקבע גז. מנהל הרובע ביקש פגישה נוספת והפעם עם סמנכ"ל אמישרא – גז אמישרא
  .10:00שעה  30.10.12ליום ה', 

            
  .הצגה ע"י ליזה טולדנו –אופן פרסום החלטות הוועד בפני גורמי העירייה וראש העיר   (ז)  

וועד הרובע צריכים להיפגש  הציגה את תפיסתה בנושא והמלצתה כי היו"ר ליזה  )1(
  אחת לרבעון.לפחות  עם ראש העיר

גתו בפני ראש העיר ילווה בנייר עמדה שיוכן ע"י חבר כל נושא מהותי טרם הצ          
  נערך סבב התייחסויות חופשי ע"י חברי הוועד בנושא.הועד הרלוונטי, 

  ראוי ונכון. גורמי העירייה מעודכנים באופן שוטף בכלל הפעולות של          – יו"ר סיכום )2(
  רלוונטיים               ועד הרובע והנושא מבוצע ע"י מנהל הרובע מול הגורמים ה         
  כנראה שנוצר פער מסוים בעדכון ראש העיר בהצגת עמדת הרובע             
  ולכן הנושא ראוי ונכון לפי התייחסותה של ליזה טולדנו.         

  הוועד. בין ראש העיר ליו"ר אחת לרבעון יפעל לתאום פגישה נהל הרובע מ         
  תתקיים           ו שיוכן ע"י חבר הועד הרלוונטי  כל נושא מהותי יגובש בליווי נייר עמדה                           
  הוועד כגון: מחסומים וכד'. פגישה עם המקביל בעיר+יו"ר                           
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   ע"י שוקה הראל ת הנושאהצג –התנהלות יו"ר הוועד )     ח(

שוקה ממלא מקום יו"ר הועד בהיעדרו, הציג בדיון שהתקיים בראשות בני כהן,   )1(
  . את התנהלות שלדעתו מחייבת בחינה והתייחסות של הועד לכך הראל

  התקיים דיון חופשי בנושא.  )2(
  אורי מנשהאוף   )3(

  יו"ר הועד הינו ראשון בין שווים אך נבחר באופן חופשי והינו מייצג ומוביל     (א)  
  שנבחר מטעמה אותה הוא מייצג. הסיעה ו ועל פי דרך לפי השקפת                   

עד מתוך כוונה לתת מענה הולם לדרישות נושאי הדיון יקבעו ע"י יו"ר הוו  (ב)
  הוועד והיוזמות שלהם ועל פי השקפת עולמו של היו"ר.

ו נושא החורג מהסטאטוס ליו"ר הוועד זכות להוציא מסמך במידה שאינ  (ג)
פצת המסמך תיערך התייעצות מיילים ו/או כי טרם ה יהיה נכון הקיים, אך
  טלפונית.

רואה יו"ר הוועד את טובת הרובע מול כל טובה  ,כמו כל חברי הוועד  (ד)
  אישית אחרת.

  
  .19:00שעה  , 15.10.12ב', יום  צפי לישיבת ועד הבאה,  (א)     .5

  .19:00שעה  24.10.12ד שלא מן המניין יום ד', צפי לישיבת וע  (ב)
  
  

   
  
  


