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 `                                                                        
29/11/15  

  
  25/11/15ום מי מועצת הרובע סיכום ישיבת הנדון: 

  
  לישיבתה החודשית. רובע ה צתועכנסה מהת,  25/11/15ד', יום ב  א.
  

עמירם בריט, ,יעקב  ויקי יצחקי,, כפיר כהן , פישביין אריה - ס/ראש העיר ומ"מ שלמה פסי ,יו"ר : נוכחים
  (ג'וקי) ניב , טלי סוסובר, ,עפרית מנור, דן הלפמן ומנהל הרובע עודד בן שלמה.

  
  (הודעה מוקדמת). מאיר מוסאינעדרו : 

  
  דובר העירייה אייל מלול,  מנהל אגף השירות יעקב כהן, ,אייל הנדלר חבר המועצה כמו כן השתתפו :         
  תושבים. 5 -שמוליק כהן, חבר ועדת הבטחון יואב שיטאי וכ - קב"ט         

  
  .2015 בנובמבר 22 -ב.       סדר יום כפי שפורסם ב

   
  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהםג.       

  
  יו"ר כפיר כהן –פתיחה .  1          

  ערב טוב לכולם.              
  , הזמנו הערב לכאן את דובר העירייה ,יש לנו מכשלה אחת והיא נושא ערבפרק נכבד לנושא הביטחון ה              
  דוברות ודיוור עשיות הרובע.              
  בדפי הפייסבוק שמחוללים מספיק רעש. םאיש שאקטיביי 20ברשתות החברתיות כבר גיליתי שיש               
  ייתנו. באייל בעצותיו כיצד לדוור עש רנשמח להיעז              

          
  אייל מלול  - דובר העירייה.   2         

  נותן רקע על עצמו , רקע על מחלקת הדוברות תפקידיה ומשימותיה.                
  נותן עצות והמלצות לפרסום עבודת הוועד.               

  
  

  21/10/15אישור פרוטוקול מיום  .   3         
   -הצבעה              

  ,ויקי יצחקי,פישביין אריה  כפיר כהן , ,עמירם בריט, ,יעקב (ג'וקי) ניב , -יו"ר  -בעד -אושר פה אחד              
  טלי סוסובר, דן הלפמן .              

  הל הרובע הפצת הפרוטוקול לתושבים ובאתר הרובע.באחריות מנ     
     

  נושאים ועדכונים: –יו"ר כפיר כהן .  4         
  

  אות וזיהום יציאת כלביםמחר  .א
  צריך להתניע צעד ומהלך משולחן הוועד לנושא כאוב זה.

  ד"ר עינב פנה אליי אתמול בעקבות תפיסת תושב מכבים עם כלבו שקיבל קנס וזעם על כך.  - עודד
נדרש שילוט ושקיות יש מקום להעשיר  בעיה קשה, סמוך לבית שלי. - (תושב מכבים) דני ארליך

  השילוט.
  ניתן לפרסם בעיתון, דרך התלמידים בבתי הספר, דרך מינהל החינוך. -עמי יוגב - בים)(תושב מכ

  ההסברה חשובה ביותר. -(תושב רעות) אריה מורג
  נתחיל מחינוך והסברה. - דן הלפמן
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  -ביטחון  .ב
  נוכח גל הטרור נושא הביטחון מקבל משמעות כפולה ומכופלת.

  רור.וסר דיואני מקבל המון פניות מתושבים וזה נובע מחו
ישנה התלהמות ל לסגנון שחברי הוועד סופגים כאן, מחלקת הביטחון עושה עבודה רבה אך יש גבו

  בלתי מוסברת.
  שוחחתי עם התושב שכינה את חברי הוועד "חבורה של פחדנים" .

  אתה יכול להתווכח עניינית אם יש מצלמה או לא, אם המחסום עובד כך או כך אך לא להתבטא כך.
  שייה ונעשית עבודה רבה ע"י חברי הוועד.ישנה ע

  אנחנו תוקעים סכין בגב אחד לשני וזה לא ראוי ולא נכון.
מבקש מיעקב כהן שייתן סקירה קצרה בנושא אגרת השמירה, בטחון ואני ממליץ לשאול את יעקב 

  כהן שאלות ולא לשמור בבטן.
  

  יעקב כהן: -מנהל אגף השירות     .    5      
  מציג את עצמו ותפקידו בעירייה.                 

   ₪ 17אגרת שמירה למודיעין                  
  .לחודשיים  109 ₪ למכבים רעות                  
  שח של תושב מודיעין הולך לקופת העיר. 34                 
  המחסום. יש אבטחת אירועים ,חוגים שבתוך הקופה. הכסף שנותר הולך לקופת                 
  החלק של הרובע לא מצדיק ניידת קבועה ברובע.                 
  שעות. שאר הכסף הולך למחסום. 24שמו כאן ניידת קבועה                  
  שנים שכר המאבטחים היה נמוך מאוד וכעת הוא עלה ולכן אין מספיק כסף לאייש באופן    10לפני                  
  טוטלי המחסומים.                 
  נפריש חלק כיוון שבשנה הבאה יהיה היטל שמירה דפנציונלי עפ"י שטחי הבית החלטנו שעוד השנה                  
  מהתקציב למצלמות בכניסות לרובע ואם יהיה מס רובע נוכל לשדרג את המצלמות.                 
  ישנה פגיעה באיוש מאבטחים בבתי הספר ולכן גם אין  העובדה היא שאין מאבטחים וכבר כעת                 
  מאבטחים בגני הילדים. בדרך כלל המאבטחים מבוגרים מאוד.                 
  צמצמנו בשעות המחסומים כדי לרכוש חלק מהמצלמות ואני מקווה שלפני סוף השנה יחלו לעבוד.                  

  ש"ח עבור חשמל. k  200והיום נודע כי נוספו ₪ k 360-400עלות המצלמות                  

  את כל העיר? רישתו במצלמות m 2.5-איך בקיסריה ב -אייל הנדלר                 
  אני כל הזמן שומע שהעירייה לקחה מאבטחים מהרובע לטובת כלל העיר וזה בפרוש לא  - יעקב כהן                 
  ל הרובע לא נלקח.נכון ואף שומר ש                 
  אף אחד לא מחביא שום דבר זה לא קשור לכסף כי אין להשיג מאבטחים בכל הארץ.                 

  
  שמוליק כהן: - קב"ט.     6         

  מפרט הפעילות במחסומים בתיאום בין ועד הרובע למנהל מחלקת הביטחון.  
             

  העוסקים במלאכה בנושא הביטחון. אני מודה לכל - חבר המועצה אייל הנדלר     
  ריך להסתמך על האנשים המקצועיים כמו יעקב כהן ושמוליק כהן והמשטרה כמובן.                 
  לגבי פתרון הביניים של המצלמות לדעתי זו טעות. חברי מנכ"ל קיסריה העביר לי את כל הנתונים                  
  ירידה בפריצות אך כל מי שנפרץ ביתו זה עבורו מכה לא פשוטה. (מפרט). אומנם יש                 

  שח). k600 -k 2,400(  4אני ממליץ לעשות זאת כאשר העלות היא של רק פי                  
  המצלמות נותנות מענה על עבירות רכוש בלבד. -דן הלפמן                 
  ברובע?אם בקיסריה זה טוב מדוע לא טוב                  
  יש חברות שמפעילות מאבטחים מצוידים היטב. לגבי מדבקות לפסול דעת תושב זה לא מכובד.                  
  בעד מטווח עירוני ולקדם מטווחי אקדחים.                 
  ביישובים אחרים יש הערכות נקודתית ספציפית והכל מוגדר מה לעשות בכל מצב ומצב.                 

  האם יש הערכות לחדירה למכבים לצורך פיגוע מכיוון הגדר ממזרח?                  
  אין הערכות של העירייה ,מי שאמור לטפל באירוע הם כוחות הביטחון , קרי, המשטרה. - יעקב כהן                 
  ניידות. 25יש למשטרה ציוד ושוטרים שייתנו מענה לכל תרחיש. יש                  

  צריך להתחבר לקרקע המציאות. -כפיר כהן                 
  מה קורה לגבי הילדים בשעות הצהריים, כאשר הם יוצאים מבתי הספר ויש התקהלות  -טלי סוסובר                 
  רבתי כמו בתיכון מו"ר? האם אפשר לפחות לנתב ולתגבר את הניידות במקומות אלה בשעות                     
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  הקריטיות?                  
  יש לעיר תפיסת אבטחה הכוללת מערכי הגנה אחרים כמו מג"ב , משטרה, צבא וכו'. -שמוליק כהן                 
  מכבים רעות היא בחזית שמגינה על כל העיר. -עפרית מנור                 
  בכל העיר יש המון אתרי בנייה. - אייל מלול                 

  בניגוד לרושם שהיה עלול להתעורר למי ששמע הדיון הזה, אני רוצה להזכיר שהרגיעה  -עמירם בריט                 
  נשתמש במצלמות ופתרון נוסף ואף העברנו את מס הרובע פה ובעירייה והוא נועד לפיתרון  תביטחוני                 
  ת לרישות כל הרובע.מעבר למצלמות. שלב ג' הינו התארגנו                 
                   

  
  
  

  נושאים ועדכונים: - שלמה פסי - סגן ר' העיר ומ"מ.      7      

 הנדנדה הנוספת שהובטחה הותקנה , הנדנדון יוחלפו לנדנדות רגילות , אבל התקבלו שכנים -גן כנען  .א
 בע בקשר למיקום .על מיקום הנדנדות הנוספות בטענה של מטרד רעש . נדרשת התייחסות וועד הרו

הנדנדה החדשה הזו לא מבין איך היא יוצרת רעש כי מיום שהציבו אותה היא לא פועלת!  -כפיר כהן
  .לאחר דיון קצר וועד הרובע קיבל החלטה שלא להזיז את הנדנדה מהמקום שבו היא הוצבה . 

 באחריות עודד נדרש לפרסם את העובדה של ביצוע העבודה ולהפיץ לתושבים.. -המדרכה ביאיר פרג  .ב
עצים בעייתיים , מתוכנן דיון אצל מנכ"ל העיריה לקבלת החלטות כיצד  79סומנו  - סקר אלביציה  .ג

 לפעול בעקבות הנתונים .
  מתקן ספורט עממי שהוחלט לא בוצע עד כה.  -כפיר כהן  .ד

  מבקש מסגן ראש העיר  בדיקת הסוגיה, מול המשנה למנכ"ל העיריה . 
  ן מגרש משחקים במכבים שלב ב'.אי - עמי יוגב -תושב מכבים

  מחכים לשיפוץ מרכז רננים , יעלה לדיון מחודש אצל המשנה למנכ"ל העיריה . - ג'וקי
  

  עדכונים:ו נושאים - סוברוטלי ס –יו"ר ועדת חינוך ונוער   .    8       

  עדיין חסר,  -) ₪ k2ולר ( חוזרת על הדברים מישיבות הועד הקודמות. דבר לא התקדם, ק -סניף מכביא.                
  יעלה בדיון שוב אצל מיכל פרפרי.                   

  מסיבות מאורגנות, כאשר בחודש דצמבר  8 - בימים אלה אנו מסיימים שנה בה עשינו כ -מסיבות נוערב.                
  .2מתוכננות עוד                   
  עם המשטרה, העיריה, הנוער וההורים, כשברור שלעיתי האירוע מלווה      נעשית עבודה רבה בשיתוף                  
  בקצת רעש ואי נוחות לשכנים ובפעם האחרונה  גם נשאר קצת ציוד שפונה רק למחרת ואנחנו                      
  עש ובאישור  מתנצלים על כך.. חשוב להדגיש שהמסיבות נערכות רק בשעות בהן מותרת הקמת ר                  
  העיריה. כמו כן מקפידים בכל פעם לערוך את המסיבה במקום אחר ולנקות את המקום כבר בסיום                   
  האירוע.                   
  הכל מפוקח ומסודר, זה עדיין ילדים והמצב היום טוב. -כפיר כהן                  

  
  עדכונים:ו נושאים - ויקי יצחקי –ה יו"ר ועדת תכנון ובניי   .   9       

  לא יבוצע. -טקס הדלקת נרותא.                 
  הנושא מטופל , אך לא יבוצע השנה. - שביל החייליםב.                 
  ביציאה מרחוב יפה נוף. בטיפול מול מח' גנים ונוף תבעיות ביטחוניו - צמחיותג.                 
  עדיין בטיפול למרות בג"ץ. - ת בעלות על הקרקעהעברד.                 
  חוסר. יטופל מול גורמי העירייה. –ביטון וברזיה  -פארק הכלביםה.                 
  הבהרת דינה קרמונה מנהלת מחלקת פניות הציבור בנושא הוצגה לפורום,  -תכנון העירו.                 

  ב'.-8-סעיףג 19/8/15תיקון לפרוטוקול מיום                    
                 

  נושאים ועדכונים: –עפרית מנור  –יו"ר ועדת תרבות וקהילה .     10      
  מבקשת להיות מעורבת בתהליך . - שיפוץ חדר דיונים               
  ת.היה כאן השבוע אדריכל העירייה וקבלן. תתואם פגישה בינו לבין ג'וקי ועפרי -עודד               

  
 הבהרות  -כפיר כהן               
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היו תלונות שזה מפגע ולכן הוצב שער. שטח זה שייך למכבי העולמי. נמצא שם  - מכולות קבלן   .א
 ידי מול יגאל כרמי יו"ר מכבי עולמי.–ברשות. נבדק על 

  הנושא בטיחותי , קופצים מעל הגדר. -דני ארליך -תושב מכבים

  ם והסברתי לו כי ישנן עמותות נוספות שלא למטרות רווח.נפגשתי עם נציג -גרעין קהילתי   .ב
   

  יו"ר כפיר כהן סיכום.  11       
  מבקש להודות לכולם כולל תושבים שהגיעו לישיבה.             

  
  .       לעיונכם. ד 

  
   .20:00בשעה  2015בדצמבר  23ד', ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעה ליום   ה. 

  
  
  
  
  

  שלמה- עודד    בן                                                                                                
  מנהל       הרובע                                                                                                

  רוטוקולרושם הפ                                                                                                       
  : העתקים

                                                 רובע עירוני מכבים רעות יו"ר וחברי מועצת
  ומחזיק תיק מכבים רעות ומ"מ העיר סגן ראש  -שלמה פסי
   מנכ"ל העירייה –יורם כרמון 
  עוזרת ראש העיר  -חנהנתנאלה או

   משתתפי הישיבה
 


