22.03..8
הנדון :סיכום ישיבת וועד הרובע מיום 2.1031.8

א .ביום רביעי  2..03..8התכנס וועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :סגן ומ"מ ראש העיר – שלמה פסי ,יו"ר  -כפיר כהן ,יעקב (ג'וקי) ניב,
אריה פישביין ,טלי סוסובר ,עמירם בריט והח"מ1
נעדרו :ויקי יצחקי ,עפרית מנור ,מאיר מוסאי (הודעות מוקדמות) ,רוני כהן( ,ללא הודעה
מוקדמת).
כמו כן השתתפו :חבר המועצה–אבי אלבז ,יו"ר ועדת ביקורת לוועד הרובע-שלמה
לינגורד וכ .0-תושבים.
ב .סדר יום כפי שפורסם בתאריך .8.03..8

ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 ..כפיר כהן יו"ר – פתיחה וברכות

 .2שלמה פסי – סגן ומ"מ ראש העיר
א .פרויקטים ברובע – יש סיכוי להוסיף תקצוב לביצוע של פרויקטים נוספים מעבר
לתקציב שכבר סוכם במסגרת ישן מול חדש .לאחר שכבר הציע לוועד הרובע על מספר
פרויקטים מציע לוועד הרובע לעבור על הרשימה ולהעביר בדחיפות מסמך מנומק עם
רשימת הפרויקטים מהר ככל האפשר כדי להעלות לדיון מול המשנה למנכ"ל העירייה,
בין הנושאים למשל  -תאורה של מגרש פארק המים ,סימון החניות במגרש החניה,
המגרש בסמוך לכיכר יקותיאלי ,מועדון הצופים ,תאורה בשביל מרחוב קשת ,תאורה
בסוף שביל החיילים ועוד.

-2ב .בריכות שחיה ופיצול יח"ד – נקבעה פגישה ב 2-נושאים אלו אחרי פסח בראשות
מנכ"ל העירייה ,מהנדס העיר והיועצת המשפטית.
יאיר לנגל (מכבים) – מה סטטוס המצב? מחכים כבר  8חודשים.
כפיר כהן – ייצא מסמך אחרי הפגישה המיועדת עם מהנדס העיר והיועצת המשפטית
בהשתתפות שלמה פסי וג'וקי .נעשה תהליך מסודר שבסיומו ייצא מסמך לתושבים.
אני מצר על העיכוב אך אנו ממתינים.
הגיעו אלי פניות מתושבים בנושאי תכנון ובניה .לאחר הישיבה האחרונה ביקשתי אומדן
תקציבי כאשר יוקטן הכביש לטובת חניות.
אלון פרידמן (מכבים) – לגבי היציאה הצפונית ממכבים? לוגית נכון לפתוח.
כפיר כהן – בדקתי הנושא ואין התנגדות מצד הביטחון ממליץ שתבדקו גם
בקבוצת הוואטצאפ שלכם .אני אקבל החלטה ,אך זה יגיע להחלטת ראש העיר.
אבי אלבז – שאלה לגבי תוספת עלות אבטחה שהופנו אלי מהתושבים.
כפיר כהן – אנחנו נדרשים בכל נושא האבטחה אחרי כל פוסט ואני לא מעוניין להגיב
יותר .ממליץ לך לעלות העניין למועצת העיר ,תכתוב שאילתה ותבקש הנתונים
מהעירייה בסוגיה ,נתונים שיש לעירייה בפירוט ובדייקנות.
נתנו התשובות כאן בנושא זה כבר  00פעם במשך  4השנים האחרונות.
היו כאן יעקב כהן ושמוליק כהן שהם אנשי המקצוע ונתנו מענה לא פעם.
שלמה פסי – עפ"י חוק כל הנתונים שקופים .כל מהלך הביטחון ברובע נעשה בתיאום
עם ועדת הביטחון של הרובע.
עמירם בריט – נקבל מהעירייה נתונים.
שלמה פסי – ישנה פריסה של מצלמות גם בתוך הרובע בנקודות מרכזיות וחשובות.
רון רוזן (רעות) – מבקש להעלות  3סוגיות:
א .בכניסה לרעות יש להציב תמרור אין כניסה בסמוך למחסום (עקב נסיעת תושבים
בניגוד לתנועה).
ב .עיקול בניצן מאוד מסוכן נדרש סימון לבן על הכביש (משאית מסתירה)
ג .תאורה בפארק המים גרועה והורדת והעלאת ילדים מסוכנת ביותר.

–3שלמה לינגורד – שביל האופניים ביציאה ממכבים לא סומן.
כפיר כהן – לא סומן כי שביל האופניים הינו מדרכה ולא שביל רשמי.
לגבי עצים יכול להיות שיוסיפו עוד עץ או שניים ,אך לא תהיה נטיעת עצים מאסיבית.
אבי אלבז – מה הסטטוס לגבי נגישות?
שלמה פסי – מקריא לאבי אלבז את כל התכנית כולל מקומות שכבר בוצעו ועוד אלו
שיונגשו בהמשך.
דני ארליך (מכבים) – ביערות יש לא מעט חוטי תייל .יש לא מעט חבר'ה ממכבי
צעיר שמסתובבים וזה מסוכן.
שלמה לינגורד – מה קורה לגבי תכנון מיועד להקמת תחנת החשמל?
כפיר כהן – זה עדיין בתהליך תכנון ראשוני .יש לתת קרדיט לעירייה שבודקת
נושא כזה חשוב בכל הפרמטרים ובכל התקנים שלא יסכנו תושבים וחיילים במחסום.
שלמה פסי – מציג מפה בה מפורט היכן תקום תחנת החשמל .אין מצב שיסכנו
תושבים וחיילים!
ישנה תחנת חשמל גדולה יותר ליד בית העלמין שם מוקמו מתקנים של אגף שפ"ע,
לאחר בדיקת קרינה על הגדר ממש נמצא כי אין מקום לדאגה .הדברים כולם יבוצעו
בהתאם לנדרש ולעמידה בבטיחות.
אבי אלבז  -אין ביטחון כלל .למה לא להציב תחנת חשמל בשולי העיר?
מבקש מועד הרובע לבקש הרחקת התחנה.
כפיר כהן – יש תקינה ,יש ביקורת .לא אבקש להרחיק התחנה.
שלמה פסי – יש תכנית מיתאר ועל-פיה נקבעים דברים.

 .3יעקב (ג'וקי) ניב – יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה
א .ניכוס שטחים – מבוצע דילול של קק"ל ביישוב .היום בלילך הופסקה העבודה כיוון
ששביל האש נתפס ע"י התושבים ( 3בתים ברצף בסוף לילך).
ב .פיקוח על הבניה – קראתי התב"ע לא מעט פעמים .רואים בניה על קו אפס בלא מעט
מקומות.
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שלמה פסי – כשרואים בניה חריגה חשוב שהתושבים יודיעו ויתריעו ,הפקחים לא
תמיד "עולים" על חריגות.
בינתיים סוכם עם הגורמים במוסמכים במחלקת ההנדסה בעירייה שבמקרים של ספק
תבוצע התייעצות עם שלמה פסי.
ג .תשתיות – עדיין לא מקבלים דוחות מה קורה כמו פרויקטים כמו מעוז המכבים,
תיכון מו"ר והצופים?
שלמה פסי – לגבי רח' שוהם קיימת התקשרות לתכנון ,יושלם ככל הנראה בקרוב.
מנהל הרובע יעדכן את כפיר בהתקדמות העניין.
כפיר כהן – מבקש לדעת נתונים מדויקים לגבי ניצול ה ...0-מיליון  ,₪כדי
שאולי נוכל לסייע לפרויקטים אחרים .באחריות יעקב (ג'וקי) ניב.
דני ארליך (מכבים) – פיתוח מכבים א' בסמוך לכיכר יקותיאלי .מבקש ,אם אין את
כל התקציב המיועד לבצע התקדמות בשלבים.

 .4טלי סוסובר – יו"ר ועדת חינוך ונוער
א .מכבי צעיר  -תנועת מכבי אישרה מבחינתה את מיקום המבנה החדש ועדכנה את
העירייה .יש לעקוב אחרי התקדמות התהליך.
ב .תיכון מו"ר – מנהלת התיכון הודיעה על פרישתה.
מציעה שנציג ועד הרובע יישב במכרז לבחירת מנהלת חדשה.
פסי יבדוק האופציה.

 .0אריה פישביין – יו"ר ועדת תחבורה ותשתיות
חניות – יש תהליך מול העירייה לגבי תוספות חניה ברובע.
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 .6עמירם בריט – יו"ר ועדת ביטחון ומל"ח
מוקד ביטחון – יש תהליך חיבור המוקד למשטרה.
אבי אלבז – מקלטים ברמה גרועה.
כפיר כהן – מבקש סיור מקלטים ברובע .באחריות עמירם בריט.
שלמה פסי – המקלטים נבדקים כל הזמן.

הרמת כוסית לחג הפסח – יו"ר הוועד כפיר כהן מברך את כולם בחג פסח שמח.

ד .לעיונכם.

ה .הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך  251041.8שעה  20:00במשרדי הוועד.

עודד בן-שלמה-מנהל הרובע
רושם הפרוטוקול

העתקים:
שלמה פסי – סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות
חברי ועדת ביקורת רובע עירוני
ריבי כהן גבע – עוזרת ראש העיר

