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   21.90.21 וםמיהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית.    ולישיבתוועד הרובע  התכנס 31.09.38 רביעי ביום  . א

 אריה , יעקב )ג'וקי( ניבכפיר כהן,  - יו"רשלמה פסי,  – סגן ומ"מ ראש העיר נוכחים:      

       והח"מ.מאיר מוסאי , עמירם בריט ויקי יצחקי,, עפרית מנור ,סוסובר טליפישביין,       

 מוקדמת(. ההודעללא ) ,רוני כהן :נעדרו      

 תושבים 31-חבר המועצה וכ-אבי אלבזחבר ועדת ביקורת, –גל שי: כמו כן השתתפו      

      

  01.09.38  בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

   :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

  ברכות לקהל – יו"ר כהןכפיר  . 3     

  גף הביטחוןעד הגעת מנהל אלהמשך הערב יידחה הדיון בנושא  – נושא ביטחוןא.           

 .בעירייה              

  אני לא ישן בשקט כאשר צבוע חוצה את הכביש, זה לא כלב קטן אלא חיה – צבועיםב.           

 עקב מגבלות של  ןעם העניי העירוני שלא יכול להתמודד רכאן את הווטרינגדולה. הזמנו              

 רשות הטבע והגנים. זה נושא שאי אפשר לעבור לסדר היום.              

  ,עתירה מנהלית מול רשות הטבע והגנים, פניתי ליועצת המשפטיתקיימת אופציית              

 .העירייה ולמנכ"ל רלווטרינ             

 יכולה להיות עתירה פרטית של אחד התושבים כאשר וועד הרובע מצטרף או עתירה של             

  וועד הרובע.             

 כאשר ילכדו יורחקו למרחק רב יותר מלטרון. פוזרו מלכודות אך לא נלכדו.             

   . ןיתר בענייכרגע ההליך המשפטי מתייתר כיון שיש ניסיונות ופעילות              
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 הנחה חיים ביבסבנוסף יש לציין כי ראש העיר  – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי             

    אישית. את גורמי העירייה לטפל בנושא מול הסמכויות ועוקב              

 הקבוצה עלתה לליגה הארצית, אחד  – תמיכה בקבוצת הכדורסל מכבי מכבים רעותג.           

  ההישגים המרשימים של הספורט.             

 בקשנו מהעירייה סיוע אך עקב תקופה טרום בחירות לא ניתן לעזור לנו כעת.             

 שיש להן די  נאות רעות ומכביםמקווה שאחרי הבחירות יגיעו התקציבים גם מהעמותות              

 העמותות לנמק ולהסביר את הצורך  1ויכולות לעמוד בהם. ביקשתי להופיע בפני כסף              

 הדחוף. ישנו כאן פלח של תושבים שכיסו עמוק וביקשנו עזרה גם מהם.             

 בחודש הבא תיערך ישיבה מסכמת של וועד הרובע בה יתקבלו החלטות שימומשו              

 בקדנציה הבאה.             

 במסגרת תקציב  תמיכה מקבלת מכביהיום  – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי             

 נושא  . ש"ח 11,000-כדורסל מגיע לכמכבי התמיכות העירוניות לספורט וחלקה של              

 התמיכות יעלה במועצת העיר בקדנציה שלאחר הבחירות.              

 אך מקזזים עם הוצאות שלנו מהעירייה  ₪ 35Kמקבלים  – גזבר מכבי -גידי )מכבים(             

 .9, כך שבסיכום זה הספורט על השימוש באולמות             

 להיות מוזמן לאספות העמותות. מגידימבקש  – כהן יו"רכפיר              

  

 בקהילה יו"ר תרבות –עפרית מנור   .1     

 הוחלט לבקש מהשוטר לעבור  – )מודיעין(לוי-)רעות(רחובות שגיאבצומת רצה יפא.           

 שם ולתת קנסות, לא ניתן לחסום.               

 .לפנות לעירייה שינקו שם – חורשה בין הטניס לקשתב.           

 לא אוספים גרוטאות, ברזלים וכו' – פינוי זבלג.           
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 יו"ר ועדת שפ"ע  –יעקב )ג'וקי( ניב    .1    

 התנענו פעולות לגבי גן המשחקים הנמצא במצב  - גן המשחקים ביקותיאלא.          

 קטסטרופלי.             

 אי אפשר להחליפו כמו שהוא ולכן בוחנים מיני אופציות תוך התייעצות עם התושבים.             

 מנהלעצרנו הטיפול עקב עלות גבוהה. בתאום עם  – גוזלימגרש ליד החניה במעלה ב.          

 שאיפה להפוך המגרש לפינת חמד.נבדקת  זעפרני שלוםמח' גינון              

 עקב חוסר שיתוף עצרנו הפעילות  - גן משחקים בחוץהקמת רננים + שיפוץ מרכז ג.          

 מדורגים.חדש בלגן שהוקצה  והעברנו התקציבפעולה             

 ר' העיר יכול בסמכותו לאכוף במרכז רננים. – חבר המועצה-אבי אלבז            

 נכונות העירייה להשקיע הסבר מפורט על מסר – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי            

 נכונות של בעלי המקום הבמקום, אבל מאחר והמקום בבעלות פרטית אז כתוצאה מחוסר             

 להשקיע גם הם יהיה ניתן להוציא לפועל תכנית בהיקף קטן יותר כפי שנמסר בהסבר.             

 מפגע בטיחותי. םראש העיר יכול לאכוף שיפוצים אם קיי            

 על שיתוף הפעולה מנהל מח' הביטחון  לשמוליק כהן ברצוני להודות – כהן יו"רכפיר             

  כל הקדנציה.לאורך             

 בחודש שעבר נפגשנו עם ועד פעולה של התושבים אשר הביטחון בער בעצמותיהם.             

 הוצגה כאן מצגת והתקיימה ישיבה טובה. חשוב לנו להציג לוועד הרובע החדש את             

 החומר שעומד על הפרק וכדי שהנושא יקודם.            

 צל מנכ"ל אהפעילות שהחלה התקיים דיון בעקבות  – ומ"מ ראש העירסגן -שלמה פסי            

 העירייה בנושא.            

 מפקד  ,ספר-נעשתה פנייה למשטרה לגבי משמעיות באם יוכרו היישובים כיישובי            

 ממתינים לקבלת תשובות. המשטרה לקח על עצמו לטפל בסוגיה.            
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 מנהל אגף הביטחון  –שמוליק כהן .   4      

 , נתתי סקירה על האגף תוך ייחוד ברובע, עמירםיחד עם  צביקה ועומרינפגשתי עם             

  יהיה תפיסת הביטחון בעיר, היו שאלות ע"י החברים ואני מניח שלאחר קבלת הנתונים             

 .בחיפה ושכונת צהלה בת"אדניה שכונות כמו  רעלו לאווי בהם שימוש.            

 נערכה בדיקה עם עיריית חיפה/הקב"ט העירוני. נמסר כי האבטחה - דניהשכונת לגבי             

 בשכונה אינה קשורה עם עיריית חיפה, היא מתקיימת ביוזמת תושבי השכונה ללא קשר             

 לפי מפרט של וועד התושבים עם העירייה. ההתקשרות שלהם עם חברת האבטחה הינה             

 שדואג לגבות את הכספים מהתושבים באופן פרטי, כאמור כל הפעילות אינה קשורה             

 שמופעלים בשעות הערב בלבד מחסומים  לעיריית חיפה ואינה מתואמת איתה. קיימים            

 .38:00לאחר השעה             

 מהביטחון בעירייה.  רםנערכה בדיקה עם אדם בשם  - אביב-בתללגבי שכונת צהלה             

 הנתונים שהועלו, קיימת גם שם התארגנות של תושבי השכונה שגם הם פועלים באופן             

 עצמאי מול חברה פרטית ללא קשר עם מעטפת הביטחון העירונית ובנוסף לה.            

 פיזית של מחסומים. יש סייר שמגיב לקריאות, אין רים החברה הקבלנית מפעילה שומ            

 אביב.-קשר בינם לבין העירייה בתל            

 הנוספת עליה הוחלט במסגרת וועדת  ניידת הסיור – בהתייחס לפעילות במכבים רעות            

 הביטחון של הרובע מבצעת סיורים כל העת ברובע. הסיירים מבצעים גם מחסומים             

 בכניסות לישובים בהתאם להחלטות מבצעיות כמעט בכל משמרת.  םאקראיי            

 אני מבקש להביא לתשומת ליבכם בבחינת האלטרנטיבות כי הציבור ברובע חסר סבלנות             

 באופן קיצוני. מזמין אתכם לעמוד ליד הסיירים ולהתרשם כאשר מבוצע מחסום שמעכב             

 מעט את התנועה, כמות ניבולי הפה, הקללות ושאר הגסויות והעלבונות שמוטחים             

 בסיירים בלתי יאמנו.            

 מזכירתי תתאם אתכם סיור במוקד.מלי  לפי פנייתכם            

 ?שואל מה להמשך הפעילות – כהן יו"רכפיר             
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               )מתייחס לשאלת כפיר( מנהל אגף הביטחון-שמוליק כהן            

 רק לזכור שהיה בעבר אבל קרס מחוסר מתנדבים. א. ניתן להפעיל משמר שכונה.            

 ומג"ב. נמתין להתייחסות משטרת ישראלב.             

 . זו משימה ג. בהתייחס לגוף ביטחון פרטי שמטרתו שמירה על רכוש, פריצות לבתים            

 או דומיהם במפרט כזה או אחר. זו אינה יכולה להיות חלק  מוקד אמוןבנוסח של                

 פן עצמאי לא במסגרת מערכת הביטחון העירונית שמטרותיה שונות, יכול שיפעל באו               

 .צהלהאו דניה דוגמת  –דרך העירייה                

 השוטר  איתן ג'מילעם מאוד מעניין היה היום מפגש  – יו"ר ועדת ביטחון-עמירם בריט            

 .ואנוכי וובר צביקההקהילתי יחד עם             

 תפיסת הביטחון והמערך הפועל כיום גובשו על ידי  – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי            

 ששקלו, עשו, הציעו ובסוף התקבלו  ,וועד הרובע ובהשתתפות תושבים טובים, מתנדבים            

 החלטות שפורסמו לתושבים. אני מציע שלא לזלזל במה שנעשה עד כה מה גם            

 מצביעות שחלה ירידה במספר הפריצות ברובע  שהתוצאות מראות שחל שיפור והעובדות            

  12-אוגוסט השוואתית, ירידה מ –. בתקופה ינואר 1032-ל הבהשווא 1038בשנת             

 . אבל יחד עם זאת זה לא אומר שלא 12%השנה, ירידה של  10-פריצות לפני שנה ל            

 צריך לבדוק ולבחון אפשרויות נוספות ואני ממליץ אכן לבדוק האפשרויות והמשמעויות             

 הכלכליות לכיסו של כל תושב. בסוף צריך להציג את האפשרויות למשאל תושבים            

 ני הצעתי אגב, א. קשום דבר אינו קדוש והכל צריך שייבד ולקבל הכרעה של הציבור.            

 לבוא להיבחר לוועד הרובע ולהוביל את תחום הביטחון.  וולף ולעופר לעמרי תמיר            

 לאף אחד אין שום התנגדות לבצע שיפורים להפך. ובהתייחס לשמירה על ידי מתנדבים             

 מהתושבים, הניסיון מהעבר מצביע שהתושבים אינם מוכנים להירתם.            

 לשמירה בהתחלה התנדבנו לשמור ועכשיו מבקשים גם להתנדב  – מכבים(דוד )תושב             

 ?לשלםוגם             

 אני לא הצעתי להקים משמר תושבים לסיורים  – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי            

 אבל כאמור , ברובע. התייחסתי רק לאחת ההצעות והבעתי את הערכתי שזה לא יצליח            

 אני מציע שכל ההצעות יבחנו באופן מקצועי ואז יתקבלו החלטות.            
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 דעתנו  – (ת את השיטהנומקבוצת התושבים שמציעים לש רעות תושב)וולף עופר             

 המקצועית שיש לא מעט חורים בתוכנית הקיימת כמו מוקד רואה. אנחנו חושבים שכדאי             

 מרכיבים מההצעה שלנו על מנת לסגור חורים אלו.לקחת             

 חשוב הביטחון  תולעיריית מודיעין מכבים רע. לדעתנו אם בדניההמודל שלנו הוא כמו             

 כדי לקבל זאת. תקציבים נוספים ברובע עליה להוסיף             

 אגרת השמירה אינה ממנת את מוסדות החינוך. – מנהל אגף הביטחון-שמוליק כהן            

 ומונה מספר מרכיבים. ₪ 630Kהיטל השמירה של הרובע מונה             

 מצלמות וניידת שיטור נוספת שמסיירת ברובע וכו'. מזכיר שוב את נתוני תוספת             

 המשטרה שמראים על ירידה בפריצות, כלומר, משהו קטן בכל זאת קורה לטובה.             

  (מוביל יחד עם עופר את ההצעות לשינוי הפעלת הביטחון רעותתושב עמרי תמיר )            

  אפשר לטפל בחלקים גדולים גם עם וועד זה שמסיים. אם כולם חושבים שהמצב            

 חושבים אחרת, לכן אני חושב שהעירייה צריכה אנחנו ביטחוני שלנו כל כך טוב, ה            

 להוסיף תקציב מתקציב העירייה לטובת הוספת תקציב לביטחון ברובע כמו שהעירייה             

 מתקצבת כיתות מחוננים או ילדים עם מוגבלויות.             

 מסביר שתמיכה במערכת החינוך למחוננים, ילדים  – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי            

 באשר באופן שוויוני והם לא רק  ,עם צרכים מיוחדים וכו' מיועדת לכל תושבי העיר            

 לילדים מהרובע. ממליץ להבין את המשמעות בעצם תוספת לשמירה על הרכוש של בתים             

 מאשר לבתים בשאר אזורי העיר?, יותר שמירה במכבים רעות            

 רמת הביטחון יכולה – (חבר בוועדת הביטחון של הרובע ,רעותיואב שיטאי )            

 אתם לא בדיוק מקצוענים להתקיים בוועדת הביטחון. להשתפר מאוד. כל הדיון הזה צריך             

  עמירםוגם לא העירייה.  לא יקבל החלטה שכפירוגם המצגת שהצגתם לא בדיוק, ברור             

 .אנשי הקבוצה ריך לשבת לפחות פעמיים עםצהיה             

 בתור אדם שחי ביישוב אנו צריכים לחבל במודיעין  – יו"ר ועדת דוברות –ויקי יצחקי             

 של האויב )נותנת דוגמאות(.            

 נמצא בבדיקה  .נושא הביטחוןקבעה לבדוק את ועדת הביקורת  – שי גל)וועדת ביקורת(            

 שתימשך גם בתקופת הכהונה של הוועד הבא.            
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 זומנה לכאן לדיון, יש  "מוקד אמון"בזמנו  – יו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב             

 לגבי משמר השכונה. לעמרי תמיראצלי נתונים ומציע עזרתי             

 

  יו"ר ועדת תחבורה –אריה פישביין .   1      

 והצופים. מכבימבקש להתעדכן בהחלטות שהתקבלו להשקעות בתנועות הנוער             

 תוקצב,  מכבי צעירהפרויקט של הבניה של בית  – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי            

 נמצאות בעבודה  לצופיםעבר שלבי תכנון ובניה בשטח תחל בקרוב. ההחלטות בהתייחס             

 שבין אגף התשתיות בעירייה לבין הצופים. לא הגיעו אלי תלונות בנושא ומכאן אני מניח             

 שהדברים שסוכמו מתבצעים.            

 

 

 סיכום  –כפיר כהן יו"ר .   2      

 ימשיכו לטפל  נכון שוועד הרובע הבא, מי שיעמוד בראשו וחבריו יחד עם ועדת הביטחון            

 .בסוגיה            

 וועד רובע זה קורא לוועד הרובע הבא לאמץ את העבודה שהשקיעו פורום חברי הביטחון             

 מארג טוב, מקיף, נכון ומשמעותי עירייה על מנת לייצר מנהל אגף הביטחון ביחד עם             

 יותר בהתבסס על האילוצים התקציביים הקיימים, אני מאמין שיהיה לזה המשך.            

 להקים רשימה למועצה  זה לא הצליחרובע  ,שנות כהונה ואינספור בעיות 1אחרי             

 ורשימה לוועד הרובע.            

 הצטרף למען העשייה.אני קורא לתושבים לעזוב את המקלדות ול            

 העברת סיכום כל אחד בתחומו, בו תפורט עשייתו  30.30עד באחריות חברי הוועד             

 בקדנציה זו.             
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 יו"ר הוועד כפיר כהן מברך את כל הנוכחים לכבוד ראש השנה. – הרמת כוסית.   2     

 

.  לעיונכם. ד  

 

  19:99שעה  11.29.21ישיבה הבאה )אחרונה לקדנציה זו( תתקיים ביום רביעי בתאריך ה.  ה

. במשרדי הוועד       

 

 

   

                                                                       מנהל הרובע-שלמה-עודד בן                                                                   

 הפרוטוקולרושם                                                                           
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