21.40.48
הנדון :סיכום ישיבת ועד רובע – התנעה מיום 81.31.30

א .ביום שני 20 ,בחודש דצמבר  0248התכנס ועד הרובע הנבחר לישיבתו הראשונה.

ב .נוכחים :יו"ר ועד הרובע – קמי רובינזון,
סגן ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הרובע – שלמה פסי
חברי הועד :מאיר מוסאי ,מרב רביב ,אפי מלר ,יוסי חזאי ,יעקב (ג'וקי) ניב,
עמירם בריט ,אבנר הלחמי ,לירז סופרין .כמו כן השתתפו :רונית שאנן
נעדרו :אין
ג .פתיח – יו"ר קמי רובינזון
ברכות על הבחירה ועל הצוות ,בתקווה לעשיה פורייה.
החלטתי להתמודד אחרי התלבטות רבה ,אך אני שלם עם המהלך.
אני מקווה לשיתוף פעולה עם העירייה.
אנו ועד נבחר! לא וועדת קישוט ,אלא ,ועד שיש לו יכולת השפעה הפועל בזכות בוחרינו.
על אף שאין יכולת החלטה עצמאית בנושאים מסוימים ,יש לנו יכולת וזכות להשפיע ,להמליץ
לשנות החלטות ולנהל את הרובע בשותפות מלאה עם ראש העיר ,סגן ומ"מ ראש העיר
ומחזיק תיק הרובע שלמה פסי ,מנכ"ל העיריה וגורמי העירייה השונים .
אני מבקש שנעבוד בשיתוף פעולה מלא ,בהרמוניה ובשקיפות מלאה.
כמו כן אני מבקש שכל ראש ועדה יעסוק בתחומו הוא ,יחד עם הועדה שלו שבה ישתף את
החברים/הקולגות בוועד וכמובן את התושבים.
לכולנו מטרה אחת :לעשות את הטוב ביותר עבור מכבים-רעות.
בימים הקרובים נבחן את נהלי העבודה הקיימים בוועד הרובע ונעדכנכם במידת הצורך על
מנת לייצר נהלי עבודה ברורים ומסודרים.

–0להלן רשימת הועדות וחברי ועד הרובע שיכהנו כיו"רים של כל אחת מהן:
יו"ר ועדת שפ"ע וביטחון – יעקב (ג'וקי) ניב
יו"ר ועדת צרכנות וכספים – מאיר מוסאי
יו"ר ועדת תרבות וקהילה – מרב רביב
יו"ר ועדת חינוך ונוער ,מזכיר הועד – לירז סופרין
יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה – עמירם בריט
יו"ר ועדת תקשורת וממונה על המחשוב – אבנר הלחמי
יו"ר הועדה לתפקידים מיוחדים – אפי מלר
יו"ר הועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים – יוסי חזאי

כמו כן ,מונתה רונית שאנן לממונה על פניות הציבור ויו"ר ועדת הגיל שלישי

מנכ"ל/מנהל הרובע – עודד בן שלמה – חשוב לציין כי עודד הוא איש הקשר מול העירייה
ואחראי על הביצוע והמעקב .עודד מיצג אותנו מול גורמי העירייה ואין לעקוף אותו.

מזכירת הרובע – מיכל גליקמן פיליבי

אישור הוועדות – אושר פה אחד – בעד :יו"ר –קמי רובינזון ,מאיר מוסאי ,מרב רביב,
אפי מלר ,יוסי חזאי ,יעקב (ג'וקי) ניב ,עמירם בריט ,אבנר הלחמי ,לירז סופרין.
קמי רובינזון-יו"ר – כל ועדה תמנה מספר חברים ,חלקם חברי הועד וכן נציגים מקרב
התושבים .באחריות כל יו"ר ועדה להכין ולהציג תוכנית עבודה,
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ד .נושאים שחשוב לדון בהם כבר היום:
קמי רובינזון-יו"ר
הארכת הקצאת מקלט לאיל"ן ברחוב הר עמינדב במכבים
הארכת תוקף הקצאה לפעילות של איל"ן במקלט עמינדב במכבים ,אקי"ם פועלת במקום
כבר משנת  .0241מבקש לאשר הארכה בשנתיים נוספות.
אפי מלר – נדמה לי שמקלטים צריכים להיות רק לטובת מקלט ציבורי בחירום.
קמי רובינזון-יו"ר – מבקש שתלמד את נושא החירום ותעלה באחת הישיבות הקרובות.
הצבעה – אושרה הארכה פה אחד – בעד יו"ר –קמי רובינזון ,מאיר מוסאי ,מרב רביב
אפי מלר ,יוסי חזאי ,יעקב (ג'וקי) ניב ,עמירם בריט ,אבנר הלחמי ,לירז סופרין.

ביטחון
קמי רובינזון-יו"ר – אני ממנה ועדה אד-הוק בראשות אלוף (מיל) חקי הראל שתפעל
יחד עם ועדת הביטחון בראשות ג'וקי על מנת לתת המלצות לתפיסת הביטחון של הרובע.
שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר – מפנה תשומת הלב לדברי ראש העיר בישיבה החגיגית
שהתקיימה בחדר הדיונים בעירייה .עיקרי הדברים שנאמרו כי יש לוועד הרובע את המנדט
לקבוע את תכנית הביטחון ברובע במסגרת התקציבית של האגרה המיוחדת לביטחון אותה
משלמים תושבי הרובע (בהתאם להחלטת ועד הרובע) .לאור האמור כל תכנית ביטחון
מיוחדת לרובע כדי שגם תהייה ברת מימוש צריך שתציג לצד התכנית גם את המקורות
התקציביים .בכל מקרה יש להביא בחשבון כפי שהסביר ראש העיר כי לא יהיה מימון נוסף
לטובת הביטחון הנוסף ברובע ,שמעבר לתכנית הביטחון העירונית ,על ידי העירייה על חשבון
משלמי המיסים בשאר שכונות העיר.
קמי רובינזון-יו"ר –לוועדה יש מנדט לבדוק את תפיסת הביטחון ולתת המלצות.
יעקב (ג'וקי) ניב – מקובל עלי ואפילו שימנו ועדה חיצונית לרובע.

–1שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר – אני ממליץ שהוועד יגדיר לוועדת הביטחון שתבדוק
האלטרנטיבות ואת המסגרות התקציביות .לא יהיה טעם בהצגת תכניות שאין להן מקורות
למימון .מקור למימון יכול להיות למשל גם הגדלת אגרת השמירה המיוחדת (אפשרות כזאת
מחייבת בדיקה חוקית למול הנחיות משרד הפנים) .ממליץ להיות מעשיים בהצגת תכניות
שאחרת חבל על הזמן .כל תכנית חייבת לעמוד על בסיס מקורות תקציב ,לכן חשוב להגדיר
המגרש/המסגרת.
קמי רובינזון-יו"ר – יש תפיסה של ג'וקי ,יש גם תפיסה של עומרי תמיר ,אי אפשר
להתעלם מהעבודה הרצינית שנעשתה ע"י עומרי.
אפי מלר – נושא הביטחון דומיננטי ברובע .ג'וקי צריך להיות אחראי על עבודת צוותו של
חקי ,ולהנחות אותו .הצוות הזה צריך לתת חבילה שלמה ללא אילוצי תקציב.
שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר – כל תכנית צריכה להיות מגובה .אפשר להציג מספר
רבדים כאשר מול כל רובד יהיה תקציב/תג מחיר .האקסיומה היא שאת הביטחון נשלם
בעצמנו .בכל מקרה יהיה על הועד להציג את האפשרויות לציבור ולאפשר לציבור לקבל את
ההחלטה לאחר משאל תושבים.
קמי רובינזון-יו"ר – אנו לא ניתן מסגרת תקציבית לועדה.
אפי מלר – ממליץ שחקי יקשיב לעומרי.
קמי רובינזון-יו"ר – אני אוציא מינוי בצורה מסודרת .הועדה תתכנס ותיפגש עם עומרי
תמיר .ידונו במסקנות ובהמלצות ויביאו אותן לדיון בוועד הרובע.
ג'וקי יתדרך ויגדיר את זמן העבודה של הועדה.

כיכר יפה נוף
קמי רובינזון-יו"ר –התקבלה החלטה ע"י הועד הקודם ,אך אני צריך ללמוד אותה.
אשב עם מי שצריך ונביא את הנושא לדיון.
שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר – אני מזכיר לכם את דברי ראש העיר שנתן את דוגמת
כיכר רבין במכבים .הקונצנזוס צריך להיות של התושבים ולא רק של הועד.
יעקב (ג'וקי) ניב – יש מכתב מוסכם על דעת כולם.
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ה .חפיפה
קמי רובינזון-יו"ר – אני אשב עם כפיר .כל מי שיכול לשבת עם מי שמילא את התפקיד
בוועד הקודם מוזמן לעשות כן.

ו .תדירות ישיבות
ישיבות הוועד יתקיימו פעם בחודש ,ביום רביעי בשבוע ה 0-של החודש ,בשעה 02:22
הוחלט – פה אחד – בעד יו"ר –קמי רובינזון ,מאיר מוסאי ,מרב רביב ,אפי מלר,
יוסי חזאי ,יעקב (ג'וקי) ניב ,עמירם בריט ,אבנר הלחמי ,לירז סופרין.
ז .שלמה פסי – סגן ומ"מ ראש העיר
מפנה את תשומת לב הועד הנבחר כי עומדים על הפרק בפני תושבי הרובע מכבים-רעות,
שורה של נושאים חשובים שהטיפול בהם החל בקדנציה הקודמת ,הטיפול בהם לא הגיע לסיום
וכי על הועד הזה להמשיך ולטפל בהם ויפה שעה אחת קודם.
בין הנושאים:
א .בריכות שחיה במכבים – הועד הקודם דן וגיבש עמדה לקראת דיון שטרם התקיים בפורום
מנכ"ל העירייה ,יועץ משפטי ,מהנדס העיר והח"מ.
ב .פיצול יח"ד – קיים מסמך עמדה שפורסם על ידי יו"ר הועד הקודם כפיר .בהתקיים דיון
בנושא בראשות מנכ"ל העירייה .היה אמור להתקיים דיון נוסף אך הוא נדחה .הועד החדש
צריך להיכנס לנושא ולטפל בדחיפות וזאת נוכח העובדה שהדיונים בפניות תושבים במסגרת
וועדת התכנון והבניה העירונית בה אני חבר נמשכים מבלי שיהיו קווים מנחים של רצון
התושבים ברובע.
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נושאים ועדכונים נוספים שהוצגו על ידי סגן ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הרובע
ג .יו"ר הועד מוזמן לישיבות המועצה – אני דורש שיו"ר ועד הרובע יישב ליד השולחן
המועצה .ממליץ ליו"ר הועד לשלוח בקשה לעירייה ולפתור את הבעיה הטכנית של כסאות
מסביב לשולחן
ד .מרוץ הלפיד השנתי של תנועת מכבי צעיר  -יתקיים ב 1.40.48 -בשעה  42:22יציאה
מקברות המכבים ,מזמין את כולכם.
ה .תקציב העירייה ל – 1832-כבר גובש ,אם כי טרם עבר את אישור מועצת העיר ,אבל אין
ספק שהטיוטה תאושר כבר בימים הקרובים והתקציב לשנת  0242יאושר בישיבה סגורה
של מועצת העיר.
במסגרת התקציב דאגתי לתקצב במסגרת תקציב התרבות העירונית ,תקציב מיוחד לטובת
פעילויות תרבות ברובע.
מבקש מועד הרובע להכין תכנית שנתית לאירועים שחייבת להיות מתואמת עם ראש אגף
התרבות בעירייה מתואמת עם אגף התרבות בעירייה .סעיף זה הינו בתוך אגף התרבות
אלון שמידט .על מנת לאפשר התמיכה העירונית ,חייבים לפעול בהתאם לנהלים
העירוניים .האירועים צריך שיהיו פתוחים לקהל וללא גביית כספים מהמשתתפים.
ו .בניית קומה נוספת במרכז לב רעות – עומדת בפני ועדת התכנון והבניה העירונית בקשה
של הכשרת הישוב להוספת קומה נוספת לניצול זכויות בנייה קיימות במרכז המסחרי לב
רעות .נוכח מצוקת החניה במקום אני הבעתי את התנגדותי לתכנית המוצעת כיוון שאינה
מציגה פתרונות חניה ראליים כמתבקש .הנושא אמור לחזור ולעלות שוב בדיון הקרוב של
הועדה .נוכח הדחיפות והוועד טרם דן בנושא מבקש מיו"ר הועד קמי להתייחס לנושא דחוף.
ז .ממליץ שמנהל הרובע יפיץ לחברי הועד את רשימת הנושאים הנוספים שבהם אמור הוועד
להמשיך ולפעול ,כפי שפורטו במסמך שהעברתי לוועד הקודם במסגרת "העברת המקל".
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קמי רובינזון יו"ר – סיכום
אני רואה בסגן ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הרובע משלמה פסי כנציג הרובע.
הוועד הנבחר הינו ועד רציני שיפעל בשיתוף פעולה עם העירייה על מנת לעשות את הטוב
ביותר לרובע בשיתוף פעולה עם מחזיק תיק הרובע.

בהצלחה לכולנו!

ישיבת הוועד הבאה נקבעה ל 12-בדצמבר ,שעה  ,18:88במשרדי הועד.

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
ריבי כהן גבע – עוזרת ראש העיר

