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  (לאחר התייחסות) 11.12.2011 פרוטוקול ישיבת ועד מיוםהנדון:  

  

  התכנס ועד הרובע לישיבתו החודשית. 11.12.2011א' ביום  .1

  ליזה טולדנו,  שמעון דבוש, , חנה טייכר יעקב ניב,  : אורי מנשהאוף,  צביקה לוין,השתתפו .2
  ום ברך אותו בהגיעו לרגל כניסתו לוועד הפור -על איחור בהגעה מראש מוסאי מאיר (עדכן     
 ).הרובע       

   (הודעה מראש)בני כהן  : נעדרו               
  חנן ברנשטיין, –חבר המועצה ומחזיק תיק מכבים רעות   כמו כן השתתפו:               

  עדוןס-אילן בן –חבר המועצה וסגן ראש העיר                                 
  מ"מ יו"ר האגודה –מחליפו של מר גברי גוזלי ז"ל  –סקיטלשלום                                 

  עיתונאי עיתון חדשות מודיעין –ס ימנליואל ת                                
  יוסי פסגות                                

  .5.12.11 – :  כפי שפורסם בתאריךסדר יום .3

 
 :מהלך הישיבה .4

 דברי פתיחה וברכות - ו"ר הוועדי  .א
  איחל הצלחה לחברי הוועד החדשים וכן איחל הצלחה לחברי יחד המתפטרים, הח"מ )  1(

  תוך התייחסות לתפקודם במהלך הקדנציה.      
  החליט להמשיך בתפקידו. אך ,ביקש להתפטר מסיבות אישיותהח"מ )  2(                   

   ותרכוב דברי פתיחה –ברנשטיין חנן   .ב
   באו לתרום נטו לקהילה,היום התייצבו לפעילות חברי ועד ש. לכולנויום שמח זהו 

   ה ללא לאות לשמר ולטפח את מכבים רעות.פעלהנבחרים החדשים מצטרפים לקבוצה ש
  במודל עד היום דרשה השקעה אדירה מן החברים הפעילים כיוון עפעילות ועד הרוב                   

  שלצערי חברי תנועת "יחד" חדלו לתפקד כחברי ועד אפקטיביים והתפטרותם בשבוע                    
  עניינית חברי הוועד שפעלו החולף היה צעד טכני בלבד. הם לא היו!!! הם לא פעלו!!!.                    
  כל פעילותו חגיגות הרובע. וההוכחה לכך היא יות גאים בעבודתםעד כה יכולים לה                   
    .במכבים ורעות שהושקעההנרחבת התשתית                    
  ויוצרים אתהמנגנון העירוני מול  פועליםכותכם, אתם לז פתקהמתבצעת נזכל העבודה                    
  התעדוף הנדרש.                   
  הרובע  נו לתושביתהבטחימוש ק עבור מר ויפעל מהיום סביב לשולחןכאן   יםיושבהכל                    
  אין לי צל של ספק שהוועד בהרכבו החדש יוביל את. שנים לפני שלושכפי שהתחייבנו                    
  .לא נבקש ולנוחרטנו על דגלנו לשמר ולטפח את היש  הקהילה להישגים רבים.                   
  לרובע.  20/25להצלחת אירועי חגיגות  םעל תרומת הוועד בריאני רוצה להודות לח                   
  , יו"ר הוועד אורי ךתוהצלחה ומחזק את ידי כולכם וא ומוסאי גו'קי ,אני מאחל לליזה                   
  .להמשיך לנווט את פעילות הרובע לרווחת כל התושבים                   

  
      הנצחת גברי גוזלי ז"ל  ג.             

  לאחר פתיח בנושא ע"י ח' המועצה ומחזיק תיק מכבים רעות, חנן ברנשטיין, הציגה )  1(               
  שהבקשהנתו של גברי ז"ל את נימוקיה ובקשתה, תוך דגש מירי גוזלי, אלמהגב'                          
  פטירת בעלה.חודש ל 11, מועד בו יחול 2/2012 תאושר לפני                         
  כמו כן, העלו בפני הפורום סגן ראש העיר, אילן בן סעדון ומ"מ יו"ר האגודה ומחליפו                         

  את יםזבומגוון נימוקים בזכות ההנצחה. (האורחים ע -סקיטל שלום  –גברי ז"ל  של                         
  הישיבה).                         

  , כאשר למעשה קיימות שתינערך סבב התייחסויות בין חברי הוועדבשלב זה  )2(
  להנצחה: אפשרויות

לדוגמא,  כפי שנעשה במכבים ע"י אלי שגב  –הנצחה משפחתית/אישית   )א(
אשתו בבניית מצפה שרה. או משפחת שולדנפריי שהנציחה את  שהנציח את

  במדשאה של המרכז החינוכי. אבי המשפחה
  הנצחה באחריות ועד הרובע.(ב)                             

  ידו בישיבה-שמעון  דבוש, שיוצגו על הוחלט על גיבוש קריטריונים באחריות -סיכום )  3(                   
  הוועד הבאה בה תיערך הצבעה והחלטה.                          



                    

  ברובעמיגון   .ד
  וצג ע"י חבר הוועד דבוש, תוך עיון במסמך מטעמו.הנושא ה )1(

  .ג'וקיו דבוש, ליזה, חנה –יות תייחסוסבב ה                            
  בנושא המיגון.ן ישלא מן המניתיקבע ישיבה  – הח"מ סיכום )2(                       
  חסומים.פיילוט מתקבע ישיבה  בנושא ) 3(                       

             
  עדכון –גז    ה.             

  טוס מו"מ שעומד לפני סיום.אמנהל הרובע הציג לפורום סט   )1(                  
  חבר הוועד בני כהן, יציג בישיבה הבאה המלצתו לגבי התקשרות עם חב' הגז    (ב)                  

  בע.ועד הרו לאישור ,שנבחרה                         
  בסיום המו"מ יצא פלייר לתושבים. (באחריות הח"מ, בני ועודד).                         

                

  עדכון  –הוט   .ו
  עם נציגי נוספת . ביום ד' השבוע תתקיים פגישה מנהל הרובע עדכן הפורום במו"מ עד כה                 

  ".הוט" חב'                 
  + טיפים).90משנת (ליזה תעביר חוזה ראשוני                  

             
   חוברת מתכונים   ז.            

  לא נלקחה המתכונים כאשר לדבריה  העלתה טענות בנושא הפצת חוברת חנה טייכר) 1(                 
  .)תיקונים, כולל הגהות(לאחר למרות שהודפסה והופקה הדפוס  מבית                      

  נה כי אחרי העריכה תיערך פגישה לאישור באופן סופיחנאמר ל – הח"מהתייחסות ) 2(                 
  טוס של חנן,אינית לא משנה מה הסטניוזה היה הסיכום. ברמה הע ברנשטייןחנן  אצל                      
  הדפוס על שינויים בכמה דברים. בית כולם. סוכם עם בעל יתה לשביעות רצוןיברת הוהח                      

  לעבוד. תשלום והוא החל סוכם                      
  וחנה. , מאירליזה ,יוסי ,ג'וקי ,דבוש ,צביקה – התייחסויותסבב  )3(                

  לבישיבה הבאה ע גלבקשת חנה יעלה נושא סיכום אירועי הרובע ויוצ – סיכום הח"מ) 4(                
  החוברת תופץ ביחד עם דיסק. ידה.                     

  
  כללי /שונות  .ח            

  לדעתי זה  ?רואים בנו נציגים איך הםהרובע לא נשמע. איך אנו נענים לתושבים ו – ליזה) 1(                
  איך מאחדים כוחות עם העמותות? הבא. הנושא                     

    ת של ועד הרובע הינה לא רעה בכלל ונעשית כאן עבודה רבה.תוצר – צביקה                     

עמותת נציג ממכבים ונציג מעמותת  סוכם כי עודד יזמן  – ועדהשיבות יבציגות נ )2(
 ועד. לכל ישיבת רעות נאות

   באחריות מנהל  -  ה חומר רקע טרם הישיב ישלח שיועלה נושא כל על-  חומר רקע )3(
  .הרובע

             
    יו"ר סיכום  .ט           

  אחריות שלי. נפעל לשיפור.הזוהי ונכשלנו  –פרסום ה בתחום ) 1(                
  .יש אתר לרובעחשוב להזכיר כי   )2(                

  . והפרסוםצריך לחשוב על נושא השיווק )  3(                
  

  19:00שעה  1.1.12יום א',  –צפי לישיבת ועד הבאה    .5    
  

  ב ב ר כ ה,                                                                                       
  

  אורי מנשהאוף                                                                                     
  יו"ר ועד הרובע                                                                               העתקים:

  ועד רובע עירוני מכבים רעות
  חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות –חנן ברנשטיין 

  מנכ"ל העירייה –יורם כרמון 
      מנהל הרובע –עודד בן שלמה 


