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  התייחסות)  לאחר( 4.9.11 פרוטוקול ישיבת ועד מיוםהנדון:  
  

  התכנס ועד הרובע לישיבתו החודשית. 4.9.2011ביום  .1

 ,בני כהן. צביקה לוין, חנה טייכר ,: אורי מנשהאוף,  גיורא גורן, מקס איטחהשתתפו .2
  : עמיקם אורן, אלי ג'רבי ושמעון דבוש.נעדרו

 29.8.11ורסם בתאריך :  כפי שפסדר יום .3
 :מהלך הישיבה .4

  .3.7.11 -אישור פרוטוקול ישיבת וועד מ  .א
  :כדלקמן תוצאות ההצבעה                   

  ,בני כהן.צביקה לוין ,, גיורא גורןחנה טייכראורי מנשהאוף,  :בעד                   
  ))3.7.11-ב(עזב מוקדם בישיבה   מקס איטח. נמנע:                   

                

   20/25חגיגות   .ב
  פלייר  נושאים כגון:האורי וחנה סקרו בפירוט את אירועי החגיגות, כאשר נדונו      
  .פארק המים  ,מסכם, חלוקה עד  הבית     

  (ללא פתיחת קובץ).מייל תזכורת לתושבים  .שילוט הכשרת היישוב
רות שמוצגות ע"י צריכה להיות בקרה על התכנים והיצי -  מקס -   התייחסות
  האומנים.

  .שתוצג במתחם משרדי הוועד.תערוכה בהתייחס ל -צביקה
  

   מחסומים  .ג
  ואת תכנית העבודה המתבצעת. הנושא הרובע הציגוועד יו"ר      

  הקיימת נראה לוועד הרובע  כי רצוי להמשיך להפעיל את המחסומים בכניסה  במציאות
  ומכבים.  לרעות

         עם  בתאום הרובע ועד ע"י שאושר הקיים למודל בדומה תהיה המחסומיםהפעלת                   
  מחזיק תיק הביטחון בעירייה.                 .

  אלש"ח   900כ הינה בעירייה הקיים האבטחה למכרז בהתאם זו  הפעלה אומדן  עלות                  
  .הנספח) מצ"ב ( לשנה                  

                    
  התייחסות הפורום                  
  דרך הארנונה. ה כנסלהמתנגדת  – חנה                  
  .דעתו נימק –מתנגד להצעה  – גיורא                  
  .דעתו נימק - בעד ההצעה   – צביקה                  

  .דעתו נימק –מתנגד להצעה  – מקס                  
  נימק דעתו.-בעד ההצעה-בני                  

                                                      
                    
  ה עלוועד הרובע לא יכול לנהל כספים אבל נדאג שתתבצע בקר – אורי                  

             כספי המחסומים.       .                    
                      

   נוסח החלטה                  
  על  לעבר זהה מאשר למועצת העיר לגבות את אגרת המחסומים בהיקף ועד הרובע                  

  פי  כללי פקודת  העיריות  ערך רובע עירוני.                   
                    
                    
                    
  :כדלקמןעה הצב                  
  ,בניאורי, צביקה, גיורא, חנה –בעד                   



  מקס–נגד                   
   לישיבת בישיבת הוועד הבאה יועלה נושא עלויות ע"י יעקב כהן שיוזמן – אורי                  
  וועד.ה                  
  ם היטב "שומרים טריים", אך אנו נכנסיםבמכבים שומרים טובים, בודקי – צביקה                  
  לפעול במתכונת הקודמת. לחגים שיש בהם הרבה ימי שבתון ויש לבקש                  
  דיברתי עם יצחקי שתהיה רציפות בשבתות וחגים במתכונת תפעול  –אורי                   
  המחסומים הקודמת.                  

  
         םדכוניעד.               

  
  אורי מבקש מחברי הוועד באם יש דילים זולים יותר להעביר אליו. –הוט                  
  (מתוכנן פ"ע בנושא עםחברת סליקה באמצעות אחת , שהשתי דרכי פעולה נןיש                 
  שמוליק קרא, סמנכ"ל לאומי קארד).                 

  
  .ד כוחותוחיאומבקש השתתפות פעילה באירועי הרובע אורי  – סיכוםה.               

  

  19:00, שעה 6/11/11צפי לישיבת הוועד הבאה יום א',       .ו
  

  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 

  המנכ"ל העיריי –יורם כרמון 
  מנהל הרובע –עודד בן שלמה 

 
  

  
  

 
 


