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לכבוד
חברי וועד הרובע העירוני מכבים-רעות
ס' ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות – מר חנן ברנשטיין
חברי המועצה –יצחקי חן ,דני רוזנפלד ,יגאל צדוק.
מנכ"ל העירייה – מר יורם כרמון.
יועצת משפטית – עו"ד דנה חפץ טוכלר
דובר העירייה – מר אלעד שמעונוביץ
מבקר העירייה-מר אריק משיח
הנידון :ישיבה ועד רובע מתאריך  -1/8/2010סיכום
.1
.2
.3
.4

ביום א' ,בתאריך ה –  1/8/2010התקיימה ישיבת ועד רובע בשעה  . 20:00זאת
לאחר תקופה בה פעילות ועד הרובע שותקה מסיבות משפטיות.
נכחו :שמעון דבוש ,בני כהן ,צביקה לוין ,אורי מנשהאוף ומנהל הרובע עודד בן
שלמה .נעדרו מהישיבה :עמיקם אורן ,אלי גרבי ,מאקס איטח ,גיורא גורן ,חנה
טייכר )העבירה הודעה מוקדמת(.כמו כן נכח מר יוסי פסגות.
סדר היום – כפי שפורסם לישיבה בתאריך .26/07/10
מהלך הישיבה:
א .פתיחה – יו"ר ועד הרובע.
 .iלאחר סיום הסגה המשפטית זה הזמן לעשייה  .יש להתחיל ולהניע
את הועדות השונות ולטפל בהשלמת הפערים שנוצרו בתקופה
השיתוק.
 .iiיחסי עבודה מול הגורמים העירוניים  ,למעט ראש העיר– פניות חברי
הועד לגורמי העירייה השונים יהיה מתואמים עם מנהל הרובע
בתחומים שבסמכותם.
 .iiiפניות לראש העיר – פניות לראש העיר יתקיימו ע"י יו"ר ועד הרובע
בלבד וזה גם רק בנושאים שסוכמו ואושרו ע"י הועד .אשאף למסד
נוהל קבוע של פגישות ועדכונים עם ראש העיר ומחזיק תיק מכבים
רעות.
 .ivפעילות ועד רובע – יתנהלו במתכונת הישנה )ישיבת ועד רובע,
ועדות,מועד התכנסות (..
 .vתוכנית עבודה  -בכוונתי לגבש תוכנית עבודה שנתית לרובע מתוך
כוונה לשדרג את הקיים ולבצע בקרה על הפעילות .באחריות כול יו"ר
הועדות להיפגש עם חברי הועדה שבאחריותם ולגבש תוכנית עבודה

בהתאם .תוכנית זו תוצג בפני חברי הועד ,תאושר ותגובש תוכנית
העבודה סופית של הרובע ..לו"ז ומודל ישלח בנפרד .תאריך היעד
לסיום תוכנית העבודה ברובע – אוקטובר .2010
 .viאינטרנט ופרסום – ביום ג' תתקיים פגישה עם דובר העירייה מתוך
כוונה להפעיל את אתר הרובע ושטחי הפרסום בתקשרות .זאת מתוך
הצורך בעדכון שוטף של תושבי הרובע בפעילות השוטפת ורצון
לשתפם בעשייה.
 .viiהסכם עם חברות אמישראגז והוט – יש לפעול בהקדם לסיום התהליך
מול החברות על מנת לשפר ולשדרג את העלויות והשרותים –
באחריות יו"ר ועד הרובע ,יו"ר ועדת תשתיות ,ומנהל הרובע.
 .viiiמינו בעלי זכות חתימה ברובע – מנהל הרובע יפעל לקיים דיון מול
הגורמים בעירייה על מנת לסבם את סוגיה זו.
 .ixמפגעי בטחון ובטיחות – בתחום הרובע קיימים מפגעי ביטחון
ובטיחות החייבים טיפול מידי על מנת למנוע אסון ) צמתים מסוכנים,
תאורה בשבילים צדדים ,במפרים בצמתים ,תימרור .(..חברי הועד
יגישו למנהל הרובע עד יום ה'  5/8/2010מפגעים שזוהו  .מנהל
הרובע יגבש מסמך ויפיץ בהקדם לגורמי העירייה.
.x

ב .נושאים שעל סדר היום
 .iבחירת מ"מ ליו"ר ועד הרובע.
 החתום מטה הציע את חבר הועד בני כהן לתפקיד. לא הובעה התנגדות של מי מחברי הועד\. לא התקיימה הצבעה בהעדר פורם מחייב. .iiהחלפת יו"ר ועדת ביטחון – שמעון דבוש יחליף את הח"מ בתפקיד
וימליץ על מחליף ליו"ר ועדת חינוך.
 .iiiגינון – ברובע קיימים שטחי גינון שאינם מושקים  .מנהל הרובע יפעל
בנושא מול גורמי העירייה.
 .ivשימוש בתשתיות ופעילות שבתחום הרובע – ככלל כול שימוש
בתשתיות ופעילות שבתחום הרובע ייקבעו ע"י ועד הרובע .במידה
וגורמים בעירייה ירצו להשתמש או לבחון שימוש במבנה כזה או אחר
או לבצע פעילות מסוימת ,יפנו הגורמים הרלוונטיים לוועד הרובע

אשר יבחן את הנושא ויגבש את עמדתו  .יו"ר ועד הרובע יטפל
בנושא מול ראש העיר וסגנו  -מחזיק תיק מכבים רעות .
 .vמקווה למכבים – הועלתה דרישה ע"י התושבים למקווה במכבים.
 מנהל הרובע עם ועדת תשתיות,יבחנו האם הצורך קיים)מספר משתמשים( .. ,
 במידה והצורך אכן קיים ישולב הנושא בתוכנית העבודה שלועדת תשתיות.
 .viבטחון – נושא הביטחון היינו קריטי בעת הזו .יו"ר ועדת הביטחון
המליץ ויטפל בנושא באופן דחוף ומערכתי ויציג הנושא בפני הועד
בהקדם.
 .viiעדכונים שוטפים – מנהל הרובע עדכן על הפעילות ברובע.
 .5ישיבת ועד רובע הבאה תתקיים ביום א' ,5/92010,שעה .2030
 .6בברכה
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