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הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד מיום –6.6.11סיכום )אחרי התייחסות(
.1
.2

ביום ב'  6.6.11התכנס ועד הרובע לישיבתו החודשית.
השתתפו :אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש ומנהל הרובע עודד
נעדרו :עמיקם אורן ,גיורא גורן ,מקס איטח ,אלי ג'רבי
משתתפים נוספים בדיון :יוסי פסגות

.3

סדר היום – כפי שפורסם בתאריך .30.5.2011

.4

מהלך הישיבה:
א .אושר פרוטוקול מיום 13.3.11
הצבעה כדלהלן:
בעד  -אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש
ב .עמותת איל"ן:
) (1הוצג הצורך ע"י עמוס כהן -גזבר איל"ן לטובת הקצאת מקלט ברובע.
) (2ההצבעה כדלהלן:
בעד  -אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש
) (3החלטה
בעד הקצאת מקום לעמותה ברובע .מ.הרובע יערוך בדיקה לגבי שיתוף עם עמותת
ניצן.
) (4סיכום
ועד הרובע מאשר הקצאת מקום לעמותה ברובע אך בהסתייגות שבעדיפות למצוא
מקום לשותפות עם גוף נוסף.
ג .פיילוט  -קבלת חשבונות והודעות מגורמי העריה וגופים נוספים באמצעות אימייל.
) (1הנושא הוצג לפרטיו ע"י יו"ר הוועד בעקבות פגישה שנערכה עם סמנכ"לית העירייה
גב' מ .פרפרי בעניין בהשתתפות מנהל הרובע.
) (2סיכום
חבר הוועד בני כהן יוביל הפרויקט ויציג בישיבת הוועד הקרובה כיצד ישולב
הנושא ברובע.
ד .תרגיל פיקוד העורף – נקודת מפנה 5
) (1התרגיל יתקיים ב . 20-21/6/11-יו"ר הוועד הציג מטרת ועקרונות התרגיל.
) (2יו"ר הוועד ביקש מעורבות חברי הוועד ,כאשר בסיכומו ייכתב פק"ל לחרום.
) (3הוקראו הערות דבוש למסמך – קבל על חוסר אמצעים ודיבר על סמכות ואחריות.

סיכום
) (1דבוש יוביל את המעורבות של הוועד בתרגיל .יש להיות יותר אקטיביים ולהפיק
לקחים.
) (2בסיום התרגיל יוצגו לוועד הרובע ע"י חבר הוועד שמעון דבוש לקחי התרגיל
ותגובש תוכנית עבודה לחרום בהתאם .באחריות חבר הוועד דבוש שמעון.
ה .עדכונים
) (1חגיגות הרובע – חברת הוועד חנה טייכר הציגה את פרוט אירועים:
 – 17-22/9/11תערוכת אומנים מבוגרים ונוער במתחם הוועד במכבים
 – 23/9/11תחרות בישול ושוק איכרים במרכז המסחרי ברעות
 – 23/9/11תיכון מו"ר  -פעילות נוער.
 - 24/9/11אירוע מסכם בפארק המים.
סיכום
)א( אירועי הרובע יהיו בעלי אופי קהילתי וצנוע תוך עידוד הרובע לתושבי העיר
להצטרף לחגיגות יש לזכור תמיד שאנחנו חלק מהעיר מודיעין
)ב( המתכונת לאירועים נמצאת בתהליך גיבוש ובהובלת חברת הוועד חנה טייכר.
עד ישיבת הוועד הקרובה המתכונת תסוכם ונתחיל בתהליך עדכון תושבי
הרובע.
)ג( למתכונת שגובשה יש להוסיף אירועי ספורט תחרותיים .באחריות שמעון
דבוש) .פגישה עם מנהל מחלקת ספורט בעירייה מתוכננת ליום א' (19.6.11
)ד( אנחנו נשאף שרחובות הרובע יקושטו וידוגללו במודל יום העצמאות ,על מנת
לתת נופך חגיגי לרובע .באחריות מנהל הרובע.
) (2מחסומים
דבוש -הציג טבלת השוואה לשנה קודמת.
אורי -יש כעת סוג של תחושת ביטחון.
חנה-מתריעה בנושא הצבת שילוט לפני המחסומים .
סיכום
בישיבה הבאה יוצג סיכום סטאטוס פעילות המחסומים .באחריות שמעון דבוש.
) (3הוט -
)א( יו"ר הוועד עדכון את הפורום לסטאטוס מו"מ עם חברת הוט.
)ב( יוסי פסגות – גיבש הצעה יחד עם נתי פרי לספק אינטרנט בתוספת להוט.
) (4קווי עירוב
)א( יו"ר הוועד סקר הנושא ,אין אפשרות להעביר פס הערוב ביציאה
ממכבים וזאת לאחר דיון ובדיקה מעמיקה עם הרב צקוטאי,שלמה חנינה-מ.מח'
דת וקבלן העירוב.
)ב( הצבעה -
בעד  -אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש
)ג( החלטה –
קווי הערוב יישארו במתכונתם הנוכחית.
) (5השריפה באירוסים
יו"ר הוועד עדכן את הפורום לגבי השריפה .אין פס אש!

ו.

)(6

חב' הגז – מו"מ
עדכון הצעות מחיר של  2חב' הוצג ע"י מ .הרובע.

)(7

הכרזת השבת
)א( הנושא הועלה ע"י חבר הוועד בני כהן.
)ב( סיכום
לוועד הרובע אין סמכות בנושאים אלו .יו"ר ועד הרובע יפנה לכרוז ויבחן
חלופות לנושא מבלי לפגוע בציבור.

צפי לישיבת הוועד הבאה – יום א'  3/7/11,שעה .19:00

בברכה
אורי מנשהאוף
יו"ר הוועד
העתקים:
וועד הרובע העירוני מכבים-רעות
חנן ברנשטיין – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
עודד בן שלמה  -מנהל הרובע

