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הנדון :סיכום ישיבת ועד הרובע מיום שלישי  30ביוני 2020

ביום שלישי  30ביוני  2020התכנס ועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :יו"ר –קמי רובינזון ,סגן ומ"מ ראש העיר – שלמה פסי ,יעקב (ג'וקי) ניב ,עמירם
בריט ,לירז סופרין ,אפי מלר ,יוסי חזאי והח"מ.
נעדרו :מאיר מוסאי ,מרב רביב (הודעה מוקדמת) ,אבנר הלחמי (ללא הודעה מוקדמת)
כמו כן השתתפו :חבר ועדת ביקורת-בני הרפז ,מנהל אגף הביטחון-שמוליק כהן ,חבר המועצה
–אבי אלבז ,קב"ט הרובע-שמוליק אסמן ו 8-תושבים.
סדר יום כפי שפורסם בתאריך .25.06.2020
ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
קמי רובינזון יו"ר
א .אנרגיה סולארית – מעדכן על דחיית ההרצאה בסוגיה (בשל מחלת המרצה).
ב .הסדרת התנועה בצומת יפה נוף – ראש העיר ערך סיור עם כל בעלי התפקידים הרלוונטיים
בנושא הסדרת התנועה והטיל על המשנה למנכ"ל  -גיא עידו למצוא פתרון בעניין.
ג .בית תרבות לרובע – עניינו את העמותות (מכבים ונאות רעות) יחד עם העירייה בהובלת יו"ר
ועדת נכסים ,כספים וצרכנות-מאיר מוסאי .נעשו תכניות ,קיבלנו הצעות מחיר (עלות משוערת
 0.5מיליון .)₪
נערך דיון עם נציגי הוועדים לפעולה אצל מנכ"ל העירייה ונקבעו פעולות להמשך.
ד .איחוד והצלה – קיבלו חדר במתחם ועד הרובע .הערב נערך סיום קורס חובשים ,בו רוב
החובשים שהוסמכו עולים ממדינות אנגלוסקסיות המתגוררות במודיעין מכבים רעות .הטכס
התקיים בהשתתפות יו"ר איחוד והצלה הארצי ,ראש העיר ,סגני העיר ואישי ציבור .נחנכו בטכס
 3אופנועים מתוכם  2מיועדים לרובע שלנו.

יעקב (ג'וקי) ניב – יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"עשפ"ע
א .איסוף גזם – הודעה בנושא שינוי איסוף שעות גזם ברובע שיצאה מדוברות העירייה עוררה
תרעומת .על פי בקשת העירייה הנושא הועבר לטיפול והגשת המלצות בנושא של ועדת שפ"ע.
ב .ניכוש ביולוגי – סביב מכבים ממשיך הטיפול בעשבייה בסיוע של עדר כבשים..
ג .שבילי אש – בסיוע טרקטור מבוצעת סביב הרובע פתיחת מעברים ושבילי אש.

ד .יער מכבים – קק"ל נכנסה לעבודה מקיפה של מניעת שריפות .במסגרת זו מבוצע דילול והרמת
נוף (אין כריתה של רחבי עלים).
יוסי חזאי – העלה את חוסר הטיפול וההזנחה לגבי השטח במורדות רח' קשת – שבילים ועשבייה
שעלולה לגרום לשריפות .תושבים פנו ל 106-אך לא נעשתה פעילות בנושא.
ה .טענות להזנחה במכבים – תושבים מוזמנים להצטרף לסיורים לטובת הצפת מפגעים ובעיות
הדורשות טיפול
ביטחון
א .גיוס קב"ט לרובע – שמוליק אסמן נכנס לתפקידו בתחילת החודש כקב"ט הרובע כפוף
למנהל אגף הביטחון העירוני .ללוות את כניסתו של הקב"ט החדש מונה צביקה וובר חבר ועדת
ביטחון ותושב הרובע .צביקה וובר מונה כפרוייקטור לנושא .גיוס הקב"ט בא במסגרת מימוש
הנחיות ועדה שבחנה והמליצה לגבי עדכון תפיסת הביטחון .הוצבה מצלמה בצד המזרחי של
מכבים ,צופה לכיוון בית סירא במטרה לתגבר את יכולת ההתראה באזור.
ג .אמצעים טכנולוגים נוספים ייכנסו בהמשך עפ"י החלטת ועדת הביטחון.
ד .לאור כניסת קב"ט הרובע ובמסגרת התקציב הנתון יהיה צמצום בכמות הסיורים.
ה .מתחם מכבי צעיר – בעקבות מעבר אקראי בקרבת הסניף נתגלה מפגע בטיחותי חמור ומסכן
חיים במכולה ששימשה את הסניף הישן .נעשתה פניה דחופה לגורמי העירייה .המפגע טופל באופן
מידי .בעקבות כך הופצו ברשת פוסטים שקריים המאשימים בפעילות מכוונת ומגמתית נגד תנועות
הנוער.
בסיכום הדברים הודעתי על החלטתי לסיים את תפקידי ב.31.07.2020-
יו"ר הועד קמי רובינזון מתנגד לצעד זה ולא קיבל את ההודעה.
יו"ר-קמי רובינזון – אנו פועלים בהתאם להמלצות הועדה של האלוף (מיל) הראל שהוקמה
בזמנו אד-הוק להגדרת תפיסת הביטחון ברובע שהושלמו כמעט במלואם.

 .3עמירם בריט – יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה
א .מעוז המכבים – סקירה לסטטוס תשתיות ביה"ס.
ב .בנין מכבי צעיר – הבניין יועבר לרשות מכבי אחרי מסירת טופס  .4ככל הנראה לקראת סוף
יולי.
יאיר הדר ,יו"ר סניף מכבי צעיר מכבים הנכנס – סוקר פעילות בעבר ואת שיתוף הפעולה
המלא עם ועד הרובע ומבקש להמשיך בשת"פ גם בעתיד.
ג .מרכז רננים – נערכה פגישה בשטח לטובת הקמת גדר היקפית חדשה ע"י העירייה.
אבי אלבז (מכבים) – נדרשת היערכות הרבה יותר רחבה ,לא רק שדרוג של הגדר.

ד .תאורה – בכל העיר מתבצעת החלפת התאורה .בוצעו סיורים במכבים וברעות .רשימה
הועברה לעירייה לביצוע.
שלמה פסי-מ"מ וסגן ראש העיר – מדובר בפרויקט עירוני במכרז גדול מורכב וזה לוקח זמן.
במקביל מנורות רחוב/עמודים שנדרשים לתיקון מוחלפים במסגרת התיקון ללד.
רונית (מכבים) – חסר תאורה בגן במדורגים .יתווסף לרשימות.
ה .הנגשת מדרכות – תחילת העבודה בימים הקרובים ,יש תקציב .יעלה בדיון אצל המשנה
למנכ"ל -גיא עידו.
שלמה פסי-מ"מ וסגן ראש העיר – יש מגבלות תקציב.
יוסי חזאי – יו"ר ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים
בחודש שעבר ביקשתי תכנית עבודה כולל תקציב לשנת  .2021הכוונה שכל אחד מחברי הוועד
יתכנן בתחומו את תכנית העבודה והמשאבים הדרושים לשנת  2021ויהיה תקציב צבוע בעירייה
לטובת הרובע.
שלמה פסי-מ"מ וסגן ראש העיר – מפרט את המגבלות הכרוכות בתהליך מזהה כי ככל הנראה
נדרש למי מהנוכחים להפנים שמאז איחוד המועצה המקומית עם העיר מודיעין לעיר מאוחדת,
התקציבים הם עירוניים עם נגזרות מסוימות לפעילויות מסוימות ומוכרות ברובע ככל שיתואמו
יו"ר-קמי רובינזון – נגבש ונגיש את התקציב אל מול גורמי העירייה .יש תקציבים שאני לא
מעוניין "שהיו צבועים" (כמו גינון ,מים ,ניקיון) .עד סוף חודש יולי כל ראשי הוועדות יגישו
תכנית עבודה ותקציב.
 .5לירז סופרין – יו"ר ועדת חינוך ונוער
א .מעוז המכבים – כרגע מסתמנת פתיחת כיתה א' אחת בלבד במעוז ,על אף שמספר
המבקשים/הנרשמים יכול לאפשר פתיחת שתי כיתות .בשלב זה מתבצע בעירייה תהליך
הערעורים ולאחריו נקבל נתונים מדויקים .צריך להבין שפתיחת אזורי הרישום בעיר ,כפי שהוגדר
ע"י אגף החינוך ,מותנית בכך שלא תיסגר כיתה בבית ספר מסוים לטובת פתיחת כיתה בבית ספר
אחר .נקבעה פגישה בעירייה בנושא בהשתתפות יו"ר הנהגת הורי מעוז המכבים ומויש לוי,
מחזיק תיק החינוך.
ב .בנין מכבי צעיר – שיתוף הפעולה עם מכבי יימשך כפי שהיה לאורך השנה כולה .מבקש
לתאם ישיבה בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים בנושא העברת המבנה החדש לאנשי מכבי
וההיערכות לכך בהיבט התנהלות בשגרה ,חתימה על אמנה וכו'.
ד .לעיונכם.
ה .על מועד הישיבה הבא ייצא זימון בהתאם.
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
חברי ועדת ביקורת רובע עירוני
ריבי כהן גבע – ראש מטה ראש העיר

