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 2020באוקטובר  27תאריך מהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתועד הרובע  התכנס 2020באוקטובר  27שלישי,  ביום .א

 , אבנר הלחמי, עמירם בריט,מאיר מוסאי, יעקב )ג'וקי( ניב, קמי רובינזון– יו"ר נוכחים:

 והח"מ. מלר, יוסי חזאילירז סופרין, אפי  

 מרב רביב )הודעה מוקדמת( שלמה פסי, – סגן ומ"מ ראש העיר :נעדרו 

  בני הרפז –חבר ועדת ביקורת  : כמו כן השתתפו

 26.10.2020 בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 פתיחה – יו"רקמי רובינזון  . 1 

 מברך את החבריםא. 

 שלמה פסי –לסגן ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הרובע מהירה החלמה מאחל ב. 

 הקצאות ג.

 פנויים, לאחר בחינת הבקשות הוחלט פה גניםמבני  3בקשות להקצאה על  4הוגשו 

 אחד להקצות:

 גן ילדים ברחוב אביטל ברעות – "איחוד הצלה". 1 

 מבנה נוסף ברחוב אביטל – מרכז חינוכי פורמלי. 2

 הצמוד בשדרות אורנים הרחבה לכיוון הגן – "צוות". 3

 ה ההקצאה.לא אושר– "אקדם". 4

  של העמותה. בעבר אושר וניתן הקומפלקס בקצה שד' העומרים מבנה שמהווה את מרכז הפעילות 
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 תקציבד. 

 הוגש לעירייה כמתחייב. 2021לשנת הועד תקציב 

 דיון בנושא התקציב בראשות הגזבר יו"ר הועדה על עבודתו בנושא. ליוסי חזאימודה  

 אמור להתקיים. יש לברך על כך שבפעם הראשונה הנושא מקודם באופן סדור.

אני מצר על חוסר  מן.-ועד הרובע אינו להיות יסתפקיד . תפקידנו לא ועדת קישוט – יוסי חזאי 

 הטיפול במורדות קשת, האזור מוזנח ולא מואר.

 מישמים בפועל את תקנות הועד.אני טוען כל הזמן שלא  – אפי מלר 

 במסגרת פעילות אחד הוועדים הקודמים נחתמה אמנה עם העירייה – קמי רובינזון-יו"ר 

 באמנה סוכם כי הועד פועל תקציבית תחת מסגרת העירייה. מנהל הרובע מתבקש

מאליו,   כמו כן, הועד אינו "ועדת קישוט" ולא מקבל כמובןלהעביר עותק מאמנה לחברי הועד. 

גורמי העירייה. אלא, פועל בנחישות ובהתמדה לטובת תושבי הרובע ובשיתוף פעולה מלא עם 

 שנתית לרובע.-תכנית רב להמשיך בפעילות של הועדה שבוצעה על מנת לקדם מיוסי חזאימבקש 

 

 יו"ר ועדת חינוך ונוער –לירז סופרין   .2

 וקידם את ₪מיליון  1.5ע יהשקש הרובע דלווע, שאפו יפהמבנה מרשים ו – בית מכביא. 

 נה נמסר לידי מכבי צעיר ללא אמנה מסודרת כפי שביקשנו.בהמ הקמת המבנה.

 מסיור שקיימתי במקום הוא נראה רע מאוד )כבר...( מבקש לקדם פגישה דחופה בנושא

 אמנה.ה ורכז הסניף כדי לקדם את נושא לוטם גל, איילת בועזסון, יאיר הדרבהשתתפות 

 ונערכת לחמישה ימי ,ןבענייהעירייה עושה מאמץ גדול  – חזרה לבית הספרהמתווה ב. 

 מגיעות תשואות למנהל החינוך בעירייה על ניהול  .ד'-ימוד בבתי הספר לכיתות א'ל

 החזרה לבית הספר הן בראשית השנה והן בשלב הנוכחי עם היציאה מהסגר השני.

ענייני ונחרץ , הפועל באופן חיים ביבסשולח שאפו גדול לראש העיר מר  – קמי רובינזון -יו"ר

  בנושא.
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 צרכנותנכסים וכספים יו"ר ועדת  –מאיר מוסאי    .3

 

 עובדים. הועד פועל באופן מרוכז דאינה כוועועד פעולת ה – תלונות תושבים-גז א.

 להורדת מחירים. הועד מסייע באירועים חריגים הנוגעים לכלל התושבים.

 במסגרת שיפוצי תושבים ועבודת קבלנים יש להכניס לנוהל ועדת  – תשתיות גזב.  

 היתרים בעירייה, את נושא האחריות לטיפול בפגיעה בתשתיות גז במהלך העבודות.

 היתר מטעם הועדה בעירייה.מסמך בנושא כחלק מהמחויב להיות  – אפי מלר 

 ברובע ע"י חברת בזק.סיבים אופטיים ה של פריסיש פעילות  – םסיבים אופטייג.  

 הפעילות תימשך כחצי שנה. הפעילות אינה נוגעת לתשתיות חברת הוט.  

  .הודעה בנושא תופץ לתושבים ע"י ועדת תקשורת – קמי רובינזון-יו"ר -סיכום 

 יו"ר ועדת כספים, נכסים וצרכנות. מאיר מוסאיבתיאום עם 

 

 יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב .   4

 ביטחון

 מואץ על מנת לאיישהקב"ט הקודם סיים תפקידו וגויס קב"ט חדש בתהליך  – קב"טא. 

 שותפים בבחירת הקב"ט.בהקדם את המשרה. נציגי הועד היו   

 גבוהה תוך מטרה לפעול למימוש תפיסת הביטחון  מוטיבציהעם הגיע הקב"ט החדש 

 הקב"ט אחראי על . ולתכלל את נושא האירועים ברובע בכפיפות למנהל אגף הביטחון

 תפעול "משמר הרובע". ועד הפעולה שפעל רבות בנושא הביטחון בהובלה של

 גיוס כל רעיון  בתקופה זו. "משמר הרובע"מסייע רבות בגיוס והפעלת  עמרי תמיר

 על מנת  מתנדבים 300-נדרשים כיתקבל בברכה. כמות המתנדבים גדלת להשיתרום  

   .מתנדבים 160-שנוכל לתפעל את המשמר באופן אופטימלי. בשלב זה יש כ 

 אחוז המתנדבים ממכבים ביחס לחלקם ברובע נמוך ויש לרכז  – קמי רובינזון-יו"ר

 מאמץ לתגבור מאגר המתנדבים. 

 על עזרתו ותרומתו הרבה לנושא. לעומרי תמירמודה 
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 ברובע יתבצע סיור עם גורמי המקצוע על מנת ליישר קו ולהביא למצב בו  – מצלמותב. 

 כל המצלמות פועלות באופן רציף ללא בעיות תקשורת. הנושא מרוכז ע"י הקב"ט.

 הקמת המוקד העירוני נמצאת בשלבים מתקדמים. ביקשנו להיות  – מוקד רואהג. 

 מעורבים בתהליך , על מנת שיוקמו תשתיות ברובע בהקדם במסגרת התעדוף העירוני.

 סיורים ירד לאור גיוס קב"ט הרובע.התקציב להיקף  – תקציב פעולות הביטחוןד. 

 במסגרת הגדרת תפקידו שותף למערך הסיור ברובע.עם זאת הקב"ט 

 

 שפ"ע 

 

 גייסו את קק"ל לנושא. במשך יותר אגף שפ"ע בשיתוף ועד הרובע  – יער מכביםא. 

 מחודש ימים עבד ביער קבלן בפיקוח והנחיה של נציג קק"ל. בוצעה עבודה מקצועית 

 ויסודית של גיזום, דילול והנגשת דרכים. מה שלא בוצע באזור זה של היער מאז 

 שריפות.שתילתו. הפעילות הנגישה את היער לתושבים ושיפרה את היכולת למנוע התפשטות 

 ימי עבודה של טרקטור  7גי הרובע במקביל לעבודת קק"ל העירייה הקצתה לנצי

 קונצרטינות שנפרשו ביער עם הקמת הישוב מכבים  מ' 1500-שבעזרתו הוצאו כ

 כחלק מצורכי הביטחון. הפעילות בוצעה תוך הקפדה על מינימום פגיעה בעצים.

 

 ורת במערכת הביוב מזרחית פתחי הביקלצורך הנגשה שוטפת של  – שירותשבילי ב. 

 קק"ל פתיחה מחדש של שבילי השירות.  תיאום עםלמכבים ג', ביצע תאגיד המים ב

 הצורך.פונתה צמחייה והתוואי נסלל. הפעילות מאפשרת גישה גם של רכבי כיבוי בעת 

 

 בטרם יציאה לדרך יש לקבל סופית מהעירייה מהו התקציב אותו ניתן  – שטח הבורג. 

 בשלבים כך שכל שלב לא יפגע בפעילות  הפרויקטליעד לנושא. הכוונה לממש את 

 .₪אלף  600-שקדמה לו. מומלץ להתחיל את השלב הראשון עם לפחות כ



 ולפעול לזירוז פרויקטים ההתקדמות מקצב מרוצה ינו א – נזוןקמי רובי-ו"רי

 פרויקטים שברובע המצויים באחריות המשנה למנכ"ל.
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 נערך סיור בשטח עם חלק. הנושא מובל ע"י מחזיק תיק הרובע – ניכוס שטחיםד. 

 מחברי ועדת התכנון, נציגי אגף הביטחון, הנדסה והפיקוח העירוני. בסיור הוצגו

  כלול חריגות המייצגות את הבעיה.מ

 סיבות:סוגית ניכוס שטחים עלתה ממספר 

 הרובע.על מגבלת מעבר סביב הרובע. תוואי השביל שהקיף את תושבים תלונות  * 

 שמירה על נגישות של רכבי כיבוי ורצועת האש. *

 נגישות מלאה לתשתיות הביוב בשטח הציבורי, צנרת ופתחי ביקורת. * 

  

 ועדת תשתיות ואיכות הסביבהיו"ר  –עמירם בריט .   5

 סיורים ביום ובלילה. 3בוצעו בתהליך לשיפור המצב ברובע.  נמצאים – תאורהא. 

 זוהו מקומות ונקבעו סדרי עדיפויות.

 ומתוכנן להיכנס לעבודה. בנוסף קיים צורך לבצע אושר תקציב  – הנגשת מדרכותב. 

 בעיקר בסמוך לעצים מהווה סיכון תיקון של מדרכות. תזוזה של אבני אקרשטיין

 בטיחותי.

 במפר בכניסה לרחוב פשוש במכבים.יש צורך בהתקנת  – מאיר מוסאי

 פועלת לגיזום עצים גבוהים לקראת החורף. – חברת חשמלג. 

 למכבים ג'.העולה  ים הנכנס בוואדמקורות מתחילה בעבודת החלפה של קו המי – מקורותד. 

 הפרויקט יועלה בנפרד למשנה למנכ"ל העירייה. – מדרונות קשתה. 

 

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי .   6 

 ע"י וירוכז כל אחד מחברי הועד נדרש לעבור על החומר שיועבר  – גרת סיכום קדנציהיא

 העירייה.ות יו"ר ועדת תקשורת יתאם הפצה עם דוברבהמשך ויעביר הערותיו. הלחמי  אבנר

 מביע עמדה כי החיבור הקואליציוני רק מניב תוצאות ומקדם את הרובע. 
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 יכולת ההשפעה שלנו על גורמי העירייה והיכולת להמליץ בנושאים הנוגעים לרובע,

 המלצות שבסופו של דבר מיושמות בשטח מקדמת את הרובע. כל הזמן עולה סוגיית 

 התקנות וכדאי שזה יעלה בישיבה הבאה.

 

 מבקש מכל חברי הועד לעמוד ביעד ובלו"ז על מנת שנוכל – קמי רובינזון-סיכום יו"ר. 7 

 הגיש ולהפיץ את דו"ח פעילות הועד.ל

 

 .  לעיונכם. ד 

 

תבוא הודעה בנפרד. ישיבה הבאההעל מועד ה.   

 הרובע מנהל-שלמה-עודד בן 

  רושם הפרוטוקול

 עתקים:ה

 סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות – שלמה פסי

 מנכ"ל העירייה – יורם כרמון

 ראש מטה ראש העיר – ריבי כהן גבע

 עירוני מכבים רעות רובעועד יו"ר וחברי 

 מכבים רעותרובע עירוני  חברי ועדת ביקורת


