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הנדון :סיכום ישיבת וועד הרובע מיום רביעי 24.02.2021

א .ביום רביעי  24בפברואר  2021התכנס וועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :יו"ר–קמי רובינזון ,יעקב (ג'וקי) ניב ,מאיר מוסאי ,אבנר הלחמי ,עמירם בריט,
מרב רביב ,לירז סופרין ,יוסי חזאי והח"מ.
נעדרו :סגן ומ"מ ראש העיר–שלמה פסי ,אפי מלר (הודעה מוקדמת)
כמו כן השתתפו :יו"ר ועדת ביקורת-בני הרפז ,קב"ט הרובע-דובי יודקין

ב .סדר יום כפי שפורסם בתאריך 21.02.2021
ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1פתיחה  -קמי רובינזון יו"ר – מברך את הנוכחים.
מודה לאבנר הלחמי-יו"ר ועדת תקשורת ולעודד בן שלמה-מנהל הרובע על הפקת
החוברת לתושבים .כמו כן ,מודה לדוברות העירייה על ביצוע הפקת החוברת.
ריגשה אותי ברכתה של גב' דרורה ספקטור אשתו של ראש העיר הקודם מר משה
ספקטור על הפעילות הרבה של הועד.
היו מספר הערות על עניין הסדרת התנועה .בצומת יפה נוף הפתרון התחבורתי היה הצבת
במפרים בעקבות חוות דעת הנדסית של אנשי המקצוע .מהלך זה מנע נזק נופי חסר
תקדים וכן פקקי תנועה מכל האונה הדרומית והצפון מערבית .בנוסף נחסך סכום כספי של
כ 1-1.2 -מיליון .₪
נמצא אתנו דובי יודקין-קב"ט הרובע שיציג עצמו ויציג את עיקרי תכנית העבודה לשנת
 .2021הקב"ט דובי יודקין כפוף לראש אגף ביטחון וחירום בעיריית מודיעין-מכבים-
רעות שמוליק כהן .האחריות היא של שמוליק כהן אשר מסתייע ביעקב (ג'וקי) ניב יו"ר
ועדת ביטחון.

–2בני הרפז-יו"ר ועדת ביקורת – האם מאחורי תכנית העבודה יש תקציב?
יו"ר-קמי רובינזון – יש תקציב המגבה את תכנית העבודה.
עלי לציין את משמר הרובע לטובה .מבקש להמשיך לעשות מאמץ לגייס מתנדבים
חדשים.
יו"ר-קמי רובינזון – השנה נציין  30שנה לרעות .ידוע לי כי עמותת נאות רעות הקציבה
 100אלף  ₪לטובת האירוע .ראש העיר הבטיח גם הוא סכום כסף לאירוע וגם הועד
ישתתף ויקצה סכום מתקציב התרבות..
מרב רביב – כאחראית על תרבות ,ספורט וקהילה אני רואה בציון  30שנה לרעות כמה
אירועים ולא רק אירוע קיץ גדול .המטרה היא לציין את חגיגות ה 30-במספר האירועים
לאורך .2021
לירז סופרין – לדעתי גורם אחד צריך לנהל.
יו"ר-קמי רובינזון – הצעת החלטה:
א .הועד ישתתף בעלויות של  50אלף .₪
ב .מעורבות הועד בוועדת ההיגוי של חגיגות ה 30-תייצג יו"ר ועדת תרבות ,ספורט
וקהילה מרב רביב.
ג.האירועים פתוחים לכולם.

הצבעה – יו"ר-קמי רובינזון ,יעקב (ג'וקי) ניב ,לירז סופרין ,מאיר מוסאי,
עמירם בריט  -בעד
אבנר הלחמי נמנע.
החלטה – הצעת ההחלטה אושרה במלואה.

–3 .2יעקב (ג'וקי) ניב – יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע
ביטחון
לאחרונה עלה הנושא של מעבר פועלים/שב"חים בפרצות בגדר מכבים.
מבוצעת פעילות של הסיירים בהובלה של קב"ט הרובע על מנת למגר את התופעה.
מתקיים קשר עם גורמי הצבא .בוצע תיקון של הפרצות בגדר.
נכתבה תכנית עבודה לשנת  ,2021בשלבי אישור סופיים.
יש לציין לטובה את עבודת הקב"ט ושיתוף הפעולה של המתנדבים במשמר הרובע.
שפ"ע
יער מכבים/מקורות – נותן סקירה על העובדה בצורה מפורטת ,לאור "הפשרה"
שהוצגה בין מקורות ובין כל הגורמים כולל ועד הפעולה של התושבים .התוכנית נשארה

א.

בתוואי המקומי רובו מתחת לשביל הפטרולים למעט תיקונים קלים.
העבודה תחל בקרוב.
יו"ר קמי רובינזון – תהליך ביצוע תכנון ותהליך קבלת ההחלטות של קו מקורות יפורסם
בנפרד.
ב .שטח הבור – נעשתה בדיקה מול העירייה/אדריכלית לגבי היקף מתקני משחק שניתנים
להצבה בשטח הבור .לכשיתקבלו הנתונים נבחן החלופות ונפעל בהתאם .בכל מקרה לא
תהא דחייה בלוח הזמנים.

 .3מאיר מוסאי – יו"ר ועדת כספים ,נכסים וצרכנות
א .סופרגז – תיערך החלפת צוברים במכבים כתוצאה מהתקן החדש שמחייב
אותם .כחלק מהפתרון הנוכחי הקימו חומה נוראית ליד הצוברים .נפגשנו עם חב' חברת
סופרגז שטענו שזה מתואם עם העירייה שהכחישה העניין .החומות יורדו.
קמינים – ישנן פניות של מספר תושבים לגבי הפעלת קמיני עץ .בדקתי את הסוגיה
וישנה אפשרות להעביר חוק עזר עירוני שיגביל השימוש בקמיני עץ הגורמים לנזק
בהיבט איכות הסביבה ומסוכנים לבריאות (בעיות נשימה) .מבקש להעלות הנושא
במועצה.
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יו"ר-קמי רובינזון – אבקש שנציגנו במועצה ,סגן ומ"מ ראש העיר שלמה פסי יעלה
את הסוגיה.

 .4יוסי חזאי – יו"ר ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים
א .מורדות הקשת – סוכם כי יוקם צוות לבדיקת הנושא.
ב .צביעת המקלטים – עמירם יבדוק נושא התחזוקה וצביעת המקלטים ברובע.
ג .תאורה ברובע – מבקש לוח זמנים ותכנית ביצוע.

 .5מרב רביב – יו"ר ועדת תרבות וקהילה
א .ביום ו' וביום א' יוענקו -24משלוחי מנות לתושבים שהגיעו לגבורות ומעלה.
ב .שוחחתי עם אייל מלול דובר העירייה ונבדקת אופציית סקר צרכים בקרב התושבים
וזאת בשל העובדה שאין לנו יכולת קבלת מידע על התושבים ואין תקשורת עם כולם..
פנו אלי  3נשים שמייצגות  21משפחות צעירות עם ילדים בגילאי הגן המעוניינות
בפעילות קהילתית.
יש התעוררות ואם אצליח לבצע סקר צרכים אזי אוכל לפנות לאוכלוסיות ייחודיות.

 .6לירז סופרין – יו"ר ועדת חינוך ונוער
א .לפני כשבועיים התקיימה ישיבה של הועדה הייעודית בנושא "מכבי צעיר" .בשבוע
הבא מתוכננת פ"ע עם לוטם גל ,מנהלת אגף נוער וצעירים בעירייה.
ב .הועלתה יוזמה בועדת חינוך לפנות בקול קורא למורים פנסיונרים ברובע כדי לקיים
העשרה פרטנית/בקבוצות מצומצמות בזום לתלמידי בתי הספר היסודיים..

 .7אבנר הלחמי – יו"ר ועדת תקשורת
מציג בעיות תשתית קשות ברעות כמו מדרכות וכו' .חלקן טופלו דרך מוקד  106אם כי
במשעול המרכזי טרם טופלו.
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 .8עמירם בריט – יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה
תקציב ולו"ז להמשך הטיפול במדרכות של הרובע .יועלה בדיוני סטטוס פרויקטים
בראשות המשנה למנכ"ל העירייה.
נושא התקנת עמוד עם מראה ברחוב אביב במכבים ייבדק ע"י הגורמים המקצועיים
בעירייה .הוקם צוות בראשותו של עמירם בריט ,עם אפי מלר ויוסי חזאי שיפעל בנושא
פיתוח אזור מורדות קשת ברעות.

 .9יו"ר קמי רובינזון – סיכום
תודה למשתתפים ובתקווה שבישיבה הבאה נוכל לחזור ולשתף את הציבור.
ד .לעיונכם.

ה .הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך  24.03.2021שעה  20:00במשרדי הוועד.

רושם הפרוטוקול
עודד בן-שלמה-מנהל הרובע
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

