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  2021428.0.רביעי  וםמיהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתוועד הרובע  התכנס 28.04.2021רביעי  ביום  . א

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

 והח"מ. אפי מלר, יוסי חזאי 

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

 בני הרפז, יואל אפשטיין, רון אבל-חברי ועדת ביקורת: יו"ר: כמו כן השתתפו

 תושבים. 10-כמו כן השתתפו כ אבי אלבז, –חבר המועצה 

 25.04.2021 בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 פתיחה – יו"רקמי רובינזון  . 1 

 ועדת הנדסהיו"ר מינוי א. 

 .ליו"ר ועדת הנדסה ותפקידים מיוחדים אפי מלר מינוי

 כולם: –בעד  

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

 יוסי חזאי 

 המינוי אושר,  אין –נמנע/מתנגדים 

 הבור ופארק יקותיאלישטח ב. 

 פיתוח לצורך מעקב אחר התקדמותבמכבים  ביקר פעם נוספת חיים ביבסמר ראש העיר 

 העיר על והסיועמודים לראש  יקותיאלי. המשחקים באזור כיכר פארקו שטח הבור

 .הפרויקט וכן על שדרוג התשתיות והמתקניםבקידום 

 

 יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב  .  2 
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 ביטחון

 .בתקופה האחרונה פריצותלא היו נו תחממשיך לפעול ברובע לשמדובי יודקין קב"ט ה

 מתנדביםלגייס פועלים . , סיור עירוני ושיטורמשמר הרובע ,יש נוכחות של  הקב"טבשטח  

 .יצא מכרז אבטחה חדש, פועלים לשמירה על הרציפות. במהלך יולי נוספים

 שפ"ע 

 הביצוע על פי  ."מקורות"של  30בקו " את עבודת הקבלן  מלווים באופן צמודנו א

  . אין פגיעה בשורשים או בעצים.התוכנית ותוך הקפדה על הנחיות גורמי המקצוע

  סיורים עם נציגי כיבוי אש סביב הרובע וביער מכבים. ניתנו הנחיות  2השתתפנו ב

ערכות לקראת הקיץ . החל ניכוי עשבייה ופינוי גזם ישן. עדר הכבשים הלגבי 

 חודשים(. 5הוכנס כמדי שנה לרעייה סביב הרובע וביער מכבים ) צפי להמשך כ 

 כיבוי על בסיס התשתית של קו מקורות ביער.ניתנה הנחייה לשלב אמצעי 

 קק"ל יכנסו לביצוע הרמת נוף בשבילי היער. 

 ראש הביקור של בעקבות בעבודה,  הפרויקט  - המרכז הישן( מול) שטח הבור

השבילים המתוכננים, להוסיף דשא במרכז של  שדרוגניתנה הנחייה לבצע  ,העיר

  מתקני המשחק.ולבצע אץ התוכנית לגבי שני 

 סופית של הגן, בעקבות הערות  גרסהינים לאישור תממ  - ) יקותיאל( גן המשחקים

ועדכון התוכנית. מיד לאחר שזו תאושר, יפורק המתקן הקיים  מכבים עמותתשל 

 ונחל בהקמת הגן החדש. )ח"ג ישמש להקמת פסל סביבתי(

 

 תשתיות ואיכות הסביבה ועדתיו"ר  –עמירם בריט    .3 

 מאי.צפי סיום במהלך   ,V220החלו עבודות בשטח להסבת התאורה ל  – מעלה גלר א.

 בעוד כשבוע יחלו לטפל בתאורה לאורךהשטח. תפעל לניקוי  העירייה – מורדות קשתב.  

 .השביל 

 תיקון מדרכות ) אבנים משתלבות(, בוצעה עבודה מקיפה במכבים )רח' –מדרכות ג.  

 נדרשים תיקונים ישראל פלד ורח' פשוש(.  במבוא רעות בוצע תיקון במספר מקטעים.

 ברחבי הרובע, אלו יעשו לפי תיעדוף בהתאם לתקציב.

 אביב. נבחן מענה של הצבת מראה פנורמית.בעיית  שדה ראייה ביציאה מנחל  –תחבורה ד.  

 הנושא ממתין לחוות דעת של גורם מקצועי.

 

 יו"ר ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים –יוסי חזאי .   4 

 מבני מקלט וצביעתם ץבשיפו מעלה את הצורך  – מקלטיםא. 
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 לאחריו יקבעו אמצעיםיבוצע סקר של גורמי המקצוע,  – קמי רובינזון-"ריו סיכום 

 ועדת הנדסה מריו"ר טיפול של הינו בלביצוע ולוח זמנים. נושא הטיפול במקלטים 

 .יציג סטטוס מצב בישיבת הועד הבאה. אפרים מלר

 בישיבה .יו"ר ועדת שפ"ע א בטיפולנושה–( גזםמיסוד פינות איסוף פסולת גינה )ב.  

 הבאה תוצג תוכנית ולו"ז.

 .להציג תוכנית ולו"ז לטיפול עמירם בריטבאחריות – מורדות הקשתג.  

 בישיבה הבאה יוצג לו"זללדים,  ברובע החלפת התאורהסוגיית  – תאורהד.  

 שילוט שמכוון למקלטים במיוחד יש להוסיף –) חבר ועדת ביקורת(   יואל אפשטיין

 .מחוץ לרובע לאורחים

 

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי .   5 

 הוגשו עשרות פניות בנושא בכניסה לרעות.בתשתית מדרכות בעיות  – תשתיותא. 

 . הנושא בטיפולו של ראש ועדת תשתיות. תוצג תוכנית למתן מענה לבעיית106ל

 .המדרכות בישיבה הבאה

 , בשיתוף בתי הספר.2021במאי  14-ב 30-ייערך במסגרת חגיגות ה – ניווט קהילתי 

 

 תרבות –יו"ר קמי רובינזון .   6 

 סגן ומ"מ ראש העירהוקמה ועדה בראשות  העירייה בנושא.פגישה אצל מנכ"ל התקיימה 

 השונות. תוהעמותו שתורכב מבעלי תפקידים רלוונטיים שלמה פסי

 על הניווט. יפיץ ברשתות אבנר – ניווט קהילתי 

 צרכנותו , נכסיםכספיםיו"ר ועדת  –מאיר מוסאי .   7 

 בנושא מחירים. התשתית היא של ועד הרובע לא מנהל מו"מ עם בזק – סיבים אופטיים

 . הועיד פעל על מנת לקדם הסבת התשתיות ברחבי בזק . המחיר נקבע ברמה ארצית

 הרובע. הרובע כיום מרושת בסיבים אופטיים. ההתחברות לתשתית / נותן שרות הינה

 לשיקולו הבלעדי של התושב.

 

 תפקידים מיוחדיםו ת הנדסהיו"ר ועד –אפי מלר    .8 
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 בסוףשקיימת בעיית הניקוז ף הבא בריש לטפל לקראת החו – סוף שדרות אורניםא. 

 שד' האורנים .

 יו"ר ועדת צרכנות מוביל את הנושא. הוועד פועל מול  בזק כנציג – סיבים אופטייםב.  

 הרובע, בסיוע גורמים במשרד התקשורת. במהלך יוני תהא התשתית מוכנה להתחברות

 .של כלל תושבי הרובע

 . הערות תושבים:9 

 הדרך למתןהוסבר לתושב כי  ארונות התקשורת במצב גרוע. –שמואל ויזל )רעות(   

 . האחריות לפתרון הבעייה היא של חברת בזק/ הוט.106מוקד מענה מתחילה בפניייה ל

 דני ארליך )מכבים( 

 יער מכבים.מהקונצרטינות  הוצאתמציין לשבח את  

 אתר חומרי הבניין במגרש של המרכז החינוכי. תבעייאת מעלה  

 יה מול גורמייטפל בסוגי יעקב )ג'וקי( ניביו"ר ועדת שפ"ע  – סיכום-קמי רובינזון-יו"ר 

 לב א'(ש)המייסדים . כמו כן יש לבחון פעם נוספת את נושא החניות לאורך דרך העירייה

 ועדת המשנה התכנסה ודנה  2/23ב  -העלה את נושא צביון הרובע – אבי אלבז )מכבים( 

 ניתןהיא שהמשמעות לשכונה בצביון עירוני, רעות תהפוך  - שמכביםבשינוי סטטוס כך 

 לבנות לגובה כולל אזורי תעשיה, פנאי, תרבות.

 מבקש שתצא הודעה מוסמכת מטעם העירייה ו/או ועד הרובע 

 שיש התנגדות מפורשת לעניין.

 ומחזיק תיק חיים ביבסהנושא מטופל ע"י ראש העיר מר  – קמי רובינזון-יו"ר 

 .ישנה התנגדות גורפת לנושא. שלמה פסיהרובע מ"מ וסגן ראש העיר מר 

  תצא פניית התנגדות מראש העיר. 

.  לעיונכם. ד  

 

במשרדי הוועד. 20:00 שעה 26.05.2021ביום רביעי ישיבה הבאה תתקיים ה. ה  

 מנהל הרובע-שלמה-עודד בן 

 הפרוטוקולושם ר
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 העתקים:

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

 מנכ"ל העירייה – יורם כרמון

 יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות

 חברי ועדת ביקורת רובע עירונייו"ר ו

 ראש מטה ראש העיר – ריבי כהן גבע


