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הנדון :סיכום ישיבת ועד הרובע שלא מן המניין מיום רביעי  27באוקטובר 2021
א .ביום רביעי  27באוקטובר  2021התכנס וועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :יו"ר –קמי רובינזון ,סגן ומ"מ ראש העיר – שלמה פסי ,יעקב (ג'וקי) ניב,
אבנר הלחמי ,עמירם בריט והח"מ.
נעדרו :מאיר מוסאי ,מרב רביב ,לירז סופרין ,יוסי חזאי (הודעות מוקדמות) אפי מלר.
כמו כן השתתפו :יו"ר ועדת ביקורת – בני הרפז ,חברי ועדת ביקורת – רון אבל ויואל
אפשטיין ,חבר המועצה – אבי אלבז.
בהעדר קווארום הישיבה הפכה ללא מן המניין
ב .סדר יום כפי שפורסם בתאריך 25.10.21
ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1קמי רובינזון יו"ר – פתיחה
א .חניכת פארק יקותיאלי – אירוע מכובד וראוי .מודה לראש העיר מר חיים ביבס,
לשלמה פסי סגן ומ"מ ראש העיר ומחזיק תיק הרובע ,ליורם כרמון מנכ"ל העירייה
ולגיא עידו המשנה למנכ"ל העירייה.
מודה גם ליעקב (ג'וקי) ניב יו"ר ועדת שפ"ע בוועד הרובע ,אשר השקיע את מרצו
בפרויקט .מבקש מיעקב (ג'וקי) ניב להוציא עדכון נתונים לכל התושבים על הפרויקט.
ב 30 .שנה לרעות – במסגרת אירוע צלילי סתיו יתקיים אירוע  30שנה עם הזמר עידן
חביב בתיכון מו"ר.
שלמה פסי סגן ומ"מ ראש העיר – מנכ"ל העירייה יורם כרמון ומנהל אגף התרבות
ואירועים אלון שמידט מטפלים בנושא .המקום שנקבע בית ספר מו"ר.
מתוכנן עד  1,500משתתפים לכל היותר .הצופים יספרו בכניסה ולא תהייה שמירת
מקומות זולת חברי ועד הרובע וועדת הביקורת.
ג .מתחם ויצ"ו – נתבקשנו ע"י העירייה להמליץ לתת המתחם להנהלת תנועות הנוער.
ד .תקציב –פגישת תקציב תקוים אצל הגזבר ביום א' הקרוב (.)31.10

-2 .2שלמה פסי – סגן ומ"מ ראש העיר
א .בית הספר העל יסודי מו"ר  -פסיפס – טקס הסרת הלוט בתיכון מו"ר במעמד ראש
העיר מעל יצירת האמנות שבוצעה על ידי התלמידים בהנהגת מורת בית הספר לאמנות
לרגל  30שנה לרעות ולבית הספר – יום ד'  10.11.2021שעה  - 12:00חברי הועד
מוזמנים.
ב .סטריט בול – אירוע הספורט העממי לזכרו של עוז צמח ז"ל יתקיים ביום שישי
 .29.10.21חשוב שתהיה נציגות.
יצא פרסום של ועד הרובע לבקשת חיים צמח.
ג .טכס הדלקת הלפיד ומרוץ הלפיד – של תנועת הנוער מכבי הארצי בהשתתפות ילדי
מכבי צעיר מכבים יתקיים כמידי שנה בחנוכה ,יום חמישי  ,02.12.21שעה 10:00
בקברות המכבים .נציגי ועד הרובע מוזמנים.
ד .ארונות תקשורת – בעקבות הפעילות של ועד הרובע ובסיועו של המשנה למנכ"ל
משרד התקשורת החל טיפול של חברת בזק בארונות .על רקע הטענות שעלו לפיהם לא
מטפלים אלא רק בחלק מהדלתות ,נדרש לבדוק האם נדרשת פעילות מידית כדי שלא
תבוצע חצי עבודה – מבקש מועד הרובע לבדוק מיד בשטח האם נדרש לפעול כעת
מידית בנושא.
קמי רובינזון-יו"ר – באחריות עמירם בריט סיור כדי לראות סטטוס התיקונים.
ה .פניות תושבים בנושאי בטיחות ותחבורה ברובע – ככל שיש בקשות/טענות
שמוצדקות להערכת ועד הרובע ,יש להפנות לועדת בטיחות בדרכים .הכתובת היא
המשנה למנכ"ל העירייה גיא עידו ולכתב את סינורה  +שלמה פסי.
ו .פארק נחל חירות – מבקש בדיקת הועד לפניית תושב .ג'וקי בדק עם נטלי-מנהלת מח'
פרויקטים מהעירייה וקיבל תשובה .ג'וקי יעביר עדכון בנושא לנוגעים.
ז .צומת יפה נוף – בעקבות הטענות שעלו שוב באחד הדיונים האחרונים ולאחר שההצעה
להוספת פס האטה נוסף במסלולי הכניסה לרעות נפסלה .ממליץ לוועד הרובע לשקול
האם לא יהיה נכון לסגור הפניה שמאלה בנסיעה במבוא רעות מזרחה ,לכיוון יפה נוף.
ח .תכנית המתאר הכוללנית  – 2040ההתנגדויות – שהוגשו לוועדה המחוזית – נמסרה סקירה
מפורטת בנושא כולל עדכונים וסטטוס.
מעדכן כי לאחרונה התחדשה הפעילות ביחד עם קק"ל בעניין היער הקהילתי מכבים,
ובמסגרת זאת אף הוגשה התנגדות שך קק"ל שעיקרה להגדיר את יער מכבים כשטח
יער.
ט .יער מכבים – אנחנו עומדים בפני חתימת הסכם עליו יחתום ראש העיר עם הקרן
הקיימת בנושא יער מכבים .מדובר על היער הקהילתי עליו כבר דובר מזמן .במסגרת זו
ימונה נאמן יער ,עובד עירייה ,בהיקף תעסוקה של חצי משרה .לאחריו נצטרך לבחור
עדיף מתושבי מכבים תושבים אכפתיים לטיפול וארגון האירועים במקום .מדובר על
פעילות לא אינטנסיבית כפי שעולה מצרכי התושבים במכבים .ועד הרובע מוזמן לאתר
ולהציע אנשים מתאימים.

–3 .3יעקב (ג'וקי) ניב – יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע
שפ"ע
א .מקורות קו  – 54החלו העבודות להטמנת הקו ,אנו מלווים את העבודות באופן שוטף.
ב .סיום פרויקט פארק יקותיאל – במעמד ראש העיר נחנכו הפארקים סביב כיכר
יקותיאל .מסירה מסודרת תתבצע בעוד כשבועיים .עד אז יבוצעו השלמות כגון שילוט
ותיקונים.
ג .הקו הקטן (מכבים ג') – עד עתה טרם בוצע .יש לברר מדוע מי מודיעין מה הסטטוס
בנושא .יש להזכיר כי במסגרת שדרוג הקו סוכם כי יבוצע שדרוג של שביל האש.
ד .פינות גזם – בסיכום עם אגף שפ"ע ,יופץ מסמך מרכז עם המלצות לביצוע עמדות גזם
מבטון.
ה .גני משחקים – היה תכנון לעשות את נחל חירות ,בעקבות בקשת העירייה הביצוע
ידחה לאחר השלמת השיפוץ גן צבעוני ברעות שמקבל עדיפות עקב צורך בטיחותי.
ו .פחים כתומים (אריזות) – מבוצע בשלב זה בשכונות העיר לאחר מכן יבוצע תיאום
ציפיות לקראת הביצוע ברובע.
ז .יער קהילתי – נציגי הרובע ילוו את פרויקט הפיתוח לאחר גמר עבודת מקורות.
ביטחון
א .הוגשה פנייה לוועדת ביקורת לבחון התנהלות יו"ר הועדה .הנושא בבחינה של הועדה
וזו תגיש המלצותיה בהקדם.
ב .קב"ט הרובע נכנס לפעילות לקראת סוף חודש אוגוסט במסגרת הזכיין החדש לאחר
היעדרות של כ 3-שבועות.
ג .נבחנת אפשרות לקדם התקנת מערכת עין הנץ כבקרת כניסות ברובע במקום המשך
השקעה ותחזוקה של המערכת הקיימת.
ד .המשך ליווי קב"ט – יבחן מחדש במסגרת ועדת ביטחון.
 .4קמי רובינזון – יו"ר  -עדכון בנושא תרבות
מסיבת חנוכה – נבדקת אפשרות לקיום מסיבת חנוכה.
 .5עמירם בריט – יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה
תאורה – ביצוע רק ב ,2022-עקב אילוצי תקציב העירייה.
אבי אלבז-חבר מועצה – מדרכות עדיין שקועות/מתרוממות.
עמירם בריט –נעשתה עבודה מקיפה בתיקון המדרכות ברעות ובמכבים
וממשיכים בעשייה.

–4 .6קמי רובינזון יו"ר – סיכום
הקצאת מתחם ויצ"ו במכבים – הועד נתבקש לאשר את בקשת העירייה כהקצאה .הצבעה פה
אחד ע"י הנוכחים
יו"ר-קמי רובינזון ,יעקב (ג'וקי) ניב ,אבנר הלחמי ,עמירם בריט
נעשה סבב טלפוני בו אישרו
מרב רביב  -בעד ,אפי מלר  -בעד ,לירז סופרין – בעד יוסי חזאי  -נגד
סיכום והחלטה :ועד הרובע ממליץ בחיוב להקצות מתחם ויצ"ו במכבים כהקצאה ל5-
שנים.
תודה למשתתפים ,ערב טוב.
ד .לעיונכם.
ה .הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי  24בנובמבר  2021שעה  20:00במשרדי הוועד.
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

