24.11.16
הנדון :סיכום ישיבת וועד מיום 23.11.16

א .ביום רביעי 23.11.16 ,התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית.
נוכחים :יו"ר-כפיר כהן ,ס' ר' העיר ומ"מ-שלמה פסי ,יעקב )ג'וקי( ניב ,טלי סוסובר,
ויקי יצחקי ,אריה פישביין ,עפרית מנור ,רוני כהן ועמירם בריט.
נעדרו :מאיר מוסאי )חו"ל  -הודעה מוקדמת(
כמו כן השתתפו :חברי המועצה  -אבי אלבז ודני ליכטמן ,חבר ועדת ביטחון-יואב שיטאי,
וכ 70-תושבים.

ב .סדר יום כפי שפורסם בתאריך 22.11.16

ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1פתיחה – יו"ר כפיר כהן
ערב טוב ,ישיבה חריגה מעט.
נושא היטל השמירה מטריד את התושבים ולשם כך הגיעו גזבר העירייה – רם סידס ,מנהל
אגף השירות  -יעקב כהן ,קב"ט העירייה – שמוליק כהן
מבקש בצורה תמציתית מרם הסבריו בנושא האגרה ושמוליק בנושא האבטחה.

רם סידס – גזבר העירייה
ערב טוב לכולם .ראשית אבקש לדייק שעד היום הייתה אגרת שמירה ועכשיו מדובר על
היטל השמירה.
בהתאם להנחיית משרד הפנים ,עיריית מודיעין-מכבים-רעות תגבה היטל שמירה אשר
יחליף את אגרת השמירה שעמדה עד כה במודיעין על סכום של כ ₪ 205 -לשנה לכל בית

-2אב )כ ₪ 16.85-לחודש( ,כאשר תושבי מכבים-רעות שילמו  ₪ 662בשנה )כ₪ 55.16-
לחודש( .ההבדל בתשלום נבע מההחלטה של תושבי מכבים-רעות להגדיל את מערך
האבטחה בתוך הרובע ,מערך הכולל הוספת מאבטחים וניידת המיועדים לפעול אך ורק
במכבים-רעות.
שינוי החוק נעשה בעקבות החלטת בג"צ שהנחה את משרדי הממשלה לקבוע כללי חישוב
להיטל .לפיכך ,משרד הפנים קבע שיש לעבור לשיטת גבייה של היטל שמירה המבוסס על
פי שטח הנכס .לצורך קביעת תעריף החיוב ,קבע משרד הפנים תעריף מקסימום שעמד על
 ₪ 2.61למטר במודיעין ו ₪ 3.69-למטר במכבים-רעות .בפועל העירייה החליטה שלא
לגבות על פי המקסימום וקבעה כי התעריפים יעמדו על  ₪ 1.86למטר במודיעין
ו ₪ 3.21-למטר במכבים-רעות ,כאשר הפער בין מודיעין למכבים-רעות יאפשר את צרכי
האבטחה הייחודיים של מכבים-רעות הכוללים מערך מצלמות ,ניידת ומאבטחים,
המוערכים בעלות של כ 630-אלף  ₪בשנה.
בשורה התחתונה ישנה ירידה מ 1,000,500-ל ₪ 600k-שיעמדו לטובת הרובע בנושא.
אציין שכל המערך הכספי יתנהל במשק כספים סגור.
אדיר – תושב רעות – לאן הולך הכסף? בבוכמן אותו דבר? רוצה להרגיש ששילמתי
יותר וקיבלתי תמורה.
רם סידס – גזבר העירייה – הרובע אינו יכול להטיל על עצמו היטל שמירה באופן
עצמאי .הרובע באופן עצמאי יכול לעשות דברים שהוא חפץ כל עוד הם על פי חוק אבל
לא הטלת היטל שמירה תחת פיקוח משרד הפנים.
חוק העזר הנוכחי מבטל את חוקי העזר הקיימים בנושא.
דני רוזנפלד – תושב מכבים – ישנה שונות ,היה צריך להיות חישוב כמו בארנונה .זו
הערה מוסרית.
רם סידס – גזבר העירייה – אני שב ומציין ששינוי שיטת החישוב נעשתה על פי קביעת
משרד הפנים ואף בניגוד לדעתנו.

-3יעקב כהן – מנהל אגף השירות – משרד הפנים החליט )בעקבות פסיקת בג"ץ( לבטל
אגרות השמירה של מכבים רעות ומודיעין ולהחיל במקומם היטל שמירה.
לטובת הרובע אושר לגבות סכום נוסף המיועד לאבטחת הרובע ,לדוגמא ,יש איסור
מוחלט לשים מחסומים בכניסה לישובים .רוב הכסף מיועד לשיטור העירוני .אני מגייס 14
מאבטחים והמשטרה  14שוטרים שיהוו כוח נוסף ,כמו כן הניידות שמומנו ע"י חב'
השמירה ימומנו ע"י כסף זה.
כל העיר תהנה מ 28-מאבטחים וינועו  5ניידות במקום  .4ברובע יופעלו  2ניידות ולכך
מתווספות המצלמות.
ביתני השמירה יוחלפו בחדשים ושוטר בעל סמכות ,יעמוד מדי פעם במחסומים .על הגדר
ישנם סיורים.
כפיר כהן – יו"ר – אולי אפשר להסביר על הגדר ההיקפית?
יעקב כהן – מנהל אגף השירות – גדר זו ממומנת ע"י פיקוד העורף כולל תצפיתניות,
סיורים.
יואב שיטאי – חבר וועדת ביטחון – צריך לדייק שגדר ברעות לא קיימת עקב האיחוד עם
מודיעין.
דני ליכטמן – חבר מועצה ומחזיק תיק הביטחון – יש לטובתנו את גדר המערכת
הצהל"ית שיש לה אינדיקציות מידיות ב ,Real Time -הגדר הנוכחית עליה אנו מדברים
היא גדר מעכבת בלבד .לדעתי אין צריך להשקיע בגדר זו ,היא מיותרת לחלוטין.
יעקב )ג'וקי( ניב – ב 2016-מוציאים על הרובע יותר כסף משנים קודמות.
אדיר – תושב רעות – אנחנו גם משלמים יותר!!!

 .2אישור פרוטוקול מיום 30.08.16
מבקש לאשר פרוטוקול מיום .30.08.16
הצבעה :יו"ר-כפיר כהן ,יעקב )ג'וקי( ניב ,טלי סוסובר ,ויקי יצחקי ,אריה פישביין,
עפרית מנור ,רוני כהן ,עמירם בריט.
החלטה :הפרוטוקול מאושר פה אחד.

-4לעיתים הפרוטוקול מתעכב ,עקב כך ,אני מבקש לאשר הצעת החלטה חדשה לגבי פרסום
הפרוטוקול בנוסח הזה:
מחליטים – מחליטים בזאת לשנות את נוהל אישור פרוטוקול ישיבות וועד הרובע.
הפרוטוקול יעבור להערות חברי הוועד לא יאוחר משני ימי עבודה מתום הישיבה.
כל שישנן הערות למי מחברי הוועד ,אלו יועברו בכתב.
הפרוטוקול הסופי יועבר לא יאוחר משבעה ימי עבודה ליו"ר הוועד לאישור סופי ,יופץ
לתושבים במייל ובאתר וועד הרובע לא יאוחר מ 10 -ימים מיום הישיבה האחרונה שאליה
מתייחס הפרוטוקול.
הצבעה– :יו"ר-כפיר כהן ,יעקב )ג'וקי( ניב ,טלי סוסובר,
ויקי יצחקי ,אריה פישביין ,עפרית מנור ,רוני כהן ,עמירם בריט.
החלטה :בעד – כולם ,אושר פה אחד.
מבקש להעביר מיילים למנהל הרובע לטובת ההודעות ותקשורת עם התושבים.

 .3הקצאת בית חב"ד
כפיר כהן – יו"ר  -ועד הרובע התכנס בשעתו עקב בקשת הרב נוימן ,מנין התימנים
התעורר שההקצאה הייתה שלו היה גישור והגענו להבנות בעניין .היו כ 3-ישיבות בנושא
ועוד ישיבות נוספות .היה תהליך שקוף ונכון וככל שהייתה התנגדות עומדת לנגד עינינו לא
היינו עומדים כאן .אך התהליך היה נכון ומאוזן.
ההתנגדות הייתה רפה .צוין שהיישוב בעל צביון חילוני .הבקשה הייתה לבית כנסת בלבד ,לא
מקווה ,לא חדרי אירוח.
מעולם באף ישיבה לא נאמר שתהיה שם הלנה של חסידים אורחים או אחרים.
עמד לנגד עינינו בית כנסת בלבד.
מרגע שהעירייה הפיצה נוהל הקצאות מבנים תוך עמידה בלו"ז ופרסום קם בישוב גל
התנגדות והתלכדות.
ישבתי עם צוות הפעולה ואכן הפעילות הייתה מדהימה והנושא צבר פופולריות והיה לי ברור
שלא ניתן היה להתעלם.

-5ועד הרובע אינו הבית הפרטי שלי והצגתי עצמי לבחירה לטובת שירות תושבי הרובע.
ההתנגדות היא כזו שאי אפשר להתעלם ממנה ואני אמור לעשות את רצון התושבים שהוא
התנגדות נמרצת ועמד מול עינינו הקמת ביכנ"ס .הייתי מוותר על לא מעט אמירות.
צריך לזכור שיש כאן אנשים דתיים ושומרי מסורת .יש להרגיע את הרוח הזאת.
ביקשתי מהרב נוימן למשוך ההקצאה ,אך זה לא עשה זאת עד שנפגש עם ראש העיר ,מר
חיים ביבס ואז הרב נוימן משך אתמול בקשת ההקצאה שלו ובכך ייתר את הדיון הערב.
ההמלצה להקצאה זו בטלה ומבוטלת וועד הרובע קשוב לתושבים ואם הייתה עולה לדיון נוסף
הייתה מתבטלת.
נושא זה הסתיים ובית כנסת נוסף לא ייבנה לפחות לא בקדנציה שלי.
כל מי שמבקש לדבר בישיבה אומר ,אך נושא זה חלף ובקשת ההקצאה מבוטלת ואין צורך
לדון בעניין.
חברי הוועד נשאלו ע"י כפיר אם מישהו מתנגד ,אף אחד לא בעד.
הייתי ברור ונחרץ ,אין מתנגדים ,הכול מבוטל.
עפרית מנור – נולד היכל במקום בית כנסת.
אילה – תושבת רעות – בהזמנות לישיבות לא הבנתי מהות הנושא .איך אני לא ראיתי?
ישנתי כנראה ...ממליצה שבסדר יום הנושאים יפורטו יותר.
דני ארדיטי – תושב רעות –  3הערות:
 .1אני מודה שישנתי ורק כאשר קיבלתי מייל הבנתי.
 .2צוות הפעולה אינו נגד הדת ,אלא בעד דברים אחרים.
 . 3מכתב עו"ד יגאל ארנון מטריד אותי מאוד.
כפיר כהן – יו"ר – לא מכתב זה ולא למכתב עו"ד פרופ' עומר דקל היה מקום בתוך
התהליך .היה לזה מקום אילולא היינו קשובים להלך הרוח .אך בסופו של התהליך היה הליך
התנגדות משמעותי ובעקבותיו החלטנו כאמור .ניסינו לדבר עם הרב נוימן לפני שבועיים
והתרעתי בפניו ,אך לצערי זה קרה מעט מאוחר מידי.
מיכל – תושבת רעות – הייתי בישיבה בינואר שבה הרב ביקש ההקצאה.
יעקב )ג'וקי( ניב – אז דובר על מבנה לקהילה.

-6עו"ד ,פרופ' עומר דקל – התכוננו לדיון .היה תהליך דמוקרטי .הוועד והעירייה עשו תפקידם
היטב .הדבר עמוק וחשוב והתוצאה דמוקרטית.
גם מהלך זה היה מכובד ונכבד .המכתב שהגיע אתמול עורר סערת רגשות ,כדאי כדי לשמור
על כבודם ,כולנו שכנים כאן .אם פה ושם מישהו התבטא בצורה חריפה מעט זה היה
בשוליים .נקודה שבה בוצע אופן משיכת ההקצאה ,אלא ,אחרי מכתב שנכתב באי דיוקים ואנו
דוחים זאת .אנו מצפים מוועד הרובע שיכריז כי ההקצאה בטלה .אנשים חוששים לטווח
הארוך וישנה חרדה בעניין.
זקס ישי – תושב רעות – צופה פני העתיד ...קמנו לפני  26שנה ,נולדו ילדים וכעת מבני
גנים ובי"ס אינם בשימוש .במרכז יש מצוקת חניה למשל ומבקש לא לבנות במקומות ירוקים,
כלומר ,רק במבנים.
איריס הס – תושבת רעות – קיבלתם החלטה שיש לה משמעות גדולה ע"ס נתונים חלקיים.
איך ניתן להימנע בעתיד מהחלטות שיהיו להם השלכות עלינו?
כפיר כהן – יו"ר – אם ישנה בקשה כזו או אחרת ,הקצאה זו הייתה ייחודית על
קרקע חומה ולא על מבנה .אני מאמין שלא היה קורה דבר כי התוכניות היו מתגלות
ונחשפות .לא דובר על מקווה והלנת חסידים .אמרתי גם לעומר כי התהליך שעברתי פה הינו
תהליך מלמד גם לוועד .מי שעושה טועה.
יעקב )ג'וקי( ניב – וועד הרובע התערב בשיפוץ המרכז ברעות )דוגמא למעורבות הוועד(.
טל מישר – תושבת רעות – הוצגו  500חתימות ע"י חב"ד ואנשים דיברו נגד .למרבית
הציבור ברעות אין מקום לעשות קבלת שבת .מבקשת תכנית פעולה לאפשר לו לחגוג
אירועים.
גב' ארדיטי – תושבת רעות – יש קריטריונים לביצוע אירועים במבני הקהילה?
כפיר כהן – יו"ר – בעירייה באמצעות מנכ"ל העירייה.
יואב שיטאי – חבר וועדת ביטחון  -אני שמח שמשהו ריסן את ההתלהבות שהייתה.
אתם חייבים לעשות הכול כדי שיהיה קשר עם כל התושבים .יש דברים עקרוניים כמו
הכיכר ,תחליטו לעשות ברגישות ועניינית.

-7תושב רעות – מאוד מפריע לי שבעצמון אין שלט כאשר מחליפים קוו מים וביאיר פרג
שלט ענק.
אבי אלבז – חבר המועצה  -אני רוצה להוקיר ולהעריך את צוות הפעולה .עשיתם עבודה
יוצאת דופן ,מעולה .אין קהילה מגובשת כמו במכבים-רעות .לפני שנים ביקשו  4תושבים
להקים מקווה ...רצו להקים ביקותיאלי בית כנסת בזמנו .מבקש שוועד הרובע יקבל החלטה
הערב שכל שטח ברובע יוקצה רק לכלל תושבי היישובים.
יוסי חזאי – תושב רעות – בקהילה שלנו שהיא מאוד פתוחה ,חלק לא קטן זכו לגן עדן
עוד בחייהם .בית כנסת של התימנים נמצא ברחוב קשת ,ב"צוק איתן" לא נמצא פתרון
לארון הקודש וספרי הקודש .ב 2008 -מהנדס העיר כותב ודורש לשנות את התב"ע ולכן
נעשה הליך מסודר של שינוי התב"ע וההקצאה ניתנה .מסיבות תקציביות לא עמדנו והצלחנו
לממש צורך זה .כפיתם עלינו את השילוב .בקשתינו להקים בית כנסת עדיין שרירה וקיימת.
אריאלה יוגב – מבקשת שהמועצה תערוך משאל לגבי כל הקצאה.
תושבת רעות – רוצה להודות לוועד הרובע על פעולותיו למען ביטול ההקצאה.
דני ליכטמן חבר המועצה – באתי כתושב ולא כחבר מועצה .שמח שהמצב חזר לקדמותו.
צריך להפיק לקחים מהמקרה ולעשות משאלי תושבים בסוגיות השונות.
אריה פישביין – אני הייתי בעד בישיבה ההיא .היה משאל תושבים בנושא הדואר
וההשתתפות הייתה מעטה מאוד ) .(200הוועד חייב להתחשב ב 2500-התנגדויות .יש כאן
קבוצה איכותית שאני מבקש שתרתם ותתנדב לפעולות שונות.
כפיר כהן – יו"ר – סיכום – נושא ההקצאה בטל ומבוטל.

 .4כיכר רעות  -כפיר יו"ר הוועד
מבקש לעדכן את חברי הוועד והתושבים .בעקבות החלטת וועד הרובע על הקמת כיכר
תנועה בסמוך לביה"ס ניצן קמה התנגדות תושבי האונה הצפונית וביקשו לשנות מיקום
הכיכר .לאחר שההסברים לא נענו הגענו לראש העיר במעורבות שלמה פסי ונעשתה
בחינה מקצועית ע"י מח' ההנדסה ושם פגשנו את המתנגדים .הערותיהם הועברו לבוחן נוסף
אחר ובסופו של דבר התקבל מכתב ממהנדס העיר ומהנדסת התנועה שמאשש את התוצאות

-8שטובות ביותר בצורה משמעותית .מדובר פה בהמלצה חד משמעית והשיקול כולל ומה
שהכריע זו חוות דעת מקצועית .המכתב הועבר למתנגדים ונושא הכיכר יוצא לביצוע.
* הערת הח"מ – בעקבות הנחיית ראש העיר מר חיים ביבס ,שניתנה לאחר ישיבה זו
מחלקת ההנדסה בעירייה נדרשה לביצוע בדיקה נוספת בטרם יציאה לביצוע.
שלמה פסי  -ס' ר' העיר ומ"מ – כיכר זו עולה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים .הירידה
מיפה נוף בעייתית .בוצעו כאן מדידות ,ספירות ,תוך התחשבות בפרמטרים רבים והדיון אצל
מהנדס העיר היה מקצועי ביותר .בראש ובראשונה הכוונה הייתה לשפר את הבטיחות
והגורמים המקצועיים אמרו את דברם ,הסטטוס הנוכחי לאחר השלמת כל הבדיקות ותשובות
מהנדס העיר ומהנדסת התנועה הוא שאין מניעה להוצאת בניית הכיכר לפועל.
אודי טימר – תושב רעות – אני שמח שהעירייה מצאה פתרון לכיכר .מבקש מוועד הרובע
לטפל במדרכות שאינן נגישות לנכים .ההסתכלות צריכה להיות מערכתית.
רני ברוס – תושב רעות – מה קורה למי שיוצא בירידה מניצן? נוצר פקק.
שלמה פסי  -ס' ר' העיר ומ"מ – מהנדס העיר התייחס בדו"ח שהכין על מצב של כל אחד
מכיווני הנסיעה בכיכר ובצמתים המתוכננים בשעות שיא העומס ,הדו"ח מצביע על רמת
שרות תחבורתית גבוהה מאוד.
מרב רביב – תושבת רעות
 .1ראיתי הסכם קואליציוני ב 2014-שתוקם כיכר ביפה נוף ותוקם עוד אחת.
 .2האם פתיחת עצמון לא תקל התנועה?
כפיר כהן – יו"ר – זה נוצר מכך שהיה לחץ של התושבים ולכן העמדנו אותה כחלק
מההסכם הקואליציוני ולפתור את הבעיה הבטיחותית .מבקש שפישביין יבדוק סוגיית עצמון.
שלמה פסי  -ס' ר' העיר ומ"מ – הסביר את הסיבות שהביאו את החלטות מהנדסי התנועה
לסגור היציאה מרחוב עצמון מערבה.
מתנגדת – תושבת רעות – לא נבדק המצב ביפה נוף ע"ס מסמך מהנדסת התנועה מבקשת
לקבל התמונה הכוללת ,זוהי תמונה חלקית.
שלמה פסי  -ס' ר' העיר ומ"מ – בדקו את רמת השירות ואת רמת בטיחות!
 Aו B-הם תוצאות מצוינות.

-9יעקב )ג'וקי( ניב – הוצג מחקר של הטכניון שהיה מגמתי ולא רלוונטי!
עינת הוברמן תושבת רעות –מוחה על ההתנהגות של יעקב ניב )ג'וקי( כלפיה ,נבחר ציבור
מתנהג בצורה מבישה ,מרגישה מאוד גרוע ,מי שמו לצעוק עליי ואף אחד לא הגן עליי פרט
לכפיר .שלמה פסי וכפיר כהן ,הביעו הסתייגות מאופן ההתבטאות ,אמרו לה כי זו אינה
מקובלת עליהם )שלמה פסי אף יצא איתה מחוץ לאולם כדי להביע אישית את אי ההסכמה
על האופן שדיברו אליה( .יש לציין ולהדגיש כי יעקב ניב )ג'וקי( הביע התנצלות בפניה.
בועז – יו"ר הנהגת ההורים בבי"ס עמית – היה צריך לשתף את ביה"ס בסוגיית הכיכר.
אני מבקש ארכה של שבוע שבועיים כדי ללמוד החומר ולערוך פגישה נוספת.
יואב שיטאי – חבר וועדת ביטחון – כשאתם מציגים הנושא אל תגידו לי שזה נולד
מבטיחות אלא מנושא קואליציוני .לא עשיתם הכל כדי לבדוק הסוגיה .יש עוד כמה אופציות
לפחות אחת.
כפיר כהן – יו"ר – תחזור בך מדבריך ,אין כאן שום אתנן פוליטי.
שלמה פסי  -ס' ר' העיר ומ"מ – נותן רקע והסברים במענה לנ"ל.
טלי סוסובר – מו"ר ועמית ,הצלצולים בדיוק ב 08:00-שגורם לפקק תנועה נוראי .אני
חוזרת על הבקשה כי נגרם עיכוב.
אריה פישביין – לגבי נתיב נוסף ,תיערך פגישה עם אורנה מוזס ,מהנדסת התנועה.
שלומית – תושבת רעות – הכשרת היישוב סגרה הכניסה בבוקר ברח' הדרים .אני גרה
ברח' רקפת והיה לי פנצ'ר עקב אבנים משתלבות .העירייה טיפלה יפה מאוד ומהר.
צריכה להיות תכנית אב לעניינים אלו.
אודי טימר – תושב רעות – מבקש להתעדכן בסטטוס לגבי ניקוז רח' שוהם שנמשך מעל 3
שנים!
שלמה פסי  -ס' ר' העיר ומ"מ – ישנה בשורה טובה ,מתוכנן בעירייה תקציב המיועד
לשיקום חידוש ותחזוקה של מכבים ורעות כשכונות וותיקות שמעל ל 20-שנה .בזמן הקרוב
יוזמן וועד הרובע כדי לקבוע את העדיפויות לפרויקטים ,בתוך העדיפויות רואה את:
 המשך ריבוד כבישים, -שיקום מערכת השקיה,

 - 10 שיקום צמחייה, השקעה בסניף מכבי מכבים ובמבנה הצופים ברעות, תיקון מדרכות ואבנים משתלבות השקעה באולם הספורט של תיכון מור, החלפה של מגרשי משחקים ישנים, ועוד.מזכיר לתושבים כי השנה כבר בוצעו ומבוצעים מספר פרויקטים כמו:
 ריבוד מספר כבישים שיחל בקרוב ויבוצע עוד ב.2016- שביל החיילים בירידה מרחוב גולן שנמצא בביצוע. התאורה במגרש האתלטיקה שהושלמה בימים אלו. כריתה של  70עצי אלביציה שכבר בוצעה וכעת עומדים בפני טיפול לשיקום ושתילהחדשה במקום.
 כמו כן טיפול לניקוז ברחוב שוהם שאמור להתבצע בקרוב ע"י מחלקת תשתיות שלהעירייה.
דני ארליך – תושב מכבים – מבקש לדעת סטטוס לגבי שלב א' ,נושא החניות.
אודי טימר – תושב רעות – מעריך מאוד את ההתנהלות ועד הרובע.
כפיר כהן – יו"ר הוועד – נושא רח' שוהם מטופל כעת.

 .5טלי סוסובר – יו"ר ועדת חינוך ונוער
תשתיות מעוז המכבים – בשבוע שעבר ג'וקי ואני נפגשנו עם נציגי ביה"ס מעוז המכבים
בנושא התשתיות של ביה"ס הוותיק ביותר בעיר .המצב קשה וישנו דו"ח מסודר מלווה
בתמונות מתוך ביה"ס ,מצטיירת תמונה קשה ,לא ראויה כלל ,לרבות בשירותים ,באולם
הספורט ובחצר ביה"ס.
כמו כן הוצפה בעיה שלאור העובדה שנוספו  2גנים סמוך לכיתות א' ,נותרו ילדי כיתות א'
עם חצר קטנה וללא מתקני משחקים .כל המתקנים הופנו לטובת ילדי הגן.
סיכום :הדו"ח יוצג למיכל פרפרי בדיון הרבעוני הבא .יועברו לגורמים הרלבנטיים בעירייה.

 – 11 .6ויקי יצחקי – יו"ר ועדת דוברות
א .תיבות דואר במכבים – כ 1700 -בתי אב ברעות 600 ,במכבים.
התקנה  ,₪ 150-200ע"ח עמותת נאות רעות לתושבי רעות ,לגבי מכבים טעון בדיקה,
סקר אחרון לא משקף.
עפרית מנור – ניתן לייצר סקר באמצעות האינטרנט לגבי סוגיית הדואר.
סיכום :יבוצע סקר בין תושבי הרובע באחריות ויקי יצחקי.

ב .פלייר – לא הופצו כמתוכנן כי החומרים שיש ברשותי לא משקפים את כלל הפרויקטים
שבוצעו .הנחתי את חברי הוועד להשלים ולהעביר אלי בהקדם כדי שאוכל להכין כנדרש
ולהעביר לדובר .אם רוצים לצרף לארנונה של ינואר רצוי להגדיר לוח זמנים עד 7
בדצמבר  .2016באחריות ויקי יצחקי.

ד .לעיונכם.

ה .הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך  ,21/12/16שעה  20:00במשרדי הוועד.

עודד בן-שלמה
מנהל הרובע
רושם הפרוטוקול
העתקים:
שלמה פסי – סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות
יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
נתנאלה אוחנה – עוזרת ראש העיר
משתתפי הישיבה

