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 61.21612מיום סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית. .21.12.1, רביעי א.   ביום

 עפרית מנוראריה פישביין, יעקב )ג'וקי( ניב, טלי סוסובר, , כפיר כהן-יו"ר נוכחים:      

 .עמירם בריטו      

 הודעה מוקדמת() יצחקיויקי  ,איר מוסאימרוני כהן,  :נעדרו      

 השוטר הקהילתי – איתן ג'מיל ,חברי מועצה – ואייל הנדלר אבי אלבז :כמו כן השתתפו      

 תושבים. 11-ו      

 

 .21.12.1ב.   סדר יום כפי שפורסם בתאריך 

 

   :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 יו"ר  כהןכפיר –פתיחה  . 1     

 .ברוכים הבאים, תודה לכל מי שהגיעערב טוב,           

 מנהלת מח' רישוי ועסקים למטרת סקירה בפנינו  – מרים דהאןגב' מקדמים בברכה את           

        התושבים.          

 מנהלת מח' רישוי ועסקים –מרים דהאן גב'           

 רקע על עצמה ותפקידה בעירייה.          

 סוקרת את עיקרי התפקיד, מטרותיו, בעיות ואילוצים שאיתם מתמודדת המחלקה.          

 לות מגוונות שנשאלה ע"י חברי הוועד והתושבים.ענתה לשא מרים          

 

 על סקירתה. מרים דהאןגב' לאנו מודים  – ריו" –כפיר כהן          
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     .2161161 אישור פרוטוקול מיום  .2   

 אישרנו פרוטוקול עפ"י הנוהל החדש, אבל בכל זאת נאשר כעת הפרוטוקול.        

 נעשה מאמץ לתת לפרוטוקול את הרוח , .21.11.1ברוח הישיבה מיום  נכתבהפרוטוקול         

 בישיבה. הנושבת פה         

 .(משפחהפרטי ושם לרשום דרש הערות לגבי הפרוטוקול )נ – תושבת רעות-רביב מירב         

 עפרית אריה פישביין, , יעקב )ג'וקי( ניב, טלי סוסובר, יו"ר – כפיר כהן– :הצבעה        

 .עמירם בריטו מנור,       

 כולם, אושר פה אחד.  –בעד  החלטה:       

        

 כיכר רעות.  1  

 על אף חוות דעת מוצקה של הגורמים המקצועיים ראש העיר מר  –יו"ר –כפיר כהן        

 לעצור, ביצוע הכיכר.לצערי  החליט, ביבס חיים       

 , זה חבל.ית חוות הדעת שובלבחון מחדש ואיני רואה כיצד משתנהיא ההחלטה כעת        

 אני יכול לומר שעשינו כל מאמץ ליישם את מה שהבטחנו, אך הבעיה הזו תישאר ולא        

       תיפתר.       

 התכנון כעת הוא חיצוני, כאשר כל תכנון ובדיקה כזו עולה בין  – יעקב )ג'וקי( ניב      

 . נוספת תכנונים. נחכה כעת לחוות דעת 1-0. עד כה נעשו ₪אלף  1.-01      

 מדוע לא פותחים את עצמון? – עפרית מנור      

 הנושא הוא בטיחותי ממדרגה ראשונה ועד שלא יהיה שם אסון  – חבר מועצה -אייל הנדלר       

 לוקח על עצמי לשוחח עם ראש העיר ולהעלות הנושא בישיבת המועצה.אני  יתעוררו! לא      

 שעובר שם.כל פעם שאני מברך הגומל  – תושב מכבים –אלי גלעד       

 פתרונות לפני כיכר לדעתי רוב תושבי רעות לא  2ש ינוחות זה חלק מהעניין.  – יואב שיטאי      

   צריכים הכיכר הזאת.       

 המצלמות בכניסה לרעות עובדות ומחוברות למוקד הביטחון.  – עמירם בריט      

 ה חדשה.'בפאתי הישובים, בכל כניסה תהייה בודקהחדשים הותקנו המחסומים       

 הנכנסים והיוצאים? ותרק מתעדהמצלמות האם  – תושב מכבים-פרידמןאלון       
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          יוצבו מצלמות במספר נקודות ברובע כולל גיבויים.כן.  – עמירם בריט         

 מערך מצלמות מעבר  ה הינוממנחלק ת בטחון שיש כאן תפיס – יעקב )ג'וקי( ניב         

 לניידות עם שיטור קהילתי. אין פתרון קסם.         

 למי זה מתריע? – רעותתושבת  –מירב רביב          

    ביטחון בעירייה. למוקד – יעקב )ג'וקי( ניב         

 שהיו מחסומים עם שוטרים באו בטענות על השומרים שלא  – ר יו" –כפיר כהן          

 עושים עבודתם. תפיסת הביטחון הייתה שנדרש שינוי מהותי ולכן יהיו סיורים משותפים          

 פקח ותגבור זה אמור להשיג הרתעה, מה שהמחסומים לא עשו. בליווישוטר של          

 מספר הפריצות ירד דרמטי בעקבות פעילות של המשטרה.         

 עולם, שוטרים סמויים ואח"כ מעצר.כך נעשה בכל ה – עמירם בריט         

 מבקש לפרסם את תפיסת הביטחון. – תושב מכבים-פרידמןאלון          

 למתן מנהל הרובע עודד יזומן ע"י מבקש שקב"ט העיר  –  חבר מועצה-הנדלראייל          

 .בישיבה הבאה סקירת תפיסת הביטחון         

 לגבי תפיסת הביטחון מי שנכנס כאן נכנסים עם רכב  – השוטר הקהילתי –איתן ג'מיל          

 גנוב. ברגע שהרכב נכנס ורק ביציאה נרשם המספר הוא מספיק לברוח. נדרש בכניסה          

 רכב גנוב.  לדווח על         

 ניידות. 0שוטרים +  10פקחים +  10-מ שמורכב, 1.1.11-מהחל הקמת השיטור העירוני          

 רוב ההתפרצויות ביום ולא בלילה, בחודשים יולי ואוגוסט אין התפרצויות ביום כיוון          

 שהילדים בבית ואנשים בחופשות.          

 , כלומר, יישוב כולו מרושת "חלום קיסריה"יש לי עדיין את  – חבר מועצה –הנדלר אייל          

 שנעשתה פה חצי עבודה למרות שאני מאודמשטרה לפעול. אני חושב נותן יותר זמן ש         

  111%נעשה. יש זריקת כסף כאן וימשיכו לזרוק כסף. מסכים שאין ביטחון המעריך את          

 ניתן לבצע זאת. ביררתי עלות כספית וניתן לעמוד בכך. "עיר חכמה"אך במסגרת          

 שנים. 0-5לימדו אותי ובדקתי שניתן לקחת הלוואה ולממן זאת בתוך          

 במכבים יותר פשוט יהיה לתפוס הגנבים ברעות יותר קשה ומורכב. – עמירם בריט         

 בבקשה מתי כל המערכת תתחיל לעבוד?תחדדו  – רעות תושב –אילן שרון          



- 0 - 

        המערכת.ולו"ז תפעול נותן הסבר על סטטוס  – עמירם בריט         

 יעקב ושמוליק כהן יוזמנו לישיבה הבאה וכן מפקד תחנת – יו"ר –כפיר כהן          

 .באחריות עודדהמשטרה החדש.          

 תפיסת הביטחון היא שלנו ולא של הקב"ט, זה כסף וחלומות שלנו.– יואב שיטאי         

 מה קורה במערכת!ולא בדקנו תציגו את התפיסה אתם ולא שמוליק. אין לנו מושג          

 זה כסף שלנו ולא אישרנו את המערכת.         

 אין סגירה הרמטית של מכבים. לדוגמא, הכניסה הדרומית. – אייל הנדלר         

 מכבים חסומה מכל הצדדים. – יעקב )ג'וקי( ניב         

 הר כנען.הכניסה בחסמנו חלק מהכניסות כולל  – יו"ר –כפיר כהן          

 כל העבודה נעשתה ע"י וועד הרובע, אני לא הייתי בתוך  – חבר מועצה – אייל הנדלר         

 התהליך ולכן הצעתי שהאחראים על הביטחון בעירייה יגיעו לכאן.         

 היינו בקיסריה וכאן זה לא קיסריה ומבחינת השלבים זה ייקח  – יו"ר –כפיר כהן          

 כאן זמן.         

 יהיו מערכות אוטומטיות שיעקבו, יאבחנו  ,בהנחה שיהיה תקציב – יעקב )ג'וקי( ניב         

 ויתריעו.         

 

    חינוך ונוערועדת יו"ר  –טלי סוסובר .  0   

 התייחסות.כל ולא התקבלה עד כה בנושא לא נערכה ישיבה  –תשתיות מעוז המכבים א.         

 כנ"ל. – מכבי צעירב.         

 היסודיים ברובע ומתיכון מורביה"ס מ םעורר תרעומת של הורים וילדי – מרוץ מודיעיןג.         

 . תלמידים אחרו ליום הלימודים, הורים נסגרו הכבישים 11:05על העיתוי, כאשר בשעה            

 בילו יותר משעה בדרכם מתיכון מור למכבים וכו'. חוסר ההתחשבות היה לא ראוי. עיכוב            

 ביקשו  –של כחצי שעה בסגירת היישובים היה מסייע מאוד לקיום יום תקין )לחלופין            

 ות את המרוץ בשבת ו/או שלא יעבור דרך הכניסות הראשיות של מכבים ורע לקיים           

 וכדומה(.            

 יעלה הנושא בפני גורמי העירייה.        - חבר מועצה –אייל הנדלר            
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 קצין הנוער ומנהלת ביה"ס. קיבלתי פנייה מעורבת, לרבות המשטרה  – צופים-מכבי .ד       

 של בתי הספר היסודיים שמזינים את תיכון מור על מנת היור"ים עם לקיים כאן פגישה           

 עוד בביה"ס היסודי.לחשוב על שיתופי פעולה           

   יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה – יעקב )ג'וקי( ניב   .5   

 כשכונות  ישנו פרויקט שבו נתקבל תקציב ייחודי למכבים ורעות – ישן מול חדשא.         

  מיכל ענבר פרפרימשנה למנכ"ל גב' בנושא לאחר פנית עשתה עבודה על ידי נ. ותיקות           

 . דנה טוכלר חפץוהיועצת המשפטית עו"ד            

 קוח על הקבלנים. לעירייה יש בעיה בנושא.מטריד אותי הפי          

 , ישנה מחלקת גינון מקצועית. מבוצעות ברובע ניתנה סקירה על ביצוע – גינון ברובעב.        

 במקומות מסוימים ברובע.      םשיקו עבודות          

 חשבנו על תכנית שנתית ועלה רעיון בשבת בט"ו בשבט  – רעות תושבת –רביב מירב           

 ולבצע שתילות.כיכרות  לשפר          

 בשנה ישנה אחראית בקק"ל וניסינו להעלות ארגון ט"ו בשבט  – ניביעקב )ג'וקי(           

 שנכשל. חשוב לבצע בהמשך לבוסתן )כמו לפני שנתיים(. רעיון טוב, נבדוק שעברה           

 מימוש.          

 .ברובע העירייהשמבצעת פרויקט כל על נדרש פיקוח  – מעקב פרוייקטים          

 רוצה להתריע על תאורה חלשה במדרכות.    – חבר מועצה –הנדלר אייל           

 הגיעו קרטוניות, מתכת ומסתורים, לא ידוע על לו"ז בדיוק.– ?מחזור לאן. ג      

 א שם ל, בעלי העסקים ₪מיליון  1.5 -החלטת ראש העיר לתקצב ב – מרכז רנניםד.       

               לשת"פ.  מוכנים         

 ראש להמצב במרכז רננים מזעזע. יש חוק עזר שמאפשר  - חבר מועצה –אלבז אבי          

 העיר ומהנדס העיר לחייב שיפוץ המקום.         

 גן משחקים שם מיותר וחבל על הכסף, מבקש שייצא מכאן מסר  – ניביעקב )ג'וקי(          

 במדורגים לטפל בגן סמוך.אחרת ישנה אפשרות ברוח זו.          
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 יו"ר ועדת תרבות וקהילה –עפרית מנור  . .  

 סוגי מדבקות למכירה לתושבים. 2יוצרו  – מדבקותא.        

 ישנן בעיות.עדיין , מתוכנן להגיע אמן. .21.12.1-מתוכננת מסיבה ב – מסיבת חנוכהב.        

 שוחחתי עם האמן. לא חשבנו שיממנו לנו אותו.  – תושבת רעות –רביב מירב           

 סיכמתי עם האמן שאני משלמת לו באותו ערב.          

 אשוחח עם גזבר העירייה מחר בבוקר, על מנת שהאמן יקבל את    – יו"ר –כפיר כהן           

  01( מוקדם מהרגיל שמוגדר שוטף+₪ 2,511כספו )          

 

 שאלות תושבים  .1  

 תושב רעות –שרון אילן        

 מטריד מאוד, צריך להפסיק עם זה. – זריקת עיתוניםא.        

 זה עלה לסדר היום בישיבת מועצה וירד. – חבר מועצה –אבי אלבז           

 את בקשותיי ואז אני מתוחקר .11אני מפנה למוקד  – זבלה מאחורי מחסני המועצהמ ב.      

 .לבלאיש שפ"ע למנהל אגףולא נעשה כלום. העניין יופנה           

  – תושבת רעות –רביב מירב           

 מדליקים במרכז המסחרי נרות ומתפללים לעילוי נשמות גיבורים. חב"ד          

 נציגת הכשרת היישוב. גורןלדנית ותפגין במקום. פנינו ישנה אלמנה שמתנגדת           

 בנושא. הרב נוימןישוחח עם  - יו"ר –כהןכפיר  :סיכום          

   תושב מכבים –אלון פרידמן           

 פתיחה קבועה להורדת עומס.מבקש לשקול  – היציאה הצפונית במכבים          

  לפתוח היציאה הצפונית. לא רואה לנכון מח' הביטחון  – כפיר כהן יו"ר          
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 .  לעיונכם.ד 

 

 במשרדי הוועד. 21:11, שעה 10/11/11 הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך  ה.

 

 

 

  שלמה-עודד בן                                                                             

 מנהל הרובע                                                                              

  רושם הפרוטוקול                                                                           

 

 

   העתקים

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

 יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות

 מנכ"ל העירייה – יורם כרמון

 עוזרת ראש העיר – נתנאלה אוחנה

       

           

 


