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הנדון :סיכום ישיבת מועצת הרובע מיום 30/06/16
א.

ביום חמישי 30/06/16 ,התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית.
נוכחים :יו"ר  -כפיר כהן ,אריה פישביין ,טלי סוסובר ,עמירם בריט ,יעקב )ג'וקי( ניב ,ויקי יצחקי ,עפרית מנור
ומנהל הרובע -עודד בן שלמה.
נעדרו  :סגן ר' העיר ומ"מ שלמה פסי )הודעה מוקדמת( ,רוני כהן )חו"ל( מאיר מוסאי )הודעה מוקדמת(.
כמו כן השתתפו  :יואב שיטאי  -חבר ועדת הביטחון ,אריק היילוג – חבר הנהגת ההורים
ותושבים נוספים.

ב.

סדר יום כפי שפורסם ב 28 -ביוני 2016

ג.

להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1פתיחה – יו"ר כפיר כהן
מז"ט לסבתא ויקי להולדת הנכדה.
 .2אישור פרוטוקול מיום 31/05/16
הצבעה-
אושר פה אחד.
בעד – כפיר כהן ,אריה פישביין טלי סוסובר ,עמירם בריט ,יעקב )ג'וקי( ניב,
ויקי יצחקי ועפרית מנור.
באחריות מנהל הרובע הפצת הפרוטוקול לתושבים ובאתר הרובע.
 .3יו"ר כפיר כהן – נושאים ועדכונים:
פרוייקט בזק ב 2-ערים חיפה ומודיעין.
בפארק ענבה פיילוט ואם זה יהיה מוצלח נוכל להשתמש כאן ברובע או נמשיך
בעזרת אחד מהיועצים.
 .4טלי סוסובר – יו"ר ועדת חינוך ונוער
א .מסיבת גיוס – מסיבת הנוער האחרונה במעורבות ועד הרובע התקיימה בערב יום
העצמאות במכבים.
לאחרונה החלו פניות בנושא מסיבות גיוס .הנוער ברובע מבקש לערוך מסיבות
בהשתתפות מוזמנים.
מכיתות י' ועד וכולל צבא )חברים שלהם מהשכבות מעליהם( ,תוך הקפדה על כל
הכללים )שמירה ,נוכחות הורים ,ניקיון השטח בתום האירוע וכו'(.
נפגשנו השבוע עם מ .תחנת המשטרה סנ"צ קליין ,סקרנו את הנושא לאחר שנה
וחצי של פעילות בשיתוף משטרת מודיעין ,התלבטנו רבות כיצד להמשיך ולפעול
מול הנוער בנושא המסיבות.
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הוחלט על מסיבת גיוס אחת כפיילוט בפיקוח הורים ובמיקום שונה )על מנת לא
להטריד כל פעם את אותם תושבים(.
בהחלטה משותפת ותוך הבנה של המארגנים ,הוחלט לקיים מסיבה ללא
אלכוהול ,מבקשים לערוך את המסיבה ברעות ברעות )רח' בשן(.
ב .שת"פ בין מכבי צעיר/צופים – המשטרה בסיומה של החקירה ,ועד הרובע קיבל
הצעה מאריק הייליג לערוך יום ספורט משותף.
שוחחתי עם יגאל )יו"ר הנהגת ההורים של שבט אופק ,צופים( ועלה רעיון של קיום
יום שיא ,בבריכה במכבים ,מוסיקה ,כיבוד קל ובמסגרת זו גם קצת תחרויות ספורט.
המטרה היא שאירוע כזה ייעשה בתיאום ובשיתוף שתי תנועות הנוער והנהגותיהן
ולא שוועד הרובע ייכפה את דעתו עליהם.
יום ספורט נחשב תחרותי ויש לחשוב על ההיבט ,ולכן עדיף אולי הפנינג במכבים
ולכך נדרש מימון ומס .משתתפים.
יו"ר כפיר כהן – מציע ביצוע לקראת סוף אוגוסט ובמימון ועלויות במינון סביר.
בשיחה עם יגאל )צופים( וראובן )מכבי( ,הוצע כי נגיע למחנות של מכבי/צופים,
כלומר ,תיראה נראות מלמעלה.
טלי סוסובר – בשיחה עם יגאל )צופים( וראובן )מכבי( ,הוצע כי אגיע לביקור ביחד
עם היו"ר של התנועה המקבילה ,למחנות של מכבי/צופים .כמו כן תהיה נוכחות
הדדית באירועים ,טקסים וכו' על מנת להראות לילדים מלמעלה שיש שיתוף
פעולה וכבוד הדדי ,לשמש דוגמה.
עפרית מנור יו"ר ועדת תרבות – מציעה לבחון גם את הכיתות הנמוכות יותר .שם
מתחילה הנאמנות תנועה ואז בעיתוי זה לתקוף הסוגיה.

ג .חגיגות  25/30לרובע – התקיימו בוועד הרובע  2דיונים בנושא עד כה ,והוחלט על
אירוע ייעודי לנוער שייערך בדשא במכבים או בתיכון מו"ר בספטמבר ).(D.J +
בשלב זה מחכה לדעת מהו התקציב העומד לרשותנו לצורך העניין.
 .5ויקי יצחקי – יו"ר ועדת תכנון ובניה
א .דואר – היו תושבים שביקשו לבדוק את צורת החלוקה.
התייעצתי עם שמילה סמנכ"ל משרד התקשורת וחבר דירקטוריון שהיה בעד
להיות קשובים לתושבים.
הנושא עלה בביקור שר התקשורת לשעבר משה כחלון בעיר אצל ר' העיר ביבס
וגם אז נאמר כי יש להיות קשובים לתושבים.
יו"ר כפיר כהן – כדאי לבדוק הסוגיה ,כולל עלויות ,ומסירת כל האינפורמציה לס'
ר' העיר ומ"מ שלמה פסי .באחריות ויקי יצחקי.
ב .הזמנת נציגי תקשורת – תושבים משריינים עיתונאים לישיבת הוועד.
יו"ר כפיר כהן – סיכום :מבקש לתאם פגישה עם אביב העורך הראשי ,באחריות
ויקי יצחקי.
ג .ווצאפ קבוצתי – התכנים דולפים החוצה ולדעתי צריך לשמור פנימה התכנים.
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יו"ר כפיר כהן – ההערה מקובלת.
ד .דוברות – נוהל פנייה צריכה להיות דרך כפיר.
ה .שילוט – יש חוקים סמויים.
 .6עמירם בריט  -יו"ר ועדת בטחון ומל"ח
מצלמות – במכבים עובד ,אך לא עובד במוקד.
ברעות מטפלים בעניין החשמל.
לו"ז התקבל ע"י עודד מול אגף התשתיות.

 .7עפרית מנור – יו"ר ועדת תרבות וקהילה
חגיגות  – 25/30מתוכננים  3אירועים.
יו"ר כפיר כהן –תיקצוב ₪ 110 K :סה"כ  ₪ 220 Kעבור  2העמותות ,להלן הפירוט:
אירוע גדול – מיני יום העצמאות שינציח רצף היסטורי של הרובע  +אמן מוביל לכל
תושבי הרובע.
אירוע במרכז המסחרי ברעות – רגוע וצנוע ,יותר קהילתי
אירוע שלישי – מסיבת נוער
הכל כפוף לפרטים שנקבל ב 10/07 -מאלון שמידט.
עמותת נאות רעות – תארגן את אירוע רחובות "מארחים".
 .8יעקב )ג'וקי( ניב – יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה
א .גני משחקים – בשנת  2016לא תוקצב כל גן והיחידי שתוקצב היה במרכז רננים.
הבנתי שר' העיר  +משנה למנכ"לית ולדעתי יש לנו תיעדוף אחר
 .1ברקת
 .2גן יקותיאל
 .3גן
 .4מדורגים
מבקשים מפסי לטפל בתקציב מול העירייה .היה מכרז בעירייה לתחזוקת גני
משחקים.
הרמה מתחת לכל ביקורת ותלונות העברתי לעירייה ,אך התיקון הינו גרוע ,כמו,
מילוי עמודים בסיליקון )לדוגמא גן יקותיאל(.
ב .אגף שפ"ע – אני גאה בפרסומיי ותצלומי אגף שפ"ע ,אך הטיפול אינו טוב.
לדוגמא; בסמוך לכיכר יקותיאל היה מדגר יתושים ,אך לא טופל כיאות למרות
פניות רבות של תושבים.
יש לציין את מור  *-מפקח הגינון ,וזעפרני  -מנהל מח' גינון ונוף ,מהם קיבלנו סיוע
ברמה גבוהה בפניות תושבים בעצים בעיתיים כמו אלביציה.
ג .צביון הרובע – אגף ההנדסה מאשר דברים שפוגעים בישוב.
ד .תכנית תחבורה – צריך להוביל החלטה לגבי הסוגיה .התקיימה בעירייה פגישה
מוקדמת עם מהנדסת התנועה.
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ה .כיכר מכבים  -ניתן רקע לפרסום ,אך לא פורסם באתר הרובע.
ו .הוט – יש להתקדם ולסיים המו"מ.
 .9אריה פישביין – יו"ר ועדת תחבורה
א .כיכר רעות – היו  2חלופות שהועלו אצל מהנדס העירייה.
טלי סוסובר – הערה פרוצדוראלית בלבד .לא התקיימה הצבעת החלטה בוועד
הרובע בנושא.
עניינית ,גם אני תומכת בהחלטה שהתקבלה ,אבל להבא ,למען הסדר הטוב,
חשוב שנקפיד על נהלי
עבודה תקינים ונעלה להצבעה נושא שרק נדון ולא הכרענו בו .ככל שנדרש,
אפשר מבחינתי לקיים גם הצבעה בסבב מיילים.
יו"ר כפיר כהן – ההחלטה על הכיכר הוחלטה די מכבר ועלתה בישיבות הוועד.
עקב הפגיעה הנופית הקשה ליד יפה נוף ,ביקשנו להסיט חזרה הכיכר סמוך
לבית-ספר עמית.
אביא את העניין לסדר היום הבא.
ב .ריבוד כבישים – בוצעה תוכנית שאושרה באגף התשתיות  +תקצוב ,אך ביצוע
היה בחודש נובמבר.
ד.

סיכום – יו"ר כפיר כהן
 .1מסלולי אתלטיקה ברעות  -ישנה הרבה תנועה ותושבים מבקשים להסדיר את ענין
הספורט בנפרד.
 .2פרוייקט מרכז רננים – בעיניי זהו מפגע ואנו חייבים לנצל כוונת העירייה להשקיע
כספים.
יש לתאם פגישה עם ועד מרכז רננים בהשתתפות כפיר ,רוני כהן וג'וקי.

ה.

לעיונכם.

ו.

הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי 20.07.16.

עודד
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בן-שלמה

הרובע
מנהל
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
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