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 2022במרץ  30 וםמיהרובע סיכום ישיבת ועד הנדון: 

 החודשית. ולישיבתועד הרובע  התכנס 2022במרץ  30רביעי  ביום  . א

 ,יעקב )ג'וקי( ניבשלמה פסי,  – סגן ומ"מ ראש העיר, קמי רובינזון– יו"ר נוכחים: 

  והח"מ. פי מלר, יוסי חזאיא, מרב רביב, , אבנר הלחמי, עמירם בריטמאיר מוסאי 

 הודעה מוקדמת – לירז סופרין :נעדרו

חבר  ,דובי יודקין-, קב"ט הרובערונית -מזכירת הרובע , מחליפתה-מיכל: כמו כן השתתפו

  תושבים. 7-וכ אבי אלבז-המועצה

  28.3.22  בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 פתיח  – יו"רקמי רובינזון   . 1 

 אשר ממיכלנפרדים נושאים דברים ופסי, ועודד  קמי, -פרידה ממיכל מזכירת הועד א. 

  בתפקיד . לי הצלחה לרונית מחליפתהוחי, אשנים  6לאחר  סיימת תפקידהמ

 גיוסלסייע בעל המצב הביטחוני בו אנו נמצאים. מבקש סקירה  -ביטחון  ב. 

 למשמר הרובע.  נוספיםמתנדבים 

 סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי    .2 

 בנוגענקודתית . אנו בנקודה בה ההנדסה מיישרת איתנו קו.  תב"ע– תכנון ובניהא. 

 .הנושא עלה בפגישת עבודה שלי עם ראש העיר, מקווה שנעשה סדר בנושאלמדיניות. 

האירוסים  ברחוב במכבים,ישנה בעיה בנושא כמו ברחוב המייסדים  – רחובות צרים ברובעב. 

העיר וייתכן כי יבוצע משאל בין תושבים . הנושא עלה בפגישת עבודה שלי עם ראש ברעות ועוד

  בעירייהמנהל אגף לאסטרטגיה ומחקר  אופיר לנג ר"ד. הסדרה של התנועה/חנייה-םהרלוונטיי

 .יבצע את הסקר

 הרובעקב"ט  -יודקיו  דובי .3 

 רובע.ב תוך התמקדותבעקבות האירועים נותן סקירה על תגבור מע' הביטחון בעיר  – ביטחוןא. 

באזורים מצלמות סולאריות ניידות. תבוצע פריסה  5בוצע רכש של  – רכישת מצלמות .ב

יש קלה המערכת המועדים למעבר  שב"חים / פורצים, כולל אזורים בעייתים  בגדר מכבים. 

LPR.המערכת. בחודש הקרוב יוחלט על דרך פעולה לאחר בדיקה יסודית של  

על גג  פעילות להצבת אנטנת ממסר לאור בעיית תקשורת מבוצעת – "םכחיבור  מוקד למג. 

 המבנה החינוכי במכבי וקישור של המערכת עם המוקד. 

 ירוע.אהקפצה אם וכאשר יש תרגולות הייתי שמח לשמוע על  -תושב מכבים -דני לויט

שעברו  באגף הביטחון יש צוות שעבר הכשרה לנושא, מבוסס עלח סיירים –קי( ניב ויעקב )ג'

 בנושא. הכשרה. אנו נסמכים על צוות זה, לנו אין יכולת, אמצעים וסמכות לפעול 

 (לבוכמן שם בוצעו גנבות ופריצות )קשת שואל לגבי שטח שבין הקשת – יוסי חזאי

 מעלה טענות על חסר תאורה.-אפי מלר 
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 יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב   . 4

 ביטחון



רחבי  האחרונים. תוגברו הסיורים  בכל פיגועים הבעקבות אמש היו פניות רבות של  תושבים 

בעיר  גורמי הביטחון עיבו את הפעילותהעיר כולל ברובע, פורסם לתושבים מידע רלוונטי. 

ואף פירסמנו ובכניסות. הצבא פועל באזור גדר המערכת מזרחית למכבים. התיחסנו  בפירסומים 

פועלים בהתאם להנחיות ובע תגובות ברשתות. מבינים את הסיבות למתח בקרב הורי הילדים, בר

  אגף הביטחון ונערכים בהתאם.

 יש להתייחס ולא להתעלם מהכתוב ע"י התושבים שחרדים ובצדק מהמצב. – הלחמיאבנר 

 דווח בזמן אמת לתושבי הרובע.– רובינזון יו"ר קמי

 בים כקוטרים. הרשתות החברתיות בכלאני טוענת שאסור להתייחס לתוש – רביב מרב

 געשו ורעשו. אני מדברת באופן כללי ולא ספציפי לאמש. ארץה

 מפלס  הלחץ אמנם גבוה. – פסישלמה 

 שפ"ע

 למקורות לשנות את שיטת העבודה )מעבר לתעלה פתוחה(, הדבר איפשרנו – קו מקורות

 , התוצאה ניראת בשטח. בסיום העבודה יותקנו ביער2.5האיץ את קצב העבודה כמעט פי 

בנתיבי  לקדמות, לפתח את סביבת היער הם אמצעי כיבוי אש. התיכנון לאחר סיום העבודה והשבג

העיר תופעל ביער  קצוב קק"ל התושבים ובהובלה של ראשיצה מסודרים. בשיתוף ובתיהליכה / ר

 תוכנית "יער קהילתי

 .ורק בימים אלו מטופל במראהו החדשנדרש לעבור פירוק ואכן פ – ן פוליבהג

לדעת  כדי ,אנו כעמותה מבקשים שיהי לנו נציג בנושא  יער קהילתי – תושב מכבים-דני לויט

 מחסני העירייה.פינוי וללמוד את התכנית. היער פרוץ ונדרש השלמת חורש + 

 תרבות וקהילהיו"ר ועדת  –מרב רביב .   5 

. 80 מי הם התושבים מגיל  בעיהחולקו כמדי שנה בשנה משלוחי מנות .עדיין יש  – פוריםא. 

 מעוניינת לדעת מי יכול לברר את הסוגיה.

 זיוה אסא מנהלת אגף קהילה מתעסקת בתחום.  - פסישלמה 

 מבקש ממרב להוציא מכתב לזיוה אסא ולבקש נתונים. - רובינזון יו"ר קמי

  סביון אורוצה להבין מדוע אי אפשר לקבל את גן  – תרבות ברעותמקום לפעילויות ב. 

 בקשת לקבל מיפוי של כל הגנים הפנויים.מ אחר. גן

 מנהל הרובע  יבדוק איזה גן פנוי ברעות.  - סיכום

כמו כן הצעתי  סרבה לקבל.העירייה הציעה לעמותת נאות רעות גן אך העמותה   - פסישלמה 

 ותפגשו.שתקבעי פגישה עם אלון שמידט ,תפסיקו עם ההתכתבויות 

במכבים עבור  לשמוליק עייש  לקבל את השטח ניהעד היום אין פ –)מכבים(  שמוליק הראל

 ארועי יום העצמאות.

 עדיין לא הוצגה. לא סוכם בין אלון למרב עדיין כלום. – תכנית תרבותג. 

מתוכנן ערב עמותת נאות רעות. וגם של  אני נציג של הוועד ,עלינו לדחוף / להתקדם  - ג'וקי 

 שירה ביום העצמאות כאן בגן החדש במכבים.

 מרב וקמי. ,אלוןדחופה בהשתתפות  מנהל הרובע יתאם פגישה – סיכום

 צרכנותנכסים, כספים ויו"ר ועדת  –מאיר מוסאי .   6

 תה הפגישה שנועדה. מנהל הרובע יתאם מועד חדש.נדח – הוט
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 יו"ר ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים –יוסי חזאי .   7

 נותן סקירה על כל ההכנות והתיאומים לקראתהמצב לא סביר.  – יםדפיברילטורא. 

 התקנה.ה



 אשמח לקבל תכנית עבודה. שטרם טופלו. 2018ישנן פניות  – תאורהב. 

 ישנם מקלטים במצב מתחת לכל ביקורת. – מקלטיםג. 

 לא התקדם כלום, זו בעיית אגו שצריך להיפטר ממנה. – סרטון רעותד. 

 2023יש להעלות נושאים ורעיונות לקראת שנת העבודה  – 22/23היערכות לתקציב ה. 

 ולהביא אותם לאישור ועד הרובע.

 מהדברים. %50 -לגבי דפיברילטורים אתה צודק ב – קמי רובינזון יו"ר

 .מהמתוכנן תקלה במיקומים הראשונים. העלויות גבוהות ההיית – קי( ניבויעקב )ג' 

 ויצא מסמך שלי המסכם הנושא. עם חרדיםאיחוד והצלה מעורב בנושא, ערכתי סיור 

  לו"ז וצפי.מחרדים ביקשתי 

עורכים הסרט  לא ראיתי הסרטון עד שהועלה באירוע. כעת אלון שמידט ועידו דגני – מרב רביב

 מחדש.

 פתרון.היום זה מסמך היסטורי ויסיימו העריכה. לגבי תאורה מסתמן  – קמי רובינזון יו"ר

 יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה –עמירם בריט .   8

 בוצעה עבודה יסודית ומקצועית ברחבי הרובע תוך דגש  במכבים.  - מדרכותא. 

 בימים אלה  מסיימים עבודה גדולה ברעות ובמכבים. – מי מודיעיןב. 

בכשירות מנהל אגף הביטחון ביצע סקירת מקלטים ומיפוי צרכים. המקלטים נמצאו  – מקלטיםג. 

 .טובה אין כוונה לבצע צביעת מקלטים

 מאגף תשתיות. אילן אסרףבהשתתפות  ערכנו סיור – מסלול ריצה ברעותד. 

 באחריות מנהל הרובע תקבע פגישה בנושא עם המשנה למנכ"ל. – ריבוד כבישיםה. 

 )מפרט(מכמה סיבות. יש תכנית אך העניין נעצר – תאורהו.  

 סיכום  -  קמי רובינזון יו"ר.  9

 לו"ז וצפי על נייר/ מסמךבמיידי נעלה דרישה כי המקלטים חלקם נראים לא טוב. עמירם יציג 

 מפורט.  

 מפרט הצורך. פניתי למוסאי בעניין במפרים ברחוב פשוש. (מכבים) -אלי בכר 

 ישנה ועדת תחבורה ויש לפנות אליה בנושאים כגון אלו. – פסישלמה 

 באחריות עמירם הוצאת מסמך לגיא עידו ודחיפות בנושא -סיכום  - קמי רובינזון יו"ר

 הבמפרים.

 שרופות.בנושא תאורה במכבים מבקש לציין כי ישנן לא מעט מנורות  –אבי אלבז )מכבים( 

 קמי מברך את כולם לחג – הרמת כוסית לפסח

 

.  לעיונכם. ד  

 

במשרדי הוועד 20:00 שעה  27.4.2022  ישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריךה. ה  

 

 הרובעמנהל -שלמה-עודד בן 

 הפרוטוקולרושם 

 

 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 עירוני

 ראש מטה ראש העיר – ריבי כהן גבע



 

 


