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 2019בנובמבר  27רביעי  מיוםהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתוועד הרובע  התכנס 2019בנובמבר  27, רביעי ביום  . א

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

 והח"מ. , עמירם בריט, מרב רביב, לירז סופרין, יוסי חזאי, אבנר הלחמימאיר מוסאי 

  )הודעה מוקדמת( אפי מלר :נעדרו 

  תושבים 10-וכ אבי אלבז-, חבר המועצהבני הרפז-חבר ועדת ביקורת : כמו כן השתתפו

 25.11.19 בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 יו"רקמי רובינזון  . 1 

 אושר. התקציב עירייההגיש ועד הרובע תקציב לאישור הפעם ראשונה ב – תקציבא. 

גינון, אחזקת )דוגמת הכלליים של תקציב העירייהנטמע בסעיפים מהתקציב חלק  יו.פל כל סעיע

 ייעודיים "הצבועים" לרובע.בסעיפים מופיע וחלק  (מבנים

 . נדרש מעקב כעתהכנת התקציבעל  יוסי חזאי, תקציב ועדתרוצה להודות ליו"ר  

 .על יישום התקציב שאושר 2020החל מינואר 

 צרכנותכספים, נכסים ויו"ר ועדת  –מאיר מוסאי   .2 

 מספר שנים של עבודה בתחום מתברר כי ישנן טכנולוגיות , לאחרשפורסם פיכ – הוטא. 

 500 שדרוג עד  הודיעו כי הם שדרגו את המערכות שלהם וניתן לקבלהוט  .חדשות

 .ולבקש שדרוג להוטלפנות התושבים יכולים מגה. 

 המחירים ברובע הם הצלחנו להוריד משמעותית מחירים ברעות ובמכבים. – גזב.  

 הנמוכים בארץ.מ
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 עמותתהעובדת על הפרויקט עם ע"י אדריכלית תכנית בפנינו הוצגה  – בית תרבותג. 



 בעיקר לנוכח העובדה שאינה מאפשרת התקבלה ע"י יו"ר הועד לא. התכנית מכבים

 וכן הריסת הקולנוע. להגדיל באופן משמעותי את כמות הנוכחים באירועים

 קולנוע.ה וכן הריסת איש 120-היה לשהציגה האדריכלית התכנון  – קמי רובינזון-יו"ר 

 איש וללא הריסת 200 -ברצוננו לקבל הצעה חלופית למינימום תכולה של כ 

 הקולנוע.

 היינו בקשר עם הועד למען החייל, נפגשנו והועלתה - בית חם לחיילים בתחומי הרובעד.  

 ועד הרובע.בית חם/מועדון של הועד למען החייל באחד מחדרי מתחם להקים הצעה 

 המטרה היא להפיח חיים ברובע ולייצר תנועה של צעירים. – קמי רובינזון-יו"ר 

 יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב    .3 

 כרגע, יש בעיר רק אמבולנס אחד.פניה לסייע לרובע באמבולנס נט"ן.  ההיית – מד"א א.

 עמותות.המחכים להתייחסות  

 כרגע, לנוכח חוסר הודאות לגבי .נעשתה פעולה לשדרג את המצלמות – ביטחוןב.  

 הקמת/אי הקמת ממשלה חל עיכוב.

 שפ"עג.  

 ישירות מול מנהלנקדם הסתיים ובימים הקרובים התכנון  – שטח בור ביקותיאלי. 1

 מח' גינון ונוף ואדריכלית הנוף. עד יוני בכוונתנו לסיים הכל.

 בודקים כעת עלויות וקיצוץ מהערערים והחלפתם – שדרוג כניסה למכבים. 2 

 בצמחיה עונתית.

 .הגינון הנופי מטופל – מרכז רננים. 3 

 אנחנו נחושים לקדם את הנושא בהתאם לדיונים שהתקיימו בישיבות – שבילי אש. 4 

 בעירייהדיונים  2תצא הודעה מסודרת לתושבים בעניין. התקיימו הקודמות. 

 , ובהשתתפות מפקד מחוז ירושלים ומנהל אגף הביטחון בעירייה.ראשות המנכ"לב
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 תרבות וקהילהיו"ר ועדת  –מרב רביב 

 פועלים לארגן פעילות נטיעות קהילתית באשכולות במכבים וברחובות – טו בשבטא. 



 תשתיות ושתילים.ההולנדיים ברעות. נשמח לסיוע מהעירייה בקבלת 

 מנהל מחלקת גינון ונוף.-שלום זעפרניעם יתייעץ בנושא  יעקב )ג'וקי( ניב 

 אירוע במתחם במסגרת המסורת בשנים האחרונות השאיפה לקיים גם השנה – חנוכהב.  

 התכנית האמנותית תיסגר בימים(, II)נר  23.12.19 המתוכנן עדהמו .ועד הרובע

 הקרובים.

 .28.11.19-בפעילות בבקרים לנשים תקיים פגישה בנושא הפעלת ג. ת 

 .2020לשנה"ע תרבות ראשונית תכנית גובשה . ד 

 .2020ה. נקבעה פגישה עם אחראי התרבות בעמותות על מנת לתאם את אירועי  

 .מבקש שינוצלו להערכתי לניצול עוד השנה ₪א'  70נותרו  – יעקב )ג'וקי( ניב 

 תתקיים פגישה שניה עם חברה שפיתחהבתיאום עם אבנר הלחמי  – אפליקציה ו. 

 אפליקציה המבוססת על וואטצאפים לקשר עם תושבים שתהווה כלי לעדכון התושבים.

 במקום קבוצת הוואטצאפ שכמות המשתתפים שם מוגבלת. בעלי החברה הסכימו 

 להתחיל פיילוט ללא תשלום ברובע.

 ואיכות הסביבהועדת תשתיות יו"ר  –עמירם בריט .   5 

 מיכללטיפול קירוי האמפי' לאחר אישור התקציב עבר פרויקט  – מעוז המכביםא. 

 .מהעירייה שיטרית

 חודשיים.כהמבנה החדש יהיה מוכן תוך  – מבנה מכבי צעירב.  

 גדר מעץ שירדהלהקמת תכנית הועלתה אין התקדמות בשלב זה.  – מרכז רנניםג.  

 דמוי עץ.נבדק כעת  .מהפרק

 על מנת להסתיר את בכיכר מכבים שתל עץ מסוג בומבקסיי - קמי רובינזון-יו"ר 

 .המרכז מהנכסים לישוב מבנה

 ויבוצע בהמשך.בעבר בוצעו  – הנמכת מדרכותד.  
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 המטרה ובכלל זאת ברובע.התאורה אמורה להיות מוחלפת בכל העיר  – תאורהה. 

 כשנה. –לחסוך בחשמל. בוצעו ניסויים במספר רחובות ברובע. לו"ז 

 רחובות במכבים לא דלקועמודי תאורה בבמוצ"ש מספר  – קמי רובינזון-יו"ר 



 .במידיתהנושא טופל  (תועדולא אשר ) 106מוקד פניות להולמרות 

 יו"ר ועדת חינוך ונוער –לירז סופרין .   6 

 נוערמנהלת מח'  גל ולוטםעם ראשי מכבי לפני חודש נערכה פגישה  – מכבי צעירא. 

 לביתלתנועה במתחם ועד הרובע עד למעבר  אכסניהלטובת מתן בעירייה, צעירים ו

 תתקיים פגישה נוספת לבחינת אופי 2019. בדצמבר )הנבנה בימים אלה( החדש

 .הפעילות עד כה

 יש לוודא שלקראת המעבר לבית החדש )שאינו בבעלות – יעקב )ג'וקי( ניב 

 כמו כן, אני אבקש .ויתחייבו לשמור על המקום החניכים יחתמו על אמנההתנועה!( 

 ."זולות"פינוי ה בלאיש מחיים

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי .   7

 נכנסנו לשגרה בערוצי התקשורת. כל זאת בתיאום יושבי ראש הועדות – עדכוניםא. 

 הרלוונטיות.

 התושבים לא שותפים לכך וחשוב גם העדכון של תהליך – עדכונים תהליכייםב.  

 .ולא רק בסיומו מתמשך

 מתוכננת פגישה בנושא עם גורם עירוני. – שלטים אלקטרונייםג.  

 :מהקהלתושבים שאלות  .  8 

 )מכבים( אבי כרמלי א. 

 תחומים: 2-בבעבודת המוקד העירוני כשל . יש 1 

 . אין תאריך ומספר פניה/קריאהא 

 ושכח". . המוקד עובד בשיטת "שגרב
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 יש לדרוש תכנית עבודה ולו"ז לביצוע. – שבילי אש .2

 צבע, אין גיזום נורמלילדעתי הבעיות בתוך האשכולות, אין טיפת  – גינון. 3 

 כדי לתת צבע למקום.בתקציב נמוך )רח' עגור למשל(. ניתן לפתור  

 ואשמח לקבל פניות חריגות.במוקד יש בעיות אמיתיות  – יעקב )ג'וקי( ניב 

 ממליץ לבצע סיור עם הגנן בשטח. – )מכבים( ישראל יעקוביב.  

 )מכבים( משה בנקרג.  



  לא נעשה כלום ואין תוצר. – מצלמותב.   א. במורד "מצפה שרה" הגינון מת. 

 במישוריש בעיה בניצול התקציב, ממתינים לראות מה קורה  – יעקב )ג'וקי( ניב

 הפוליטי )האם תוקם ממשלה או שתהיינה בחירות נוספות(

 רפואה בצה"ל ותושב מכבים. חשוב לציין כי מוכן ןאני בתפקיד רע" – )מכבים( לירון ד. 

 .ג'וקיבראשות  הלהתנדב לוועד

 מד"א הוא ארגון ההצלה הארצי. שח"ל לא רלוונטי כי הוא מתעסק  עם חולי לב. 

 מאיר ,בנושא הגז ראיתי המחירים ושוחחתי עם יו"ר הועדה - )רעות( עמוס יוגב ה. 

 ניתן לנסות להגיע להסדר טוב מהתושבים לא מגיעים לצריכה כזו. 80% . מוסאי

 יותר.

 .טף ויקותיאלי נחלבהטיפול בגינות צפי לגבי מה המבקשת לדעת  – (מכבים) רוניתו.  

  סטטוס תהליך.את מסביר לתושבת  – יעקב )ג'וקי( ניב 
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 .  לעיונכם.ד

  ה. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני בתאריך 28.01.2020  שעה 20:00 במשרדי הוועד.

רושם הפרוטוקול   

 עודד בן שלמה, מנהל הרובע

 

 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


