28.01.2020
הנדון :סיכום ישיבת וועד הרובע מיום שני 27.01.2020

א .ביום שני  27.01.2020התכנס וועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :יו"ר –קמי רובינזון ,סגן ומ"מ ראש העיר – שלמה פסי ,יעקב (ג'וקי) ניב,
אבנר הלחמי ,עמירם בריט ,מרב רביב ,לירז סופרין ,אפי מלר ,יוסי חזאי והח"מ.
נעדרו :מאיר מוסאי (הודעה מוקדמת).
כמו כן השתתפו :חבר המועצה – אבי אלבז וכ 15-תושבים.
ב .סדר יום כפי שפורסם בתאריך 22.01.2020
ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1מרב רביב – יו"ר ועדת תרבות וקהילה
בתקופה הקרובה צפויים אירועים לציון ט"ו בשבט ופורים כדלקמן:
א .ט"ו בשבט  -פעילות קהילתית בנוסח "חפש את המטמון" בשבת האחרונה של פברואר .לצד
זאת שתילה/נטיעות באשכולות וברחובות ההולנדיים בשיתוף פעולה עם שלום זעפרני ועידו
דגני.
ב .יעקב (ג'וקי) ניב – אבדוק עם שלום זעפרני – מנהל מח' גינון ונוף.
ג .ב .פורים – הכוונה לקים מסיבת פורים ביום שישי ה .13.03.2020-לנוכח בקשה של
הציבור הדתי נבחנת אפשרות לקיום מסיבה נוספת ביום חמישי ה 12.03.2020-בהינתן
שיהיו מספיק נרשמים.
לצד זאת ,השנה יחולקו משלוחי מנות לתושבים שהגיעו לגיל גבורות.

–2ג .שיתוף פעולה בקיום אירועים קהילתיים בין העמותות (נאות רעות ,מכבים) לוועד הרובע :יוסי
חזאי העלה את הנושא והביע את עמדתו כי נכון לקיים הפרדה בין אירועי העמותות לאירועי ועד
הרובע.
בתגובה ,ציינה מרב כי המטרה היא לקיים כמה שיותר אירועים ברובע ולפעול בשיתוף פעולה
נטול אגו .ועדת תרבות פועלת בשיתוף פעולה עם חזי (עמותת מכבים) ואילנה (עמותת נאות

רעות) .השליטה בתקציב ועד הרובע לפעילות תרבות ,המוקצה ע"י העירייה ,צריך להיות
באחריות ועד הרובע .התקציב מנוהל ומפוקח ע"י יו"ר ועדת תרבות יחד עם יו"ר ועדת כספים,
מאיר מוסאי ,שיפקח על ההוצאות לפעילויות השונות.
 .2לירז סופרין – יו"ר ועדת חינוך ונוער
א .פעילות מכבי צעיר במתחם ועד הרובע – מקפידים על קיום פגישת סטטוס חודשית עם נציגי
אגף נוער וצעירים ונציגי מכבי צעיר .בנוסף ,נערכה פגישת היכרות עם רכזת הסניף החדשה,
יהלי ,בהשתתפות עודד .בהינתן שבניית המבנה החדש שמיועד לתנועה תסתיים במועד (קרי,
בשבועות הקרובים) המטרה היא לפעול למעבר התנועה למשכנה החדש מהר ככל שניתן.
ב .רישום לבתי הספר היסודיים – העירייה הפעילה השנה מתווה חדש ברישום לגני החובה
ולכיתות א' המאפשרת מעבר חופשי בין אזורי הרישום בעיר .בתי הספר ברובע ,כמו יתר בתי
הספר בעיר ,קיימו ימים פתוחים שהיו בסה"כ מוצלחים .למרות הפתיחות הרי שעדיין תתנהל
בקרה הדוקה על הרישום כך שלא תהיה פגיעה באף אחד מבתי הספר (קרי ,סגירת כיתות לנוכח
נתוני רישום נמוכים) .נמתין לסיום תהליך הרישום ונעדכן לגבי נתוני הרישום למעוז המכבים
ולעמית.
–3 .3יעקב (ג'וקי) ניב – יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע
ביטחון
א .הופץ "קול קורא" לכיתת כוננות שמטרתה היא הגעת מספר אנשים בקרות אירוע עד הגעת
כוחות מקצועיים .עד כה נרשמו  6אנשים בלבד .יש לפעול להגדלת כמות המתנדבים.
ב .פועלים ליישום תפיסת הביטחון שהוגדרה והתקבלה ,ובכלל זאת כמו גיוס קב"ט לרובע
והצטיידות במכשור טכנולוגי.
הנדסה
החל תהליך לריכוז כל המידע בנושא היתרי בנייה והנגשתו לציבור התושבים .תוך חודש ייצא
מסמך מסודר בנושא.
שפ"ע
בשטח הבור פועלים בשיתוף עם אדריכלית הנוף שהיא בעלת המנדט לקבוע ולהחליט בנושא.
נביא את התכנית ליידוע בהקדם.
נט"ל
הייתה פגישה בנושא הוספת אמבולנס של שיישאר קבוע בתחומי העיר .תצא קריאה בנושא
לתושבים לצורך בחינת ההיענות וגיוס כספים (בבוכמן גייסו סכום לא מבוטל).
 .4שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר

א .שבילי אש – העירייה מקדמת את הנושא (אגפי ביטחון ושפ"ע בתיאום עם ועד הרובע) .נדרש
קו אחיד כדי לאפשר לזה לקרות .זה עניין בטיחותי ואין כאן מקום לפשרות.
ב .הנצחת ד"ר עפרה אורבך (ז"ל) – ב 14.02.2020-יתקיים טקס לזכרה של יקירת העיר
בבוסתן שייקרא על שמה .חשוב שתהיה נוכחות מכובדת של תושבי הרובע ונציגיו.
–4-

 .5עמירם בריט – יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה
א .הצללה – בבי"ס מעוז המכבים – צפוי לקרות במאי.
ג .כיכר יפה נוף – המלצת ועד הרובע לא התקבלה לעת עתה .הנושא עדיין בדיונים .נעדכן
ד .החלפת תאורה – בחודשים הקרובים יוחלפו כלל עמודי התאורה בעיר ובכלל זאת ברובע
לתאורת לדים.
 .6אבנר הלחמי – יו"ר ועדת תקשורת
א .אפליקציה קהילתית – בוחנים אפליקציה שתכליתה עזרה הדדית בין התושבים (קהילתיות).
 .שילוט דיגיטלי – נערכו פגישות בעירייה כדי לקדם את הנושא.
שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר – יש בעייתיות בהיבט הבטיחותי .נעשה מאמץ אך צריך להיות
ריאליים בהקשר זה.
ג .התייחסות לתלונות תושבים בעניין ההפרעה מהבר במרכז רננים
רם כהן וזוסיה תושבי מכבים – הציגו את הנושא.
יו"ר-קמי רובינזון – ועד הרובע מביע סולידריות עם התושבים לנוכח המצב .נוכחים כאן 2
חברי מועצה שיסייעו בעניין .מציע לפנות בהקדם למנכ"ל העירייה.
 .7הקצאת גני ילדים יקינתון וסביון לטובת עמותת נאות רעות
יו"ר-קמי רובינזון מסביר את הרקע ומעלה להצבעה.
מרב רביב –חשוב שתהיה אפשרות לשימוש במבנים אלו לטובת ועד הרובע בהינתן הצורך.
נוסח ההחלטה :ועד הרובע ממליץ לאשר את הקצאת מבנה גני הילדים יקינתון וסביון אשר
ברעות לטובת פעילות עמותת נאות רעות.
-5הצבעה:
בעד – יו"ר-קמי רובינזון ,יעקב (ג'וקי) ניב ,עמירם בריט ,מרב רביב ,לירז סופרין.
נגד – אין

לא השתתפו בהצבעה – חברי עמותת נאות רעות :אפי מלר ,יוסי חזאי ואבנר הלחמי.
החלטה :ועד הרובע ממליץ לאשר את הקצאת מבנה גני הילדים יקינתון וסביון אשר ברעות
לטובת פעילות עמותת נאות רעות.

ד .לעיונכם.

ה .הישיבה הבאה תתקיים ביום שני בתאריך  24.02.2020שעה  20:00במשרדי הוועד.

עודד בן-שלמה  -מנהל הרובע
רושם הפרוטוקול

העתקים:
שלמה פסי – סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות
חברי ועדת ביקורת רובע עירוני
ריבי כהן גבע – ראש מטה ראש העיר

