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12.05.2020 

 

  2020במאי  11 וםמיסיכום ישיבת ועד הנדון: 

 

 ) ללא קהל בעקבות הנחיות , נערכה ישיבת ועד 2020במאי  11, שני ביום .1

 .משרד הבריאות(

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

       והח"מ., אבנר הלחמי, עמירם בריט, מרב רביב, מאיר מוסאי       

 )ללא הודעה מוקדמת( יוסי חזאי, )הודעה מוקדמת( אפי מלר ולירז סופרין :נעדרו      

  חבר ועדת ביקורת – בני הרפז: ףכמו כן השתת       

 

 מהלך הישיבה.  2   

 ר יו"קמי רובינזון        

 כללי  .א

 הועדות המשיכו המצב משרדי הוועד היו סגורים במהלך התקופה האחרונה בעקבות

   מענה לעניינים המתפתחים. אשר נתנו שפ"ע ותקשורתבעבודה. בפרט ועדות 

הדיווח שהיה בתחילת האירועים על חולה קורונה שביקר בסופר ברעות,   בעקבות

מול גורמי משרד הבריאות, העירייה ומנהל הסופר על מנת במיידי פעלו נציגי הוועד 

 וודא קיום ההנחיות לטובת בריאות הציבור. ל

 ט"ן קהילתינאמבולנס  .ב

בסיוע לגיוס כספים לאמבולנס קהילתי הועד פעל בעקבות פנייה של מד"א בעיר 

במסגרת גיוס המונים. אנו שמחים לבשר שהיעד הושג ורכש האמבולנס וציוד נלווה 

 להצלת חיים מצוי בשלבים מתקדמים.

ותרמה  זה מציל חיים חשוב לפרויקטמכבים שנרתמה  מודים לעמותתבמיוחד אנו 

 ש"ח. 30,000

 זה.חשוב  לפרויקטגם היא  םלהירתצר לנו שעמותת נאות רעות לא מצאה לנכון 

 חלוקת ערכות מטעם ראש העיר ו"יד לבנים" למשפחות השכולות .ג

 מנהל הרובע  עודדמ"מ וסגן ראש העיר, הביצוע היה ע"י -שלמה פסיביוזמה של       

 ת המשפחות ומסר את הערכות.אשביקר       

 תקציב תרבות  .ד

     הקפאת אירועי התרבות עקב וירוס הקורונהמצוקת התקציב העירוני ו בעקבות                

 לתקציב העירייה. K 100כ  הוחלט להחזיר                

 בעתיד העירייה תעמיד תקציב סוכם שבמקרה ויהיה צורך בסיוע לאירועי תרבות                 

 לנושא.                 
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 בית תרבות ברובע .ה

בתקופה האחרונה בוצעה פעילות בשיתוף עם העמותות להרחיב את התשתית במבנה 

שאף  עמותת מכביםנציגי  הרובע ליצירת אולם תרבות. התקיימו פגישות בנושא עם

בסופו של דבר סוכם על חלופה ברת . )יעוץ אדריכלי( העמידה תקציב לטובת הבדיקה

מ"ר סגירה  60, הרחבת הפינה ביציאה מאולם הרובע לחצר בכ מימוש בתקציב סביר

. את הנושא מרכז חבר הוועד מאיר מוסאי שיפעל בשיתוף עם עמותת מכבים קלה

 לגיבוש הצעה נבחרת.

עד ובהמשך לפנייה לשיתוף פעולה בפעילות עם פארק המים לנושא תרבות, אישר ה

 איש. 300המכיל עד בפארק  1מס לבקשתנו שימוש באולם  המיםבפארק המנהל 

 אבטחה/שמירה .ו

את כל ההתקשרות עם חברות  הקפיאהקורונה משרד הפנים משבר עקב גיוס קב"ט, 

 . כמו כן אין בשלב זה אישור לגייס כ"א.אזרחיותהאבטחה ה

 משרד הפנים לחידוש התקנה. נמצא בבדיקה מולהשמירה נושא גביית אגרת                

 ניכוס שטחים. ז         

 . הדבר פוגע בצביון הרובע ובבטיחות בנושא   ברובעחריג חריגות  ףלהיקנחשפנו     

 במקרים  ושרפות. הועד שם לא לייעד לפעול למיגור התופעה והשבת המצב לקדמות    

  ביוב. יוקוובהם יש פגיעה בתשתיות כגון שבילי אש     

 

  סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי  .  3

 בתקציב העירייה. 10%הקורונה צופים ירידה של כ  יבעקבות אירוע      

 מנכ"ל העירייה מוביל מהלך כדי לבצע תיעדוף ולהתכנס למסגרת התקציב שיקטן.      

 תבוצע פעילות להקטנת ההוצאות בנושא כ"א ) לדוגמא הסכמי פרישה מוקדמת(.      

 בתחום חריגות הבנייה מוביל מחזיק תיק הרובע וסגן ראש העיר במשותף עם הועד בחינה של        

 כל נושא פיצולי בתים, חניות, ניכוס שטחים ובטיחות אש )על רקע הזיכרון מהקיץ האחרון(.       

 יש לפעול בהתאם לחוק.      

                  

  בני הרפז חבר ועדת ביקורת     

 ותיקון של מדרכות האקרשטיין ברחבי הרובע.  בבדיקההעלה את הצורך הדחוף      

 בחלק מהמקומות תזוזה של האבנים המשתלבות הפכה את המדרכה למפגע.      

   

                      צרכנותכספים, נכסים ויו"ר ועדת  –מאיר מוסאי .  4

 מציע לבחון ריכוז עבודת מטה בנושא קידום נושא גגות סולריים ברובע, זאת לאור מספר      

 פניות שהיו בנושא.     

 .ברעות ומכביםשחסרים  הממ"דיםעניין נוסף שעלה הינו נושא      

 שניתן יהיה להציג מספר חלופות.מגבש הצעות מחיר בנושא בית התרבות על מנת      
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 יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –י( ניב יעקב )ג'וק  .5

 יה יהקורונה. בוצעה פנייה למנכ"ל  העיר יאירועהנשוא הוקפא בעקבות  – קב"ט לרובעא.        

 לקדם את הנושא. הובהר לנו שהנושא ייבחן שוב מול גורמי משרד הפנים הן לאישור            

 לגייס והן בנושא התקנה הנוגעת לאגרת השמירה. הדבר מקבל משנה תוקף לאור גידול              

 במספר הפריצות בתקופה האחרונה.           

   התוכנית עודכנה בהמשך להצגת הנושא במסגרות השונות. נתקבל  – שטח בור יקותיאלב.       

 כתב כמויות בימים אלו. התוכנית המקיפה עומדת על כמיליון ש"ח. התקציב העומד           

 ביצוע מדורג פרוס לתהליך מול העירייה ה הכוונה להניע אתש"ח.  370,000לרשותנו כ           

 הדבר יעשה  .הפרויקטעל מנת לקצר את  על שנתיים משולב בניסיון להשיג תקציב נוסף          

 מהאתר. תליהנובאופן מושכל כך שבכל שלב יוכלו התושבים           

 הערער השני בנושא הכריתה שהובל ע"י קבוצת תושבים נתקבל ע"י      – יער מכבים ג.       

 פקיד היערות, לאור זאת בוצעה פנייה למקורות לפעול להשבת השטח בו בוצעו           

 .והעבודות לקדמות          

 אנו לקראת הקיץ ולאור סכנת השרפות תבוצע פעילות מול קק"ל לטיפול ביער וסביבתו           

 לטובת מניעת שרפות.          

             

 ועדת תשתיות ואיכות הסביבהיו"ר  –עמירם בריט   .6

 השלמת המבנה  יש לבדוק סטטוס – בניין מכבי צעירא.      

 על   לעמותת מכביםההצללה בוצעה, מודה  – מעוז המכביםבי"ס פי במהאהצללת ב.      

 .הפרויקטהסיוע בתקצוב          

 .טרם נקבע לו"ז לביצוע מעקה דקורטיבי סביב המרכז – מרכז רננים ג.     

 נושא תאורה טרם נסגר. – משעול גלר ד.     

 בנושא.      ריבוי הפניות לאור  מה מתוכנן יש לבדוק בעירייה – הנמכת מדרכות ה.     

          

 תרבות וקהילהיו"ר ועדת  –מרב רביב .  7

 שלקראת ראש השנה יבוצע  לאור המצב יש עצירה של מרבית הפעילויות. מקוויםא.      

 .כפי שבוצע בשנים  קודמותכ פרויקט שכנות""        

 מעלה את הטענה לחוסר בקבלת נתונים מול העירייה, דבר המפריע בביצוע  – קהילתיות ב.    

 התפקיד וקידום פעילויות.        

 לצערי לא עלה בידי לרכוש את הפלטפורמה לתקשורת עם תושבים  – פלטפורמת תקשורתג.     

 יש צורך בבניית מאגר נתוני תושבים לדיוור ברשתות על מנת שיושבת על הודעות וואצאפ.        

 מול תושבי הרובע. משהו נגיש לתושבים, לדוגמא פתיחת קבוצה    רלחזק את הקש       

 באינסטגרם לטובת העברת מסרים באופן חד כיווני.       
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 :סיכום - יו"ר קמי רובינזון.   8

  יהיו ללא קהל.לאור המצב בשלב זה הישיבות 

  ולעדכן לגבי מועד  החדשמכבי יו"ר ועדת חינוך מתבקש לבחון סטטוס בניין

 .האיכלוס והתנאים

 מנהל הרובע מתבקש לזמן פגישת מעקב בנושא קידום נושא מבנה התרבות לאחר 

 .         תרימחייב הליך סדור לקבלת ה הפרויקט. 25/05/2020                    

  לעדכןתשתיות מתבקש לבדוק לגבי הנושאים הפתוחים מול העירייה ויו"ר ועדת 

 ., כולל נושא שיקום מדרכותהפורום עד סוף החודש

  יו"ר ועדת תקשורת מתבקש לבחון הקמת קבוצת אינסטגרם לצורך דיוור

 יש לפעול בשיתוף עם מח' הדוברות בעירייה. לתושבים.

  רשאי לפעול בנושא כל בעל נכס , הנושא הינו פרטי םסולרייגגות  ,ממ"דיםבנושא

 ואין כוונה בשלב זה שהוועד יוביל את הנושא., תמול הרשו

 

 

 

 עודד בן שלמה : רשם

 מנהל הרובע         

 

                                                          

  

                                                                      העתקים: 

סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות – ה פסישלמ     

 יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות   

 הרובע דחברי ועדת ביקורת בווע                       

 

. 

 


