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  2020בפברואר  24 מיוםהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית.    ולישיבתוועד הרובע  התכנס 20202בפברואר  24 שני ביום  . א

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

 חזאיאבנר הלחמי, עמירם בריט, יוסי       

       והח"מ.      

 )הודעות מוקדמות( אפי מלר, מרב רביב, לירז סופרין מאיר מוסאי, :נעדרו      

 חבר המועצה, -אבי אלבז ,בעירייה ןמנהל אגף הביטחו -שמוליק כהן: כמו כן השתתפו      

 תושבים. 10-והשוטר הקהילתי -איתן ג'מיל      

       

   19.02.2020 בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

   :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 מברך את הקהל, פתיחה – יו"רקמי רובינזון  . 1     

 .שנים נוספות 5למשך  למועדון צוות ברעותהקצאה הארכת : הצעת החלטה – "צוות"          

 : כולם בעד הצבעה         

 , יעקב )ג'וקי( ניב.הלחמי, עמירם בריט, יוסי חזאיקמי רובינזון, אבנר )         

                     פה אחד האושרההצעה החלטה:          

 להציג את מיזם מגורים לחיזוק הרובע. שלמה דויטש.  מבקש ממר 2     

 והתקיים דיון  מציג עצמו ומציג עקרונות ומודל המיזם לפורום הנוכח – דויטששלמה   .3     

 .פתוח בין משתתפי הפורום          

 , יידרש מכרז מבהיר שהמיזם הינו פרטי ותלוי בגורמים שונים – קמי רובינזון -יו"ר          

  .הרובע דיובא לדיון נוסף בוועו דורש חשיבה עמוקה .וכנראה שינוי תב"ע         
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 יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב    .3     

 ביטחון          

 התכנסה השבוע ועדת הביטחון שפועלת למימוש תפיסת הביטחון והכוונה שבתחילת מרץ           

 ייכנס קב"ט הרובע לתפקודו ואז נחל לפעול.          

 אנו נערכים בגזרה המזרחית לטייב הביטחון. היה סיור אלוף הפיקוד. הגדר מתוקנת           

 ופועלת כסדרה. הנ"ל בתיאום עם אגף הביטחון.          

 ברחובות  אזרחית כדי להפגין נוכחות-אנו מתניעים תהליך של סיורים ברובע ברמה סמי          

  ,רמציה מוטעיתהרובע ישנם תושבים שמוציאים אינפו          

 הנדסה/תכנון הבניה          

 שתיקבע קווים מנחים לגבי בנית  שלמה פסיובלת סגן ומ"מ ראש העיר נעשית עבודה בה          

 .ברובע ושיפוצי בתים          

 בסוף העבודה היא תוצג וייצא מסמך מה בסמכות ומה לא בסמכות. זה הכיוון על מנת          

 .שניישר קו         

 שפ"ע         

 ברצוני להבהיר לפורום המכובד כי התהליך נעשה בשקיפות רבה  – שטח בור יקותיאלא.          

 נשלחו לאדריכלית הנוף שנבחרה שהתקבלו ע"י התושבים . כל ההערות ובחופש מידע            

 במכרז ע"י העירייה.            

  4במשך הפרויקט הזה  תהובל ג'וקיפנינו לעירייה בעניין. לזכות  – )מכבים(דני לויט           

 מבקשים ודורשים להיות שותפים לתהליך ולשבת עם  כעמותת מכביםאנו  .שנים           

 .עמה פגישהקביעת מוועד הרובע אנו מבקשים ו האדריכלית           

  .דני לויטנציגי העמותה והתהליך היה בשיתוף פעולה מלא עם  – קמי רובינזון-יו"ר           

 כי התהליך נעשה בשקיפות מלאה ובשיתוף התושבים פעם נוספת אני מבהיר לפורום            

 שפ"ע והן  ת, הן בוועדיעקב )ג'וקי( ניבוהעמותה. כל הסקיצות הוצגו מספר פעמים ע"י            

 הועד אינו מתנגד התושבים  והובהר כי אדריכלית הנוף אינה נפגשת עם התושבים. דבווע           

 יפנו ויפגשו עם האדריכלית.           
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 בכל אופן התוכנית הסופית תוצג לפני הועד לאישור סופי לפני ביצוע.         

 עזב את הישיבה  יעקב )ג'וקי( ניבלצערי התפתח דין ודברים לא מכובד שבעקבותיו          

 ונאלצתי לסיים את הישיבה הרשמית.         

                   

 

.  לעיונכם. ד  

 

 ה. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך 25 במרץ 2020 שעה 20:00 במשרדי הוועד. 

 

 

 

   

                                                                       מנהל הרובע-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


