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29.06.2022 

 29.6.22  מיוםהרובע סיכום ישיבת ועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתוועד הרובע  התכנס 2022ליוני  29רביעי  ביום  . א

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

 והח"מ. , אבנר הלחמי, עמירם בריט, אפי מלר, יוסי חזאימאיר מוסאי 
 )הודעות מוקדמות( מרב רביב, לירז סופרין, :נעדרו 

 –הרובע  קב"ט, יואב שיטאיחבר ועדת ביטחון  ,בני הרפזיו"ר ועדת ביקורת : כמו כן השתתפו 

  דובי יודקין

 2022ביוני  26 בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 – יו"רקמי רובינזון  

 ה.ופותח את הישיב  מברך את הקהל א.

 יטחון ב

מצלמות  מפורטת בהיבט ניסיונות פריצה, פריצות, תביטחוניקב"ט  הרובע נותן סקירה  

 כמו כן, הופקו לקחים שיושמו בשטח. .םביטחוניי םגניבות רכב ואירועי

  היכן עומדת נושא התחברות המצלמות למוקד? – פסישלמה 

 ץ" שהן משוכללות ביותר.נתוך חודש יותקנו מצלמות "עין ה -דובי

 לקבל הצטיידות למשמר הרובע ככל משמרי מהל אגף ביטחון משמוליקביקשתי  –ג'וקי 

 השכונות. 

 פתרון קסם לחסום את הכניסה ליישוב.אין 

 שמוליק סיור.יערך עם קו מקורות נמצא בשלבי הסיום.  – קו מקורות

 ייקבע תוך כדי הסיור, הידרנטים ביער נמצאים בשלבי סיום. עמודי תאורה מיקום

 מעדכן שקיימת פניה של ראש העיר למערכת הביטחון  להקמת חומת אבן –למה פסי ש

 ם.קטע הגדר המפרידה באזור מכבי אורך

 רענןיוציא לתושבים ויג'וקי  םביטחוניילגבי עדכון אירועים  100 יש לפנות למוקד–קמי 

 שאין להעלות ברשתות נתונים.

  

 שפ"ע

 סיכמתי עם שמוליק הקצאת טרקטור לשבוע ימים לטובת ניקוי שבילי- היערכות לקיץ

 .אש 

 לרענן מקומות /מיקום ברובע.מבקש מעמירם – פינוי גזם

 גנים. מתוכנן סיור במרכז לב רעות. ס'ביקשנו טיפול במ -גני משחקים

 יש לכרות. יגדלושלא  30בני עצים  3 – עצים במתחם

 .בדק בועד הרובע יהנושא י -קמי

 מתנגד לכריתה. – רובעמנהל ה -עודד

 . זההעצים ברחבה של מתחם וועד הרובע ל סיבה לכרותהודיע שאין כ –שלמה פסי 

 ץ.ערכה האקולוגית  לשימור כדור הארגם מנוגד לכל המ

 תרבות  –מי יו"ר ק

 והסיכומים לגבי תכנית התרבות אלון שמידטמעדכן את הפורום בפגישה שנערכה עם  

 ואני מודהפועל בהתאם לתוכנית  אלון שמידטמהתכנית כבר בוצע,  2/3העתידית. 
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  לעוסקים בנושא. בוצע שירה בציבור, אירוע במרכז רעות, הצגות ילדים.

  -שלמה פסי

 עומרי, עמירם ג'וקי,בין השאר  התכנסה אתמול ועדת הביטחון בעירייה בה נכחו 

 .ויואב שטאי תמיר,

 ממזרח למכבים ובמניעת חדירת ןהביטחוהדיון התמקד בנושאי הביטחון הקשורים לגדר 

 הגזירהשהועברו על ידי נציגי צה"ל ברשותו של המג"ד שאחראי על  םמהדיווחי. שב"חים

 . נציגי המשטרה שהשתתפו גם כן בדיוןמהותי בשליטה על הגדר ועל הפרצותניכר שינוי 

 על הפיקוח על העובדים מהשטחים והקפדה על כניסה שלמידע חשוב הוועדה השלימו 

 בעלי רישיונות 

 נציג המשטרה העלה בקשה לארגן הסעות לעובדים מהשטחים באזור צומת שילת על מנת 

 בעיקר אזור הדיור המוגן  מודיעיןלמנוע התופעה של הגעת עובדי השטחים לתוך תחום 

 ניים בהם תושבי מודיעין שחשים בחוסרעזריאלי כדי לעלות מכאן על אוטובוסים בינעירו

  .יביטחון איש 

 

 יו"ר ועדת תשתיות   –עמירם בריט 

 היום. השנערכהעירייה המשנה למנכ"ל מדווח על ישיבה בראשות 

 נושאים שעלו:

  כרז לריבוד הכבישים בכל העיר כולל הרובע.חודשיים  ייסגר מכתוך  -ריבוד כבישים .א

 (.הקבלןוב היה בגלל החלפת כהעי)

 . כביש מסביב  לממרכז המסחרי בעייתי וסדוק.1  - אפי מלר

 .יורדשילוט מי מודיעין ביציאה לרעות על עבודות מבקש ש .2

תוך  הקשת. במורדות לתאורה סולרית  הצעות מחיר כבריש  -אורה במורדות הקשתת ב.

 שבועיים תילקח החלטה.

 היכן תכנית של מהנדס החשמל? – יוסי חזאי 

  להעביר במייל התכנית לחברי הוועד. מעמירםמבקש  – קמי

יוארו גם מקומות ברובע שלא היו מוארים עד היום, בעיר תאורה תבוצע בכל החלפת לדים 

 עפ"י עדיפויות.

 יימו ברעות החלפת צנרת וכעת עובדים במכבים.ס- עבודת מי מודיעין

 .עד כה לא נמצא פתרון יעיל. הארון בשטח הפרטי של התושב - תקשורתארונות 

. הסכמתהכבר בזק הביעה . ישנה תקווה שהחברות ישתתפו בעלות ובתיקון סך הארונות

שלא יהיה צורך לפרוץ  ךתיבדק אופציה  שהארונות יסגרו עם ברגים ולא עם מנעולים כ

 ולשבור את הארונות בכדי לפתוח אותם.

 .כבר בביצוע העירייה התחילו השיפוץ והמקלט הראשון -מקלטים

 יו"ר הנדסה ותפקידים מיוחדים  –אפי מלר 

 חודשים האחרונים. 3 -הרבה חומר ב הצטבר 

נותן סקירה מקצועית  בסוגיה ואת הבעייתיות   - .ט. במכבים4שטח מקורה על פי תקנה  .א

בוצעה בנושא פניה למנכ"ל ויועמ"ש משרד הפנים  למימוש פסקי דין   המשפטית בעניין.

 ורענון  הוראות מנכ"ל משרד הפנים בנושא.

 בפרטים מתבקשים לפנות לאפי מלר  םהמעונייניתושבים 

minhelet_ronit@modiin.muni.il  9262698-08טלפון 

 מסכים עם הטענה של אפרים , שנדרש להכיר בשטחים כאלו כשטחי שרות –שלמה פסי 

 אבל אנחנו כבר לאחר המהלכים ברמת העירייה כולל חוו"ד היועץ המשפטי לעירייה . על 

  ,מנת לנסות ולקדם את הנושא באופן מעשי נדרש להגיש ערעור לוועדת הערער  המחוזית 

mailto:minhelet_ronit@modiin.muni.il
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 . מכיר את הדברים לא יביאו לפתרוןפניות למשרד הפנים ככל שאני 

מפקד פיקוד העורף  – האלוף אורי גורדון. מציג את מכתב םימסלול 2יש להם  -ממדי"ם

 בנושא שיפור מוכנות הרשויות המקומיות לחירום בתחום המיגון.

 המשך הדיון בנושא ממדי"ם יערך בישיבת הועד הבאה. -יו"ר קמי

במסגרת קבלת היתר הבניה אחת החתימות הנדרשות הן של פיקוד העורף .  –שלמה פסי 

 פיקוד העורף מחליט על דרישותיו בהיתר . 

 

 רב שנתית ותקציבים יו"ר ועדת לתכנית –יוסי חזאי 

 .נדרשים נתונים 22/23תכנית עבודה  .א

 .  2023להצגות תקציב   עם כל יו"ר ועדהות פגישעודד יקבע  –יו"ר קמי 

 .לביצוע בעירייה עם לו"ז םרלוונטיילגורמים היש לפנות  -קידום נושא תשתיותאי  .ב

 יש התקדמות.ואנו מעלים הסוגיות, הבטיחו ויש מעקב  כל ישיבה-יו"ר קמי 

ה עמותת נאות רעות כולל הקצאת עהיה תהליך מסודר  שהתני –דיפילברטורים  .ג

 הליך היה ארוך מדי ומיותר.תקציב , הת

נותן הסבר על כל  ,מגורמי העירייה ההתקנות היום קיבלתי נתוני עלות -יו"ר קמי

 לעיכובים. םהתהליך והנימוקי

 ביקשתי לערוך סיכום כזה. – 2022סיכום חציון  .ד

 .מפני שההוצאות הם לא לפי חציון אלא שנתי קשה לבצע חציון –יו"ר קמי 

 

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי 

 נדרשת התרעה. – איסוף גללים .א

 בכל המדינה, צריך לפנות לתושבים שינהגו בהתאם.זו מכה נוראית  –יו"ר קמי 

, אין שילוט, פניתי גם למורה נהיגה, גליקמן פניתי לשמעון – אזהרות בנתיב תחבורה

 הבנתי שלא רושמים דוחות.

מדובר בנושא בעל היבטים בטיחותיים , ברחובות צרים וביחוד  -שלמה פסי  .ב

ים  , כמו למשל ברחוב הפרחים מול הבית של אבנר , או ברחוב האירוסים , או בפיתול

ברחוב המייסדים במכבים נדרש פתרונות למשל חד סטרי , או איסור חניה במקומות 

מסוימים . הנושא עומד לבחינה ממש בימים אלו . דיון בנושא עומד להתקיים ברשותו 

תנועה , נציגי מועצת העיר , וועד של המשנה למנכ"ל העירייה ביחד עם מהנדס ה

 . הרובע ועוד 

 איך ניתן לסייע ולקדם? -הנצחת תושב שנפטר .ג

 

 ת הנצחה עירונית בראשות פסי.דיש וע-יו"ר קמי 

, בעיר מודיעין מכבים רעות, החלטות בתחום רגיש זה של  הנצחה מתקבלות –שלמה פסי 

 .מועצת העיר מתקבלות באופן מאוד יסודי וזהיר, בכפוף למסמך תבחינים שאושר על ידי

חברי מועצת העיר ,  4 –, הוועדה הדנה בבקשות להנצחה מורכת מ קיימת וועדה לנושא

ך וההחלטות מתנהלים בשקיפות   בכפוף למסמך נציגי ציבור ומנהלים בעירייה . התהלי

 ה.שניתן לעיין בו  באתר העירייהתבחינים 

 .  לעיונכם. ד 

 

במשרדי הוועד. 20:00 שעה  21/9/22 ישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריךה. ה  

 הרובעמנהל  - שלמה-עודד בן 

 הפרוטוקולרושם 
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 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


