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27.10.2022 

 2022אוקטובר  26  מיוםהרובע סיכום ישיבת ועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתועד הרובע  התכנס 2022אוקטובר  26רביעי  ביום  . א

 , עמירם בריט, אפי מלר,מאיר מוסאי, יעקב )ג'וקי( ניב, קמי רובינזון– יו"ר נוכחים: 

 והח"מ. 
 ., )הודעות מוקדמות(יוסי חזאי, מרב רביב, אבנר הלחמי :נעדרו 

  תושבים 8-חבר מועצה אבי אלבז ו : כמו כן השתתפו

 2022 באוקטובר 18   בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 – יו"רקמי רובינזון   . 1 

 מברך את הקהל א. 

 ,תשתיותל תקציב פגישה טובה ויעילה בנושא –פגישת נציגי הועד עם ראש העיר מדווח על ב. 

 .לתרבות ולשפ"ע

 צרכנותוכספים נכסים, יו"ר ועדת  –מאיר מוסאי    .2 

 הפרדה( קירותכולל )נמשכת העבודה בצורה טובה  -החלפת צוברי הגז א.

 ברחוב המייסדים. תושבים קיבלו קנסות ללא התראה – חניות שלב א'. ב

ראש  לכול כולםבעיה נמשכת שנים . זו לא בעיה בלתי פתירה . הנושא בטיפול של ה – יו"ר קמי 

אורחים לחנות  ידינו . מבקש שבשלב זה לבקש –העיר. ישנן כמה פתרונות שנשקלות על 

  ם.במקומות מאושרי

 נפגשתי עם גיא עידו שעדכן שניתן לעשות סקר. -)מכבים( –טע נ

 טרם נתקבלה סופית החלטה לגבי הסקר. -יו"ר קמי

 אני גר ברחוב גפן ולדעתי הבעיה התמקדה בימי פינוי האשפה עם – (מכבים) –דורון 

 .המשאיות

 ממליץ לך לפתוח  עצומה .הוא הפיכת הכביש לחד סטרי המומלץ הפתרון – מאיר מוסאי

 בנושא בקרב תושבי רחוב המייסדים.  

 .לרצונכם יהיולא בטוח שתוצאות הסקר  - יעקבי ) מכבים(

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

 שפ"ע 

 טובהת עבודה יהסתיימה שנת השמיטה . יש רצף של שתילות עונתיים. נעש -שמיטה .א

 קבלנים ברעות ובמכבים. 2ע"י  

 בסמוך לבניין מכבי. השדה נדרשת עבודת ניקיון – יעקובי )מכבים(

 כל מה שמבוצע בשטח  הינו עפ"י  התכניות–יער קהילתי  .ב

 . ופורסמו במדיות השונות השנים האחרונות 2-3שהוצגו ב

 הנגשה של היער לכלל הציבור במסגרת פרוייקט יער נתבסיום קו מקורות מתוכנ

  קהילתי של קק"ל.

קק"ל מתקצבים  הפרויקט.  )לא מנגלים(.הרצאות ופינות טבע  לבצע סיורים הכוונה

ובהשתתפות נציגי ציבור מהשכונות השונות  ועדת היגוי בראשות ראש העיר ישנה

 . בעירייהבעיר ונציגי אגף הקהילה 

 וייצא לביצוע.ע"י ראש העיר  קיבל אישור תקציבי  – נחל  חירות  .ג

בפארקים )לאור חוסר רק נחל חירות מתקני כושר.אלהכניס לפ מומלץ- יעקבי )מכבים(

 .אחרים(
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 האפשרות נשקלת. – יו"ר קמי 

 

 פינות גזם  .ד
 הגענו לכאן בנושא פינות הגזם.  - סיגל )מכבים(

 נקבע סיור ודיון בשבוע הבא.הנושא ידוע,  – יו"ר קמי

 . תהבעייתיונותן רקע וסוקר  הסוגיה ואת פינוי הגזם.  שנים את נושא  8אני מרכז  – ג'וקי

 בו ישנה התייחסות לבעיה.   ייצא סיכום מסודר של

 בנושא.  םהרלוונטייסיור ישתתפו כל הגורמים בתכנית, אושר תקציב.  קיימת – קמייו"ר 

 מחדד את דברי רעייתו סיגל בסוגיה. – לירון ) מכבים(

 

 ביטחון 

 תוך שת"פ עם מאמצינוהיו פריצות , אנו מפעילים קב"ט שתקופה  ההיית – פריצות 

 . לא תמיד אנו  ותחקורזה נותן לנו יתרון. הקב"ט מבצע עבודה  .הגזרהמוקדים ומ"פ 

 .מקבלים תשובות מהמשטרה

 

 ועדת תשתיות ואיכות הסביבהיו"ר  –עמירם בריט .    4

שהועלו  יםתחומהסוקר את  .בנושא התשתיות ישיבה טובה ההיית -ישיבת תשתיות ראש העיר

 .ואישורם בישיבה

 תפקידים מיוחדיםו ת הנדסהיו"ר ועד –אפי מלר .   5 

 תשיידון בוועדשנדון וב קשת רחובנושא  יםפרוטוקול נקבלרובע  דכוועמבקש שאנחנו  

  .שמזכירת הוועדה תשלח אלינו הפרוטוקול מבקש .ובניה תכנון

 תפוצהלרשימת השתכניס את הוועד ע"מ מבקש לפנות למזכירת הוועדה  – קמייו"ר 

  באחריות מנהל הרובע. הכוללת.

.  לעיונכם. ד  

 

במשרדי הוועד. 20:00 עהש   23/11/22 ישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריךה. ה  

 הרובעמנהל -שלמה-עודד בן 

 הפרוטוקולרושם 

 

 

 העתקים:

 סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות – שלמה פסי

 מנכ"ל העירייה – יורם כרמון

 וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעותיו"ר 

 חברי ועדת ביקורת רובע עירוני

 ראש מטה ראש העיר – ריבי כהן גבע


