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   23.12.12סיכום ישיבת ועד מיום הנדון:       

  
  לישיבתו החודשית. רובע הועד כנס הת 23.12.12, איום ב  .1

  בני כהן,  יעקב ניב, מאיר מוסאי,ליזה טולדנו,  עמירם בריט,שמעון דבוש, : אורי מנשהאוף, נוכחים
  .ומנהל הרובע

  שוקה הראל (הודעה מוקדמת), (הודעה מוקדמת),  חנה טייכר  :נעדרו
   ם.מספר תושביושבי מכבים ותנציגת צביקה לוין,  אתי יעקבי  :פוכמו כן השתת         

  17.12.12 - סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב  . 2
  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם  .3

    כיכר רבין במכביםשדרוג   א.         
   יו"ר הוועד-אורי מנשהאוף   )1(

קבלת ההחלטות שקדמו לשדרוג בנושא הכיכר תוך פירוט תהליך  רקע סקר ונתן
 דסת התנועה,האישורים הנדרשים מהגורמים המקצועיים מהנקבלת כל  הכיכר,

חלופות לבחירה בפני  2הובאו  יולאחרשאדריכלית הנוף מהנדס בטיחות ו אדריכל,
שהצרו על מצב הכיכר ודרשו  פניות רבות של תושבים היווועד הרובע. בעבר 

  שדרוגה.
   נציגת תושבי מכבים –בי יעקאתי   )2(

  יחס לכיכר בהיבט הבטיחות והנוף.הציגה טענות התושבים בהתי
  נערך סבב התייחסויות מקרב תושבים נוספים וחלק מחברי הוועד.

  יו"ר ועד הרובע  סיכום   )3(
ולוקח לתשומת לבו גם קולות ורחשי ועד הרובע מבצע פעילות לרווחת התושבים 

 נוף (גובה, הנושאים 3אנו לוקחים ההערות לתשומת לבנו ונבחן  לב אחרים.
בשיתוף  בחןרות וילהע יתייחס שמח לשותפות התושבים, ועד הרובע  .ות)בטיחו

תשובה לאחר  הבדיקות  תועבר תוך מספר ימיםבנדון.  לעשות ניתןמה העירייה 
  מול העירייה.

  
    18.11.12 - מ אישור הפרוטוקול  ב.

  .מבקשת השלמת נתוני אוטיסטים בנושא הקצאת המקלט במכבים – ליזה
  בישיבה הבאה.יועלה לאישור ל הפרוטוקו :סיכום    

  
   הנצחה  ג.

    -יו"ר ועדת  ההנצחה - שמעון דבוש  )1(
  .15.8.12מישיבתה מיום  ההנצחהישיבת  והמלצות הציג סיכום

  החלטה  )2(
וועדת ההנצחה  המלצותוועד הרובע החליט לאמץ התקיימה הצבעה שלאחריה 

  ..(מסמך סיכום ייצא בנפרד)2012לנובמבר  15מישיבתה מיום 
  – יו"ר סיכום  )3(

  עקב רגישות העניין.  ותהוועדה חסוי פירוט החלטות
החלטות הוועד לגורמי העירייה  באחריות יו"ר ועדת ההנצחה/מנהל הרובע העברת

  הרלוונטיים.
  ועד הרובע יפיק לקחים מעבודת המטה של ועדת הנצחה בישיבה הקרובה.
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     לאלו"טהקצאת מקלט   ד.
  

  , מנהל אגף הרווחהע"י יעקב אלמוגקצאת מקלט במכבים הוצגה לההבקשה   )1(
  בעירייה בישיבה הקודמת.

  באחריות מנהל הרובע להשלים נתונים - ישנו פער נתונים שנתבקשו   )2(
    נערך סבב התייחסויות בנושא ע"י חלק מהפורום.  )3(

  כדלקמן:הצבעה התבצעה 
  אורי, שמעון, עמירם, ג'וקי - )4בעד (
  בני, ליזה, מאיר -  ).3נגד (

שנתיים. כל הפעילות לא למשך  ועד הרובע תומך בהקצאת המקלט: החלטה  )4(
, תוך שמירה על  13:00 – 08:00 בשעות הפעילות שהן  תפריע לתושבי האזור

  קיון.יסדר ונ
   :סיכום יו"ר  )5(

יו"ר הוועד יגבש מכתב ובו החלטת הוועד ויציגו לחברי הוועד להתייחסות   (א)
  העברתו למנכ"ל העירייה.טרם 

   החלטת הוועד בעניין לגורמי העירייה.מסמך  העברתבאחריות מנהל הרובע   (ב)
  

  לתנועה רחוב עצמוןפתיחת   ה.  
הנושא עולה מחדש וזאת לאור פניות תושבים והתייחסות ראש העיר  – יו"ר  )1(

  להחלטת הוועד (ההחלקה המקורית הייתה לפתוח את רח' עצמון).
  אני ממליץ להפוך את ה"מקום" לנקודת נוי.      

  העלה הרקע בעבר והנימוקים לבקשה לפתוח הרחוב לתנועה. - דבוש  )2(
עריכת העלתה החשיבות של חוות דעת התושבים באזור ומבקשת לשקול – ליזה  )3(

  .    משאל.
  -  סיכום יו"ר  )4(

נשארת  15.8.12 לאור התייחסות חברי הוועד, החלטת הוועד מתאריך  (א) 
  בעינה.

תבוצע בחינה מחודשת של הנושא, האם ניתן לפתוח את הרחוב לתנועה   (ב)
  והמשמעויות, או הפיכתה לנקודת נוי.

  קבלת עמדת מהנדסת התנועה העירונית לנושא. -באחריות מנהל הרובע  (ג)  
יבחן לאחר קבלת התייחסות מהנדסת התנועה  –משאל תושבים בנושא   (ד)

  א.והחלטת הוועד בנוש
  

   ועדות העירייה  .ו
  ההצעה כדלקמן:  )1(

  שמעון דבוש – ביטחון  + הנצחה      
  אורי מנשהאוף + מאיר מוסאי –אסטרטגיה       
  בני כהן – בתי הכנסת + תחבורה + גימלאים      
  חנה טייכר – איכות פני הסביבה      
  ליזה טולדנו – תכנון ובניה ותרבות      

  עמירם בריט – תחבורה
החברים בוועדות לאישור  נהל הרובע יעביר ההמלצות לשיבוץמ: יו"ר סיכום  )2(

  העירייה.
  

  מחסומים  ז.  
 תתכני, יו"ר ועדת ביטחון הצגת באחריות שמעון דבוש הנושא יעלה בישיבת הוועד הבאה.

  לתפעול המחסומים.
  

בחינת בנושא טיוטת החוזה. החוזה ייחתם לאחר  הפורום עודכן ע"י בני כהן – חברת הגז  ח.
  .ע"י בני כהן ותההער
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  לא מעוניינים להגיע. – הוט  ט.
  ממתינים בשלב זה ומקפיאים המו"מ. – סיכום     

  
  חלוקת דואר במכבים  י.  

אר ווהמהלכים שנעשו עד כה מול העירייה ודמכבים  הציג הרקע לבקשת תושב  - יו"ר
  אל.ריש

  חלוקה בבתים.באם ניתן לבצע החוק   מתבקש לבדוק  בני כהןחבר הוועד   - סיכום    
  

   /שונותדכוניםע  יא.
   יעקב ניב    

טובת התושבים צריכה להיות לנגד עניינו. צריך לפנות לרשת  – סופר ברעות  )1(
  (כמו בצהלה).   שופרסל

  פגישה עם מנהל הסופר ברעות. : מנהל הרובע יתאםיו"ר סיכום
  יש להקים סיירת ביטחון. – הקמת יחידת  מתנדבים  )2(

  ילה. הגוף לא יהיה גוף ייעודי.מוכן להשקיע ל  
  באחריות שמעון דבוש הצגת הנושא בישיבה הבאה.: סיכום יו"ר  

  
  סבב התייחסויות  יב.

  אין פיקוח די (צואת כבלים, ונדליזם) – שמעון דבוש  )1(    
  :ובו מבקשת שלחה מייל לכולם –התנהלות הישיבות  – ליזה טולדנו  )2(    
  ינהל הישיבה. כהן ממלא מקומו בקשת שבנילא נמצא מהוועד  יו"ראם   ) א(      
  בין הישיבות.רב מרחב   )ב(      
  התעלמות מאי הגעת שוקה הראל.  )ג(      
  לדבר עם חנן ברנשטיין + זימון נציג. –היטל השבחה   )ד(      
  הפצה ע"י עודד אחרי כל ישיבה. –מעקב החלטות   )ה(      
  רסום.פ  )ו(      
  .שיבה הבאהיהצגה  ב– 2013תקציב   )ז(      
   הוועד יו"רהתייחסות   )3(    
  ימלא מקומו.כהן בני  –גיע לישיבות יוכל להלא  יו"ר הוועד אם   )א(      
  .ןבמועד מנהיתתקיהישיבות השאיפה ש  )ב(  ;    

  לא היה שוםו למשוך מכתב ביהכ"נ תי עם שוקה היה בירור ולא התחייב  )ג(
  .בטלפון עם שוקהאשוחח . סטאטוס.שינוי 

    סיכום יו"ר  יג.
קת לקחים שנתית מהתנהלות הוועד פוה 2012ועד הרובע יערך לסיכום שנת עבודה   א)(

  בשנה זו.
. כל חבר בתחומו ללא 2013ועד הרובע צריך להיות מעורב בתוכנית העבודה לשנת   (ב)

  קשר לאישור התקציב.
, חוברת 20/25ועד הרובע יפיץ בימים לתושבים מעטפה ובה דיסק חגיגות הרובע   (ג)

  ים ומכתב מלווה מטעם יו"ר הוועד.המתכונ
  

   .19:00שעה    6.1.13א'   יוםצפי לישיבת ועד הבאה,      .4


