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   3.2.13סיכום ישיבת ועד מיום הנדון:       

  
  לישיבתו החודשית. רובע הועד כנס הת 3.2.13, איום ב  .1

  שוקה הראלבני כהן, יעקב ניב,  עמירם בריט,שמעון דבוש, : אורי מנשהאוף, נוכחים
  עודד בן שלמה - ומנהל הרובע          

   ליזה טולדנו , מאיר מוסאי,חנה טייכר  :ללא הודעה מוקדמת ונעדר
  

ושולחים תנחומים  אביו של חבר הוועד שמעון דבושמביעים צער על מות וחברי הוועד  יו"ר        .2
  למשפחה, שלא ידעו עוד צער.

  30.1.13 - סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב  . 3
  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם  .4

   עידכונים שוטפים  .א  
  מנהל הרובע  )1(  

  גבעת אריק (לא סופי).מתוכננת הצבה באזור  – כיפת ברזל  (א)      
  שדרוג, החלפה ואבזור. -כנען במכבים וחרמון ברעות   – גני משחקים 2  (ב)      
  דחייה נוספת לשבוע הבא. – ריבוד רח' יובלים במכבים  (ג)      
  זפרני וגלית ירושלמי. הוזמנה- ויצמן- חנה-אורי-נערך סיור – שביל אביטל  (ד)      

  חודשיים.לביצוע תאורה. צפי  
הפרויקט הוטל לביצוע ע"י ראש נערך דיון בעירייה.  – שדרוג קווי השקיה  (ה)

  העיר על  מנכ"ל מי מודיעין.
וסוכם פ"ע עם ברינה,   נערךמתנדבים עד כה.  14סה"כ נרשמו  – מתנדבים  (ו)

   ברובעתי" "שיטור קהילעל הקמת מעין 
  , יקבע מועד חדש.שתוכנן נדחה דיון תב"ע – כיכר ניצן  (ז)      
  עצי זית ברעות. 7ניטעו   -  גינון  (ח)      

  נשתלו בסמוך לרחובות: גבעת הלבונה, עצמון, יפה נוף. שקמה, אביטל, 
  צמחים מסוגים שונים כגון: פרחים עונתיים,  2000- גלבוע, גליל וכרמל כ
  חורש וכד'. רקפות יסמין, מורן ה

  פרחים עונתיים  400-שתילת כמתוכנן  בסמוך למרכז המסחרי ברעות
ניית חבמכבים שודרגה כיכר יקותיאלי והוחלפה צמחיה בצמוד ל נוספים.

  מרכז רננים.
  נטיעות ע"י קק"ל במהלך חורף זה. – גבעת לילך  (ט)      

   עפ"יע"י אגף התשתיות,  הזמנהבוצעה  – עיני חתול סולאריים  (י)    
  שהועברה ע"י מנהל הרובע. רשימה

  16:00 - . ב20.2  -מתוכננת ל –עדלאידע   (יא)      
  .במועצה ביום ד' הקרוביועלה אישור חברי הוועד  – ועדות עירייה  (יב)      

ממתינים לגדרות ומתקני המשחקים שאמורים להגיע  – פארקי כלבים  (יג)
שבועות  6 מחו"ל  תוך חודש. הקבלן יתחיל בעבודות בגדרות למשך

  ובפיתוח תוך חודש לכל המאוחר.
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   שמעון דבוש  )2(
  מבקש לדעת סטאטוס. באחריות מנהל הרובע בדיקה בנושא. – מצלמות  )א(
בתוך הישובים,  והגברת מודעות פעילות מניעתית נדרשת – מתנדבים  )ב(

לויה, לתעבורה ופעילות ג סופחותגבור מחסום בעדיפות נמוכה, מתנדבים י
העברת דיווחים, סיור גלוי ובנוסף להמשיך עבודת השמירה בתצורה 

בתקווה שישמר.  לשינוי השעות שקבענו, . כעת יש אפקטהקיימת כעת
  שבתות אפשר לחסוך שעות יקרות ולחסוך כל שקל.ב
חלוקת המדבקות יביא תושבים שלגבי סימול המכוניות יש לבנות מודל   

  להתנדב.
  קדימה ואחורה.מ ברכבים להדבקה "רעות-מכבים"מדבקות  יןזמלה יש  
במהלך חלוקת המדבקות יבוצע רישום פרטי התושבים, כולל כתובות,   

  טלפונים ומיילים.
מדבקות  באחריות מנהל  10000- לכמות של כ מחיריש לבדוק הצעת 

  הרובע.
תוך  –שמעון דבוש  –מנשר בנושא ביטחון  יוכן ע"י יו"ר ועדת ביטחון 

  בר להערות חברי הוועד למשך שבוע נוסף. שבוע ויוע
 יערך סיור ע"י יו"ר ועדת להנצחה ויוחלט – הנצחת יוסקה גולדשטיין ז"ל  )ג(

  במיילים). (גם
של מפגש נשים הבאות למקווה עם הועלתה סוגיה רגישה  – חב"ד–מקווה  )ד(

  מתפללי ביה"כ חב"ד במקלט וזה יוצר אי נעימות לנשים.
  

  - יעקב ניב  )3(    
נערך ביום ג' האחרון. יש מודעות  -  " שופרסלפ"ע עם מנהל פורמט "שלי  א)(

  לבעיות ואנו למגבלות. מבצע עבודה. ממפה את הצרכים.
סיירים , מוסמכי משטרהצריכים להיות:  – התייחסות למאבטחים  (ב)

  הרלוונטי.  שיתקשרו לגוף
  מתנדבים.  40- אסור לאבד המומנטום, יש צורך בגרעין של מעלה מ כמו כן,

מעורבות ביש צורך בתהליך סידור כולל  סוף מעשה במחשבה תחילה.
  להיות איכותיות. חייבותהמצלמות   .הקב"ט

   בני כהן  )4(    
 .2013 עד סוף שנ"ע על חוזה שתוקפו  החברה בשע"ט חתמנו עם  -   אמישראגז

ו שני החוזים ימייסת 2013לתושבי רעות בלבד . מדובר בחוזה מסגרת . בסוף שנת 
של רעות ושל מכבים . הכוונה לאחד את החוזים או להשוות את התנאים של 

  ים עם חברת סופרגז . במכבים ורעות . רעות עם חברת אמישראגז ומכ
  שוקה הראל       )5(    

היה שגוי ולכן יש מיעוט מתנדבים, הערתי על לדעתי הפרסום  – מתנדבים  (א)
לא ברור מה הן שעות  .הכול ידועכל במייל וההתייחסות הייתה ש

ההתנדבות, לא ברור זה במשמרות ואם כן, מה הן שעות המשמרות, לא 
רוצים מהמתנדבים ומה הסמכויות שיהיו להם בכלל, לא ברור מול  ברור מה

אם רוצים שיהיו מתנדבים, יש לפרט ואז הם ידווחו. מי הם יעבדו ולמי 
      מתאים ולפי זה להתנדב.התושבים יוכלו לבחור אם מתאים להם, מה 

  טענות תושבים על חוסר עדכון התושבים במה שמתבצע  – כיכר מכבים  (ב)                            
  זרת על אי עדכון כללי של התושבים.לאחר ההריסה וטענה חו                                      

נגנבו, וישנו חוסר שהובטח מזמן מיכלים  – מכבים ב א'מחזור עיתונים בשל  (ג)                             
הושלם עד היום, יש למיכלים פתח זריקה ענק שהוא טוב יושלם ולא כי 

אך מפאת גודלו ואי היותו מוסדר עם כיסוי/מכסה,  לזריקת העיתונים 
לאמבטיות האוספות את מי הגשמים לתוכן. יש  בחורף המיכלים הופכים

  לפתור הנושא.
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  העובדים, מרכזים את העלים שהם אוספים לפחי אשפה  –ניקוי אשכולות   (ד)
ללא שהם מכניסים את העלים לשקיות פלסטיק, בסוף האיסוף הם הופכים                                  

  את הפחים בכניסה לאשכולות ואז עם הגעת משב רוח קל, הכניסה         
  לאשכול הופכת לנוראית.                               

   עמירם בריט      )6(              
  ממקימי מכבים והצופים. –הנצחת יוסקה גולדשטיין ז"ל   (א)                             

  קיימת עתירה מנהלית ע"י העירייה כנגד זה. בפס"ד יצא  –היטל השבחה    (ב)
  ה צריך לשלם. נחכה לתוצאות העתירה.הפוך שגם אם מכרת אזי את        

  יו"ר הוועד -סיכום   .5
  תתקיים פגישה בנושא הביטחון ושילוב המתנדבים בפעילות בנושא תוך שבוע. – ביטחון  .א
  בדיון יעלו כל הנושאים שפורטו ע"י שוקה וג'וקי.    

  מנהל הרובע יוודא ויתאם פגישה בהשתתפות אורי, דבוש, וג'וקי.  
תוך התעלמות מנושא התשתיות,  "הוט"ריות בני כהן בדיקת דיל מול חברת באח - "הוט"  ב.

  במהלך השבועיים הקרובים ועדכון  הפורום בתוצאות.
  עד לישיבת הוועד הבאה יתקיימו פגישות עבודה בין יו"ר הוועד – 2013 תוכנית עבודה  ג.  

  מול כל חבר ועד בתחומו עד לגיבוש תוכנית העבודה של הרובע. 
  באחריות מנהל הרובע לבדוק ולעדכן  סטאטוס טיפול בנושא כולל סוג – למות אבטחהמצ  ד.  

  המצלמות, מועד התקנה, אופן תיעוד החומר וכד'.
  באחריות יו"ר ועדת הנצחה, ביצוע סיור ומתן המלצה  – הנצחת  יוסף גולדשטיין ז"ל  ה.

  .לוועד כיצד לפעול (אפשרי באמצעות מיילים, ללא התכנסות הוועדה)
  יש לטפל בשילוט והכוונה לבית הכנסת על מנת למנוע טעויות בהגעת המתפללים  -  חב"ד  ו.  

  למקום.
  ח' הוועד עמירם בריט ימשיך לעקוב בנושא ויעדכן את הוועד בהחלטות  – היטל השבחה  ז.  

  בית המשפט ו/או העירייה.
  דרוג מערכת ההשקיה באחריות ח' הוועד חנה טייכר לפעול ולעקוב על ביצוע ש – גינון  ח.  

  ברובע.
  בנושא בעמותת נאותהוועד שמעון דבוש בר חבאמצעות צריכה להיות מעורבות  – מיגון  ט.  

   .רעות 
  באחריות ג'וקי מעורבות בתהליך  מול גורמי העירייה ועדכון חברי הוועד. – הפרדה במקור  .י   

בנושא  שיופץ לתושביםיבוצע באתר הרובע ובפלייר  עדכון התושביםפרסום/ – פרסום  יא.
   טחון.יהמתנדבים והב

  חברי ועד הרובע חייבים לפעול ולתת את הדגשים שלהם ולהיות שותפים ולהוביל  – כללי  .בי
  .2013תוכנית העבודה לשנת את     
  .אושריש להמשיך ולפעול כאילו  ,עד כהאושר נושא התקציב גם אם לא     
  ברנשטיין, יו"ר הוועד אורי מנשהאוף ומנהל מחזיק התיק חנן הטיפול בתקציב יעשה ע"י     

  .הרובע עודד בן שלמה
   23.12.12-מ אישור פרוטוקול   .6

שמעון דבוש, בני כהן, עמירם בריט, שוקה הראל, יעקב  ,אורי מנשהאוף -:  בעדפה אחדאושר 
   ניב.

  זה טולדנו.נושא אירועי תרבות ברובע לא נדון עקב היעדרותה של יו"ר ועדת תרבות בוועד, לי  .7
  

   .19:00שעה  ,3.3.13 ,א' יום צפי לישיבת ועד הבאה,      .8


