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   133.3.סיכום ישיבת ועד מיום הנדון:       

  
  לישיבתו החודשית. רובע הועד כנס הת 3.3.13, איום ב  .1

    בני כהןיעקב ניב,  עמירם בריט,שמעון דבוש, : אורי מנשהאוף, נוכחים
  שלמה -עודד בן- ומנהל הרובע

  שוקה הראל , ליזה טולדנו חנה טייכר,  : נעדרו בהודעה מוקדמת
   מאיר מוסאי,: ללא הודעה מוקדמת רנעד

  
  26.2.2013 - סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב  . 2
  
  :סיכומים לגביהםלהלן הנושאים שהועלו וה  .3

   עידכונים שוטפים  א.  
   שמעון דבוש  )1(    

  מתנדבים  )א(
  באחריות מנהל – בעוד שבועמרעות ע פ"ע עם חיים כץ וקביש ל. 1

  הרובע.   
   פסח.למתוכנן הפעלת המתנדבים צפי . 2    

 –מתבצע הליך לקנית שמשיות למחסומים  – שמשיות במחסומים  )ב(
  רייה.באחריות מ. הרובע וקב"ט העי

פגישה מבקש  ל ופוגע. ביקש אכיפה מוגברת.מזלז – איסוף צואת כלבים  )ג(
  . בלאיש ייםחמנהל אגף שפ"ע עם 

   יעקב ניב  )2(    
בדוק. נערך סיור ע"י ישנה בעיה בנושא. ישנו חוק שיש ל –הפרדה במקור   (א)

  עודד וג'וקי ברחבי הרובע בהקשר למיקום מיכלי מחזור למיניהם.
ד עמדות מחזור ליותר אפקטיביות וגישה וסימ רות של ונבדקה האפש

  .נוחה
ערוך גם הבטון פולט וג'וקי יבדוק מול העירייה כיצד ניתן ל – גז ראדון  (ב)

  .בדיקה בעניין
עם תיקבע פ"ע נערכה פ"ע עם מנהל פורמט שלי. אחרי פסח  – צרכנות  (ג)

  ות ג'וקיבראש כולל מאיר מוסאי שיצטרף לצוות צרכנות במכבים, "מגה"
    בני כהן  )3(

הסכם גז במסגרת לא מחייבת התושבים. מנהל הרובע יפרסם החוזה  – גז  (א)
  באתר הרובע.

במתכונת ההסכמים נושא בנערכה השבוע פגישה. הוט יציגו הצעות  – הוט  (ב)
  הגדולים. היעד הסכם לקראת פסח.הוועדים עם 
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  עמירם בריט  )4(
עמירם הציג והסביר הסוגיה והבעייתיות שבה. ימשיך  – היטל השבחה  (א)

  לעקוב ולעדכן הפורום.
עמירם ראה הודעה בנושא תלויה בלוח  –הקמת תחנות דלק זעירות   (ב)

המודעות של מח' הנדסה. מנהל הרובע יבדוק פרטים מדוייקים מול ס. 
  מהנדס העיר.

  
  מנהל הרובע  )5(

  ילו השבוע.יתח – ריבוד רח' יובלים במכבים  (א)      
 , חברי הוועד15:30שעה  24.4.13-טקס גזירת הסרט ב  – שביל אביטל  (ב)

  מוזמנים.
מתנדבים התגייסו עד כה. פעילות במתכונת  "שיטור  20 – מתנדבים  (ג) 

  קהילתי"  
  אצל מהנדס העיר. 13.3.13- נקבע דיון תב"ע ל – כיכר ניצן  (ד)      
  ו במועצה.חברי הוועד אושר – ועדות עירייה  )ה(      

יו"ר ומנהל הרובע,  התחילו העבודות ברעות לפני שבוע. – פארקי כלבים  )ו(
בתאום עם חכ"ל טיפלו בנושא מידות השטח המיועד בהקשר לשטח 

  הפעילות של הצופים.
בטיפול אלון שמידט. יכלול שיפוץ האולם, הרצאות,  – מועדון הסרט הטוב  )ז(

  איש כולל כיבוד. 50 -קבוצות של כ
ממהנדס הצעות מחיר מעודכנות. ממתינים להצעת מחיר    – מצלמות  )ח(

  החשמל לגבי חיבור העמדות לחשמל.
אך ,  17:00 – 18:00בין השעות  12.3.13יום ג' תוכנן ל – פ"ע ראש העיר   )ט(

 .19:00שעה  8.4.13ליום ב'  לבקשת חלק מחברי הוועד נדחה
   גינון  (י)      

טיפול ובאחריות מנכ"ל הפרויקט ב -שדרוג מערכת ההשקיה ברובע  .1
  ובמעקב מנהל מח' גינון ונוף.מי מודיעין 

 פ עדכון מיכל פרפרי קק"ל מכינים את השטח"ע –גבעת לילך   .2
  .בלבד אך לא נוטעים עצים

    רחוב עצמון  (יא) 
   נושא זה נדון מספר פעמים בוועד הרובע ועלה מחדש כעת להחלטת הוועד.  

  כדלקמן:נערכה הצבעה וסף בסוגיה שלאחריו נערך סבב התייחסויות נ
  .שמעון דבוש, עמירם בריטאורי מנשהאוף,  – )3בעד (
  יעקב ניב –נמנע 

  בני כהן –מתנגד         
החליט שלא לפתוח את רח' עצמון לתנועה ולהפוך ועד הרובע   – החלטה

  . , לפינת נויבסמוך לצומת עם רח' גלילאת המקום 
את גורמי העירייה השונים בהחלטה זו. יו"ר מנהל הרובע יעדכן  – סיכום
מראה ואיכות פני הסביבה, חנה טייכר, תוביל ותסייע במימוש ועדת 

  ההחלטה. תאריך יעד לביצוע ערב פסח תשע"ג.
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  3.2.2013 - אישור פרוטוקול מ  .ג

ירם הפרוטוקול אושר פה אחד בקולותיהם של: אורי מנשהאוף, שמעון דבוש, בני כהן, עמ
  ויעקב ניב.בריט 

  
  סיכום – יו"ר הוועד  ד.

כרון יחברי הוועד מתבקשים להיות מעורבים באירועים במהלך פסח ויום השואה, ז  )1(  
  ועצמאות.      

התקיימו פגישות עבודה  בין יו"ר הוועד וחלק מחברי הוועד. פגישות אלו נועדו   )2(
  לקדם את נושא הרובע.

סטאטוס טיפולם בנושאים שבאחריותם ומפורסמים חברי הוועד מתבקשים לעדכן   )3(
  בטבלת מעקב משימות ע"י מנהל הרובע.

  .ובמעקב של מחלקת פיקוח עירוניבטיפול הנושא  - ברח' סחלב פועל מוסך  )4(
 חמורים/יצואת כלבים והצבת כבשים ינדרשת פגישה עם מנהל אגף שפ"ע בנושא  )5(

  באחריות מנהל הרובע.-
ליץ לבחון הקמת בית ראשונים ברעות כשהמיקום המומלץ ממ –בית ראשונים   )6(

  הינו האיגלו אשר בשד' אורנים (בסמוך למועדון צוות).
    

   .19:00שעה  , 2013מאי ב 5 ,א' יום צפי לישיבת ועד הבאה,      .4
  
  

                                                                                                    
 


