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   2.6.13סיכום ישיבת ועד מיום הנדון: 
  
  .לישיבתו החודשית רובע הועד כנס הת 2.6.13, איום ב  .1

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

ובאופן  (ללא הודעה מוקדמת אי,מאיר מוסו ליזה טולדנוחנה טייכר (הודעה מוקדמת), :  ונעדר
  שיטתי).

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

  :5.5.13-אישור פרוטוקול ישיבת ועד מ  .א  
  .שבפרוטוקול מסעיף "הוט" וסתייגותההביע שוקה הראל     
  , עמירם בריט, שוקה הראל, ון דבוששמע, כהן בני, מנשהאוף אורי – 6 –בעד : הצבעה    

  יעקב ניב.
  אושר פה אחד. 5.5.13-: פרוטוקול ישיבת ועד מהחלטה    

   עדכונים שוטפים  ב.
    עמירם בריט  )1(    
  בין העירייה לבין הוועדות.  בכמתע – היטל השבחה      
  שוקה הראל  )2(    

המחזור נערכו על ידי סיורים לבדיקת מצב  .הישיבה של היוםלקראת – מחזור
במכבים לאחר פינוי המכלים הכחולים. ע"מ להבין מה קרה מסילוקם, וחד 

משמעית, ניתן לראות כי כמויות המחזור של הנייר לא גדלו בנקודות המרכזיות 
והמשמעות היא שתושבי מכבים, לא מביאים את הניירת שהוכנסה בעבר למכלי 

 יש להחזירים וניירת ולכן המחזור לנקודות המרכזיות ובעצם הם לא ממחזרים עיתונ
  לקדמותו. אם לא נעשה זאת לא יהיה מחזור.המצב  

   יעקב ניב  )3(    
  באחריות יעקבהתחום שנים נערכות בדיקות.  3-שפעם בהוא התקן  – גז ראדון      

. מרביתם דו שימושיים, כך שאין קרקעהינם על המקלטים יש מעקב שוטף. ה כהן.
  סכנה של הצטברות גז רדון

זו תפעל על מנת להוזיל את המחירים. ברור שופרסל כי רשת סוכם עם  – תצרכנו
  "רמי לוי".  -לכולם לאור אופיו של המקום כי אין כוונה להפוך את המקום ל

אינו מקדם אותנו. יש לפעול בסבלנות ולהמשיך מנכ"ל פורמט "שלי" מכתב 
  .בקידום הנושא. 

  שמעון דבוש  )4(
  , כיבודהשמש תקלות: כיוון 3- מאד פרט ל דכובהיה מ – טקס הנצחת זימן ז"ל

  וצילום.
  זו תקלה חמורה. יש כאן הרבה אינטרסים ויעלה לנו ביוקר – היטל השבחה

  ים להלחם על הנושא. בן שושן בריכה). צריכויצחקי בריכות (
  יש לקדם דרך חברי מועצה נושאים שאפשר לקדם לטובת  – קידום נושאים

  הרובע.
  תשובה מהמנכ"ל בנושא. באחריות מנהל הרובע קבלת יש לקבל – מצלמות

  ועדכון הפורום. התשובה מהמנכ"ל
  

  לאור בעיות תשתית חמורות במתחמי בי"ס  –עצומת בית ספר התיכון 
  יש לזמן את יו"ר הנהגתשיגרו הורי התלמידים עצומה לראש העיר.   מור,ן  התיכו

  . ההורים והמנהלת לישיבה כדי שיציפו את הבעיות
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  מעיד על תרבות עקומה.חוסר ואי אכיפת הנושא מעידים על  – צואת כלבים
  יש לקדם נושא חשוב זה. – פייסבוק מכבים רעות

  מנהל הרובע יקדם ויציג הנושא לדבוש. - מדבקות הצעות מחיר
  במהלך התרגיל נפתחו מקלטים 28.5.13-התרגיל התקיים ב – 7 תרגיל נקודת מפנה

  הרובע. אך ללא עדכון גורמי ועד
   80%יש ריאליות.  אינןעירייה שנערכו, הערכות ה דיונים התרשמותי מהעפ"י 

  היום החלה חלוקת מסיכות אב"כ.. נושאי מסיכות
   מתנדבים

  גשמועמד להפעיל המערכת. בעוד שבוע יצימתנדב מרעות נפגשנו עם בועז קידר 
  המתנדב הדברים לפורום.

  ..ים רעותאירועי קיץ ברובע מכב -  פעילות קיץ      
   – מנהל הרובע  )5(    
  ).6/13הנושא יעלה על סדר היום בועדת תכנון ובניה החודש ( – כיכר ניצן  )א(      
  עדיין בהזמנה, הועברה רשימה. – עיני חתוך סולאריים  )ב(      
  בימים אלו מותקנים מתקני משחקים לכלבים. – פארקי כלבים  )ג(      
  ן הפיראטים" (נשרף בזמנו).הושלמו העבודות ב"ג – מעלה מור  )ד(      
  מכבים.אחר מ חבר ועד לא יגיע, יצטרף מוסאי אם מאירב – מו"מ "מגה"  )ה(      
  אין בשורות, בוצע חלקית. – ארונות תקשורת  )ו(      
  .10/6-המשפטית ב לשכההמנכ"ל העירייה + נציגת פ"ע עם  – הוט  )ז(      

"ת העירייה ים סמנכלע 18/6-בבמכבים סיור במרכז החלוקה יערך  – דואר  )ח(
  שוקה הראל.ובני כהן בשיתוף 

בהקשר להמשך ההתקשרות  עם מו"מ ו עבודת מטה המתחיל -  חוזה גז  )ט(
  באחריות בני כהן. .חוזה אחדחברות הגז על מנת לאחד בשני הישובים 

   תרבות וקהילה  ג.  
  עדרות ליזה טולדנו.יהנושא לא עלה עקב ה

  תחקיר אירועי יום העצמאות/יום  הזיכרון לחללי צה"ל /יום השואה  ד.  
  עדרות ליזה טולדנו.יעלה עקב ה אהנושא ל    

   ית גאסטרטתוכנית   ה.
  .  2014ועד הרובע צריך לחשוב על תוכנית אסטרטגית ועל תוכנית עבודה     

  לראות רחוק ולדעת לאן הוא רוצה להגיע בשנים הבאות. כמו כן, על הוועד 
בהובלת חבר הוועד שמעון דבוש.  לקידום הנושא /צוותהיגוי תועדהקמת ו"ר מציע י

  .צוותהשיהוו  מירם בריטוע בני כהן, שמעון דבוש –התנדבו 
   2014תוכנית עבודה   ו.  

  . כל חבר ועד מוביל את התחום שבאחריותו.2014הוועד יערך לתוכנית עבודה 
ועד וחבר הוועד ואחר כך יוצגו לאישור ועד הנושאים יוצגו בפגישות עבודה בין יו"ר הו

  הרובע. פורמט  מצ"ב לשימוש החברים.
   היעדרויות מישיבות  .ז
  אני חושב שאנו לא יכולים להרשות לעצמינו שחברי הוועד לא יופיעו. הוועד נועד  – שוקה    

  ילהבהיר להם כי אנו, כמו כל תושבים ינטולחברי הוועד הרלולשרת התושבים.  יש לפנות 
  טלו חלק בפעילות הוועד ולא יהיו רק חברים של "כבוד"יהרובע שבחרו בהם מצפים כי י

  ו/או על הנייר, ולבדוק תגובתם בנושא.
  מפגשים. חבל על הזמן. 3-4צריך להסתכל על ציר הזמן. נותרו לנו  – בני כהן

  מסמך התראה למגזימים.יש להוציא   – גו'קי
   הקיץישיבות ועד במהלך שעון עיתוי   .ח

  החל מהישיבה הבאה. 20:45 -נקבעה לדעת כולם תחילת הישיבות על 
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   סיכום יו"ר  ט.
  "רובע מכבים רעות לאן? נושא " נדרשת עבודה אמיתית לגבי  )1(    

  ובכךות דלשדר אח.  יש ח גדול בעיר מודיעיןולוועד הרובע יש כ  )2(  
להשפיע הרבה יותר מחברי נדרש ועד רובע חזק שיכול   יותר. נוכל להשיג הרבה

שתשרת את אינטרס הוועד ואינטרס ראש  תחשוב שתצא כתבה רלוונטי מועצה.
  העיר.

 באחריות עמירם הצגת ההקלות בבנית ממ"ד לתושבי הרובע. – היטל השבחה  )3(
  לישיבת הוועד הבאה תזומן מירב, סגנית מהנדס העיר, שתציג סטאטוס הנושא.

פגוע בחזות הרובע יש לבצע ולסכם על נקודות מרכזיות  ל 6על מנת לא – מחזור  )  4(
נדרוש קומפלקסים לכל שלא יפגעו בנוחיות התושבים.  בהם יוצבו מכלי  המחזור

  סוגי המחזורים.
תחומים: מכולת,  3שבסיכום יופיעו (אך לא מופיעים)  מבקשאני  – צרכנות  )5(

  יבשים, מוצרי בשר. חומרים
והבהיר כי בכל מו"מ בין נציג הוועד לבין גורם חיצוני יצוין יו"ר הוועד חידד  – הוט  )6(

לגורם החיצוני כי תוקף הדברים שיועלו במו"מ מותנה באישור ההסכם בוועד 
   הרובע.

דבר  כל אירוע יהיה במעורבות ועד הרובע. צריך לוודא שיש מענה לכל  – תוהנצח  )7(
  (כגון, צילום, מים וכד')

  מול קב"ט. פתיחת המקלטים נהל הרובע יבדוק הסוגיה מ – מערך תרגיל חירום  )8(
 כל מצב שיש לו זיקה לרובע צריך להגיע למנהל הרובע. שיפעל מול גורמי 

  .העירייה
 מנהל הרובע יפעל מול המוקד להגדיר מה הם הנושאים שיובאו לעדכונם של חברי

  הוועד.
זמן לפגישה  בנושא מ. הרובע י בעקבות בעיות התשתית בתיכון, –עצומת תיכון   )9(

  ורים.נציג ההואת מנהלת תיכון  מו"ר 
  מנהל הרובע יעלה הנושא אל מול מנהל הפיקוח העירוני.  – צואת כלבים  )10(
  באחריות שמעון דבוש קידום הנושא.  -  סבוק מכבים רעותיפי  )11(
כבכל שנה יופעלו אירועים ברובע. הנושא  - אירועי קיץ ברובע מכבים רעות  )12(

  בשיתוף  גו'קיוריותי באח
הנושא נדון בישיבת הוועד והוחלט שתצא פניה מסודרת  - היעדרויות מישיבות  )132(

שנעדרו מהישיבות שמסבירה להם את החשיבות של תרומתם  לחברי הוועד
שאם ברצונם שלא להיות חברים אזי שיעדכנו.  וחשיבותם ומבקשים מהם

פניה לחברים  הכנת טיוטת מסמךבאחריות שוקה הראל  .)באחריות שוקה הראל(
  אשר נעדרים מהישיבות. (טיוטת דוגמא נמסרה לשוקה).

  
  

   .20:45שעה  , 7.7.2013 ,א' יום צפי לישיבת ועד הבאה,      .5
  
   


