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18.2.14

הנדון :סיכום ישיבת מועצת הרובע מיום 17.2.14
.1

ביום ב 17.2.2014 ,התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית.
נוכחים :סגן ר' העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות  -שלמה פסי ,יו"ר  -כפיר כהן ,עמירם בריט,
יעקב ניב ,עדנה בן שלום ,עפרית מנור ,מאיר מוסאי ,אבי ששון ,טלי סוסובר ומנהל הרובע-עודד
בן-שלמה
נעדר  :אריה פישביין )בחו"ל  -הודעה מוקדמת(.
כמו כן השתתפו :אפי מלצר ,משה שמש ,כ 20-תושבי הרובע.

.2

סדר יום לישיבה כפי שפורסם ב.12.2.2014 -

.3

להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
דברי פתיחה  -יו"ר כפיר כהן
א.
מועצת הרובע מביעה השתתפות באבל משפחות גבאי וגדון על מות יקיריהם.
ב.

אישור פרוטוקול מ22.1.2014 -
בעד  -כפיר כהן ,עמירם בריט ,יעקב ניב ,עדנה בן שלום ,עפרית מנור ,מאיר מוסאי ,אבי
ששון ,טלי סוסובר.
החלטה – הפרוטוקול אושר.
סיכום  -הפרוטוקול יופץ באתר הרובע ובפייסבוק  -באחריות מנהל הרובע

ג.

הפרדה במקור – יעקב ניב – יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה
כפיר כהן יו"ר – השאלה כרגע אינה בעד או נגד ,אלא הענין כי הוחלט בחוק .בעיר יש
כבר מספר שכונות שהופרדו אך שם קל יותר .ברובע בתים צמודי קרקע והפתרון קצת
שונה ואנו נדרשים עליו כדי שהחוק ייטיב אתנו.
יעקב ניב – בוצעו מספר פגישות עם גורמי העירייה .תאריך היעד הוא יוני  ,2014כאשר
המשרד להגנת הסביבה הינו המממן.
ביצענו לוחות זמנים וישנו תהליך סדור שיעבור באישור מועצת הרובע ,כאשר ועדת שפ"ע
בראשותי תבחן ותאשר אותו טרם העלאת הנושא.
ממחר יבוצע תהליך של מיפוי ע"י חברה חיצונית )"פורטל"( ,כולל המלצות ו/או
החלופות ותיעוד ופתרונות לכל פינה ברובע.
ישנן מס' אופציות אך אנו ביקשו לדעת מה הגמישות שיש לנו .חברי מועצת הרובע
יכולים להצטרף לסיורים.
נפרסם במיידי מועדים לתושבים שיהיו מעוניינים להעלות רעיונות ,תובנות ,תוך תאום
ללו"ז עם מזכירות הרובע .גיבוש החומר יבוצע תוך שבועיים.
לוח הזמנים לביצוע:
 6.3סיור מיפוי  – 20.3סיכום דו"ח  – 20.4החלטת ועד הרובע  – 14.5תהליך
הטמעה סדור כולל הדרכה ,מנשרים.
יו"ר כפיר כהן – בפרקי זמן אלו נצטרך להיפגש עם תושבים .מבקש משלמה פסי תקציב
להדמיות פיסיות לתושבים.
תושבת רעות – ליכטמן בוקי – איך מתחזקים זה החשוב ביותר וכן תדירות איסוף הזבל,
הבעייתיות העיקרית היא בקיץ.
דוגמאות למימוש התוכנית בערים כמו :ראש העין ,נס ציונה ,רעננה.
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תושב מכבים  -דני רוזנפלד – מה המנדט של החברה שמבצעת את המיפוי והאם הוא
משתמש בחלופות הקיימות?
יעקב ניב – ישנו מפרט .צריך להתייחס לכולם וגם חריגים .לא כולם יהיו מרוצים.
תושב מכבים דני לויט  – -יש ללמוד מהצלחות של אחרים ולבדוק מישובים אחרים מהן
הבעיות וכיצד הן נפתרו.
תושבת מכבים  -איילת – לאיזה מרחק ייכפה עלי לקחת זבל והאם יש עוד סוג זבל שעלי
לשנע?
עדנה בן שלום – פח חום אורגני.
יעקב ניב  -מעביר מסמך ומסביר שחלק מהחלופות הוא פח חום  45ליטר.
יו"ר כפיר כהן  -מבקש מדני ללא הצהרות.
יעקב ניב – בלי הצהרות ,אנו רואים טובת הציבור.
מאיר מוסאי – האם אחרים לא רואים את טובת הציבור.
יעקב ניב – כן
ד.

ביטחון – עמירם בריט  -יו"ר ועדת בטחון ומל"ח
מחסומים/מצלמות – נעשה אפיון ותיאום עם קב"ט העירייה שייקח הצעות מחיר
מחברות .הפגישה הראשונה עם חברה תתקיים השבוע.
כפיר כהן – מהם לוחות זמנים החדשים של המחסומים?
עמירם בריט – בימי חול  13:00- 08:00בלילה  23:00עד 05:00
בשבת 05:00 – 23:00
אנו רוצים ציוד אלקטרוני שיפעל  24/7ולהגביר את השמירה במהלך היום.
בנושא "משמר השכונה"  -נפגשנו עם נציגי מג"ב והמשטרה הכחולה .הרכז ארד גור
אריה דיבר ועדכן על מוכנות ה 22-מתנדבים .כמו כן ביקשתי פרסום נוסף לגבי מתנדבים.
בעזרת המצלמות ומשמר השכונה נעשה טוב יותר.
ישנה שאיפה לתפעול מוקד/חמ"ל  24שעות שיפקח על המצלמות.
שלמה פסי  -קיים שיטור קהילתי נפרד שמופעל ע"י העירייה.
תושב מכבים  -אלי גלעד  -איך זה צריך לעבוד?
עמירם בריט – יש כאן מקום לגמלאים )גברים ונשים כאחד(.
עמירם בריט -ביום א' הקרוב ,23.2.14 ,בשעה  20:00כל המתנדבים מתכנסים.
תושב מכבים -דני לויט – איך פועלות המצלמות?
עמירם בריט – יהיה תיעוד על המכוניות.
תושב מכבים  -אילן  -האם נשקל שער חשמלי?
עמירם בריט – לא בתוכנית .המחסומים ישארו ללא חיבור לחשמל ולא אמורים לרדת.
תושב מכבים  -שמואל הראל – חבר בועדת ביטחון  -האם אפשר להוסיף עוד מצלמות
בגנים ציבוריים/פארקים.
פסי שלמה – זה שיקול.
יעקב ניב – המוקד מאד מורכב ,אי אפשר להתמודד עם זה.
תושבת רעות  -ליכטמן בוקי – אולי כדאי במסגרת מחויבות אישית לגייס תלמידים?
תושב מכבים  -דני רוזנפלד –
תוקצבו  K200למחסומים בקדנציה הקודמת .אך אין חשמל במחסומים .כמו כן תוקצבו
 4שומרים במיכסה מלאה – היכן הם?
עמירם בריט – ביצענו איפיון חדש לנתונים ישנים .הגדרנו מה אנו רוצים.
בעיית החשמל כבדה מאד שאולי נפתור בעזרת מצברים נטענים טמונים.
שלמה פסי – נכנס לתוקף חוק עובדי קבלן בעקבות מחאה חברתית ולכן עלויות השמירה
עלו מאד.

3

ה.

ו.
ז.

מאיר מוסאי  -עידוד ייצור חשמל
בהמשך לנושא הפרדה ניתן לייצר החשמל כיום בעזרת השמש .ניתן להקים קולטים ואז
לצרוך אותו .רוצה לדעת כיצד העירייה נכונה לסייע בנושא והאם התושבים מעוניינים.
כפיר כהן – שווה בדיקה.
מאיר מוסאי -פקחים ביום שישי
כיצד ניתן להתאים התקנות ליישוב משפחתי/קהילתי .הנושא ייבדק באחריות מחזיק התיק
ומנהל הרובע.
עדכונים – שלמה פסי
פסי האטה בסמוך לבי"ס עמית – הנושא עלה לדיון ואושר.
)(1
חנוכת המעבר ברח' עצמון – ביקשתי לתאם טקס מכובד בראשות ראש העיר.
)(2
נעשתה במקום עבודה יפה מאד וחשוב שתהיה נראות לתושבים.
קרינה בבתי ספר – בסבב הראשון היו מס' ליקויים שתוקנו .הועבר הדו"ח לחברי
)(3
מועצת הרובע.
הנצחת נתי גולן ז"ל  -ההנצחה תהיה ב"מרחב המצויינות" .תא"ל נתי גולן ז"ל,
)(4
היה פעיל ציבורית ברעות ,חבר ועדת התחבורה .נפטר לפני  8שנים ממחלה קשה.
מעבר לשלט נבחר לוגו בבי"ס .תתקיים תחרות "מורשת בעת החדשה" לכלל בתי
הספר בעיר ,בשיתוף מח' החינוך ,והגמר ייערך באולם עינן.
כמו כן סוקר שלמה פסי את מנצחי הרובע עד כה.
גן בלטמן – ניתנה סקירה ועדכון לגבי הגן ולגבי גנים אחרים ברובע.
)(5
עדנה בר-שלום – אווירת הגן וצביונו יישאר וזה חשוב מאד.
מעבר עגלות בסמוך לפארק השכנות – הנושא טופל ונבנה שביל נגיש בהתאם.
)(6
מכבי צעיר – ישנן בעיות שצריך לפתור וחלק נפתרו .נפתרה הבעיה המשמעתית.
)(7
ב 27.2.14-יערך סיור עם סמנכ"ל תשתיות בעירייה כדי לקדם הנושא.
אשכול נחל אביב
)(8
יו"ר כפיר כהן – הנושא טופל במלוא המרץ ע"י עדנה בן שלום וג'וקי .שלמה פסי
טיפל בנושא מול העירייה.
שלמה פסי  -הנושא נבדק והתושבים יצטרכו להופיע בפני מח' ההנדסה בעירייה
ולהציג את השינויים.
תושבת מכבים נחל אביב  – 729האם יש להם היתר?
שלמה פסי – אין להם היתר ולכן יופיעו בוועדה במח' ההנדסה.
יו"ר כפיר כהן – גם אם קרתה תקלה ותושב רצה לעשות לביתו באישון לילה
אנחנו כאן על-מנת לסייע בידכם ולהחזיר כל מה שפוגע במרקם האשכול ,לרבות
החניות ונעמוד על כך שכל נושא שמשפיע על הציבור והוועד יטפל בו במלוא סדר
העדיפות.
תושבת מכבים עפרית– ביקשנו שמישהו מקצועי ייפגש אתנו בשטח ,.אך זה לא
קרה .אנו התרענו אך אמרו שהכול חוקי ולא טופלנו כנדרש.
יעקב ניב – תיעדנו ,צילמנו והעברנו לעירייה את כל מה שקורה בשטח.
תושב מכבים  -נחל אביב – ועדת בניה הייתה צריכה להתכנס לפני כשבועיים.
מדוע בוטלה/נדחתה? האם נזומן שוב?
שלמה פסי – אני חבר ועדת הבניה וזה יעבור דרכי.
כפיר כהן – לא נניח לנושא עד שיובהרו הדברים והכול יטופל .הגורם שהתיר יכול
להיות הגורם שיבטל.
תושב מכבים נחל אביב אלכס – תודה על השירות שנתתם לנו .אנו רוצים להיות
יותר מעורבים כי הנו בתהליך זה כבר  13שנה .לא קיבלנו אף תשובה עניינית .יש
חריגות מהתב"ע.
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)(9
)(10

)(11
)(12
)(13
)(14
)(15
ה.

פיצול יח"ד
השבוע יתקיים דיון בנושא פיצול יחידות דיור .ישנה התנעה בנושא.
תיכון מו"ר– ישנן בעיות תשתית קשות בתיכון .יש טענות גם כלפי הנהלת ביה"ס.
ישנה הזנחה .הנושא עלה לקראת סוף שנה שעברה .הייתה ישיבה בשבוע שעבר
בה נכח יו"ר הוועד כפיר כהן.
כפיר כהן – בישיבה זו הייתה נציגות של הנהגת ההורים עם דרישות מאד
מסודרות .ראש העיר ביקר בבית הספר .עלתה בקשה לתקציב נוסף וראש העיר
יבדוק זאת ,אך בסך הכול הדברים מתבצעים ,כך דווחתי ע"י מיכל פרפרי,
סמנכל"ית העירייה.
הטלויזיה תערוך כתבה גדולה על בי"ס תיכון מו"ר ,לתת את הכבוד לביה"ס לאור
הצטיינותו והתנדבותו לצה"ל.
תושבת רעות – בוקי ליכטמן  -מדוע אין נייר טואלט בבית הספר?
שלמה פסי – זה עניין של חינוך.
שלמה פסי – מעדכן את מועד העדלאידע שתתקיים ב.14.3.14-
גינון במרכז המסחרי ברעות – שלמה פסי מבקש מיעקב ניב לפקח בנושא.
שטח התארגנות "מי מודיעין" מתחת להר כנען –בדיקה באחריות יעקב ניב.
תאורה במגרשי הספורט במכבים – בטיפול שלמה פסי.
תאורה במסלולים ברעות – לכשיגיע הציוד מחו"ל הנושא יטופל מיידית.

עדכונים של חברי הוועד:
) (2עפרית מנור – יו"ר ועדת תרבות וקהילה
התקיימו  2פגישות של הוועדה ונקבעה מסגרת כללית של פעילויות – כמות ואיך.
הצטרפו די הרבה חברים לוועדה.
)א( אירועים – מסיבות רחוב ,ל"ג בעומר או שבועות ,קבלת שבת פעם בחודש,
ערב חבורת זמר ,הרצאות .פונה לשלמה פסי בנושא התקציב לתרבות
וקהילה.
שלמה פסי – שוק איכרים :לאן מיועדות ההכנסות?
יו"ר כפיר כהן  -פונה לשלמה פסי לעזור במציאת מיקום לפעילות זו וגם
בנושא הקולנוע .פנה לכולם בעירייה ומבקש משלמה מעורבותו בנושא.
פנו למעלה מ 200-תושבים לעריכת מסיבת פורים ברובע.
)ב(
תקציב לתרבות וקהילה – עפרית מבקשת משלמה פסי מעורבותו.
)ג(
באחריות שלמה עדכן הפורום.
)(3

טלי סוסובר – יו"ר ועדת חינוך ונוער
)א( הצופים ומכבי צעיר – נפגשתי עם נציגי התנועות .שלמה פסי ואני ערכנו
סיור במכבי ,אשב איתו ואעדכן גם לגבי הצרכים של הצופים.
התקיים ביקור במעוז המכבים בהשתתפות שלמה פסי ,כפיר ואני.
לגבי תיכון מור – נפגשנו עם יו"ר הנהגת ההורים והתקיימה גם פגישה
בעירייה כפי שדווח על ידי כפיר ושלמה .אין לי מה להוסיף בנושא.
לגבי בית ספר עמית – קבעתי למחר שיחה עם נציג הנהגת ההורים.
ועדת החינוך – טרם התכנסה .נפגשתי ושוחחתי עם מספר חברים
)ב(
פוטנציאלים .לא כולם הביעו נכונות ו/או מתאימים .כרגע ישנם רק חברים
ממכבים.
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)(4

יעקב ניב – יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה
)א( גינון
בגינון התחלפו בעלי תפקידים )מפקח ,קבלן ( והתוצאות נראות בשטח.
מטפלים כעת ברח' האנפה – אנו מלווים ועוקבים.
מסירות תאגיד המים בעיתיות – הנזקים נראים בשטח.
עצי אביליציה – יש לקדם הטיפול בנושא כאוב זה.
איכות הסביבה ומחזור  -סקרתי בפניכם התחום.
)ב(
תשתיות – בטיחות גז – הועברו ליקויים למנהל האזור של חברת סופרגז.
)ג(
גני משחקים – נערך סיור על ידי וע"י מנהל הרובע .מסמך מפורט יצא
)ד(
לקראת הדיון בעירייה ב.24.2.14-
)ה( צואת כלבים – שלמה פסי התחייב לסייע בנושא.

)(5

עדנה בן-שלום – יו"ר ועדת תכנון ובניה
)א( מפנה תשומת לב שיש לצבוע את מתקני הגנים.
מגרשי הספורט במכבים – לא עומדים בסיכום.
)ב(
שלמה פסי  -הסוגיה מטופלת
בית כנסת במכבים – בעייתית מבחינתי.
)ג(
יו"ר כפיר כהן – לא רוצה להתייחס כעת לנושא זה.

)(6

מאיר מוסאי
מערכת מולטימדיה – ביקשתי בפגישתי בעירייה,בגזברות מערכת עבור מועצת
הרובע .באחריות מחזיק התיק ומנהל הרובע.

)(7

עודד בן שלמה – מנהל הרובע
)א( הוט – יש להמשיך המו"מ על מנת להטיב התנאים לתושבי הרובע ,חשוב
לציין שכל התשתיות שייכות לרובע .באחריות מאיר מוסאי ומנהל הרובע.
שופרסל  +מגה  -יש להמשיך המו"מ עם חברות אלה .המחירים גבוהים.
)ב(
באחריות מאיר מוסאי ומנהל הרובע.
פירסום – שילוט במרכזים ולוחות מודעות .באחריות מנהל הרובע.
)ג(

ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעה ליום ד' 19.3.14 ,בשעה .20:00

