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  17/9/14ום מי מועצת הרובע סיכום ישיבת הנדון: 

  
  לישיבתה החודשית. רובע ה צתועכנסה מהת,   17/9/14ד', יום ב  א.

, עמירם ג'וקי) ניב(כפיר כהן, טלי ססובר, יעקב  -מ"מ שלמה פסי, יו"ר  - ס/ראש העיר : נוכחים
  ויקי יצחקי, אבי ששון ומנהל הרובע עודד בן שלמה. בריט, עפרית מנור,

  מאיר מוסאי (הודעה מוקדמת).    : נעדר
 20 -חבר המועצה  אבי אלבז, יו"ר עמותת נאות רעות יוסי חזאי, אפי מלצר וכ: כמו כן השתתפו

  תושבים.
  

  .2014בספטמבר  7 -ב.       סדר יום כפי שפורסם ב
   
  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהםג.       

  
  יו"ר כפיר כהן. –דברי פתיחה . 1         

  מברך התושבים שהגיעו לישיבה.            
  א. ישיבה קודמת בוטלה עקב מבצע עופרת יצוקה.            
  יע. אי הופעה מראה ועד הרובע מחייבת, חבר שלא יכול להגיע שיודוב. החברות ב            

  חוסר רצינות ואינה מכובדת.על                
  

  .23/7/14-אישור פרוטוקול  מ. 2         
  , עמירם בריט, (גוק'י) ניב כפיר כהן, טלי ססובר, יעקב - בעד  יו"ר  - אושר פה אחד             
  ויקי יצחקי, אבי ששון. עפרית מנור,             
  פץ בנוהל הרגיל, באחריות מנהל רובע.יו             

           
    סגן ראש העיר ומ"מ שלמה פסי:.    3         

  
  2015תקציב א.             

  מעבר לתשתיות ותרבות חברי הועד חייבים להגיש הדרישות עוד החודש.               
  ועד  : מבקש להעביר למנהל הרובע כל דרישות התקציב של כל חברכפיר כהן   
  בתחומו וגם שלא בתחומו.               

  
  הנחת מגוניות בבתיםב.             

  הנושא עלה בעקבות מבצע "צוק איתן" לאור בקשות תושבים שאין להם ממ"ד.                
  היה דיווח מקדים של מהנדס העיר שאפשרי אך הדבר לא אושר בממשלה.               
  עמותת נאות רעות קידמה נושא זה. יש לפעול שוב לקידום הנושא. בעבר               
                

  יעוד האיגלוג.             
  לא היה מנוצל, במקום יופעל חוג להתעמלות נשים.               
  מבקש להעיר כי וועד הרובע צריך להיות שותף להחלטות אלו. כפיר כהן:               
  מעלה עניין החניות ברחוב, על משתתפי החוג לחנות בשדרות האורנים. וסי לפיד:י               

  
  ביטחוןד.             

  . מתוכנן דיון בנושא שינוי תפיסת הביטחון במכבים רעות אצל ר' העיר.1               
  . יש להציף ההבטים התקציביים.2               

  
  שיפוץ הקולנועה.             

  בנושא בהשתתפות מנהל אגף התרבות אלון שמידט. 26/10/14 - נקבע דיון בתאריך                



  
  בעיית ניקוז -רחוב שוהםו.              

  שנים על ידי תושבי המקום. 3הנושא עולה כבר                
  הועבר לטיפול ס/ראש העיר שלמה פסי.               

  
  לרעותכיכר בכניסה ז.              

  התוכנית הועברה לאישור תנועתי.               
  

  הר שאול ח.             
  נדרשת הצבת עמודים למניעת חנייה שלא על פי החוק באזור הגנים.                

  
  עדכונים: –עפרית מנור  –יו"ר ועדת תרבות וקהילה .   4         

  
   2015ת"ע א.            

  ₪. k 100 -סך דרישות כ 2015תי תוכנית לשנ"ע הכנ               
  יש לפעול ליתר עצמאות בנושא התרבות.                
  אירוע קהילתי בבריכה מתוכנן פעם נוספת.               
  ), נקיים כאן            2014המציאות היא אחרת, נכנסנו לשנת תקציב שכבר עבר ( כפיר כהן:               

  דיון פורה בנושא התקציב.               
  ישנם פרויקטים שהטמענו בהסכם הקואליציוני כמו הכיכר בכניסה לרעות.               

  
  שימוש במבני ציבורב.            

  מבקשת הבהרה בנושא. -בית כנסת בעומרים              
  ם מוגבלויות למקום.נדרש במקום פיקוח על חניות כפולות עקב הגעת ילדים ע              

  
  מחזורג.            

  המתוכנן מאוד לא נראה לי, העברתי תמונות מכפ"ס.              
  נעשה הליך מאוד סדיר שמוביל יעקב (ג'וקי) ניב במקצועיות אין קץ שטרם          כפיר כהן:     
  הסתיים.     
  . הנושא ייוצג ויבחן באופן סדור בטרם מימוש              

  
  שילוט תנועות הנוערד.            

  הועברה לחברי הוועד מצגת התושב אלי סנדלר בנושא.              
  

  חניות במרכז המסחריה.            
  ישנה מצוקה רבה ביומיום ובעיקר בסופי שבוע.               

  
  שביעות רצון התושביםו.            

  ים את הפעולות שלנו.עופרית: תושבים טוענים שלא מרגיש  
  : נעשית כאן עבודה למרות העדר תקציב.כפיר כהן              
  : ועדות בנייה ואישורי בנייה , ישנן חריגות מאוד בולטות ביישוב.תושב מכבים-חיליק              
  יש להקפיד על פרטים ועל "כל קוצו של יוד".              
  ת מהנדס העיר בדיוק עונה על כך.מצג עודד בן שלמה:              
  אני מציע שתגיע לישיבה הבאה בה יגיע מהנדס העיר. כפיר כהן:              
  : ועדה מקומית לא יכולה לכפות על תושבים משהו שנעשה כחוק.שלמה פסי              
  : אנו לימודי ניסיון מנחל אביב.כפיר כהן              

                
  

                                 השימוש במקלט ברחוב גבעת הלבונה ברעותז.            
  תתואם פגישה עם חבר  –: חב"ד לארגון נכי צה"ל עקב התמשכות הבעיות בין חב"ד              
  המועצה               
  .אייל הנדלר, הרב נוימן ודודו גלבוע, באחריות מנהל הרובע              



  
  טלי סוסובר עדכונים: –יו"ר ועדת חינוך ונוער   .5         
  

   כדורסל              
  לא קיבלנו דקה נוספת למרות כל הפניות והדיונים בנושא, , טיפול שהחל על ידינו מחודש מאי               
  השנה, ובו מעורבים שלמה פסי, כפיר , איל הנדלר ואני.              
  עיני, יש כישלון של ועד הרובע בנושא מכבי מכבים רעות בכדורסל.ב              
  פניות רבות שלנו לעמותת סחלבים כלל לא זוכות להתייחסות.  
  קבוצות של ילדי הרובע שפנו ומעוניינות לשחק במכבי מכבים רעות לא מקבלות כל מענה  3              
  הליגה נערכים בחוץ, בשבתות וכו', נכשלנו ובגדול.וזאת גם לאחר שחלק מאימוני קבוצות               
      : לא רואה בכך כלל כישלון, אין שעות אולם לתת לאגודה. אין מה לעשות.כפיר (לטלי)              

  
  ראש העיר ומ"מ שלמה פסי:סגן .   6         

  
  מברך את יו"ר הוועד כפיר כהן ,סגנו ומ"מ אריה פישביין   - הרמת כוסית לראש השנה              
  ויוסי חזאי על שיתוף פעולה ומברך את חברי הוועד והתושבים לשנה טובה ופורייה.               

.  
  עדכונים: - יו"ר ועדת בטחון עמירם בריט  .     7         

  
  ון שנערך בהשתתפות מנכ"ל העירייה א. תוכנית המצלמות הוגשה לעירייה לאחר די              

  יורם                    
  כרמון, גזבר העירייה רם סידס, ג'וקי,עמירם ועודד.                  
  היה דיון שבמסגרתו הוחלט להתיעץ עם הלשכה המשפטית.                  

  
   משמר הרובעב.               

  ת ביצוע.אחרי ראש השנה תחיל                 
  

   דוברות ויח"צג.               
  התייעצתי עם אפי מלצר וצריכה להיות עבודה מסודרת בעניין.                 
  עמירם צודק לחלוטין, נבחן ההצעה בטווח המיידי כדי לתקצב בעצה אחת עם  כפיר כהן:                 
  ויש הרבה עבודה. אפי מלצר, אנו לא ממצאים את הנושא                 

  
  :עדכונים –יעקב (ג'וקי ) ניב  –יו"ר שפע ואיכות הסביבה .   8         

  
   הפרדה במקורא.            

  בוצע מיפוי של כל היישוב תוך תיעוד מצולם כחודש עבודה,  הוכן תיק ראשוני, מצוי ביחידה                
  גרו המכרזים בנושא.הסביבתית. נכון לעכשיו טרם נס               
  אנו מלווים פיילוט בנושא, כשתהיה המלצה נזמן לכאן את התושבים ונציג את הנושא באופן       
  תושבים. 25 -מסודר שיש.  בעבר במסגרת פגישות עם תושבים הגיעו כ      

  
   אלביציותב.            

  העירייה שכרה אגרונום שיבצעובעיות בתשתית. צרה צרורה ברובע, בעיות גיזום               
  עצים, הועד מעודכן בנושא. 200סקר של כ               
  מבקשת לא להוריד באמצע יולי ענפים ולהשאיר בלי צל. מירב שטרן:              

  
   גני משחקיםג.            

  אנו מפקחים ומעורבים בכל הקשור בגנים ברובע.               
  א הגן במרכז המסחרי היה דיון בו השתתפנו וקיבלו הערותינו.בנוש              

  
   חניות במרכז המסחרי ברעותד.            

  נתפסות על ידי מורי התיכון וכך נוצרה המצוקה בעניין, נושא תוספת חניות בבדיקה.              
           



  
   תאגיד המיםה.           

  תפים ומעורבים מאוד בתהליכי המסירה. משתתפים בסיורים משו              
  

   פילוט לדים ברעותו.            
  לא מוצלח במיוחד, המשך בדיקה.              

  
   פארק הכלבים במכביםז.           

  יבדק.יישנן פניות של בעלי כלבים לבצע שיפורים במקום, הנושא               
  לוח מודעות/שילוטח.           

  ורך בשילוט אלקטרוני של ועד הרובע במרכזים המסחריים כחלק מקשר עם התושב.יש צ    
  טיפול באחריות מנהל הרובע.     

  
  ועד הרובע הזה עושה הרבה אך כקודם לא מפרסם. לוחות מודעות במרכזים יכניסו -  אפי מלצר              
  כסף.              
  ן בעיות רבות ברח' אנפה מול מי מודיעין.ישנ -שלמה דביר תושב מכבים              

  
   צרכנותט.            

  נעשתה עבודה סיזיפית בראשות חבר הוועד מאיר מוסאי.     - גז                 

, הסכמים אישיים לא  30%-מחירים הושוו לאמישראגז ברעות לאחר הורדה של כ •
  נפגעו.

  תאורה לצובריםטופלו נושאי נעילה ומרחק מעמודי -בטיחות הצוברים •

  ישנו מו"מ ונקבעה פגישה לאור בעיתיות העניין. -הוט •
  נותן הסבר על החלופות בעניין. -חזאי                         

  ג'וקי נפגש עם מנכ"ל שופרסל הארצי בסניף ברעות, העלה את הבעיות  - שופרסל •
  לגבי הוזלת מוצרים.בפניו וסוכם כי נהיה בקשר עם מנהל האזור                         

           
  עדכונים: –ויקי יצחקי  –יו"ר ועדת תכנון ובנייה .   9        

  
   שביל חיבור אביטל לעמק החולהא.             

  יש צורך דחוף בשביל לאור מעבר לחיילים שם.               
   צואת כלביםב.             

  כלל.בעיה קשה מאוד שלא נפתרת                
  שאלה לגבי שביל הקיצור (קיבל מענה). – אוהד רובין תושב               

  
  

  עדכונים: –אריה פישביין  –יו"ר ועדת תחבורה ותשתיות .  10       
  

  כדורסלא.             
  נדרשת לדעתי פגישה עם כרמון מנכ"ל העירייה או ר' העיר חיים ביבס בנושא זה.                

   דוברותב.             
  עדיפות לתקציב ופעולות עצמאיות או להכפיף את העניין לדוברות העירייה.               

   תשתיותג.             
     21נערכה פגישה עם מנחם ויצמן בהשתתפותו ובהשתתפות מנהל הרובע והועלו                
  סעיפים בנושא תשתיות.               
  נושא הכיכר בכניסה לרעות נמצא באישורים במשרד התחבורה.               

  
  
  
  
  



  -יוסי חזאי-יו"ר עמותת נאות רעות. 11       
  

  מלבד הנושאים הטכניים יש גם לדאוג לרוח של היישוב.            
  אירועים חברתיים קהילתיים. 4עד כה הקמנו             
  פעילויות בשיתוף פעולה.צריך לעשות את כל ה כפיר כהן:            
  הערות תושבים:            
  במנשר שהופץ לתושבי מכבים בנושא סופרגז חסר עדכון על חימום בית וכ"ו. -חיליק            
  רכישת קרקעות. - מבקש עדכון לגבי רפורמה במנהל מקרקעי ישראל -תושב מכבים            
  עם נציגי מנהל מקרקעי ישראל. אמורה להיות ישיבה - יוסי חזאי            
  צריך לאכוף החוק בנושא מסיבות (רעש). -  ראובן תושב רעות            
   24:00בימי חול , יום שישי עד  23:00יש חוק עד  - ג'וקי            
  זה לא פשוט אבל רשמנו לפנינו. - כפיר כהן            

  
  
  
   
  .20:00בשעה  2014לאוקטובר  22ליום ד'  .         ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעהד 

                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  שלמה- עודד    בן                                                                                                
  מנהל       הרובע                                                                                                

  רוטוקולרושם הפ                                                                                                       
  
  
  

  : העתקים
                                                 תרובע עירוני מכבים רעו יו"ר וחברי מועצת

  ומחזיק תיק מכבים רעות ומ"מ העיר סגן ראש  -שלמה פסי
   מנכ"ל העירייה –יורם כרמון 

    משתתפי הישיבה
 


