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  22/10/14ום מי מועצת הרובע סיכום ישיבת הנדון: 

  
  לישיבתה החודשית. רובע ה צתועכנסה מהת,   22/10/14ד', יום ב  א.

י ססובר, יעקב (ג'וקי) ניב , עפרית טל מאיר מוסאי, כפיר כהן, -מ"מ שלמה פסי, יו"ר וס/ראש העיר  : נוכחים
  מנור,ויקי יצחקי, אבי ששון ומנהל הרובע עודד בן שלמה.

  אבי ששון (הודעה מוקדמת) עמירם בריט,  אריה פישביין,:  ונעדר
  תושבים. 20 - :  חבר המועצה  אבי אלבז, וככמו כן השתתפו

  
  .2014 באוקטובר 20 -ב.       סדר יום כפי שפורסם ב

   
  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם   ג.    

  
  יו"ר כפיר כהן. –דברי פתיחה . 1         

  מברך התושבים שהגיעו לישיבה.             
  וב בפתיחה.כמתנצל על עי             

              
  .23/7/14-אישור פרוטוקול  מ  .2         

   עפרית מנור,ויקי יצחקי,  (גוק'י) ניב , הן, טלי ססובר, יעקבכפיר כ -בעד  יו"ר  -אושר פה אחד             
  יופץ בנוהל הרגיל, באחריות מנהל רובע.             

           
    :עדכונים -סגן ראש העיר ומ"מ שלמה פסי .  3         

  
   אבטחת מכבים רעותא.             

  הינה החלופה הנבחרת והטובה ביותר.מס' חלופות והתברר כי מצלמות נבחנו                 
  נערכה פגישה אצל ר' העיר שנתן את ברכתו למהלך ונבחנו מס' היבטים משפטיים.                
  כמו כן נדרש אישור משרד הפנים ולשם כך נקבעה פגישה לשבוע הבא עם משרד הפנים                 
  ייה.בהשתתפותי ובהשתתפות מנכ"ל העיר                
  את התייחסות התושבים לסוגיה.ישמע וועד הרובע  כמו כן                

  
  גדר בחלקה פרוצה זה תפקיד הסייר. כמו כן מזבלה בסמוך לגדר. - יעקב גבע -תושב מכבים                

  
  העברת זכויות הבתיםב.             

  מ"ר. 540מגרשים עד קיבלנו אישור היום מהמינהל לגבי הפטור ל               
  אחוז מסוים של תשלום עפ"י חישוב.ישנו  מ"ר) 540( מעל שטח זה               
                

  "שולחנות עגולים"ג.             
  , הציבור מוזמן.בנושא פני העיר ועתידה יש הזדמנות להגיע ולהשפיע -28/10               

  
  היטלי השבחהד.             

        בנושא יערך ביום א' הקרוב, בהצלחה! בבית המשפט מעדכן כי הדיון               
  

  עדכונים: -מאיר מוסאי -יו"ר ועדת צרכנות וכספים.   4         
   הוטא.                

  מתמשך , נערכו עד כה מס' פגישות. מו"מ                   
  הנחה. 30% -יימשך עד להשגת יעד כ                   

  גז  ב.               
  !30%מחירים לתושבי מכבים של כמעט הסתיים המו"מ עם חברת סופרגז בהורדת ה                   
  .כמו כן טופלן בעיות בטיחות חשובות שלא היו פתורות עד כה                   



  
  

  צחי כץ –מהנדס העיר .   5         
  אתר משרד הפנים "הרפורמה במינהל").(המצגת נמצאת ב חה ומצגתפתי              

  
  יהיה נכון וראוי לתת לנושאים אלו מסגרת נפרדת ולזמן אותך בנפרד,  -כפיר כהן              

  באחריות מנהל הרובע זימון מהנדס העיר.              
  
.  

  קק"ל -נורית היבשר   .6         
  על הפעולות העתידיות במכבים וברעות  -קנדה -גוש יערות בן שמן שר מנהלתמפי נורית היבסקירה               

  .(מצ"ב נספח)              
  
  

  2015תקציב שנ"ע  -יו"ר כפיר כהן . 7         
  

  בשנה"ע הקודמת לא טופל תקציב לוועד הרובע עקב כניסה מאוחרת של הוועד הנוכחי.             
  ישות התקציב באמצעות סגן ר' העיר ומ"מ שלמה פסי.השנה הועברו דר             

  
  מתוכננת ישיבה לאישור התקציב בעירייה. 2/11 -ב - שלמה פסי             

  
  לוקח אחריות בדיקת נושא הצבת מגוניות בחצרות הבתים. -מאיר מוסאי             

  
  

  עדכונים: –עפרית מנור  –יו"ר ועדת תרבות וקהילה  .  8         
  

  שימוש במבני ציבורא.             
  בשבוע הבא. מתוכנן דיון -מקלט חב"ד .1             
  בית כנסת במעון עומרים לשעבר. 2             
  כפיר היה במקום וביקש מהעירייה למצוא פיתרון אחר לבית הכנסת ולהשאיר הציימס לבד                
  במקום.                

  בתים מאירים בחנוכה .ב            
  מתוכנן הצטרפות לפעילות זו השנה, הרעיון הוא תרבות ישראלית יהודית.               
  אנו נעזור להפיץ ולפרסם לתושבים פעילות זו.               
  עמותת "סחלבים" מסייעת לתווך את וועד הרובע לתוך נישה זו ובכל רחוב יהיה בית כזה.               

  גיזום עצים. ג   
  בגינות הציבוריות יש נבטים של אלביציות קטנות, יש לטפל כבר כעת.      

  
  

  
  :עדכונים –יעקב (ג'וקי ) ניב  –יו"ר שפע ואיכות הסביבה    .9         

  
  הפרדה במקור א.             

  מאי עם הפנים לקהילה. - להתניע הפעלות באפרילהיעד                  
  מעכשיו עד אפריל / מאי נשב על הסקר שנערך בוועדת שפע ולכוון החומר ולהוציא בוועד הרובע.                 

  יופץ "קול קורא" לתושבים שיירצו להעיר/להאיר הערותיהם, זה נושא רגיש מאוד.   
  תהליך ההטמעה יהיה מסודר ויגיעו נציגים לכל בית ובית ברובע.                 
  "החוק כבר בשטח", הכוונה שיהיו מתקנים / תאים סדורים ולא בטון, מסגרת ברזל.                 

  .2015כמו כן נטפל במרכזים, זו הכוונה למימוש במאי                  
  

  במקצועיות תג'וקי לקח על עצמו נושא מורכב וקשה ועושה זאת ללא לאנ -יו"ר כפיר כהן                 
  השקעה רבת שעות.וב                 
  אני מאמין שנסתגל לשינויים.                 



  
  גני משחקיםב.               

  בוצעה עבודה מאוד רצינית בשדרוג גני המשחקים ברובע.                 
  ישנו שינוי גדול בתחום התקנים.                 

  
  רחוב צבעוני -איסוףגזם/ ג.               

  ' צבעוני מוציאים גזם לפינה מסודרת/ מוגדרת והבעיה טרם נפתרה.לדוגמא ברח  
  בנוסף גם הגננים אוספים שקיות עלים ומניחים באותו מקום.                 
  במקרה של גיזום לא חוקי. 106יש להתקשר למוקד                  
                   
  גים שונים ברחוב אנפה.בעיות מסו -ישראלה תושבת מכבים                 
  נחשים ,עשבייה, הגנן לא מטפל, מקלט. -תושב מכבים                 

  
  

  שאלות תושבים.   10         
  

  באחריות חב' החשמל. -. חב' החשמל השאירה גזם1 - יעקב גבע              
   . גדרות תיל הושארו ללא פינוי.2                            

  האם יטופל השטח? כן ע"י קק"ל. - . בין הבתים והגדר במזרח למכבים3                            
  הגדרה ע"י אגף שפ"ע לפנות ולטפל.מהם מוקדי איסוף הזבל?  -מכבים -מיכל              

  
  נציגי תנועות הנוער יוזמנו לישיבה הבאה.ו מנהל אגף שפ"ע -כפיר כהן              

           
     
  

  
   
   לעיונכם..       ד 

                                                                        
  

  .20:00בשעה  2014 לנובמבר 26ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעה ליום ד'   ה. 
  

  
  

  
                  

  
  
  
  

  שלמה- עודד    בן                                                                                                
  מנהל       הרובע                                                                                                

  לרוטוקורושם הפ                                                                                                       
  

  : העתקים
                                                 רובע עירוני מכבים רעות יו"ר וחברי מועצת

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

    משתתפי הישיבה
 


