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  ברובע ועד בנושא תפיסת הביטחוןישיבת  הנדון:

 ."ברובע ןהביטחותפיסת "בנושא התכנס ועד הרובע לישיבה  20:00, שעה 27/5/15רביעי ביום   .א
ויקי יצחקי, אבי ששון ,חברי ועד הרובע:  ,כפיר כהן ס/ראש העיר ומ"מ שלמה פסי ,יו"ר ועד הרובע נוכחים:  .ב

פישביין, טלי ססובר, עפרית מנור ומנהל הרובע עודד בן  יעקב (ג'וקי) ניב, עמירם בריט, אריהמאיר מוסאי ,
 שלמה.

 ת).ומוקדמ ות(הודע  ואבי אלבז אייל הנדלר, : דני ליכטמן המועצה י, חבר נעדרו:         
משטרת  -  טליאז פקד דודי וליק כהן,משמנהל מחלקת ביטחון יעקב כהן, אגף השרות  מנהל: כמו כן השתתפו

   .השוטר הקהילתי איתן ג'מילמודיעין ו

 והסיכומים לגביהם:להלן הנושאים שהועלו   .ג
 יו"ר כפיר כהן - פתיחה

  משתתפים בצערו של עמירם על מות אשתו ז"ל.חברי ועד הרובע 
  מבקש לצאת עם מוצר בסיום הישיבה.

  הקיימות ובאפשרויות ביצוען.אופציות  3 - נדון ב
  רוצה לקבל החלטה היום לגבי המחסומים. אם הם נשארים אזי מינון האיוש שלהם ישתנה.

  
  18/5/15 -ו 18/3/15- מ אישור פרוטוקולים

 מירם אבי ששון ,ויקי יצחקי, מאיר מוסאי ,יעקב (ג'וקי) ניב, עכפיר כהן,  - יו"ר :  -אושר פה אחד בעד      
 בריט, אריה פישביין, טלי ססובר, עפרית מנור.          

 
 ס/ראש העיר ומ"מ שלמה פסי

  נותן רקע על התהליך שבוצע לקראת יציאה למשאל התושבים ברובע עד שהתהליך נעצר.
  

  יו"ר ועדת בטחון עמירם בריט  
(מצ"ב הצעת  שתיות.ישנן הצעות מחיר ולא צריכים להשקיע בתמצלמות בכניסות הכי קריטי  1שלב 

  עמירם בריט)
  

   מנהל מחלקת ביטחון שמוליק כהן
  רוצה להפוך התמונה תגדירו מה אתם רוצים שיהיה ברובע? מה אתם רוצים שיהיה כאן?

הינה מצלמות בכניסה. ניתן לשלב גם מענה כלומר  1-מה אפשרי להשיג בסכום ואז לחלק כרגע המטרה ה
  ניידת+ סיור (רק לרובע).

  שנים מתחלפות. 5דורשות אחזקה וכל מצלמות 
  

  כהןמנהל אגף השרות יעקב               
  צריך לראות מה ניתן לעשות בתקציב הנתון.

  סעיף ע"מ שנרכוש המצלמות מידוגיית התקציב בישיבת המועצה הקרובה ישונה הסרוצה להתייחס ל              
  חודש גג.תוך               

  דו את השמירה עד סוף שנה זו. התוכנית המצלמות יחוברו למוקד העירוני.המצלמות עם הצבתן יחד
מה  1/1/16 -מאבטח+ מצלמות זה מרתיע. כעת יש מצלמות מ"עיר ללא אלימות" הפרושות בעיר. מ

לרשת את כל  נוסף של מצלמות בעליות נמוכות יותר. לא בטוח שיש צורך פרויקטשיוחלט לבצע כמו 
  בו על מפרט האבטחה.מקצוע ישה אנשי הרובע.

  סומים? כדאי להשקיע בדברים אחרים.ח במח"מיליון ש 1המחסומים הם כלי ואמצעי האם כן להשקיע 
  מומלץ להשקיע בניידות ובמחסומי פתע צריך להכין תכנית:               

 רישות בצירים עיקריים .  .א
 לטובת סיורים ברחובות (נוסף על הקיים). ירכב סיור ייעוד  .ב
 סומי פתע במהלך השבוע על פי מודיעין מוקדם.הצבת מח  .ג
  התושבים מאוד מעוניינים לראות שינוי.                   



  יש ירידה או עליה בכמות הפריצות. אם יש לבדוק עפ"י התוצאות את השמירה כלומר -עפרית מנור
  .יש להוציא מנשר לתושבים מנוסח במדויק, בהיר שיכלול אינפורמציה חשובה בנושא זה

  סוכם כי עפרית מנור יחד עם עמירם בריט יכינו מנשר מתאים לתושבים מטעם ועד הרובע.
  

  מבקש הכנסת רשימת רכבים גנובים אונליין.  - אריה פישביין
  

מבקש לעדכן כי בוצע ונדליזם במרכז המסחרי ברעות במהלך החג, נעשתה פנייה לנציגת  - יעקב (גוקי) ניב
  הכשרת הישוב.

  
  מח לכל אמצעי נוסף הרתעתי.נש - איתן גמיל

  
מצלמות הוכיחו עצמם בצורה מדהימה בלפיד/ כפר אורנים שם ירדנו  -משטרת מודיעין - טליאז  פקד דודי

  בכמות הפריצות. % 50-60 - ב
  

מנכ"ל העירייה הודיע כי בהתאם לחוק הקיים לא יתאפשר לגבות את אגרת השמירה  - שלמה פסי
. ( אמנם החלה  1.1.2015 - וכי זו דחיה מ 1.1.2016מחסומים החל מ המיוחדת לרובע ולהציב שומרים ב

אבל לא ברור  2017 -פעילות במישור הארצי מול משרד הפנים בניסיון לדחות פעם נוספת את המימוש ל
)  חובה עלינו לקחת עובדות 1.1.2016 -לפי המצב הידוע כיום ל ךלהיערעדיין אם אכן ידחה ולכן נדרש 

 ךולהיערעל כך יש לתכנן כעת  1.1.2016 -כן יש לדון בנושא כאילו זה יהיה המצב החל מאלו  בחשבון ול
  .מבעוד מועד

ד אבטחה מעבר שוועד הרובע יבקש להמשיך ולאבטח את הרובע ברוב במקרהראש העיר הנחה בעבר כי 
רת אגולעומת זאת לא יתאפשר להמשיך ולממן את האבטחה המיוחדת באמצעות  למקובל בעיר רבתי,

, אזי הציבור במכבים רעות יצטרך להביע את תמיכתו בעניין במשאל תושבים השמירה הנגבית כיום
שינוהל על ידי וועד הרובע שבמסגרתו יתבקש הציבור לאשר הטלת מס רובע במקום אגרת השמירה 

 , אך ורק למטרות האבטחה לפי המפרטאם יגבה ייועד בסעיף תקציבי נפרדהנהוגה כיום. מס הרובע 
  .  של העירייה ןהביטחושיקבע על ידי הוועד בשיתוף עם מחלקת 

. כך שבמידה 1.1.2016 -ת החדשות יופעלו החל משכאמור התקנו במקרההצורך במשאל יתעורר רק 
, אזי לא 1.1.2016 - יימת תתאפשר גם מעבר לותחול דחיה ביישום התקנות וגביית אגרת השמירה הק

  .יהיה צורך במשאל תושבים
להצבת המצלמות בכניסות לפני סוף  מיד ךלהיער, נדרש מוועד הרובע בשלב הנוכחי איך שלא יהיה

תקציבי מתוך אגרת השמירה הקיימת באמצעות שינוי שעות איוש , ולצורך כך חייבים ליצר מקור 2015
  .המחסומים

   שינדונוכפי  הנוספים האבטחהבהמשך יהיה צורך להחליט על רבדי 
  הבסיס לתוכנית.שהינה  18/5 -מ
  

  לגבות מס רובע. רשאילכן העברנו החלטה שוועד הרובע יהיה  -כפיר כהן
  

   מנהל מחלקת ביטחון שמוליק כהן
מערכת כריזה. מצלמות אחת ברעות ואחת במכבים + 2מצלמה לכל נתיב מצלמות  8בשלב א' יוצבו 

תפעיל ניידת הסיור על פי  מערכת זו תחובר למוקד הביטחון כאשר השחיטה תהיה במוקד כשהמוקדנית
  .1/7/15-הצורך. נדרש שילוט מתאים וכן פסי האטה זמן לביצוע מידי, לא יאוחר מ

כנית, כדי להגיע למצב י מאבטחים למאבטח אחד על פי תעד סוף שנה זו תדולל המשמרת בלילה משנ
  שהעליות יותאמו בהתאם כל זאת בכפוף לאישור מועצת העיר בישיבתה הקרובה.

  
  כפיר כהן, אבי ששון ,ויקי יצחקי, מאיר מוסאי , -יו"ר :  - הסיכום אושר פה אחד בעד  -הצבעה     

 (ג'וקי) ניב, עמירם בריט, אריה פישביין, טלי ססובר, עפרית מנור.יעקב      
  

  נושאים נוספים שוטפים:
  

  הוט - אי מאיר מוס-יו"ר ועדת צרכנות וכספים 
"מ מול חברת הוט כאשר אנו עומדים בפני חתימה על ההסכם מאיר נתן רקע על כל ההתנהלות למו

  איתם.
  



מה שחשוב בעיניי זה שייכות התשתיות לרובע ואין בהסכם חיזוקים לכך שאומנם התשתיות  -כפיר כהן
  הם שלנו.

מנכ"ל הוט פנה אלי כיוון שיש להם בעיה בפריסת התשתיות ולכן הם מבקשים את עזרתנו בלחץ על 
  הרגולטור.

  למאיר מוסאי. כעת על ידי לתקן סעיף זה וכן את ההערות הנוספות שהועברומבקש 
ואני ממליץ שנעלה על בסיס הערות שלי  בסוגיהלטפל  וצוותו ימשיכוהצוות בראשות מאיר מוסאי 

  להצבעה בכפוף לביצוע תיקון ההערות מול חברת הוט.
  בכל מקרה לא חותמים כעת על ההסכם!

  ת התשתיות.אנו עושים זאת כדי לשמר א
  

  תמיד אחרי חתימה החברה מעקרת את המסמך/ ההסכם. -עפרית מנור
  

   -שלמה פסי
הסמכות על התשתיות היא של העיריה ומי שמוסמך לחתום על הסכמים מול הוט הוא מנכ"ל העירייה 

  ו/או ראש העיר.
  
  יקי יצחקי, מאיר מוסאי ,כפיר כהן, אבי ששון ,ו - יו"ר :  -אושר פה אחד בעד   -על הצעת כפיר הצבעה     
 יעקב (ג'וקי) ניב, עמירם בריט, אריה פישביין, טלי ססובר, עפרית מנור.     

  
  עופרית מנור -יו"ר ועדת תרבות וקהילה

  מרכז מסחרי ברעות .1
  ישנה בעיה קשה בכמות החניות במרכז מה שגורם להתמרמרות רבה מצד התושבים.    
  

  לשיתוף פעולה אך זה לא יצא לפועל. מנהלת תיכון מור הסכימה -כפיר כהן
  מהבעיה. 70%יחנו רחוק יותר וזה מוריד  16-17הצעתי כי תלמידים בני 

  
  הכשרת הישוב ערים לבעיה ופועלים ומנסים למצוא פתרון. -שלמה פסי

בית הספר בהשתתפות הכשרת הישוב וועד הרובע והח"מ לא הניבו  תמנהלהשיחות שהתקיימו עם 
  תוצאות .

מקומות חנייה נוספים .נקבעה פגישה בשבוע הבא עם  27תחייבות של הכשרת הישוב לבניית ישנה ה
  הכשרת הישוב אצל מהנדס העיר ולאחריה גם אצל ראש העיר בניסיון להגיע לפתרון . 

  לפעול נוכח מצוקת התושבים .   מחויבועד הרובע הוא הגוף שתפקידו לטפל בעיות תושבי הרובע והוא 
  

  אם ממפים את החניות לדעתי יש מקום לכולם. - ניב יעקב (גוקי)
  

  מברקי תנחומים .2
  לצערנו, עולה צורך בניחום אבלים של בעלי תפקידים בוועדות השונות של הרובע ויש צורך בנסיעה         
  למשפחה ו/או שליחת מברק.     
  מטעם ועד הרובע כולל לוגו. משפחה האבלהל עלתה אופציה של הוצאת מייל     
  באחריות עפרית להכין נוהל מתאים ולהציגו לאישור הועד.     

 שיפוץ חדר ישיבות .3
סוכם כי הנושא יעלה לדיון בישיבת הרובע הבאה ויהיה באחריות ג'וקי בעזרת מעצבת הפנים תושבת 

  הרובע מירי בלבול.

  -קולנוע .4
  .  םחברי הוועד ביקרו בקולנוע המשופץ והעירו הערותיה

  
  
  כם. .       לעיונד 

                                                                        
  20:00בשעה  24/6ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעה ליום ד'   ה. 

  
  
  



  שלמה- עודד    בן                                                                                                
  מנהל       הרובע                                                                                                

  רוטוקולרושם הפ                                                                                                       
  

  : העתקים
                                                 ירוני מכבים רעותרובע ע יו"ר וחברי מועצת

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

  לשכת ראש העיר  -נתנאלה אוחנה
  משתתפי הישיבה


