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הנדון :סיכום ישיבת מועצת הרובע מיום 20/1/16
א.

ביום ד' 20/1/16 ,התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית.
נוכחים :יו"ר  -כפיר כהן , ,ויקי יצחקי ,עמירם בריט ,דן הלפמן  ,יעקב )ג'וקי( ניב , ,עפרית מנור,
מאיר מוסאי ומנהל הרובע -עודד בן שלמה.
נעדרו  ,:סגן ר' העיר ומ"מ שלמה פסי ,טלי סוסובר  ,פישביין אריה )הודעה מוקדמת(.
כמו כן השתתפו  :חבר המועצה אייל הנדלר ,סגן מנהל אגף שפ"ע שלום זעפרני ,חבר ועדת הביטחון יואב
שיטאי  ,השוטר הקהילתי איתן ג'מיל  ,רב חב"ד הרב נוימן וכ 50 -תושבים.

ב.

סדר יום כפי שפורסם ב 19 -בינואר .2016

ג.

להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1פתיחה – יו"ר כפיר כהן
מברך את כולם.
 .2אישור פרוטוקול מיום 23/12/15
הצבעה-
אושר פה אחד -בעד ,-כפיר כהן , ,ויקי יצחקי ,עמירם בריט ,דן הלפמן  ,יעקב )ג'וקי( ניב , ,עפרית מנור,
מאיר מוסאי.
באחריות מנהל הרובע הפצת הפרוטוקול לתושבים ובאתר הרובע.
 .3יו"ר כפיר כהן – נושאים ועדכונים:
א .בית חב"ד
פותח ומסביר כי לא תיערך הצבעה היום בנושא על מנת לאפשר לוועד הרובע לשקול ולהחליט
בעניין.
ב .ביטחון
הנושא על סדר היום עקב גל הפריצות.
ישנו שיח בפייסבוק שלא תמיד מכובד.
אני מכבד כל טענה אך יש דרך להביע אותה בצורה מכובדת ועניינית.
איני רוצה כבוד אך יש צורך לכבד ההתנהלות.
אף אחד מחברי הוועד אינו ראוי לקראות הגנאי הללו.
ג .בית חב"ד
במתחם בתי הכנסת ישנה הקצאה לבית כנסת בלבד ולאור כך שמניין התימני לא הצליח להקים
בית כנסת כפי שנקבע בהקצאה לפני שנים פנה רב חב"ד וביקש להקים בית כנסת לחב"ד.
הרב נוימן-
אני שמח להביע הערכתי לחברי הוועד על עבודתו המסורה והאפשרות להביע ולהתעדכן.
מציג את עצמו ומשפחתו.
משך אותנו הפתיחות והקהילתיות ברובע.
הקהילה כאן התפתחה ובשלב מסוים נערכו תפילות אצלי בסלון הבית ואח"כ קיבלתי מקלט ברח' גבעת
הלבונה.
פנינו למנכ"ל העירייה בעניין ההקצאה לבית כנסת חב"ד וועדת הקצאות אמרה כי אפשר להגיש בקשה
למיקום .
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 המקום כבר "צבוע " לבית כנסת. אנו נוגעים לחילונים ודתיים ולכן אנו פתוחים לכל אדם  .בית הכנסת ישמש את כולם  ,כל האוכלוסייה. יש לנו גם יכולת כלכלית כדי להתקדם ,בימים אלה אנו מסיימים סבב של כ 500 -החתמות.חבר המועצה אייל הנדלר -מספר על היכרותו עם הרב נוימן והשתלשלות אני "משוחד" ויש לי היכרות
עם הרב נוימן .לדעתי זה סוג של מעורבות טובה וחיובית.
המקום המיועד יש בו  2מבנים -בית כנסת ופעולות רב תכליתית שמראה על שיתוף ועל שימוש.
פעילות הרב תופסת את כל היישוב ועושה טוב ליישוב.
יוסי חזאי -לא הודגש כאן מספיק שהשטח הוקצה לבית כנסת התימני ויש גם תורם שהתקדם איתנו
כעת .אי לכך ,יש להשאיר החלטה על כנה ולדחות בקשת חב"ד.
מבקש מועד הרובע לדחות הבקשה.
יוסי חרד -הושקעו מאמצים אדירים בקבלת אישור הקצאה בזמנו לעדה התימנית.
היו בעיות של עתיקות שנפתרו על ידנו בסיוע ר' העיר הקודם.
מקס איטח )תושב רעות(  -מי שלא מכיר את חב"ד אולי חושש מהפעילות שלהם ,אך אני מאוד נהנה
מחב"ד בהיבט החברתי והקהילתי .פעילות זו טובה גם לעדה התימנית.
אנו כאן מעל  24שנה ביישוב והדמוגרפיה ביישוב התייצבה .חבל לבזבז אופציה שהיא דיי ריאלית לכל
הקהילה.
עדי -תושב רעות -אני מתנגד לעוד בית בית כנסת נוסף ביישוב.
חב"ד זה ארגון מסיונרי וכל קהילה פתאום רוצה בית כנסת .הוועד שידאג קודם כל לדור ההמשך שלנו.
עניי עירנו קודמים.
אהרון ראצבי ) -תושב רעות( -כבוד הרב נוימן הוא דו שלי ושכני היקר.
בעבר בית כנסת אשכנזים וספרדים היה בית כנסת אחד.
הספרדים לחצו ולכן לא פוצל 2-3 .שנים אח"כ קמה הקהילה התימנית.
יש צורך ,תימני לא יודע להתפלל עם אשכנזים /ספרדים.
לפני מס' שנים ביקשנו את השטח והמועצה השקיעה המון כסף .בשישי שבת מביאים תגבור מתפללים
לחב"ד .חב"ד מסוגלת להביא כספים בלי בעיה .אנו נתמודד עם הסוגיה הכספית.
משה קרימאר)-תושב רעות( -כולנו יהודים ויש לכל אחד פינה מדוע ההפרדה כאן? אני מלווה את
הקהילה .שאלה נוספת האם יש לכם סמכות משפטית?
יו"ר כפיר כהן -לבסוף ההחלטה היא של העירייה יש לשמוע את עמדת ועד הרובע ולכן אנו מתכנסים.
יחיאל ראצבי)-תושב רעות( -אני חילוני מסורתי ובאתי לתמוך ברב נוימן .כעת התברר לי משהו פשוט
שיש כאן קהילה שבוצע לה מחטף וכל זאת בגלל שאין לה כסף.
דוד לוגסי)-תושב רעות( -מכיר את התפילה של התימנים עם הזמן זה ממש להתאהב בתפילה של
התימנים .קהילה זו עושה המון פעילויות ומתפללים בשבתות.
יואב שיטאי)--תושב רעות( -אני לא דתי בכלל ויש לי הסתייגות מחב"ד .כל עוד שאין לחב"ד כניסה
לצה"ל ומשרד החינוך ,אין לאפשר להם לבנות בית כנסת.
הרב נוימן -הגשתי בקשה לעירייה נאמר לי כי השטח תפוס.
עניין העדות לא רלוונטי .בית חב"ד מכבים -רעות הינו עמותה ולא התארגנות עולמית.
אני מארח כל שבת חיילים והגעתי ממשפחת קצינים.
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דן הלפמן -אימצו אותי בהגיענו למכבים משפחה תימנית .אסור להגיע לשנאת חינם בגלל מטרה טובה.
אני מברך את הקהילה התימנית על ההתעוררות.
מתי ) -תושב רעות( -משפחתי חילונית  ,נשוי לפולניה שרוצה להתפלל רק בחב"ד .לא נעשה כלום
וחבל שהזמן יבוזבז .יש להסתכל  15שנה קדימה.
יו"ר כפיר כהן -לא נקבל כאן החלטה  ,בטח שלא היום .נדון איך להתקדם הלאה.
מודה לכולם.
ד .בטחון
מקיימים בשנה האחרונה לא מעט ישיבות בהשתתפות כל בעלי התפקידים הרלוונטיים הכי בכירים.
אומר לכם באחריות מעבר לכתוב בפייסבוק נתוני כזב .הצעתי להם כי עם נתוניהם ייגשו לעירייה.
מי שהיה כאן קיבל נתונים יבין  ,מי שלא לא יבין.
אגרת השמירה צבועה לטובת אבטחה במכבים רעות.
כל מי שאומר שכספים אלו הולכים מחוץ לרובע אינו אמת.
אנו בפרויקט ברשות הרובע במצלמות ובשלב שני נרשת את כל הרובע )כמו בקיסריה(.
מצלמות אלו יצלמו מס' הרכב והנהג .האטה תאפשר למצלמות לצלם.
לא תהיה כאן תמימות דעים אף פעם.
פרויקט המצלמות יצא לדרך מכספי אגרת השמירה.
אי אפשר לסגור את היישוב הרמטית  ,אין אפס פריצות.
ראובן סווירי) -תושב מכבים( -אני באתי לכאן לומר תודה על הקדשת הזמן והאנרגיות ומתנצל על
הבוטות של חלק מהתושבים.
חבר המועצה אייל הנדלר -גם אני באתי להתנדב כאן ובוטות כזאת מורידה לנו את הרוח מהפרשים.
כל וועדות הרובע פתוחות לתושבים.
עניין השמירה חשוב לי מאוד .לפני שנתיים נחשפתי לכך לצערי כאשר פרצו לביתי.
אני גר כאן  15שנים ואפילו שמרתי .אנו צריכים לזכור כי בעלי תפקידים בכירים הינם תושבי הרובע
היו ישיבות וסיורים כולל לקיסריה שם רישתו את כל העיר .צריך לתת לטיפול צ'אנס וזמן.
שלמה חזן -תושב מכבים -האזור הדרומי של מכבים היה אמור להיות רק עם רכבי בטחון ואף היה
שלט מתאים .המקום בלתי נאכף לחלוטין והפקרות בסיסית .חייב להיות תמרור ואיסור כלי רכב
בשיתוף המשטרה.
כפיר כהן -יש לעשות חשיבה מחודשת על מעברים מסוימים ואולי אין צורך בהם.
תושב-
שאלה :יהיה מוקד למצלמות?
תשובה :מוקד בעירייה
שאלה :יציאה צפונית פרוצה
גוקי :הושמו בולדרים אך תושבים עקפו אותם.
קורמיאר -מברך על הפעילות אך נדרשת פעילות שתבוא למגר ולעצור.
כולנו חייבים לשתף פעולה ע"מ למנוע אסון.
דני ארליך-
שאלה :המצלמות עובדות?
כפיר כהן :טרם ,הוחלפו הבמפרים.
דני -פרצו לי לבית במהלך השיפוץ.
אהרון רצאבי -טכנולוגיה תעזור כולל מערכת בקרה עירונית ותיעוד .המשטרה מסתייעת בנו המון
בתיעוד) .בקניון עזריאלי(
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טלי יהב)-תושבת מכבים(  -אני חרדה מאוד ובתחושה שלי מאוד מודאגת.
כפיר כהן -האווירה במדינה כעת לא נוחה ולא נעימה .אנו יכולים לעשות במסגרת האמצעים
והתקציב שניתן לנו .אין אפשרות להציב שער חשמלי.
מיכל) -תושבת מכבים( -האם יש עוד חלופות?
כפיר כהן – כמובן
עדי תושב רעות -אני בא מתחום הבטחון .אבטחה היא עבודה מועדפת .עמותת נאות רעות יכולה
לסייע בהקמת עמותת שמירה.
יעקב )גוקי( ניב -נותן סקירה על פעילות הוועד בהיבט הבטחוני ,מצלמות  ,במפרים ,בולדרים
ומחסומים.
כפיר כהן -כל הודעה בפייסבוק אני קורא ובושה על ההתייחסות של אנשים שם .וועד הרובע דוגל
שקיפות מלאה וכך אני פועל .אני נפגש בבתי קפה ברובע עם תושבים .השיח כאן איום ונורא יש
דרך לפרוק כאב ולא לקלל.
דן הלפמן -מעלה רעיונות לפתרונות בשיתוף המשטרה והעירייה.
.4

איתן ג'מיל השוטר הקהילתי-
נותן סקירה סטטיסטית על נתוני פשיעה ברובע בשנת  2015בהשוואה ל.2014
חלק מהפורצים נתפסו )רמלה +שטחים(
כל לילה יש ניידת בילוש שמסתובבת רק ברובע .בהיבט העברות בשנת  2015היו  25פריצות .בכל
העיר מודיעין היו  140פריצות .בדרך כלל תושבי רמלה – לוד -מזרח ירושלים.
נכנסים לסלון ולמטבח ולוקחים רק מה שיש זמין באותו רגע כמו לפטופ ,סלולרי ו.
במשך  20שנה לא נתקלתי בפורץ שעולה לקומה ה.2 -
פח"ע טרור -תיאום בין הצבא למשטרה .העיר מחולקת לגזרות כאשר ברובע יש ניידת שלא יוצאת
מהרובע.
אני בודק את הפועלים והאתרים אישית ובמהלך שנה וחצי לא היו כאלה שלא מאושרים.

.5

יו"ר שפע ואיכות הסביבה – יעקב )ג'וקי ( ניב – עדכונים:
א .דיוור -יש לשדרג הנושא.
ב .בטיחות הגז -חב' הגז צריכות להחליף הצוברים אחרי  20שנה.
ג .אלביציות -בוצע סקר למפות העצים הבעייתים ונמצאו  79מסוכנים שהולכים לעקור אותם.

.6

יו"ר ועדת צרכנות וכספים – מאיר מוסאי -נושאים ועדכונים:
א .הוט -מו"מ התחדש אתמול ותוך שבועיים אנו אמורים לקבל התייחסות ולרדת ב 30% -בעלויות.

ד.

לעיונכם.

ה.

ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעה ליום ד' 24 ,לפברואר  2016בשעה .20:00

העתקים:
יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות
שלמה פסי -סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
נתנאלה אוחנה -עוזרת ראש העיר
משתתפי הישיבה
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עודד בן-שלמה
הרובע
מנהל
רושם הפרוטוקול

