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`                                                          
02/06/16  

  1631/05/ום מי מועצת הרובע סיכום ישיבת הנדון: 
  

  לישיבתה החודשית. רובע ה צתועכנסה מהת 31/05/16ד', יום ב  א.
  

   ,'וקי) ניבגיעקב ( ,ריט, עמירם בטלי סוסובר, כפיר כהן -יו"ר סגן ר' העיר ומ"מ שלמה פסי,  :נוכחים
  עודד בן שלמה.-ומנהל הרובע  , רוני כהןמוסאימאיר 
  .הודעה מוקדמת)ללא (עפרית מנור ויקי יצחקי (הודעה מוקדמת) (הודעה מוקדמת), אריה פישביין  : ונעדר

  
  ר חב –אפי מלצר, יואב שיטאי איתן גמיל,  –השיטור הקיהלתי אבי אלבז ,  המועצה חבר : כמו כן השתתפו         
  תושבים. 15 -וכיו"ר עמותת נאות רעות  -יעקב ברוש הבטחון, ועדת          

  
  .2016 מאיב 29 -ב.       סדר יום כפי שפורסם ב

   
  :להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהםג.       

  
  יו"ר כפיר כהן – פתיחה  .1         

  תפקידו.רוני כהן חבר הוועד החדש שנכנס למברך את              
  מבקש להודיע הודעה אישית             
  מציאות זו נכפתה עלי ברמה האישית, בדמות תלונה לוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים,             
  לאור תפקידי כאן וכיו"ר הוועד ובכובעי השני בעבודתי כסמנכ"ל רגולציה בשלטון המקומי, לפיה כפל             

  התפקידים יוצר חשש לניגוד עניינים.             
    :נאלצתי להתמודד במס' מישורים             
  \מול הילדים -             

  במקום עבודתי -             
    בעירייה -             
  בע. לא כשבחרתי לרוץ, עשיתי זאת מתוך רצון ואמונה לתרום לקידום האינטרסים של התושבים והרו             
  שיערתי שכזה תפקיד שאין בו לא שכר, לא הוד ולא הדר, ייאלץ אותי לעמוד מול ילדיי ולבטח לא             
  בך בדבר. תבמקום בו צריך להתחיל ולהסביר לילדיי שאבא לא הס             
  בשנים ומלהגים את צווחני מקלדות שלא עושים דבר, שיושבים כבר עשרות אני בז לאותם אנשים.             

   ומסך ולעולם לא בעשייה אמיתית. עצמם לדעת מאחורי מקלדת             
  , לחינם, זו שטות והבל, שהתוצאה הישירה הינה שאני נאלץ לעמודהמצב היום שתלונה זו התגלגלה             
  אן ככל שלא תישאר ברירה בידיי,בפני בחירה בין מקום עבודתי לבין תפקידי כאן כיו"ר הוועד, ומכ             
   אשקול להתפטר מתפקידי זה במהלך החודש הקרוב.               
  אני מתכוון לעשות זאת בצורה מסודרת. יש כאן חברים נהדרים שעושים עבודה נפלאה כל ימות השנה.             
   קשורתגם אם כשלנו במס' נקודות כמו בתהאחרונות הוכיחו לי כי ניתן לקדם נושאים ביישוב והשנים              
  בשיווק פעולותינו, עדיין נעשתה כאן עבודה רבה ונושאים רבים קודמו ורבים בהליכי עבודה. וא             

  
  בהזדמנות זו אני מבקש לברך על היוזמה להקמת ועדת ביקורת לוועד הרובע.             

  

  /160420/  מיום אישור פרוטוקול  .2        
   - הצבעה            
  , טלי ססובר., עמירם בריט, רוני כהןמאיר מוסאייעקב (ג'וקי) ניב,  כפיר כהן, ,-בעד -אושר פה אחד   

  
  הל הרובע הפצת הפרוטוקול לתושבים ובאתר הרובע.באחריות מנ   
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  ועדכונים: נושאים –יו"ר כפיר כהן .  3        

  
  על הגעתומשיח אריק מבקר העירייה ת מודה ומברך א             

  
  אריק משיח מבקר העירייה              
  מציג את עיקרי תפקידו ואחריותו בעירייה. הוצגו שאלות למבקר העירייה ע"י חברי הוועד             
  והתושבים שנכחו בישיבה.             
  .כולל דוגמאות והסברים נתקבלו תשובות מפורטות             

  
   יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה –יעקב (ג'וקי) ניב .   4        

                
  כיכר כניסה לרעות א.              

  וגובשה הצעה ראשונית שהועברה לוועד הרובע ואנו עצרנו התהליך       נעשתה עבודה מול מח' ההנדסה                  
  נדסה עמ"נ לבצע סקר תחבורה והוחלט לעשות כיכר דו נתיבית.הנושא להוהחזרנו                  
  אדריכלית הנוף גילתה שעלול להיות נזק נופי משמעותי והוחלט לבחור אופציה אחרת.                 

  הוצגה מצגת בנושא בליווי הסברים.                 
  משך. הפתרון הוא תחבורתי, כל נושא התכסות יבוצע בה                 

  מדוע כיכרות? יש תקנות משרד התחבורה. –גליקמן, שמעוןתושב רעות                  
  בסופו של דבר חיי אדם הם מעל כל ענין. יש כאן בעיה בטיחותית ממדרגה     –יו"ר  ,כפיר כהן                 

  ראשונה.                 
  יש להוכיח כי יש בעיה בטיחותית.  – עדת ביטחוןיואב שיטאי, חבר ו תושב רעות                 
  כשאנו מקבלים החלטה אי אפשר לרצות את כולם. עשינו כל מה שאנו יכולים – יו"ר ,כפיר כהן                 

  ללמוד העניין. ייתכן כי תקום צעקה של מספר אנשים שלא יאהבו המצב החדש.                  
  שנה נהרג ערן כוכבי  12אני בקי בענייני תחבורה ומתפרנס מזה. לפני  – גליקמן שמעוןת, תושב רעו                 

  . זו בעיית נוחות, זה ייצור לחץ ועומס על כל התנועה ביישוב.מבעיה זוכתוצאה ז"ל ולא                  
    פתרון לא ישים. דהכיכר זו הפריט שלא מאיטים בו. ייוול                 

  יפה נוף והרחבת הכביש.הירידה מיש פתרון והוא הרחבת                  
  חלופה ב' תיצור יותר בעיה מחלופה א'. כמות התנועה לא מצדיקה בניית כיכר, יש לחשוף שדה ראייה                  
  שמאלה מיפה נוף.                 
  יי גרועה ביותר. יהיה כאוס טוטאלי. אם לבחור בין עצים חלופה ב' בעינ – קיסרי מיקיתושב רעות,                  

  חלופה א'.בעד  לבני אדם,                 
   ותיווצר סמוך לבי"ס עמית חלופה ב' אינה טובה כי גם כך ישנו עומס בחניות  – גורל ,תושב רעות                 
  טוב. זהו פתרון ממש לאבטיחות קשה מאוד. בעיית                  
  בעד ויתור על הכיכר, אם תינתן אפשרות להפניה שמאלה. – טר הקהילתיהשו ג'מיל ,יתןא                 

  בתוך ההסכם הקואליציוני, לאחר ששמענו מאות תושבים  ההכיכר הזו היית –יו"ר  ,כפיר כהן                 
  הבטיחות היא מעל לכל.שביקשו פיטרון ליורדים מיפה נוף. סוגיית                  
  הירידה מיפה נוף הוא הסכם בטיחותי. סוגיה זו נבחנה ע"י מח' – ס' ר' העיר ומ"מ –שלמה פסי                  
     ההסכם הקואליציוני הכיר בצורך.ההנדסה ומשרד הבינוי והשיכון ו                 

  
  יחסי גומלין עם הקהילה  ב.             
  העובדות. יאני עונה בפייסבוק לאחר שווידאת                
  .106יש תהליך סדור של פניות/תלונה למוקד                 
  ואחר שעה נעניתי בצורה טובה. הפניתי לעיריי – אבנר הלחמי, תושב רעות                

  
  מעקב פרויקטים ומעקב מול העירייהג.              
  צנרת ע"י מי מודיעין, אלביציות. כגון; ריבוד כבישים, החלפת מלווה על ידינוברובע ט כל פרוייק                

                  
  יכר מכבים כ ד.             

  ישנה הצעה של חבר הוועד מאיר מוסאי (מצ"ב)                
  רצינית. הפשטות שלה יפה אך   לדעתי האישית הכיכר צריכה לקבל מתיחת פנים  –יו"ר  ,כפיר כהן                
  הצמחייה היא חסרת צבע וחיים.                
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  כל עוד אני כאן לא יהיה תהליך קלוקל. נדרשת כאן הדמיה שתשלח למיילים של התושבים ובאתר                 
  לערב את שלום זפרני  ייקח זמן וישוכל מי שיש לו מה לומר יגיב. אני לא ממהר והתהליך הרובע                 

  זו דעתי האישית.מנהל מח' גנים ונוף.                 
  
  יו"ר ועדת צרכנות וכספים –מאיר מוסאי .   5

              
  הוט     
   פירט והסביר לבקשת תושבים המשתתפים לגבי מהות ותוכן מאיר  ישנו מסמך שעבר הערות עו"ד אלי שטרן.     
   ההסכם      
  ן שיעבור ויהיה מעורב במסמך/הסכם מול הוט.מבקש מעו"ד רוני כה –יו"ר ,יר כהןכפ     
  בלבד. ₪ 90.00אני משלמת  – חנה טייכר, תושבת רעות     
  רצינו להשתמש בתשתית ואם יש בעיות יש לבדוק. – עמירם בריט     

  
  
  יו"ר ועדת ביטחון –עמירם בריט .   6
  

  מצלמות      
  המוגמר, לגבי סיום העבודה במחסום מכבים.אפשר לברך על      
  לגבי רעות היה עיכוב עקב הבעיה הנופית וכעת ניתן להמשיך.     

  
  יו"ר ועדת חינוך ונוער – טלי ססובר.   5

  והסכימו לעשות מסיבת יום העצמאות להצעתיבנימה חיובית הילדים נענו  – מסיבת יום העצמאות     
  ללא אלכוהול.     
  וההורים נכחו והסתובבו באזור המסיבה לכל אורך הערב.ואני שמחה שלא עברנו על החוק וצלח ביותר מהיה      
  אגף שפ"ע. יעקב כהן והמשטרה שיתפו פעולה בצורה מעולה.רצון נשאר נקי לשביעות      
  ן+פרפריכרמולקבוע פ"ע עם יורם חוזרת ומבקשת לקדם את נושא תקציב תנועות הנוער. יש  – מכבי צעיר     
  +פסי, באחריות מנהל הרובע.      
  טלי וראובן סווירי יעבירו רשימת דרישות טרם הפגישה.     
  .עצמאיים גנים 2ייפתחו שמחה לבשר כי בתוך ביה"ס מעוז המכבים  – פתיחת גנים בבי"ס מעוז המכבים     
  המהלך מהשנה שעברה.מודה מאוד לאגף החינוך של העירייה בראשות בתיה שוכן שהובילה את      
  . יישר כח!!!בבי"ס תיכוניים 1זכה מקום  – תיכון מו"ר     

             
  

           
                  
  

             
                  

  
  

  מהשל- עודד    בן                                                                                                
  מנהל       הרובע                                                                                                

  לרוטוקורושם הפ                                                                                                       
  
  
  

  : העתקים
  ומחזיק תיק מכבים רעות ומ"מ העיר סגן ראש  -שלמה פסי

                                                 רובע עירוני מכבים רעות יו"ר וחברי מועצת
   מנכ"ל העירייה –יורם כרמון 

  עוזרת ראש העיר  -נתנאלה אוחנה
   משתתפי הישיבה


