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  71.57.42וםמיהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית0    ולישיבתוועד הרובע  התכנס .510.201 רביעי ביום  0 א

 יעקב )ג'וקי( ניב, כפיר כהן,  – יו"ר, שלמה פסי-ראש העיר ומ"מ סגן  נוכחים:      

 7ויקי יצחקי, עפרית מנור, אריה פישביין, עמירם בריט      

 ת(ומוקדמ ות)הודע רוני כהן ,סוסובר טלי ,מאיר מוסאי :נעדרו      

 , פרפרי-מיכל ענבר-המשנה למנכ"ל ע0 מודיעין מכבים רעות :כמו כן השתתפו      

 איתן -, השוטר הקהילתישי גל, שלמה לינגורד, אברשה ברנשטיין-חברי ועדת ביקורת      

 תושבים0 .5-כו ג'מיל     

 

  .510.201 כפי שפורסם בתאריך0   סדר יום ב

 

   :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג0   

 יו"ר  כהןכפיר  –פתיחה  0 1     

 0ונותן רקע על מטרת הישיבה מברך את הנוכחים          

    שד' יאיר פרגשביל האופניים  –המשנה למנכ"ל העירייה  –י רמיכל ענבר פרפ 0 5     

 0בעירייה ביצוע  ותחומי אחריות של גורמי תחומי אחריותה ,נותנת רקע על תפקידה          

 מתייחסת לנושא המעורבות והפוסטים המועלים בפייסבוק ע"י התושבים0          

 מדוע השביל נבנה מערבית לשד' יאיר פרג0מסבירה ומנמקת           

 ערכתי סיורים בשטח ויש נימוקים בעד קיום השביל מערבית: – מכבים –ינקי צור           

 הרבה יותר הגיוני0בהיבט הבטיחותי ביצוע השביל מזרחית א0           

 0לאורך שד' יאיר פרג ב0 מקומות חניה שאסור לוותר          

 מתח הוא נמוך0הג0 קו           
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 ממליץ למיכל להתעלם מהפייסבוק ואף לשקול לתבוע אלו  – רעות –יואב שיטאי            

 11/150בהקשר לכביש ולאכוף התמרורים שמשמיצים0 אתם צריכים לשאוף            

 סוגיית מעבר חציה בכניסה לרעות, האם אלו הקריטריונים?מעלה  – רעות –מירב רביב            

 ח!ולעירייה, יישר כאין כל טענה  - מכבים –טרבלסי אשר            

 הבעיה היא לא הרוחב, אלא העומס בכביש והפתרון הוא מנהרה  – מכבים –צביקה לוין            

 0 בפועל הכביש הוא בינעירוני למרות שהוא צריך להיות עירוני0 3מתחת לכביש            

 מגרש החניה ליד הכביש מהווה בעיה כי המכוניות בולטות ואין משאית שלא עוברת            

 ממסלול למסלול0           

 שפה0השאלה לגבי גובה אבן מעלה  – יעקב )ג'וקי( ניב           

 מתייחסת לכל השאלות וההערות שעלו ע"י התושבים תוך הבטחה  – מיכל ענבר פרפרי           

 מזמינה התושבים לפנות אליה בכל שאלה0  0סוגיות פרלבדוק מחדש מס           

 מודה למיכל על הסבלנות, העשייה וההתמדה0 – יו"ר –כפיר כהן            

        

 עמותת בית הכנסת הקהילתי במכביםיו"ר  –אשר טרבלסי 0  3      

 קמת בית הכנסת הזמני הקיים היום במכבים ועל הבקשה הנוכחית לממש הנותן רקע על            

   המיקום הנוכחי מונע בעדנו מלהתפלל כי  הבאת תקציב הנדרש, מדגיש הבטחת           

 כיאות0           

 קיבלתי פניות שונות בחודשים האחרונים0 אני מכיר את המניין הזה – יו"ר –כפיר כהן            

 על פניו ודיברתי עם אנשים רלוונטיים, כל תזוזה היום של בית כנסת זה תגרור מחלוקת0           

 קיים סטטוס קוו בנושא הדתי0           

 אני חושב שראוי שיקום כאן בית כנסת ראוי, אך עתה כל תזוזה כזו תקשה עלינו לאשר            

 שוב יצירתי ואני מציע שתבוא אלי שאסביר לך אני חושב שעליכם לחלכם בית כנסת כזה0            

 לעומק0 כל בקשה שלכם להקצאת שטח מחדש תבעיר העניין0           

 אתן לכם כיוון כיצד לעשות זאת, אך כדי שהוועד הזה שאני  זה לא דומה לחב"ד כלל0           

 וך ראייה כלל יישובית0 קופסא תמהיש לצאת מכירו היטב יאשר,            
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 החשיבה שלכם נובעת מזה שאתם עושים השוואות לחב"ד0 אין כאן  – מכבים –אלי ג'רבי           

 בית כנסת ראוי והעניין נגנז בגלל היבט כספי0          

 מסכים כי אנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסא כדי שנתגבר על המתנגדים0           

 ת כנסת זה יהיה באתי להתנגד עקב הבעיה של חב"ד0 ככל שבי – מכבים –מיכאל פלד           

 מקומי אני מציע שיהיה תהליך של גילוי, משאל וחתימות שכנים בניסיון להגיע לקונצנזוס           

 0שהיה בעבר התהליך של חב"דבצורת ולא           

 מקום זה לא היה מיועד לבית כנסת0 היה מחטף כזה שרוב  – מכבים -צביקה לוין           

 התושבים לא ידעו מזה0 היום אם תעשה משאל תדע מה קורה0          

 יש תכנון  , לשטח המדוברצריך בית כנסת ראוי במכבים כדי שנכדינו יעלו לתורה כראוי          

 ותקציב למקום  טבעי0          

 למכבים מירושלים, יש ישובים שאפשר בזמנו אני נגד! הגעתי  – ביםמכ –שרה גריאן           

 0אך לא כאן ,גור בהם כדתייםל          

 השטח שעליו פנה אשר טרבלסי מתוכנן לפי בקשת – ס' ומ"מ ר' העיר –שלמה פסי           

 והפרויקט עומדכבר קיים תקציב וועד הרובע לטיפול נופי, הפרויקט כבר אושר מזמן, ה          

 לצאת לדרך בטווח הזמן הקרוב ביותר0 לעצם עניין הקצאות שטחים, צריך לזכור שמעבר           

 להתייחסות וועד הרובע והיה אם תוגש הקצאה לעיריית מודיעין מכבים רעות , הועדה           

 תדון בנושא לאחר פרסום להתנגדויות תושבים0          

 0 מציע שנשב בהרמוניה גריאן היישוב הזה יקר לי לא פחות מגברת – מכבים –אלי ג'רבי           

 ובצורה נינוחה0 מבקש להקפיא את העניין בשלב זה0          

 ממליץ לשבת אתנו בנפרד, כדי שיקום מבנה ראוי במכבים כבית – יו"ר –כפיר כהן           

 על משאל בין תושבי מכבים0 לא יהיו מלחמות עצומות  כנסת0 אם לא נגיע לפשרה ממליץ          

 ומאבק0          
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 מכבים -אגודת מכבי  –שלום קיטאל 0  1     

 ועלינו רשומים ילדים  .12-מציג עצמו ונותן רקע על פעילות הילדים במכבים רעות, כ          

 ובע/עירייה וממש סיוע דרך וועד הר אנו צריכים תקציב ומבקשים 0בכדורסל לליגה א'          

 0 ₪אלף  .12בסכום לשנה הבאה  נדרשת לנו תמיכה          

 הפניה של מכבי אינה לכתובת הנכונה, ועדת התמיכות  – ס' ומ"מ ר' העיר –שלמה פסי           

 של העירייה בראשותו של מנכ"ל העירייה מקצה את התמיכות העירוניות לכל ענפי           

 לפי קריטריונים שקבעה מועצת העיר, שאותם אישרה מועצת העיר0ואגודות הספורט           

 מכבים0 בנוסף, בשנה -התמיכות לשנה זו כבר אושרו ונמסרו, בתוכם גם התמיכה למכבי          

 מכבים בפעילות של בית הספר לכדורסל שבהנהלת -האחרונה הוגדל חלקם של אנשי מכבי          

   עמותת סחלבים, עם כל המשמעויות הכלכליות הכרוכות0          

 ומודה לך על  , אעשה השתדלותתעביר לנו את לשון הפנייה בכתב – יו"ר –כפיר כהן           

 הגעתך0           

 סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי    20    

 רעות השקעות -שבאמצעותו מתוכננים לבצע השנה במכבים חדש-התקציב של ישן          

   משמעותיות כבר הגיע0          

 פי שקבעה וועדת שפ"ע של וועד הרובע, הוא רחוב גליל בקטע כהפרויקט הוא  – ריבודים          

    שבין עצמון לערבי נחל0          

 בהתאם לסכום בדיון וועד הרובע מהשבוע שעבר, מבצעים כעת  – פרויקט המיחזור          

 בדיקת לקחים על פרויקט המיחזור, המטרה לבדוק את ההחלטות והביצוע עד כאן כולל           

 התייחסות לטענות שהועלו ולקבל החלטות0          

 התקיימה פגישה של ועדת התרבות של הרובע עם אגף התרבות  – אירועי תרבות ברובע          

           בעירייה, מתוכנן לגבש תכנית שנתית מתואמת ומוסכמת לאירועים0          

 טענות לגבי מיקומים של מתקני המיחזור0 – רעות –איריס 0          
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 עבר דיונים, ישיבות, מצגות0 כל נושא המיחזור – יעקב )ג'וקי( ניב          

 יש לדייק כאשר מפרסמים בפייסבוק ולא לזרוק סיסמאות0           

 הוצאתי "קול קורא" וזימנתי תושבים ליום שיבת שפ"ע לכל התושבים,פורסם פרוטוקול י          

 בכתבהצעתי שכל אשכול שלא ירצה למחזר יתחייב  וח0 הגיע גוף חיצוני שעבדנו מולו0פת          

 למחזר במרכזים0 המיחזור יהיה פה לעתיד ילדינו0          

 אני בעד מיחזור ואני מוקיעה תושבים ששופכים זבל לא במקום0 – רעות –מירב רביב           

  אני מוכנה בעצמי לפרסם לתושבים, לא כולם כמונו כל הזמן בפייסבוק0          

 רוצה לדעת איך היה פיזור ברעות?          

 מבקש קצת דרך ארץ למען  – רעותחבר ועדת ביקורת ותושב  –אברשה ברנשטיין           

 הצעירים הנוכחים כאן!          

 מוכן להתנדב לוועדת שפ"ע0 יש לי רעיונות0 - מכבים -דוד רוזין           

 הבעיה היא חינוכית! – מכבים –צביקה לוין           

 ענו לי מי אתה שמעיר?)בעיה חינוכית( כשהעליתי זאת  – יו"ר –כפיר כהן           

 

 יו"ר ועדת תרבות וקהילה –עפרית מנור 0   6    

 ואני לא בטוחה שזה מספיק  1.1-מוקדלהסיכום מפנה  – תלונות תושבים בנושא מיחזור          

 כתהליך0          

 את מוכנה להשתתף בתהליך? – יו"ר –כפיר כהן           

 כן0           – עפרית מנור          

 סיימנו לא מזמן את חג ל"ג בעומר0 פנו אלי תושבים שטענו שלא היה  – אתר לל"ג בעומר          

             0חשיבהמקום שאפשר לקיים מדורה, פשוט לא נעים ואז לא חוגגים את החג0 יש לבצע           

 יש מגמה בעיר לצמצם את המדורות0 – יו"ר –כפיר כהן           
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    דוברות ריו" –ויקי יצחקי   0 .       

 משתמשי השביל הפנו את תשומת ליבי לעובדה שיש לטפל  – שביל החייליםא0              

 האקרשטיין שקעו במקומות מסוימים ומשבשים את בגימורים0 נכון לעשיו, אבני                  

 הבטיחות בשביל0 מבקשת הארכת עמודי תאורה לכיוון מודיעין0                 

 0(גוקי) כבר היוםוהנמיכו הורידו  –בכיכר בכניסה לרעות  – הנמכת צמחייהב0              

 (0סיפקוסמטי קל )ון קיעבור תי – ריבוד הכביש ביאיר פרגג0              

 הדואר הועבר לבדיקתי לפני מספר חודשים, בדקתי את הטיפול נושא  – דוארחלוקת ד0              

  מי שהיה זכיין בית הדואר ברעות, כמו כן,  בני כהןבנושא בעבר, יצרתי קשר עם                  

  תושב רעות, בתפקיד בכיר במשרד התקשורת וכן בדקתי  – שמילהיצרתי קשר עם                  

 , בנוגע לאפשרות מימון תיבות דואר ברוש –לשעבר יו"ר עמותת נאות רעות  עם                 

 והתקנתם במידה ויידרש המלצתי לקיים משאל בין התושבים אך טרם הוחלט0                 

 0ויחזיר תשובה יבדוק כפיר  - סיכום                 

 יו"ר ועדת שפע ואיכות הסביבה –ניב יעקב )ג'וקי(   80       

 0בוצעה כעת שתילה עונתית בתהליך של שבועיים - גינוןא0            

 0תאורהחסרה מצע, אהסתיים ב - שביל החייליםב0            

 חדש, מדוע?-מיליון ע"ח ישן 1 – כיכרג0            

 ברמה לא מספקת ואין מספיק פיקוח0 - שמבוצעים ע"י העירייה פרויקטיםד0            

 התאורה בוצעה לפי התכניות שאושרו, הרחבה נוספת, אם נדרש צריך – שלמה פסי               

 לעלות לדיון0                

 יו"ר ועדת תחבורה –אריה פישביין 0  9      

 אין התקדמות כרגע והנושא על שולחן ראש העיר0 – כיכר           

 טיפול בנושא0 מבקש קיימת תלונת תושבת  – 1.4תחנת עצירה קו  –יו"ר  –כפיר כהן            

 0פישביין ויעקב כהן אריה            

 יו"ר ועדת בטחון –עמירם בריט 0  .1   

 על הפריצה ביום נותנים פירוט - )השוטר הקהילתי( + עמירם + איתן ג'מילפסי שלמה           

 1310הפורצת אחרי מרדף בכביש  שלישי לבית ברעות ותפיסת          
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  מכבי צעיר –נמרוד והילה  0 11   

  :נושאים 4          

 שמענו על התקציב ומעוניינים שנהיה שותפים לתהליך0        – שיפוץ הסניףא0           

 מול בשת"פ לעבוד  , מבקשיםב0 אנו בצוות קהילה בסניף והמשאבים שלנו מאוד נמוכים          

 קהילה0תרבות ויו"ר ועדת  - עפרית              

 על הגעתכם וסבלנותכם0 נמרוד והילהמודה לכם  – יו"ר –כפיר כהן           

 אתם תהיו שותפים לתהליך השיפוץ ולחשיבה העירונית0 יהיה ייצוג ראוי מטעמכם שיודע           

 תוכל לשבת  עפריתקולכם יישמע0  ,את הצרכים בשטח0 כעת אין עדיין ירידה לפרטים          

 אתכם ולתמוך בכם0          

 מער' סולרית -תושב הרובע –בשן מיכאל   510   

 ולפרסם דרך וועד הרובע0במערכת מבקש לעניין את התושבים התושב           

 הפיץ תכנים מסחריים של חברות אלו ואחרות לא וועד הרובע מעולם  – יו" ר –כפיר כהן           

 רעות דור -תושבי מכביםואותו כנ"ל לגבי דף הפייסבוק0 נפתח היום דף פייסבוק "          

 אנו לא הכתובת לעניין0       "0ההמשך          

    

 0  לעיונכם0   ה

     במשרדי הוועד0 ..:.4שעה  .0417.171  הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך ו

   

  מנהל הרובע  - שלמה-עודד בן                                                                       

 רושם הפרוטוקול                                                                                

                                                                                                                                                :תקיםעה

 סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות – שלמה פסי

 מנכ"ל העירייה – יורם כרמון

 יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות

       עוזרת ראש העיר – ריבי כהן גבע


