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לכבוד
חברי וועד הרובע העירוני מכבים-רעות
ס' ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות – מר חנן ברנשטיין
מנכ"ל העירייה – מר י .כרמון

הנידון :ישיבה ועד רובע מתאריך  – 3/10/2010סיכום.
.1
.2

.3
.4

ביום א' ,בתאריך ה –  3/10/2010התקיימה ישיבת וועד רובע בשעה . 18:00
נכחו :שמעון דבוש ,אורי מנשהאוף  ,גיורא גורן ,בני כהן ,צביקה לוין, ,אלי
ג'רבי ,מקס איטח ,חנה טייכר ,מנהל הרובע עודד בן שלמה.
נעדרו :עמיקם אורן
אורחים :סגן ראש העיר מר חנן ברנשטיין.
סדר היום – כפי שפורסם לישיבה בתאריך .19/09/10
מהלך הישיבה:
א .פתיחה – יו"ר ועד הרובע – אורי מנשהאוף
 .iאני מברך על חזרת כל חברי הועד לפעילות .מעורבות כל חברי הועד,
למרות חילוקי דעות ,חשובה לעשייה ולתדמית הועד בעיניי הקהילה
ומתוך כוונה אמיתית למימוש ההתחייבות שניתנו לתושבים.
 .iiעיקר העשייה בתקופה הקרובה תהיה בתחומים הבאים :תוכנית עבודה
לרובע ושילובה בתוכנית העירונית ,טיפול בנושא הביטחון .בשלב שני
מיסוד נהלים והחזרת פעילות הועדות בהתאם לצרכים.
 .iiiתוכנית עבודה  -בכוונתי לגבש תוכנית עבודה שנתית לרובע מתוך
כוונה לשדרג את הקיים ולבצע בקרה על הפעילות .באחריות כול יו"ר
הועדות להיפגש עם חברי הועדה שבאחריותם ולגבש תוכנית עבודה
בהתאם .תוכנית זו תוצג בפני חברי הועד ,תאושר ותגובש תוכנית
העבודה סופית של הרובע ..לו"ז ומודל ישלח בנפרד .תאריך היעד
לסיום תוכנית העבודה ברובע – אוקטובר .2010
.
ב .נושאים שעלו סדר היום
 .iעמותת ניצן – בקשה להקצאת מקלט לפעילות העמותה

 נציגי העמותה הציגו את עיקרי פעילותם ואת הצורך במבנהציבור,מקלט במכבים,זאת על מנת לאפשר להם לשרת את
הצרכים של כלל העיר בנושא זה.
 במהלך ההצגה נשאלו שאלות ע"י חברי הועד ולהן ניתנותשובות ע"י נציגי העמותה.
 סיכום – החלטה בנושא תתקבל לאחר בחינות כלל הצרכיםלמבני ציבור ברובע .מנהל הרובע יטפל בהצגת נתונים אלו.
הנושא יעלה בישיבת הועד הקרובה.
 .iiבחירת מ"מ ליו"ר ועד הרובע.
 החתום מטה הציע את חבר הועד בני כהן לתפקיד. התקיימה הצבעה .בעד :אורי ,בני ,שמעון ,צביקה  ,חנה.,התנגדו :אלי ,גיורא ,מאקס.
 ההחלטה התקבלה. .iiiביצוע מדרגות המחברות מרחוב ברקת לחניית פרק המים ברעות
)בצמוד לפארק(
 מנהל הרובע הציג את הצורך. ס' ר' העיר הציג את הרקע והתחייבויות הקודמות לנציגי רחובברקת.
לשאלתו של מקס עדכן סגן ראש העיר כי הפרוייקט על
הקרקע יבוצע באחריות העירייה.
 התקיימה הצבעה .בעד :כולם חברי הועד מכירים בצורך למרות התחייבויות הקודמות אולםביקשו מסגן ראש העיר לפעול מול נציגי הרחוב לפיתרון
הנושא בדרכי נועם ובהסכמה ).חניית רכבים ברחוב ברקת(
 .ivעדכונים שוטפים – יו"ר הועד – אורי מנשהאוף.
 אתר אינטרנט רובע מכבים רעות  -האתר עלה לאוויר וחבריהועד מתבקשים להאיר  /להעיר.
 גינון – התקיים סיור עם מנהל מחלקת גינון ונוף .הנושאהעיקר שיטופל היינו שדרוג מערכות ההשקיה ברובע.
 טיפול באדניות ברחובות הולנדים – התקיימה פגישה עם ס'מהנדס העיר לתשתיות ומנהל מחלקת גינון וסוכם כי תגובש

המלצה לאב טיפוס לאדנית והנושא יוצג לגורמים המקצועיים
בעיר להמשך טיפול ע"פ תוכנית התקציב השנתית.
 הגדלת חניות ברחוב קשת כחלק מסקר שבוצע . ריבוד הכבישים ברובע כחלק מתוכנית תלת שנתית. .vהתייחסות משתתפים
 גיורא גורן – יש חשיבות רבה לגבש בהקדם תוכנית עבודהותקציב לרובע על מנת לשלבה בתוכנית העירונית.
 מקס איטח – ישיבות שאינן מהמניין ולא על פי הלו"ז הקבועיש לבדוק שהמועד והשעה נוחים לכול הפורום.
 .viסיכום – יו"ר ועד הרובע – אורי מנשהאוף.
 זימון ישיבות – ישיבות שאינן בהתאם לנהלים יקבעו בתאוםעם חברי הועד וינסו למצוא לו"ז מתאים לרוב החברים.
 תקציב – הנושא הינו ראשון בסדר העדיפויות ולכן תקבעישיבה וועד לנושא תוך שבועיים ,בה יציגו חברי הועד את
הנושאים לפי הועדות ובכלל )מסמך בנושא יופץ בהמשך(.
סגן ראש העיר עדכן כי נדחתה הישיבה עם וועד הרובע
לבקשת מנהל הרובע עד לגיבוש התקציב.
 ביטחון – הנושא יוצג בישיבה הקרובה ע"י יו"ר ועדת ביטחון דבוש שמעון. מבני ציבור – מנהל הרובע יציג סטאטוס עדכני של מבניהציבור ברובע.
 גינון – מנהל הרובע יבחן מודל לאדנית ביחד עם חנה טייכרואדריכלית הנוף העירונית.
 .viiלא קלה היא הדרך אבל המטרה משותפת .אני מאמין בכנות ובתמים כי
לכלל חברי הועד אחריות אמיתית לפעילות הרובע ורצון עז לתרום
לקהילה וזה ללא שום כוונות "רווח" .אני מאמין שבמשותף ,למרות
חילוקי דעות ודפוסי פעולה שונים ,נוכל לקדם את הרובע למקום טוב
יותר.
 .5ישיבת ועד רובע הבאה תתקיים ביום א'  ,17/10/10,שעה .19:00

בברכת שנה טובה
אורי מנשהאוף
יו"ר ועד הרובע

