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  .סיכום -14/11/2010מתאריך  ועד רובע ו: ישיבה הנידון
   

  תקיימה ישיבת וועד רובע .ה ,20:00, בשעה 14/11/2010 –ה   ביום א', בתאריך .1

מנהל הרובע עודד בן ו: שמעון דבוש, אורי מנשהאוף, בני כהן, צביקה לוין, אלי ג'רבי, מקס איטח נכחו .2
  שלמה.

  (העבירה הודעה מוקדמת) טייכר חנה, גורן גיורא, : עמיקם אורןנעדרו       
  .הרב סקלי ותושבות ממכבים : יוסי פסגות, דני רוזנפלד.אורחים

  
 .10/119/כפי שפורסם לישיבה בתאריך  – דר היוםס  .3

 

  מהלך הישיבה .4

  מקווה במכבים א.

   הרב סקלי הציג בקשתו להקמת מקווה במכבים תוך הצגת הצרכים והנימוקים לכך.              

  החלטה אך כעיקרון לא הובעה התנגדות, וגרבי. דבוש מקס, החבריםהתייחסו לכך               

  .בישיבתו הקרובה הוועדבעניין תתקבל ע"י               

  2011ותקציב שנ"ע  עבודהתכנית  ב. 

הח"מ סקר והסביר לפורום מדיניות ועקרונות תכנית העבודה תוך מעבר על סעיפי התקציב. 

  ן התקציב.יהחבר מקס איטח הסתייג מהתנהלות היו"ר בעני

  רובע תוכנית עבודה רב שנתית יגבש וועד ה 2011כלקח מגיבוש התקציב לשנת העבודה     

  ובכך יוכל להשפיע יותר על תקציב הרובע במסגרת ופרויקטיםדרי עדיפות סבהתאם ל    

  .תהעירוני התקציב    

 )103.- (הוצג ב החלטה בהמשך לבקשה להקצאת מקלט לפעילות העמותה – "ניצן"   עמותת . ג

  הרובע הציג תמונת מצב עדכנית). ההחלטה  להקצות מקלט לעמותת ניצן (מנהל -החלטה:              

  נגד (בני כהן). 1בעד (אורי, מקס, צביקה ודבוש) מול  4התקבלה ברוב של               

  דרישות נוספות להקצאת מבנים ייבחנו בראיה כוללת אל מול צרכים נוספים ברובע.              

  ם ויעדכן את עמותת "ניצן" וגורמי העירייה.מנהל הרובע יאתר מקלט שעונה על הצרכי              

 ועד הרובע (בי"ס יוזמה לשעבר).ומתחם .  ד          

  יורם כרמון בנושא  הח"מ וצביקה לוין עדכנו את הפורום בסיכום שהוציא מנכ"ל העירייה,               

 דבוש הסתייג מהסיכום. .החבר ש מדיניות הפעלת המתחם.               

 שנה לרעות  20ת חגיגו  .ה

     ).5.12הנושא לא נדון ויעלה בישיבת הרובע הבאה (                



 האם להכניסם כפי שסוכם במשאל או לגבש הצעה חלופיות שוות –מחסומים   .ו

  עלויות לתקציב הקיים?

  יו"ר ועדת ביטחון בוועד, ש. דבוש ייפגש עם ר. אגף השירות בעירייה, יעקב כהן, על מנת       

  להבין אופן תפיסת הביטחון הנלווה. מנהל הרובע תיאם פ"ע עם יעקב כהן ליום ה' הקרוב.       

  מקס ציין כי יש החלטה של וועד הרובע בנושא תפיסת הביטחון של הרובע, שנדונה       

  ה וכי אין צורך לפתוח את הנושא שנית.ייואושרה ע"י הוועד ואף הועברה לעיר       

  וועד, אורי מנשהאוף, הסתייג מדברי החבר מקס.יו"ר ה       

  בשלב זה המחסומים לא יעברו עד לאחר בחינת הנושא מחדש. – סיכום       

  כיכר ניצן  .ז

ניצן בסמוך לבי"ס   לרחובקיימת תכנית לבניית כיכר בכניסה לרעות במפגש בין מבוא רעות 

  (עותק מהתכנית נמצא אצל מ. הרובע). "עמית"

ישור וועד הרובע בישיבה הקרובה וכחלק מתפיסת ביטחון ומיקום הנושא יוצג לא

  המחסומים.

 יו"ר הועד+מנהל הרובע –עדכונים שוטפים .  ח  

  של   עם אדריכלית הנוף   9.11 התקיים סיור ביום ג, – טיפול באדניות ברחובות הולנדים          

  לא מעט חילוקי דעות לגבי המלצה לאבישנם  .העירייה בהשתתפות הח"מ ומנהל הרובע                

  'יתאם דיון בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים אצל סגן ר טיפוס לאדנית. מנהל הרובע                 

  חנן ברנשטיין., העיר ומחזיק תיק מכבים רעות                

   הבא.הועברה לפורום תכנית הרבוד לשבוע  – ריבוד הכבישים ברובע                

  .אורי מנשהאוף –יו"ר ועד הרובע  –סיכום .  ט

  בהשתתפות הח"מ, יעקב כהן  אגף השרות, 'פ"ע בנושא ייערך במשרדו של ר – ביטחון               

  הרובע. תאום באחריות מ. דבוש ומנהל הרובע.               

   העיר ומחזיק תיק מכבים 'אצל סגן ריתאם דיון בנושא מודל לאדנית   מנהל הרובע –גינון                

  מנהל שלום זפרני, מנחם וויצמן, אדריכלית הנוף העירונית, בהשתתפות חנה טייכר, ,רעות               

  הרובע והח"מ.               

  .19:00 -בו במהלך תקופת הפעלת שעון החורף ישיבות הוועד יחל -עיתוי ישיבות הוועד               

  

  .הגב' חנה טייכר במות אביהחברת הוועד, בצערה של רובע משתתף וועד ה .6

  

 . 19:00, שעה 5/12/10ישיבת ועד רובע הבאה תתקיים ביום א' ,  .7

 ב ב ר כ ה                                                                                                                   

 וףמנשהא     אורי 

  הרובע    ועד   יו"ר


