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לכבוד
חברי וועד הרובע העירוני מכבים-רעות
ס' ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות – מר חנן ברנשטיין
חברי המועצה – חן יצחקי ,דני רוזנפלד ,יגאל צדוק
מנכ"ל העירייה – יורם כרמון
מנהל הרובע – עודד בן שלמה
הנידון :ישיבה ועד רובע מתאריך  -17.10.2010סיכום
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ביום א' בתאריך ה 17.10.2010 -התקיימה ישיבת ועד רובע בשעה .19:00
נושא הישיבה – תוכנית העבודה ותקציב שנ"ע .2011
נכחו :שמעון דבוש ,אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,ומנהל הרובע
עודד בן שלמה.
נעדרו :עמיקם אורן ,גיורא גורן .אלי ג'רבי )העביר הודעה מוקדמת( ,מקס איטח
)העביר הודעה מוקדמת(.
סדר יום :כפי שפורסם לישיבה בתאריך .12.10.2010
מהלך הישיבה:
א .פתיחה – יו"ר וועד הרובע – אורי מנשהאוף
 .iהח"מ הציג והסביר את עיקרי מדיניותו ומתכונת העבודה בנושא ת"ע
ותקציב .2011
ב .סדר היום – תוכנית עבודה ותקציב שנ"ע 2011
 .iחברי הוועד הציגו את עיקרי תכנית העבודה
שלהם לשנת העבודה . 2011
 אורי מנשהאוף – כללי
 עודד בן שלמה = כללי
 בני כהן – תחבורה ובטיחות.
 חנה טייכר –איכות ומראה פני הסביבה.
 שמעון דבוש – בטחון וחינוך.
 צביקה לוין – תשתיות.

ג .עדכונים שוטפים – יו"ר הוועד אורי מנשהאוף
 שוק האיכרים – נבחנת אפשרות לקיום שוק איכרים בימי
שישי ,במרכז המסחרי ברעות .הסוגיה תועלה ע"י נציגי
חברת הכשרת הישוב ותוצג לוועד הרובע.
 פנית תושב – תושב מכבים העלה סוגיה בפגישה עימו בעניין
שינוי תב"ע במכבים .התושב יוזמן להציג בקשתו בפני וועד
הרובע.
 עמותת ניצן – החלטה בנושא בקשת העמותה להקצאת
מקלט במכבים )הוצגה בישיבה הקודמת( ,תינתן בישיבת
הוועד הבאה.

ד .סיכום – יו"ר וועד הרובע – אורי מנשהאוף
תוכנית העבודה לשנת  2011תגובש כעת ע"י הח"מ ומנהל הרובע ותוצג
בפני גורמי העירייה ,ולאחר אישור התקציב תפורסם לוועד הרובע.
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רצ"ב הצעת התקציב לשנת עבודה  2011כפי שגובשה בוועד הרובע.
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ביום א' , 14.11.2010 ,בשעה  20:00תתקיים ישיבת וועד רובע הבאה.

ב ב ר כ ה
מנשהאוף
אורי
הרובע
יו"ר ועד

