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הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד מיום ) 6.11.11לאחר התייחסות(
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ביום א'  6.11.2011התכנס ועד הרובע לישיבתו החודשית.
השתתפו :אורי מנשהאוף ,צביקה לוין ,חנה טייכר  ,שמעון דבוש,בני כהן.
נעדרו :עמיקם אורן ,מקס איטח ,אלי ג'רבי ,גיורא גורן.
סדר יום :כפי שפורסם בתאריך .2.11.11
מהלך הישיבה:
א .סיכום אירועי הרובע - .אחריות חנה טייכר
משלוח חוברת מתכונים – באחריות מנהל הרובע+.בני כהן
דיסק בעקבות שינויים בעריכה הנושא יועבר לטיפול הח"מ.
מנהל הרובע יבדוק עלויות הזמנת  100דיסקים נוספים מצלם הוידאו.
ב .צומת מבוא רעות – יפה נוף
הוצג בפני הפורום מסמך פניית מח' הנדסה בנושא .
הוחלט  -נשארים ללא שינוי עד להחלטה אחרת.
ועד הרובע חושב שצריך למצוא פיתרון מערכתי ולא פיתרון קל.
ג .רח' עצמון – הכביש בחלקו חסום במשך שנים .סוכם כי חברי הוועד ,בני כהן ,דבוש
שמעון וצביקה לוין יערכו סיור במקום לבדיקה ומציאת פיתרון ויעדכנו הפורום
בישיבה הבאה.
ד .אישור פרוטוקול מיום 4.9.11
בעד – אורי מנשהאוף ,צביקרה לוין
נגד – בני כהן ,שמעון דבוש ,חנה טייכר
הפרוטוקול לא אושר.
התייחסות יו"ר הוועד:
לידיעתכם ,במסגרת ישיבת וועד הרובע מיום  4/9/11התקיימה הצבעה בנושא שילוב
הגביה עבור המחסומים במסגרת הארנונה והנושא אושר על פי רוב .בעקבות זאת
עמדת הרובע הוצגה לעירייה.סעיף זה לא ניתן לשינוי גם אם הפרוטוקול לא אושר.
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עדכונים
מו"מ עם חברת גז – חבר הוועד בני כהן עדכן הפורום על מו"מ עם  5חברות גז שונות.
הוכנה טבלת פרמטרים ע"י בני כהן ומנהל הרובע שנשלחה לחברות הגז למענה.
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"הוט" – אורי ובני עדכנו הפורום.
פ"ע נוסף ייקבע עם עמית שמר-נציג הוט.באחריות מנהל הרובע.
פארק הכלבים – חנה עדכנה בתוכן פגישתה עם ראש העיר בנושא ),במשותף עם תושב
מכבים(.
הוחלט  -המיקום – פארק אחד ביציאה ממכבים ,בצד ימין.
פארק נוסף בכניסה לרעות ,מצד ימין
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צפי לישיבת הוועד הבאה יום א' ,4/12/11 ,שעה 19:00
ב ב ר כ ה,

העתקים:
ועד רובע עירוני מכבים רעות
חנן ברנשטיין – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
עודד בן שלמה – מנהל הרובע

אורי מנשהאוף
יו"ר ועד הרובע

