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  2010ינואר  4

  יו"ר וועד רובע עירוני מכבים רעות 

                          חברי וועד הרובע העירוני מכבים רעות      

  

                 

   3.1.10סיכום ישיבת וועד הרובע מיום הנדון: 

  

  , התכנס ועד הרובע.2010בינואר  3ביום א',   א.

  

יו"ר, חברי הוועדה: שמעון דבוש, חנה טייכר, אורי מנשאוף, אלי  ג'רבי, -עמיקם. אורן -ים: נוכח
  דני רוזנפלד, יוסי פסגות. -מקס איטח, גיורא גורן,  צביקה לוין, חבר המועצה

  הצטרף מאוחר יותר חבר המועצה חן יצחקי.

  כמו כן נכחו מאיר מוסאי ועיתונאי. 

  בני כהן - : נעדר          

  

  להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:  ב.

  עמיקם אורן –יו"ר הוועד  –פתיחה 

  חזרה לעבודה. לא נדבר על השנה האחרונה. שנה לא פעילה ולא אפקטיבית. יש

  לאסוף את השברים. אתגר גדול להתחיל מאפס ולייצר כתובת אמיתית לתושבים,           

  אינו כוועד נבחר, האתגר היום יותר גדול.למועצה ולעיריה. ועד ממונה           

  ברצוני להמשיך כיו"ר באותה נכונות להשקיע תוך פעילות אינטנסיביות.      

  מאוחר יותר  אתייחס לגבי פיזור ועד הרובע וכיצד אני רואה את השיגרה.  

  

  מבחינתי המשרד פתוח כגורם שעובדים מולו. המשרד מתאם, קובע  – משרד הרובע

  חברי הוועד.וכתובת ל    

אהיה נוכח במשרד הרובע, לקיום פגישות אישיות  20:00-23:00כל יום א' בין השעות  
  עם מנהל הרובע, חברי הוועד, וועדות ויור"ים של הוועדות השונות.

דקות, במתכונת מרתון  20-כבר ביום א' הבא, מבקש מכל אחד מחברי הוועד פגישה של כ
  ן מה נעשה, מה הספקנו וכו'.פגישות אישיות. כל חבר וועד יעדכ

  (פרוטוקול). –לכל פגישה יהיה תיעוד ע"י מנהל הרובע     

    ישיבות הוועד יהיו בתדירות פעם בחודש, ביום א' של כל תחילת חודש.    

  

פניתי לפני מספר ימים לראש העיר וביקשתי שבמסגרת ישיבת  – פיזור וועד הרובע
מאורי שאיני מוסמך לכך ומכתב מקביל המועצה הקרובה הנושא יעלה. קיבלתי מכתב 

  לראש העיר שנשלח ע"י אורי מנשאוף.

  פנייתי זו הינה אישית לראש העיר ולא בשם וועד הרובע. זו עמדה אישית שלי. 

  אתה לא יכול להעלות דעותיך האישיות במועצה. - צביקה (הערת ביניים)

  

  

  

  

                  

 



  מודיעין מכבים רעותעיריית 

 minhelet@modiin.muni.ilדואר אלקטרוני  :                 08-9262698 -רעות           טלפקס-מנהלת   רובע   מכבים

                           

-2-  

  עצה. אף אחר לא חייב להסכים לדעתי.אני אציג ביום ד'  את דעותי האישיות במו  - עמיקם

לדעתי ועד הרובע איבד את האמון בין אנשיו. אי אפשר לשקם האמון בינינו, על כן חבל, 
  כל יום שעובר ואין בו וועד חדש.

  ראש העיר הודיע שאין בכוונתו להעלות הסוגיה במועצה הקרובה.    

שאני בראשותו. אין סיכוי  דרך חור האחריות אני מתנפל על העבודה כדי לנהל את הוועד
לשחזר את האמון. יש פה דם רע בין האנשים בוועד. כדאי שלטובת הישובים נפזר את 

  הוועד. מי שרוצה שיעמיד עצמו לבחירות שוב, מוזמן לעשות זאת.

  

בשלב זה של הדיון נערך סבב התייחסויות של חברי הוועד והתנהל דיון בו הביעו 

  הפרק. להלן הפירוט: החברים דעותיהם בסוגיות שעל

  

  צריך כאן יועץ משפטי שיחליט בסוגיות כאלו.     – איטח

  כולם לדעתי בעד שיהיה כאן יועץ משפטי.           - דבוש

  אין לנו ברירה. –במקום להיתקע בכל נושא יהיה כאן יועמ"ש צמוד שיסייע     - ג'רבי

  

קת יועץ משפטי לטובת ועד עמיקם  ייחדש פניה לעירייה לקבל אישור על העס  :  החלטה
  .הרובע

אני בעד יישור הדורים. אין פה שום אבק, התעסקתי בהרבה פרוייקטים כמו החורשה    – צביקה
  במכבים. ישור ההדורים חשוב. אך אין כאן "שום דבר לא קרה".

מבקש שכל סיכומי ישיבות הוועד ייצאו מכאן (עודד+מזכירה). יצא מסמך מסכם ויאשררו 
  בישיבה הבאה ולא דרך מזכירתו של עמיקם.  אותו טכנית

  סוכם עם עמיקם שכך יהיה, מסמכים ייצאו דרך משרד מנהל הרובע  בלבד.  - החלטה

בשלב זה מבקש צביקה לוין להקריא מכתב ומקבל רשות. מקריא המכתב ומבקש 
  לצרפו לפרוטוקול . (מצ"ב).

  

אני יכול לגלגל הדברים גם על צביקה,  יש לי כישרון ספרותי לא פחות משל צביקה לוין.  - גיורא 
  וגם על חנן ברנשטיין ועל אורי מנשאוף.

הטיעונים שלי היו אפילו יותר חזקים משלך. אפשר לחזור לפעילות בית משפט מהסוג הזה   

  למשך שנה נוספת.

  יש לנו את כל הסיבות.  

  אתה בלעת ואנחנו בלענו.  

  נו.אני גיבשתי את הקבוצה בעד עמיקם בזמ  - צביקה

אני מגיב למכתבך. אם אנו רוצים להתעסק כך אין בעיה. אם רוצים ללכת לדרך משותפת   -  גיורא
  אין בעיה וגם דרך של פיזור.

  המכתב מצדיק את פיזור הועד.  

  אפשר להמשיך לריב כל הזמן.  

  במישור האישי אין לי כל דבר נגד עמיקם.  - צביקה

  ביקה)אני חושב שאתה גורם מפריע. (כלפי צ  - איטח

  אני חושב שאפשר להמשיך הלאה ולא לפזר את הוועד אי אפשר להגיד כלום לא קרה.  - צביקה

  ישנה אפשרות לנקות את הכל. אפשרות נוספת היא להתחיל עשיה חדשה וטובה.  - איטח

אנו לא מתעלמים מהעבר. אני רוצה להגיש לך עמיקם מכתב שבו נבצע השימוע. כוונתנו   - אורי

  ליט לאחר השימוע נחליט.מה שנח –נקיה 
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בשלב זה, אורי מנשאוף מגיש ליו"ר הוועד עמיקם אורן מכתב זימון לשימוע   
  (מצ"ב). בחתימת ארבעה חברי וועד הרובע

  

  אם הוא נקי נקי, אולי אני רוצה להצטרף? בערכים שלי הוא לא נקי.  - איטח

ם. כל אחד מאיתני איכותי והסכמנו. אנו במדרון תלול, תלול, תלול. אני לא האמנתי בהסכ  - ג'רבי
  היתה טעות של עמיקם שהלך ימינה ואנו ביקשנו שיבוא והוא ניאות לחזור.

הצלחנו בבחירות והגענו לראש העיר ואז חנה טייכר הצביעה נגד וצביקה בעד כבר אז   
  היית   בביקורת.

  אתם עשיתם על עמיקם "סיכול ממוקד" לא נתתם גיבוי לראש וועד הרובע.  

  הסיכול הממוקד היה כזה שלא הרפתם עד שיבוצע. עשיתם תרגיל פוטצ' עם בני כהן.  

  כל העיתונות יורדת עלינו.  

הגענו למצב שבית המשפט יחליט, וזה החליט פעם ראשונה שאנו יושבים ביחד לאחר נתק   
  ארוך. מה נותר לעמיקם לעשות? הוא בסה"כ בן אדם.

הפוליטיקה הזאת וניתן סיכוי. בואו נעזוב המלכודות תנו צאנס פעם אחת. בואו נעזוב את   
מכהן כיו"ר. יש  –חודשים את המצב בו עמיקם  3-4והמכתבים ונצא לדרך חדשה. נבחן 

  להניח את המכתבים בצד. עמיקם הוא האדם הכי ראוי להנהיג אותנו.

ן כאן אמון . אני רוצה להקביל הסיפור שלנו לסיפור של יוסף ואחיו.האחווה הסתלקה! אי  -דבוש 
  אני שואל האם התכוונתם לבצע הרוטציה?

  איזה חלק מההסכם אתם מילאתם?  -  גיורא

הכי קל זה לשרוף את המועדון. יש פה משבר אמון עמוק אפשר לנסות ליישר ההדורים,   - דבוש
אפשר לבצע עכשיו רוטציה ואף אחד לא ייפגע ואפשר לכפות הצבעה של החלפת יו"ר  

 3. אנו צריכים לצאת עם כיוון שייתן איזו תקווה, אולי נסיון של 4ול מ 5והרוב יינצח  

  חודשים?

אנחנו כגוף שגינו. אם אמנון מרחב היה ראש העיר היינו נותמים לכם להוביל ובכך   
  למקסם הישגים . בואו נשאיר העסק על כנו ונממש הרוטציה ויכול להיות שגם יצליח !

מאד. יש כאן פגיעה אישית, אך לדעתי יש עדיין  עמיקם צודק יש כאן משבר אמון קשה  
  סיכוי אם כל אחד יוותר קצת.

יש לכבד הסכמים ורק סיעת יחד יכולה להחליט מי יהיה יו"ר ועד הרובע. אחרי כשנתיים   - רוזנפלד

  וחצי סיעות מו"ר תחליט מי יו"ר ועד הרובע.

  יש פה הרבה אבק לנער.  

המכתבים. אני רואה את הסגנון ואני אעלה  אם  יש עוד טיפת שכל  במח תמשכו את  
  במועצה את נושא פיזור וועד הרובע, אני לא מאיים.

ההסכם מתבטא ברוטציה. אם ישבר ההסכם בואו לא נקבע מער' איזונים אחרת, חלק   -  גיורא
  האמינו בזה וחלק לא האמינו.

בנו בדינמיקה  לשימוע יש תכלית. ביכולתנו להזמין אדם חיצוני שייטפל –לגבי שימוע   

  קבוצתית.

  כולם יודעים מה שהיה.  

הדרך שראיתי במכתב הראשון של אורי (שימוע) אזי יש כאן דברים אופרטיביים, כלומר,   
  השימוע אומר הדחת עמיקם וביטול ההסכם.

אדם לשיחה טוב, אם רוצים דרך משפטית אזי זה אחרת. בית משפט -אם רוצים להזמין בן  
  בריונות.קבע שמעשה אורי היה 

  אל תשכח את פסק הדין. בית המשפטי קבע שמי שהמליך הוא זה שידיח.  - צביקה
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  תביאו כמה ניירות שאתם רוצים.   -  גיורא

  אם צביקה היה נותן גיבוי לעמיקם זה היה אחרת.  - רוזנפלד

ידיים להגיד שאנו לא באים ב –התחננתי בפני עמיקם בביתו ואמרנו "עפר לרגליך נהיה"    - צביקה
  נקיות. קצת יושר ציבורי.

אם הפתיח של עמיקם לא היה בהתחלה, הוא צפה את הנולד, ראה איך אנו לא מסוגלים   - איטח
  לעבוד במשותף.

שיח ובמסגרת הוועד כלום -שאלה אישית: מדוע מול כל אחד  מהחברים אפשר לנהל דו  - צביקה
  לא עובד.

  ה הסתדר.גם בעמותת נאות רעות היו עימותים וז  - איטח

  אם נתפזר מה יקרה יום למחרת?  - צביקה

  הלכתם לראש העיר וטענתם שלא תהיה רוטציה. הלכתם להדיח את סגן ראש העיר.  - פסגות

  עד היום היתה פרוצדורה, כעת לא?  

  אני שואל האם לדעתכם יש בסיס לעבודה או לא?  - דבוש

  חודשים. 6מציע הקפאה למשך   - ג'רבי

שום דבר שעוקף את מער' האיזונים שנקבעה. יש לנו הסכם ואותו אפשר  אני לא מציע  -  גיורא

  לקיים בהנהגה משותפת.

  איך מתקדמים?  - דבוש

  

  בשלב זה הסתיים סבב התייחסות החברים ומעבר לסיכום היו"ר.

  

  יו"ר הוועד –עמיקם אורן  –סיכום 

ק לא התכוונתי אלא לכך אמרתי שלא רוצה לדבר על העבר ואכן עמדתי בדיבורי. כשאמרתי לנער אב
  שהיכן שלא פועלים מצטבר אבק.

אני מתכוון ונחוש להגיע מחר לעבודה במלוא המרץ, כאמור יתאמו איתכם פגישות אישיות ליום א' 
הקרוב, ניתן להעלות בפגישה כל דבר שרוצים לברר, אשמח לעשות זאת. אם לא אספיק לעשות זאת ביום 

  א' הקרוב נמשיך בעוד שבועיים.

י חושב שהדבר הכי טוב ליישוב כיום הוא לפזר את הוועד,  למרות שכנראה ראש העיר לא יעלה זאת אנ

  ואני אנסה לשכנעו.

  אני במשך שנה לא האמנתי, אך ביקשו ממני להנהיג את הוועד ויצחקי היה הראשון שביקש זאת ממני.

  יצאתי לחודשיים וחזרתי כי ביקשו ממני. 

אמשיך לתת את הנשמה שלי ואעשה הכל למען תושבי הרובע. יש לתת  עד שתדיחו או שהוועד יפוזר
  הזדמנות לוועד אחר.

  מבקש מכם את מלוא שיתוף הפעולה.

  

 

        

  ב ב ר כ ה

  

  שלמה-עודד בן

  מנהל רובע מכבים רעות
                                                                           


