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  לכבוד

  חברי וועד הרובע העירוני מכבים רעות

  חנן ברנשטיין –סגן ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות 

  יורם כרמון-מנכ"ל העירייה

  יצחקי חן, דני רוזנפלד, יגאל צדוק –חברי המועצה 

  עו"ד דנה חפץ טוכלר-יועצת המשפטית

  אלעד שמעונוביץ-דובר העירייה

  עודד בן שלמה –מנהל הרובע 

  

  (לאחר התייחסויות) 5.9.2010:  סיכום ישיבת וועד מיום הנדון

  

  , התקיימה ישיבת וועד הרובע.5.9.2010ביום א'   .1

  

  השתתפו: הח"מ, בני כהן, שמעון דבוש,צביקה לוין ועודד בן שלמה.  .2

  נעדרו: עמיקם אורן, אלי ג'רבי, מקס איטח, גיורא גורן, חנה טייכר             

  ירה הודעה מוקדמת).(העב             

  

  .1.9.2010כפי שפורסם לישיבה בתאריך  –סדר היום   .3

  

  מהלך הישיבה:  .4

הח"מ ברך את הנוכחים לרגל ראש השנה ואחל  –פתיחה והרמת כוסית יו"ר וועד הרובע   א.

  שנה  פוריה, שנת עשייה לטובת תושבי הרובע.

  מנהל הרובע עדכן בנושאים הבאים: –עדכונים שוטפים   ב.

סוכם כי מנהל הרובע יזמין את נציג  –) בקשת עמותת "ניצן" לקבלת מקלט לפעילות במכבים 1

  העמותה לישיבת הוועד הבאה על מנת שיציג את בקשתו.

  )סיורים בנושא ניקיון וגינון בהשתתפות נציגי העירייה.2

  )השקת אתר האינטרנט של הרובע במסגרת האתר העירוני.3

בלשכת מנכ"ל העירייה  16.9.10דיון בנושא נקבע ליום חמישי,  –)זכויות חתימה ברובע 4

  בהשתתפות הח"מ ומנהל הרובע.

במשרד ס. מהנדס העיר לתשתיות, מנחם  16.9.10דיון בנושא נקבע ליום חמישי הקרוב  –)גינון 5

  וייצמן ומנהל מחלקת גינון ונוף, שלום זפרני בהשתתפות הח"מ ומנהל הרובע.

  

  הח"מ יגבש את התקנון תוך כדי התייעצות עם –ג.    תקנון לרובע 



  סגן ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות ויציג  הצעה לתקנון       

  לפורום בישיבת הוועד הבאה.      

  

  הטיפול בנושא מחסומים  באחריות חבר הוועד שמעון –ביטחון   ד.

  דבוש, שיציג את המלצותיו בישיבת הוועד הבאה.      

  

  מנהל הרובע הציג את התוכנית שנמצאת כעת –לים תאורת שבי  ה.

  על שולחנו של מנהל  אחזקה ותשתיות, אלכס פולוגונקי.       

  תוכנית זו בתוקף ולתוכנית תתווסף בקשה להסדרת       

  מדרגות מרחוב ברקת לחנית פארק המים ולאחריה\שביל      

  ייבחן נושא התאורה.                        

  סוכם כי מ. הרובע יבקש-ת מבנים ציבוריים ברובעהקצא  ו.

  מהעירייה את רשימת כל המבנים הציבוריים ברובע . משתמש,      

  לאיזו מטרה ולאיזה זמן?הנתונים יוצגו בישיבת הוועד הבאה.      

חבר הוועד שמעון דבוש העלה נושא מטריד זה. מנהל הרובע יפנה למנהל  –צואת כלבים   ז.

  ני לטובת קבלת פקח על מנת להגביר את האכיפה בסוגיה זו.הפיקוח העירו

עלתה בקשתו של רב חב"ד ביישוב לקבלת המקלט ששוכן בגבעת  –הקצאת מקלט לחב"ד   ח.

  .1.10.2010הלבונה, לטובת התפילות בחגי תשרי. הבקשה אושרה לפרק זמן מוגבל עד 

הח"מ בירך על עלייתו של אתר האינטרנט של הרובע ושילובו באתר העירוני. יש  –אינטרנט   ט.

צורך בשיפורים נוספים וחברי הוועד נדרשים להעביר למנהל הרובע את הערותיהם/המלצותיהם עד 

  .12.9.2010 -ליום ל

  כמו כן מנהל הרובע יעדכן באתר הרובע כי תוגבר האכיפה      

  בנושא צואת כלבים, גינון ופינוי גזם.                         

  חברי הוועד מתבקשים להעביר למנהל הרובע את כל כתובות     

  המייל של תושבי הרובע שברשותם מתוך כוונה לבצע דיוור                          

  ישיר לתושבים ולעדכנם בנושאים הרלוונטיים.                         

  

   20:00שעה  2010לאוקטובר  3שיבת וועד הבאה תיערך ביום א', .         י5

  במשרדי הוועד.            

  

  

  בברכת                                                                                                           שנה טובה  

 יו"ר הוועד –אורי מנשהאוף 


