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  התייחסות).אחרי ( 3.7.11 פרוטוקול ישיבת ועד מיוםהנדון:  

  

  התכנס ועד הרובע לישיבתו החודשית. 3.7.2011ביום  .1

 25- (עזב את הישיבה לאחר כ : אורי מנשהאוף, בני כהן, גיורא גורן, מקס איטחהשתתפו .2
 , צביקה לוין, חנה טייכר .דקות)
  רבי ושמעון דבוש.: עמיקם אורן, אלי ג'נעדרו

  שוש,  "גל גפן" : יוסי פסגות, עיתונאיתמשתתפים נוספים בדיון
  

 30.5.2011:  כפי שפורסם בתאריך סדר יום .3
 :מהלך הישיבה .4

 בקשה למקום תפילה. – חב"דא.  
   מתפללים עם חב"דל בקשתו להקצאת מקוםלהרב נוימן הציג את הרקע )   1(                   

  (חולק לפורום דף הסבר מטעמו). שבתות וחגים.ערבי ב                          
  הצבעות: האחת הצבעה להקצאת מקום לתפילה בחגי תשרי והשניה 2נערכו                           
  הצבעה להקצאת מקום תפילה לימי שישי בערב כל השנה.                          
  :כדלקמן הצבעהתוצאות ה        

  :הצבעה לחגי תשרי        
  צביקה לוין ,אורי מנשהאוף, בני כהן, גיורא גורן בעד:                          

  נגד: חנה טייכר                          
  הצבעה למקום תפילה לערבי שישי/חג לאורך כל השנה                          

  צביקה לוין ,בני כהן, גיורא גורןאורי מנשהאוף,  בעד:                          
  נגד: חנה טייכר            

  סיכום יו"ר הועד )2(
יפעל לאיתור  מנהל הרובע מכיוון שוועד הרובע תומך במציאת פתרון לחב"ד, 

   מקום מתאים, כאשר מקלט שברח' גבעת הלבונה יהיה בעדיפות.
  יד.ועד הרובע מאשר הקצאת נכס בשותפות עם גורם נוסף ולא לגורם יח

  תוקף ההחלטה לשנתיים.
  הסתייגות: ועד הרובע לא מאשר הפיכת המקום שימצא כבית כנסת.

  

  .6.6.2011אישור פרוטוקול מיום   .ב
  הצבעה כדלהלן:

  אורי מנשהאוף, בני כהן, גיורא גורן, מקס איטח, צביקה לוין, חנה טייכר .בעד:               
  :החלטה              
  .אושר 6.6.11קול מיום הפרוטו              

  

   לרובע 25 – 20חגיגות   .ג
חברת הוועד חנה טייכר מובילת האירועים, הציגה את תוכנית החגיגות שיערכו 

  .2011במהלך ספטמבר 
הפורום התייחס לתוכנית כאשר ח' הוועד צביקה לוין ביקש להוסיף לתוכנית שירה 

  בציבור.
  :יו"ר הועד סיכום

  תוספת של ארועי ספורט.  שלד התוכנית סגור ולכך תהיה
  תוך שבועיים תפורסם כל התוכנית לציבור.

  



  קבלת חשבונות והודעות מגורמי העירייה וגופים נוספים באמצעות המייל. - פיילוט  .ד
  ח' הוועד בני כהן הציג בפני הפורום קובץ רלוונטי לנושא.
  כמו כן הציג בני את היתרונות והחסרונות של פיילוט זה.

  הפורום שאלו שאלות הבהרה ונענו על ידו.
  :יו"ר הועד סיכום

  משיך ולהוביל הנושא ולעדכן הפורום בישיבה הבאה.כהן י בניחבר הועד 
תבקש בני להוציא מסמך מסכם תוך בדיקת אופציית תגמול התושב בדרך מ כמו כן, 

  כלשהיא.
  

  עידכונים  .ה
  

שנערך עם  וסיור נה על פגישהעדכ חנה טייכר : סיור בנושא גנים ציבוריים ברובע
  הח"מ ביקש לבדוק סטאטוס הצללות ברובע. מנהל הרובע וגורמי העירייה.

  
המו"מ עומד בפני סיום. מנהל הרובע יעביר העתקי טיוטת הח"מ עדכן כי  –הוט 

  החוזה לכל חברי הוועד לעיון ויקבע מועד לחתימה.

 
לוחות הזמנים של רעות  כאשר המגמה להשוות אתנמשך התהליך  :חברות גז מו"מ

  במקביל למכבים.

 
. מנהל הרובע נפגש עם הח"מ עדכן על פניית תושב בנושא : חניות רכבים במכבים

  .היוע"מ של העירייה והסוגיה הובהרה
  

מנהל הרובע עדכן כי הבוקר נערך בראשות מנכ"ל העירייה דיון ראשוני : 2012תקציב 
  היערך לכך בלוח זמנים צפוף.וכי ועד הרובע חייב ל 2012בנושא תקציב 

  
הח"מ מבקש מח' הוועד שמעון דבוש לבדוק את הנתונים   בית ספר מעוד המכבים:

הרלוונטיים לגבי עתידו של בית הספר. (תוכנית אסטרטגית, שנתונים וכד') ולהציג 
  הנושא בישיבת הוועד הבאה.

  
בישיבות הוועד  מבקש לדון בשלושה נושאים מרכזייםהח"מ  : נושאים כלליים לדיון

  וחינוך. 2012הבאות: פני הרובע לאן?  תקציב 
  

  19:00, שעה  7/8/11צפי לישיבת הוועד הבאה יום א',   .5
  

  ב ב ר כ ה,                                                                                       
  

  אורי מנשהאוף                                                                                     
  יו"ר ועד הרובע                                                                                     

  
  העתקים:

  ועד רובע עירוני מכבים רעות
  חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות –חנן ברנשטיין 

  העירייה מנכ"ל –יורם כרמון 
  מנהל הרובע –עודד בן שלמה 

 
  

  
  

 


