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  .סיכום - 6.2.11מתאריך  ישיבה ועד רובע הנידון: 

  

 התקיימה ישיבת ועד רובע. ,19:00  בשעה ,6.2.11 –בתאריך  ה  א'ביום  .1

מקס  ,גיורא גורן(עזב במהלך הישיבה),  צביקה לוין, עמיקם אורן, בני כהן, אוףהאורי מנש :השתתפו .2
 .ומנהל הרובע עודד בן שלמה (הגיע באיחור) עון דבוש(עזב במהלך הישיבה), שמ אלי ג'רבי איטח,

 .היעיריהקב"ט   –ה, שמוליק כהן יראש אגף השרות בעירי - יעקב כהן - גורמי עירייה שהוזמנו 

  .חנה טייכר :נעדרו     
  
 .30.1.11תאריך בכפי שפורסם  - סדר היום.   3

 :מהלך הישיבה .4

   ומכבים. המחסומים למבואות רעות הכנסת – מחסומים-ביטחון  .א

  הכנסת המחסומים למבואות הישובים.העלה בפני הפורום את נושא  הח"מ  )1(
  בנוסף עלתה סוגיית מימון  כהן התייחסו לנושא. עמיקם, מקס, ובני  - תסוייחהת )2(

  המחסומים.           
  יטחון בעיר וברובעקב"ט העירייה סקר ופרט בפני הפורום את נושא הב - לקחי ארועי פריצות ) 3(              

  בפרט, כולל נתוני פריצות, סיורים, גניבות רכב וההערכות למניעת מקרים כאלו בעתיד תוך                   
  מתן דגש לרובע                   

  הצבעה כדלהלן:)  4(    
  רבי, גיורא.', עמיקם, בני, מקס, גאורי – בעד(א)       
  .אין מתנגדים   -  נגד(ב)       
  צביקה. – נמנע(ג)       

  ).הגיע באיחורדבוש ( –לא השתתף בהצבעה (ד)  
              .  
  .סיכום)  5(             

  ן הגורמים חריות מנהל הרובע לעדכבא –כי המחסומים יכנסו למבואות  הוחלט(א)  
  .םיהרלוונטי      

  הקרובה את עמדת הרובע ועדות היגבש ויציג בישיב –יו"ר ועדת הביטחון, דבוש שמעון   )ב(
  בנושאים הבאים: עקרונות הבידוק, שעות הפעילות, שילוט התראה, כפיפות המחסומים,            

  המחסום/קב"טבעלי תפקידים ברובע שלהם סמכויות כלפי רכבי הישובים כן/לא?  סימון            
  העירייה.            

 
  5.1.11בתאריך  ועד שהתקיימהוישיבת  לאישור פרוטוקוב.  
   את סיכומי , טענו כי אינם מקבלים אלי ג'רבי, עמיקם אורן, גיורא גורן –חברי הועד ) 1(              

 ים..הישיבות ולדעתם קיימת סלקציה בחלוקת המייל                   

 : סיכום) 2(

  קיבלו. מנהל הרובע יוודא שליחת הסיכום לחברי הוועד שטוענים שלא   (א)  

הפעילות כל חברי הוועד קיבלו את הסיכום וכל  ,מבסיס הנתונים שיש בידי  )ב(
ל חברי הועד ללא הבדל דת גזע מין להסיכומים מופצים לכות ברובע ישנעש

 ומפלגה!

 הפרוטוקול יאושר בישיבת וועד הרובע הקרובה.  )ג(

  
  משאל תושבים – .תיבות הדואר וחלוקת דואר ברובעג.  

  הציג טיוטת שאלון שהוכן ע"י חבר הוועד בני כהן ומנהל הרובע.  - הח"מ)  1(             
  מחלוקת.בהועלו מספר נקודות השנויות  הפורום התייחס כאשר -יחסות יהת)  2(             
  :הצבעה כדלהלן)  3(             

  גיורא, צביקה ודבוש מקס, הח"מ, בני, – בעד(א)        
  אין מתנגדים  – נגד(ב)        
  (עזבו לפני ההצבעה). עמיקם, ג'רבי –לא השתתפו(ג)        

      



  :וםסיכ     )4(         
  באחריות בני כהן ומנהל הרובע. –יים בהתאם לתיקונים שהוצעו תקהמשאל י(א)      
  ל התושביםלותוצאות המשאל יקבעו לכ ,משאל התושבים יהיה בחלוקה לישובים(ב)      

  ב.בהתאם לישו          
  המשאל יהיהבהם תנאים ליגבש את עמדת הרובע בהתייחס   -הן חבר הועד בני כ(ג)       

  בישיבת הועד הקרובה. םקביל ויציג          
  מנהל הרובע יאסוף את הנתונים בחלוקה לישובים, יגובש צוות –ספירת תוצאות  (ד)     
  ועד ומנהלוכהן, ובנוסף חברי ספירה בראשות יו"ר ועד הרובע ומנהל המשאל בני          
  הרובע.          

  
  שימור האיגלו לצרכי הקהילה -איגלוד.       

  .הח"מ נתן לפורום רקע לגבי סטאטוס מקלט האיגלו הנמצא ברעות)  1(         
  ועד טענו בתוקף כי יש לשמר נכס זה לטובה צרכי וכול חברי ה – חסותיהתי ) 2(         

  לנוער. הקהילה ובעדיפות 
  :כדלהלןהצבעה )  3(         

  , גיורא, צביקה, בני, מקס, ודבוש.אורי – בעד(א)   
  .אין מתנגדים–נגד (ב)   
  ג'רבי (עזבו לפני ההצבעה)., עמיקם – לא השתתפו(ג)   
   

       ברובע. נוערקהילתית ובעדיפות עליונה לפעילות שאר לטובת י:  האיגלו יההחלטה)   4(        
  עד הרובע.והח"מ יפעל מול עמותת נאות רעות לקידום הנושא ויציג לו – סיכום)   5(        

  
  "עמותת אור"ה.   

  הח"מ סקר ופרט את מהות הבקשה להקצאת מקלט האיגלו אשר ברעות לטובת פעילות)  1(        
  העמותה.               

  והצורך בהקצאת מבנה ובי את הפעילותור חיורואה באהפורום התייחס  - התייחסות)  2(        
  וועד  י הקהילה ובעדיפות לנוער ברעות.כלעמותת אור אולם לא את האיגלו המיועד לצר               

  הרובע חושב שיש מקום לפעילות עמותת אור בנכס פעיל קיים כדוגמת מקלט נכי צה"ל.               
  שר יש לקחת בחשבון כאשר ישנן בקשות כאלה: הועלו מספר עקרונות א               

  שנים בלבד. 3- הקצאות ל(א)                 
  אין העברה תוך כדי הקצאה.(ב)  

  שותפות נוספת בנכס. שתהיהבנים ברובע יערכו לאפשרות גורמים שיקבלו מ(ג)    
  מצבהמור את המבנה א יפגע בהערכות לחרום של המבנה וישמקבל הנכס מתחייב ל(ד)                 

 .תקין ושמיש                     

  וועד הרובע תומך בהקצאת מבנה לעמותת אור, בהתאם ליכולות הרובע,  – ההחלטהנוסח )  3(        
  ולצרכי העמותה.              
   :כדלהלן הצבעה              

  הח"מ, דבוש, מקס וצביקה. – בעד  )א(
  גורן. גיוראכהן,   בני – נגד(ב)                

  עמיקם, ג'רבי (עזבו לפני ההצבעה). – לא השתתפו(ג)  
  

  סיכום)  4(        
  ".החלטה וועד הרובע בעד הקצאת מקום לפעילות לטובת "עמותת אור(א)                

  -נכימנהל הרובע יבחן היקף הפעילות (בשבועיים הקרובים) והשימוש במקלט שהוקצה ל)  ב(              
  מכבים רעות. קויציג למחזיק תי צה"ל                     
  חריגות בניהו.      

  מסמך עקבות פניה של תושב רעות לקבל את עמדת הרובע בנושא חריגת בניה הנוגדת אתב(א)  
  המדיניות שסוכם בוועד הרובע מול וועדת המשנה לתכנון ובניה, הוועד לא מוצא לנכון לדון      
  בנושא חריג זה והחליט פה אחד שמסמך העקרונות הוא מסמך המדיניות שאותו אנו מגבים      
  שלבוועד הרובע, בכפוף לתיאום הנושא ורק כאשר תיווצר סוגיה ברמה של לקונה יפתח וידון       
  מחזיק תיק מכבים רעות עם יו"ר וועד הרובע.      

         
  



  כדלהלן: הצבעה(ב)   
  אורי, דבוש, גיורא, בני, צביקה, מקס – בעד)  1(              

  אין מתנגדים – נגד)  2(              
  )ההצבעהעמיקם , ג'רבי (עזבו לפני  – לא השתתפו)  3(              

  
  שונותז.     

  מנשר לתושבי הרובע יופץ במהלך פברואר/מרץ ובדגש בנושא ביטחון/מחסומים. - עדכון רבעוני)  1(       
  שנתיים כפי מנהל הרובע עדכן את חברי הוועד בנתונים – 106פניות תושבי הרובע למוקד )  2(       

  מעורבות קהילתית בחתך התחומים השונים והנושא מדגיש 2010העבודה במהלך שנת  שהצטברו             
  ם הקשורים  גם בנושאייקבל את פניות התושבי 106מקס פנה ליעקב כהן בבקשה כי מוקד  רה.ע             

  מים. לטענתו רבים לא פונים לתאגיד המים והדיווח על  תקלות בנושאי מים לא מגיע              
  לכתובת. מנהל הרובע יבדוק הסוגיה מול גורמי העירייה.             

  צואת  חבר הוועד דבוש העלה טענות קשות על חוסר פיקוח ואכיפה בנושא – ואת כלביםצ)  3(       
  כלבים ברובע.             

  
   יו"ר הרובע - וסיכום עדכוניםח.     

  מו"מ להרובע נכנס  וועד ). 12/2011תיים בסוף שנה זו (החוזה עם החברה מס –"אמישראגז"   )1(       
  ויות הגז ולא הנחות וירטואליות .כשהדגש הינו עלגז גדולות עם מספר חברות מחודש               

  ושא יוצג בהתאם להתקדמות לחברי הוועד.הנ
  יוני יולי. –תאריך היעד לסיום מו"מ 

  תוצג הצעת החברה בה בחברהעסקי האגף הערך פ"ע עם ר' ית הבא בשבוע  -  "הוט")    2(      
   בדיון ישולבו נציגים שהיו שותפים למו"מ הקודם. להמשך התקשרות עם הרובע.              

  נהלמיו"ר הועד,  בהשתתפותהנושא הועלה בפגישה שהתקיימה  –ת כלבים אצו )   3(      
  והאכיפה אולם ובע עם מנהל מחלקת הפיקוח העירוני  וסוכם כי יוגבר הפיקוחרה        
  תושבים. היא על תהאחריות האמיתי        

גינות למקומות ו נוספים "שקי קקי"בהקצאת מתקנים  מול העירייה בנוסף מטפל מנהל הרובע 
  .ותציבורי

 בתיאום ושיתוף פעולה מלא עם הגורמים בעירייה. פעילות הוועד נושאת פרי -סיכום  .5

  נכונה לנו דרך ארוכה עדיין להשלמת פערים בקידום נושאים שהוזנחו עד כה.      
  חשובה לי מאד מעורבות ושותפות של כל חברי הוועד.      
  שפר את תחושת הביטחון. וועד הרובע יפעל להכנסתך במהירותכניסת המחסומים למבואות הישובים ת      
  האפשרית בתאום עם גורמי העירייה ומחזיק תיק מכבים רעות      
  ורעות, אותם מובילה  למכבים 20/25אחת מהמשימות החשובות ביותר העומדות בפנינו הינה חגיגות       
  חברת הוועד חנה טייכר.      
  ל החברים ותושבי הרובע לקידום והצלחת משימה זו ובכלל.אשמח להירתמות כל      

  
  .    ברצוני להודות ליעקב כהן ושמוליק כהן על השתתפותם בדיון ותרומת לקידום הנושא.6
  
  .19:00בשעה  6/3/11' ביום א צפי לישיבת וועד הבאה  .  7

  
  ב ב ר כ ה
  אורי מנשהאוף
  יו"ר הוועד מכבים רעות

  
  בע מכבים רעותחברי וועד רוהעתקים: 
  חנן ברנשטיין –סגן ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות             
  יורם כרמון –מנכ"ל העירייה             
  יעקב כהן -ראש אגף השרות בעירייה             
  שמוליק כהן –קב"ט העירייה             


