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  התייחסות) לאחר ( 1.1.12סיכום ישיבת ועד מיום  

  
  .19:00, התקיימה ישיבת ועד רובע בשעה 1.1.2012ביום א',   .1
  
  , שוקה הראל, ליזה טולדנו, עמירם בריט, ג'וקי ניבני כהן: אורי מנשהאוף, שמעון דבוש, בנוכחים  .2

  (הודעה מראש) : מאיר מוסאי, חנה טייכר.נעדרו        
  רעות). מעמותת נאותנציג שאולסקי ( דב מעמותת מכבים),נציג : צביקה לוין (כמו כן השתתפו  

   
  .27.12.2012כפי שפורסם לישיבה בתאריך  – סדר היום  .3
  
  : מהלך הישיבה  .4

  11.12.11מיום  הפרוטוקולאישור       א.
  .כדלקמן חברי הוועד התייחסו לפרוטוקול)  1(         
  מאד כמו: דברי הפתיחה והברכות ישנם סעיפים מפורטיםש ריהע – דבושמעון ש         

  פים שאינםסעישל חנן ברנשטיין ו         
  ן.יימשפטי לענלדבריו יש היבט  .מיגוןנושא ה כמוכלל  מפורטים         

 מה שנאמר.את לכתוב  יש– הראלשוקה          

  דברי חנן ברנשטיין.העירה לגבי סגנון   טולדנוליזה                       

 מקבל הערת דבוש. – הח"מ                      

   – הצבעה)  2(                
  ג'וקיליזה, אורי, דבוש, בני,  - אישור הפרוטוקול בעד         
  אין - נגד                       

  עמירם., שוקה –נמנעים        
   – החלטה   )3(    

  אושר ברוב קולות. 11.12.2011פרוטוקול ישיבת הוועד מיום                       
  

    רח' עצמון  ב.  
  חבר הוועד שמעון דבוש שהשתתף ביום א' האחרון בסיור ברחוב עצמון, עם  )1(    

  סמנכל"ית העירייה וסגן מהנדס העיר, הציג לפורום את הבעיתיות ברחוב זה.                 
 במקור הרחוב היה פתוח לתנועה אך אחרי תקופה קצרה ולהתנגדות מספר משפחות

פתוח הרחוב ל   המקום נסגר בהיבט הבטיחותי. כעת ישנם תושבים שמבקשים
  וכאלה שמתנגדים.

  וההשתלבות הבעייתית קום המחסום והירידה מיפה נוףהענין עלה שוב עקב מי             
שמאלה ליציאה מהישוב. הייתה הצעה של העירייה לפנות ימינה, אך ועד הרובע 

 התנגד לכך. מהנדסת התנועה לא מאשרת בשלב זה את הפתרון של כיכר ניצן 
 (הח"מ עדכן הפורום עדכון טרי מחנן ברנשטיין, כי מהנדס העיר קיבל הנחייה לבחון

  מחדש את כיכר ניצן.
  דבוש ממליץ לא לפתוח את רחוב עצמון אלא ליפות אותו, תוך הצבת שילוט         
  הכוונה  מתאים והולם. חברי הוועד, כולל הח"מ, התייחסו ותמכו בהמלצת דבוש.        

  – החלטה)    2(
  .וונטירח' עצמון לא יפתח וועד הרובע מבקש מהעירייה ליפות את האזור הרל  (א)      
  מנהל הרובע ויו"ר ועדת תחבורה יפעלו מול גורמי העירייה לשיפוץ המקום  (ב)      

  והצבת תמרורת בהתאם.                             
  
  
  
  
  
  
  



   איוש ועדות הרובע  ג.      
  לאור תחלופת חברי הוועד להלן איוש תפקידי יו"ר הוועדות החדש:  )1(    
  שמעון דבוש (ללא שינוי) – ביטחון      
  חנה טייכר (ללא שינוי) – איכות ומראה פני הסביבה      
  בני כהן (ללא שינוי) – תחבורה ובטיחות      
  שמעון דבוש (ללא שינוי) – חינוך ונוער      
  שוקה הראל (מינוי חדש) – תשתיות      
  ליזה טולדנו (מינוי חדש) – תרבות ספורט וקהילה      
  עמירם בריט (מינוי חדש) – תכנון פיתוח ובניה      
  בהצלחה לכולם.  )2(    

  
  טריונים להנצחהיקר  ד.  
  לפורום את הצעתו בנושא תוך  הציג ,חבר הוועד שמעון דבוש שריכז הנושא  )1(    
  מעבר משותף על מסמך הקריטריונים שהכין. (המסמך מצ"ב).      

 –יג עמותת מכבים נערך סבב התייחסויות של חברי הוועד ג'וקי, בני, ליזה, שוקה, נצ
  צביקה לוין והח"מ.

  והשניה ביוזמת ועד הרובע, האחת הנצחה אפשרויותהח"מ סבור שישנן שתי 
  . ביוזמת המשפחה

  נעשתה עבודה טובה מאד ע"י דבוש.  - סיכום יו"ר  )2(
הנושא לא יעלה להצבעה בישיבה זו, אלא בישיבת הוועד הבאה שתתמקד בנוהל        

ד מחברי הוועד להעביר  התיקונים וההתייחסות שלו תוך ההנצחה. על כל אח
שיעביר להתייחסות היועצת המשפטית של  שבועיים לחבר הוועד שמעון דבוש

  ).5/2העירייה. כל זאת עד למועד ישיבת הוועד הבאה.(
שיהיה חלק מועדת תיעשה בדיקה לאיתור שופט מתוך תושבי הרובע  ,כמו כן  

  הנצחה. 
  

  עידכונים  ה.  
  מו"מ חברות הגז  )1(    

חבר הוועד בני כהן פירט לפורום סטאטוס עדכני של מצב מו"מ עם חברות הגז. עלה   
נושא ההנחה לתושבים ברכישת מחממי מים. הנושא ילקח בחשבון במו"מ מול 

  החברה.
  מו"מ חברת "הוט"  )2(

  הח"מ ומנהל הרובע עדכנו את הפורום בסטאטוס המו"מ העדכני.  
  ך עם נציגי חברת הוט בימים הקרובים.פגישה נוספת תיער  

  פיילוט מחסומים  )3(
  , במשרדי הוועד.19:00, שעה 9.1.12נושא ליום ב' הבא בנקבעה ישיבה   
  בהתאם. מנהל הרובע יוציא זימון  

   יחצנות, פרסום ושיווק  )4(
  יש ליחצן ולפרסם פעילות ועד הרובע. – שוקה  
  נדרש דובר לוועד הרובע. – צביקה       

  ירכזו פעילות חודשית ואני אדאג לפרסום. 2מציעה שחבר ועד או  – ליזה       
  מציע לשלוח מכתב אישי לתושבים ולא פלייר.  - ג'וקי

ומשימות  2011תוך חודש יצא פלייר של סיכום שנת העבודה  – סיכום הח"מ
  ויופץ בתוך מעטפה שמית. 2012- עיקריות ל

  עדרות חנה טייכר מהישיבה.יעלה עקב הנושא סיכום חגיגות הרובע לא   )5(    
  

  במשרדי הרובע. 19:00, שעה 5.2.2012צפי לישיבת ועד הבאה, יום א,   ו.  
  

  ב ב ר כ ה,                                                                                       
  

  אורי מנשהאוף                                                                               העתקים:
  יו"ר ועד הרובע                                                       ועד רובע עירוני מכבים רעות

  חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות –חנן ברנשטיין 
  מנכ"ל העירייה –יורם כרמון 

       מנהל הרובע     –עודד בן שלמה 


