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סיכום ישיבת ועד מיום ) 15.2.12לאחר התייחסות(
.1

ביום ד' ,15.2.2012 ,התקיימה ישיבת ועד רובע בשעה .19:00

.2

נוכחים :אורי מנשהאוף ,שמעון דבוש ,חנה טייכר ,בני כהן ,ליזה טולדנו ,עמירם בריט ,ג'וקי ניב
ומנהל הרובע עודד בן שלמה.
נעדרו :מאיר מוסאי )ללא הודעה מוקדמת( ,שוקה הראל )הודעה מוקדמת(.
כמו כן השתתפו :מיכאל טייכר )תושב רעות( ,אפי מלר )חבר ועד עמותת נאות רעות(.

.3

סדר היום – כפי שפורסם לישיבה בתאריך .27.12.2012

.4

מהלך הישיבה:
אישור הפרוטוקול מיום :15.2.2012
א.
) (1הצבעה
בעד אישור הפרוטוקול – אורי מנשהאוף ,שמעון דבוש ,בני כהן ,ליזה טולדנו,
עמירם בריט ,ג'וקי ניב.
נמנעה – חנה טייכר
) (2החלטה
הפרוטוקול אושר.
ב.

פיילוט מחסומים
) (1נערך סבב התייחסויות בין הנוכחים כאשר כל הפורום תמימי דעים כי יש לעבור
למתכונת שמירה של  24שעות ,שומר בלילה  +שומר ביום.
) (2יו"ר ועדת הביטחון של הרובע שמעון דבוש הוסיף ופרט כי התהליך שהתבצע היה
בניגוד לדעתו .היה תהליך שמוסס לגמרי את קיום ועד הרובע .אנו קבענו את אופי
תפיסת הביטחון ואת הצרכים הייחודיים לנו במסגרת העיר .הכול כתוב וברור..
תפיסת הביטחון מורכבת לא רק ממחסומים אלא מסינרגיה של אמצעים כמו סיורים,
מכיתת כוננות וכו'.
מסמך מפקד משטרת מודיעין )מצ"ב( תומך בהפעלת המחסומים במתכונת הישנה,
דבר שתואם את רוח ועד הרובע.
הבאנו הדיון לכאן .וועד הרובע יחליט .זה מאבק על קיום ועד הרובע אם יש לו
סמכות להחליט.
כשיקרה משהו אמיתי נאלץ להתמודד משפטית ויתברר שאין לנו אחריות .היה לנו
פיילוט מצויין בהתחלה.
כספי השמירה ריאליים .אנו צריכים ללכת לצעד שאומר הכסף בקופה ,אך העיסקה
עם חב' השמירה צ"ל להתבצע ע"י ועד הרובע.
ברגע שוועד הרובע מאוחד יש לנו סיכוי טוב להשיג את מה שאנו רוצים.
) (3אפי מלר -מי שאצלו הכסף הוא קובע .עליכם להעביר הכסף מהעירייה אליכם ואז
יהיו כאן מספיק דעות שיחליטו מה לעשות עם הכסף.
ביצעתי מחקר על אגרת השמירה ובדקתי במשרד הפנים .חוקי זה רק מה שמשרד
הפנים יודע .יש לי את כל התחשיבים .מדיניות מ .הפנים היא שכסף לשמירה צריך
לבוא מהארנונה ולא מאגרת השמירה
כמי שעיין בספר התקציב של העירייה ,תחשיב דבוש תואם את תחשיב העירייה.
יש פער של .₪ K600-500
יש צורך שהתקציב יהיה ובשליטת ועד הרובע ואורי יחזיק הצ'קים.
אגרת השמירה היא האגרה היחידה שקיימת עדיין על מכבים רעות ולא שייכת לעיר
מודיעין גם גיאוגרפית ולכן מי שיפעיל הכל זה ועד הרובע.
אני מבקש שתעשו פעולה נמרצת בנושא.
) (4ליזה טולדנו – צריך לקדם נושא התקציב בעזרת אפי מלר ובהובלת דבוש.

) (5אורי מנשהאוף – השמירה צורך הוא  24שעות רצופות .הרובע יקבע מודל
ההפעלה .הסתיים הפיילוט ותהיה הצבעה.
לגבי הכסף ועד הרובע צריך לאשר הקצאת הכספים.
לגבי תפיסת האבטחה יגובש צוות בנושא בראשות שמעון דבוש.
הצבעה
בעד – שמעון דבוש ,אורי מנשהאוף ,בני כהן ,ליזה לטולדנו ,חנה טייכר ,עמירם בריט,
גו'קי ניב,
הערות נוספות בנושא הועלו ע"י הח"מ ,שמעון דבוש ,ג'וקי ניב ,ליזה טולדנו והתושב
מיכאל טייכר.
החלטה –
) (1מודל תפעול המחסומים יעבוד החל מ ,1.3.2012-במתכונת של.7/24 -
) (2הח"מ יוציא מכתב ליצחקי ,מחזיק תיק הביטחון בעירייה ויעדכנו על החלטת הוועד.
) (3הח"מ ממנה את שמעון דבוש כיו"ר הצוות שיטפל בסוגיות הכספיות/תקציביות
ותפיסת האבטחה .הצוות יכלול את :בני כהן ומנהל הרובע – עודד בן שלמה.
ג.

הנצחה
דבוש – מציע שההצבעה תהיה במקשה אחת ,קומפלט על כל ההצעה שגובשה על ידו.
חברי הוועד :בני ,ג'וקי ,חנה ,ליזה ועמירם מברכים על העבודה ובעד הצבעה על כל ההצעה
כמקשה אחת.
ליזה טולדנו ביקשה הבהרות נוספות וקיבלה אותם.
הח"מ ציין כי ישנן שתי גישות להנצחה – האחת ביוזמת ועד הרובע והשנייה ביוזמת
המשפחה.
סוכם כי ועדת ההנצחה תורכב מיו"ר שמעון דבוש ,שוקה הראל ,בני כהן ,יו"ר עמותת
מכבים -יגאל כרמי או נציג מטעמו ,יו"ר עמותת נאות רעות-שמעון שריד או נציג מטעמו
)בהתאם לרלוונטיות ,מונצח מרעות או ממכבים( ושופט/דמות ציבורית.
הצבעה
בעד – שמעון דבוש ,אורי מנשהאוף ,בני כהן ,ליזה לטולדנו ,חנה טייכר ,עמירם בריט,
גו'קי ניב.
החלטה – נוהל ההנצחה מאושר .הנוהל יבחן באופן שוטף ותוך כדי ואחרי  3הנצחות.

ד.

גז – מו"מ חב' "אמישראגז"
חבר הוועד בני כהן – סקר והציג את מהות ותוכן חוזה הגז שהתגבש מול חברת הגז
"אמישראגז" .עמותת נאות רעות מבקשת לבדוק גביית יתר של כספים שנגבו בשנים
האחרונות .הבדיקה מבוצעת כעת ע"י אפי מלר ,אך עדיין לא נסתיימה .כמו כן עודכן
הפורום כי עמותת נאות רעות ביקשה העתק מהסכם מכבים עם סופרגז וכן למנף את נושא
ציוד החימום שהוא משמעותי כדי להוריד את מחיר המכשיר כדי לשדרג ההסכם.
לדעת בני כהן עבור המשתמש הסופי  ,קרי התושב ,מדובר בעשרות שקלים בודדות ,סכום
זניח ,אך טיב השירות יכול להיות משמעותי .לכן ביקשנו את אמנת השירות שאכן צורפה.
התייחסויות:
ליזה טולדנו – יש יתרון לגודל בהיבט הכספים 12% .הנחה זה מעט מאד .יש לבדוק הנחה
גבוהה יותר .יש לבדוק הנחה לגבי יונקר )מתקן חימום מים בגז(
סיכום  -בישיבה הבאה יסתיים המו"מ מול אמישראגז .עד אז נציג עמותת נאות רעות-אפי
מלר יסיים את בדיקתו בעניין הכספים שנגבו בשנים האחרונות.

ה.

רח' עצמון
חבר הוועד שמעון דבוש ציין כי מאחר ומהנדסת התנועה בעירייה יכולה לתת מענה
בטיחותי למצב שנוצר ברח' עצמון ,אזי וועד הרובע מסתפק בכך.
החלטה  -ועד הרובע מבקש ממהנדסת התנועה בעירייה להציג מעטפת בטיחות שתענה
לדרישות הוועד בעטיין עלתה הסוגיה ברחוב עצמון .באחריות מנהל הרובע.
לאחר מכן ייעלה הנושא שוב לדיון בוועד הרובע.

ו.

חגיגות הרובע
חברת הוועד חנה טייכר העלתה השגות לגבי חלק מצוות האנשים על אופן ההתנהלות
בארגון אירועי חגיגות  20/25לרובע.
החלטה – מכיוון שחלק מהאנשים שאליהם מופנות הטענות לא השתתפו בדיון ,הוחלט כי
תתקיים ישיבת סיכום בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים שלאחריה יוצג הסיכום בפני
הוועד.
באחריות מנהל הרובע קביעת עיתוי לפגישה זו.

ז.

עידכונים
פרסום – חברת הוועד ליזה טולדנו תעמוד בראש צוות שיעסוק בנושא פרסום.
הרכב הצוות :ליזה טולדנו יו"ר  ,חנה טייכר וג'וקי ניב .הצוות יתכנס אחרי כל ישיבת ועד.
הוט
פגישה עם נציגי החברה מתוכננת לימים הקרובים ,בהשתתפות הצוות שנקבע:
בני כהן – ר' צוות ,ליזה טולדנו ,יוסי פסגות ,עודד בן שלמה והח"מ.

ח.

צפי לישיבה הבאה ב 18.3.2012 -שעה  .19:00בישיבה זו ידון נושא מרכזי:
"מעמדו של וועד הרובע".

ב ב ר כ ה,
העתקים:
ועד רובע עירוני מכבים רעות
חנן ברנשטיין – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
עודד בן שלמה – מנהל הרובע

אורי מנשהאוף
יו"ר ועד הרובע

