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לכבוד
חברי וועד הרובע העירוני מכבים-רעות
ס' ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות – מר חנן ברנשטיין
מנכ"ל העירייה-מר יורם כרמון
הנידון :ישיבה ועד רובע מתאריך  -5/1/11סיכום )אחרי התייחסויות(
.1
.2
.3
.3

ביום א' בתאריך ה –  5/1/11התקיימה ישיבת ועד רובע בשעה .19:00
השתתפו , ,:חנה טייכר ,בני כהן ,צביקה לוין ,מקס איטח ,אורי מנשהאוף ומנהל
הרובע עודד בן שלמה.
נעדרו :עמיקם אורן ,אלי ג'רבי ,גיורא גורן ,דבוש שמעון.
סדר היום -כפי שפורסם בישיבה מתאריך .27.12.2010
מהלך הישיבה:
א" .עמותת אור" –
במסגרת בקשה להקצאת האיגלו ברעות ,הוצג הנושא ע"י גב' עירית
גונדרס-אורן ונערכה סקירה על ידה על עמותת אור ,תוך הצגת הנימוקים
לבקשה ומסמכים רלוונטיים בהתאם .נשאלו שאלות הבהרה ע"י
המשתתפים ונתקבלו תשובות.
טרם ההחלטה יערך סיור מקדים באיגלו בעיתוי שיתואם מראש.
החלטה בנושא תתקבל ע"י וועד הרובע בישיבתו הבאה.
ב .אישור פרוטוקול ישיבת ועד שהתקיימה בתאריך 15/12/10
 .iיו"ר הוועד ,אורי מנשהאוף ,הבהיר לפורום שוב סוגיית חיפוי אבן
ירושלמית ברעות) ,נושא שעלה בישיבה הקודמת( טרם אישור
הפרוטוקול.
חבר הוועד מקס איטח העלה השגותיו ודרש כי יובהרו פרטים
נוספים בסוגיה זו טרם קבלת החלטה בעניין.
 .iiהפרוטוקול אושר פה אחד .למעט נושא חיפוי אבן ירושלמית ברעות
נושא שייעלה בישיבת הוועד הבאה.

ג .חגיגות יובל ברובע.
יו"ר הוועד אורי מנשהאוף ,הציע את חברת הוועד חנה טייכר כמובילה
לנושא זה .והבעה הסכמה ע"י חנה והמינוי אושר על דעת כולם.
חנה טייכר תציג בישיבה הבאה תוכנית עבודה שתכלול הגדרת תכנים,
עיתוי ,קווים מנחים לערב וכד'.

ד .תיבות הדואר וחלוקת דואר ברובע.
הסוגיה הועלתה בפני הפורום ונדרש צורך משאל תושבים ברובע לגבי
העדפתם לאופן חלוקת הדואר ,כגון חלוקה לבתים או המשך חלוקה במתכונת
הנוכחית ,כלומר ,שימוש בתיבות הדואר הקיימות במרכזי הרובע ברעות
ובמכבים .חבר הוועד בני כהן מונה ע"י הפורום למוביל הנושא ובאחריותו
הצגת טיוטת השאלון בישיבת הוועד הקרובה לאחר לימוד המשמעויות
השונות כגון :עלות התקנת ת"ד וכדומה.
ה .מחסומים
הנושא לא הועלה בדיון ונדחה לישיבת הוועד הבאה.
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