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הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד מיום  – 13.3.11סיכום )לאחר התייחסות(
.1
.2

.3
.4

ביום א'  13.3.11התכנס ועד הרובע לישיבתו החודשית.
השתתפו :אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,מקס איטח )עזב במהלך הישיבה( ,חנה טייכר,
אלי ג'רבי )עזב במהלך הישיבה( ,שמעון דבוש ,מנהל הרובע  -עודד בן שלמה.
נעדרו :עמיקם אורן ,גיורא גורן.
משתתפים נוספים בדיון :הרב ציקוטאי ,אבי אלבז ,אבינועם פורת..
סדר היום – כפי שפורסם בתאריך .1.3.11
מהלך הישיבה:
א .עירוב
) (1הנושא הוצג ע"י אבי אלבז מנקודת מבטו תוך הסתייעות בתושב אבינועם פורת.
) (2הרב ציקוטאי ,שהוזמן ע"י יו"ר הוועד ,התייחס לסוגיה מכל ההיבטים ונתן סקירה
מקפת היסטורית  ,הלכתית ומקצועית.
) (3חברי הוועד שאלו שאלות את הרב ציקוטאי והן את מר אבי אלבז ונתקבלו
תשובות שהבהירו את הסוגיה.
) (4החלטה
)א( הוועד מאמץ את קיום העירוב במכבים רעות ע"פ התוואי הקיים היום.
)ב( הוועד יפנה למחלקת דת בעירייה לבחון אפשרות לקרב את עמודי העירוב
לעמודי החשמל תוך מתן מענה אסטטי וכל זאת בהתאם לאישור מחלקת דת
בעירייה.
) (5ההצבעה כדלהלן:
)א( בעד  -אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש ,אלי
ג'רבי ,מקס איטח.
)ב( נגד  -אין
) (6סיכום
)א( קווי העירוב ישארו בשלב זה בפריסה הנוכחית.
)ב( מנהל הרובע יפעל מול גורמי הדת בעירייה לבחינת אפשרות לקרב את
עמודי העירוב לעמודי החשמל מפאת האסטטיקה בהתאם לאישור מחלקת
דת.
ב .אישור פרוטוקול מיום 5.1.11
) (1הצבעה כדלהלן:
)א( בעד – אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש.
)ב( נמנעים – מקס איטח ,אלי ג'רבי.
) (2החלטה
הפרוטוקול אושר.
) (3סיכום
בעקבות תלונות של חברי ועד כי הח"מ לא התייחס לכל הנושאים שהועלו ,לסיכומי
הישיבות הבאות יצורפו התייחסויות חברי הוועד ,אולם לא יהוו תנאי או חלק
מהסיכום.

ג .אישור פרוטוקול מיום 6.2.11
) (1הצבעה כדלהלן:
)א( בעד  -אורי מנשהאוף ,בני כהן ,צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש ,אלי
ג'רבי.
)ב( נמנע – מקס איטח
) (2החלטה
הפרוטוקול אושר.
ד .מחסומים
) (1חבר הוועד שמעון דבוש הציג בפני הפורום מסמך ובו פירוט עקרונות הפעלת
המחסומים במתכונתם החדשה במבואות מכבים ורעות.
) (2הועלתה סוגיית מיקום המחסום במכבים עקב תלונות תושבים שמיקום המחסום
שנקבע יפגע באיכות חייהם.
) (3ישנן שתי אופציות למיקום המחסום במכבים :האחת המיקום הנוכחי שנקבע
והשנייה ע"פ הצעת דבוש כ 100 -מ' מערבה.
) (4התייחס לסוגיה מקס שביקש לדעת מה בדיוק דורשים ממחסום זה וכן מדוע לא
נלקחה עד כה החלטה על המיקום ע"י ועד הרובע.
) (5הח"מ טען שאין תפיסת בטחון לרובע מכבים רעות וכי אנחנו חלק מהעיר מודיעין
שעליה להגדיר את תפיסת הביטחון .כמו כן הח"מ הציג בעיה בנושא השעות ובידוק
של המחסומים.
) (6נערכו שתי הצבעות בנושא המחסומים:
)א( נערכה הצבעה על הצעתו של דבוש בדבר הזזת מיקום המחסום במכבים בכ-
 100מ' מערבה כדלקמן:
בעד – מקס איטח ,צביקה לוין ,חנה טייכר,בני כהן ,שמעון דבוש אלי ג'רבי.
נמנע – אורי מנשהאוף
נגד – אין
)ב( נערכה הצבעה בנושא תפעול המחסומים כפי שהוצגה ע"י שמעון דבוש
כדלקמן:
בעד – צביקה לוין ,חנה טייכר ,שמעון דבוש,בני כהן
נגד – אין
לא השתתפו – מקס איטח ואלי ג'רבי) ,עזבו את הישיבה ב20:45 -
ו 20:50-בהתאמה(.
) (7החלטה
ועד הרובע ממליץ למקם את המחסום במבואות מכבים כ 100 -מ' מערבה מהמיקום
הנוכחי שנקבע.
) (8סיכום
הח"מ מסכם ומוסיף כי פ"ע בנושא גיבוש תפיסת תפעול המחסומים תיערך בעירייה
עם ראש אגף השירות ,יעקב כהן ,בהשתתפות דבוש ,מנהל הרובע והח"מ.

ה .תיבות דואר וחלוקת דואר – משאל תושבי הרובע
) (1הוצג לפורום סיכום תוצאות המשאל כדלקמן:
נגד –  524משפחות שהן 60.86%
בעד –  337משפחות שהן 39.14%
סה"כ השתתפו  861משפחות שהן .37.47%
חברי הוועד קיבלו את תוצאות המשאל כמו שהן.
) (2החלטה:
לא תבוצע חלוקת דואר ישירות לבתי התושבים.
) (3סיכום
מנהל הרובע יציג תוצאות המשאל בפני גורמי העירייה הרלוונטיים ויפרסמם באתר
הרובע.
ו .חגיגות  20/25לרובע
) (1חנה טייכר הציגה בפני חברי הוועד את הצעתה לגבי העיתוי )סוף הקיץ( ועקרונות
כלליים לגבי האירוע.
) (2שותפים להכנות )פרט לוועד הרובע( :מחלקת תרבות בעירייה ,עמותת נאות רעות
ועמותת מכבים.
) (3סיכום:
באחריות חנה טייכר להציג בישיבת הוועד הבאה תכנית כתובה ופרטנית תוך קביעת
לו"ז להתקדמות וכן פגישות עם בעלי התפקידים הרלוונטיים )אלון שמידט וכו'(.
הח"מ ,מנהל הרובע וחנה טייכר יפגשו טרם הישיבות לאישור התכנים.
ז .עדכונים  -יו"ר ומנהל הרובע
) (1הוט – הח"מ עדכן את הפורום לגבי פגישות שנערכו עם נציגי הוט ,כאשר הצעה
חדשה לשדרוג ההסכם הנוכחי תועבר למנהל הרובע עד סוף שבוע זה .כמו כן,
נערכה פגישה גם עם נציגי יס.
) (2אמישראגז – מנהל הרובע ומשה ועקנין ,מנהל רכש ותקשורת בעירייה נפגשו
בשבוע שעבר עם נציגי אמישראגז וסוכם שתוך ימים יוסב הסולר לגז במקווה
ברעות .כמו כן ,בסוף ש"ז )נובמבר  (2011מסתיים החוזה עם חברת אמישראגז
וינוהל מו"מ עם חברות הגז לגבי המשך ההתקשרות.
) (7מעקב החלטות אחרי החלטות הוועד – לבקשת מקס איטח הציג מנהל הרובע
טבלת מעקב החלטות הוועד .כמו כן ,הותקנה תוכנת מעקב משימות במחשב מנהל
הרובע שילמד את אופן השימוש לטובת מעקב זה.
ח.

צפי לישיבת הוועד הבאה – יום א'  3.4.11שעה .19:00

בברכה
אורי מנשהאוף
יו"ר הוועד
העתקים:
וועד הרובע העירוני מכבים-רעות
חנן ברנשטיין – סגן ראש העיר ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העיריה
עודד בן שלמה  -מנהל הרובע

