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  ,סוסובר טליאריה פישביין, כפיר כהן,  - יו"רשלמה פסי,  – סגן ומ"מ ראש העיר נוכחים:      

       והח"מ.עפרית מנור, מאיר מוסאי , )ג'וקי( ניביעקב ,  ,עמירם בריט      

  (ללא הודעה מוקדמת) רוני כהן ,)הודעה מוקדמת( ויקי יצחקי :נעדרו      

       

 , איתן מנור, אבי אלבזחברי המועצה: : כמו כן השתתפו      

  ברנשטיין, שי גללינגורד, אברשה  שלמהחברי וועדת ביקורת:                               
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  01.52.51  בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

   :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 פתיח  – יו"ר כהןכפיר  . 5     

 ישיבה מרגשת. מברך את כולם, ישיבת פרידה ואחרונה לקדנציה זו,          

 מבקש להציג סיכום קדנציה )יופץ יחד עם הפרוטוקול(          

 וכל אדם שמתנדב לעזור ולסייע הרובע  דהמתמודדות לוועהרשימות  0אני מברך את           

 סדר היום כדי לתת לחברים אפשרות לביטוי.באפתח כעת           
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  סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי   .0     

 . כפיר כהןהנוכחי בראשותו של וועד מוצא מקום לברך את כל אחד מחברי הוועד, ה          

 , אבל וועד הרובע בקדנציה המסתיימת פעל באופןרשימות שונות 0-הוקם מאמנם זה  וועד          

 ענייני ותפקד בצורה יוצאת מהכלל בשיתוף פעולה בין שתי הסיעות שהרכיבו אותו          

 השכילו להבין כי טובת התושבים מחייבת לפעול עניינית. רואיה להערכה עבודתו אך           

 . םשהשכיל לאחד את החברים לגוף אחד ולטשטש את השיוכייכהן  כפירשל יו"ר הוועד           

 תגובות תושבים שאינם יודעים להעריך את העבודה שעשה וביצע הוועד הזה בשיתוף           

 פעולה עם העירייה על כל המשאבים העצומים שהושקעו ברובע בקדנציה הזאת מאכזבות           

 כיוון שהמסקנה היא שהוועד לא השכיל להפיץ את המידע לתושבים. לכן במסגרת סיכום           

 את הקדנציה של הוועד הזה כדאי שיוכן מסמך מרכז על כל מה שנעשה וכמו כן גם להוסיף           

 רשימת הנושאים שהטיפול בהם לא הסתיים כך שהוועד בקדנציה הבאה יוכל להמשיך           

  . מהיכן שהגענו          

 

 ברשימת הנושאים שהטיפול בהם החל אבל לא הסתיים:          

 מדיניות לפיצול בתים ברובע   -          

 עקרונות לבניית בריכות שחיה.    -          

 הסדרת התנועה ביציאה מרחוב יפה נוף ברעות.   -          

 תכנית שנתית לאירועי תרבות ברובע.   -          

 התייחסות לפניה להוספת בניה בלב רעות ופתרון לבעיית החניות.   -          

 שיפור מרכז רננים במכבים.   -          

 ניקוז רחוב שוהם ברעות.   -          

 פרויקט בר אילן לילדי בית הספר.   -          

 הבניה של סניף מכבי צעיר במכבים.   -          

 המשך פיתוח והשקעה בתשתיות מתיישנות.   -          
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  יו"ר ועדת חינוך ונוער –טלי סוסובר   .1     

 לטובת תוקצבו  ₪מיליון  5.1המשנה למנכ"ל.  גיא עידו הנושא בטיפולו של – מכבי          

 ממ"מ וסגן ראש העיר  מבקשת מאוד סיום.2000250מכבי צעיר. צפי מבנה חדש לסניף           

 לקדם נושא חשוב זה. שלמה פסי          

 כל הקשיים התיכון עם את . חייבים לחבק הנושא בנפשי. התיכון של הרובע – תיכון מו"ר          

 , כעת ₪אלף  012תקציב של בוצע, עמד לרשותנו ל מה שהיה ברשימת המטלות כשלו.           

 לסגירת חשבונות, ככל שקיימת יתרה יטופלו נושאים נוספים  יושבים עם הקבלן          

 סוגיה בעייתית הינה מצב השירותים, בכל מוסדות החינוך הוא מצב קשה כי  .שהתבקשו          

 תקן משרד החינוך אינו מספק.  .עובדי ניקיון אין          

 בתי שמירה על חובת וכמובן  מו"ר: המשך טיפול בתשתיות של תיכון לוועד הרובע הבא          

 !"מעוז המכבים"ו "עמית"היסודיים הספר           

 לילדים בעיר מרכז המצוינות ברעות לעירוני ג' יצר בעיה קשהמעבר  – תכנית בר אילן          

 ( ישיבה עם מינהל החינוך, כשלים ובעיות 01.52.58בכלל וברובע בפרט. קיימנו אתמול )          

 לקראת התכנית לשנה"ל  0250שהוצפו יטופלו מיד, נושא המיקום יעלה לדיון בפברואר           

 הבאה.           

 חווינו שוב בשבוע שעבר אירוע קשה מאוד. הנושא בטיפול הנהגת  – אלימות בני נוער          

 חלקםתלמידים הושעו  01ההורים והמשטרה. יש כל מיני רעיונות לכיוונים חיוביים.           

 ומחזיק תיק החינוך  סגן ראש העירלתת עדות במשטרה. עדכנתי את כבר קיבלו זימון           

 .בתיה שוכן נהל החינוךמי וראשתמויש לוי           

 נותן סקירה על אירועי האלימות. – רפי, יו"ר הנהגת ההורים          

  למכבירוצה להודות לוועד על תרומתו  –  )מכבים(, רכז מכבי צעירראובן סווירי          

 נכונים כדי לסייע לילדים שלנו. במהלך הקדנציה. בנושא האלימות יש להקצות משאבים           

 מקווה שוועד הרובע החדש יסייע ויהיה מעורב.          

 רק וועד הרובע צריך לטפל בנושא האלימות מול המשטרה.  – עומר נבון)רעות(          

 אף אחד לא הגיש תלונה במשטרה על האירוע במרכז המסחרי.          

 ימים זה לעג לרש. 1-ות ילד לעאתם משקיעים בזה שעות אך לא קורה כלום. להש          



- 1 – 

 

 .לגמרייש כתובת אחת בלבד ואלו ההורים. יש להפוך הדיסקט  – (צביקה לוין)מכבים           

 שנים. הוועד הזה ליווה בפעם קודמת 0-ליווית את וועד הרובע כ -ניב יעקב )ג'וקי(            

 מקבל את דברי עומר. ליוויתי את השיפוצים בצופים שהיו ברמה מתחת  אירועי אלימות.           

 לכל ביקורת.           

 ילדים שהיו מעורבים ייצאו לפולין למרות זאת. – רפי, יו"ר הנהגת ההורים           

 ות כיצד הפורום הזה מסייע. צריך לצאת קול קורא!אצריך לר – עומר נבון)רעות(           

    האחריות היא על ההורים.   – )רעות(מירב רביב           

 ירוע כזה היהאשנה אחרונות. נניח ש 01-ראינו את צמיחת ביה"ס ב – איתן מנור)רעות(           

 האם וועד הרובע יכול להתעסק בזה?! קורה במרכז מוריה ולא אצלנו,           

 זה קרה אצלנו ואנחנו מתייחסים לכל הילדים כילדים שלנו. הטיפול חייב להיות מערכתי            

 והחינוך של הילדים יהיה דרך אכיפת החוק.           

 ממליץ לסגור את תנועות הנוער! – (צביקה לוין)מכבים           

 אני לא רוצה לראות ילדים עצורים. – )מכבים(סוויריראובן            

 להעמדת הנושאוועד הרובע יכול להיות טריגר  – סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי            

 בסדר עדיפויות גבוה כלפי ההורים שיש להם אחריות גדולה וכלפי הגורמים בעירייה,            

 ידי הגורמים המקצועיים. לאבל הטיפול צריך להתבצע ע           

 ילדים  1-אני מכבד את כל הדוברים כאן. אני כאבא ל – סיכום –ר כהן יו"כפיר            

  .התגייסו את מכבי סייםאחד שבינתיים            

 אני חושש מהילדים הקטנים שיונקים את האלימות והאיבה הזו.            

 , היה כאן רכז מכבי שלא שיתף פעולה. שנים 1אנחנו מעורבים כבר            

 הילדים שלנו.הם התנועות הללו  0           

 שקראתי לנוער להפסיק עם אלימות זו. 01012-אני זוכר את חגיגות ה           

 נעשתה כאן עבודה ותגרה זו קרתה אחרי שנתיים של שקט. בהבנתי רק יד קשה נותנת            

 ! תוצאות           
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 אחת הפשלות של וועד זה הינו – יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה יעקב )ג'וקי( ניב           

 עבודה ומיליוני שקלים. פרויקטים קודמו וגם . הושקעו מאות שעות הדוברותנושא            

 הופסקו. לכל דבר ודבר יש ליווי מקצועי.            

 כאן פעילות קק"ל מאוד רצינית. על דבר אחד אני רוצה להתנצל וזה אופן  ההיית           

 התבטאותי )לא התוכן( כלפי תושבים.           

 

 צרכנותכספים ויו"ר ועדת  –מאיר מוסאי .  1      

 (₪ 59.02-ל ₪ 01-במכבים )מ דרמטית הורדת מחירים –גז            

 5000-חידוש הסכם מ –הוט            

 ניהול שמירה. –ועדת כספים            

 

 יו"ר ועדת תרבות וקהילה –עפרית מנור .  1     

 שהיו במהלכה, היו לא מעטים,  תרבותההכנתי רשימה של אירועי לקראת סיום הקדנציה           

 קידמנו רבות את נושא זה ברובע. כשהתחילה הקדנציה לא קיבלתי חפיפה בנושא והייתי           

 צריכה ללמוד ולגבש הכל באופן עצמאי. כמסקנה, מומלץ לפעול על פי תכנית אירועים           

 שנתית עבור אירועים שדורשים תקציב ושיתוף פעולה עם עמותות התושבים.          

 להפעיל את חוג ההרצאות וסדנאות להורים ונוער בהתאם למתנדבים  לחזורבנוסף מציעה           

 שיפעילו אותן )במידה וימצאו(.          

  בהצלחה בהמשך.          

 

 תחבורהיו"ר ועדת  –פישביין אריה .  9    

  ת הכיכרמסביר את הרקע לסוגי – רכהן יו"כפיר  נדרשת החלטה. – כיכר מיפה נוףא.          

 והתהליך המתמשך.             

 ב. המשך ריבוד כבישים ברובע         

 ג. פתרון בעיית החניות ברובע         

 ד. תחבורה ציבורית         
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 יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה –יעקב )ג'וקי( ניב .  0    

 לגבי פתרון מוסכם בעניין בין הצדדים ליוויתי פרויקטים רבים ברובע. יש מסמך חתום          

 הכיכר.         

 

 ועדת ביטחון ומל"ח יו"ר –עמירם בריט .  8    

 מערכת המצלמות.שימוש בלמודל  לעבודה מעבר         

 תפיסת הביטחון אינה קבועה ויש לעדכן מערכות.         

 הוועד דיווח יפיץ הכישלון הוא הדברור לתושבים. פעם בחודשיים  – (צביקה לוין)מכבים         

 לתושבים.         

 בקדנציה. מאומההביקורת לא עשתה ועדת  – יואב שיטאי         

  – )מכבים( דני ארליך         

 יש לפנות בדחיפות.  – קונצרטינות ביער         

 יש לטפל – כרם זיתים         

 בעייתית מאוד – חניה בשלב א'         

  %02-. החוק מתיר לעל ההתנגדות לפיצול יח"דנותן הסבר  כפיר – רפורמה לפיצול יח"ד         

 מכלל התושבים.          

 בו מקצועית, חייבים להמשיך לטפל. התווינו קווים מנחים, זה נושא  הוועד הזה טיפל         

 קריטי.         

 אני גאה בחברים, אך יש כאן חשש למשוא פנים ואין אישור  – סיכום –ר כהן יו"כפיר          

 להפצת סיכומי קדנציה שיופצו לאחר הבחירות יחד עם פרוטוקול  המשפטיתמהרשות          

 . יש לכם במות ראויות ואופציות נוספות.        ישיבה זו         

 רבה לכולם. כמי שמלווה אתכם בכל ישיבה וזה לא מובן תודה  – רביב)רעות(מירב          

 לי ישבתי כאן. המאליו, למרות הביקורת שהיית         

  שאכן בכל הכנות ,הנני לצייןאני השתתפתי בכל הישיבות  – אבי אלבז, חבר המועצה         

 עשיתם עבודה טובה מאוד. רואים את הפעילות ואני מקווה שהוועד הבא יסיים חברי הוועד          

 שהתחלתם.את מה          
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 סיכום –כפיר כהן יו"ר .  0    

 פה פלגנות, היה שיח פורה, גאה על חברות ועשיה. ההייתלא          

 נכשלנו בלא מעט דברים, אך הצלחנו בהרבה דברים. דוברות היא באמת כישלון.         

 זו. יטפל בסוגיהבתקווה שהוועד הבא          

 המצ"ב –לסיכום הקדנציה את דבריו מקריא          

 

.  לעיונכם. ד  

 

  תבוא הודעה בנפרד.ישיבה הבאה ה מועדלגבי   ה.

 

 

 

                                                                       מנהל הרובע-שלמה-עודד בן                                                                   

 הפרוטוקולרושם                                                                           
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