30.08.2020
הנדון :סיכום ישיבת וועד הרובע מיום ראשון 30.08.2020

א .ביום שני  30באוגוסט  2020התכנס וועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :יו"ר –קמי רובינזון ,סגן ומ"מ ראש העיר – שלמה פסי ,יעקב (ג'וקי) ניב,
עמירם בריט ,אפי מלר ,יוסי חזאי ,לירז סופרין.
נעדרו :מרב רביב ,אבנר הלחמי ,מאיר מוסאי (הודעה מוקדמת) ,עודד בן שלמה  -מנהל
הרובע – אבל
כמו כן השתתפו :מנהל אגף הביטחון בעירייה – שמוליק כהן ,קב"ט הרובע – שמוליק
אסמן ,השוטר הקהילתי – איתן ג'מיל ,חבר המועצה – אבי אלבז וכ 10-תושבים.
ב .סדר יום כפי שפורסם בתאריך 25.08.2020
ג .פתיחה – יו"ר הועד ,קמי רובינזון:
תנחומים לעודד בן-שלמה ,מנהל הרובע ,עם פטירת אחותו.
להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
משמר הרובע
קמי רובינזון יו"ר:
משמר הרובע הוא תוצר של המלצות ועדת הביטחון אד הוק שהוקמה על ידנו בזמנו ,בראשות
אלוף במיל' חקי הראל .זו ההזדמנות להודות לעמרי תמיר וליעקב (לג'וקי) ניב על המאמץ הרב
הקמת הגוף החשוב הזה.
שמוליק אסמן ,קב"ט הרובע:
 .1התנענו תהליך שיביא לתוצאות מצוינות .בכל המקומות שבדקנו ,בהם הוקם משמר שכונה,
הצליחו למגר משמעותית את רמת הפשיעה ,בדגש על פריצות .מעבר לפן הביטחוני ולהגברת
תחושת הביטחון ,יש למשמר הרובע גם פן חברתי משמעותי .המשמר יפעל בשיתוף פעולה מלא
עם אגף הביטחון של העירייה ,הפיקוח העירוני והמשטרה כדי למגר עבריינות רכוש ואכיפה
לשב"חים .המנחה המקצועי של משמר הרובע הוא שמוליק כהן ,מנהל אגף הביטחון של העירייה.
 .2עיקר הפעילות של משמר הרובע מתמקד בנוכחות ובולטות בשטח שיביאו להרתעה ולמניעה.
הפעילות תתמקד בחלונות הזמן שזוהו כבעייתיים ביותר:

משמרת בוקר :ימים א'-ה' בין 10:00-13:00
משמרת לילה :בכל לילה בין השעות .01:00-04:00
 .3זהו השבוע השלישי לגיוס מתנדבים למשמר הרובע .עד כה גויסו כ 115-חברים.
היעד 300 :מתנדבים ,בשלבים ,כאשר עד סוף ספטמבר אנו רוצים להגיע ל150-
200מתנדבים .חשוב שכל אחד מאתנו יגביר את המודעות לקיומו של משמר הרובע כך שנוכל
לגייס עוד חברים .תהליך ההכשרה ,שלא כמו במשמר האזרחי ,הוא תהליך קצר יחסית.
 .4המתנדבים יקבלו ערכה של אמצעים ,בהם :צ'קלקה לרכב (כחול ,כתום) ,מגנטים של משמר
הרובע ,פנס אישי .בנוסף ,יעברו ריענון של עזרה ראשונה ובהמשך גם הכשרות של גורמים
מקצועיים שונים .הם לא יישאו נשק ולא ילבשו מדים .יצוידו באפודים זוהרים .המטרה היא לצייד
אותם בהמשך גם במכשירי קשר וייתכן שגם בתעודות של משמר הרובע.
 .5נושא הביטוח (שהועלה כשאילתה ע"י תושבים) :הביטוח של העירייה חל על האדם שיוצא
לפעילות ,לא על הרכב .עם זאת ,בבדיקה שנעשתה ,כל תקלה/נזק – מכוסה ע"י ביטוח הרכב .כל
עוד הרכב לא עוסק בפעילות מסחרית ,אין פגיעה בתנאי הביטוח.
מענה לשאלות תושבים:
 .1שלמה פסי ,סגן ומ"מ ראש העיר :המתווה לכביש  3גובש בעקבות האינתיפאדה ובניית גדר
ההפרדה שקטעה את קטע הכביש שעובר בבית סירא .אריק שרון סיכם אז בדיונים עם ראש העיר
משה ספקטור שהכביש יעבור ממזרח למכבים במנהרה ויתחבר לכביש  443באזור המחסום .לפני
כחודשיים פנו שוב תושבים במכבים על רקע תכנית עקרונית שגובשה ע"י משרד התכנון
אקרשטיין שלפיה כביש  3יעבור בעמק החמניות ממערב למכבים וזה עורר חוסר שקט ודאגה
במכבים .בעקבות אותה הפנייה פרסם מנכ"ל העירייה מכתב עדכון כי ממש בתקופה האחרונה
בפגישה שהתקיימה בראשותו של ראש העיר עם שרת התחבורה אושרר שוב כי תוואי כביש 3
יעבור במנהור ממזרח למכבים ,בכל מקרה מדובר עדיין בתכנית עקרונית שטרם הגיעה לשלב של
תכנון בפועל .התהליך עוד אמור להימשך שנים רבות.
 .2אבי אלבז ,חבר המועצה :צריך להציג חזית אחידה של כלל הגורמים בעיריית מודיעין מול
משרד התחבורה ולהבהיר שאיננו מוכנים כי הכביש יעבור בתחומי מכבים.
אפי מלר :מבקש שוועד הרובע יפנה לגורמים המוסמכים בעירייה כדי למנוע את נסיעת המשאיות
הכבדות בכביש בגין (כביש  3בפועל) ע"י תמרור.
קמי רובינזון ,יו"ר הועד :נשלח בזמנו מכתב לעירייה מטעם ועד הרובע .הבעיה היא האכיפה.
נחדש את הפנייה בנושא.
תחנת כוח/חוות שנאים :החלטה שהתקבלה לפני הרבה שנים .ייבדק נושא הקרינה.

עדכונים:
שלמה פסי ,סגן ומ"מ ראש העיר:

 .1הסדרת התנועה בירידה מיפה נוף :הוכנה תכנית לכיכר להסדרת התנועה בירידה מיפה נוף.
התכנית שהוצגה נדחתה פה אחד על ידי כל הגורמים :הנהלת עיריית מודיעין מכבים רעות,
הגורמים המקצועיים בעירייה בתוכם אגף השפ"ע ,אדריכלית הנוף וגופי הביצוע ,ועד הרובע וכו'.
בדיון שהתקיים בעקבות כך הוחלט לפעול בשלבים כאשר בשלב הראשון יבנו פסי האטה בשני
הכיוונים של מבוא רעות .המטרה לגרום להאטת התנועה ולהקל על ההשתלבות של הפונים
שמאלה בירידה מיפה נוף .הפתרון הזה יבחן בחודשים הקרובים בפועל בתקווה שהמענה יהיה
מספק .יבוצע בהקדם.
 .2אירועי תרבות :בהתאם להחלטות קבינט הקורונה ,אגף התרבות בעירייה בראשותו של אלון
שמידט מגבש בטווח המידי תכניות אמנותיות תרבותיות במרכזים המסחריים השונים של העיר.
לחלק מהתכניות כבר ניתן פרסום.
ביום שישי  11.09.2020לפני הצהריים מתוכננת תכנית אמנותית לחוד ברננים במכבים ולחוד
ברעות – לב רעות סדר כ 2.5-שעות כל אחת .פרסומים רשמיים יפורסמו על ידי אגף התרבות .כל
האירועים במגבלות התו הסגול.
 .3קמי רובינזון ,יו"ר הועד :אנו בונים יחד עם מנהל התרבות תכנית לפעילויות תרבות במרכזים
ברובע :רננים ולב רעות .פעילות ראשונה כבר מתוכננת ל .11.9-נפרסם פרטים בקרוב.
 .4תיכון מו"ר :בישיבה שהתקיימה בעירייה לפני מספר חודשים התקבלה החלטה סופית שלא
ההזדמנות להודות למחזיק תיק החינוך ,מויש לוי ,ולראש מנהל החינוך ,בתיה שוכן ,על
תמיכתם בקידום החלטה זו .המטרה עכשיו היא לטפל בתשתיות ביה"ס (מעבדות ,אולמות
ספורט).
 .5שלמה פסי ,סגן ומ"מ ראש העיר :השקעה בתיכון מו"ר היא אינטרס מובהק שלנו כתושבי
הרובע .אם לא יבנו בתיכון מו"ר יבנו בית ספר נוסף בבוכמן .בית ספר שהיה גורם בשנים הבאות
לדלדול משמעותי של היקף התלמידים בתיכון מו"ר ובהמשך היה מאיים על יציבותו .הבנייה
שתהייה (לא קיים עדיין בתכנון) לא תגרום לתוספת של תלמידים אלא תוסיף יכולות ,כלים
ואמצעים לתיכון מו"ר .אנחנו צריכים לתמוך ולברך על ההחלטה.
יעקב (ג'וקי) ניב ,יו"ר ועדת ביטחון ושפ"ע:
.1בקשה בשם מאיר מוסאי ,יו"ר ועדת כספים ,נכסים וצרכנות :לערוך בדיקה מול מחלקת
הגבייה של יתרת התקציב במסגרת ישן מול חדש.
קמי רובינזון ,יו"ר הועד :הנושא ייבדק מול גזבר העירייה.
 .2ב 16.09.2020-תתקיים ישיבה של ועדת ביטחון בנושא משמר הרובע.
 .3בשבוע הקרוב יופץ מסמך המלצות והנחיות כיצד כדאי להתנהל ולמגן את הבתים על מנת
לשפר את הביטחון ברובע.
קמי רובינזון ,יו"ר הועד :יש מספר סוגיות/תוצרים שהם תולדה של עבודת ועדת הביטחון אד-
הוק בראשות האלוף במיל' חקי הראל שהקמנו בזמנו:

א .אמצעים אלקטרוניים
ב .סיורים
ג .גיוס קב"ט רובע
ד .משמר הרובע.
שלושת הסעיפים הראשונים מיושמים באמצעות התשלום הייחודי עבור הביטחון של תושבי
הרובע ,במסגרת תשלומי הארנונה.
הסעיף הרביעי (משמר הרובע) אינו כרוך בעלויות ומבוסס על פעילות התנדבותית של תושבי
הרובע ולמענם!
 .3יער מכבים – פיתוח היער היה חלק מהפרויקט הגדול של קו מקורות .מרגע שהפרויקט נדחה,
התקבלה החלטה שחייבים לטפל ביער בדגש על מניעת שריפות .בוצע סיור משותף של ועד
הרובע ,העירייה וכיבוי אש בעקבותיו נשלח מכתב פניה לקק"ל לטיפול דחוף ביער ,כולל הוואדי
שעולה לכיוון מכבים ג' .במהלך יולי בוצעה עבודה אינטנסיבית ביער שכללה דילול והרמת נוף.
נכרתו כ 400-אורנים וברושים .במקביל – הוצע לתאגיד המים לטפל בשבילי השירות שלא נפתחו
מזה שנים ואכן כך נעשה .הוצאו מהיער קילומטר וחצי של קונצרטינות .לאחר כל העבודה הזו רוב
היער פתוח לתנועה ומונגש לתושבים.
נותרו עוד מספר אזורים שנדרש בהם טיפול בהקדם:
בקצה רחוב אנפה
היער בכניסה למכבים
קמי רובינזון ,יו"ר הועד :מגיעה תודה ענקית ליעקב (ג'וקי) ניב וליואב שיטאי שטיפלו וליוו
בעצמם את נושא הזה ועבדו יחד עם אנשי קק"ל!יהיה פיתוח נוסף של היער גם בהמשך.
 .4יקותיאל – פועלים לקידום הנושא מול גיא עידו ,המשנה למנכ"ל העירייה ,כולל ניסיון
לתקצוב נוסף.
עמירם בריט ,יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה:
.1מרכז רננים – בשעה טובה החלה בניית הגדר .השלב הבא :תוספת של גדר עץ מעל גדר הבטון.
.2פרויקט התאורה – מתקדם ומבוצע בליווי ועד הרובע .ועד הרובע ערך סיורים במכבים וברעות
במהלכם סומנו המקומות בהם אין תאורה כלל .אנו מעודדים את התושבים לפנות אלינו לגבי
מקומות ברובע בהם אין תאורה כדי להוסיפם לרשימה .בשלב זה מצפים להערכת מחיר מהעירייה.
.3מפגעים במדרכות – נושא סבוך .שמוליק הראל צילם מספר גדול של מפגעים במדרכות
לאורך רח' ישראל פלד במכבים (התמונות חולקו לחברי הועד במהלך הישיבה).
קמי רובינזון ,יו"ר הועד :לעירייה יש קבלן לטיפול במפגעים במדרכות במקומות המהווים
סיכון לציבור .בכל פעם שמאתרים מפגע – יש לפנות למוקד  106ולשלוח עדכון/העתק של
הפנייה לוועד הרובע .בנוסף ,הועד ישלח מכתב לעירייה לטיפול דחוף במפגעים הקריטיים.

 .4הנגשת מדרכות – מטופל עפ"י המתווה העירוני.
שלמה פסי ,סגן ומ"מ ראש העיר :יש סדר עדיפויות עירוני .כל המקומות המרכזיים – הונגשו.
יתר המקומות בעיר – בעדיפות שנייה .אבל כל מה שמהווה תחזוקה שוטפת ובטיחות חייב לקבל
מענה ותיקונים .הצילומים שהוצגו על המדרכות בישראל פלד יטופלו לביצוע התיקונים.

לירז סופרין ,יו"ר ועדת חינוך ונוער:
 .1מוסדות החינוך ברובע ערוכים לפתיחת שנת הלימודים.
 .2בתיה"ס היסודיים – יתרון לכך שבתי הספר שלנו קטנים! מאפשר לכלל שכבות הגיל
ללמוד חמישה ימים בשבוע פיזית בביה"ס.
 .3הזדמנות להודות להנהלות בתיה"ס ברובע :מו"ר ,עמית ומעוז המכבים על עבודה מאומצת
ואיכותית בתנאים מאתגרים במיוחד ,על יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא המאפשרת לפתוח את
שנת הלימודים באופן מיטבי .ישר כוח!
 .4נמשיך ללוות את בתי הספר וללמוד יחד איתם את ההתנהלות וההתאמות הנדרשות בתקופה
הקרובה.
 .5בהצלחה לילדי הגנים ,לתלמידי בתי הספר בשכבות הגיל השונות וכמובן לצוותים החינוכיים!
יוסי חזאי ,יו"ר ועדת תכנית רב שנתית ותקציב:
.1בשנה שעברה הוגש תקציב בפעם הראשונה .אנו נערכים להגיש תקציב בשנת הפעילות השנייה
 2021של ועד הרובע.
.2לתפיסתי נדרשת הבחנה בין שיקוף התקציבים שיש בעירייה לטובת הרובע לבין התקציבים
שבאחריות ישירה של ועד הרובע.
אפי מלר ,יו"ר ועדה לתפקידים מיוחדים :הגיש הצעת תקציב מפורטת בנושאים הרלוונטיים
שלו .המהווה בסיס לתוכנית התקציבית הכוללת של הוועד לשנת .2021
קמי רובינזון ,יו"ר הועד :אנחנו חלוקים בנושא תפיסת התקציב .תפקידנו לגבש ולהגיש תכנית
עבודה ,לבחון מה היה צבוע בתקציב העירייה עבור הרובע בשנה הקודמת ומה יהיה צבוע לשנה
הקרובה .בכל מה שקשור לנושאי הפיתוח (אולם תרבות) ,ביטחון ותרבות – מקובל וחשוב
שהתקציבים יהיו מיועדים לוועד.
מבקש מכל חברי הועד להעביר ליוסי בהקדם (עד מחצית ספטמבר) דרישות לנושאים חדשים.
ד .לעיונכם.
ה .מועד הישיבה הבאה ביום שלישי  29 -לספטמבר  – 2020שעה 20:00
לירז סופרין יו"ר ועדת חינוך ונוער ומזכיר הועד  -רושם הפרוטוקול
העתקים:

שלמה פסי – סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות
חברי ועדת ביקורת רובע עירוני
ריבי כהן גבע – ראש מטה ראש העיר

