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 27.01.2021 וםמיהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 .)בזום( החודשית ולישיבתוועד הרובע  התכנס 27.01.2021רביעי  ביום  . א

 ,יעקב )ג'וקי( ניבשלמה פסי,  – סגן ומ"מ ראש העיר, קמי רובינזון– יו"ר נוכחים: 

 והח"מ.בריט, מרב רביב, אפי מלר, יוסי חזאי , אבנר הלחמי, עמירם מאיר מוסאי 

 רון אבל, יואל אפשטיין–חברי ועדת ביקורת  לירז סופרין )הודעה מוקדמת(, :נעדרו 

 בני הרפז –יו"ר ועדת ביקורת : כמו כן השתתפו

  

  25.01.2021  בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 

 מברך את הפורום – יו"רקמי רובינזון  . 1 

 לשימושחדר במתחם ועד הרובע במכבים מבקש לאשר  – חדר לעמותת מכבים א. 

 .אינו רלוונטי בכל מקרה נושא ההקצאה .עמותת מכבים

 אושר פה אחד: הצבעה 

 קמי רובינזון, יעקב )ג'וקי( ניב, מאיר מוסאי, עמירם בריט, מרב רביב, אפי מלר

 .אבנר הלחמיו יוסי חזאי

 עמינדב לגןלעבור מהמקלט שבהר שינוי מיקום, העמותה מבקשת  – עמותת איל"ן  .ב 

 ברעות. בלילך

 אחדאושר פה : הצבעה 

 קמי רובינזון, יעקב )ג'וקי( ניב, מאיר מוסאי, אבנר הלחמי, עמירם בריט, מרב

 ביב, אפי מלר, יוסי חזאיר
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 בסוף רחוב קשת ות את המקלטמבקש להמליץ להקצ - משכן שלום –בית כנסת  ג. 

 .לטובת בית הכנסת ברעות

 .+ פעילות תרבותית דהייעומדוע צריך להקצות כאשר בתב"ע כתוב שזה  – אפי מלר 

 הצבעה: אושר פה אחד 

 קמי רובינזון, יעקב )ג'וקי( ניב, מאיר מוסאי, עמירם בריט, מרב רביב, אפי מלר 

 .(ענייניםואבנר הלחמי לא הצביעו עקב ניגוד  יוסי חזאי) 

 

 חינוך ונוער – יו"ר -קמי רובינזון ד.   

 בראשותו כדי להמליץ את השימושלהקים ועדה מצומצמת  מלירזמבקש  – בניין מכבי

 מכבי שנבנה לאחרונה. אנו צריכים להשקיע מחשבה מה ייעוד המבנה ןהנכון בבניי

 איש. 50-שהוקצה ל

 הסוגיה.יו"ר ועדת חינוך ונוער, לבדוק  – לירז סופריןתוקם ועדה מצומצמת בראשות  

 מדוע? מה הבעיה? הם היו צריכים לחתום על אמנה. – מרב רביב

  .גרוע ןמצב הבניי – קמי רובינזון-יו"ר

 והועדה הזו מי יהי י הגדרת המשימה שלמה – סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי 

 בכל מקרה יש להביא בחשבון ששינוי ייעוד/הקצאה של המבנה הינם ? הוועדחברי ה

  נושא שבסמכות העירייה.

 לבחון האם המבנה הזה עומד בצרכים? בלי קשר לאמנה יש  – רובינזון קמי-יו"ר

 לבדוק האם המבנה הזה עומד בייעוד שנועד מלכתחילה. צריך לבדוק.

 מה היו ההתניות למכבי? כמה זמן הם שם? מה סוכם מלכתחילה? – יוסי חזאי

 חייבים להיכנס לעומק, אף אחד לא ישב עם ההנהלה שם. – אפי מלר

 החלטה  – קמי רובינזון-יו"ר

 בראשות  , עמירם בריט, אפי מלריעקב )ג'וקי( ניב, מאיר מוסאי  חברי הועדה יהיו:

 ועדת חינוך ונוער יו"ר לירז סופרין
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 והנדסה עשפ" ,ת ביטחוןויו"ר ועד –יעקב )ג'וקי( ניב   .2

 שפ"ע

 היציאה לביצוע תהא רק לאחר שיתווספומיליון שקל.  1.3הוקצו  – גן יקותיאל א. 

 לתוכנית מתקני המשחק, סיוע עמותת מכבים ויקבע סופית אופן ניצול התקציב.

 היעד לסיים לא יאוחר מחודש יוני תקף. מתקו המשחקים בצד צפון מערב של הכיכר 

 בהסתמך על יוזמה של –יפורק. נבחן שימוש בעצים מהפירוק להקמת פסל סביבתי 

 מספר תושבים

 ביצוע העבודות יחל במהלך החודש הקרוב. תוואי הצינור הינו על פי – קו מקורותב.  

 התוכנית המקורית. העבודה תחל קודם כל בקו הקטן בצד צפון מערב )הפיצול והחיבור

 למודיעין(. עדכון מפורט לתושבים יופץ סמוך לתחילת עבודות.

 קיים שת"פ עם אגף שפ"ע והמשנה למנכ"ל. העירייה מסייעת באופן – פרויקטיםג.   

 שוטף באמצעים לטיפול ממוקד במפגעים. במסגרת זו בוצע טיפול יסודי ביער בכניסה

 .אדי המצוי צפונית לוובוו מכבים ל

 ביטחון 

 פועל בנחישות לשיפור תחושת הביטחון.רובע שגויס לטובת הקב"ט ה – קב"ט הרובעא.  

  2021נציגי הועד מלווים את פעילותו באופן שוטף. תכנית עבודה של הקב"ט לשנת  

 הקרובה.תוצג בישיבת ועדת הביטחון 

 פעילות המתנדבים באה לידי ביטוי בשטח, אנו קוראים להצטרפות  – משמר הרובעב.  

 של מתנדבים.

 תכנית העבודה תועבר לאישור ועד הרובע. – קמי רובינזון-יו"ר 

 למיפוי סטטוס מערך המצלמות ברובע. נעשתה עבודה יסודית – מצלמות ברובע ג.  

 בוצע תיקון של מצלמות תקולות. בסיוע אגף המחשוב תבוצע השלמה של חיבור כלל 

 המצלמות למוקד.
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 ועדת תשתיות ואיכות הסביבהיו"ר  –עמירם בריט    .3

 ולכן אין עדיין התקדמות. 431אמורה להתבסס על פירוק עמודים מכביש  – תאורהא.  

 בוצע – הנמכת מדרכותב.   

 היו אמורים להתחיל העבודה וזה  24.01.2021ביום ראשון  – תיקון מדרכותג.    

 .בשבוע הבא. מתעכב. ייכנסו לרחוב פשוש

  מה קורה עם המדרכות ברעות? – נר הלחמיאב

 הנושא ייבדק ותעודכן. – עמירם בריט

 

 יו"ר ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים –יוסי חזאי .   4 

 לא דיווח וזה ביזיון שאין תכנית איך לקדם. בריט עמירם – מורדות קשתא.    

 יש תקציב וחייבים לקדם . המצב גרוע! – צביעת מקלטיםב.   

 בפני ילקדם נושא המקלטים שהעלית בריטמעמירם מבקש  – רובינזון קמי-יו"ר 

  .משנה למנכ"לה

 .בעניין מורדות בקשת, הועברה בקשה לגזבר

 

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי .   5 

 .פסי ועודד ,קמיאנו בשלבים סופיים תוך שיתוף עם  – לתושביםמנשר 

 ( החוברת יוצאת להדפסה!28.01.21מחר )יום חמישי 

 עשה כאן עבודה טובה מאוד. הלחמי אבנר – רובינזון קמי-יו"ר

 

 יו"ר ועדת תרבות וקהילה –מרב רביב .   6 

 אנשים צורכים תקשורת באמצעים .21-זה פסה ומיושן אנחנו במאה ה – מנשר לתושבים

 מתקדמים יותר.

 שברובה אינה צעירה שיש  הזה ממש לא פסה. ישנה אוכלוסיי – רובינזון קמי-יו"ר

 מנשר הוא בנוסף לפרסומים שלנו בכל אמצעי התקשורת הקיימים להתחשב בה. ה

 והמתקדמים כמו: מיילים, פייסבוק ורשתות חברתיות נוספות.
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 ננסהבלפיד ואז  בדוק לעומק כיצד קורהאני א – אבלתמיכה במשפחות בתקופת ה

 ליישם גם ברובע שלנו.

 בהמשך לפגישה עם ראש העיר מה קורה בעניין? – תקציב תרבות 

 סוכם כי תערך פגישה אצל יורם כרמון מנכ"ל העירייה בהשתתפות  –קמי רובינזון -יו"ר

 תאום פגישה כזו. באחריות מרבמנהל אגף התרבות בעירייה ויו"ר ועדת תרבות ברובע. 

 

 סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי .   7 

 העלה והסביר הנושא במפורט. )ג'וקי( ניב שיעקבשמח  – גן יקותיאל

 

לעיונכם.  .  ד  

 

יפורסם בהמשך 24.02.2021-מועד ומתכונת הישיבה הבאה המתוכננת ל  ה.   

 

 מנהל הרובע-שלמה-עודד בן

 הפרוטוקולושם ר

 

 

 העתקים:

 סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות – שלמה פסי

 מנכ"ל העירייה – יורם כרמון

 וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעותיו"ר 

 חברי ועדת ביקורת רובע עירוני

 ראש מטה ראש העיר – ריבי כהן גבע


