
1 
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  2021במרץ  24רביעי  מיוםהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתוועד הרובע  התכנס 2021במרץ  24, ירביע ביום  . א

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

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

 )הודעות מוקדמות( מרב רביב, לירז סופרין :נעדרו 

 ,רון אבל –, חבר ועדת ביקורת בני הרפז –יו"ר ועדת ביקורת : כמו כן השתתפו 

  .דובי יודקין –קב"ט הרובע  

 

 21.03.2020 בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלו.   ג

 .פתיחה, הרמת כוסית וברכות לרגל חג הפסח – יו"רקמי רובינזון  . 1 

 סיור ראש העיר במכבים ורעותא.  

 .שטחהעבודות ב קדםלהתבקש המשנה למנכ"ל  – שטח הבור/יקותיאלי. 1

 .שידרוג הגן ותוספת מתקני ספורטראש העיר אישר  – חרותפארק/נחל . 2 

 .בשביל החלפת מעקהו ראש העיר אישר התקנת תאורה – קשתמורדות . 3 

 .המורדות יעברו ניקוי וניכוש עשבייה 

 לטובתהמקום  את לתחזק  השטח הלא מגונן, הוחלט להמשיך – מגרש צופים. 4 

 .עילות הצופיםפ
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  יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב    .2 

 ביטחון

 .לביטחון ברובע את עיקרי תכנית העבודההציג  קב"ט הרובע

 התוכנית תפורסם באתר הרובע: 

 הביטחון(:עיקרי יעדים ) שיפור   

 רועים פליליםיצמצום מספר גנבות וא 

  טחה ברובעאבמצעי האשדרוג ושיפור מערך 

 שיפור התיאום עם גורמי המשטרה 

 עהגדלה וחיזוק משמר הרוב 

)עלויות/פערים(,  ככל שיתקבל מידע רלוונטי מסגרת התקציב מאושרת,  – קמי רובינזון–יו"ר

 תישמר הגמישות בהתאם ליתרת התקציב.

 מסמך המהווה. ברך על העבודה המקצועית – שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר 

 החדש.בחמ"ל  ביקור של ועדת הביטחון ממליץ לתאם בסיס לעבודה. 

 הצעת החלטה:

 לנושא הביטחוןתכנית העבודה ועד הרובע מאשר את  

 קמי רובינזון, יעקב )ג'וקי( ניב, עמירם בריט, מאיר  מוסאי,-יו"רכולם,  –בעד 

 אפי מלר, אבנר הלחמי, יוסי חזאי. 

 אין. –נמנע  

 אין. –נגד  

 החלטה: ההצעה אושרה פה אחד.

 

 נוהל הקצאתו לדעת מה ביקש- בקורת לוועד הרובעועדת יו"ר  –בני הרפז  

 ?הפנויים המקלטים

 מכתבלשלוח  יו"ר ועדת ביקורת נתבקש. הוועד הינו גורם ממליץ – קמי רובינזון-יו"ר 

 .דלוועבנושא 

 ש ועדת הקצאות בראשות מנכ"להבהיר שי  – שלמה פסי-סגן ומ"מ ראש העיר 

 .בהליך סדור פעילות קהילתית לטובת יוקצוהעירייה. מוסדות שמתפנים 

 ישנה שםולמרות זאת הינו גן פעיל  ברחוב שוהם העלה טענה כי הגן – בני הרפז 
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 פעילות נוספת שמפריעה לסביבה.

 הרובע בנושא. דלווערשמית פנייה ר תועב – קמי רובינזון-יו"ר - סיכום 

 

 שפ"ע 

בצד הצפון מזרחי של היער מתנהלות על  30דות של הקמת צינור "עבוה – מקורות קו .א

אנו מלווים את עבודת הקבלן באופן שוטף. התוואי . ) בתוואי השביל( התכנוןפי 

 .מאפשרים מינימום פגיעה בשטחהמקורי ואופן עבודת הקבלן 

 

 סוכם על קידום ראש העיר המשך לסיור ב –) צמוד לחניית המרכז הישן( שטח הבור .ב

 .הפרויקטעל פי הפרוגרמה שאושרה. נציגי הוועד מלווים את תחילת העבודה 

 

 לקראת סיום. ביצוע לאחר  התכנון – כיכר יקותיאליל בסמוךגן המשחקים הישן  .ג

 . הכוונה לסיים במהלך יוני.אישור סופי בתיאום עם עמותת מכבים

 

 עיר כי הגן יעבור ה, סיכם ראש בהמשך לסיור עם ראש העיר במקום – נחל חרות .ד

  קני ספורט בטבע.תפר מסשיפוץ, כמו כן ישולבו בשטח הגן מ

 

 נסיוכמבוצעת החלפת צמחיה עונתית. לאחר חג הפסח  – והערכות לקיץ גינון .ה

 .ביולוגי  ניכושלביצוע עיזים  עדר למעטפת הרובע

 נציגי הרובע ילוו את –לשבוע ימים טרקטור יוקצה  לטובת ניקוי שבילי אש, 

 .הפעילות

 

 ועדת תשתיות ואיכות הסביבהיו"ר  –עמירם בריט .   3 

 סוכם כי לאורך המדרכה תותקן תאורה, בהמשך לסיור עם ראש העיר – מדרון קשתא. 

 המעקה יוחלף, המדרכה תשופץ. המדרון עצמו יעבור ניקוי וטיפול בצמחייה. לו"ז 

 ביצוע יפורסם בישיבה הבאה.ל

 התאורה הסולארית תוחלף בתאורה מוזנת מהרשת. הנושא תוקצב. – משעול גלרב.  

 לסיום הפרויקט.טרם נקבע מועד סופי העבודה החלה,  

 רת שדה ראייה ביציאה מהאשכול. המענהתשל הס בעיהעלתה  – אביב נחלאשכול  ג. 

 .מהנדס התחבורההמסתמן הינו מראה אליפטית. ממתין לאישור 

 מתחיל טיפול יסודי במדרכות של דרך המייסדים, 25.03.2021 -ב –דרך המייסדים ד.  

הרחוב כולל הנמכה של אבני השפה במקומות שצריך ותיקון מדרכות בעשרות מקומות לאורך 

 בשל שורשי העצים.
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 . תזוזההעלה את נושא בעיית המדרכות בנתיב הכניסה / יציאה מרעות – הלחמיאבנר  

 של אבני האקרשטיין עקב שורשי העצים. סוכם כי מנהל הרובע יפעל מול אגף תשתיות

 היבט בטיחות על – 106לטיפול יסודי בנושא כפי שבוצע במכבים. אבנר יפתח קריאה ב

 מנת לזרז את הנושא ולקיים מעקב.

 

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

 .על ההתקדמותמברך  – מורדות הקשתא. 

 העלה שוב את נושא תחזוקה וצביעה חיצונית של המקלטים. לטענתו יש – מקלטיםב.  

 תקציב מוסדר לנושא. מבקש שיקבע לו"ז לטיפול במקלטים.

 

 .יבדוק את הסוגיה מול גורמי העירייהיו"ר הוועד  – סיכום 

 

 לאפי מלרהנדסה  ועדת החזרת מינוי יו"ר ג.  

 נכללשלא שמתעקש למרות  יוסי חזאימתנגד להעלאת הנושא ע"י  דהוע יו"ר

 החליט לא לעלות את הנושא לדיון.ד יו"ר הוועהיום.  בסדר

 נמצא בטיפול יו"ר הועד.הנושא  

 

 יו"ר ועדת כספים, נכסים וצרכנות –מאיר מוסאי .   5 

 בניגוד לסיכום מהדיון האחרון, משרד האנרגיה לא אישר החלפת החומה – גזתשתיות א. 

 ברחוב כלנית )כמו גם באשכולות האחרים(. אי לכך הוחלט להסיר את החומה הקיימת

 יועבר לאישור העירייה ורק אח"כ טוהחלפתה בחומה מחומר פרספקט שקוף. פיילו

 יותקן באשכולות.

 כפי שפורסם החל חיבור לסיבים האופטיים לקראת סוף חודש מאי ותחילת – בזקב.  

עלות  . עלות ראשונית להתקנת הסיבים לבית הלקוח.₪ 450-. העלויות הן כ202חודש יוני 

 ג'יגה. 1למהירות של  ₪ 119 -מגה ו 600למהירות של  ₪ 109חודשית של 

  

.  לעיונכם. ד  

במשרדי הוועד. 20:00 שעה 2021באפריל  28ישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי ה. ה  
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 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


