27.05.2021
הנדון :סיכום ישיבת וועד הרובע מיום  26במאי 2021
א .ביום רביעי  26במאי  2021התכנס וועד הרובע לישיבתו החודשית.
נוכחים :יו"ר –קמי רובינזון ,סגן ומ"מ ראש העיר – שלמה פסי ,יעקב (ג'וקי) ניב,
מאיר מוסאי ,אבנר הלחמי ,עמירם בריט ,מרב רביב ,והח"מ.
נעדרו :יוסי חזאי ,אפי מלר ,לירז סופרין (הודעות מוקדמות) ,חברי ועדת ביקורת בני הרפז
ורון אבל (הודעות מוקדמות).
כמו כן השתתפו :חבר המועצה-אבי אלבז וכ 6-תושבים
ב .סדר יום כפי שפורסם בתאריך 23.05.2021
ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1קמי רובינזון יו"ר – פתיחה ,מברך את כולם.
א .ממ"דים
הנחתי את ועדת ההנדסה לגבש מתווה מקוצר להליך האישור.
ראש העיר נתן לנושא עדיפות עליונה .מחזיק תיק הרובע מר שלמה פסי שהיה שותף
לגיבוש ההליך הציג את המתווה בפני גורמי העירייה הרלוונטיים.
המתווה אושר כ"כמסלול ירוק" מהיר לקבלת היתר לבניית ממ"דים – מענה יינתן תוך
פרק זמן שלא יעלה מ 65-יום מפתיחת הבקשה.
מספר קבוצות ברובע מתארגנות לקידום הנושא ,באם יעלה צורך מהשטח נקיים כנס
מרוכז בחסות ועד הרובע.
תודה לראש העיר מר חיים ביבס וסגנו ומ"מ שלמה פסי.
שלמה פסי מ"מ וסגן ראש העיר – הבהיר כי מדובר אך ורק בהליך של בניית
ממ"דים תחת אישור פיקוד העורף .כל חלופה אחרת תיבחן בהליך הרגיל.
ב .חשמל סולרי
הועברו פניות בנושא הצבת מתקנים סולריים על הגגות .קוים מנחים בנושא יפורסמו
בהמשך.
במהלך יוני מתוכננת ישיבת זום בנושא ,קישור יופץ מספר ימים לפני כן.
ג .חינוך – תיכון מו"ר
בהמשך למאמץ מאמץ שתיכון מו"ר ברובע יישאר תיכון אזורי ,ראש העיר אימץ
ההמלצה והחליט לשדרג את התיכון במעבדות ואודיטוריום.
נערך סיור עם נציגי העיריה ונציגי הועד לבחירת המיקום .הבנייה תחל במהלך החודש
הקרוב.
הוועד מברך על ההחלטה ומודה לראש העיר ,למ"מ וסגן ראש העיר ומחזיק תיק
הרובע.
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ג .איחוד הצלה
הארגון יושב כעת אצלנו במתחם ,פנו וקיבלו הקצאה של גן ברעות שהתפנה  -שד'
העומרים .לאור הגשת התנגדויות של תושבים הוחלט כי איחוד והצלה ימשיכו לשהות
במתחם הרובע וההליך יטופל ע"י מנכ"ל העירייה..
באחריות אבנר הלחמי פרסום מספרי חרום של אחוד והצלה וכל גורמי החירום
הרלוונטיים בעיר.
 .2יעקב (ג'וקי) ניב – יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע
שפ"ע
א .ארונות תקשורת
תחזוקת ארונות התקשורת לקתה בחסר .הנושא הועבר לטיפולו של ראש מינהל
השירות לאזרח מר יעקב כהן .ממתינים כרגע לפגישה עם נציגי חב' בזק והוט על מנת
להסדיר נוהל תחזוקה קבוע.
הנושא בטיפול מנכ"ל העירייה.
נעקוב ונדווח.
ב .שטח הבור
הייתה הפסקת עבודה לאור הערות ראש העיר לתוכנית בהמשך לסיור בשטח.
לפני מספר ימים חזרו לעבודה ,לאחר שהתוכנית עברה עדכון של האדריכלית
המתכננת .נושא השלמת התקציב בטיפול המשנה למנכ"ל מול ראש העיר.
ג .גן משחקים  -יקותיאלי
סקיצה עדכנית של הגן תועבר לאישור עמותת מכבים במהלך הימים הקרובים .לאחר
אישור נצא לדרך .מתקן העץ הישן יפורק וישמש להקמת מייצג בשטח שיבחר.
ד .גינון – החלה שתילה עונתית ,כולל בכיכר מכבים בזמן הקרוב.
ה .קו מקורות
ממשיך בהתאם לתכנון ,עובדים באזור הכניסה הצפונית למכבים .פועלים להעברת
אמצעי תקשורת וחשמל במקביל לקו לטובת נושא הביטחון .בתקופה הקרובה יפורסם
מועד תחילת העבודות בקו הגדול – שביל הפטרולים.
ו .נחל חירות – הגן יעבור שדרוג ,יתווסף מתקן משולב וריבוד סינטטי.
ז .הקצאת טרקטור ליום עבודה
בוצעה הסדרה של שער בית סירא ,הרחבת קו מניעת אש באזור הדרומי של שביל
הפטרולים ,ניקוי מתחם מכבי הישן וחסימת מעבר חופשי באזור ברקנית.

2

ביטחון
א .מיקום קב"ט הרובע
עקב מצוקת מקום בעירייה יועתק משרד הקב"ט למתחם ועד הרובע בתוך חדר
המשמר.
אבי אלבז העלה את נושא בניית חומה מזרחית למכבים במקום הגדר הנוכחית.
הובהר שהנושא בטיפול של ראש העיר ,מנהל אגף הביטחון ומפקד תחנת המשטרה.
כל הגורמים מודעים לנושא.
ב .סיור במוקד החדש בעירייה
יתואם סיור לוועד הרובע – באחריות עודד בן שלמה מנהל הרובע.
 .3מרב רביב – יו"ר ועדת תרבות וקהילה
אירועי תרבות
הייתה פגישה ראשונה עם הגורמים הרלוונטיים ומתוכננת פגישת התקדמות בה תוצג
תכנית העבודה לוועדה בראשות שלמה פסי .בפעילות מעורבים ועד הרובע ,העמותות
ולב רעות .האירוע הגדול הקרוב הינו  30שנה לביה"ס מו"ר.
 .4עמירם בריט – יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה
הייתה פגישה עם המשנה למנכ"ל בשבוע שעבר ,שבה הועלו הנושאים:
א .משעול גלר – בשבוע הבא תסתיים העבודה.
ב .מורדות קשת – יבוצע תוך חודש.
ג .מדרכות ברובע – קמי מבקש מעמירם הכנת מכתב כולל מיפוי המקומות הבעייתיים
לגורמים האחראיים כולל העתק לראש העיר ,על כך שצריך טיפול יסודי ותוכנית רב
שנתית.
ד .מראה – ביקשו בנחל אביב (גם במפר) – הבקשה למראה נדחתה .נושא הבמפר
ייבדק.
 .5מאיר מוסאי – יו"ר ועדת כספים ,נכסים וצרכנותצוברים –
השתתפתי בוועדת היתרים להוספת  8צוברים חדשים,
כמו כן אישרו החלפה של מיגון פתח הצובר במחסום שקוף בגובה מטר ( התקן דורש
זאת) בוצע לשביעות רצון התושבים.
 .6אבנר הלחמי – יו"ר ועדת תקשורת
ניווט – המועד החדש של הניווט הקהילתי ברעות הוא  ,11.6.2021האירוע במסגרת
חגיגות  30לרעות.
 .7סיכום
יו"ר קמי רובינזון – רוצה להודות לראש העיר מר חיים ביבס ולמ"מ וסגן ראש העיר
ומחזיק תיק הרובע שלמה פסי בנושא העבודה המהיר להליך למתן היתר מקוצר
לממ"דים ("מסלול ירוק") ולהמשך פיתוח תיכון מו"ר כנדבך חשוב במערך החינוך
בעיר.
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ד .לעיונכם.
ה .הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי  30ביוני  2021שעה  20:00במשרדי הוועד.
עודד בן-שלמה-מנהל הרובע
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
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