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 2021ביולי  08חמישי  וםמיהרובע סיכום ישיבת וועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתוועד הרובע  התכנס 2021ביולי  08חמישי  ביום  . א

 ,מאיר מוסאישלמה פסי,  – סגן ומ"מ ראש העיר, קמי רובינזון– יו"ר נוכחים:  

 והח"מ. סופרין, יוסי חזאיאבנר הלחמי, עמירם בריט, לירז  
יואל : כמו כן השתתפואפי מלר, יעקב )ג'וקי( ניב, בני הרפז מרב רביב, :נעדרו

 חבר מועצה-אבי אלבזחברי ועדת ביקורת, -אפשטיין ורון אבל

  תושבים. 10-וכ

 

  06.07.2021 בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

 :והסיכומים לגביהם הנושאים שהועלולהלן ג.   

 

 יו"רקמי רובינזון  . 1 

 על מות בנה יובל ז"ל. למרב רביבתנחומים . א

 סגירתלא הייתה הודעה מראש לתושבים על הועד לא עודכן מראש ו – מנהלתי עאירוב. 

 הנחהפסי ואנוכי התחלנו לטפל בנושא וראש העיר ברגע שנודע לנו  הכנסת.חניית בית 

 פתוחה. רשחצי מהחניה תישא

 

 סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי   .2 

 הוא אינטרס ברור של תושבי הרובע. יש לברך מו"רהשקעה, בניה וחיזוק בעל יסודי א. 

 על ההחלטה לאחר לבטים ברמה העירונית לבחור השקעה בתשתיות של תיכון מו"ר

 של בניית האודיטוריום הפרויקטולא לבנות בית ספר על יסודי נוסף בבוכמן. יצא לדרך 

איש, וגם מעבדות שכולם צריכים לברך על כך. יעברו מספר חודשים של  300-ל

 נוחות ובמסגרת התהליך אין מנוס מכריתת מספר עצים ותיקים, אבל התהליך מלווהחוסר

 עצים בוגרים במקום אלו שהיה צורך לכרות. ויינטעובסוף  םבאגרונו

 התכנית כולה. עד לסוף השנה נקבעה תכנית עבודה לגבי אירועי התרבות –תרבות ב.  

 מתואמת על ידי ועדת התרבות ברובע עם מנהל אגף התרבות בעירייה ובתאום עם שאר

 הגורמים ברובע, העמותות והכשרת הישוב.

 

 קב"ט הרובע –דובי יודקין    .3 

 ביטחון

 על הגדר בניכוש עשבייה. יםדבוע

 קונצנטרינות למניעת חדירה מבית סירא. כנס קבלן נוסף להנחת יישבוע הבא  

 .רכבים. 2בתים במכבים ונגנבו  2-חוליה פרצה ל – 18/06 
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 )עדכון שפ"ע במקום יעקב )ג'וקי( ניב( צרכנותכספים יו"ר ועדת  –מאיר מוסאי    .4

 . מתקני משחקים יגיעו תוך שבועיים.בעבודות ישנה התקדמות – פארק יקותיאליא.   

 פארק יקותיאלי פורק(. תוך חודש י09/2021שתול טרם שנת שמיטה )עד ל שאיפה 

 הישן.

 בהמשך לשיחה שלי עם שלום זעפרני העירייה עוברת לשתילה – קמי רובינזון-יו"ר 

 .שבועות 2-3תוך רב שנתית ולכן לפני שנת שמיטה ישתלו צמחים 

כמו כן רחבת מתחם  לטובת פעילות תרבותית.מנסים לחדש ולקדם הפעלתו  – קולנועב. 

 ריבוד הרחבה תשופצה ונוקתה. כמו כן תיבדק אופצייהרובע 

 אירועים.לטובת עריכת בדשא סינטטי 

 

 יו"ר ועדת חינוך ונוער –לירז סופרין .   5 

שהוצגה התכנית  תיכון מו"ר מתכנן חגיגות בסביבות ספטמבר/אוקטובר. – 30חגיגות א. 

 בשלמה פסינעזרים  מרשימה ואנולנו בפגישה עם הנהלת בית הספר והנהגת ההורים 

 נושא הבטיחות יוביל!עבור אוכלוסיית בית הספר. יהיה המרכזי האירוע  לקידומה.

 שנת הפעילות של מכבי צעירסיום השתתפנו בטקס  שלמה פסי ואני – מכבי צעירב.   

 נמשיך בקידום הקשר בין הועד למכבי ובסיוע לקידום הסניף עםוהפרידה מהבוגרים. 

 אגף נוער וצעירים בעירייה ועם הנהגת התנועה.

 הספרמשותף כבר בימים אלה בבתי לבצע סיור יו"ר ועדת תשתיות  מעמירםמבקש  ג.

 לקראת פתיחת שנת הלימודים.ברובע כדי לבחון מה הליקויים הדרושים טיפול 

 מתוכנן להתקיים 19:00משעה  29.07.2021-ב – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי 

ממליץ  במכבים במרכז החינוכי העולמי טכס סיום קורס מדריכים של תנועת מכבי צעיר.

 הרובע לבוא ולכבד את האירוע. דלתושבים ולווע

 

 תשתיות ואיכות הסביבהועדת יו"ר  –עמירם בריט .   6 

 סוף סוף לסיומו.הגיע גלר משעול בהטיפול  – תאורהא. 

לקראת  בנושא בכל הרובע, נרשמו הערות אלי סבחעם סגן ראש העיר תאורה נערך סיור 

 טיפול.

 ממשיכים לשים דגש בתחום גם ברעות וגם במכבים. – מדרכותב.  

 במקום.החשמל דווח הבוקר כי בשבוע הבא מתחילות עבודות  – מורדות הקשתג.  

 

 תרבות -יו"ר –קמי רובינזון.   7 

 בתחילתיהיה ייערך מופע. טרם נקבע אמן, אך העיתוי לרעות  30במסגרת אירועי 

  בדבריו. שלמה פסיהאירוע הינו במסגרת כלל האירועים אות ם הזכיר  פטמבר.ס
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 יו"ר ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים –יוסי חזאי   . 8

 .ייכנס למעקבשהנושא הזה מבקש  – צביעת מקלטיםא. 

 2022-לשלוח את תכנית העבודה למבקש מכל חברי הועד  – 2022תכנית עבודה ב.  

 .02.08.2021 -לא יאוחר מ

 ישמש פוטנציאלברחבי הרובע מבקשים שכל מבנה שמתפנה  – מבנים ציבורייםג.  

 השלישי. הגילפעילות עבור לטובת 

 

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי .  9 

 תוךמסודרת ארונות תקשורת רשימה להכין באחריות מנהל הרובע  – ארונות תקשורת

 למשרד התקשורת.והעברתה חודש 

 

 הערות תושבים. 10 

 האופטייםשל הסיבים , התחילו חיבור במדורגים יח"ד 44מייצג  – תושב מכבים–זוסיה

 החל לטפל בעניין. מאיר מוסאיאך לא ניתן להתחבר. 

ני יכול יאני במעקב כל הזמן, א – מאיר מוסאי יו"ר ועדת כספים, נכסים וצרכנות

 על הלו"ז שלהם. לשלוט

 ות והגבהות אקרשטיין ברחבי מכבים.עשקי – תושב מכבים-אבי אלבז 

 נתקלנו במספר נפילות ופציעות.  

 אין מקרה שצף ולא טופל., 106-במקרה חרום יש לפנות ל – קמי רובינזון-יו"ר 

 בתחום הזה המוןונעשית נעשתה  – יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה-עמירם בריט 

 לטפל בהכל.עדיין לא הצלחנו  עבודה אך

 עשו עבודהאשר  יואב שיטאי ויעקב )ג'וקי( ניבל להודות רוצה– קמי רובינזון–יו"ר 

 , תודה!נעשתה עבודה נהדרת .בפינוי שבילי האש פיזית

 במקומות שונים פלשו לשטחים ציבורייםתושבים  – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי  

 נושאי בעלי אופי ,וגם חסמו מעברים בטיחותיים חשובים מאוד לרכבי ביטחון וכיבוי אש

 שפוגעים בבטיחות הם בוודאי בלתי נסבלים. מבקש העירייה יחד עם ועדת הביקורת של

 תהעירייה העלו זאת בדו"ח. גורמי האכיפה בעירייה מטפלים בעצם ימים אלו להסר

 נעצרו במקומות במסגרת הכנת שבילי האשיעקב )ג'וקי( ניב ויואב שיטאי המפגעים. 

 , חובה לטפל בנושא!עם הטרקטוראפילו  בעייתיים ולא יכלו לעבור

 תושבת רעות –אורלי גלר   

 רחוב אביטלבכביש הריבוד נדרש א. 

 ברעות ולהעביר את החשמל גבוההמתח ה יעמודמבקשת לבדוק האם ניתן להוריד את ב. 

 הנושא נבדק ולא ניתן לעשות כן. – קמי רובינזון-יו"ר  .כדי שיהיה תת קרקעי

 משירים פירות בחצרות הגובלות בהם. ג. עצי השיטה 

 מבקשת להעלות שוב את –תושב רעות( -ייצחקאבי )שאילתא יחד עם ד. צומת יפה נוף   

 נושא הכיכר ביפה נוף.

 לבחינה של מהנדסת התחבורה מבטיח להעלות הנושא מחדש – קמי רובינזון–יו"ר 

 את המלצתו ולפי זה תתקבל ןייתיבדוק הסוגיה, שוב שגורם מקצועי מן הראוי  בעירייה.

 חלטה.ה
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 בסוגיית הירידה ינותן רקע היסטור – יו"ר ועדת תשתיות ואיכות הסביבה-עמירם בריט

 מיפה נוף.

 נותן הסבר על ההשפעה הסביבתית באם תיבנה – סגן ומ"מ ראש העיר-שלמה פסי 

 של תקציבים, בניית הכיכר לפי התכנוניםזה לא ענין  .הכיכר מאוד בעייתי פתרוןכיכר. 

 נתיבים לכל כיוון מחייבים כריתת עצים רבים ופגיעה נופית קשה מאוד שכל 2המחייבים 

 פתרונות תחבורתיים בטיחותיים אחרים עליהם מי שנחשף למשמעויות נרתע. מנסים

 ממליצים הגורמים המקצועיים.

פניתי לפיקוח אך טענו  מעלה את סוגיית המחסן של עבד במרכז מכבי.– תושב מכבים-דני ארליך 

 שזה מבנה בתחום מכבי עולמי.

 הפנים של הישוב.אלה פניתי גם למנכ"ל ולראש העיר.  

 .את הנושא ואתן תשובה יעקב )ג'וקי( ניב עםאבדוק  – קמי רובינזון–יו"ר 

  

.  לעיונכם.ד  

  

 ה. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך 29 בספטמבר שעה 20:00 במשרדי הוועד.

 

 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

 

 


