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  2021בדצמבר  27שני  מיוםהרובע סיכום ישיבת ועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתוועד הרובע  התכנס, 2021בדצמבר  27 שני ביום .א

 

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

 והח"מ., עמירם בריט, מרב רביב, לירז סופרין, , אבנר הלחמימאיר מוסאי 
 )ללא הודעה מוקדמת( אפי מלר, יוסי חזאי :נעדרו 

  תושבים. 3-ו אבי אלבז –, חבר המועצה דובי יודקין –קב"ט הרובע  :כמו כן השתתפו 

 

 23.12.21 בתאריך סדר יום כפי שפורסם .ב

 

 :והסיכומים לגביהם שהועלולהלן הנושאים ג.   

 פתיח, מברך את הקהל – יו"רקמי רובינזון  . 1 

ע"י ואומץהוגש הדו"ח יו"ר ועדת ביקורת. היעדרות נדחה עקב מודיע ש – תדו"ח ביקור

 הוחל ביישום ההמלצות. הועד ו

 

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

 שפ"ע

 הימיםמעדכן על עבודת אגף הגינון ברובע במהלך   - ערכות לקראת הסופותיה א.

 האחרונים.

 את הפעילות באופן, אנחנו מלווים שבועות 3-כהחלו לפני העבודות  – 54"קו מקורות ב. 

 חודשים. 6שוטף, צפי לסיום תוך 

 .הודעה לתושביםיצאה החל מבצע פיזור הפחים ברובע.  – הצבת פחים כתומיםג.  

 המקסימוםבאזורים שבהם היו עמדות פיזור בקבוקים. אנו נעשה  ו פחיםבשלב זה פוזר 

 דש הרצה, יבחנו המיקומים ויבוצעו שיפורים בהתאם.לאחר חו מוד בהנחיות.עכדי ל

 

 ביטחון 

 דוביק –קב"ט 
 שארעו לאחרונה ברובע.אירועים סקר את הא. 

 התהליך בעיצומו ויושלם בהקדם. בוצע בחלקו. –ב. מיפוי ממ"דים ברובע  

 , יופץ לאחר דיון ועדת ביטחון הקרוב.בשלבי ביצוע – 2021ג. סיכום  

 

 התקיים דיון אצל הגזבר. ₪ 640kתקציב הביטחון עומד על  – יעקב )ג'וקי( ניב 

 תגזבר העירייה יתרלנתוני  ממתיניםלבדיקת התקציב.  בהשתתפות מחזיק תיק הרובע

  מחסומים, מכשירי קשר, מצלמות(. טהתקציב לניצול )פיילו
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 תרבות וקהילהיו"ר ועדת  –מרב רביב    .3

 .2022לגיבוש תכנית התרבות לשנת נערכים 

 לה על פועלה, על אף שחלק גדול מהפעילויות אינן עמותת מכבים פועלת וכל הכבוד 

עם  מקווה שיהיה שת"פ .בחירות בעמותת נאות רעותנערכו בשיתוף ועד הרובע. באחרונה 

 . נשמחשבמודיעין הנהלת העמותה החדשה. קיימנו סיור במרכז הקהילתי בנחל צין

 הנושא ייבחן.למרכז דומה ברובע )פחות גדול כמובן(. 

 שת"פ וקידוםלחדש את  שמעון הרץישבתי עם יו"ר עמותת מכבים  – יו"רקמי רובינזון 

 .)כולל עמותת נאות רעות( בית תרבות

 

 ועדת תשתיות ואיכות הסביבהיו"ר  –עמירם בריט   . 4 

 לביצוע העבודה. ןיצא אומד – רחוב קשתתאורה במשעול ליד א. 

  .גיא עידונתנו עדיפויות ויוקצה תקציב ע"י המשנה למנכ"ל  – ריבוד כבישיםב. 

 תבוצע השקעה בגן המשחקים. – מרכז מסחרי "לב רעות"ג. 

 ועד הרובע ערךנציגי מכשירים.  5עמותת נאות רעות תרמה  – םד. הצבת דפיברילטורי 

 .כדי לבחון את המיקומים הרלוונטיים העירייהסיור עם נציג עמותת נאות רעות ונציגי 

 ,את התקנת המכשירים עמותת נאות רעות אמורה לבצע – יו"רקמי רובינזון   

 ועד הרובע אמון רק על קביעת המיקום.  

 נושא המדרכות חייב להיות מטופל. – אבי אלבז-חבר המועצה  

ריבוד ו מקווה שהשנה יוקצה תקציב עבור תיקון המדרכות –מדרכות  – ריו"קמי רובינזון 

 כבישים.ה

  

 צרכנותכספים יו"ר ועדת  –מאיר מוסאי  .5

 באשכול חרוב התקנים השתנו וחייבים לבטל את הצובר. אופציית הצבת בלונים  – גזא. 

 נבחנה, אך נמצא פתרון שדורש תקציב. פניתי לשמעון הרץ יו"ר עמותת מכבים.

 תקפיא את החלפת הצובר עד לקבלת החלטה ומקור מימוןש זסופרגעדכנתי את חברת  

 להצבת בלוני חלף הצוברים וזאתעקרונית ליישום הפתרון. יצוין כי ועד הרובע מתנגד 

 כחלק מהמדיניות של שמירה על נראות היישוב וחשוב מכך מבחינה בטיחותית ושמירה

 על התושבים ואיכות החיים ביישוב.

 נדרש שדרוג. – מרכז רננים .ג

 .ןישיבה של בעלי עסקים, יש מצב שאכן הם יירתמו לעניי ההיית – ריו"קמי רובינזון 

 ישנו צפי לישיבה שלהם עם העירייה ואנו נמתין להתפתחויות. 

 כל המגעים בעבר לרבות הפגישות אצל ראש – סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי  

 העיר עם שני בעלי הנכסים העיקריים בניסיון לרתום אותם בשיתוף עם העירייה

 בהתאם לחלוקה שבין בעלויות על השטחים לא צלחו. בעקבות כך נעשה הפרויקט

 החיצוני של רננים במימון העירייה.)גדר(  

 בעלי עסקים שרובם אינם רשומים בטאבו. 30-ישנם שם כ – זאבי אלב-חבר המועצה 

 האם אין אפשרות לשתול עצים כדי לכסות את הצד המכוער של –תושב מכבים 

 המזגנים?

 אין מקום לשתול, הערוגות קטנות ומצומצמות. – יעקב )ג'וקי( ניב  
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 יו"ר ועדת חינוך ונוער –לירז סופרין  .6

 האירוע התקייםשכבת ו'. בשנים האחרונות ל הסיום שבי"ס "עמית" נערך לקראת מסיבת 

 , מהבחצר ביה"סיש רצון לקיים את האירוע . לנוכח "עידן הקורונה" "עינן"אולם בבד"כ 

 היארון החשמל החיצוני לא שמיש ונעשתה פני שידרוש הקמת במה וכן הגברה ותאורה.

 בעירייה. לבקשתו נפתחה קריאה במוקדמהנדס החשמל , למשה חרדים שלי

 ומשלמה פסיבריט  מעמירםמבקש  . לצד זאת ביה"ס שלח מכתב לשגיא אברהם.106

 לסייע בקידום הנושא.

 

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי .   7 

היכן זה  הממוקמות בצמוד לגדרות הבתים. מתייחס לדלתות התחתונות. – ארונות תקשורת

 עומד?

 המשנה למנכ"ל לראש העיר. ,גיא עידויעלה ע"י הנושא סוכם כי – ריו"קמי רובינזון 

 נחשבים רכוש פרטימבחינת ההגדרה הארונות  – סגן ומ"מ ראש העיר –שלמה פסי 

 במעמד הדומה בבתים משותפים. הנושא עלה בדיוני פרויקטים ברובע אצל המשנה

 למנכ"ל העירייה ונמצא בבדיקתו. הערכה היא שהנושא יחזור לתושבים ואז יהיה צורך

 אות רעות.נסיוע עמותת לבדוק 

  

.  לעיונכם. ד  

 

במשרדי הוועד. 20:00 שעה 2022בינואר  42שני ביום ישיבה הבאה תתקיים ה. 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

 


