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61.2.6.32

הנדון :סיכום ישיבת מועצת הרובע מיום 81.2.6.81
א.

ב.

ביום ב 81.2.6.81 ,התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית.
נוכחים :יו"ר  -כפיר כהן ,עמירם בריט ,יעקב ניב ,ויקי יצחקי ,אבי ששון ,טלי סוסובר ,אריה
פישביין ומנהל הרובע-עודד בן-שלמה
נעדרו :ס/ראש העיר – שלמה פסי ,מאיר מוסאי ,עופרית מנור (הודעה מוקדמת).
כמו כן השתתפו :חבר המועצה אייל הנדלר ,אפי מלצר ,חבר ועדת הביטחון – יואב שיטאי.
ומספר תושבים מהרובע.
להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .8דברי פתיחה – יו"ר כפיר כהן.
 .6אישור פרוטוקול מ68.2.81 -
א .אושר פה אחד בעד -כפיר כהן ,עמירם בריט ,יעקב ניב (ג'וקי) ,טלי ססובר ,אריה פישביין,
ויקי יצחקי
ב .הפרוטוקול יופץ באתר הרובע ובפיסבוק ומיילים לתושבים – באחריות מנהל הרובע
 .3מסלול ריצה והליכה בטבע עירוני – בני חיים.
תושב מכבים ,בני ,נתן רקע לרעיון שהובא למיכל פרפרי שנתנה אישור עקרוני .קק"ל הגיעו
ערכו תכנון והערכה כספית.
הפורום קיבל הסבר מפורט ,כולל הסבר על המפה שצורפה לדיון.
יואב שיטאי -קצת פחות נגיש לאלו שלא תושבי מכבים ,בעיה בלילה וישנם קטעים של עליות
כפיר כהן – שאפו על הרעיון .מודה ליואב על ההערה .דעתי היא שהרעיון יפה ,מדובר על
טיפוח ושדרוג וזו פנינה לכל תושבי העיר מודיעין ויש לתת את הדעת על הבעיות.
אריה פישביין  -נדרשת תאורה .מי מממן ?
בני חיים  -קק"ל לא נכנסו לתחום הכספי.
אייל הנדלר – של מי השטח?
בני חיים  -הכול שטח שיפוט של העירייה .השביל יהיה בין  6 – 8.2מ' ומיועד גם לרוכבי
אופניים .מצע של כורכר+ניקוז במקומות הנדרשים .בשלב הזה ,השביל לא מיועד ללילה
וכדאי לצרף תנועת נוער שתבצע הכנה לצה"ל.
ויקי יצחקי  -אני חברת ועדת תיירות – ויש לבצע סנכרון עם המצפה ע"ש ליפקין שחק ז"ל.
אייל הנדלר – הייתי השבוע אצל מיכל פרפרי והפרויקט הוא לכל תושבי העיר.
כפיר כהן – מבקש שתעמוד בקשר מול אריה פישביין וג'וקי (תשתיות ושפ"ע).
עמירם בריט – יש לקחת בחשבון שאם כולם יבואו לכאן עם מכוניות אז....
סיכום – רעיון מבורך .בני חיים יהיה מתואם מול נציג הוועד יעקב (ג'וקי) ניב לעניין זה ובסיוע
אריה פישביין.
 .1חנן דנציגר מנהל מחלקת הספורט (מצ"ב מצגת רלונטית).
כפיר כהן – מבקש מחנן להציג תפקידו ותחומי אחריותו
חנן דנציגר  -אגף ספורט עירוני ,שפעם היה מחוץ ושייך למתנ"ס מודיעין .אנו גוף סמך
של העירייה .האגף מנוהל ע"י מטה בן  3רכזים.
א .ספורט עממי – ליגת כדורסל ,מירוצים ,צעדות ,ליגות 82.Xכאלה בשנה שמשתתפים
 62,...איש.
ב .ספורט תחרותי  -לפני  2שנים הופעלה עמותה עירונית לספורט ,שהתחילה בימי עדי
מינץ ,ומאז כניסת ראש העיר הפכה להיות כדורגל ,סיף,כדוריד ,כדורסל ,פעילות בית-
ספרית ובעתיד קארטה ,אומנות לחימה וגלגיליות.
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ג .בתי ספר – שיעור חינוך גופני ,הפעלת מועדונים בית ספריים כ 3...-ילדים,
אירועי הספורט של בתיה"ס אתלטיקה ,טניס וכו' ליסודיים ותיכוניים.
כ 62-אירועים בתוך העיר ועוד עם מ .החינוך ,שאנו הזרוע המבצעית שלו.
לדוגמא ,מועדון מכבים רעות בהנהגת מוטי טלר.
ד .מתקנים – בניה ,אחזקה ובטיחות מתקופת ספקטור  3.מגרשים 1 ,אולמות
גדולים 1. ,שבילי אופניים 86 ,פארקים וכו'.
יו"ר כפיר כהן – במכבים אין מתקני כושר .פניתי לראש העיר בנושא ומבקש שיקום
במכבים מתקן כזה.
חנן דנציגר – אבקש סיוע מהטוטו לטובת מתקנים .במכבים יש בי"ס לכדורסל  322ילדים
מתוך זה  87.ממכבים .כגוף עירוני מפעילים בהצלחה ענקית את הכדורסל.
לנו כעיר יש תפיסה עירונית.
אייל הנדלר – הבנתי שיש ילדים שרוצים להיות במכבי אך העירייה מונעת זאת מהם.
יש כאן משהו מוזר שיש רק גוף פרטי אחד שהשתלט באמצעות "סחלבים".אין אפשרות
למצוא כאן פשרה ולא רק באמצעות שמעון רודריגז .יש כאן איזו אי-נוחות מסויימת.
נמרוד (מנהל העבודה של סקיטאל) – ישנם ילדים שרוצים להירשם למכבי מכבים רעות
אך אין שם במו"ר שעות ולצערי הילדים לא יוכלו להצטרף לקבוצה .בנוסף ,ליגה תחרותית
אין הכנסה ולכן הקבוצה לא תוכל להתקיים יותר משנה שנתיים .כלומר ,בלי בי"ס לכדורסל
לא יתקיימו יותר אימונים  .גם במודיעין אין .מצוקת האולמות במודיעין קטסטרופלית.
כפיר כהן – יו"ר – אני מודה לך שבאת ,אך ניכנס לעומק הנושא בפגישה המיועדת
ל ,81.7.81 -שאותה אני מבקש להקדים.
טלי סוסובר – כמה שעות אולם יש לילדי מכבי מכבים רעות?
חנן דנציגר  -בין השעות  82 = 81-66 :..שעות מו"ר
אפי מלצר – המצב היום הוא תוצר של היסטוריה "עקובה מדם" עם עיר בעלת הכי הרבה
ילדים והכי פחות תשתיות .כמו-כן ,אנשי עסקים "השתלטו"  .יחסית המצב לא טוב אך אי
אפשר להאשים אף אחד .הכול בנוי כאן מכל מיני אינטרסים וחשוב שסופסוף יתחיל כאן
מו"מ.
כפיר כהן  -עד שמגיע לכאן נציג מהעירייה להציג נתונים זה לא פשוט .ואכן היה קשה
מאד לשכנע את חנן דנציגר להגיע.
אבי ששון  -אנו צריכים להפסיק עם התודות ולטפל בתושבי הרובע .עברו כמה חודשים
ולא נעשה כלום עד כה .אנו עדיין לא מספקים את הסחורה .אנו כאן לתת תשובות טובות
לתושבים ואפי מלצר רק עוזר לעירייה ולא לנו.
כפיר כהן – זכותך לחשוב כך  ,אך אני רואה הדברים אחרת .עובדה שדפקו כאן על שולחנות
בעבר אך לא ראיתי תוצאות מרחיקות לכת .הפורום שכאן ,שבחר אותי ,יכול לפטר אותי.
זו המדיניות שלי ואני חושב שבטווח הזמן הקצר הגענו להישגים מסוימים שלא היינו
מגיעים בדרך אחרת .כל עוד העירייה תעמוד בהתחייבות שלה כלפי ברמת העשייה ,אזי
אמשיך במדיניות זו .ביום שיזלזלו בי נתנהג אחרת .ומסכים שאם לא נספק את הבוחרים,
אני אלך.
ויקי יצחקי  -אתה משווה פרק זמן קצר בלבד של הוועד הזה .
עמירם בריט  -לגבי מה התושבים חושבים לדעתי יש צורך לשווק.
כפיר כהן  -מקבל ההערה שלך.
ג'וקי – אבי ,מקבל הכעסים שלך .אך אל תזלזל בעלים ובגנים .בתחומים שלי ושל עמירם
יש התקדמות רבה .יש ללמוד הנתונים באופן מפורט .כדאי לבדוק את פארק המים.
מועדון מקומי  ,יש לו שייכות ושורשים.
אייל הנדלר – עדיין יש תחושה גם אצלי שלא מספיק סופרים את מכבים רעות ,אך אני
מרגיש כאן שינוי ואני חושב שעדיין צריך להיות סבלניים .אין ספק שחייבים ויש כאן
תותחים ע"ח הזמן הפרטי והציבור הוא בחלקו כפוי טובה  .ולכן ,אני חושב אבי ,שנורא
קשה לעשות השינוי ,אך אסור לנו להתייאש .אני מסכים עם אפי שלא ספרו אותנו.
צריך דף חדש ולקבוע שאנו לא מוותרים .אצל מיכל פרפרי שמתי לב שיש רצון.

3

 .2יו"ר וועדת תשתיות ותחבורה -אריה פישביין – ריבוד כבישים ברובע
כפיר כהן  -מבקש מעורבות עם ליכטמן גם בנושא כיכרות  .נדרשת פגישה בהשתתפות:
שלמה פסי ,כפיר כהן,אייל הנדלר בנושא.
אריה פישביין  -הצגת הדרישות המפורטות לפורום בעקבות סיור שנערך עם מנהל הרובע.
עודד בן שלמה  -שנת  6.82הוכרזה כשנת התשתיות.
 .2יו"ר ועדת חינוך ונוער – טלי סוסובר  -עדכונים:
מכבים רעות הם ישובים ותיקים יותר ולכן מבני ציבור לא מעטים ברובע הם במצב קשה .
תיכון מור  -היינו בישיבה ב .87.2.81-הגורמים בעירייה ובראשם מיכל פרפרי ,בהחלט
עושים דברים .כך למשל ,הטיפול באולם הספורט והחלפת המזגנים כבר בוצעו .יחד עם זאת,
יש לציין כי עדיין לא נערך מכרז לבחור את הקבלן שיבצע.
רק עוד שבועיים יהיה סיור קבלנים וכבר נגמר הקיץ לפני שיספיקו לבצע את מה שתוכנן ואף אושר.
תנועת הנוער מכבי – המצב מזעזע ,אי אפשר לדרוך שם ועוד אומרים שלא חייבים לנו כלום .העירייה
עושה הכול לפנים משורת הדין.כרגע נשלח לשם עובד עירייה אחד ,בימים הקרובים יתלווה אליו עוזר
ונקווה שאכן הדברים יקודמו והבעיה תיפתר.
מכבי מכבים בכדורסל  -שמענו את חנן ,מחכים כבר חודשיים לפגישה שכרגע אמורה להתקיים רק
ב 81.7.81 -התנהלות בלשון המעטה תמוהה ,מאד סקפטית בנושא.
בתיה"ס הצללות  -מיכל פרפרי עדכנה אך נדרש תקציב( .פ"ע פרפרי+ג'וקי+טלי+כפיר).
סיכום – מנהל הרובע יתאם פ"ע פרפרי+כפיר+ג'וקי+טלי
 .7יו"ר שפ"ע ואיכות הסביבה – יעקב (ג'וקי) ניב – עדכונים:
גן בלטמן  -תיעדוף הצללות ייעשה בוועד הרובע.
גן שיקמה  -מצב לא טוב .נצבע בצורה גרועה .הועברה בקשה לתיקון למיכל פרפרי.
גן צבעוני  -לא הושלמו .עדיין בעיות קטנות.
יש זכיין שאמור לתחזק אך לא עובד.
מחזור  -מטפלים בפתרונות נקודתיים כמו מרכז רננים .לא נחתמו חוזים עד כה ,ישנה בעיה
משפטית ארצית.
כלבים – דיווח לתושבים בנושא ייצא בימים הקרובים.
 .1עודד בן שלמה  -עדכונים:
הוט – מו"מ יתחדש בתחילת חודש יולי .צוות המו"מ יכלול את :מאיר מוסאי ,ג'וקי,יוסי פסגות
והח"מ.
שופרסל – ישנו קושי להשיג המנכ"ל ומנהל האזור .אינם עומדים בהבטחתם לשינוי מיד אחרי פסח.
ממליץ על אסרטיביות מולם כולל מעורבות תושבי הרובע.
עמירם בריט – עדכונים:
בעקבות ההחלטה שהתקבלה בוועד הרובע ,להשקיע כסף בשדרוג האבטחה במחסומים ע"י
מצלמות ,הייתה ישיבה של ועדת הביטחון.בישיבה הועברה לקב"ט הצעה למערכת מושלמת של
בקרת הכניסה לישוב.
לפני מספר ימים שלמה פסי מחזיק התיק וסגן ראש העיר ,ביקש ממני פרטים נוספים ,שיועברו
אליו בהקדם.
 .9סיכום – יו"ר כפיר כהן
א .מי מודיעין – סיור דחוף יתואם בהשתתפות מפקח העירייה+כפיר כהן+ג'וקי"+מי מודיעין".
ב .חסימת המעבר מהר יודפת להר כנען – הועברה בקשת כפיר לתשובת הסמנכ"לית סימה בר
שלמה ונתקבלה תשובה חיובית.
ג .פרצה בגדר ההיקפית – תיקון זמני בלבד לטענת דני רוזנפלד .תמונות מראות שתוקן היטב.
ד .פס הרעדה יובלים  -בדיקה נוספת לחיוניות הבמפר .באחריות אריה פישביין.
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ה .במפרים עצמון-גליל-ארבל -בדיקה עם ליכטמן מחזיק תיק התחבורה ,תיערך באחריות אריה
פישביין.
ו .תחזוקת אדניות – טלי לרר,תושבת רעות ,פנתה בנושא.מנהל הרובע יעביר תשובה לתושבת.
ז .אפי מלצר – הערה לכיתוב דר' -ד"ר לגבי רחוב ישראל פלד .

 . 8.ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעה ליום ד',63.7.6.81 ,

שעה .6.:..
עודד בן-שלמה
הרובע
מנהל
רושם הפרוטוקול

העתקים:
יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות
שלמה פסי -סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
משתתפי הישיבה
אתר רובע מכבים רעות באמצעות אתר "עיריית מודיעין"

mail: minhelet@modiin.muni.il

