31.08.16
הנדון :סיכום ישיבת וועד מיום 68.80.03

א .ביום שלישי 68/80/03 ,התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית.
נוכחים :יו"ר-כפיר כהן ,ס' ר' העיר ומ"מ-שלמה פסי ,יעקב (ג'וקי) ניב ,טלי סוסובר,
ויקי יצחקי ,עפרית מנור ,עמירם בריט.
נעדרו :מאיר מוסאי ,רוני כהן ,אריה פישביין ("הודעה מוקדמת")
כמו כן השתתפו :מזכיר עמותת איל"ן-עמוס כהן ,חבר ועדת ביטחון-יואב שיטאי,
רכז משמר הרובע-גור אריה ארד ,השוטר הקהילתי-איתן ג'מיל וכ 3-תושבים.

ב .סדר יום כפי שפורסם ב –  92באוגוסט 9803

ג .להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .0פתיחה – יו"ר כפיר כהן
ערב טוב ,לא ראוי בעיניי כי  6דק' לפני ישיבה חברים מודיעים על היעדרותם מהישיבה.
זה לא מכבד את הוועד הזה ,את הישיבה ,את התושבים ובטח אחרי פגרת הקיץ ,ואם
נוצרה סיבה יש להודיע מראש ולא ברגע האחרון.
נמצא כאן יוסי לנמן ,מנהל השירות לאזרח ואנו נשמח לשמוע על עבודתו ותפקידו.
יוסי לנמן מנהל השירות לאזרח
הצגת עצמו ,תפקידו ,הקמת המחלקה והרקע .מצגת מפורטת בה הוצגו נהלי העבודה,
משימות ,ייעוד ,מבנה אירגוני ותחומי אחריות.
הוצגו ליוסי שאלות מחברי הוועד ומהתושבים ,אשר נענו ביסודיות ובמקצועיות.
מודים ליוסי על הגעתו ועל אופן הצגת המצגת המעניינת והחשובה.
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 .9יו"ר כפיר כהן – הקצאת הקרקע לעמותת איל"ן
סקירה מפי מזכיר העמותה ,עמוס כהן .המשפחות מכל רחבי מודיעין-מכבים-רעות,
בעליית מצוקה כלכלית .הפעילויות מגוונות ומסייעות למשפחות .כל בעלי התפקידים הינם
בהתנדבות .מבקשים להמשיך להיות כאן במקום שהוקצה לנו במכבים.
יו"ר כפיר כהן – פעילות מבורכת מאוד .אנו מבקשים להמליץ על הארכה של שנתיים
נוספות.
עפרית מנור – כמה שעות פעילות יש בשבוע? יש מקום לשת"פ במקום?
עמוס כהן– מס .שעות בימים שונים כולל בערבים .ישנם שיתופי פעולה עם גורמים
נוספים.
מ"מ וס' ראש העיר שלמה פסי – תודה רבה לך אישית ולעמותה על פעולתה.
הצבעה – אושר פה אחד ,בעד :כפיר כהן ,יעקב ניב ,טלי סוסובר ,ויקי יצחקי ,עפרית
מנור ,עמירם בריט.

 .6עדכון להודעת יו"ר כפיר כהן
התושב אפי מלר פנה לוועדה שמקיימת במשרד המשפטים ואני והיועצת המשפטית של
ע .מודיעין ונש"מ העברנו תגובות .היה דיון בלי החלטה .ביקשה לבחון העניין.
הודעתי אז לוועד הרובע כי אם יש לא יהיה שינוי אשקול להתפטר.
רצה הגורל וקיבלתי הצעת עבודה במקום אחר ואחרי  7שנים עזבתי את תפקידי לדרך
חדשה .החשש לניגוד עניינים הוסר וכל מי שיש לו בעיה נוספת יקבל תשובה.

 .4אישור פרוטוקול מיום 68/83/03
הצבעה – אושר פה אחד ע"י כל משתתפי הישיבה – כפיר כהן ,יעקב ניב ,טלי
סוסובר ,ויקי יצחקי ,עפרית מנור ,עמירם בריט.

–6 .5ס' ר' העיר ומ"מ שלמה פסי
מרכז רננים – הועלו מס .פרויקטים לשדרוג המרכז ,כמו במעברים .שטח הפרויקט מחולק
ל 9-בעלים ,וועד החנויות ועיריית מודיעין-מכבי-רעות.
כיכר מבוא רעות – העבודה תתחיל ב 80/08-ותסתיים בסוכות.
אחזקת סניף מכבי –
מתחם מול מעלה גוזלי – ישנו תכנון של נטיעת עצים והצבת מתקנים.

יו"ר כפיר כהן – פונה לפסי שיטפל בדחיפות בנושא הפארק "ספורט טבע" .מעל שנתיים
נמשך הנושא ובמכבים אין אפילו אחד .כתוב בכל הפרוטוקולים ....לא יכול להיות
ששנתיים העירייה לא מצליחה לתקצב מחיר  48-58אלף.
פרפרי הבטיחה במהלך השנתיים ,אך לא בוצע .יש שטח ליד פארק הכלבים שמוכן ומיושר.
טלי סוסובר – מחזקת כל מילה של כפיר ומבקשת להוסיף כי כל ההסדר שעשיתם עם
מרכז הספורט במכבים לא פועל.
יעקב (ג'וקי) ניב – נושא תחזוקת גני משחקים ,פרגולות מתחת לכל ביקורת .מבקש תכנית
עבודה לכל גן וגן כולל החלפת חול וכו'.
יו"ר כפיר כהן – אני חושב שהערת ג'וקי מוצדקת לחלוטין.
 .3טלי סוסובר – יו"ר ועדת חינוך ונוער
א .מפגש מכבי-צופים – מאז המפגש לא קרה הרבה .הייתה הצעה לעשות הפנינג חוויתי.
פניתי ל 9-ראשי התנועות ,ראובן ויגאל ,והצעתי את עזרת וועד הרובע .הם הביעו
נכונות וריכזנו את הרכזים מ 9-התנועות .התברר כי הקרקע אינה בשלה ויש עדיין
מתיחות .קבענו הקמת צוות משותף ,שנפגש והוציא פרוטוקול בהתאם.
אני מברכת על הפגישה ותנועות הנוער ממשיכות עם זה .לגבי יחסי גומלין ועד הרובע –
רשות מקומית ,נדון בפורום יותר מצומצם.
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יו"ר כפיר כהן – שוחחתי עם בלאיש וניתן לעשות הכול.

ב .תחזוקת מבני תנועת מכבי מכבים – תכנית עבודה
הדיון אצל פרפרי נדחה מאוגוסט .ערכנו סיור ג'וקי ואני במקום שנראה מזעזע.
עפרית מנור – שיתנו לנו לנהל מול הקבלנים .אי אפשר לתקצב תנועה של עשרות מול
מאות.
שלמה פסי – ועדת תמיכות בעירייה היא ועדה סטטורית של העיר .קריטריון של מס.
ילדים/חניכים קובע .ר' העיר הנחה את הגזברות.
טלי סוסובר – מסתבר כי ב ,90/87-ערכהה סיור מיכל שטרית עם דנה מסחלבים ועשו
סבב בכל תנועות הנוער .שאלתי ,אם יעשו משהו עם הסקר ואם אפשר להעביר לי
מהקטע על מכבי? ענו ,שלא.
שלמה פסי – נבדוק הנושא בדיון ביום א' הקרוב אצל מיכל פרפרי.
כפיר כהן – אני מאוד מעריך את עבודת מיכל פרפרי ,אך כל גוף יכול לטעות ולכן אני
פונה אליך ,פסי ,כמחזיק התיק ,שאחרי שנתיים משהו יזוז.
שלמה פסי – לפני שנתיים נעשתה עבודה גדולה.
טלי סוסובר –  0חברים מהצופים ייערכו "מסיבת עליה" בסוף גן לילך.
איתן ג'מיל – ערכתי שיחה בסניף מכבי ,עם הצופים ,אשוחח החודש.
עמירם בריט – יו"ר ועדת ביטחון
ביטחון – מתוכננת ישיבה ביום ראשון הקרוב עם הקב"ט ומנהל אגף השירות.
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 .7עפרית מנור – יו"ר ועדת תרבות וקהילה
א .חגיגות הרובע  – 03/68ג'וקי מעדכן :אירוע – מדשאה מכבים  - 08/81/בוצעו
ראיונות וצילומים בחתך מגוון ,הסרט ייערך  65דק',
הכולל קליפים ונאומים.
מבקשת ש 9-שורות יכוונו ע"י בני נוער .צולם וישנו חומר גלם מצויין.
 03/81אירוע בלב רעות – שת"פ עם בעלי עסקים.
יו"ר כפיר כהן – לא אמצא ב 05/82-עקב התחייבות אחרת.

ב .מערכות ההשקיה  -טרקטורים הרסו מע' השקיה וישנן נזילות.
יעקב (ג'וקי) ניב – מתייחס :יש פתיחת קריאה ב .083-כל קריאה מטופלת (לדוגמא
באנפה במכבים) ,טיפול בכיכר מכבים.

ג .פחי אשפה במרכז רעות – נותרו  9צפרדעים מכוערים.
התייחסות יעקב (ג'וקי) ניב – תוך חודש יוחלפו בקרטוניה.
יו"ר כפיר כהן – מה קורה בעניין הרצאות (פניה כלפי עפרית).
עפרית מנור – נשוחח בנושא בנפרד.

 .0ויקי יצחקי – יו"ר ועדת דוברות
א .כיכר כניסה ברעות – מאחלת לנו שב 0/08-אכן יוקם.
ב .שביל החיילים – מקווה שיתממש.
ג .מעבר חציה – מטופל בפרויקט התחבורתי העירוני הכללי שיצא לדרך זה עתה.
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ד .הרמת כוסית במרכזים – כנוהל משנה הבאה.
ה .פרסום באתר וועד הרובע והעיתונות המקומית – ממליצה לקבוע כנוהל קבוע
ומוסכם.
ו .סכום הנושאים לפרסום בפלייר – להעביר הנושאים בדחיפות ,מי שעדיין לא העביר.
ז .עדכון תחומי אחריות  -לבעלי תפקידים.
ח .ועדת תכנון בניה – עלות העברת בעלות ברעות ב' מ 80/82-עולה מ₪ 150K -
ל.₪ 250K -
שלמה פסי – ישנה קבוצה ברעות שמקדמת טיפול בנושא מול רמ"י .יש הרבה מאוד
חומר שעמותת נאות רעות וועד הרובע עשו בזמנו.

 .2שאלות תושבים:
דני ארליך (מכבים) – נושא חניות ברחוב המייסדים ,בעייתי ובטיחותי.

התייחסות יעקב (ג'וקי) ניב – במסגרת תכנית תחבורה לרובע ,הנושא עלה ויטופל.

שלמה לינגורד (מכבים) – א .נגישות מדרכות – ג'וקי עונה על טיפול כעת במכבים.
ב .תחבורה למכבים – פסי עונה על תכנית עירונית חדשה.

יו"ר עמותת נאות רעות יעקב ברוש – כל נושא רעות ב' מטופל ע"י עמותת נאות רעות
ויפורסם באתר עמותת נאות רעות.
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ד .לעיונכם.

ה .הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי בתאריך  ,90/82/03שעה  98:88במשרדי הוועד.

עודד בן-שלמה

מנהל הרובע
רושם הפרוטוקול

העתקים:
שלמה פסי – סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות
יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות
יורם כרמון – מנכ"ל העירייה
נתנאלה אוחנה – עוזרת ראש העיר
משתתפי הישיבה

