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10.05.2022 

 09.05.22  וםמיהרובע סיכום ישיבת ועד הנדון: 

 

 החודשית. ולישיבתועד הרובע  התכנס 2022למאי  9 שני ביום  . א

, אבנר הלחמי, עמירם בריט, מוסאימאיר  ,יעקב )ג'וקי( ניב, קמי רובינזון– יו"ר נוכחים: 

  והח"מ. מרב רביב, לירז סופרין, יוסי חזאי

 יו"ר ועדת ביקורת,  בני הרפז, אפי מלר, שלמה פסי – סגן ומ"מ ראש העיר :נעדרו

 הודעה מוקדמת(, ) דובי יודקין –קב"ט הרובע  

המועצה  חבר, רון אבל –, חבר ועדת ביקורת שמוליק כהן –מנהל אגף חירום : כמו כן השתתפו

  .תושבים 7-, ואבי אלבז

 2022למאי  04   בתאריך .   סדר יום כפי שפורסםב

 

 :והסיכומים לגביהם להלן הנושאים שהועלוג.   

 – יו"רקמי רובינזון   . 1 

 מברך את הנוכחים. א. 

 סניף דואר ברעותב. 

 כרמוןם ויורחזיק תיק הרובע מ לשלמה פסימיד רגע שנודע על סגירת סניף הדואר פניתי ב

 הגיון ואיןבארץ החליטה לסגור עשרות סניפים  רהדואחברת , פרטיתהינה וכנות דואר ס. המנכ"ל

העיר ואכן  כללית שלזוהי בעיה  בקניון.שהעיר מודיעין מכבים רעות תישאר עם סניף דואר אחד 

לא בטוח שתהייה  תקשורת.זו להעברה לשר מנכ"ל העירייה מכין מכתב לראש העיר בסוגיה 

 הדואר.להמשך תפעול גירה אלא רק החלפת זכיין. הציעו עצומה ס

 .. אני בעד הוצאת עצומהרשוחחתי עם טל מנהלת סניף הדוא -ג'וקי

  .יש כאן עניין ציבורי, חשוב לא לעמוד מהצד-אבנר

 עצומה.מציע לבחון הנתונים מול הדואר ומשרד התקשורת ולאחר מכן לשקול  -יוסי חזאי

את הנושא מה תהיה תכליתה? יכולה לבדוק  אין בעיה להוציא עצומה אך מה ייכתב שם? -מרב

 מול מנכ"לית משרד התקשורת.

 קבל החלטה לגבי עצומה .נבהתאם  מרב תבדוק הנושא ותעדכן את הפורום. -קמי

 תרבות וקהילהיו"ר ועדת  –מרב רביב .   2 

עמותת  אותי. אני רואה תכנית תרבות במתכונת של אלון בחו"ל, שיחזור יעדכן-תכניות תרבותא. 

 חייבים למצוא מקום לפעילות. במכבים מצאו מקום ברעות אין. מכבים.

 היישוב.נוצר ואקום ונכנסתי בו ופגשתי את נציגת הכשרת ! כברמאי אנחנו בחודש  – ג'וקי

 שנקרא "טרנזיסטור")אריק אנשטיין( נקבע אירוע עסגרנו עם עמותת נאות רעות אירו

כל  פנינו אתבקיפות מלאה ושיחשפו שחשוב שתהיה  -תקציב הרובע בעירייהמגדול ואירוע קטן 

 .ברובעמתקיימים ויתקיימו  עבור אירועים התקיימו, החשבוניות /והקבלות

 לבדיקת יתרות תקציב התרבות. לקבוע פגישה מול הגזבר יחד איתי. ממרב מבקש-קמי

 מנהל אגף החירום בעירייה –שמוליק כהן .  3 

המירוץ לתושבים כולל מסלול  יתקיים בששי הקרוב , מבקש להפיץ -מרוץ החיים ברעות א.

 המתוכנן.

בוצע  נושא הממ"דים  ברובע מעסיק אותנו מאוד. יש כאן פער שמדאיג אותנו. – דים"ממ .ב

 ם(  יתקיי25.5+24) יבסוף חודש מא .תושבים –שבוע חירום עירוני מוצלח שנמדד בבדיקת סקר 

התערוכה . -המפרטים ו דגמיםה ויוצג .כנס/תערוכה/יריד של חברות שמאושרות ע"י פיקוד העורף

  .מסודר ומבקש להפיץ לתושבים תהיה בחניון פארק המים והציבור מוזמן. ייצא פרסום
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על שנים מול משרד הביטחון  4והמצב לצערי הרב אנו מתנהלים  םבעקבות האירועי – גדרג. 

חייל מול כל נושא זה ואנו דורשים תיקון הגדר והפיכתה לגדר בטון. בשלבים הראשונים הציבו 

מודעים. פנינו לקבלן  . בוצעו סגירות זמניות בגדר. אנחנו מסיירים והמכ"מ עובד, הסייריםפריצה

 לו.הלכדי שייתן מענה לפרצות 

 האם יש או מתוכנן צוות כוננות?–)מכבים(  דני לויט

בהקשר הזה.  אנחנו מוגבליםלצערנו לא, אפשר משהו מקומי אך מה יהיו הסמכויות?  -שמוליק

 התפקיד של מג"ב.

אנו מוצאים דיווחים  - ביטחון יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע –יעקב )ג'וקי( ניב .   4 

 ובקשר צמוד איתם.מקושר  לצבא  ב"ט הרובעקמחוץ לעיר.  םגם על אירועי

 .ג'וקילתושבים בנושא הגדר, באחריות  להוציא עדכוןמבקש  -קמייו"ר 

 א. דאגנו להאיץ את פעילות קו מקורות. -שפ"ע

  "."ניכוש אקולוגילצורך  תוך כשבועיים יכנסו לאזור שלנו -ב. כבשים

 ימים לניכוש עשבים. 8-יש הקצאה של טרקטור ל -ג. היערכות לקראת הקיץ

 יש התקדמות. –ד. יער קהילתי 

 יש מטרה לשדרגו. ה. רחבת מתחם הרובע.

 .בפרוייקט היער הקהילתי אנו מבקשים להיות מעורבים כעמותה -דני לויט )מכבים(

 בתכנים. , אלא רקונבתכנמעורבים זה פרויקט לאומי שראש העיר מוביל אותו. אנחנו לא  -ג'וקי

 .קק"לשל  התכנון הינו 

 ראש העיר מוביל הפרויקט. באחריותינו.זה לא  -קמייו"ר 

 עדר הכבשים גורם לבריחת חיות יער )נותן הסבר( -תושב מכבים

 צרכנותוכספים נכסים, יו"ר ועדת  –מאיר מוסאי    .5 

להצעתם  בנושא חידוש הסכם איתם. אנו מחכיםמנכ"ל שיווק הוט סהתקיימה פגישה עם  -הוט א.

 תגיע יופץ לתושבים.ברגע שהצעתם כוונתם רצינית וחזקה שיוציאו הצעה אטרקטיבית לתושבים ,

 הדגש הוא על הסיבים האופטיים והחבילות שיוצעו לתושבים.

 יו"ר ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים –יוסי חזאי  . 6

להעלות את הרף  לדעתי ישאמורה להיות מוצגת בספטמבר בעירייה.  -2023תכנית עבודה א. 

ולבחון אותם מול הרפרנטים. חשוב ברובע, בכל נושא כולל בתחום תרבות. להציג תכניות פיתוח 

והעלויות היחסיות לרובע. . מבקש מכל חבר ועד להציג   מידה לגבי פיתוח בעירה לנו אמות שיהי

להעלות את הרף ברובע, כולל נושא/ תחום  הבאה  שתתקיים ביוני. דרישותיו בישיבת הועד 

  .הועד הבאה  שתתקיים ביוני בישיבת דרישותיותרבות. מבקש מכל חבר ועד להציג 

 מה הסטטוס?  -יםדפיברילטורב. 

למנכ"ל  מהמשנה בהמשך. זהו דיווח טרי נויותק ניםוהאחרו  2כעת    מותקנים –יו"ר קמי 

 העירייה.

 מה הסטטוס? -לרעות 30סרטון ג. 

 בשליטתנו. אינולו"ז העריכה – יו"ר קמי

ובמרכז המסחרי למיטב ידיעתי,  בפועל הותקן מתקן בשד' האורנים פינת הדובדבן  – יוסי חזאי

נקודות החשמל והעלות הלא ]מול הכספומט[. מתריע על פרק הזמן הארוך שלוקח לבצע את 

 סבירה.

 ואיכות הסביבה תשתיותועדת יו"ר  –עמירם בריט .   7 

 עבר.ב בהתאם לבקשות ולתכנית שהוצגה מטפלים במספר מוקדים כעת ברובע. -תאורהא. 

שהתבקש להוסיף מבקש להציג לוח זמנים מוגדר לביצוע. מתריע  –זאת לא תכנית  – יוסי חזאי 

 תאורה בחורשת הילדים.
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 ור שלא טופל כלל. מדובר בפרויקט יקר מאוד כי אין שם תשתית.זא -מורדות הקשתב. 

 אלי לביצוע.יכרגע אין לו"ז ר 

שלא ניתן לביצוע העיר היה במקום ואישר. לא מקבל  לא מקובל , שכן ראש העדכון – יוסי חזאי

 תאורה סולארית. שכן יש קו חשמל בשביל שיורד לבריכה ואין צורך לבצע 

הקשת ישנה מנכ"ל. לגבי מורדות לבה מחר בין גזבר העירייה למשנה ימעדכן על יש – יו"ר קמי

 הצעה לקיבוע עמודי חשמל סולריים.

 נקבע כפיילוט לעמוד תאורה סולרי. -שביל תומר/ אורניםג. 

 כולם נבדקו ונמצאו תקינים. -מקלטיםד. 

 יו"ר ועדת תקשורת –אבנר הלחמי .   8

שהם  לא שוקטים על שמרינו. נעשית עבודה עבור התושבים ,הועד ,אני מבקש להבהיר שאנחנו

בנושא  עירייהב שיידעו שפנינו לגורמי ו. חשמיידיותמודעים לה, ושלא מניבה תוצאות תמיד לא 

לפרויקט התאורה בכל דרשנו  להצטרף  ,שבילים חשוכים ברעות ובמכבים, דרשנו תוספת  תאורה

הצטיידנו בסקרים ואף של שבילים ומעברים חשוכים מאוד ברובע העיר, עשינו סקירה 

ועד ימשיך . הלקבל תוספת תאורה שמראה שחייבים שממחישים ומציגים סטטוס על גבי מפות 

להשגת תוצאות. ושוב, חשוב להביא  לדרוש, לשכנע, לנדנד ולטפטף את צרכי התושבים עד

רעות, והפניות והצרכים שלהם לנגד מכבים זמן למען תושבי   כל לידיעת הציבור, שאנחנו פועלים

  ו כל הזמן .ינעינ

 מודה לכולם על השתתפות. –יו"ר קמי 
.  לעיונכם. ד  

במשרדי הוועד. 20:00 שעה  2022 ליוני 29 ביום רביעיישיבה הבאה תתקיים ה. ה  

 מנהל הרובע-שלמה-עודד בן

 הפרוטוקולרושם 

 

 העתקים:

 סגן ראש העיר ומ"מ ומחזיק תיק מכבים רעות – שלמה פסי

 מנכ"ל העירייה – יורם כרמון

 יו"ר וחברי מועצת רובע עירוני מכבים רעות

 חברי ועדת ביקורת רובע עירוני

 ראש מטה ראש העיר – ריבי כהן גבע

 מנהל אגף החירום בעירייה -שמוליק כהן


