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 וחברי וועדת הביקורת ת נאות רעותחברי וועד עמותאל 

 

  71111111יום מ  - 11' מס  העמותה ועדוסיכום ישיבת  :הנדון

 .במשרדי העמותה ברחוב תבורעד העמותה וו התקיימה ישיבת /102 ברבמונב 12 -ה 'גביום  .2

 :בישיבה השתתפו .1

  ,ארנון כרם, אריה ממן , אבנר הלחמי, שמוליק הרפז, אודי טימר, דני ארדיטי :  חברי הועד .א

 .מ"והח  יוסי בר, אורלי גלר

 .ויוסי נוידור   –ישראל בן  : ועדת הביקורת יחבר .ב

  .אילנה שפרינג ובני כהן ,ברוש יעקב  - הוועדחברי  :נעדרו מהישיבה .2

 :להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם .4

 חתימה בחשבון הבנק של העמותה ה העברת חתימות למורשי .א

בין מורשי קודמים להגזבר העמותה עדכן כי העברת החתימות בבנק בין מורשי החתימה 

 . חדשים בוצעההחתימה ה

 מפקד תושבים –עדכון ועדת קשרי קהילה  .ב

, קיום המפקדנו את חברי הוועד אודות עדכ( אודי וארנון)צוות וועדת מפקד התושבים  (2

 .לערך 12722ואמור להסתיים עד  21722שהחל ב 

     ים להעביר לוועדת קשרי     וראמ ,מבצעי הסקר -הצופים , 20722עד סוף השבוע הבא  (1

 .המכיל את המידע  מתוך השאלונים XLבץ וכן קו, שאלונים שמולאו7את הטפסים הקהילה      

        בת וועד יהילה בישיוצגו על ידי וועדת קשרי הק, עיקרי ממצאי הסקר וניתוח התוצאות (2

 .ההעמותה הבא       

 :סטאטוס הטיפול בתביעת המבנים הציבוריים .ג

 :מ עדכן את הוועד בנושאים שלהלן"הח        

 ,(השני במספר)של העירייה  מעודכןהכתב הגנה התייחסות העמותה ל ההוגש (א

 1פ פסיקת השופט בגין "ע ₪ 1000הוגשה דרישה כספית לגזבר העירייה לקבלת  (ב

 .תיקוני כתב ההגנה

 .אמור להסתיים  עד סוף החודש .טרם הסתיים ערך השמאות של מבנה הציבור עדכון (ג

 .1022ינואר  –מועד הדיון הבא בבית המשפט  (ד

 



 

 : טיפול בגן מיתרה .ד

עיריית מודיעין מכבים רעות הפסיקה את השימוש בגן מיתר כמשרדי השרות הפסיכולוגי  (2

מבלי להביא הנושא לידיעת הציבור ולקבל את  זאת  ," אקדם"עמותת לאותו  והקצתה

מבלי שהנושא אושר בוועדות ו, (/1/7217211בהסכם  1י סעיף "עפ)אישור העמותה 

 .הקצאה

 :" רותם שקד"י שטיפל בגן הוועד החליט לטפל בנושא זה כפ  (1

  .מכתבי התנגדות לוועדת   התכנון  המקומית והמחוזית הגשת .א

 .יוחלט אם להגיש תביעה משפטית ,בהתאם לחוות הדעת של עורך דין קמר .ב

 .ד העורך דין"וחו קבלת נתונים טכניים מהעירייה7המכתבים יצאו לאחר השלמת  (2

 מקלט תבור .ה

לא   -, ל ביישוב"צהנכי נציגי ארגון  תשובתעדכן אודות  (ר העמותה"יו)דני ארדיטי  (2

 .מעוניינים להשתמש במקלט תבור לפעילותם

מול גורמי העירייה לקבלת המקלט לשימוש ליטפל דני כי , בשלב זה הוחלט בישיבה (1

 .עמותת נאות רעות באופן רשמי

האפשרות תיבחן , (שבקשתנו תאושר הבתקוו)לאחר קבלת המקלט לרשות וועד העמותה  (2

סרטים  -ערבי תרבות כמו ), את נפח הפעילות במקלט מעבר לקיום ישיבות הוועד להגדיל

 , (.לכלל חברי העמותה,, הרצאות  וכדומה

  :עדכון סטאטוס אישור השינויים בתקנון .ו

רשם קיימים קשיים בהבנת ההערות והכוונות  של כי , עדכנהאורלי  – ר וועדת התקנון"יו

עדכון דרישות ושאלות הנוגעות לפירט בו ש, שלו ההתייחסותמסמך 7מכתב מתוךהעמותות 

פגישת עבודה עם רשם העמותות במטרה להבין וללבן את 7 תתאם דיון ,  אורלי. תקנון ה

 תשיביב ודיווח ועדכון תוצאות הפגישה עם רשם העמותות יוצג. בתקנון המעודכן הנדרש לתקן

 .הבאהוועד העמותה 

 

 .בגין התביעה המשפטית למבנים הציבורייםשריון תקציב / הפרשה .ז

על נשמעה התייחסות חברי הוועד להצעה  , בהמשך לדיון מהישיבה הקודמת בנושא זה   (2

, כגיבוי תקציבי לאופציה עתידית, מתוך תקציב העמותה ₪אלף  400 הפרשת7הקצאת

יריית בגין תביעתנו את וועדת התכנון של ע שבה וועד העמותה ייתבע לתשלום כלשהוא

 .מודיעין בנושא המבנים הציבוריים
כגיבוי תקציבי  ₪אלף  400הפרשת 7בנושא  הקצאת, בתום ההתייחסות נעשתה הצבעה  (1

 .מתנגדים 4תומכים ו  /ההצעה התקבלה ברוב של . המבנים הציבורייםלתביעתנו בנושא 

 .עם עמותת מכבים קיזוז החשבון  - אירוע פתיחת השנה .ח

העלה את העובדה כי הגיעו חשבוניות לתשלום עבור אירוע תרבות , ר וועדת הביקורת"יו (2

סכום  שילמהעמותה שלנו ה)ולא נעשה הקיזוז הכספי , פתיחת השנה שנערך בספטמבר

 . למול עמותת מכבים כפי שסוכם בין העמותות, (במקום עמותת מכבים ₪ 4040של 



לא , ים לא נטלה חלקאמר כי מכיוון שבאירוע פתיחת השנה עמותת המכב, גזבר העמותה (1

ויבוצע בהזדמנות הראשונה , וכי החוב של עמותת מכבים כלפינו לא נשכח, נעשה הקיזוז

 .ותפ תרבותי בין שתי העמות"בה יהיה שת

לפיו , לדאוג להעברת מכתב התחייבות מעמותת מכבים, ר וועדת התרבות"באחריות יו (2

  .הסכום יקוזז באירוע התרבות המשותף הבא לשתי העמותות

 .תקצוב פעילות וועדות העבודה .ט

        תקציב , העלה את ההצעה להקצות לכל וועדת עבודה ,שמוליק–גזבר וועד העמותה   (2

 כך שכל וועדה תוכל לעבוד באופן חופשי למול מסגרת התקציב שתאושר , פעילות  שנתי         

 .הפעילותל         

 :שלהלןהמחייבת קיבל הצעה זו תוך קיום הפעילות , וועד העמותה (1

והפעם תעשה לשנת , ברמה שנתית האישור תקציב לוועדות עבודה תעש7 הקצאת  (א

1022. 

הכוללת את המשמעויות ,  פעילות שנתית/עבודהתוכנית תכין , עבודה תכל וועד (ב

  .התקציביות למימוש התוכנית במהלך השנה

הוועדה לוועד ר "וצג על ידי יות, תוכנית הפעילות של הוועדה והתקציב הנדרש (ג

תוכנית , בישיבה הבאה  כל וועדת עבודה תציג בפני הוועד .העמותה לשם אישורה

 .כולל המשמעויות התקציביות למימושה 1022פעילות לשנת 7 עבודה 

 ית העבודהנייכנסו לתוכ, התוכנית והמסגרת התקציבית, בהתאם לאישור הוועד (ד

ל חברי העמותה באסיפה אשר תוצג לאישור כלו 1022לשנת של הוועד  הכללית

 .(1022תחילת שנת ) הקרובה הכללית

 :נושאים שעלו תוך כדי הישיבה ואשר הוחלט להעלותם לסדר היום בישיבה הבאה .י

וחשיפת פעילות , שיפור דרכי התקשורת -אודי טימר העלה את הנושא   (2

 .בין העמותה לכלל חברי העמותה, העמותה 

גיבוש פתרונות  לשימור ומעקב אחר מסמכי  –דני ארדיטי העלה את הנושא  (4

 (.ארכיון וועד העמותה),,מעקב החלטות וכדומה, סיכומי ישיבות, וועד העמותה

 

  .במקלט תבור 10:00בשעה  /167217102ום שלישי  בי הינו( 21מספר )הישיבה הבאה מועד  ./

 

ה מ עד "להעבירם לח מתבקשים, וחברי הוועד רוצים להעלות נושאים לדיון בישיבה הבאבמידה  .6

2172172/.  

 

 

 בברכה

 טריתש       חיים                                                                                                    

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                                 


