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 וחברי וועדת הביקורת ת נאות רעותחברי וועד עמותאל 

 

  81/5832יום מ  - 61' מס  העמותה ועדוישיבת  סיכום :הנדון

 .במשרדי העמותה ברחוב תבורעד העמותה וו התקיימה ישיבת /102 אימב /0 -ה 'דביום  .2

 :בישיבה השתתפו .1

שמוליק , בני כהן,  אילנה שפרינג, אורלי גלר ,אודי טימר ,יוסי בר, דני ארדיטי :  חברי הועד .א

 .מ"והח אבנר הלחמי, אריה ממן, הרפז

 . ויוסי נוי  ישראל בן דור:  ועדת הביקורת יחבר .ב

 :רו מהישיבהנעד .0

 .ברושיעקב ו  ,ארנון כרם  – חברי הוועד

נעשה ערכות לאספה הכללית בשל הצורך בה) :להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם .4

 (.הקשורים לאספה תעדוף לדיון בנושאים

  ת את המשמעויות התקציביותוהכולל, ותוועדל 8102פעילות /וכנית עבודההמשך הצגת ת  .א

. (בני כהןו אורלי גלר, אבנר הלחמי –וחברים בה , לנהאיבראשות ) – תרבותע לוועדת "ת (2

 :/102הצגת תוכנית עבודה של וועדת תרבות לשנת ( א

 יתייחסוחברי הוועד ,  נשלחה במייל לחברי הוועד .תוכנית עבודה שנתית של וועדה זו

ישיבת פרטי התוכנית וההתייחסות ידונו ב, אילנה באופן פרטני לתוכנית במייל חוזר ל

 לאחר האסיפה /2הוועד מספר 

לפעילות הוועדה ₪ אלף  220ת תקציב של מסגרישיבה הוחלט ברוב קולות לאשר ב( ב

 .מסגרת זו תוגש לאישור האספה. /102במהלך 

₪  0,000ברוב קולות לאשר תשלום על סך ,הוועד  החליט בדיעבד  - יםפור מסיבת( ג

 .עבור מסיבת פורים

לטובת  .₪אלף  200וועד העמותה אישר ברוב קולות הקצאה של   – ע לוועדת תמיכות"ת(   1

 .החלטה זו תובא לאישור האספה.  /102תמיכות במהלך 

 .ת לשימור ומעקב אחר מסמכי וועד העמותהוגיבוש פתרונסטאטוס  .ב

 ./2' מסהנושא יוצג בישיבה           
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 .של העמותה ערכות לקראת קיום אסיפה כלליתה .ג

 .עד לקיום האסיפהיערך להכנתם המשימות שיש להסטאטוס להלן           

 הלוגיסטית הנדרשת ל רכותההע את,  למול הנהלת פארק המיםוסיכם תאם , בני כהן  (2

 .יום קיום האסיפה הכללית 2480

שמוליק יעביר במייל לחברי , חות הכספיים הושלמו"עדכן כי הדו, שמוליק -גזבר העמותה   (1

 .חות"העמותה את הדו

שעל בסיסם  .הביקורתסיכום וועדת  ח"דו הציג את עיקרי, ישראל  - וועדת ביקורתר "יו (0

 .תוכן מצגת וועדת ביקורת לאספה

חברי  .אסיפהב יוצגואשר  1022לות הוועד בשנת ועיקרי פע  את הציג, דני –ר הוועד "יו (4

  . 080לדני עד ל  ,בהקשר לכך הוועד מתבקשים לשלוח הערותיהם והתייחסותם

בשנת שיכללו בתוכנית העבודה של הוועד  הנושאים העיקרייםהציג את  , דני –ר הוועד "יו (5

חברי הוועד מתבקשים לשלוח הערותיהם והתייחסותם .  אשר יוצגו באסיפהו , /102

 .  080לדני עד ל , בהקשר לכך

חברי הוועד שמציגים ישלחו לאבנר , ישלח את הפורמט למצגת הכללית של הוועד, אבנר (0

 .ואבנר ישתול אותם בפורמט הכללי והאחוד, את תוכן המצגות

כל  .שקפי  המצגת לאספהכל בנדון  ,080האמורה להתקיים ב 22מספר  – בישיבה הבאה (2

 .22' כך שאבנר יציג מצגת אחודה בישיבה מס. 480החומרים צריכים לעבור לאבנר עד ל 

 

 .לגבי שטחי השרות  - 'זכויות המקרקעין רעות ב .ד

ד חגי "עדכן אודות חוות הדעת המשפטית האחרונה שהתקבלה ממשרדו של עומ "הח (2

, הסיכוי לזכייה בהליך משפטי בסוגיה זו הוא קלוש ביותר, שעיקרה , ל"שבתאי בסוגיה הנ

אשר יציג את , המליץ שוועד העמותה יפנה במכתב מפורט לרשות מקרקעי ישראל

 .'המקרקעין לשטחי השרות ברעות ב העיוותים ואי הצדק כתוצאה מהחלטתם לגבי זכויות

באופן המשך  דרכי בצורה פרטנית  הוועד ידון כי והוחלט , נדון בין חברי הוועד הנושא (1

 .שלאחר האספה /2' בישיבה מס .הטיפול בסוגיה  זו

 

וועד עמותת נאות רעות בתחום התרבות והקהילה  לשיפור פעילות גת כיווני פתרוןהצ .ה

 ./2' בישיבה מסהנושא יוצג   -8102לשנת 

 אירועים  במקלט העמותהקיום  .ו

ון בנושא השימוש מר כרמ, למול מזכיר העירייה , נייניםהע השתלשלותר על איתדני , ר הוועד"יו -

הנחייתו של מזכיר העירייה לאסור כל שימוש במקלט מעבר  8שהביאה למכתבו. במקלט עמותה

  .לקיום ישיבות וועד העמותה

שלא מגביל את וועד , מכתב מתן הרשאה מעירית מודיעין לוועד העמותהבארכיון העמותה נמצא  -

 ,העמותהחברי ו ם אחרים של הקהילה רכיהעמותה מלהשתמש במקלט לצ

  .להיעשות במקלט הוועד תמשיךלפיכך הפעילות הנוספת מעבר לישיבות  -



 .ורבמקלט תב 10:00בשעה  /0808102י  רביעהינו ביום ( 22מספר )מועד הישיבה הבאה  .5

ישיבה זו הינה ישיבה מיוחדת המיועדת כולה להיערכות והכנה לאסיפה ובדגש מעבר על כל שקפי 

ועל מענה מכין לנושאים שחברי העמותה מבקשים להציג באספה בתאריך  , המצגת לאסיפה

248082/. 

 10:00בשעה  /2/8282תיערך ביום רביעי ( /2' ישיבה מס)מועד ישיבת וועד שוטפת הבאה  .0

 . במקלט תבור .2

 להעביר הינכם מתבקשים, /2' מסבמידה וחברי הוועד רוצים להעלות נושאים לדיון בישיבה  ./

 . /228282מ עד לתאריך "לח הנושאים

 

 

 

 בברכה

 טריתש       חיים                                                                                                    

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                                 
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