


 האסיפה הכללית
 2015שנת 
 6/9/2015יום ראשון 



 נושא מציג הערות סדר האסיפה

ר לאסיפה"בחירת יו√ מזכיר העמותה  

ועדת הביקורת   ר"יו
ח וביקורת"לדו התייחסות  

ח העמותה"רו/גזבר  √הצגת דו"ח כספי לשנת 2014 

העמותה ר"יו √אישור הדו"ח הכספי אישור   

ח "ח  ושכר רו"רו  

 
 

ר העמותה"יו √דווח על פעילות העמותה בשנת   

2015 

ר העמותה"יו  
 

 √תכנית עבודה -2016

ר העמותה"יו √הצבעה ואישור תכנית העבודה  

י האסיפה הכללית "ע  

 השנה לראש כוסית הרמת√ . 

 √הופעת האמן – גולן אזולאי



 

 תכנון מול ביצוע -2014תקציב שנת 
   

 

 המטלה (₪)תיכנון (₪)בוצע 

 ח"ח והנה"רו 15,000 15,930

 ביטוח דירקטורים 11,000 5,825

 קשרי קהילה 20,000 25,893

 תחזוקת אתר אינטרנט 2,200 3,894

25,000 

20,000 
25,000 

20,000 
 צופים–תמיכה 

 רובוטיקה' קב -תמיכה

 היטל השבחה 30,000 11,800

 אירועים 100,000 56,864

 משפטיות 15,000 35400

 כ"סה 238,200 200,606



 
 ח יתרות"דו -  2014 תקציב שנת

 
  

 

 נושא (₪) הערות

 2014ינואר  1יתרה ל  2,646,057

 :עלות הפעילות

 ראיית חשבון 15,930

 ביטוח דירקטורים 5,825

אסיפה  ,צופים רעות,יעוץ מיגון
 בחירות ומשפטיות,כללית 

178,851 
200,606 

 הוצאות לפעילות
 כ הוצאות"סה

 הכנסות מימון 60,974

 הוצאות בניכוי הכנסות (139,632)

 2014דצמבר   31יתרה ל  2,418,767



 ח הכספי"הצגת הדו

 

 ח"קישור לדו -ח הכספי  "הדו•

 

 ח הכספי"גזבר העמותה יציג את הדו•

 .ח העמותה יענה לשאלות החברים"רו•

ו"תשע/חשון/ד"י  6 

דוח כספי 2014 מלא בני כהן.pdf
דוח כספי 2014 מלא בני כהן.pdf
דוח כספי 2014 מלא בני כהן.pdf


 ח הכספי"התייחסות ועדת הביקורת לדו

ו"תשע/חשון/ד"י  7 



 
 

 ח הכספי"אישור הדו
 

 ח  "אישור רו
 

  2016  -2015ח לשנת "אישור שכרו של רו
 (.       מ"בתוספת מע)ח "ש  12,500בעלות של 
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 ₪באלפי  2015-2016הצעת תקציב 
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  תקציב תפעולי

 40 קהילה     קשרי

 16 ח והנהלת חשבונות"רו

 18 יעוץ משפטי

 100 עריכת אירועים לחברי העמותה

 8 ביטוח

 100 תמיכה בקהילה

 20 מ"בלת

 302 כ"סה



 2015 -  2014פעילות ועד העמותה לשנת  

י להעברת הקרקעות לתושבי  "וועד העמותה פעל מול הנהלת רמ•
 .    1370י "רעות בהתאם להחלטת מועצת רמ

 .הועברו אגרות לזכאים–מ ארוך "לאחר מו•

י טיפול בנכסים שבהם  "הקפיאה רמ, צ "בעקבות עתירה לבג•
 . התשלום היה לפי בינוי בפועל

י לגבי מי שאינם עומדים  "וועד העמותה יפעל מול הנהלת רמ•
   . במגמה להוזיל העלויות למינימום האפשרי, בקריטריונים 

בפייסבוק ובהודעות  , נא לעקוב אחר הפירסומים באתר העמותה•
 .מייל שיועברו אליכם

 העברת הקרקעות לבעלות תושבי רעות
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 2015 -  2014פעילות ועד העמותה לשנת  

נוספו  , ע רעות שבוצעה בעבר"במסגרת עידכון תב•
שניצולן הותנה באישור , זכויות בניה פוטנציאליות

 .הועדה המקומית לתכנון ובנייה

ללא  , עיריית מודיעין גובה בשנתיים האחרונות •
 .היטלי השבחה בסכומים גבוהים, הצדקה 

החלה העיריה לגבות היטל השבחה  2015' מפבר•
וככל הנראה  , ממוכרי ביתם ברעות בניגוד לנוהג

 .  בניגוד לחוק

 .וועד העמותה יפעל לשנות ההחלטה•

 היטלי השבחה
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 2015 -  2014פעילות ועד העמותה לשנת 

מתקנים ומבני ציבור הוקמו ברובם ,  התשתית ברעות•
 .מכספי חברי העמותה

במסגרת האיחוד הועברו נכסים מהמועצה המקומית •
 .לעיריה

 .  ועד העמותה בודק את סוגיית רכוש העמותה•

ועד העמותה העלה התנגדות לבקשת העירייה לשינוי •
 ".   שקד"גן  –ייעוד 

 רכוש העמותה
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 2015 -  2014פעילות ועד העמותה לשנת 

 .היתה גבוהה –ההיענות להשיב לסקר העמדות •
 .די מרוצים 46%, מאד מרוצים 52% -איכות החיים ברעות •

 87%   -אמשיך להתגורר ברעות •

 שינויים מבניים•

מהתושבים מרוצים מגודל וממבנה הבית בו הם  60% -כ•
 .מתגוררים

 .הבית גדול ביחס לצרכים בהווה ובעתיד, מהתושבים 34% -כ•

 .מעוניינים לחלק את הבית לשתי יחידות   32%•

 -מעוניינים בקבלת שירותי תחזוקה ממוקד מקומי  76% -כ•
 .גינון וניקיון, ביטחון ולחצני מצוקה, חשמל, מים וביוב

 סקר עמדות תושבי רעות
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2015 -  2014פעילות ועד העמותה לשנת   

14 

הביעו נכונות להשתתף באירועי תרבות   46% -כ•
 שתארגן העמותה

 -מרבית המעוניינים להשתתף באירועים יעדיפו•
, ערבי שירה בציבור, מופעי בידור למבוגרים
 .ואירועים בחגי ישראל

מרבית העונים יהיו מוכנים להשתתף בעלות האירוע •
 .ח לאדם"ש 50 -25 -ב

 שיפור הקשר והתקשורת עם חברי העמותה•

 סקר עמדות 



  2015 -  2014פעילות ועד העמותה לשנת 

 הופעה של ננסי ברנדיס – 2014האסיפה הכללית •

 אירוע ראש השנה   •

 .הדלקת נרות במרכז המסחרי –חנוכה •

 אירועים

 פייסבוק, שידרוג אתר העמותה•

 .מיילים ודואר –דיוור •

 קשר ותקשורת
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תוכנית העבודה המוצעת לשנת    

2016-2015 

 תקציב פרויקטים
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 40 פרויקט העברת הבעלות על הקרקע

 30 המבנים הציבוריים

 40 בדיקת סוגיית היטל ההשבחה

 20 סקר המקלטים הציבוריים

 20 טיפול בקידום סקר עמדות

 150 כ"סה



   תוכנית העבודה המוצעת לשנת   
2016-2015 
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  הצבעה לאישור תכנית העבודה



 חברים לוועדת ביקורת 

חבר ועדת ביקורת פרש מטעמים אישיים ונותר חבר •
 (.?חוקי)אחד 

עד , ים לוועדת הביקורת /הוועד מבקש מתנדב•
 .לבחירת וועדת ביקורת באסיפה הבאה

במידה ולא יהיו לפחות שני חברים ניאלץ ככל •

 .הנראה למנות מבקר חיצוני בשכר
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 הרמת כוסית

 חג שמח לתושבי רעות

 תחל שנה וברכותיה
 



 הופעת גולן אזולאי
20 


