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 ת נאות רעותחברי וועד עמות

 

 .17..71מיום עד העמותה וושל  2' ה מספרוטוקול ישיב: הנדון

 

 1במשרדי העמותה ברחוב תבורלישיבה עד העמותה והתכנס ו 20.7ינואר ב 7.-ה 'גביום  1.

 : בישיבה השתתפו 21

 1 דני ארדיטי: ר הוועד "יו 1א

      ,בני כהן , אילנה שפרינג, ארנון כרם, יוסי בר, אודי טימר, אורלי גלר :חברי הוועד  1ב

 1 ברוש יעקבושמוליק הרפז  ,אבנר הלחמי  ,חיים שטרית

 1יוסי נוי,  דור ישראל בן  : הביקורת ועדתחברי ו 1ג

 1אריה ממן חבר הוועד –נעדר מהישיבה  1ד

 

  : וההחלטות שהתקבלו  ישיבהלהלן הנושאים שעלו ב 31

 .פרויקטים/עדכון סטטוס הנושאים שבתוכניות העבודה בחתך קבוצות עבודה   1א

 1בנושא התביעה כנגד וועדת התכנון :וועדת מבנים ציבורייםעדכון  (.

ד "עוממצאי הפגישה אצל עדכנו  דני ארדיטי ר הוועד"ויו, חיים שטרית –ר וועדה "יו

 1 27121.7 מועד תחילת הדין בתיק. משה קמר המייצג את העמותה בתיק זה 

  :וועדת היטלי השבחהעדכון  (2

נדרשת השלמת , ד ענת לוי "הליכי הבחינה מול עועדכן , ברוש יעקב – וועדהר "יו

יוצג 1  20.7ז מתוכנן סוף חודש ינואר "לו, חוות דעתה המקצועית והמלצותיה 

  1בפרוט בישיבה הבאה

 

 :וועדת קשרי קהילהעדכון  (3

 :עדכנה, אילנה שפרינג – ר וועדה"יו

עדכון פנקס חברי  שהוועדה עסקה בסיוע לארנון כרם בפרוייקט  (א

 1 העמותה



וכן ביקש מחברי  , הציג ופירט את הפעילות לעדכון הרשימה, ארנון כרם (ב

ולעדכן את ( שהוא יעביר במייל)הוועד לעבור על רשימת החברים 

 1פ הידע האישי של כל חבר וועד"הרשימה ע

   חברי פתיחת ישיבות הוועד להשתתפות  ,יש להזכיר כי בחינת נושא   (ג

         , קשרי קהילהוועדת טיפול הועבר בישיבה הקודמת ל ,העמותה  

 1יוצגו בישיבה הבאהוועדת קשרי קהילה  ות ההמלצ  

 

 :וועדת תקנוןעדכון  (4

עברו על ההצעות , שחברי הוועדה קיימו פגישה  עדכנה, אורלי גלר – ר וועדה"יו

וידון בישיבה מסמך ההמלצות יופץ במייל , נעשו תיקונים קלים, לשינוי התקנון

 1הבאה 

בנושא השינויים בתקנון  כלליתהשאיפה לכנס אסיפה ,  מבחינת לוחות הזמנים 

  1בתחילת חודש אפריל  ח הכספי "ביחד עם הדו, העמותה

 

 – פרוייקט ניתוח סקר צרכים עתידיים של חברי העמותהבהתקדמות עדכון  (5

הציג מצגת ,  מהסקרעדכן את חברי הוועד אודות ניתוח הצרכים שעלו יוסי בר 

 1הנושאים שהועלו בסקרכל התפלגות של המראה באופן גרפי 

וכן , הבולטים בממצאי הניתוח המרכזים  יוסי יציג את הנושאים, לקראת הישיבה הבא

 1על ידי העמותה לצים לטיפול בנושאים אלווממהפתרונות /את הדרכים

 

 :בחירת גזבר וועד העמותה .ב

  .בני כהן ושמוליק הרפז –הוצגו שני מועמדים , לתפקיד גזבר הוועד (.

 1קולות 7נבחר ברוב של הרפז  שמוליק , נערכה הצבעה (2

   ח הכספי ליום "לאחר אישור הדוה בפועל תבוצע בתום האספה הכללית והחלפ (3

 1 (סוף מרץ לערךים להיות המתוכננ),  /./2./.3

בהכנת הדוחות  ו של שמוליקחפיפה תוך השתתפות תבוצע החלפההעד מועד  (4

 .1הכספיים

 

 :פיצול דירות .ג

המתגבש למתן אפשרות לבעלי דירות  תהליך החקיקההנושאת הועלה בעקבות  (.

 1דירות 2לפצל את בתיהם ל , צמודות קרקע

ולשתף פעולה עם עמותת מכבים ועם , הומלץ לעקוב אחר הנושא, לאחר דיון בוועד (2

 1וביחד לגבש עמדה לגבי הדרך והאופן של מימוש החוק ברעות ובמכבים, וועד הרובע

 

 



 :בית העם/ בית קהילה הקמת  1ד

לפעילות , הקמת מבנה קהילתי ברעות מ לבחון"ע, הנושא הועלה על ידי אודי טימר (.

 1ושל האוכלוסייה הבוגרת( בני עקיבא, מכבי, צופים)חברתית של תנועות הנוער 

, ים בתנועות הנוער הינה קטנה ביותרבני הנוער מרעות החבר מספר י המידע  הקיים"עפ (2

 1 בבית קהילה המתאים לאוכלוסייה הבוגרת ביישוב ל"ההתמקדות צ , לפיכך

נתונים ויגבש רעיונות על מנת ליצוק תוכן לשימושים העתידיים  ירכז ,אודי טימר (3

 1ויציגם במפגש הבא הנדרשים לאוכלוסייה הבוגרת ברעותהאפשריים ו

 

 : בקשתו של מר ניסן חי –שמירת הצביון של היישוב  1ה

שהועלתה במסגרת האספה  ,  ניסן חי חבר העמותה שלוועד העמותה דן בבקשה  (.

בסוגיות קניין פרטיות  של חברי  יעסוק לא כי הוועד, הוחלט ברוב קולות ,הכללית 

 1העמותה

 1החלטת וועד העמותה תשלח לחבר העמותה ניסן חי  (2

 

 .תוכנית מתאר החדשה של מודיעין .ו

ל משמעותית את זכויות הבנייה להגדי, אר חדשהלגבש תוכנית מת ןבכוונת עיריית מודיעי (.

 1י ההשבחהטליהומאידך להעלות משמעותית את , הקיימות

ובהתאמה להביא הממצאים , וללמוד אותו  הומלץ לעקוב אחר הנושא, לאחר דיון בוועד (2

 1לידיעת ולהחלטת כלל חברי העמותה 

אודי טימר ייצג את וועד העמותה בישיבת וועד הרובע האמורה , כפעולה ראשונה (3

 על,  אודי יעדכן את חברי הוועד במייל1 והאמורה לדון בנושא זה, 7././1.התקיים בל

 1רובע בנושא  זהסוכמו  בישיבת וועד הש הדברים 

 

 22:001עד  20:00בשעות  7./2/.2ביום שלישי בתאריך : מועד התכנסות ישיבת הוועד הבאה 41

 1ישיבת הוועד ננעלה 51

 1בברכה 1/

                            

 טריתש       חיים                                                                                                     

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                    

 

 :עותקים  

 .לחברי וועדת ביקורת –


