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 וחברי וועדת הביקורת ת נאות רעותחברי וועד עמותאל 

 

 71.5132יום מ  - 8' ישיבת הוועד מססיכום : הנדון

 

 .במשרדי העמותה ברחוב תבורעד העמותה וו התקיימה ישיבת /201 יוליב 11  -ה 'גביום  .1

 :בישיבה השתתפו .2

 .מ"אבנר הלחמי והח, אורלי גלר , שמוליק הרפז, אודי טימר, דני ארדיטי : חברי הועד  .א

 בני כהן, יוסי בר  ,ארנון כרם, אריה ממן , ילנה שפרינגא, יעקב ברוש : שיבהנעדרו מה .ב

 וחבר ועדת הביקורת יוסי נוי 

קוורום חוסר  –של חברי הוועד לקיום ישיבה תקנית  תלימינימסר כמות ובשל ח .ג

 ניםעדכוו בישיבה נשמעו דיווחים, (חברים /וועד כשהמינימום הוא  חברי 6השתתפו )

   .אך לא התקבלו החלטות

 :להלן הנושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם .3

: (הוזמן לדיון והציג הנושא)הוט 7 שמעון לוקמן בעניין תשתית גז . חבר העמותה מר פניית .א

בעניין תשתיות הוט .הוצגו השגותיו אודות הזיכיון שניתן לשימוש בתשתיות לחברות מסחריות 

ח התושבים ניתנו ללא תמורה "מה גם שהתשתיות שמומנו ע, כספיתאיין בהסכם כל הנחה 

העיקרון של , שתיות הגזת בעניין . שנים 5למשך תקופת שימוש  "הוט"וללא מכרז לחברת 

מהמנויים  50% –לטענתו במידה ו " : בתים משותפים"חיבור לצובר אזורי הינו בדומה לחוק 

וניתן  הדבר אפשרי משפטית –לספק אחר " להתנייד"להתנתק מהצובר ו של צובר גז חפצים 

 .הנושא יבחן באחת מישיבות הועד הבאות. לחסוך בעלויות כספיות ניכרות לתושבים 

 

ר "י יו"הוצג ע)תיקון מסמכי הדיווח מהאספה הכללית 7דרישות רשם העמותות בעיין השלמת .ב

וכן , משולב בפורמט אודות שינוי התקנון יועברו הרשם מבקש את המסמכים (: רתוועדת ביק

היעד , שמוליק הרפז יסייע בהכנת המסמכים . קוונים לגבי כל השינויים שנעשויועברו דיווחים מ

מודגש כי לפי הנחיות הרשם  לא ניתן להפעיל את נוהל . לסיים הטיפול עד סוף החודש

 .התמיכות כל עוד התקנון החדש לא אושר על ידו
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מסמך המפרט את  הועבר, בפועל איין תכנית (: ר העמותה"י יו"הוצג ע)תכנית אירועי תרבות  .ג

הוצגה בקשה להשתתפות העמותה בהשתתפות במימון  . רשימת האירועים של ועד הרובע

אירוע בו גם עמותת מכבים ) /37/71במרכז המסחרי ברעות בתאריך " להקת ארצנו"הופעת 

מפאת העדר מניין להצבעה סוכם כי הפרטים יועברו בדואר . (אמורה להשתתף במימון

ש "פות תהיה ישירה לספק השירותים  שיקבע כנגד חשבונית עוההשתת, האלקטרוני 

 .  בדומה ליחס ההשתתפות באירועים המשותפים הקודמים, העמותה

 

מדובר במשימה (: ר ועדת הביקורת"י יו"הוצג ע)רישום זכויות מקרקעין בבתים פרטים ברעות  .ד

נוצר מצב לפיו ,בעקבות הפקעות השטחים הציבורים : י האספה הכללית "שאושרה ותוקצבה ע

לאורך כל המגרש ' מ 1קיים מקטע קרקע ברוחב ' מגרשים של בתים בודדים ברעות א 44 –ב 

טרם ,  1994למרות שהנושא הועבר לטיפול המועצה כבר בשנת . אשר נמצא בבעלות העירייה

יש לסכם מי יעסוק מטעם , נדרשת פעולה משפטית . הוסדרו העברת זכויות הרישום ברישומים

 .  המלצת ועדת הביקורת כי יבוצע בצוות המבנים הציבורים, תה בנושאהעמו

 

עדכן הנוכחים  - חיים שטרית  –ר הוועדה "יו: עדכון בנושא פעילות ועד המבנים הציבורים  .ה

 השופטת קבעה פעילויות נדרשות ולוחות זמנים,  בממצאי הדיון האחרון בבית המשפט 

צוות מבנים הציבורים ממשיך בפעילותו בהכנת . /201לקראת הדיון המתוכנן לחודש ינואר 

לקראת הדיון על פי הנחיות   ( תצהירים  ,הערכות שמאי , סטטוס מפות )  החומרים הדרושים 

באספות הכלליות  במסגרת התקציבית אשר אושרה האמורות תקצוב המטלות  .ד קמר "של עו

 (.שנתית –משימה רב )

 

טיעוני הסרק עדכן אודות  -ישראל בן דור   -נציג הוועדה : עדכון בנושא ועדת היטל השבחה  .ו

מול עורכי דין  קיימנו מספר התייעצויות .שמציבה העירייה בנושא גילוי המסמכים , הקשיים ו

תקצוב המטלות . בנושא המשפטי  טיפול הד להמשך "ואנו נמצאים בתהליך בחירת עו

 (.שנתית –משימה רב )באספות הכלליות  התקציבית אשר אושרה  במסגרתהנדרשות 

 

עדכן אודות הפעילויות שנעשו  –אודי טימר  –נציג הוועדה : עדכון בנושא וועדת קשרי קהילה  .ז

הוצגו רעיונות לאופן הביצוע . לרבות הכוונה לבצע  את מפקד התושבים באופן מקוון , בתחום 

אודי וארנון . התאם לסכום שהוצג בישיבה הקודמת ונקבע כי המסגרת התקציבית תישאר ב

בסיומה יוציאו מסמך מסודר אודות הנוהל והשיטה , ר הנהגת הצופים "מתכננים פגישה עם יו

ס במסגרת "הוצגה חלופה נוספת לבצע את הסקר באמצעות תלמידי ביה. שיובא לאישור הוועד

 .ליתר חברי הוועד אבנר יעביר הפרטים –וללא עלות כספית " מחויבות אישית"

 

 



לאור העובדה כי רשם העמותות טרם ( : בראשות אורלי גלר)עדכון וועדת תמיכות כספיות  .ח

 .לא ניתן לפעול בתחום –אישר התקנון החדש 

 

העמותה עושה , נכון להיות המבנה בבעלות העירייה :  השימוש שלנו במקלט תבור המשך .ט

ר העמותה ביקש לטפל בנושא "יו. לבנים ר ארגון יד "עם יו" הבנות"שימוש במבנה במסגרת 

 .באופן אישי 

 

יש , העירייה הקצתה את המבנה בניגוד  לחוק : ר ועדת הביקורת "י יו"הוצג ע –" מיתר"גן  .י

 .יועלה לדיון בישיבה הבאה.  "( רותם שקד"מקרה דומה לגן )לסכם האם פועלים משפטית 

 

י החתימה ר והגזבר למורש"של היורופם ינדרש פרוטוקול על צ: העברת תפקיד הגזבר  .יא

מפאת העדר מניין הפרוטוקול . הפנייה לבנק ביצוע לפני , הקיימים ודיווח לרשם העמותות

 .יאושר בישיבה הבאה

 .הישיבה ננעלה  .4

 

 .בערב במקלט תבור 20:30בשעה  /157/7201  ום שלישי תתקיים בי( 9' מס)הישיבה הבאה   .5

 .לחינםהיה תתנו כי אחרת התכנסו, בות הוועדיליש להגיע הוועד מתבקשים לעשות כל מאמץחברי 

 

 .מ יפרסם את הנושאים שיעלו בישיבה הבאה"הח הפגישהמועד שבוע לפני   .6

 

 בברכה

 טריתש       חיים                                                                                                    

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                                   

 




