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 וחברי וועדת הביקורת ת נאות רעותחברי וועד עמותאל 

  .71.815יום מ  - 9' מס  העמותה ועדוסיכום ישיבת  :הנדון

 .במשרדי העמותה ברחוב תבורעד העמותה וו התקיימה ישיבת /102 אוגוסטב 21 -ה 'גביום  .2

 :בישיבה השתתפו .1

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

 .מ"והח  בני כהן, יוסי בר  ,ארנון כרם

 .מ"והח דור  ויוסי נוי –ישראל בן  : חברי ועדת הביקורת .ב

 .אורלי גלרו ברוש יעקב : נעדרו מהישיבה .ג

 :להלן הנושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם .3

 מורשה חתימה בחשבון הבנק של העמותה  .א

 .הינם בני כהן וברוש יעקב ,כיום מורשה החתימה הקיימים (2

 .הוצגה בקשתו של יעקב  ברוש לא להיכלל ברשימת מורשה החתימה  (1

 דני ארדיטי: להלןדכ( בנוסף לבני כהן)חדשים חתימה מורשה  3במקום יעקב ברוש יצורפו  (3

 .ארנון כרםוהרפז   שמוליק    

     בעלי זכות החתימה בתוספת  4מתוך  1חתימה של :  הרכב החתימות המחייב בחשבון  (4

  .חותמת העמותה       

 .פה אחד   ואושר המורשים 4ו  -התקיימה הצבעה  (1

 .מ"י הח"בנפרד עישלחו  ,לרשם העמותות ולבנק ,על עדכון מורשי החתימה הדיווחמכתבי  (6

    תשלומים יבוצעו כנגד חשבוניות     מורשה החתימה עודכנו כי , לבקשת ועדת הביקורת  (/

 .נה ההמחאהניתוכן ירשם בגב ההמחאה לאיזה מטרה  ,קבלות בלבדו  מס       

 תוכנית שנתית לארועי תרבות+ במרכז לב רעות " ארצנו"סיכום אירוע  .ב

רבה שיבחו את  המופע וציינו כי הייתה השתתפות " ארצנו"ל החברים שהשתתפו באירוע כ (2

 .מקיומו הגבוה רצון  ושביעות

בפועל חלקם של ,  ₪ 20,000נקבע כי המסגרת התקציבית הינה  ,לצורך תקצוב המופע (1

 173" נאות רעות"עמותת ) שליש מהעלות הכוללת  - ₪ 21,210העמותות באירוע הינו 

 (. 273" מכבים"ועמותת 

תממן העמותה את מלוא באירוע זה , ( ר העמותה"שהועברה ליו)לבקשת עמותת מכבים   (3

באירוע תרבות , "מכבים"י  עמותת "יוחזרו ע ₪ 4,040כאשר הסכום העודף בסך  , הסכום 

  .המשותף הבא 



מי , ה המסמך בו מפורט מי מנהל האירוע לא התקבל בעמות :הלפי ,ועדת הביקורתהערת  (4

י "ר העמותה קיים מסמך שכזה שהוכן ע"לטענת יו)אחראי לאבטחה ומי אחראי לביטוח 

 .ג להעביר המסמכים בעניין לעמותהר העמותה ידא"יו  -" (הכשרת הישוב"חברת 

שכללה את אילנה  ,קשרי קהילה ה של וועדתעבודהתכולת לגבי לאור חוסר הבהירות  (1

מיום  2מסיכום ישיבה מספר ( 4. ד. 4כמפורט בסעיף )ארנון , אודי, אבנר, אורלי, (ר"יו)

 : להלן שועדות   1 –לפצל ועדה זאת ל בישיבה זו הוחלט , (2172171026

 .אבנר ואורלי, ( ר"יו)ועדת תרבות  הכוללת את אילנה (א

 .ארנון ואודיהכוללת את : פקד תושבים ועדת מ (ב

התקיימה הצבעה  ,DJ ה למסיבת פורים עבור( בדיעבד) ₪ 4,000אישור תשלום בסך  (6

 .נימנע  2הצביעו בעד  9:    לאישור התשלום עבור האירוע שהתקיים בחודש מרץ

לפיו מתוכננת  בוועד הרובעאילנה הציגה סיכום דיון שהשתתפה בו  :אירוע פתיחת שנה( /

בהתאם למסמך זה  ,/24797102בתאריך "  לב רעות"מסיבת פתיחת שנה במרכז המסחרי 

הנושא עלה להצבעה ואושר . ₪ 20,000 –אמורה לתקצב סך של  עד כ " נאות רעות"עמותת 

העודף ששולם לטובת אירוע  התשלום  מהחלק של העמותה במימון האירוע יקוזז .  פה אחד

 .(לעיל  4-ראה תת סעיף ב) במקום עמותת מכבים, "ארצנו"

 : רישום זכויות המקרקעין .ג

להכניס הנושא לעבודה בהמשך לאישור  הועלתה פעם נוספת בקשת ועדת הביקורת (2

' בתים בודדים ברעות א 44 –רישום מטר נוסף ל ) מסגרת התקציב באספה הכללית

 .(הגובלים במרחב ציבורי

לדעת חברי הוועד האחריות לביצוע הרישום  ו .הנושא נידון בפרוט  בישיבות הקודמות (1

כנס ילהין העמותה צריכה כי א ועד העמותה סבורו לפיכך . האמור הינה בין התושב לעירייה

 .בנושא זה לעבודה

 : החלטה בנושא אופי טיפול בגן מיתר .ד

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

מבלי להביא הנושא לידיעת הציבור ולקבל , "( אקדם"עמותת )ומייעדת אותו למטרה אחרת 

 (.1/72172991בהסכם  9עיף י ס"עפ)את אישור העמותה 

מכתבי התנגדות לוועדת   " ) רותם שקד"הוועד החליט לטפל בנושא זה כפי שטיפל בגן   (1

 (.התכנון  המקומית והמחוזית

 .לוועדות התכנון המקומית והמחוזית מ יוציא מכתבים אלו"הח (3

. 

 מפקד תושבים –ועדת קשרי קהילה עדכון  .ה

מול שבט עד כה אודות הפעילות שנעשתה ן עדכ( אודי וארנון) וועדת מפקד התושביםצוות  (2

 .הצופים אשר אמורים לבצע את המפקד



שאלון המפקד יועבר לעיון והערות חברי וועד העמותה עד סוף  : המשך הפעילות בנושא (1

ביצוע .הפקת לקחים לימוד ולכתובות ל 10למול במהלך ספטמבר יבוצע פיילוט . אוגוסט

 .חודש אוקטובר להתבצע במהלך ןהמלא מתוכנ המפקד

, יר הביטוחים שהעבירה תנועת הצופיםצהועדת הביקורת הציגה המלצותיה בהמשך לת (3

 .ביטוחי הנדרשהמ  לוודא הכיסוי "הפעילות תבוצע כנגד רשימה שמית מסודרת ע

 מקלט תבור .ו

תבחן . יטפל למול גורמי העירייה בהקצאת המקלט לעמותה (ר העמותה"יו)דני ארדיטי 

 .ל בשימוש במקלט זה ביחד עם העמותה"האפשרות לשילוב ארגון נכי צה

 הוט/ תשתיות גז  .ז

מאחר והנושא הינו צרכני באופן מובהק   –לוקמן שמעון  הנושא הועלה בהמשך לפנייתו של מר

 י ועד הרובע"לאור העובדה כי  תשתיות הוט טופלו עזאת גם )א יטפל בנושא ועד העמותה ל

 (.לאחרונה

  :מוועדת היטל ההשבחהעדכון  .ח

ד תמר לרנר לסייע בפעילות "כי נבחרה עו, עדכן בשם הוועדה( דור –ישראל בן )חבר הוועדה 

עלות השלב הראשון  .תכנון ובנייה העירונית  תוועדלמול  ההיטל ההשבח בסוגיית  המקצועית

שאושרה  וזאת בהתאם למסגרת התקציבית הרב שנתית מ "מע+ ח "אש  11בפעילותה הינו 

 .למשימה זאת
 

  .במקלט תבור 10:00בשעה  /2/7207102ום שלישי  בי הינו( 20מספר )הישיבה הבאה מועד  .4

 

במידה וישנם  .מ יפרסם את רשימת הנושאים שיעלו בישיבה הבאה"לפני מועד הפגישה החשבוע  .1

 ./2072072מ עד ה "להעבירם לח אנ, נושאים לדיון

 

, העמותה וחברי וועדת ביקורת חברי וועדכל בהזדמנות זו אני מאחל לכל חברי העמותה ובכללם ל .6

 .ת כ ר ו ב מ ו  ה  ב ו ט   ה נ ש

 

 

 בברכה

 טריתש       חיים                                                                                                    

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                                 

 


