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 .71.212מיום עד העמותה וושל  4' ה מספרוטוקול ישיב: הנדון

 1במשרדי העמותה ברחוב תבורלישיבה עד העמותה והתכנס ו 10.7אר פברוב .1-ה 'גביום  1.

 : בישיבה השתתפו 11

 1 דני ארדיטי: ר הוועד "יו 1א

, אבנר הלחמי  ,חיים שטרית  ,ארנון כרם, יוסי בר, אודי טימר ,אורלי גלר :חברי הוועד  1ב

 1 שמוליק הרפז ויעקב ברוש

  1 דור ישראל בן  : הביקורת ועדתחברי ו 1ג

 1אריה ממן בני כהן ו, אילנה שפרינג -  הוועד יחבר –מהישיבה  ונעדר 1ד

 1יוסי נוי  -חבר וועדת ביקורת  

  : 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 קמר כתב וניסח ביחד  עם חברי הוועדה  את "כי עו ןעדכ, חיים שטרית –ר וועדה "יו

 מועד תחילת הדין בתיק. תגובתנו והתייחסותנו לכתב ההגנה שהגישה העירייה

17111.7 1 

  :וועדת היטלי השבחהעדכון  (1

, ד ענת לוי "עו עיקרי המסקנות והמלצות  אתעדכן , ברוש יעקב – ר וועדה"יו

  1בועייםסם תוךיפור, חוות דעתה המקצועית והמלצותיהמסמך הסיכום הכולל את 

 :וועדת קשרי קהילהעדכון   (3

עדכנה שהוועדה משתפת פעולה , אורלי גלר –חברת הוועדה  - מסיבת פורים  (א

 בהכנה וארגון מסיבת פורים, עם הנהלת הרובע ועם קבוצות ציבור אחרות

ויועברו , פרטי האירוע טרם גובשו)ס עמית "האמורה להתקיים באולם בביה

ולצורך כך מבקשת הוועדה את אישור הוועד 1 (בנפרד לידיעת חברי הוועד

הנושא 1 מתקציב האירועים למסיבה זו DJעבור ה , ₪ 4000 עד לתקצוב ומימון



קהל  , תכנית האירוע)בישיבה זו בשל חוסר הצגת נתונים עלה להצבעה לא 

שוועדת קשרי  הקהילה תעלה  ,סוכם1 (,,דומהוכ DJהצעת מחיר של ה , היעד

 ,הרלוונטיים לאירוע זה הנתוניםג מסמך מסודר שיכלול את כל "את הבקשה ע

 ולהצבעה יועלה לאישור  הנושא 1 חברי הוועדידיעת  בהקדם לואשר יועבר 

לאשר בדיעבד ניתן ) 3333.7.האמורה להתקיים  ב  הבאההוועד בישיבה 

 1 (תקציב במקרים חריגים מעין המקרה הזה

, חברי העמותה הפעילות לעדכון רשימההמשך הציג ופירט את , ארנון כרם (ב

כאחד הרעיונות   1צפויה עבודה זו להימשך שבועות רבים1 ארנון ציין כי לדעתו

לבצע , עלה הרעיון להיעזר בחניכי תנועות הנוער ברעות, לזירוז סיום העבודה

ארנון יבחן ויגבש את הדרך 1 מפקד מבית לבית לאיסוף נתונים עדכניים

 1ויעדכן בישיבה הבאה, להיעזרות בחניכי תנועות הנוער

פתיחת ישיבות הוועד " :,נושאהבחינת טרם התקבלו ממצאי יש להזכיר כי  (ג

הוועדה   1.' שהוטל על הוועדה בישיבה מס ,"העמותה חברי להשתתפות 

 1בישיבה הבאה בנושא זה ות המלצהמתבקשת להציג את 

–  והמלצות  עתידיים של חברי העמותההצרכים הניתוח סקר    (4

והמסקנות הבולטים  המרכזים  את הנושאיםבישיבה זו ציג היה אמור לה בר יוסי

פתרונות המומלצים לטיפול בנושאים אלו 3וכן את הדרכים, ממצאי הניתוחהעיקריות מ

נדחתה הצגת ניתוח הסקר וההמלצות , בשל תקלה טכנית 1העמותהוועד על ידי 

 1הישיבה הבאל

 :וועדת תקנוןעדכון  (5

בישיבה  את הסעיפים המומלצים לשינוי וכן את  הנוסח  הציגה, אורלי גלר –ר וועדה "יו

ובסוף דיון זה אושרה טיוטת התקנון , נשמעו הערות והמלצות חברי הוועד , החדש

והוחלט על הצגת השינויים בתקנון וקבלת  1בהצבעה על ידי כל חברי הוועד החדשה

 1אישור האסיפה בחודש הקרוב

 :6102חות כספיים "לאישור השינויים בתקנון ואישור דו אספה כלליתקיום הערכות ל 1ב

 בתקנוןאישור השינויים ל ,האספה וארגון הכנתל יםז הנדרש"להלן פירוט הפעילות והלו

ליום , אשר המועד לקיומה תואם עם פארק המים1 10.2חות הכספיים לשנת "הדואישור לו

 2343.71 חמישי ה

כן את מכתב ם בתקנון ביחס לתקנון הקיים ובאחריות אורלי להכין  עותק של השינויי (.

הכולל גם את פרוצדורת הגשת ההערות וההסתייגויות של החברים )הזימון לאסיפה 

 3331לגזבר בני כהן עד ליום שישי ה םלהעבירו, (לשינויים המוצעים

, מכתבי הזימון לאסיפההדפסת  את, קופיקאט -בית הדפוס באחריות בני להעביר ל (1

 0331.עד ליום שישי   ,והמעטפות מהתקנון המוצע עותקים



יום  .1 עד  לחברי העמותה עם עותק מהתקנון  הזימון הפצת ,באחריות בני (3

 (1באמצעות  הפצה ידנית) 5131.7. עד ה כלומר   –מועד האסיפה   לפני

ם תהדפיס שלטי חוצות אודות קיום האסיפה הכללית ולתלודאוג לבאחריות בני ל (4

 1  במקומות הבולטים הרגילים כשבוע ימים לפני האסיפה

דיון על , 10.2חות הכספיים לשנת "יעלו  לאישור הדו, כאמור במסגרת האסיפה (5

לישיבה זו 1  10:00בשעה  433.' ח יתקיים בישיבת וועד העמותה ביום ג"טיוטת הדו

 (1לאסיפהוגם לדיון זה  באחריות בני לזמנו)יזומן גם רואה החשבון של העמותה 

 1יפהסלאתה של העמומ לזמן את היועץ המשפטי "באחריות הח (2

   1יעשה על  ידי בני, פארק המים כולל כיבודלמול כל הפרטים סופי לתיאום  (7

 :שילוב בני נוער בפעילות הוועד 1ג

ירכז נתונים ויגבש רעיונות , טימראודי כי 1 1' דיון מס בהמשך להחלטה שהתקבלה ב (.

אוכלוסייה מול העל מנת ליצוק תוכן לשימושים העתידיים האפשריים והנדרשים ל

 1 בוגרת ברעות ויציגם במפגש הבאה ההצעירה והאוכלוסיי

חניכים הם   400 כ, בדיון כי מתוך כ אלף ומאה חניכי הצופים בשבט אופקאודי הציג   (1

בו חניכי הצופית בפעילות ישולהוחלט לגבש תוכנית בה , לאור זאת, תושבי רעות

שבט מותה ליכה כספית עתידית של העכתמורה לתמ, למפקד חברי העמותה ברעות

 1צופיםה

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

, באסיפה עלהשההנושא  החלטת וועד העמותה לגביערער על  ,  ניסן חי חבר העמותה (.

מ ראש העיר "מהלכה עודכן אודות הישיבה עם משב, מ עימו"לאחר שיחה של הח

הדן בתכנית  3' מס סיכום ישיבה, בנושא תכנית המתאר החדשה והסיכום שהתקבל

 הועבר 1בקבלה ויישום התכנית ברעותהחלטת הוועד שלא לתמוך בהמתאר החדשה ו

 1בנושא  שהעלה כי סיכום זה עונה לצרכיו מ "הודיע לחוהוא   1מר  ניסן חיל

 : ותת הוועד הבאומועד התכנסות ישיב 41

 10:001בשעות  3333.7.בתאריך  ניביום שרך עתי ,חות כספיים"דו בנושא אישור 1א

 1 (על מועד חליפי אעדן בנפרד, במידה ולא, זאת בהנחה כי מועד זה יתאים גם לרואה החשבון)

                                       12333.7תיערך ביום שלישי בתאריך , ספהבנושא הערכות לקראת הא 1ב

  10:001בשעות 

 1ישיבת הוועד ננעלה 51

 בברכה 21

 טריתש       חיים                                                                                                    

 התהעמו  וועד מזכיר                                                                                                   

 :עותקים 

 .לחברי וועדת ביקורת –


