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 וחברי וועדת הביקורת ת נאות רעותחברי וועד עמותאל 

 71.5132יום מ  - 7' ישיבת וועד מססיכום : הנדון

 .עד העמותהוו ישיבתהתקיימה  /201 מאיב 21-ה 'גביום  .1

 : בישיבה השתתפו .2

 .מ"ארנון כרם והח, יוסי בר, שמוליק הרפז, אודי טימר, דני ארדיטי: חברי הוועד .א

 .ישראל בן דור ויוסי  נוי: חברי וועדת ביקורת .ב

  .אבנר הלחמי ובני כהן, אריה ממן, אורלי גלר, אילנה שפרינג, יעקב ברוש: נעדרו מהישיבה .ג

 :והסיכום לגביהם בישיבהעלו הנושאים שלהלן  .1

למקלט של בית  העמותה בהקצאת מבנה  חליפי להתערבות, בקשת מר יוסי חזאי .א

  ועדת התכנון והבניהבשל המצב המשפטי בו נמצאת העמותה למול  – הכנסת התימני

הוחלט כי וועד העמותה לא יתערב , בנושא המבנים הציבוריים מודיעין מכבים רעות

 .תשובה למר יוסי חזאי תישלח בנפרד. לבית הכנסת התימניבהקצאת מבנה חליפי 

–  ניתוח סקר הצרכים העתידיים של חברי העמותה והמלצות    .ב

ממצאי והמסקנות העיקריות מהבולטים  המרכזים  את הנושאיםבישיבה זו  ציגה בר יוסי

, הוחלט על הקמת צוות עבודה, בסיום הצגת הנושא ולאחר סבב התייחסויות. הניתוח

, לקידום ומימוש שלושת הנושאים הבולטים, אודי טימר ושמוליק הרפז,הכולל את יוסי בר

צוות  זה יגבש תוכנית  .באחוזים גבוהים את הצורך בטיפול בהםציינו שחברי העמותה 

 .ירייה למימוש הנושאיםביחד עם הנהלת הרובע והנהלת העעבודה 

 הוחלט עליונושא ש)על ידי צוות וועדת תרבות . הצגת תוכנית שנתית לאירועי תרבות .ג

. לא הוצגה תוכנית אירועי תרבות שנתית, נכון למועד הישיבה  –. (מלפני מספר ישיבות

 . מתבקשת להציג תוכנית זו, אילנה, ר וועדת התרבות"עד למועד הישיבה הבאה יו

לאור נבצרות מר לוקמן  .של מר לוקמן שמעון. בות פנייתוקבע, ט וגז ברעותתשתיות הו .ד

 .הנושא יועלה בישיבה הבאה, להשתתף בישיבה( ל"נמצא בחו)

 .בקשות תמיכות מהעמותה .ה

ישראל ישלח ) .לטיפול בתמיכות כספיות הנוהל הקיים ישראל בן דור הציג את עיקרי  (1

 (.עותק מהנוהל לכל חברי הוועד

בני כהן , ( ר"יו) הכולל את אורלי גלר, עבודה לטיפול בבקשות התמיכה הוקם צוות (2

 .ושמוליק הרפז



באחת , יציג את התוכנית ואת ההמלצות לתמיכה כספית להחלטת הוועדצוות העבודה  (1

 .מישיבות  הוועד הבאות

 :פרויקטים/עדכון סטטוס הנושאים שבתוכניות העבודה בחתך קבוצות עבודה .ו

חברי הצוות אספו  .בנושא התביעה כנגד וועדת התכנון :ציבורייםוועדת מבנים עדכון  (1

 –מועד דיון הבא בבית המשפט בלוד . ד קמר"לבקשת עו בהתאם חומר ומסמכים

117/7201/. 

  :וועדת היטלי השבחהעדכון  (2

 ,אתכי הוועדה ביקשה מהעירייה לקבל עדכן , ישראל בן דור – וועדהה חבר 

המסמכים משפטיים אשר עליהם התבססה תשובת היועצת המשפטית של העירייה 

של העירייה  הטיעונים את תבחן הועדהבהתאם לתוכן המסמכים הוועדה . בנושא זה

 .זו בסוגיההנדרש הטיפול המשך בהפסקת השימוש בלוח השומה ואת 

 :וועדת קשרי קהילהעדכון  (1

הוחלט לקיים , חברי העמותה לעדכון רשימההפעילות  את סטאטוסציג ה, ארנון כרם (א

העמותה תקצה , לצורך נושא זה, מפקד תושבים ברעות באמצעות תנועת הצופים

, באחריות ארנון להכין את השאלון ואת  תוכנית המפקד. ₪ 10,000תקציב של עד 

 .הוועד בריולהעבירה להתייחסות ח

ה החלטה שלאור חוסר התקבל, "העמותה פתיחת ישיבות הוועד להשתתפות  חברי" (ב

ישיבות , (מלהכיל משתתפים נוספים מעבר לחברי הוועד מקלט תבור קטן)מקום 

 ,שיועלו בהתאם לנושאים, יחד עם זאת. הוועד לא יהיו פתוחות לכלל חברי העמותה

או חברים שיש להם מידע , יוזמנו חברי עמותה אשר מבקשים להציג נושא כל שהוא

 .שונים יםאלתרום לחברי הוועד בנוש

 :נושאים אחרים שעלו בישיבה .ז

השלמת החפיפה והעברת כל החומר בין הגזבר היוצא  -העברת תפקיד הגזבר  (1

 .תעשה עד למועד הישיבה הבאה, לגזבר הנכנס

הריהוט המשרדי , בעקבות מעבר יד לבנים למבנה החדש, ציוד למקלט תבור (2

  . וכסאות כריהוט בסיסי לוועד העמותה נותנדרש לרכוש שולח, הועבר7נלקח

 את יםוגורמים רלוונטיים אחר ולמול לבדוק למול יד לבנים, באחריות בני כהן (א

 , המשך פעילותנו במקלט תבור 

, ול במקלט זהכי ניתן המשיך ולפע תהיינהבהנחה שתוצאות בדיקת בני כהן . (ב

 . שמוליק להקצות ולרכוש את הריהוט הבסיסי  -באחריות הגזבר הנכנס 

 .20:10בשעה  /2/7/71' יום ג –מועד הישיבה הבאה  .4

 בברכה

 טריתש       חיים                                                                                                    

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                                   


