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 21.2.21 –עד העמותה ופרוטוקול ישיבת ו: הנדון       

במשרדי העמותה ברחוב עד העמותה והתכנסה ישיבת ו 1116ינואר    11 –ה  שלישי ביום  11

 1תבור

 : בישיבה השתתפו 11

 יעקב ברוש: ר הוועד "יו 1א

 1ואבנר הלחמי  שוקי שוקרון, בן דוד אברהם , חיים שטרית,בני כהן : חברי הוועד  1ב

 1  דור ישראל בן  -הביקורת ועדתר "וי 1ג

 1יוסי חזאיחבר הוועד  –נעדר מהישיבה  1ד

 

  :וההחלטות להלן הנושאים שנידונו בישיבה  31

 

 : שקדגן רותם   .א

הועדה המקומית אישרה את       , " אל סם " להקצאת הגן לעמותת למרות התנגדותנו 

 "1אל סם " הקצאת המבנה לעמותת 

ה דלבטל את החלטת הוע, תשלח בקשה לועדת הערר המחוזית " נאות רעות " עמותת 

 " אל סם " לעמותת " רותם שקד " המקומית לתכנון ובניה להקצאת גן 

 

 : מבנים ציבוריים  .ב

עדכן על הפעילות שבוצעה בצוות המבנים , חיים שטרית  –ר צוות מבנים ציבוריים "יו

י הוועד מחייבת "שנבחרה על ידי הצוות ואושרה ע , המשך הפעילות בדרך1 הציבוריים 

 1 את אישור האסיפה הכללית 

להעלות את המשך הטיפול  בסוגיית המבנים הציבוריים לאישור  הוחלט פה אחד

 1 האסיפה הכללית 

 



   

 6102פברואר –אסיפה כללית מיוחדת זימון  .ג

 1  אסיפה כללית מיוחדת בחודש פברואר לזמן   פה אחד הוחלט

 : להלן הנושאים לאסיפה     

 1  מבנים ציבורייםסוגיית  11

 1שנה לרעות 12 אירועי  11

 1 שבני כהן יטפל בזימון האסיפה הכללית המיוחדת  הוחלט פה אחד           

 

 .מגרשי הטניס בפארק המים .ד

שנחתמו בין , נגזרת מתוקף הסכמים, י עמותת פארק המים "עס הפעלת מגרשי הטני

1  " נאות רעות" לעמותת ( כיום עירית מודיעין מכבים רעות "  ) מכבים רעות"מועצת 

 1111111131הסכמים אלו בתוקף עד 

דורשת העירייה לשנות את המצב הקיים בניגוד למוגדר , ח מבקר העירייה "לאור דו

במכתב משותף  את  יביעו " המיםפארק "ועמותת " נאות רעות "עמותת 1 בהסכמים 

 1 התנגדותן לשינוי המצב הקיים 

 

 הסדרת זכויות במקרקעין -'רעות ב .ה

הצוות יטפל בהסדרת זכויות המקרקעין , מ עם רשות מקרקעי ישראל"יוקם צוות לניהול מו

 1'של תושבי רעות ב

 :העתק  

 ר ועדת הביקורת "יו

 

 ,בברכה                                                                        

 כהן      בני                                                                                               

 גזבר העמותה                                                                                            

 

 


