
 

 

 16.722.בס"ד                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                  חברי וועד העמותה 

 

 6.17.18 –עד העמותה ופרוטוקול ישיבת והנדון:        

 במשרדי העמותה ברחוב תבור.עד העמותה והתכנסה ישיבת ו 2016 ביולי 18-ה ב'ביום  .1

 : בישיבה השתתפו .2

 . יעקב ברושיו"ר הוועד :  .א

 ואבנר הלחמי .בני כהן ,חיים שטרית חברי הוועד :  .ב

 . דור ישראל בן  -הביקורת ועדתו"ר י .ג

יוסי נוי  ,(היה באירוע משפחתי) אברהם בן דוד ,יוסי חזאי הוועד יחבר –מהישיבה  ונעדר .ד

 חברי וועדת ביקורת. ויחיאל צברי

  :וההחלטות להלן הנושאים שנידונו בישיבה  .3

 

 : דיווח ועדכון של יעקב ברוש – שנה לרעות 25חגיגות    .א

החברים יעקב ברוש ואבנר הלחמי, נפגשו  והסיכומים כפי שגובשו על ידילהלן עיקרי הדברים 

 :עם נציגי וועד הרובע ונציגי עמותת מכבים 

במהלך חודש  ינו בשלושה אירועיםצושנה למכבים, י 30שנה לרעות ו  25חגיגות  .1

 :, תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך בנפרד, להלן האירועים2016ספטמבר 

מקומיים והזמר אמיר  אמניםבהשתתפות  .מופע ברחבת המרכז המסחרי לב רעות (א

 דדון.

הצוות אופן והצורה יגובשו על ידי חברי ה במכבים וברעות. רחובות מארחים, (ב

 ויפורסמו עד למחצית אוגוסט.

והזמר מוש בן  פות אמנים מקומייםתתבהש דשא שבמכביםה ברחבת מופע גדול (ג

 כיסאות פלסטיק. 2000משתתפים ובכללם  5000, יוכן מקום ל ולהקתו  אריה



( 33%(, עמותת נאות רעות )כ50%הנ"ל יעשו על ידי עיריית מודיעין) כרועים יהמימון לא .2

 (.17%מותת מכבים )כעו

ריכוז הפעילות להכנת והפקת האירועים, הוא באחריות ובהובלת מנהל אגף תרבות  .3

ונציגי  ובתאום מלא עם נציגי עמותת נאות רעות שמידט, אלוןמר  –בעיריית מודיעין 

 . הרובע.

 שנה:  20 - וה 10 - ה רועיי/אהתייחסות חברי הוועד לעדכון זה על סמך לקחי חגיגות .4

, בכל ונוכחות לעמותת נאות רעות ותראנ תהיהשלדאוג ולעמוד על המשמר  (א

 .באירועים והמודעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית ובדברי הברכהרסומים הפ

להעביר את הכסף מעמותת נאות  רעות, רק לאחר בקרה על הצעות המחיר  (ב

 ובמישרין לנותני השרות, ולא לעיריית מודיעין.

 

 זכויות הבניה לרעות ב':  .ב

 

 העמותה בוועד התושבים המטפל בנושא  וישראל בן דור משמשים כנציגיהחברים בני כהן  .1

"בעל קשרים" אשר יוכל  –ל מפגשים ובהם הוחלט לפנות  2התקיימו כאשר עד היום  ,זה

לקיים דיון בעניין )הועברה בקשה לראש העירייה ו "פתוח את הדלת" למול רמ"י  –ל 

 לסייע בעניין(.

בהתאם לדיווחים  שנמסרו בפגישות , ניסיונות שנעשו בזמנים שונים למול המינהל לקדם  .2

מינהל של את הנושא לא צלחו, והנושא לא הגיע כלל לדיון בהנהלה הבכירה/מועצת 

למזעור עלות הגדלת זכויות  "פ המסמכים שנלמדו, הסיכויישראל . כמו כן, עמקרקעי 

יכולה להיות דרך הגדרת שטחי שרות בלבד, ולכן  הבניה, ע"פ מס' חוות דעת משפטיות

 מומלץ לפעול כיוון זה.

וועד התושבים המטפל בנושא זה, ביקש מהעמותה נתונים אודות כמות התושבים מרעות  .3

ב' שרכשו עד כה את מלא זכויות הבניה. כאשר הכוונה הראשונית, הייתה לספק להם 

 בי רעות ב'.נתונים אלו על ידי סקר שהעמותה תעשה בקרב תוש

לאחר דיון בוועד סוכם, כי העמותה לא תבצע סקר בין תושבי רעות ב', אלא תפנה באופן  .4

למר יוסי מלמן, האחראי על השרות לאזרח בעיריית מודיעין, בני כהן(  מר )על ידירשמי 

 ותבקש ממנו נתונים אלו, ולכשיתקבלו הנתונים, יימסרו לוועד התושבים.

דון יתהסוגיה חה בנושא שטחי השרות, ומשכירת שמאי ממון מיכמו כן, לגבי סוגיית  .5

נפרדת בוועד, לאחר שנקבל מוועד התושבים בקשה רשמית, וכן מספר הצעות  היבביש

 של שמאים.

 

 



   היטלי השבחה .ג

 

העלתה בפני העמותה את  אשר מרעות ב',  הוצגה שמאות לדוגמה של משפחה .1

)ע"פ הערכת שמאי חיצוני( הגבוהים שנדרשה לשלם  ההשבחה יבעיית היטל

 לעיריית מודיעין בעקבות הרחבת הבניה.

באופן משמעותי וחריג ביחס , תעריפי היטלי השבחה ברעות עלו 2010אכן, משנת  .2

 . תב"ע –, והם אינם מבוצעים בהתאם לטבלת ערכי השומה הצמודה ל לעבר

להסמיך את , כל חברי הוועד תמכו, בהחלטת פה אחדהעמותה החליטה בישיבתה  .3

צוות המבנים הציבוריים בראשות חיים שטרית, ללמוד ולטפל בסוגיה זו, ולהגיש 

על מנת להחזיר את התעריפים  הנדרש המלצות לוועד העמותה, לאופן הטיפול

 .או בדומה להם 2010 לרמה שהייתה קודם 

 

  .לגות/מענקים/תרומותהל חלוקת מנו .ד

 

ע"פ  הל תוקנהוטת הנוושא זה, עדכן כי טיהחבר ישראל בן דור שריכז את הפעילות בנ .1

 שחברי הוועד העבירו במייל ובישיבת הוועד הקודמת. ההערות

יפיץ במייל לחברי הוועד את הטיוטא הסופית, חברי הוועד יאשרו או יוסיפו  ,ישראל .2

הערותיהם, במידה ולא יהיו הערות  תיקון נוספות, הטיוטא תהפוך  לנוהל מחייב בעמותה 

 .2017באתר לקראת תהליך חלוקת המלגות/מענקים לשנת  יפורסםאשר 

 . 10/8/16היעד לסיום תהליך זה  .3

 

 עדכון לגבי התביעה של העמותה למבנים הציבוריים .ה

 

 .2017פברואר  מחציתמתוכנן ל דיון ראשוני בתביעת העמותה .1

שבועות לפני מועד  3עיריית מודיעין ביקשה להגיש את התייחסותה לבית המשפט עד   .2

 זה.

 כל שנותר הוא להמתין למועד הדיון. .3

 

 ערכות לבחירות לוועד העמותהיה .ו

 

וועד העמותה החליט כי מועד התכנסות האסיפה הכללית של העמותה ואשר במסגרתה  .1

, 22/11/16או  15/11/16יערכו הבחירות לוועד העמותה הוא באחד משני המועדים, 

מול פארק המים ולעדכן את  בתלות בזמינות האולם בפארק המים, באחריות בני לברר

 הוועד.

באחריות בני כהן, לגבש תוכנית לכל הפעילות הנדרשת לארגון  אסיפת העמותה  .2

 .10/8/16והבחירות לוועד, ולפרסמה עד לתאריך 

 

 



 עדכונים שוטפים .ז

 

 גזבר העמותה בני  כהן עדכן כי בימים אלו הוא חידש את ביטוח הדירקטורים לחברי .1

 . 15/6/17עד ל  הוועד

  

 :הבאהוועד המועד התכנסות ישיבת  .ח

 

 במקלט תבור. 21:00בשעה  11/8/16 המועד הבא לישיבת הוועד  נקבע ל  .2

 .3/8/16נא שריינו מועד זה, והעבירו לח"מ נושאים לדיון,  עד ה  .3

 .ישיבת הוועד ננעלה  .4

 

 

 

  

 בברכה ,                                                                       

 טריתש       חיים                                                                    

 תההעמו  וועד מזכיר                                                        

 

 

 העתק :

 ועדת הביקורתיו"ר 

 

 


