
 

 

 

 5201  אוגוסט  9 –פרוטוקול ישיבת ועד העמותה הנדון: 

 

 במשרדי העמותה ברחוב תבור.התכנסה ישיבת ועד העמותה  2015 אוגוסטב 9-ה 'אביום  .1

 

 , אבנר הלחמי  שוקי שוקרוןיעקב ברוש ,בני כהן ,חיים שטרית, בנד"א, :  בישיבה השתתפו .2

  . דור הביקורת ישראל בןועדת ו"ר וי

 . פה אחדמונה ע"י החברים ליו"ר הישיבה  בהצבעה  בני כהן הוועד  חבר   .3

 

 להלן הנושאים שנידונו בישיבה : .4

 

 : אסיפה כללית .א
 

מיקום ,  לגביבני כהן וחיים שטרית הציגו את המלצתם שמונה בישיבה הקודמת הצוות 
 מועד ותוכנית האסיפה .

 
  עם תאריך מתואםה)  .בפארק המים  6.9.15 -הביום ראשון תתקיים האסיפה 

 
 ) הפארק הנהלת  

 
 גולן אזולאי  –ית לראש השנה , הופעת אומן אורח המתאר : אסיפה כללית , הרמת כוס

 
 סדר יום ולו"ז מצורף בנספח . 

 
 16.9.15 עד  העמותה יפורסם לחברילאסיפה  זימון 

 
 ₪.  25,000מסגרת תקציבית לאירוע עד 

 
 . אושרו פה אחד, מסגרת התקציב המתאר והאסיפה, מועד על התקיימה הצבעה 

 
 
 

 



 

 2016-2015הצעת תקציב  .ב   
 ₪ באלפי 

 

 קשרי     קהילה    
 

40 

 רו"ח והנהלת חשבונות    
 

16 

 יעוץ משפטי    
 

18 

 עריכת אירועים לחברי העמותה    
 

100 

 תמיכה בקהילה    
 

100 

פרויקט העברת הבעלות על    
 הקרקע 

 
40 

 המבנים הציבוריים סטאטוס    
 

30 

 ביטוח    
 

8 

 המקלטים הציבוריים רות יכשסקר    
 

20 

 בלת"מ    
 

20 

   
 סה"כ 

 

         
392 

   

   

 . פה אחדהתקיימה הצבעה והצעת התקציב אושרה 
 
 

 :"שקדרותם "גן  .ג

 , עדכן   - חיים שטרית  -  הצוות שמונה לטפל במבנים הציבוריים ראש                 

 . 5.8.15בתאריך  הייתה להתפרסם  החלטת ועדת תכנון ובניה אמורה                 

 החלטת הועדה טרם פורסמה  כשתתפרסם החלטת הועדה נשקול צעדינו.                 

 מבנים ציבוריים : .ד
 

 שייקה עברי . מעו"דחיים שטרית עדכן שהתקבלו מסמכים  החבר
 

 מעיון ראשוני נראה שאין במסמכים מידע רלוונטי.
 

 עו"ד שייקה עברי הציע תמורת תשלום לחפש בארכיון מסמכים נוספים . 
 

 עו"ד שייקה עברי מתאים לטיפול בנושא . אין לדעת הצוות 
 



 ם גורמים שטיפלו בנושא בעבר.ערכו פגישות עילצורך איסוף מידע ומסמכים י
 

 פגישה ראשונה נערכה עם אפי מלר בהשתתפות חיים , בני וישראל .
 
 ערכו פגישות נוספות לאיסוף חומר שיהווה את הבסיס לקבלת חוות דעת מעורכי דין יי

 
 להיתכנות טיפול משפטי בסוגיה.

 
 :קלטים ציבורייםהמ .ה

 
רות  המקלטים על פי יהנדרשת למצב כשדיווח על הפעילות באפיון הבדיקה יעקב ברוש 

 הגדרות פיקוד העורף .
התקבלו שתי הצעות מחיר לביצוע הבדיקה , ממתינים להצעה שלישית ותתקבל 

 החלטה על הגורם הזוכה .
 –המופקד על החירום בעיריית מודיעין שירות בדיקת המקלטים תתואם עם ראש אגף 

 יעקב כהן .
 

 .30.9.15תאריך יעד לסיום הבדיקה 
 

 של העמותה :  האינטרנט   אתר .ו

שלדעתו חייבים האתר ועדכניותו  במראההבעייתיים נושאים הדור הציג  –ישראל בן 
 לעבור שינוי:

מכיל עודף מידע ישן ולא רלבנטי , יש  –דף השער של האתר )קוביות המידע(  .1
 להעביר אותו "לדפי ההיסטוריה"  ושלא יהיה המצג המרכזי בכניסה לאתר.

 
 מידע : ם שלסוגי 2לעצב את דף השער שיכיל במהות אך ורק  יש  .2

חלונית "חדשות ועדכונים" : חייב להימצא משהו מרכזי בדף הבית , שיכלול  - ןהראשו
את כול ההודעות בחדשות והעדכניות )כולל תאריך פרסומם( ולחיצה על המלל תפתח 

 ת גן "רותם שקד"(.את החומר הרלוונטי/העדכון )כפי שנעשה בעדכון הישיבה אודו

"שתילת" הודעות מרכזיות בולטות  )כפי שנעשה בעניין הסקר( אשר  –מקום ל  -השני
 ישמש אותנו בעיקר לאירועים , אספות ודברים נוספים שדורשים בולטות .

 :פייסבוק של העמותה  .ז
 

דור הציג  את הטענה לפיה הפייסבוק מהווה כלי חברתי , המשמש רק חלק  –בן ישראל 
וכלוסייה ואינו יכול לשמש ערוץ העדכון המרכזי לחברי העמותה , אלא כלי עזר מהא

 להפצת המידע . 

של העמותה הכולל את לוגו  E-mailכתובת מכמו כן יש  לפתוח חשבון פייסבוק  

ה ע"י נציג שיקבע כמוציא מטעם/בשם העמות של יפורסמו ל ההודעות . כהעמותה,
 .עד כזה או אחרושל חבר ו מהפייסבוק הפרטיולא הודעות אישיות הודעות  

 : פנקס החבריםעדכון  .ח

 לעדכון פנקס החברים אבנר יעביר את הקובץ העדכני של חברי העמותה שנרשמו 

 העברת הבעלות על הקרקע .ל באתר 

 



 

 מגרשי הטניס :

 ע"י עיריית מודיעין מכבים רעות  . בעברשטח המגרשים הופקע  

 ע"י פארק המים בהרשאה של עיריית מודיעין מכבים רעות .כיום המגרשים מתופעלים 

 , כי לעמותת פארק עיריית מודיעין לא יכולה להקצות את הקרקע לעמותת פארק המים 

 חברה עסקית .המים יש 

 ם שעמותת נאות רעות תבקש את הקצאת הקרקע בני הציג בקשה של פארק המי

  המים . השימוש בו לפארק ותעביר אתמעיריית  מודיעין  

 הלחמי הנושא מורכב , הוחלט למנות צוות בראשותו של בני כהן יחד עם בנד"א  ואבנר 

 לבדיקת  כל המשמעויות . 

 

 . פה אחדוהחברים אישרו התקיימה הצבעה 

 

 בברכה. .5

 בברכה                                                                                                              

 שוקי )יעקב( שוקרון

 

 מזכיר       העמותה


