
 

 

 

 5201 י ליוב  20 –עד העמותה ופרוטוקול ישיבת והנדון: 

 

 במשרדי העמותה ברחוב תבור.עד העמותה והתכנסה ישיבת ו 2015י ליוב 20-ה ב'ביום  .1

 

 :  בישיבה השתתפו .2

 .שוקי שוקרוןיעקב ברוש ,בני כהן ,חיים שטרית, , בן דוד אברהםחברי הוועד :  .א

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

 . פה אחדמונה ע"י החברים ליו"ר הישיבה  בהצבעה  בן דוד אברהם הוועד  חבר  .ג

התקיים שפורסם לקראת הישיבה , בסדר היום  בקשת היו"ר לא לדון בכל הנושאים לאור  .ד

 תו .בבקש דיון זוטא

 שפורסם .לקיים את הישיבה על פי סדר היום   פה אחד  חברי הוועד החליטו

 

 שנידונו בישיבה :להלן הנושאים  .3

 

 :"שקדרותם "גן   .א

 השתלשלות  את הציג   - חיים שטרית  -יו"ר הצוות שמונה לטפל במבנים הציבוריים            

 שקד" -רותםשל גן "יעוד ילשינוי ה בבקשת עיריית מודיעין מכבים רעות האירועים              

 .אל סם ""   ולהקצותו לעמותת              

 ."  שקד-רותם גן "שימוש   של ב ו/או  מתנגד לכל שינוי בייעוד  עד העמותהוו      

 ביין   1995שנחתם בחודש דצמבר  בהסכם   9החלטת חברי הוועד מתבססת על סעיף        

 המועצה העמותה למועצה המקומית מכבים רעות בעניין גני הילדים והמעונות לפיה "       

 , וכי  מתחייבת כי לילדי רעות תינתן עדיפות בהרשמה לגני הילדים והמעונות שברעות      



 לא תעשה במבני גני הילדים והמעונות שנבנו ע"י העמותה כל שימוש פרט לשימושם הנוכחי       

      )כגני ילדים ומעונות(, אלא  לאחר קבלת אישור בכתב מהעמותה .העמותה מצהירה בזאת כי     

 לא תתנגד לשימוש במבנים הנ"ל למטרות חינוך ותרבות למען תושבי רעות "     

 

 פה אחד.נערכה הצבעה על סעיף זה, נתקבל: 

 וועד העמותה  שקד" , -"רותםעד העמותה בסוגיית גן לאור פניית תושבים חברי העמותה לוו      

 . "רותם שקד "  שינוי הייעוד של גן את התושבים במאבק נגד  , במקרה הצורך,   ייצגיסייע ו      

 להחלטת ועדת תכנון ובנייה בהתנגדות בהתאם  בנושא  עד יבחן את המשך פעילותווהו

 

 שהגישה העמותה לשינוי הייעוד .

 

 . 5.8.15החלטת ועדת תכנון ובניה אמורה להתפרסם בתאריך 

 

 .פה אחדנערכה הצבעה על סעיף זה, נתקבל: 

 

 :קלטים ציבורייםהמ .ב

 

מקלטים ציבורים , המהווים חלק מרכזי בתפיסת הביטחון  18קיימים  ברעות א' 

ואמורים לתת את המענה בשע"ח לתושבים . האחריות לתפעול , הצטיידות  תהיישובי

מושכרים ע"י העירייה  מהמקלטים  חלק. ותחזוקת המקלטים הינה של העירייה

לשימושם של גורמים מסחריים  המפעילים פעילות קהילתית )חוגים/פעילויות בתשלום( 

/ מלכ"רים ציבוריים )פרוט המקלטים בנספח  לשימוש של עמותות  וחלקם הוקצו  

 . המצורף( 

 

בתרגיל העורף הלאומי שהתקיים בחודש מאי האחרון היו אמורים להיבדק מוכנותם 

תם של כול המבנים , כאשר המקלט המשמש את תושבי הרחובות רותם שקד וכשירו

( לצורך הדוגמה ,מנותק מזרם המים מאז תחילת  8והנמצא ברחוב הדס )מקלט מספר 

פעמים בקשות לעירייה לטפל  3חודש מאי , ולכאורה הוא נמצא "כשיר" )הועברו כבר 

 במפגע והנושא לא טופל במשך תקופה ארוכה(. 

 בספק רב .  נהנתוהמקלטים לשימוש בעת מלחמה   המצב הפיזי והכשירות שללפיכך, 

העירייה היא ששהעובדה מזה זמן רב , מה גם המקלטים לא נבדקו   , למיטב הבנתנו 

לאור המקרה שאותר מחד, והעובדה כי בחלק ניכר , בעייתית  זאת שבודקת את עצמה 

 . מהמקלטים קיימת פעילות אחרת , של גורם חיצוני



מתוך אחריות לשלום הציבור הוועד החליט למנות צוות שיטפל בבדיקת כשרות 

 המקלטים . 

 : ברוש יעקב ובן דוד אברהם .  פה אחדצוות הפעולה שנבחר  

 : הצוותוסמכויות ת ומטר                  

הן בתחום הפיזי של התשתיות , הן מבחינת   לעבודהוקריטריונים  הגדרת מאפיינים  .1

 המערכות והן מבחינת ציוד / אמצעים הנדרשים לשימושם של קשישים וילדים כאחת .

בחירת  חברה / אנשי מקצוע מורשים ע"י פיקוד העורף  להכנת דו"ח על כשרות  .2

 המקלטים .

נים יוקצה מתוך הסעיף התקציבי שאושר למב₪  20,000מוערך עד תקציב לנושא ה .3

 ציבוריים .

בתום תהליך הבחינה נקיים עבודת מטה מסודרת מול מנהלת הרובע/העירייה  .4

 בממצאים.

 פה אחד., נתקבל: כוחם בנושא  יעל מינוי החברים ויפוי נערכה הצבעה            

 :רמת כוסית לראש השנה+אסיפה כללית לאישור דו"חות כספיים ועדכונים שוניםה .ג

   מיקום העיתוי , קביעת ה רוע :יהא שלבני כהן וחיים שיטרית, לתכנון של החברים  צוות מונה             

 באספה הקרובה לא יקוימו בחירות לוועד העמותה . אופי  האירוע .ו           

 פה אחד. :נערכה הצבעה, נתקבל           

 :העברת הבעלות על הקרקעות של הבתים  .ד

  את פעילות הוועד בנושא שיש צורך להאיץ  התהליך נמשך זמן רב. עמדת חברי הוועד              

 עבור חברי המשמעותי ביותר הקרקע לתושבים, כיוון שזהו הנושא  הבעלות על  העברת            

 העמותה.             

 אימות חתימות לתושבים ע"ג שטרי             נשמעה המלצתו של יו"ר ועדת הביקורת , למתן שרותי             

 . 12/7/15 -מכר רפורמה באמצעות עורכי דין , כפי שהופצה בהצעתו לחברי הוועד ב             

 הנושא יעלה לדיון בישיבת הוועד הבאה לאור הדיווח של היו"ר שההודעות של רשות             

 במהלך שבוע הבא .מקרקעי ישראל לתושבים ישלחו              

  פה אחד.אושרה התקיימה הצבעה ו            



 :בחירת יועץ משפטי .ה

  למנות יועץ משפטי לעמותה ,  ןבני כההגזבר בהמשך להחלטת הוועד הקודמת שמינתה את            

  . של משרדים שמתמחים בייצוג עמותות  הצעות מחיר 3 וצגו ה           

 + מע"מ.₪  1,250ריטיינר חודשי,  –שי ורד עו"ד  משרד            

 חלופות: 2 הציג –שגיא אגמון עו"ד משרד            

 מע"מ, ₪ +  400 –לפי שימוש שעתי . 1             

 .(שעות  5+מע"מ )₪  1500-ו (שעות 3מע"מ )₪ +  1,000חודשי של   . תשלום   2             

 מע"מ.₪ +  1,300יינר חודשי, ריט –אביעד אטינגר עו"ד            

 שגיא אגמון )תעריף שעתי(.עו"ד : פה אחדנערכה הצבעה ונבחר            

 : פנקס החבריםעדכון  .ו

פנקס החברים המקורי של העמותה לא עודכן מזה זמן רב , כאשר על פי המלצת יו"ר ועדת 

הבעלות, ולהוציא הביקורת יש לבצע ההשוואה למול הרישומים הקיימים בקובץ העברת 

 מכתבי גריעה לכול החברים שעזבו את הישוב.

 .שוקרון  שוקי כהן והמזכיר בניהגזבר נבחר צוות לעדכון פנקס חברי העמותה  :              

 .2015 באוגוסט  30היעד : עדכון פנקס החברים  עד              

 פה אחד.התקיימה הצבעה ואושרה              

 : אתר האינטרנט .ז

אינו זוכה לבולטות ונראות על פי הדיווח של יו"ר ועדת  הביקורת , המידע המופיע באתר 

, מה גם שחלק מהאיגרות האחרונות שהופצו מטעם ובשם העמותה , במידה מספקת 

, כאשר חברי הוועד עודכנו פורסמו באיחור , ללא תאום עם יתר חברי הוועד המנהל 

 הנושא יעלה לדיון בישיבת הוועד הבאה. בדיעבד ובדרך אגב אחר פרסומם.

     .2015תחילת אוגוסט תזומן להישיבה הבאה  .4

 בברכה                                                                        

 שוקי )יעקב( שוקרון

 

 מזכיר       העמותה

 



 נספח : פרוט המקלטים ברעות 

 

 נוכחי שימוש  חלקה גוש מיקום שם הנכס

 ארגון נכי צה"ל / פעילות רובע 146 5296 גבעת הלבונה 1מקלט מס' 

 מרכז אומנויות  139 5295 רח' גלבוע 2מקלט מס' 

 לבנים/ נאות רעות יד  –עירייה  64 5295 רח' תבור 3מקלט מס' 

 עמותת סחלבים 299 5294 רח' אגוז 4מקלט מס' 

 ואילהחוג המחול של צביקה  295 5294 ברוש/ארז 5מקלט מס' 

 חוג מחול 152 5295 רח' חרמון 6מקלט מס' 

 משמר אזרחי –עירייה  273 5294 רח' ערבי נחל 7מקלט מס' 

 עתודה עירונית )ריק( 287 5294 רח' הדס 8מקלט מס' 

 חוגי מוסיקה 286 5294 רח' שיזף 9מקלט מס' 

 חוג קרמיקה 158 5297 שד' הפרחים 10מקלט מס' 

 חוג סיירות החב. להגנת הטבע 199 5297 רח' אירוסים 11מקלט מס' 

 מרכז אומניות עירוני 184 5297 רח' חצב 12מקלט מס' 

 חוג ספורט 195 5298 רח' יקינטון 13מקלט מס' 

 עתודה עירונית )ריק( 196 5298 רח' אירוסים 14מקלט מס' 

 חוג מחול 143 5299 רח' אלמוג 15מקלט מס' 

 חוג ספורט טיפולי 185 5299 רח' קשת 16מס' מקלט 

 בית כנסת תימני 205 5298 רח' קשת  17מקלט מס' 

 חוגי ספורט 193 5298 רח' שוהם 18מקלט מס' 

 

לים באמצעות זכיינים פרטיים מופע  18+  16+  15+  13+  6+  5: מקלטים  הערה 

 עמותת "סחלבים" ה שלבאמצעותם , הסכמי השכירות וההתקשרות החוזית נעשית בתשלו


