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  2018במאי  6                                                                                                   

                                                                                                
 "רעות –נאות "  חברי עמותת 

 
 שלום רב ,

 
 2018  ביוני 14 -  "רעות - נאות"הזמנה לאסיפה הכללית של עמותת : הנדון

 
 
 .  " רעות –נאות "   עמותת  של   השנתית הכללית   לאסיפה  הנכם  מוזמנים .1

, בערב 19.30 בשעה ,  14/6/2018  א' בתמוז תשע"ח,חמישי, ביום האסיפה תתקיים  .2

ים בשעה זו, תחל הישיבה מתא מניין בהעדר בהתאם לתקנון,  בפארק המים ברעות.

 .בדיוק  20:00בשעה 

 להלן סדר היום לאסיפה: .3

 בחירת יו"ר לאסיפה. .א

 גזבר / רו"ח . – .31.12.2017 - ל והמילולי  אישור הדו"ח הכספיהצגת ו .ב

 ) טיוטת הדו"ח הכספי תוצג באתר העמותה ( . 

 העסקתו.  ותנאי    אישור העסקת רו"ח .ג

 .יו"ר העמותה  - 2017 – 2016שנים לועד העמותה על הפעילות וווח יד .ד

 יו"ר ועדת הביקורת .   -דו"ח  ועדת הביקורת  .ה

 יו"ר ועדת התקנון. –התיקון הנדרש בתקנון  ואישורו  הצגת .ו

 יו"ר העמותה . – 2019 – 2018הצגת ת"ע המוצעת והנושאים לטיפול בשנים  .ז

סם תפור)ההצעה הסופית  ואישורם. 2018/9תקציב  לשנים דרישות  גת הצ .ח

  . (לאסיפה הכלליתבאתר העמותה בסמוך 

 דקות לכול מציג( . 3הצגת הנושאים הנוספים )במידה ויהיו( ואישורם ) .ט

בהתאם לתקנון העמותה, חברי העמותה רשאים לבקש להציג נושאים לדיון  .4

חברי עמותה  30באסיפה הכללית באמצעות פנייה בכתב הכוללת חתימות של  

 באמצעות הדואר 31.5.2018א יש לשלוח עד תאריך  לפחות. בקשות להצגת נוש

יש לוודא טלפונית עם מזכיר העמותה מר.  ה.האלקטרוני של העמותה באתר העמות

 . 058-6659900חיים שטרית שהבקשה התקבלה בטלפון 
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בקישור  ,באספה כםהשתתפותאת לצורך היערכות לוגיסטית ראויה נבקשכם לאשר 

 . www.neotreut.org.il בכתובת  ר העמותה באתהמופיע המקוון שפתחנו 

 

ויש להצטייד בתעודה  ,הינה לחברי העמותה בלבד מודגש כי זכות ההצבעה  באספה 

 מזהה עם תמונה בעת ההגעה לאספה.

 

 

  

 מצפים להשתתפותכם.                                                                             
 

  "נאות רעות"וועד עמותת                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neotreut.org.il/
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 נוסח התיקונים הנדרשים בתקנון העמותה 
 

 רקע
ביקשנו לאשר את האפשרות למתן תמיכות  6/4/2017שקיימנו בתאריך באספה הכללית 

 .כספיות  לארגונים הפועלים ברחבי הישוב והעוסקים בפעילויות לטובת רווחת הציבור

(, 3.8לצערנו, רשם העמותות לא אישר את נוסח ההצעה שהוצע ואושר באספה )סעיף 

י,כל עסק -שלא ניתן לאשר כי העמותה תשלם "לבעל עניין" שהינו גורם פרטי מהנימוק 

מנת שאותו גורם יקדם את מטרות העמותה . הווה אומר, נאסר על העמותה להעביר 

 , לצורך קידום צרכי העמותה ומטרותיה.כספים לצדדים שלישים או "בעלי עניין אחרים"

 
  בפעילויותלפיכך , נדרש לשנות את התקנון באופן כזה , שיהיה ניתן לתמוך כספית  

 .חברי העמותהלטובת מבוצעות בישוב ומיועדות התואמות את מטרות העמותה, ה

  
 להלן השינויים הנדרשים בתקנון :

 : קיים  3.6סעיף  

לקיים, לפתח ולעודד פעילויות תרבות, חינוך, בריאות, ספורט ורווחה ביישוב לטובת חברי 

 העמותה.

 מוצע:  3.6סעיף 

ויות תרבות, חינוך, לקיים, לפתח ולעודד ולתמוך לרבות בדרך של תמיכה כספית , פעיל

, בהתאם לקריטריונים קבועים לטובת חברי העמותהבריאות, ספורט ורווחה ביישוב 

 וברורים שיקבעו ע"י העמותה.

 

 קיים :  3.8סעיף 

 

להקצות כספים לשם ביצוע הפעולות דלעיל , בידי העמותה או בידי בעלי עניין אחרים, 

תרבות ,החינוך, הבריאות , הספורט, לרבות בדרך של תמיכה כספית בפעולות לקידום ה

 הרווחה ואינטרסים ציבוריים אחרים של חברי העמותה.

 מוצע : 3.8סעיף 

 הסעיף יבוטל.


