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 ועדת הביקורתאל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי 

 

 17.7.19מיום   - 02ועד העמותה  מס' סיכום ישיבת הנדון: 

 ועד העמותה במשרדי העמותה ברחוב תבור.התקיימה ישיבת  17.7.19ביום  .1

 :בישיבה השתתפו .2

 אבנר הלחמי, בני כהן. , יוסי חזאי,  סולי כרמי, אילנה שפרינגאורלי גלר, : דני ארדיטי ,  עדוחברי הו .א

 :  ישראל בן דור חברי ועדת הביקורת .ב

 , אורי שובל, יגאל טביב, לוי רפי.אפי מלר, גדי אשל: חברי הוועד :נעדרו מהישיבה .3

 

 : להלן נושאים שעלו בישיבה והסיכום לגביהם .4

  עדות השונותוחברי ועד נוספים לומינוי  .א

 ועדה.ואושר מינויו של בני כהן כחבר נוסף ב -ועדת תמיכות

 אושר מינויו של אבנר הלחמי. -ועדת קשרי קהילה

 ועדה  לגיבוש הנחיות הריסה ובניה ברעות .ב

באחריות אפי מלר להציג בישיבה הבאה את הכיוונים ודרכי הפעולה הנושא תוקצב באסיפה הכללית. 

 עדה.ועים  על ידי הוהמוצ

 הסדרת רישום המטר הנוסף לבעלי בתים בודדים ברעות א'לועדה  .ג

חברי עמותה בלבד.  טיפול על ידי העמותה יבוצע לטובתהנושא תוקצב בתוכנית עבודה. הוחלט שה

 באחריות יוסי חזאי לאסוף נתונים ולהציגם בישיבה הבאה.

 ועדת השבחה .ד

 דחה לעוד שלושה חודשים.יהטיפול בנושא י ועדה.ויוסי חזאי הודיע על פרישתו מה

 קורתידת בעוומינוי ממלא מקום ב .ה

כהן. באחריות ישראל  דודקורת לאור פרישתו של יבהתאם לתקנון העמותה יש למנות בהקדם חבר ועדת ב

 בן דור להציג בישיבה הבאה מועמד. 

 של ועד העמותה נהלי עבודה .ו

קבעו ויפורסמו לכל שני מפגשים עתידיים  מראש. יי עד יתקיימו אחת לחודש וחצי. התאריכיםוישיבות הו

נושאים לדיון יועברו למזכירת העמותה עד עשרה ימים לפני מועד הישיבה. בהתאם לתקנון העמותה, 

עד, דני ארדיטי, ישלח הצעות לקביעת נהלי עבודה עד לישיבה ועד צריך לקבוע נהלי עבודה. יו"ר הווהו

 הבאה.

 ועדת קשרי קהילה .ז

 יקבע פגישה עם אודי טימר לצורך עדכון/חפיפהיוסי חזאי 

 ועדת אינטרנט .ח

הקמת ארכיון עמותה באתר האינטרנט של העמותה. אבנר עדכן כי הוא עדיין ממתין לקבלת  -המטרה

 חומר משלמה פסי, אפי מלר וישראל בן דור. 
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 עדכון פנקס חברים .ט

להחזיק פנקס חברים מעודכן. עדכן כי ישראל בן דור ציין כי על פי הנחיית רשם העמותות, על כל עמותה 

בסיום עבודתו יביא  .הוא עושה שימוש בכל הערוצים על מנת להגיע לרשימה מעודכנת של חברים שעזבו

 ועד.ואת הרשימה לאישור ה

  הגזמחירי נושא  .י

למחיר  רובע בעניין. על הפרק עומדת הצעהעד הויוסי עדכן כי היתה התקדמות בטיפול ועדת צרכנות בו

 ש"ח דמי שימוש. 20ש"ח לקוב+ 11של 

 עדכון בעניין מקלט תבור .יא

כי בהמשך למכתבו של מנכ"ל העירייה כרמון אל העמותה, התקיימה פגישה בין  ,דני ארדיטי עדכן

עד יגיש בקשה חדשה לעיריה להענקת מקלט תבור לשימוש העמותה. על פי כרמון והצדדים. הוסכם כי הו

ועד הרובע. לאחר אישור ההקצאה על ידי וש"ח. הבקשה תוגש ל 50השימוש כרוך בתשלום סמלי של עד 

 ועד הרובע, הבקשה עוברת לאישור משרד הפנים.

, במסגרת פגישה של יצחקי חן עם כרמון הוסכם על מתן זכות שימוש 2005ישראל בן דור הזכיר כי בשנת 

 (.6במקלט לעמותה ללא תשלום )ישיבה מס' 

 ש"ח. 50קצאת מקלט תבור בעלות הנמוכה , עד הצעת החלטה: העמותה תגיש בקשה לה

 בני כהן מבקש לבדוק לכמה שנים יהיה ההסדר תקף. -סייג

 .0-, נמנע0-דני, אורלי,אבנר,יוסי,בני,סולי, אילנה. נגד -החלטה: בעד

 עדכוני גזבר .יב

 ש"ח בשני תשלומים למשרד עו"ד אליעד שרגא לטובת תביעת רעות ב'. 120,000שולם סך 

. הפוליסה הינה גלובלית לכל בעלי 1,500$פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים בעלות של חודשה 

 התפקידים בעמותה.

 ש"ח לעמותת מכבים בגין אירוע תרבות במוצאי יום העצמאות. 25,000הועלתה סוגיית תשלום 

 לא סוכמה בכתב, ועל כן ועד הרובע והכשרת הישובוהשותפות המשולשת בין העמותות ל -ישראל

מבלי לאשר באופן גלובלי כחבילה אחת  ש"ח לטובת ועדת תרבות, אושרה  100,000בעייתית. המסגרת של 

 את מרכיבי התוכנית.

עד ביקש מאלון שמידט, נציג העיריה, להציג אסמכתאות בכתב אך זה סרב. והו -יו"ר ועדת תרבות -אילנה

מותה )בלבד( לא מפורסמים על ידי שאלת אילנה, האם להמשיך להתעקש מול העיריה, שכן אירועי הע

 העירייה.

 , מבקש שהתכנית של ועדת תרבות תהיה עצמאית ללא השתתפות גורמים אחרים.2020הצעה לשנת  -אבנר

 מבקש אירועים לחברי העמותה בלבד. -בני

 מציע שכל מי שמעוניין באירועים נוספים, יציג הצעה קונקרטית. -דני

 .2020תרבות  מציע להפריד תוכנית ועדת -יוסי

 ועדת תמיכות .יג

 באחריות ועדת תמיכות לפרסם קול קורא עד סוף אוגוסט.

 מיהו חבר עמותה לצורך השתתפות בתשלום בתביעה של רעות ב' .יד
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המבקש  ש"ח מכל תושב רעות ב', אשר אינו חבר עמותה, 400הצעת החלטה: להורות לחגי שובל לגבות 

כלל ילא י ₪ 400מי שאינו חבר עמותה ולא שילם ש ,לחגי שובלתצא הבהרה . להצטרף לתביעה של רעות ב'

 בתביעה .

 .0-, נמנע0-דני, אורלי,אבנר,יוסי,בני,סולי, אילנה. נגד -בעד

 ש"ח לעמותת מכבים 25,000העברת סך  .טו

ש"ח, ועל פי התחייבותנו עלינו להעביר אותו לעמותת מכבים בגין  25,000נותר עודף תקציב בסך  -דני

 רעות במימון ערב שירה במוצאי יום העצמאות ובשורה של הרצאות. חלקה של נאות

ולא מוכרת כול התחייבות ופעילות משותפת  טוען שבדק מול שמוליק, הגזבר היוצא, ואין כל חוב -ישראל

 .שחלקה של העמותה בה לא בוצע

ור האירועים ועד לא ישתתף במימון תוכניות בדיעבד. על עמותת מכבים להעביר בקשה לאישוהובהר כי ה

 מכבים.-1/3רעות  -2/3תהיה  ותהעמות ביןה המשותפים מראש. החלוק

ש"ח לעמותת מכבים כנגד הצגת העתק כל החשבוניות של  25,000הצעת החלטה: לאשר בדיעבד תשלום 

 הפעילויות והאירועים שעמותת נאות רעות היתה שותפה לקיומם ונדרשת להשתתף במימונם.

 אבנר, יוסי, בני. -, נמנע0-לי אילנה. נגדדני, אורלי, סו -בעד

לצורך קבלת אישור  2020עד העמותה לשנת ועמותת מכבים תציג תוכנית אירועים לו  -הצעת החלטה

 .להשתתפות כספית, ללא כל התחייבות מצד עמותת נאות רעות

 .0-, נמנע0-דני, אורלי, אבנר, יוסי, בני, סולי, אילנה. נגד -בעד

 .20:30בשעה  2.9.19מועד הישיבה הבאה  .5

 

 

 

 

  

 

 אורלי גלר                                                                                                     

 ועד  העמותה  מזכירת 

 

                                                                                                 

                                                                                                          

                                                                                                          


