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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 

 25.4.2022מיום סיכום ישיבת ועד העמותה  הנדון: 

  במקלט תבור. ועד העמותהישיבת התקיימה   25.4.2022ביום  .1

 בישיבה השתתפו:  .2

 . אריה ממן, דב שאולסקיאורלי גלר, בני כהן,  יעקב ניב, חברי הוועד: רפי לוי, אורי שובל, איתן מנור,   .א

 זימן. עוזיחבר ועדת הביקורת:   .ב

ועדת בקורת:  ר  חב, מיכאל טייר, סולי כרמי, דני ארדיטי, אילנה שפרינג,  אורי מנשאוף,  נעדרו מהישיבה: .ג

 אבנר הלחמי ישראל בן דור. 

                                                                                                        

 סיכום ומטלות:  .3
אורלי תבצע פנייה אישית לחברי ועד מנהל שאינם משתתפים דרך     -מישיבות  חברי ועד העמותה  העדרות   .3.1

קבע בישיבות על מנת לבדוק האם ברצונם לפרוש, במקביל תועבר שאלה בעניין לבחינת יועמ"ש העמותה  
 . (14.3.22. לסיכום ישיבה מיום  3.2)ראה סעיף  

חר החג. שניים נוספים עתידים  ג'וקי עדכן שדפיברילטור ברחוב אביטל יותקן סמוך א  - הצבת דפיברילטורים .3.2
להיות מותקנים במבוא רעות סמוך לבית ספר עמית וברחוב אירוסים סמוך למעון. עדיין קיימת מחלוקת  
מול העירייה לגבי מיקום הדפיברילטור החמישי. כרגע הוחלט שלא יותקן עד למציאת מקום מתאים בתוך  

 רעות. 
, ג'וקי יעביר תוכנית מפורטת  א"ל לחברי הועד. לבקשת רפיבדוראשונית  אילנה הפיצה תוכנית    -ארוע תרבות .3.3

של כל בנק הפעילויות שקיימת אצל סיגי. בשיתוף בני ואורי תוגש תוכנית פעילות תרבות כוללנית בתוך שבוע  
 . 2.5.22ולא יאוחר מיום  

קהילה .3.4 פרוי  -קשרי  את  מו"ר  בי"ס  של  הורים  ועד  יו"ר  מול  לקדם  הצליח  לא  כי  עדכן  שובל  יקט  אורי 
 המנטורים. רפי ינסה לשתף את מנהלת בית ספר מו"ר לצורך קידום הנושא לקראת השנה הבאה. 

 עבור הארוע הקהילתי של מרוץ החיים.  הוגשה בקשת תמיכה  -מרוץ החיים .3.5
 ש"ח לטובת ארטיקים/גביעים/כובעים למרוץ.  2,000תמיכה של  -הצעה

בתמיכה  ו ה  -הצבעה אחד  פה  הצביע  חשבוני ש"ח    2,000עד    שלכספית  ועד  ידי  ת  ו כנגד  על  שישולמו  מס 
 העמותה.

 – באחריות אבנר 
 להפיץ הודעת פרסום ותמיכה באתר העמותה לארוע מרוץ החיים.  

 ועד לפונים.ולהעביר תשובת ה 
עתיד להפגש עם נציג העירייה לצורך קידום ההקצאה והחתימה על  רפי עדכן כי הוא    -  הקצאת מגרש טניס .3.6

עם מנכ"ל פארק המים על מנת לבדוק מה תהיה התמורה של  פארק המים  תתקיים פגישה  מקביל  הסכם. ב
ראו החלטות נוספות בעניין מישיבה מיום    הוסכם כי בשלב זה לא יקבעו עקרונות לתמורה.לטובת העמותה.  

 לעניין גידור מגרש הטניס והגבלת כניסה למניעת וונדליזם.   31.1.22
שיטת השימוש  מסודר לגבי  כין נוהל  בני י  - לטובת פעילות קהילתיתוברכוש העמותה  נוהל שימוש במקלט   .3.7

חלק   ויעביר טיוטה בתוך שבועיים.במתחם וכן לגבי שימוש מזדמן ברכוש העמותה )כסאות, שולחנות וכו'(, 
 . 14.3.22מהעקרונות סוכמו בישיבה מיום 

 

 ישיבות קודמות:ועד בהחלטות מימוש מעקב  .4
 נוסח הודעה לתושבים הועבר על ידי אורלי לאבנר לצורך הפצה לכל בתי אב.   -החלפת ספק גז .4.1
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ישראל העביר הודעת עדכון והתבקש למלא אחר הנחיות נוספות.   -עדכון רשם העמותות בעניין שינוי תקנון .4.2
 העניין עדיין בתהליך מול רשם העמותות. 

ניסתה בשבוע שעבר להגיע למקלט אך לא היה    באחריות אילנה.  -הצעת תקציב לעיצוב המקלט והתאמתו .4.3
חיב את המקלט לשימוש  על מנת להר   ,  נציג יד לבניםל  משרדתבדק אפשרות להציע  במקביל,  בידה מפתח.  

 העמותה.
 . 2022בני עדכן כי העדכון יסתיים עד סוף אפריל   -עדכון ספר בוחרים .4.4
.ב לסיכום מיום  3.2באחריות איתן וטייכר בשיתוף רפי ואורלי. ראה סעיף  לא קודם.     -עדכון מטרות עמותה .4.5

3.1.22   . 
 

 עונות לנהלי העבודה. שהתקבלו ואישר שההחלטות נשאל  נכח בפגישה  שנציג ועדת הביקורת  .5

 .  20:30בשעה   23.5.22הישיבה הבאה תתקיים ביום שני  .6

    

 אורלי גלר, 

 מזכירת  ועד  העמותה 

 

 


