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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 31.10.22מיום סיכום ישיבת ועד העמותה  הנדון: 

  במקלט תבור. ועד העמותהישיבת התקיימה  31.10.2022שני  ביום .1

 בישיבה השתתפו:  .2

 מנור. מיכאל טייכר  איתן   אורי שובל, אריה ממן, אילנה שפרינג,אורלי גלר, חברי הוועד: רפי לוי,  .א

 עוזי זימן, ישראל בן דור. ועדת הביקורת:    יחבר .ב

 דב שאולסקי, דני ארדיטי  ,אורי מנשאוף, סולי כרמי, בני כהן, יעקב ניב נעדרו מהישיבה: .ג

 אבנר הלחמי.  ועדת בקורת:ר חב 

 סיכום ומטלות:  .3
 
   - הכנות לאסיפה כללית .3.1

 באחריות אבנר לשלוח שלד מצגת של שנה קודמת אל רפי.    -לאסיפה  הכנת מצגת
 אבנר וישראל ידאגו לסייע בהכנת מצגת.  

         2022תרבות ותמיכות מתבקשים להעביר סיכום פעילות בתחומם לתקופה תשתיות, ת ו יו"ר ועד
 . 06.11.22עד ליום 

 - הצעת תקציב שנתי לאישור האסיפה .3.2
 השנתי אשר תובא לאישור האסיפה.התקיים דיון בעניין הצעת התקציב 

 יש לקבוע תקציב גלובלי, להביאו לאישור האסיפה ורק אח"כ לפרוט אותו לתוכנית שנתית. -  איתן מנור
 רצוי היה להכין תוכנית מקיפה, ובהתאם לה להגיש לאסיפה הצעת תקציב לאישורה.  - רפי
 ש"ח. 125,000הגיש בכתב הצעה לתקציב שנית בסך   - בני

 לפי החלוקה הבאה:   ש"ח  200,000התקציב השנתי אשר יובא לאישור האסיפה בסך  - הצעה

 ש"ח.  50,000 -הוצאות תפעול שוטף  •

 ש"ח.  100,000 - הוצאות לפעילות תרבות •

 ש"ח.  30,000 -הוצאות עבור תמיכות בפעילויות   •

 ש"ח.  20,000 -הוצאות עבור פעילות קהילתית •

 לאוגוסט.  9-פת הנדרשת בתביעת רעות ב' שנידון ואושר בישיבה בהתקציב האמור אינו כולל את התוס  •
 :הצבעה

 איתן מנור  אורי שובל, אריה ממן, אילנה שפרינג,אורלי גלר, רפי לוי,  -בעד התקציב  
 מיכאל טייכר.  -נגד

הוועד אישר רכישת שני שולחנות טניס שולחן אשר יוצבו במקלט    -בקשה לרכישת שולחנות טניס שולחן  .3.3
  תבור. מותנה בהגשת שתי הצעות מחיר על ידי אבנר, אשר יאושרו על ידי גזבר הוועד. 

 אילנה הציעה לפרסם בקבוצת הקהילה של מכבים רעות האם יש מי שמוכן למסור שולחן טניס. 
 ש"ח.   8,000-נותר תקציב בסך של כ -אילנה .3.4

 מבקשת אישור לתקצוב של ארוע תרבות נוסף.  
   כי תעביר הצעה לאירוע בקבוצת הווטסאפ לצורך אישור חברי הוועד. הוסכם

 איתן מנור ביקש להציג את הנושא בפני כלל חברי האסיפה.   -סולאריים  פאנלים  .3.5
 חתימות.   30יועלה במסגרת נושאים נוספים ללא צורך בחתימת של    כי הנושא הצעה

 האסיפה. בדעת כל הנוכחים הנושא יוצג על ידי איתן בסוף  -הצבעה

 על מועד הישיבה הבאה תמסר הודעה בנפרד. .4

   

 בברכה,
 אורלי גלר, 
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 מזכירת  ועד  העמותה 


