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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 10.1.22מיום  - 03סיכום ישיבת ועד העמותה  מס' הנדון: 

 .ועד העמותהה ראשונה של התקיימה ישיב   10.1.22ביום  .1

 בישיבה השתתפו:  .2

יעקב ניב, דב    בני כהן,  אורלי גלר,  דני ארדיטי,  רפי לוי, אורי שובל, אורי מנשאוף, איתן מנור,  חברי הוועד:   .א

 , אריה ממן. סקישאול

 אבנר הלחמי, צבי זימן. ועדת הביקורת:   חבר .ב

 . ישראל בן דורי ועדת בקורת: חבראילנה שפרינג, מיכאל טייר, סולי כרמי   מהישיבה: ונעדר .ג

                                                                                                        

   2022לשנת תוכנית עבודה בניית  –מטרת הישיבה  .3

 סיכום ומטלות: 

 ץ אותו לחברי הוועד. ותפי שבוצע בעבר עבור העמותה סקר העמדות  את  תנסה לאתר אורלי  

 . נושאים הכללים מטהבהתאם ל תפרט נושאים ונקודות מפורטות לביצועלקראת הפגישה הבאה כל וועדה 

 מתנדבים. ה וצרכיה, קול קורא לגיוס לאחר גיבוש תוכנית מפורטת כל ועדה תוציא בהתאם לשיקול דעת

 בני כהן  -רשימת חברי עמותה   ן: מיפוי וריענותכללימטלה 

ועדים ביישוב )וועד הרובע, פארק המים,  \לקיים פגישות תאום וסנכרון פעילויות מול העמותות  –מטלה כללי 
 רפי   -עמותת מכבים, איל ישפה, 

 הנושאים והוועדות הבאות בהתאם לסעיף בתקנון העמותה:

 אורלי תשמש כמקשרת לוועדה בנושא. -  תמיכה בחברי העמותה בייצוג מול רשויות – 3.4

 רעות ב' שטחי שירות  •

 1549בג"צ  •
 

   יג'וק –לטובת חברי העמותה   עסקיים \ונושאים כלכלייםיישוב  תשתיות   - 3.5

עדת  עסקיים לטובת הקהילה שעמותת נאות רעות תבחר לקדם, יוצגו במסגרת וו\נושאים כלכליים •
עמותת נאות רעות תשתף פעולה עם ועד הרובע, כאשר הובלת התהליך מול  . הצרכנות של וועד הרובע

 ספקים תהיה באחריות ועד הרובע, נציג העמותה יהיה שותף לפעילות ועד הרובע. 

 במידה וועד הרובע יבחר שלא לקדם נושאים של העמותה, הנושא יקודם עצמאית.  •
 

 גלר  אורלימנשאוף, אורי כהן, בני אילנה שפרינג,  – פעילות תרבותית 3.6

 הרצאות  •

 מועדון הסרט הטוב  •

 שבת תרבות  •

 ערבי זמר  •

 עמותה מטיילת  •
 

 אורי שובל, אריה   –מוכוונת גיל שלישי פעילות קהילתית   3.7
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 קשר מול התיכון  •

 מול התיכון  הדדיותתמיכה   \פעילויות רווחה  •

 פעילות ספורט, "שחל",   - עולם הבריאות  •

 לבנות מטרות ונושאים )"פעם ב..."(   - תמיכה קהילתית •

 השתלמויות החייאה  •

 טיולים? ליווי טיולי תיכון?  •

 תוכנית מנטורים  •

 מוגנות בדיור לגיל השלישי  •
 

לאחת מהן, או ליזום תחומי עשייה נוספים   מתבקשים להתנדב  - לעילמהוועדות  החברים שטרם התחברו לוועד
 . ולהעלות בישיבה הבאה

 

 במתכונת זום.   20:30בשעה  17.1.22הישיבה הבאה תתקיים ביום שני 

 תודה לכולם, 

 רלי גלר, או 

 מזכירת  ועד  העמותה 


