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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 

 14.3.2022מיום סיכום ישיבת ועד העמותה  הנדון: 

  .במקלט תבור ועד העמותהישיבת התקיימה  14.3.2022ביום  .1

 בישיבה השתתפו:  .2

 . אילנה שפרינגאורלי גלר, בני כהן,  יעקב ניב, חברי הוועד: רפי לוי, אורי שובל, איתן מנור,   .א

 זימן.  עוזיישראל בן דור,  חבר ועדת הביקורת:   .ב

ועדת  ר  חב, מיכאל טייר, סולי כרמי, דני ארדיטי, דב שאולסקי, אריה ממן,  אורי מנשאוף,  נעדרו מהישיבה: .ג

 אבנר הלחמי בקורת: 

                                                                                                        

 סיכום ומטלות:  .3
פורסמו תוצאות הבחירות של האסיפה הכללית המיוחדת במסגרתה אושר התיקון   -תקנון העמותה עדכון .3.1

 בסעיף התקנון לעניין בחירות חשאיות. הודעה כאמור הועברה לרשם החברות.  
יש לדווח לרשם העמותות על גריעה של חברי ועד אשר הודיעו על   - ישראל -פרישה של חברי ועד העמותה .3.2

את מקומות  נת היועץ המשפטי של העמותה, האם ניתן להכניס לועד פרישתם מהתפקיד. רפי יעביר לבחי 
 . לא נבחרוהציגו מועמדות בבחירות האחרונות, אך אשר   15, 14

משפחות אשר בקשו להחליף ספק   436-ישראל מבקש להעביר תשובה מסודרת בכתב  ל  -החלפת ספק גז .3.3
 גז.

 אב אשר בקשו החלפה.הפצה לכל בתי  -באחריות אורלי כתיבת המכתב. באחריות אבנר 
ג'וקי עדכן שמחיר הכנת התשתיות עלה. העירייה ביקשה להציב דיפברילטור    -הצבת דיפיברילטורים .3.4

. המלצת הועד להציב את המכשירים ברחובות אירוסים, אביטל ובית ספר  בפארק השכנות, ג'וקי סרב
ות להצבה. כרגע מדובר על  במבוא רעות. ג'וקי ימשיך להוביל את התהליך. רפי יעביר לו רשימת מקומ 

 הצבה בארבעה מקומות בלבד.
כיום מרבית הפעילות במקלט היא של עמותת רעים. אורלי ציינה כי יש השתלטות של   -שימוש במקלט .3.5

עמותת רעים על המקלט בצורה של הצבת ארונות, כלים וכו' בנוסף בפרסומים של רעים מצויין כי הם  
 סכם עם העירייה.  גובים תשלום, עניין שאסור על פי הה

ומנגד   יש להסדיר את הפעילות של עמותת רעים ואת התשלומים, על מנת שעמותת רעות לא תממן אותם
 . לא לעבור על ההסכם עם העיריה

 יש לערוך שיפוצים במקלט לצורך התאמתו לפעילויות תרבות )חיבור לאינטרנט, מקרן( 
 ההצבעה על התוכנית תהיה בדוא"ל.   -באחריות אילנה להגיש הצעת תקציב לעיצוב המקלט

 אסור שתוכנית העיצוב תפגע בייעוד המקלט בשעת חירום.   -הבהרה
 יש לפרסם נוהל ותקנון מסודר לשימוש במקלט: 

 לכולם פתוח   .א
 איש )עניי עירך קודמים(   50 -מגבלת מקום .ב
 בגין פעילות של ועדת תרבות  סבסוד לחברי עמותה -תשלום .ג

מדובר בצעד   לדעת חברי הועד יש לחצים מצד העירייה לקחת את גן יקינטון לשימוש העמותה.  - ג'וקי
 באחריות ג'וקי לבדוק סטטוס ועלויות התאמת גן יקינטון לפעילות עמותה.  מיותר.

 . 2022בני עדכן כי העדכון יסתיים עד סוף אפריל   -עדכון ספר בוחרים .3.6
 רפי מבקש שהועדה תציג תוכנית פעילות מפורטת.  -ועדת תרבות .3.7

 ש"ח.  50,000ש"ח, מתוכה מסגרת תפעולית  150,000מסגרת התקציב לכלל פעילות העמותה 
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מאידך. רפי  ופעילות כלל יישובית מחד עמותה ייחודית לחברי יש לקבוע חלוקה לפי פעילות  100,000מתוך 
מבקש שועדת תרבות תציג את התוכנית לאישור הועד המנהל. ג'וקי שוב מבקש להוביל ארועים כלל  

 ישוביים במרכז. 
שונים כדוגמת קבוצת מכבי   איתן מנור מבקש להשיב את התמיכה הכספית של העמותה בגופים -תמיכות .3.8

 כדורסל. הובהר לו שמדובר בגוף פרטי, למעשה חוג כדורסל, שאינו זכאי לתמיכות.  
רפי מציע לבחון אפשרות לתמיכות לעידוד הצטיינות וכו' של חברי העמותה תושבי היישוב. הוסכם כי אם  

 וועד. יש פעילות הדורשת מימון העניין יבדק משפטית ויועלה להצבעה של חברי ה

 .  20:30בשעה   25.4.22הישיבה הבאה תתקיים ביום שני  .4

    

 חג שמח, 

 אורלי גלר,  

 מזכירת  ועד  העמותה 

 


