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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת

 17.1.22מיום  -04סיכום ישיבת ועד העמותה  מס' הנדון: 

 התקיימה ישיבת ועד עמותה 17.1.22ביום  .1

 בישיבה השתתפו: .2

אריה סולי כרמי, מיכאל טייכר, אורלי גלר, בני כהן,  דב שאולסקי, חברי הוועד: רפי לוי,  אורי מנשאוף,   .א

 ב, ג'וקי ניאילנה שפרינג, ממן

 , עוזי זימןאבנר הלחמיישראל בן דור, חבר ועדת הביקורת:   .ב

 , איתן מנור.אורי שובל דני ארדיטי,   נעדרו מהישיבה: .ג

                                                                                                       

  2022בניית תוכנית עבודה לשנת המשך  –מטרת הישיבה  .3

התכנס  תרבות ומורשת הוביל עקרונות של ועדת קהיליצוות שה– מנשאוף אורי -ועדת קהילה תרבות ומורשת
ארועים המוניים פתוחים לקהל. לעומת פעילות שמאפיינת את  -. שתי גישות מרכזיותיו"ר. אורי נבחר כאתמול

מאמין שתמצא הפשרה. הוועד חייב לדאוג להשאיר דון תרבות. מועגם כאנשי העמותה במקום ייחודי שישמש 
תושבים אשר יגיעו אחרינו. סוכם שניפגש שוב על מנת  ל תזכורת מורשת/נכס של עמותת נאות רעות,  אשר ישמש

 שנוכל להציג בפגישה הבאה עקרונות מגובשים ותוכנית.

וב, חייבים לשתף את התושבים שמחוץ לעמותה. אני ואורי חושבים הפוך. אני חושבת שבמארג הקיים ביש -אילנה
חשוב לשלב את שני הדברים יחד. מתפקידנו לייצג את מירב התושבים. מבקשת להרחיב את היריעה. עניין מורשת 

 פחות רלוונטי בעיני. 

כל לבקש להצטרף לעמותה )תמורת תשלום/תרומה( נואם נצליח ליצור פעילות שתגרום להרבה תושבים  -שאולסקי
 לקיים יותר אירועים.

לקיום  בעבר הצבעתי נגד כניסת חברים חדשים לעמותה. היום אני חושב שטעיתי. יש למצוא דרך ביניים -רפי
. יש לייצר פעילות שתהווה מוקד משיכה לתושבים שאינם חברי עמותה מכירת כרטיסים מאוחרתלדוג'  האירועים.
 לתושבים. 

כל הנקודות שאנו דנים בהן היום, בחנו את תוצאות הסקר. בהמשך לפגישה הקודמת,   -2015סקר תושבים משנת 
התוצאות  והן לגבי בריאות וכיוצ"ב.של חברי העמותה סקר, הן לגבי פעילות קהילה וצרכים תוצאות הנמצאות ב

 יופצו לכלל חברי הועד לקראת הישיבה הבאה.

 פגשנו. טרם נ -אריה -קשרי קהילה

מסכים להוביל את נושא התשתיות מאחר ושותף בעניין גם בוועד הרובע. מבקש להתייחס   -ג'וקי  -תשתיות
 -לעניין תרבות. לוועד הרובע יש חובה לעסוק בצרכנותלדבריו  והערותיו של ישראל בן דור.למכתבו של יגאל טביב 
 איש.  50-60ארועים מעל קיום אין לנו כרגע תשתית ל

 נדון במכתב בפגישה אחרת. -בעניין מכתבו של טביב -רפי

 יהיה מחסור נעבור למבנה של ועד הרובע ובמקביל נחפש מבנה. . אם במקלט הוסכם שנתחיל בקיום אירועים

מבקש שנמצא נושאים ייחודיים שאינם מטופלים היום על ידי אחרים. לא נכון לעסוק בנושאי  -מיכאל טייכר
 מטופל על ידי צוות. רצוי לשתף איתם פעולה. תרבות מאחר והעניין

 דומות ולראות מה הן עושות.מציע לבדוק עמותות  -דב

 קהילתיים. חשוב למצוא דרכי דיוור חדשות וטובות יותר, בפרט לגבי אירועים -רפי
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 לשבוע הבא:

 בישיבה לידיעת הווועד.ויציגו פעילות שתי הועדות המרכזיות יגבשו כל אחת תוכנית 

 חודשיים. -ק שיהיה ארוע אחת לחודשמספי

 לידיעת כל חברי הוועד.יועברו בדוא"ל  2015תוצאות הסקר מ 

 במתכונת זום. 20:30בשעה  31.1.22הישיבה הבאה תתקיים ביום שני  .4

 

 אורלי גלר,

 מזכירת  ועד  העמותה

 


