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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 30.5.22מיום סיכום ישיבת ועד העמותה  הנדון: 

  במקלט תבור. ועד העמותה ישיבת התקיימה     30.5.22 שני ביום .1

 בישיבה השתתפו:  .2

 מיכאל טייכר. יעקב ניב, אורי שובל,  אורלי גלר, חברי הוועד: רפי לוי,  .א

 ישראל בן דור. אבנר הלחמי, ועדת הביקורת:   יחבר .ב

מהישיבה: .ג מנור,    נעדרו  ממןאיתן  אורי  אריה  שפרינג,  אילנה  שאולסקי,   דב  ארדיטי,  דני  כרמי,  סולי   ,

 עוזי זימן ועדת בקורת: ר  חב. , בני כהן מנשאוף

 ן שטחי השירות. בישיבה נכח  עו"ד אליעד שרגא לתת הסבר ודיווח לגבי תביעת תושבי רעות ב' בעניי     
 . , בשל זימון מראש של עו"ד שרגא.המנהלועד הו הישיבה התקיימה חרף העדר נוכחות מספקת של חברי     
 לא הובאו החלטות להצבעה.  חוקי  בשל העדר קוורום    
                                                                                                      

 סיכום ומטלות:  .3
. דורש  47200ש"ח. ג'וקי העביר חשבוניות בסך    50,000תוקצב  לארוע במרכז    –  2.6.22מיום    ארוע במרכז רעות

 בנקאיות בחשבון, אלא רק תשלום בהמחאות כנגד חשבוניות. לשלם מיד. הוסבר לו שלא מתבצעות העברות 
ג'וקי העביר את בקשת מירב רביד מועד הרובע לעשות שימוש במקלט שש   -הקצאת מקלט לפעילויות תרבות

 פעמים בשנה עבור הצגות ילדים. ההצגות תהיינה במימון העירייה.  
 אבנר העלה את בקשת קהילת רעים לשימוש במקלט לצורך חוג. 

 יש לגבות תשלום סימלי לצורך מימון אחזקה ורהיטים. - יכאל מ
 חשוב להדגיש בפני אייל ישפה מעמותת רעים שאסור לו לגבות תשלום מהמשתתפים.  - אורלי

 החברים קראו לפרסום מהיר של נוהל הקצאת מקלט.  
תה. ההצעה  המליץ שהעמותה תעסיק מפיקת ארועים ששכרה יגזר מההפקה, כך שלא תהיה עלות לעמו   -אבנר

 לא התקבלה. 
 על מנת להקל את השימוש במקלט, ולמנוע "התנגשויות", אבנר יפרסם לוח שנתי וישלח קישור.  

ש"ח+מע"מ,    75,000עו"ד שרגא הגיש בקשה לעמותה לתוספת שכ"ט בסך כולל של    - דיווח של עו"ד אליעד שרגא
בג"צ החליט שהפורום הנכון לדון בתביעה הוא בית משפט מחוזי.    - תביעה של שטחי השירות. הנימוקעניין הב

לדברי אליעד שרגא סיכויי התביעה טובים. הוסבר לחברים כי    ,ניתן הסבר לחברים בעניין תביעת שטחי השירות
ירים, דיוני הוכחות וכיוצ"ב,  ניהול תיק בבית משפט מחוזי, בניגוד לבג"צ, כרוך בהרבה שעות עבודה, הכנת תצה 

   לתוספת שכ"ט. בקשהה  מצא לנכון להגיש את לפיכך
ש"ח לצורך ניהול המשך התביעה, בנוסף קיימת    40,000האסיפה הקצתה    -דיון לאחר צאתו של אליעד שרגא

סוכם כי תנוסח    ש"ח מהכספים שנאספו מתושבי רעות שאינם חברי עמותה.   20,000  -מעט פחות מ  יתרה של
   לטה וזו תועבר להצבעה בזום/ווטסאפ.הח

שיו  – ישראל   המקסימלי  שהסכום  הוא  עבממליץ  של    40,000ר  היתרה  וכי  בקופת    20,000ש"ח  תשאר  ש"ח 
 העמותה לצורך מימון אגרות, הוצאות יועצים וכיוצ"ב. 

 על מועד הישיבה הבאה תמסר הודעה.  .4

    

 

 אורלי גלר,  

 מזכירת  ועד  העמותה 

 


