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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 

 2.2.2021מיום  12 ס'מסיכום ישיבת ועד העמותה הנדון: 

לאור הנחיות    ZOOM-התקיימה ישיבת ועד עמותה. הישיבה התקיימה באמצעות שיחת ועידה ב  2.2.2021ביום   .1

 הממשלה בדבר שמירה על ריחוק חברתי. 

 : בישיבה השתתפו .2

יגאל  ,  , אילנה שפרינג, אפי מלראבנר הלחמיאפי מלר,  אורלי גלר,  יוסי חזאי,  : דני ארדיטי ,    חברי הוועד  .א

 טביב, בני כהן 

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

 אורי שובל . רפי לוי, , סולי כרמי : חברי הוועד :נעדרו מהישיבה
 

 :הנושאים אשר הועלו ונדונו בישיבה

מגבלות   במתכונת זום, זאת בשל  22.12.2020ביום   התקיימההאסיפה הכללית    -דני -אסיפה כלליתסיכום  .2.1

ועד לא מצאו לנכון להשתתף.  וקורונה. היתה תקווה למספר משתתפים גדול יותר. מצר על כי חלק מחברי ה

האסיפה היתה מאוד יעילה. אושרו דו"חות ותקציב לעמותה. מודה לישראל, אבנר ולמנכ"ל פארק המים על  

 הסיוע.

א    -ישראל ושולמה  הוזנו,  בדבר האסיפה  לרשם העמותה  הדיווחים  בעיה  כל  צופה  לא  שנתית.  רשם  גרת 

בקבלת אישור ניהול תקין )יצויין כי במועד פרסום הסיכום כבר התקבל אישור הרשם(. ממליץ  לאסיפה  

וף  ס הבאה, במידה וזו תתקיים בזום, להציב שני מנהלים טכניים, על מנת שניתן יהיה לתת מענה לשאלות ב

 האסיפה. סה"כ מסכם את האסיפה כטובה. 

 - טניס הקצאת מגרשי .2.2

  לטובת   מול העירייה  לפעול  הגיש המלצותיו לפיהן יש  גיבש ובעניין,    דן  מונה על ידי הוועד המנהל הצוות ש

ל הגשת  ה הטניס  הקצאהבקשה  מגרשי  ניתן  האחר  לרק      ,של  לתנאיה  ובכפוף  את  ל יהיה    הקצאה  סכם 

 "העסקה" מול פארק המים. 

העיריה ואל מול פארק המים. דורש שפארק  פארק המים הוא גוף עסקי. מבקש הליך מסודר אל מול    -אפי

המים ישלם לעמותה. המלצתו, ראשית לפעול אל מול העיריה לקבלת הקצאה של מגרשי הטניס. רק לאחר  

ל לומר  ה ההקצאה,  המים  הנהלת  פארק  את  להוציא  ממליץ  בנוסף  התקשרות.  לצרכי  אלינו  שיפנו  פארק 

 מהתכתובות מול העיריה בעניין. 

אפי.    -יוסי  דברי  את  הצעת  מחזק  את  לאמץ  ממליץ  תקינה.  להיות  צריכה  המים  פארק  מול  ההתנהלות 

 הסיכום של יגאל שצויינה לעיל. 

מבקשת לדעת האם יש עלויות הכרוכות בבקשת ההקצאה. ציינה שיש להוסיף בהסכמים מול הפארק    - אורלי

 סעיפי ביטוח, אחריות ושיפוי כלפי העמותה. 

 ועד מארגן. ו ים, דרישה לאפשר קיום הופעות שהמבקשת להוסיף במו"מ מול פארק המ -אילנה
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הפעלת    לצורך    יש להוסיף לבקשת ההקצאה סעיף שמציין מראש כי מטרת העמותה היא  הקצאה  -ישראל

לדבריו הבקשה כרוכה בעלויות אותן הוא    מגרשי טניס באמצעות שיתוף פעולה ו/או הקצאה לצד שלישי.

 ש"ח.  3,000  -מעריך בכ

 החלטה:

 אשר הגשת בקשה לעירייה להקצאת מגרשי הטניס. עד המנהל מוהו .1

 רק לאחר הקצאת המגרשים, יחל מו"מ מול פארק המים. .2

ש"ח לצורך הליכי פרסום במסגרת הגשת    3,000עד המנהל מאשר הקצאת מסגרת תקציבית של עד  והו .3

 הבקשה. 

יגאל טביב, בני  , אילנה שפרינג, אפי מלר,  אבנר הלחמיאפי מלר,  אורלי גלר,  יוסי חזאי,  דני ארדיטי ,  בעד:  

 כהן. 

 נגד: אין נמנעים: אין. 

 אם לחברים נוספים יש עוד רעיונות, מבקש שיעלו אותם.  -דני -רעות בת שלושים .3.3

 ממליץ לבקש סרטונים ותמונות מתקופת הקמת הישוב כדי להעלותם לאתר העמותה. -ישראל

 חשוב להגיש תוכנית לועד כמה שיותר מהר.  

 היתה פגישה, הועלו רעיונות, מקדמת פגישה נוספת. -אילנה

 , יעדכן בהמשך.יגאל עדכן כי קיבל הצעה של חברת גז. לא ציין פרטים נוספים  -ועדת הגז .3.4

שו תגובות המדינה בשתי העתירות. נקבע דיון לחודש  גאורלי עדכנה כי הו  -עתירת תושבי רעות ב לבג"צ  .3.5

, לגבי העתירה בעניין שטחי השירות, המדינה טענה שראוי  1549בעתירה בענין החלטה    2021אוקטובר  

 שהעניין ידון במחוזי. יש לנו זכות תשובה. 

 בנפרד.על המועד הבא תמסר הודעה  -באה המועד הישיבה  .4

  

 אורלי גלר, מזכירת  וועד  העמותה                                                                                                        

 

 

 

 


