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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 17.8.2021מיום   15  ס'מועד העמותה  ה מיוחדת שלסיכום ישיבהנדון: 

לבקשת   ZOOM-ועד עמותה. הישיבה התקיימה באמצעות שיחת ועידה ב  ה מיוחדת של  התקיימה ישיב  17.8.2021ביום   .1

מכיל אך ורק את תוצאות ההצבעה של חברי הוועד לגבי נושאים יו"ר ועדת בקורת הישיבה הוקלטה, לפיכך סיכום זה  

 שהועלו להצבעה. 

 :בישיבה השתתפו  .2

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

 . )עזב את הישיבה באמצע ולא נכח בהצבעה(  כרמי, אורי שובל, רפי לוי

 בני כהן  -נעדר מהישיבה

  , עוזי זימן:  ישראל בן דורחברי ועדת הביקורת .ב

 : אשר הועלו ונדונו בישיבה יםהנושא .3

 יו"ר ועדת תרבות  הצגת דו"ח ועדת בקורת בעניין התנהלות  .3.1

הוזכר )  ,"אריק דוידוב-במרכז המסחרי "חצוצרן ישראל בן דור הציג את ממצאי ועדת הבקורת בעניין  אירוע תרבות  

ועדת תרבות בישיבת הוועד מיום   יו"ר  ידי  על      ש"ח.  45,577(, בעלות של  27.7.21על  הממצאים מצביעים לכאורה 

 התנהלות בלתי תקינה של יו"ר ועדת תרבות.  

 הנוכחים בישיבה הגיבו/הביעו דעתם בעניין דו"ח ועדת בקורת ונפקותה.

 אריק דוידוב". -בשאלה האם לאשר את מימון ארוע "חצוצרן מהוועד לקיים הצבעה בקורת ביקש יו"ר ועדת 

 אין -נמנעים         רפי -נעדר     אבנר, יגאל, יוסי, סולי, אפי. -נגד       אילנה, דני, אורלי, אורי. -בעד

 אריק דוידוב".-הוועד החליט שלא לאשר תקצוב אירוע "חצוצרן -חלטהה

שנה מארגן אייל ישפה ארוע   בכלכ -"עושים שכונה -ראש השנהארוע "ש"ח ל  1,500הצעה להשתתפות במימון בסך  .3.2

השנה   החדשה.  השנה  לכבוד  כוסית  בהרמת  בקשה    15-כמיזם  ישתתפו  הוגשה  מתנדבים.  נציגים  בהובלת  רחובות 

 ש"ח לטובת רכישת תפוחים, דבש ויין.  1,500לתקצב את הארוע בסך 

 אין -נמנעים , רפי דני -םנעדרי      אין -נגד      אבנר,יוסי, אורי, אילנה , סוליאפי, יגאל, אורלי,  -בעד

 עושים שכונה" .-ש"ח לטובת ארוע "ראש השנה  1,500סך עד אושר תקציב  -חלטהה

האירוע בבריאות טובה   עמותת נאות רעות מברכת את משתתפי"יש להוסיף כיתוב על כל אחת מחבילות השי 

 . " ומאחלת לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומבורכת

 הופעה של תיסלאם בשיתוף עם פארק המים.  -לרעות 30-ארוע מרכזי צעה להשתתפות במימון ה .3.3

צפויה   ר  115,000עלות  נאות  עמותת  של  חלקה  הינו  זה  )סכום  הצפויה(. הכנסה  ש"ח  מהעלות  ומהווה מחצית  עות 

קיום הארוע מותנה בהנחיות משרד   ש"ח )חלקה של עמותת נאות רעות(.  60,000  -מקסימלית צפויה ממכירת כרטיסים

 ה עת. הבריאות אשר תהיינה תקפות באות

 אין  -נמנעים סולי, רפי דני.  -יםנעדר  יגאל -נגד אילנה, אורלי, אבנר, אפי, אורי, יוסי. -בעד

 ש"ח.  115,000בסך תיסלאם  -במימון ארוע מרכזיהעמותה אושרה ההצעה להשתתפות  -החלטה

  

 אורלי גלר, מזכירת  וועד  העמותה                                                                                                          

 


