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 אל חברי ועד עמותת נאות רעות וחברי ועדת הביקורת 

 0.2112.1מיום  61  ס'מועד העמותה  ה מיוחדת שלסיכום ישיבהנדון: 

 . ZOOM-ועד עמותה. הישיבה התקיימה באמצעות שיחת ועידה ב  של ההתקיימה ישיב  12.10.21ביום  .1

 : בישיבה השתתפו .2

בני  אורי שובל,    , אילנה שפרינג, אפי מלר, יגאל טביב,  אבנר הלחמיאפי מלר,    אורלי גלר,  : דני ארדיטי ,    חברי הוועד .א

 כהן.

 י סולי כרמי, רפי לו -מהישיבה ונעדר

 :  ישראל בן דורחברי ועדת הביקורת .ב

 : אשר הועלו ונדונו בישיבה יםהנושא .3

   -"ח כספיאישור דו .3.1

 בה. אושר ויוצג בפני האסיפה הכללית הקרו"ח הדו

 על ידי אילנה הוצג  – בפארק המים 30סיכום אירוע  .3.2

כ עם    1890-נמכרו  ישיבה  התקיימה  וישראל.  כרטיסים.  בני  דני,  בהשתתפות  לקחים  להפקת  המים  פארק  הנהלת 

סכום ההשתתפות של העמותה בארוע  כרטיסים.    1900ת"פ בעתיד. חשוב לא למכור יותר מ  טות לגבי שתקבלו החלה

 ש"ח.  54,000

 מכובד. ממליץ שבשנה הבאה יהיה נציג של העמותה שיעלה ויברך. היה ארוע  -ישראל

 תבור  קצאת מקלטה .3.3

ערות העמותה הועברו לה. החתמה על החוזה שהוצג  עניין ההקצאה מאחר וטרם  העמותה זומנה לשימוע בעיריה ב

מגרש שמקיף את המקלט. העמותה באיחור ויורם כרמון סרב לדון בהם, והסכים לקבל אך ורק את ההערות שנגעו ל

  4000-5000)עלות של כ    ערוך ביטוח מבנה וצד שלישילו  מופחתת( ה לארנונה  זכאית להגיש בקש)ם ארנונה  תדרש לשל

 .  ש"ח בשנה(

בהנחה שניתן כי הוא בעד המשך תהליך ההקצאה  צות המקלט לפעילות העמותה. דני ציין  התקיים דיון בנוגע לנחי

 .םמבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכ לעזוב את המקלט בכל עתיהיה 

 בעניין המשך תהליך ההקצאה: הצבעה 

 , אבנר אילנה, אפי, בני, דני, יגאל, יוסי -בעד

 אורלי, אורי  -נגד

 .סעיף יציאה בהסכםרישום . יש לבדוק חוזה מול העיריהליך ההקצאה ולחתום על ה יש להמשיך בתה -החלטה 

 הוצג על ידי יגאל -ועדת גז .3.4

תושבים לטובת המעבר   415גז. עד כה נרשמו  ועד הרובע נלחמים לטובת אמישר  ועדת גז. לדבריו חבריסיכם את פעילות  

צוברים    50ספק. קיימים    להחלפתעונה על הקריטריון  פר צובר  שבים  האם מספר התורק סונול יכולה לבדוק     לסונול.

בעקבות  הבטיח אספקה שוטפת.  על מנת ל  . במהלך השנים בוצעו עוד מספר שרשוריםמראש  שורשרו  2ברעות, מתוכם  

זולה.  סונול מתחייבת לתקן על חשבונה את   סונול עדיין יותרהצעת  בדיקת הועדה הורידה אמישרגז מחירים, אך  

גרם  ה תהיה הבעיה, או מי  סונול הבהיר כי לא משנה מהצנרת מהצובר עד לכניסה לבית הלקוח. לדברי יגאל מנכ"ל  

ור  לה, הוא מבטיח קודם כל לתקן. עלינו להזה כבעלי עניין. אמישרגז הציעה לוועד   כעמותה שלא להתפסכפרטים 

 ברובע.  הרובע להקים גינה בתמורה להשאיר אותה כספקית

 בפרק הזמן שלפני האסיפה הכללית. אסיפה הכללית בעניין הצעת סונול ולהציגה מציע להכין מצגת ל -ישראל

 ספק גז.  סכמה להחלפתיגאל ביקש מחברי הוועד לחתום על ה
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 –רכישת דפיברילטורים  -ועדת קשרי קהילה .3.5

 , עמידות בתנאי מז"א וונדליזם, כולל נקודת חשמל וטלפון.  בנר הציג מצגת בענין. מדובר בעמדות חכמותא

 עמותה יש אחריות לגבי תקינות המכשירים. דני שאל האם ל

 לה.האחריות של איחוד הצ -בנרא

 ? למי יהיו המכשירים שייכים

 .  לתקופה של חמש שנים מול איחוד הצלה  הכוללת הסכם אחזקהרכישה לעמותה נאות רעות. מדובר ב -ישראל

 מציע שמסלול הרכש יהיה בצורה של תרומה לאיחוד הצלה על מנת להסיר אחריות מהעמותה. -דני

 ש"ח.  70,000של עד  לרכוש דפיברילטורים במסגרת תקציב  -לטה הצעת הח

 כל הנוכחים. אין מתנגדים או נמנעים. -בעד

 ההצעה לרכישת והתקנת דפיברילטורים התקבלה. 

 140חלקה  5299גוש  -מגרשי טניס .3.6

 הרישום.  הוחלט לפנות יחד עפ פארק המים לרמ"י על מנת לבדוק את מצב  .3.7

. על פי הסכם החכירה, פארק  1990מגרשי הטניס ככל הנראה בבעלות פארק המים. הוזמנו מפות ממשרד הפנים משנת  

 פעל להוציא נייר מסודר בעניין על מנת שלא נדרש להקצאה. המים קיבל עוד תתי חלקות. ישראל י

 - אסיפה כללית .3.8

רך בפארק המים ותדרוש כללית שתע. מדובר באסיפה  1.11.21יום  . הודעה תצא ב25.11.21האסיפה תתקיים ביום  

 תערכנה בחירות לוועד העמותה. במסגרתה  נוכחות פיזית

 . 31.12.2020ם פעילות העמותה לשנה שהסתיימה ביום יש להערך לכתיבת סיכו

 ורת תתן המלצתה לדו"ח הכספי.  קועדת ב

 ישיבה הבאה תמסר הודעה בנפרד.על ה .4

                                                                                                        

 אורלי גלר, מזכירת  וועד  העמותה

 

 


